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Με όλη μου την αγάπη
σε Εκείνον γιατί μου χάρισε απλόχερα τα
δύο πιο ανεκτίμητα αγαθά,
την ίδια μου την ύπαρξη και υγεία,
και σε δύο υπέροχους γονείς,
το Μίμη και την Άννα, που είναι ότι
πολυτιμότερο έχω στη ζωή μου.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η παρούσα μελέτη δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς την ανεκτίμητη
συμβολή πολλών και ιδιαίτερα σημαντικών για μένα ανθρώπων.
Θα ήθελα αρχικά να ξεκινήσω τις ευχαριστίες με όλους εκείνους που με βοήθησαν
και πιθανώς αυτή τη στιγμή να ξεχνάω. Επειδή είναι σίγουρο ότι θα ξεχάσω
αρκετούς, ξεκίνησα πρώτα από αυτούς διότι η συμβολή τους ήταν πραγματικά
πολύτιμη.
Στη συνέχεια, θα ήθελα να σταθώ στην αναντικατάστατη και υπερπολύτιμη βοήθεια
όλων εκείνων που συμμετείχαν στη δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία συλλογής
των ερωτηματολογίων. Ελπίζοντας πως δεν ξεχνάω κάποιον/α, θα ήθελα να
ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους: Αλεξανδρίδη Παναγιώτη, Αρμενάκη Ιωάννη,
Γιαλαμαΐδη Αντώνη, Γιαλελή Νάνσυ, Γκουλέτσα Ευρώπη, Γκούτζιο Θόδωρο,
Δρογαλά Γιώργο, Θωμαϊδη Βασίλη, Κουίδη Αντώνιο, Κυράδη Νίκο, Κυρίδη Βένο,
Λακασά Δημήτρη, Μπουένο Αλμπέρτο, Οικονομίδη Αριστοτέλη, Παλατιανά
Κωνσταντίνο, Σταυρινό Σταύρο, Τζιρίτη Στέφανο, Χαλκιαδάκη Νίκο,
Χατζηπροδρόμου Σάντυ.
Σημαντική συνεισφορά στη διαδικασία συλλογής των ερωτηματολογίων είχαν και
οι: Βαϊνά Μαριέτ, Βαρσάνο Ίνο, Γκιούλης Ζοζέφ, Γκούτζιος Θεόδωρος, Δήμου
Μαρία, Ζαχαριάδης Θεόδωρος, Καπετανάκη Κική, Κουρδούμπαλου Ρούλα, Λεβή
Μάκης, Λενούδιας Στράτος, Μάντζιαρης Κώστας, Ναχμίας Δαϋίδ, Παπαναστασίου
Θανάσης, Παρασκευά Εύη, Πιπέρη Ροζαλία, Πρίφτης Σταύρος, Φραγκίδης
Γαρύφαλλος, και Χατζηδημητρίου Ιωάννης, τους οποίους και ευχαριστώ μέσα από
την καρδιά μου.
Ακολούθως θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη (προσωπική) μνεία σε κάποια άτομα τα
οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο τόσο κατά τη συγγραφή της παρούσας
διατριβής όσο και σε ολόκληρη τη ζωή μου.
Πρώτα, θα ήθελα να εκφράσω τις βαθιές μου ευχαριστίες στον ιδιοκτήτη και
Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Union Optic ΑΕ, κ. Βαρσάνο Ίνο, για την πολύ
σημαντική συνεισφορά του στη συλλογή των ερωτηματολογίων της έρευνας, αλλά
και για την πολύτιμη φιλία του.
Επίσης, αισθάνομαι πολύ βαθιά την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά και διπλά
την κα. Πιπέρη Ροζαλία. Πρώτον, την ευχαριστώ για την ανεπανάληπτη συνεισφορά
και βοήθεια που αλόγιστα μου προσέφερε στη διαδικασία συλλογής των
ερωτηματολογίων. Χωρίς τη βοήθειά της δεν θα ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της
έρευνας. Δεύτερον, την ευχαριστώ για τη μοναδική και πολύ ουσιαστική φιλία που
με τόση ανιδιοτέλεια μου έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια.
Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ οφείλω σε δύο σημαντικούς ανθρώπους, στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της εταιρίας MINDWORKS INTERACTIVE, κ. Μάντζιαρη Κώστα και
στην κα. Δήμου Μαρία, πρώτον για την ευγενική πράξη του κ. Μάντζιαρη να
προσφέρει δωρεάν ένα 4ωρο επαγγελματικό σεμινάριο στους συμμετέχοντες της
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έρευνας, δεύτερον γιατί ο ίδιος αποτέλεσε την κύρια αφορμή ενασχόλησής μου με
τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων που τόσο πολύ αγαπώ, και τρίτον για την
υπέροχη φιλία και την καταπληκτική παρέα που και οι δύο μου έχουν χαρίσει. Τους
ευχαριστώ πολύ.
Πολύ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του κ. Οικονομίδη Σάββα, κυρίως σε
ψυχολογικό επίπεδο. Θα ήθελα να του εκφράσω και γραπτώς ένα πολύ μεγάλο
ευχαριστώ για όλες εκείνες τις ατελείωτες ώρες που ήταν δίπλα μου, ακούγοντας
όλη τη γκρίνια και τα παράπονά μου. Επίσης, τον ευχαριστώ για την πολύχρονη και
ουσιαστική φιλία που μου έχει προσφέρει, καθώς και για όλες τις ωραίες και
ιδιαίτερες στιγμές που έχουμε μοιραστεί από παιδιά.
Για ορισμένους ανθρώπους τα λόγια και οι ευχαριστίες φαντάζουν πολύ φτωχά.
Ένας από αυτούς είναι και ο ανεπανάληπτος δάσκαλος και φίλος κ.
Παπαπαναστασίου Θανάσης. Επειδή πραγματικά ότι και να γράψω το αισθάνομαι
πολύ μικρό και λίγο, θα πω απλώς ένα μεγάλο ευχαριστώ…
Πολύ μεγάλη και σημαντική ήταν η συμβολή των μελών της Τριμελούς Επιτροπής,
του Επίκουρου Καθηγητή κ. Χρήστου Βασιλειάδη και του επίσης Επίκουρου
Καθηγητή κ. Ανδρονικίδη Ανδρέα, οι οποίοι με καθοδήγησαν με ακρίβεια όταν
βρέθηκα αντιμέτωπος με δύσκολα επιστημονικά προβλήματα, με διόρθωσαν
εύστοχα όταν πραγματοποίησα λάθη, και μου χάρισαν με ευγένεια και
διακριτικότητα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του πολύτιμου χρόνου τους. Χωρίς τη
βοήθειά τους το έργο μου θα ήταν πολύ πιο δύσκολο.
Στο σημείο αυτό θα αναφερθώ σε έναν άνθρωπο, ο οποίος αποτέλεσε ορόσημο στην
μέχρι τώρα επιστημονική και ακαδημαϊκή μου εξέλιξη. Ότι έχω καταφέρει μέχρι
σήμερα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, ότι επιστημονικές και ακαδημαϊκές γνώσεις έχω
αποκομίσει, ακόμα και ο τρόπος που διαβάζω, αξιολογώ, κρίνω, εκφράζομαι,
αναλύω, επεξεργάζομαι, και προσεγγίζω την επιστημονική (και όχι μόνο)
πληροφορία, προέρχονται και οφείλονται σε αυτόν τον άνθρωπο. Η γνωριμία και η
πρώτη μου συνεργασία μαζί του έγινε εντελώς τυχαία, αλλά όπως συμβαίνει πάντα
στη ζωή, η γνωριμία αυτή καθόρισε σε τεράστιο βαθμό την μετέπειτα επιστημονική
μου πορεία. Σε αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, σε έναν πολύτιμο συνεργάτη, σε ένα
πραγματικά δίκαιο και αξιοκρατικό άτομο, στον καλύτερο επιστημονικό δάσκαλο
που είχα ποτέ χωρίς τη συμβολή του οποίου το παρόν έργο δεν θα ήταν
πραγματικότητα, θα ήθελα να εκφράσω τον αμέριστο σεβασμό μου. Ένα πολύ
μεγάλο ευχαριστώ στον Καθηγητή και Επιβλέποντα της παρούσας διατριβής, κ.
Χατζηδημητρίου Ιωάννη.
Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω στους γονείς μου Μίμη και Άννα, τη βαθιά αγάπη και
τις ταπεινές ευχαριστίες μου. Ότι έχω γίνει το οφείλω σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε
αυτούς. Ότι καλό και άξιο έχω καταφέρει στη ζωή το οφείλω επίσης σε πολύ μεγάλο
ποσοστό σε αυτούς. Ήταν πάντοτε διακριτικά δίπλα μου. Υπήρξαν στυλοβάτες και
υποστηρικτές σε όλα τα βήματα της προσωπικής και ακαδημαϊκής μου ζωής και θα
ήθελα να τους διαβεβαιώσω ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ την προσφορά τους,
προσπαθώντας πάντοτε να τους τιμώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Α. Α.
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ΣΥΝΟΨΗ
Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη χρήση του Διαδικτύου στα πλαίσια άσκησης του
Διεθνούς Εξαγωγικού Μάρκετινγκ των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ). Η εκτενής και πολύ λεπτομερής βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε τη
σχετική έλλειψη μελετών αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση
του Διαδικτύου και την απουσία ενός σχετικού θεωρητικού μοντέλου.
Για την πλήρωση των ελλείψεων αυτών καθορίστηκαν ο βασικός ερευνητικός
σκοπός της μελέτης και μια σειρά επιμέρους στόχοι. Ο βασικός σκοπός της μελέτης
είναι η αναγνώριση και ο καθορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την
επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες (και πιο
συγκεκριμένα που συνεισφέρουν στη βελτίωση της εξαγωγικής επίδοσης) των
ελληνικών ΜΜΕ. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ακολουθήθηκε η διαδοχική
υλοποίηση μιας σειράς επιμέρους στόχων, οι οποίοι είναι:
1. Η συγκέντρωση (για πρώτη φορά) όλων των μελετών, ερευνών, και αναφορών
πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, η κριτική αξιολόγηση, και η
ομαδοποιημένη παράθεσή τους σε έναν πίνακα.
2. Η δημιουργία ενός περιεκτικού θεωρητικού μοντέλου των παραγόντων που είναι
πιθανό να επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγικές
δραστηριότητες των ελληνικών ΜΜΕ.
3. Η παραμετροποίηση του μοντέλου και η διερεύνηση της ύπαρξης σχέσεων τόσο
μεταξύ της εξαρτημένης και των ανεξάρτητων μεταβλητών του μοντέλου, όσο
και μόνο μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών.
4. Η εμπειρική τεκμηρίωση του παραμετροποιημένου θεωρητικού μοντέλου μέσα
από τη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας και τη χρήση προηγμένων
πολυμεταβλητών στατιστικών εργαλείων.
5. Η εξαγωγή και διαμόρφωση μιας σειράς διοικητικών προτάσεων σε πρακτικό,
κυρίως, επίπεδο.
Η συγκεκριμένη μελέτη στηρίχθηκε και ακολούθησε τις αρχές της επιστημονικής
έρευνας, η οποία αναφέρεται σε μια σταδιακή, λογική, οργανωμένη και ακριβή
διαδικασία αναγνώρισης προβλημάτων, συλλογής στοιχείων, ανάλυσής τους και
εξαγωγής συμπερασμάτων. Πιο συγκεκριμένα, υιοθετήθηκε, με κάποιες
προσαρμογές, η γενική Υποθετικοσυμπερασματική (Hypothetico-deductive)
μεθοδολογία έρευνας. Οι προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη
μεθοδολογία ήταν απαραίτητες, έτσι ώστε να μπορεί να είναι εφαρμόσιμη και
συμβατή με τις ιδιαίτερες συνθήκες διεξαγωγής της συγκεκριμένης μελέτης. Μετά
τις απαραίτητες προσαρμογές, διαμορφώθηκε μια γενική ερευνητική μεθοδολογία
εννιά σταδίων.
Στη συνέχεια, η εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση οδήγησε στην αναγνώριση 20
πιθανών παραγόντων επηρεασμού της επιτυχημένης χρήσης του Διαδικτύου, βάση
των οποίων δομήθηκε το ερωτηματολόγιο της πρωτογενούς εμπειρικής έρευνας.
Αφού ελέγχθηκε πιλοτικά και έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές, η τελική μορφή
του ερωτηματολογίου στάλθηκε σε 404 ελληνικές εξαγωγικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
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Το τελικό δείγμα βάση του οποίου συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία,
αποτέλεσαν 80 ελληνικές εξαγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από διάφορα μέρη
της Ελλάδας. Η ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων αυτών, διαμόρφωσε τα
τελικά αποτελέσματα και αποκάλυψε, ότι από τους είκοσι πιθανούς παράγοντες
επιτυχημένης χρήσης του Διαδικτύου οι οκτώ (Επίπεδο Επένδυσης στο Διαδίκτυο,
Τεχνολογική Υποδομή της Επιχείρησης, Ασφάλεια και Προστασία των Συναλλαγών
στο Διαδίκτυο, Ενθουσιασμός της Διοίκησης για τη χρήση του Διαδικτύου,
Χαρακτηριστικά και Είδος του Προϊόντος, Ο Τύπος του Εξαγωγέα, Το Φαινόμενο του
Δικτύου, και Ο Αριθμός των Γλωσσών στις οποίες είναι μεταφρασμένη η Εταιρική
Ιστοσελίδα) επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την εξαγωγική επίδοση των ελληνικών
ΜΜΕ του δείγματος.
Τέλος, διερευνήθηκε περαιτέρω η ύπαρξη πιθανών σχέσεων μεταξύ των οκτώ
στατιστικά σημαντικών παραγόντων που προέκυψαν από την προηγούμενη ανάλυση
και επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας. Η διερεύνηση αυτή αποκάλυψε έξι
επιπλέον σχέσεις μεταξύ των οκτώ μεταβλητών. Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα
οδήγησαν στη δημιουργία του προτεινόμενου θεωρητικού μοντέλου των
παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στις
εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών ΜΜΕ. Η παρούσα μελέτη
ολοκληρώνεται, αφενός με μία κριτική εξέταση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
της έρευνας σε σχέση με την αντίστοιχη υπάρχουσα βιβλιογραφία, και αφετέρου με
την παρουσίαση μιας σειράς από χρήσιμες, ουσιαστικές, και εφαρμόσιμες
διοικητικές προτάσεις απευθυνόμενες κυρίως προς τους επιχειρηματίες και τα
εξαγωγικά στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
(κατά αλφαβητική σειρά)
1.

ΑΓΕΙ = Αριθμός Γλωσσών Εταιρικής Ιστοσελίδας

2.

ΑΕ = Ανώνυμη Εταιρία

3.

ΑΕΑ = Ανταγωνισμός στις Εξαγωγικές Αγορές

4.

ΑΕΠ = Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

5.

ΑΞΕ = Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

6.

ΑΜ = Ανεξάρτητη Μεταβλητή

7.

ΑΠΣ = Ασφάλεια και Προστασία Συναλλαγών

8.

ΑΤΕΙ = Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

9.

ΒΕΥ = Βασική Ερευνητική Υπόθεση

10. ΒΚΕ = Βιομηχανικός Κλάδος Επιχείρησης
11. ΓΠΕ = Γεννημένες Παγκόσμιες Επιχειρήσεις
12. ΔΑΠ = Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
13. ΔΜ = Διαδικτυακό Μάρκετινγκ
14. ΕΒΕΑ = Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
15. ΕΓΔ = Εμπειρία και Γνώση στο Διαδίκτυο
16. ΕΔΔ = Ενθουσιασμός Διοίκησης για το Διαδίκτυο
17. ΕΕ = Εξαγωγική Επίδοση
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95. TCP/IP = Transmission Control Protocol/Internet Protocol
96. TDM = Total Design Method
97. VAN = Value Added Network
98. VIF = Variance Inflation Factor
99. VVC = Virtual Value Chain
100. WAN = Wide Area Network
101. WWW = World Wide Web
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ε.1 Εισαγωγική Τοποθέτηση
Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) όλων των κλάδων βρίσκονται σε
ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο στάδιο, αφού πολλές απ’ αυτές κινδυνεύουν άμεσα
λόγω του τεράστιου ανταγωνισμού που δέχονται από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις
που έχουν δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα. Ο έντονος ανταγωνισμός και το μικρό
μέγεθος της τοπικής αγοράς, οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, οι
περιορισμένες πηγές χρηματοδότησης, και η μικρή δυνατότητα εύκολης και
γρήγορης απόκτησης επιχειρηματικών πληροφοριών, είναι μερικοί βασικοί λόγοι
που καθιστούν την επιλογή της εξαγωγικής δραστηριότητας ως την πιο ικανή και
ενδεδειγμένη λύση στο αδιέξοδο των ελληνικών ΜΜΕ.
Παρόλα αυτά, πολλές από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσπάθησαν να
ακολουθήσουν το δύσκολο δρόμο των εξαγωγών, βρέθηκαν αντιμέτωπες με τα ίδια
και παραπάνω προβλήματα (όπως δυσκολίες στην εύρεση και επικοινωνία με τους
αλλοδαπούς πελάτες, έλλειψη έγκυρης πληροφόρησης, δυσκολία στον έλεγχο των
δραστηριοτήτων

της

χρηματοδότησης

των

επιχείρησης,
εξαγωγών,

προβλήματα
κ.α.

με

την

(Hajidimitriou

εξασφάλιση
&

Azaria,

της
2004;

Χατζηδημητρίου, 2003)). Η συντριπτική πλειοψηφία των παραπάνω προβλημάτων
φαίνεται να μπορεί να αντιμετωπιστεί, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από την υιοθέτηση
του Διαδικτύου, αφού σε παρόμοιες περιπτώσεις επιχειρήσεων του εξωτερικού η
χρησιμοποίησή του έδωσε πρακτικές και χρήσιμες λύσεις (Bennett, 1997; 1998;
Sorensen & Buatsi, 2002; Hajidimitriou & Azaria, 2004).
Παρόλο που η χρήση του έχει υιοθετηθεί από αρκετές εξαγωγικές
επιχειρήσεις, κυρίως του Δυτικού κόσμου, το Διαδίκτυο δεν αποτελεί μία από τις
ήδη καθιερωμένες μεθόδους άμεσων ή έμμεσων εξαγωγών (Albaum et al., 1998;
Griffin & Pustay, 1999; Χατζηδημητρίου, 2003). Παρά τη μικρή ιστορία και
διάρκεια ζωής του, το Διαδίκτυο είναι σήμερα ένα από τα πιο διαδεδομένα
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τα τελευταία 14-15
χρόνια, και πιο συγκεκριμένα από το 1995 και μετά, χρονιά κατά τη διάρκεια της
οποίας το Διαδίκτυο σταματά να χρησιμοποιείται κατ’ αποκλειστικότητα για
στρατιωτική και πανεπιστημιακή έρευνα και παραχωρείται για δημόσια χρήση
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(Sorensen & Buatsi, 2002), έχουν αναφερθεί ορισμένες περιπτώσεις (Bennett, 1997;
Poon & Swatman, 1997; Bennett, 1998; Jacobsen, 1998; Haylock & Muscarella,
1999; Moodley, 2002; Sorensen & Buatsi, 2002), όπου η χρήση του αποτέλεσε την
κύρια στρατηγική εξαγωγών για μεγάλες επιχειρήσεις, ως επί το πλείστον, αλλά και
ορισμένες ΜΜΕ του εξωτερικού.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αρκετών διεθνών ερευνών (Ainscough & Luckett
1996; Pallab 1996; Quelch & Klein 1996; Poon & Swatman 1997; Bennett 1997; Bennett
1998; Breitenbach & Van Doren 1998; Kiang et al., 2000; Hajidimitriou & Azaria,
2004), γνωρίζουμε ότι η χρήση του Διαδικτύου στα πλαίσια του διεθνούς και
εξαγωγικού μάρκετινγκ εμφανίζει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως εύκολη και
με μικρό κόστος πρόσβαση σε πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών, δημιουργία
καινούργιου πελατολογίου, εξάλειψη γεωγραφικών περιορισμών, αδιάκοπη (24/7)
και χαμηλού κόστους διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων, κ.α.
Από την άλλη μεριά, η ανεπαρκής και επιπόλαια χρήση του Διαδικτύου
προκαλεί δυσμενείς συνέπειες, όπως προβλήματα ασφάλειας, έλλειψη ιδιωτικότητας
και λογοκρισίας, ανεπαρκή προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, και απουσία
ενιαίου διεθνούς νομοθετικού πλαισίου (Pallab, 1996; Breitenbach & Van Doren, 1998;
Palumbo & Herbig, 1998; Melewar & Smith, 2003), οι οποίες μπορούν να το
μεταμορφώσουν σε έναν εφιάλτη για τις νεοεισερχόμενες στο χώρο του
ηλεκτρονικού εμπορίου ΜΜΕ.
Ο όρος “χρησιμοποίηση του Διαδικτύου” είναι πολύ γενικός και σίγουρα
εμπεριέχει πάρα πολλές παραμέτρους και μεταβλητές. Αρκεί απλώς να αναφερθούν
έννοιες, όπως e-business, e-operations, e-trade, e-commerce, e-finance, egovernment, e-health, κ.α., για να αντιληφθεί κάποιος το τεράστιο εννοιολογικό
φάσμα που θα μπορούσε να καλύπτει η γενική χρήση του όρου. Από τις παραπάνω
έννοιες, αυτή που θα απασχολήσει κατά κύριο λόγο τη συγκεκριμένη μελέτη, είναι
το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) μέσα από: α) την υιοθέτηση και προώθηση
του Διαδικτύου, β) τον τρόπο λειτουργίας του, και γ) τη χρήση εταιρικών
ιστοσελίδων που έχουν ως στόχο την προώθηση των εξαγωγικών προϊόντων των
ελληνικών ΜΜΕ.
Στη συνέχεια αυτού του εισαγωγικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθούν: α) η
πολύ συνοπτική παρουσίαση της ερευνητικής ανάγκης για τη διεξαγωγή της
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παρούσας μελέτης, θεμελιωμένη μέσα από τις κυριότερες αναφορές στη σχετική
βιβλιογραφία, ακολουθούμενη στη συνέχεια από την παρουσίαση του βασικού
σκοπού της μελέτης και των αντίστοιχων ερευνητικών της στόχων, β) μία σύνοψη
της γενικής μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη των παραπάνω
στόχων, και γ) η πολύ περιληπτική περιγραφή της δομής και του περιεχομένου της
συγκεκριμένης μελέτης.

Ε.2 Ερευνητική Ανάγκη, Βασικός Σκοπός & Στόχοι της Μελέτης
Είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός, ότι τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική
βιβλιογραφία και αρθρογραφία, υπάρχουν εξαιρετικά λίγες και διάσπαρτες αναφορές
στο θέμα της χρησιμοποίησης του Διαδικτύου ως ένα από τα βασικά στοιχεία της
στρατηγικής εξαγωγών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και ειδικότερα των
ελληνικών (Samiee, 1998a; Moodley, 2002; Hajidimitriou & Azaria, 2004; MorganThomas & Bridgewater, 2004; Rosson, 2004; Hajidimitriou & Azaria, 2006; Mostafa
et al., 2006; Nguyen & Barrett, 2006; Lu & Julian, 2007; 2008). Αυτό, αναδεικνύει
την ύπαρξη ενός θεωρητικού κενού και υποδηλώνει την ανάγκη δημιουργίας και
εμπειρικής επαλήθευσης ενός θεωρητικού

μοντέλου, το οποίο θα προάγει την

επιστημονική γνώση αλλά κυρίως θα βοηθήσει τις ελληνικές ΜΜΕ, να επιβιώσουν,
να ορθοποδήσουν, αλλά και να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έτσι
ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τις πιο ανεπτυγμένες (οικονομικά και
τεχνολογικά) επιχειρήσεις του εξωτερικού (πχ. ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία,
Μεγάλη Βρετανία, κ.α.).
Με βάση λοιπόν αυτό το περιορισμένο, και μη οργανωμένο, θεωρητικό
υπόβαθρο, θα επιχειρηθεί να εξεταστεί το ζήτημα της χρήσης του Διαδικτύου για
εξαγωγικούς σκοπούς από τις ελληνικές ΜΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές,
τοπικές, νομικές, και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν, καθώς επίσης
και όλο το τεχνολογικό υπόβαθρο που διέπει τις επιχειρήσεις αυτές στην Ελλάδα με
ότι αυτό συνεπάγεται (υπάρχουσα τεχνογνωσία, απαραίτητος μηχανολογικός
εξοπλισμός που απαιτείται για την πρόσβαση στο Internet, αριθμός εταιριών που
παρέχουν πρόσβαση στο Internet (ISP’s – Internet Service Providers), ρυθμός
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διάδοσης και χρήσης του Internet στην Ελλάδα, τεχνοκρατικό υπόβαθρο των
στελεχών, ύπαρξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κ.α.).
Για την πλήρωση της ανωτέρω ερευνητικής ανάγκης, διαμορφώθηκαν και
καθορίστηκαν τόσο ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης όσο και οι επιμέρους
στόχοι της. Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η αναγνώριση και ο καθορισμός
των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στις
εξαγωγικές δραστηριότητες (πιο συγκεκριμένα στη βελτίωση της εξαγωγικής
επίδοσης) των ελληνικών ΜΜΕ. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, προτείνεται η
διαδοχική υλοποίηση μιας σειράς επιμέρους στόχων, οι οποίοι είναι:
1ος Στόχος: Η συγκέντρωση (για πρώτη φορά) όλων των μελετών, ερευνών, και
αναφορών πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, η
κριτική αξιολόγηση, και η ομαδοποιημένη παράθεσή τους σε έναν
Πίνακα, έτσι ώστε να είναι πολύ εύκολο για τον οποιονδήποτε
αναγνώστη/ενδιαφερόμενο, να ανατρέξει σε αυτές και να
αποκτήσει γρήγορα μια συνολική εικόνα.
2ος Στόχος: Η δημιουργία ενός προτεινόμενου θεωρητικού μοντέλου των
πιθανών παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση του
Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η αναγνώριση και θεωρητική
θεμελίωση των πιθανών παραγόντων θα προκύψει μέσα από την
εκτενή, λεπτομερή, και διεξοδική ανασκόπηση της σχετικής
διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας.
3ος Στόχος: Η παραμετροποίηση του μοντέλου και η διερεύνηση ύπαρξης
σχέσεων τόσο μεταξύ της εξαρτημένης και των ανεξάρτητων
μεταβλητών του μοντέλου (αναλυτική περιγραφή τόσο των
ανεξάρτητων

όσο

και

της

εξαρτημένης

μεταβλητής

πραγματοποιείται στις §6.4.3.1 και §6.4.3.2 αντίστοιχα), όσο και
μόνο αναμεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών.
4ος Στόχος: Η εμπειρική τεκμηρίωση του παραμετροποιημένου θεωρητικού
μοντέλου μέσα από τη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας και τη
χρήση προηγμένων πολυμεταβλητών στατιστικών εργαλείων.
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5ος Στόχος: Η εξαγωγή και διαμόρφωση μιας σειράς διοικητικών προτάσεων
σε πρακτικό, κυρίως, επίπεδο, έτσι ώστε να βοηθηθούν τα
εξαγωγικά στελέχη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
αναφορικά με την υιοθέτηση του Διαδικτύου και την επαναχάραξη
των εξαγωγικών τους στρατηγικών μέσα από τη χρήση του.
Μέσα από την ουσιαστική υλοποίηση των παραπάνω στόχων, θα
πραγματοποιηθεί και η επίτευξη του βασικού σκοπού της μελέτης. Με αυτόν τον
τρόπο, η παρούσα μελέτη αναμένεται να συνεισφέρει κυρίως στον επιστημονικό
χώρο του Διεθνούς και Εξαγωγικού Μάρκετινγκ, αλλά δευτερευόντως και στο χώρο
του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και του Διαδικτύου, καθώς αποτελεί την πρώτη
θεμελιωμένη προσπάθεια (κυρίως σε ελληνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο)
αναγνώρισης και εξέτασης σε βάθος των παραγόντων εκείνων που συμβάλλουν
σημαντικά στην επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς από
τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ε.3 Σύνοψη της Γενικής Μεθοδολογίας
Η συγκεκριμένη μελέτη στηρίχθηκε και ακολούθησε τις αρχές της επιστημονικής
έρευνας, η οποία αναφέρεται σε μια σταδιακή, λογική, οργανωμένη και ακριβή
διαδικασία αναγνώρισης προβλημάτων, συλλογής στοιχείων, ανάλυσής τους και
εξαγωγής συμπερασμάτων. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθήθηκε μία από τις πιο
βασικές

μεθόδους

επιστημονικής

έρευνας,

η

Υποθετικοσυμπερασματική

(Hypothetico-deductive) (Sekaran, 2003).
Η συγκεκριμένη μεθοδολογία βασίζεται κυρίως στη Συμπερασματική ή
Αναγωγική διαδικασία (Deduction process), κατά την οποία ο εκάστοτε ερευνητής
γνωρίζει ότι ισχύει ένα τεκμηριωμένο συμπέρασμα για ένα γενικό σύνολο, και
καταλήγει στη λογική διατύπωση ενός γεγονότος για ένα ειδικό κομμάτι από το
συγκεκριμένο αυτό σύνολο. Τα γενικά στάδια της Υποθετικο-συμπερασματικής
μεθόδου, αφορούν:
Α. Την παρατήρηση ενός φαινομένου ή ενός προβλήματος (Observation)
Β. Την προκαταρκτική συγκέντρωση πληροφοριών για το συγκεκριμένο
φαινόμενο, και τον ορισμό του ερευνητικού προβλήματος (Preliminary Info Gathering)
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Γ. Τη διαμόρφωση ενός θεωρητικού πλαισίου (Theory Formulation)
Δ. Τη διατύπωση της Βασικής Ερευνητικής Υπόθεσης ή γενικά των
ερευνητικών υποθέσεων (Hypothesizing)
Ε. Τη συλλογή επιπλέον εμπειρικών στοιχείων (Further Scientific Empirical
Data Collection)
Στ. Την ανάλυση των δεδομένων (Data Analysis)
Ζ. Την εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων με βάση τα αποτελέσματα της
μελέτης (Deduction)
Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, υιοθετήθηκε, με κάποιες προσαρμογές, η
γενική Υποθετικοσυμπερασματική μεθοδολογία έρευνας που προτείνει η Sekaran
(2003, σελ. 118). Οι προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη
μεθοδολογία ήταν απαραίτητες, έτσι ώστε να μπορεί να είναι εφαρμόσιμη και
συμβατή με τις ιδιαίτερες συνθήκες διεξαγωγής της συγκεκριμένης μελέτης. Μετά
τις απαραίτητες προσαρμογές, διαμορφώθηκε μια γενική ερευνητική μεθοδολογία
εννιά σταδίων, τα οποία περιλαμβάνουν:
1) τον ορισμό του ερευνητικού προβλήματος μέσα από την εκτενή και
λεπτομερή βιβλιογραφική ανασκόπηση,
2) την ανάπτυξη του αντίστοιχου ερευνητικού πλαισίου,
3) τον καθορισμό των συνθηκών διεξαγωγής της εμπειρικής έρευνας,
4) την περιγραφή του είδους της εμπειρικής έρευνας και του χρονικού
ορίζοντα υλοποίησής της,
5) την επιλογή του τρόπου συλλογής των εμπειρικών δεδομένων,
6) την κατασκευή των κλιμάκων μετρήσεων των μεταβλητών της έρευνας και
το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου,
7) τον καθορισμό του τρόπου δειγματοληψίας,
8) την εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων βελτίωσης της απόκρισης και την
επιλογή των σωστών μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, και
9) την παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Η προσαρμοσμένη γενική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα
μελέτη, παρουσιάζεται στο Σχήμα Ε.1 που ακολουθεί.
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Σχήμα Ε.1: Γενική Μεθοδολογία Έρευνας της Παρούσας Μελέτης
2. Ανάπτυξη
Ερευνητικού
Πλαισίου

4. Είδος Μελέτης
& Χρονικός
Ορίζοντας

6. Μετρήσεις
& Σχεδιασμός
Ερωτημ/γίου

8. Μέθοδοι
Βελτίωσης
Απόκρισης

α. 1 Εξαρτημένη
μεταβλητή
β. 20 Ανεξάρτητες
μεταβλητές

α. Διερευνητική
β. Διακλαδική

α. Κλίμακες
β. Σχεδιασμός

α. Κίνητρα
β. Βελτίωση %

1. Ορισμός
Ερευνητικού
Προβλήματος

9. Παρουσίαση &
Ανάλυση
Αποτελεσμάτων

Αναγνώριση
παραγόντων χρήσης του
Διαδικτύου στις
εξαγωγές

α. Περιγραφική
στατιστική
β. Πολυμεταβλητή
ανάλυση

3. Συνθήκες Μελέτης

5. Συλλογή Στοιχείων

7. Δειγματοληψία

α. Χώρα: Ελλάδα
β. Μέγεθος: ΜΜΕ
γ. Εξαγωγείς
δ. Εταιρική ιστοσ/δα

α. Δομημένο ερωτ/γιο
β. E-mail
γ. Follow-up calls
δ. Συνεντεύξεις

α. Ορισμός πληθυσμού
β. Μέγεθος δείγματος
γ. Εξαγωγείς
δ. Εταιρική ιστοσ/δα

Πηγή: Προσαρμογή από Sekaran, 2003, σελ. 118.

Ε.4 Δομή της Διατριβής
Η παρούσα διατριβή αποτελείται συνολικά από τέσσερα μέρη, τα οποία
απαρτίζονται με τη σειρά τους από την Εισαγωγή και οκτώ επιπλέον Κεφάλαια. Το
περιεχόμενο όλων των παραπάνω περιγράφεται συνοπτικά στη συνέχεια.
· ΜΕΡΟΣ Α – ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Το μέρος αυτό αποτελείται μονάχα από το Εισαγωγικό Κεφάλαιο, στο οποίο
παρουσιάζεται πολύ περιληπτικά το αντικείμενο της μελέτης. Επίσης, περιγράφονται
εν συντομία το θεωρητικό κενό που ώθησε προς την κατεύθυνση της διεξαγωγής της
συγκεκριμένης μελέτης, ο βασικός σκοπός, οι επιμέρους στόχοι, η σύνοψη της
γενικής μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, και η δομή της διατριβής. Σκοπός του
συγκεκριμένου κεφαλαίου, ήταν η σύντομη και ουσιαστική οριοθέτηση του γενικού
πλαισίου υλοποίησης της μελέτης.
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· ΜΕΡΟΣ Β – ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ:
Το Μέρος Β αποτελείται από τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια της μελέτης. Τα τρία
πρώτα, έχουν ως στόχο τη θεωρητική θεμελίωση των τριών βασικών εννοιών που
απαρτίζουν το γνωστικό αντικείμενο της μελέτης, ενώ το τέταρτο αφορά την
παρουσίαση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης πάνω στο συνδυασμό των τριών
βασικών εννοιών. Πιο συγκεκριμένα, στο 1ο Κεφάλαιο θεμελιώνεται θεωρητικά η
έννοια των εξαγωγών, ενώ στο 2ο η έννοια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο 3ο,
ακολουθεί η θεωρητική περιγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και του Διαδικτύου.
Τέλος, στο 4ο Κεφάλαιο πραγματοποιείται μία εκτενής και πολύ λεπτομερής
βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με το συνδυασμό των παραπάνω τριών
εννοιών που αποτελούν και το αντικείμενο της μελέτης, δηλαδή αναφορικά με τη
χρήση του Διαδικτύου (Κεφάλαιο 3) από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(Κεφάλαιο 2) για την άσκηση εξαγωγικών δραστηριοτήτων (Κεφάλαιο 1). Στο
Σχήμα Ε.2 που ακολουθεί, αποτυπώνεται (με το σκιασμένο κελί) το στάδιο της
ερευνητικής μεθοδολογίας που υλοποιείται στο Μέρος Β.
Σχήμα Ε.2: Στάδιο Υλοποίησης Μεθοδολογίας Έρευνας στο Μέρος Β
2. Ανάπτυξη
Ερευνητικού
Πλαισίου

4. Είδος Μελέτης
& Χρονικός
Ορίζοντας

6. Μετρήσεις
& Σχεδιασμός
Ερωτημ/γίου

8. Μέθοδοι
Βελτίωσης
Απόκρισης

α. 1 Εξαρτημένη
μεταβλητή
β. 20 Ανεξάρτητες
μεταβλητές

α. Διερευνητική
β. Διακλαδική

α. Κλίμακες
β. Σχεδιασμός

α. Κίνητρα
β. Βελτίωση %

1. Ορισμός
Ερευνητικού
Προβλήματος

9. Παρουσίαση &
Ανάλυση
Αποτελεσμάτων

Αναγνώριση
παραγόντων χρήσης του
Διαδικτύου στις
εξαγωγές

α. Περιγραφική
στατιστική
β. Πολυμεταβλητή
ανάλυση

3. Συνθήκες Μελέτης

5. Συλλογή Στοιχείων

7. Δειγματοληψία

α. Χώρα: Ελλάδα
β. Μέγεθος: ΜΜΕ
γ. Εξαγωγείς
δ. Εταιρική ιστοσ/δα

α. Δομημένο ερωτ/γιο
β. E-mail
γ. Follow-up calls
δ. Συνεντεύξεις

α. Ορισμός πληθυσμού
β. Μέγεθος δείγματος
γ. Εξαγωγείς
δ. Εταιρική ιστοσ/δα

Πηγή: Προσαρμογή από Sekaran, 2003, σελ. 118.
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· ΜΕΡΟΣ Γ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:
Το Μέρος Γ αποτελείται από δύο Κεφάλαια. Στο 5ο Κεφάλαιο τοποθετούνται τα
θεμέλια για τη δημιουργία του ερευνητικού πλαισίου μέσα από την παρουσίαση των
βασικών συμπερασμάτων που προέκυψαν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας,
τον εντοπισμό των βασικών ελλείψεων τόσο σε Ελληνικό όσο και σε Παγκόσμιο
επίπεδο, τη διατύπωση της βασικής ερευνητικής υπόθεσης, και τον προσδιορισμό
τόσο της εξαρτημένης όσο και των ανεξάρτητων μεταβλητών που θα
χρησιμοποιηθούν στο κομμάτι του στατιστικού ελέγχου. Στο 6ο Κεφάλαιο γίνεται η
περιγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα η μελέτη, του είδους και του
χρονικού ορίζοντα της έρευνας, του τρόπου συλλογής στοιχείων, του τρόπου
ανάπτυξης μετρήσεων και σχεδιασμού του ερωτηματολογίου, του πλαισίου
δειγματοληψίας και ορισμού του πληθυσμού, των μεθόδων βελτίωσης της
απόκρισης, και των επιλεγμένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων. Στο Σχήμα Ε.3 που
ακολουθεί, αποτυπώνονται (με τα σκιασμένα κελιά) τα στάδια της ερευνητικής
μεθοδολογίας που υλοποιούνται στο Μέρος Γ.
Σχήμα Ε.3: Στάδια Υλοποίησης Μεθοδολογίας Έρευνας στο Μέρος Γ
2. Ανάπτυξη
Ερευνητικού
Πλαισίου

4. Είδος Μελέτης
& Χρονικός
Ορίζοντας

6. Μετρήσεις
& Σχεδιασμός
Ερωτημ/γίου

8. Μέθοδοι
Βελτίωσης
Απόκρισης

α. 1 Εξαρτημένη
μεταβλητή
β. 20 Ανεξάρτητες
μεταβλητές

α. Διερευνητική
β. Διακλαδική

α. Κλίμακες
β. Σχεδιασμός

α. Κίνητρα
β. Βελτίωση %

1. Ορισμός
Ερευνητικού
Προβλήματος

9. Παρουσίαση &
Ανάλυση
Αποτελεσμάτων

Αναγνώριση
παραγόντων χρήσης του
Διαδικτύου στις
εξαγωγές

α. Περιγραφική
στατιστική
β. Πολυμεταβλητή
ανάλυση

3. Συνθήκες Μελέτης

5. Συλλογή Στοιχείων

7. Δειγματοληψία

α. Χώρα: Ελλάδα
β. Μέγεθος: ΜΜΕ
γ. Εξαγωγείς
δ. Εταιρική ιστοσ/δα

α. Δομημένο ερωτ/γιο
β. E-mail
γ. Follow-up calls
δ. Συνεντεύξεις

α. Ορισμός πληθυσμού
β. Μέγεθος δείγματος
γ. Εξαγωγείς
δ. Εταιρική ιστοσ/δα

Πηγή: Προσαρμογή από Sekaran, 2003, σελ. 118.
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· ΜΕΡΟΣ Δ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Το Μέρος Δ αποτελείται επίσης από δύο (τελευταία) κεφάλαια. Στο 7ο Κεφάλαιο
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική επεξεργασία
των δεδομένων της εμπειρικής έρευνας χρησιμοποιώντας τις επιλεχθείσες
μεθοδολογίες ανάλυσης του Μέρους Γ. Τέλος, στο 8ο Κεφάλαιο πραγματοποιούνται
μία σύντομη ανακεφαλαίωση ολόκληρης της μελέτης και του προτεινόμενου τελικού
θεωρητικού μοντέλου, μία κριτική εξέταση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της
έρευνας σε σχέση με την αντίστοιχη θεωρητική βιβλιογραφία που παρουσιάστηκε
στο Μέρος Β, η παρουσίαση των διοικητικών προτάσεων, μία περιγραφή του
βαθμού επίτευξης των ορισθέντων ερευνητικών στόχων, μία παρουσίαση της
συνεισφοράς της διατριβής σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο, ο εντοπισμός των
περιορισμών της μελέτης, και η καταγραφή ορισμένων προτάσεων για μελλοντική
ερευνητική ανάπτυξη πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Στο Σχήμα Ε.4
που ακολουθεί, αποτυπώνεται (με το σκιασμένο κελί) το στάδιο της ερευνητικής
μεθοδολογίας που υλοποιείται στο Μέρος Δ.
Σχήμα Ε.4: Στάδιο Υλοποίησης Μεθοδολογίας Έρευνας στο Μέρος Δ
2. Ανάπτυξη
Ερευνητικού
Πλαισίου

4. Είδος Μελέτης
& Χρονικός
Ορίζοντας

6. Μετρήσεις
& Σχεδιασμός
Ερωτημ/γίου

8. Μέθοδοι
Βελτίωσης
Απόκρισης

α. 1 Εξαρτημένη
μεταβλητή
β. 20 Ανεξάρτητες
μεταβλητές

α. Διερευνητική
β. Διακλαδική

α. Κλίμακες
β. Σχεδιασμός

α. Κίνητρα
β. Βελτίωση %

1. Ορισμός
Ερευνητικού
Προβλήματος

9. Παρουσίαση &
Ανάλυση
Αποτελεσμάτων

Αναγνώριση
παραγόντων χρήσης του
Διαδικτύου στις
εξαγωγές

α. Περιγραφική
στατιστική
β. Πολυμεταβλητή
ανάλυση

3. Συνθήκες Μελέτης

5. Συλλογή Στοιχείων

7. Δειγματοληψία

α. Χώρα: Ελλάδα
β. Μέγεθος: ΜΜΕ
γ. Εξαγωγείς
δ. Εταιρική ιστοσ/δα

α. Δομημένο ερωτ/γιο
β. E-mail
γ. Follow-up calls
δ. Συνεντεύξεις

α. Ορισμός πληθυσμού
β. Μέγεθος δείγματος
γ. Εξαγωγείς
δ. Εταιρική ιστοσ/δα

Πηγή: Προσαρμογή από Sekaran, 2003, σελ. 118.
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Μετά το τέλος του 8ου Κεφαλαίου, ακολουθούν:
α) η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη,
β) το Παράρτημα Α, που περιλαμβάνει το εξώφυλλο του ερωτηματολογίου της
έρευνας,

τη

συνοδευτική

επιστολή,

και

τις

οδηγίες

συμπλήρωσης

του

ερωτηματολογίου,
γ) το Παράρτημα Β, στο οποίο παρατίθεται αυτούσιο το ερωτηματολόγιο της
πρωτογενούς έρευνας,
δ) το Παράρτημα Γ, που περιλαμβάνει το αρχικό ηλεκτρονικό μήνυμα με το
οποίο στάλθηκε στις επιχειρήσεις του δείγματος το ερωτηματολόγιο, καθώς επίσης
και τα 1ο – 2ο απαντητικά ηλεκτρονικά μηνύματα που στάλθηκαν στα στελέχη των
επιχειρήσεων που έστειλαν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο, και
ε) το Παράρτημα Δ, στο οποίο παρουσιάζεται ο Πίνακας Κωδικοποίησης της
εμπειρικής έρευνας (Codebook).
Συνοψίζοντας, η συνολική δομή της διατριβής ακολουθεί την εξής διάρθρωση:
ξεκινά αφενός με τη θεωρητική θεμελίωση των τριών βασικών εννοιών που
απαρτίζουν το γνωστικό αντικείμενο της μελέτης, οι οποίες είναι οι εξαγωγές, οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το Διαδίκτυο, και αφετέρου με την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναφορικά με τη χρήση του
Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(συνδυασμός των παραπάνω τριών βασικών εννοιών). Στη συνέχεια, οριοθετείται το
ερευνητικό πλαίσιο της παρούσας μελέτης μέσα από την παρουσίαση των βασικών
συμπερασμάτων που προέκυψαν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τον
προσδιορισμό των πιθανών παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση του
Διαδικτύου στις εξαγωγές, ακολουθούμενο από τη λεπτομερή περιγραφή της
μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας. Η
στατιστική επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων οδήγησε, τόσο στην εύρεση
των αποτελεσμάτων της εμπειρικής έρευνας και στην αναγνώριση εκείνων των
παραγόντων που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την επιτυχημένη χρήση του
Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, όσο και στη διαμόρφωση των τελικών συμπερασμάτων και του
προτεινόμενου θεωρητικού μοντέλου. Στο Σχήμα Ε.5 που ακολουθεί, απεικονίζεται
διαγραμματικά η δομή της διδακτορικής διατριβής.

11

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

Σχήμα Ε.5: Διαγραμματική Απεικόνιση της Δομής της Διατριβής
Βιβλιογραφική
Ανασκόπηση

Θεωρητική Θεμελίωση
Βασικών Εννοιών
Εξαγωγές

Χρήση Διαδικτύου
στις Εξαγωγικές
Δραστηριότητες
των ΜΜΕ

ΜΜΕ
Διαδίκτυο

Ερευνητικό
Πλαίσιο

Μεθοδολογία
Έρευνας

Αποτελέσματα
Έρευνας

Συμπεράσματα
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Πιθανοί Παράγοντες
Επιτυχημένης Χρήσης
Διαδικτύου στις Εξαγωγές

Τελικοί Παράγοντες
Επιτυχημένης Χρήσης
Διαδικτύου στις Εξαγωγές

Προτεινόμενο
Θεωρητικό Μοντέλο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Θεωρητικό Υπόβαθρο Εξαγωγικών
Δραστηριοτήτων
1.1 Εισαγωγή - Ορισμοί
Ο κορεσμός της εγχώριας αγοράς, η εκμετάλλευση των πρώτων υλών, η μείωση του
κόστους παραγωγής, η διαρκής εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στις εγχώριες
αλλά και στις διεθνείς αγορές, η στρατηγική θέση μιας χώρας και η πρόσβαση σε
νέες αγορές, η ομοιογένεια ορισμένων αγορών του εξωτερικού, η πρόσβαση σε
υψηλή τεχνολογία, το μέγεθος της τοπικής αγοράς, η αντεπίθεση στον ανταγωνισμό,
και η εξασφάλιση φορολογικών πλεονεκτημάτων και ειδικών ρυθμίσεων, είναι
μερικοί από τους λόγους που έχουν οδηγήσει ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις
στη διεθνοποίηση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων προκειμένου να
επιβιώσουν και να αναπτυχθούν (Χατζηδημητρίου, 2000, σελ. 42-48; Πανηγυράκης,
1995, σελ. 48-51). Διεθνοποίηση, καλείται η βήμα προς βήμα διαδικασία ανάπτυξης
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατά την οποία η επιχείρηση εμπλέκεται και
αφοσιώνεται όλο και περισσότερο σε διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσα
από συγκεκριμένα προϊόντα σε επιλεγμένες αγορές (Albaum et al., 1998, σελ. 1).
Η πρώτη μορφή άσκησης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που
χρησιμοποιήθηκε από τις επιχειρήσεις-εμπόρους πριν από πολλά χρόνια, ήταν οι
εξαγωγές (Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 122). Εξαγωγές ή εξαγωγική διαδικασία,
καλείται η πώληση προϊόντων από μεμονωμένους εμπόρους ή επιχειρήσεις σε ξένες
αγορές (Nelson, 1995, σελ. 1; Albaum et al., 1998, σελ. 549).
Η συνεχώς αυξανόμενη βαρύτητα των εξαγωγών για την επίδοση των
επιχειρήσεων, οδήγησε τα στελέχη του μάρκετινγκ να συμπεριλάβουν στις
δραστηριότητές τους στοιχεία και δεδομένα που αφορούν το εξαγωγικό εμπόριο με
αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νέου κλάδου του διεθνούς μάρκετινγκ, το εξαγωγικό
μάρκετινγκ. Εξαγωγικό μάρκετινγκ, ονομάζεται η διαδικασία αναγνώρισης και
εξυπηρέτησης ενός πελάτη που βρίσκεται έξω από τα όρια της χώρας της
επιχείρησης (Branch, 1990, σελ. 1).
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Οι εξαγωγές προσφέρουν, όχι μόνο στις μεγάλες αλλά και στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, μία λαμπρή ευκαιρία για να αυξήσουν τις πωλήσεις και τα κέρδη τους
και να αποκομίσουν διεθνή εμπειρία. Ιστορικά, είναι γεγονός ότι οι μεγάλες
επιχειρήσεις ήταν αυτές που είχαν τη δυνατότητα εξαγωγής προϊόντων, κεφαλαίων ή
ακόμα και λειτουργίας θυγατρικών στις αγορές του εξωτερικού με αποτέλεσμα την
κυριαρχία στις εξαγωγικές δραστηριότητες μιας μικρής ομάδας χονδρεμπόρων,
εξαγωγέων και ειδικευμένων εταιριών (Πανηγυράκης, 1995, σελ. 68).
Σήμερα, παρόλα αυτά, με μια σχετικά μικρή επένδυση σε χρόνο και σε
προσωπικό σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στο διεθνή χώρο. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει
πως η ενασχόληση με το εξαγωγικό εμπόριο είναι κάτι το εύκολο και το απλό.
Αντιθέτως, η διαδικασία των εξαγωγών είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη
διαδικασία σε σύγκριση με τη διαδικασία πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης
στην εγχώρια αγορά (Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 123).
Για να μπορέσει μία εξαγωγική επιχείρηση να παραμείνει ανταγωνιστική στις
ξένες αγορές, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική όσον αφορά: α) την ποιότητα των
προϊόντων της, β) την τιμή πώλησης, γ) την εμφάνιση και τη συσκευασία των
προϊόντων της, και δ) τον καθορισμό του νομίσματος με το οποίο συμφωνεί να
πληρωθεί (Χατζηδημητρίου, 2000, σελ. 49).
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι οι εξαγωγές, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες
στρατηγικές διεθνούς επέκτασης, είναι η σχετικά απλούστερη και ίσως η πιο συχνά
χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
μιας επιχείρησης στις διεθνείς αγορές (Griffin and Pustay, 1999, σελ. 416). Επίσης,
θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι εξαγωγές παίζουν πολύ σημαντικό
ρόλο για την επιβίωση και την ανάπτυξη όλων, και κυρίως των μικρομεσαίων,
επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο.
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού, είναι να θεμελιωθεί θεωρητικά η έννοια των
εξαγωγών και των στοιχείων που την απαρτίζουν. Πιο συγκεκριμένα: α) θα γίνει μία
εκτεταμένη αναφορά στα θεωρητικά υποδείγματα και μοντέλα διεθνοποίησης
(internationalization conceptual frameworks and models) και στη θέση που κατέχουν
σ’ αυτά οι εξαγωγές, β) θα παρουσιαστούν οι κυριότεροι μέθοδοι εξαγωγών, γ) θα
απαριθμηθούν

τα

πλεονεκτήματα

και
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δραστηριοποίησης, δ) θα περιγραφούν οι κυριότεροι λόγοι ενασχόλησης με το
εξαγωγικό εμπόριο, ε), θα τεκμηριωθεί θεωρητικά και θα τονισθεί η σημασία των
εξαγωγών για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την οικονομική ανάπτυξη των
χωρών, και στ) θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα βασικά εξαγωγικά εμπόδια
που συναντάνε οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να ασκήσουν μια στρατηγική
εξαγωγών, έτσι ώστε να είναι εφικτή στη συνέχεια η εξέταση της χρήσης του
Διαδικτύου για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση μέρους αυτών των εξαγωγικών
εμποδίων.

1.2 Θεωρητικά Υποδείγματα και Μοντέλα Διεθνοποίησης
Εκτός από τον γενικό ορισμό των Albaum, Strandskov, and Duerr (1998, σελ.1) που
δόθηκε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχουν τρεις ειδικοί ορισμοί του όρου
“Διεθνοποίηση” οι οποίοι έχουν γίνει αποδεκτοί από ένα πολύ μεγάλο μέρος της
επιστημονικής κοινότητας (ενδεικτικά αναφέρω τους: Young, 1990; Melin, 1992;
Calof and Beamish, 1995; Andersen, 1997; Coviello and Munro, 1997; Laine and
Kock, 2000; Oviatt and McDougall, 2005), και θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της
παρούσας έρευνας:
Α. “Διεθνοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ονομάζεται η
διαδικασία κατά την οποία οι επιχειρήσεις αυξάνουν σταδιακά το επίπεδο
ενασχόλησης και συμμετοχής σε ξένες αγορές” (Johanson and Vahlne, 1977; Welch
and Luostarinen, 1988),
Β. “Διεθνοποίηση καλείται το άνοιγμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της
επιχείρησης σε ξένες αγορές ” (Turnbull, 1987),
Γ. “Διεθνοποίηση ονομάζεται η διαδικασία προσαρμογής των λειτουργιών της
επιχείρησης (δομή, στρατηγική, πόροι, κ.α.) στο διεθνές περιβάλλον” (Calof and
Beamish, 1995).
Η διεθνοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποτέλεσε αντικείμενο
μελέτης και προσοχής πολυάριθμων ερευνητικών προσπαθειών (Johanson and
Vahlne, 1990; Andersen, 1997). Παρά το γεγονός της ύπαρξης πολύ μεγάλου
αριθμού ερευνητών και μελετών που έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο
επιστημονικό τομέα, η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει σε ένα θεωρητικό
μοντέλο το οποίο να αιτιολογεί και να περιγράφει όλα τα στοιχεία που πρέπει να έχει
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μία στρατηγική διεθνοποίησης. Οι λόγοι για τους οποίους δεν έχει γίνει ακόμα κάτι
τέτοιο είναι πολλοί. Μία πολύ βασική αιτία, αποτελεί το γεγονός ότι η διεθνοποίηση
των

επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων

θεωρείται

ως

μία

πολύπλοκη

και

πολυδιάστατη διαδικασία (Laine and Kock, 2000), η οποία επηρεάζεται από μία
μεγάλη γκάμα οικονομικών και επιχειρηματικών παραγόντων και συνθηκών
(Johanson and Vahlne, 1977).
Όλα τα παραπάνω, οδήγησαν στην ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών
θεωρητικών υποδειγμάτων και μοντέλων, τα οποία προσπάθησαν να ρίξουν φως και
να διαλευκάνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην
προσπάθειά τους να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε ξένες αγορές. Στόχος
αυτής της ενότητας, είναι η συγκεντρωτική παρουσίαση των βασικότερων
θεωρητικών υποδειγμάτων που έχουν υιοθετηθεί διεθνώς, καθώς και η σύντομη
περιγραφή τους. Δεν θα πραγματοποιηθεί υπερβολικά εκτενής ανάλυση διότι δεν
αποτελεί βασικό κομμάτι της παρούσας έρευνας. Παρόλα αυτά, η ανασκόπηση της
αρθρογραφίας που προτείνεται στα πλαίσια αυτής της ενότητας, μπορεί να
ικανοποιήσει το αίτημα ορισμένων αναγνωστών για περισσότερες λεπτομέρειες
πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Παρά το γεγονός της ύπαρξης και ανάπτυξης πολλών θεωριών διεθνοποίησης,
τα βασικότερα θεωρητικά υποδείγματα και μοντέλα είναι οκτώ και θα
παρουσιαστούν σύντομα αλλά περιεκτικά στις επόμενες υποενότητες:
Α. Το Μοντέλο των Σταδίων ή αλλιώς το Μοντέλο Uppsala (Stages Model or
the Uppsala Model or Chain of Establishment Model).
Β. Τa Μοντέλa Υιοθέτησης της Καινοτομίας (Innovation Adoption Model).
Γ. Η Θεωρία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Foreign Direct Investment
Theory – FDI Theory).
Δ. Το Εκλεκτικό Μοντέλο (Eclectic Paradigm Model).
Ε. Η Θεωρία του Κόστους των Συναλλαγών (Transaction Cost Theory).
ΣΤ. Η Θεωρία της Εσωτερίκευσης (Internalization Theory).
Ζ. Η Θεωρία των Δικτύων (Network Theory).
Η. Η Προσέγγιση των Οργανωσιακών Ικανοτήτων και Πόρων (Organizational
Capability Perspective or Resource-based Approach).
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1.2.1 Το Μοντέλο των Σταδίων - Μοντέλο Uppsala
Ο πρώτος που πραγματοποίησε μακροχρόνια έρευνα με αντικείμενο τη
διεθνοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ήταν ο Aharoni (1966). Η
δουλειά του Aharoni ήταν πολύ σημαντική, γιατί αποτέλεσε έμπνευση για επόμενες
μελέτες ανοίγοντας το δρόμο πάνω στη συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή.
Μερικά χρόνια αργότερα, η μακροχρόνια έρευνα του Aharoni αναπτύχθηκε
περαιτέρω από μελέτες που έγιναν σε Σκανδιναβικές επιχειρήσεις.
Έτσι, κατά τη δεκαετία του 1970, αναπτύχθηκε από τους Johanson and
Wiedersheim-Paul (1975) καθώς και από τους Johanson and Vahlne (1977), ένα από
τα

πρώτα

θεωρητικά

υποδείγματα

διεθνοποίησης

των

επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων, το Μοντέλο των Σταδίων ή αλλιώς το Μοντέλο Uppsala. Το
συγκεκριμένο μοντέλο ονομάστηκε έτσι, διότι οι Johanson and Wiedersheim-Paul
(1975), που ανέπτυξαν και παρουσίασαν για πρώτη φορά το συγκεκριμένο μοντέλο,
πραγματοποίησαν την έρευνά τους στο Πανεπιστήμιο της Uppsala, στη Σουηδία.
Το βασικό στοιχείο του συγκεκριμένου μοντέλου, είναι ότι η διαδικασία
διεθνοποίησης των επιχειρήσεων ακολουθεί μία συγκεκριμένη σειρά από διαδοχικά
στάδια. Τα τέσσερα στάδια που προτείνουν οι Johanson and Wiedersheim-Paul
(1975) είναι τα παρακάτω:
i. Ανυπαρξία τακτικής ή μόνιμης εξαγωγικής δραστηριότητας.
ii. Εξαγωγική δραστηριότητα διαμέσου αντιπροσώπου/διανομέα.
iii. Εξαγωγική δραστηριότητα διαμέσου ίδρυσης υποκαταστήματος πωλήσεων.
iv. Εξαγωγική δραστηριότητα διαμέσου ίδρυσης παραγωγικών εγκαταστάσεων.
Οι συγγραφείς θεωρούν το συγκεκριμένο διαχωρισμό των σταδίων σημαντικό
για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί με αυτόν τον τρόπο τα στάδια διαφέρουν όσον αφορά
το βαθμό ανάμιξης της επιχείρησης στην αγορά. Δεύτερον, γιατί έτσι διαχωρίστηκαν
από τους ανθρώπους των επιχειρήσεων με τους οποίους πραγματοποίησαν οι
συγγραφείς προσωπική συνέντευξη (Johanson and Wiedersheim-Paul, 1975). Βασική
υπόθεση του μοντέλου αποτελεί το γεγονός, ότι τα αποτελέσματα (outcomes) της
ολοκλήρωσης ενός κύκλου γεγονότων-σταδίου, αποτελούν τις εισροές (input) για
την έναρξη του επόμενου κύκλου γεγονότων-σταδίου (Johanson and WiedersheimPaul, 1975; Laine and Kock, 2000). Η συγκεκριμένη υπόθεση υποδεικνύει, ότι το
στάδιο διεθνοποίησης στο οποίο βρίσκεται μία επιχείρηση αποτελεί σημαντικό
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παράγοντα επεξήγησης της κατεύθυνσης και της πορείας που θα ακολουθήσει στο
μέλλον η συγκεκριμένη εταιρία (Laine and Kock, 2000).
Οι Johanson and Wiedersheim-Paul (1975), αποκαλούν τη διαδικασία των
τεσσάρων σταδίων ως Αλυσίδα Εγκαθίδρυσης (Chain of Establishment). Τονίζουν,
ότι η διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας
επιχείρησης δεν ακολουθεί πάντα ολόκληρη την αλυσίδα των τεσσάρων σταδίων.
Αυτό συμβαίνει, διότι αφενός αρκετές ξένες αγορές δεν είναι αρκετά μεγάλες για να
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων σε πόρους, και αφετέρου γιατί
εταιρίες με μεγάλη εξαγωγική εμπειρία από άλλες ξένες αγορές, αναμένεται να
προσπεράσουν κάποιο από τα τέσσερα στάδια.
Μία ακόμα βασική υπόθεση του Μοντέλου των Σταδίων, είναι ότι η
αυξανόμενη γνώση και ανάμιξη της επιχείρησης στην ξένη αγορά οδηγεί σε
αυξανόμενα επίπεδα δέσμευσης πόρων στη συγκεκριμένη αγορά, και αντιστρόφως
(Johanson and Wiedersheim-Paul, 1975). Αυτή η σταδιακή αύξηση της γνώσης και
της εμπειρίας που αποκτούν οι επιχειρήσεις πάνω στον τρόπο λειτουργίας των
διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τις επιτρέπει να έχουν στοιχεία για
συγκεκριμένες ξένες αγορές, καθώς επίσης και να αναπτύσσουν ιδιαίτερες
ικανότητες, οι οποίες με τη σειρά τους τις βοηθούν να ξεπεράσουν τους κινδύνους
και τα μειονεκτήματα που απορρέουν από το γεγονός ότι προέρχονται από άλλες
αγορές. Με άλλα λόγια, εκμεταλλεύονται τη χρήση ενός εκτεταμένου χρονικού
ορίζοντα για να μεγιστοποιήσουν από τη μια μεριά την απόκτηση πόρων και
γνώσεων, και για να ελαχιστοποιήσουν από την άλλη τα κόστη και τους κινδύνους
που σχετίζονται με τη διαδικασία της διεθνοποίησης (Etemad and Wright, 1999).
Η Αλυσίδα Εγκαθίδρυσης έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, αναφορικά με την
έμφαση που δίνεται στην απόκτηση γνώσης για τις ξένες αγορές από την επιχείρηση,
τα οποία μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με κάποια σημεία της Προσέγγισης των
Οργανωσιακών Ικανοτήτων και Πόρων, και σε μικρότερο βαθμό με το Εκλεκτικό
Μοντέλο (Andersen, 1997). Παρά το γεγονός, ότι το Μοντέλο των Σταδίων έχει
γίνει ευρέως αποδεκτό (Laine and Kock, 2000), υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες από
τις οποίες διέπεται.
Πρώτον, το συγκεκριμένο μοντέλο δεν περιλαμβάνει στην Αλυσίδα
Εγκαθίδρυσης τις στρατηγικές διεθνοποίησης συμβασιακού χαρακτήρα (co-
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operatives modes of internationalization). Με βάση το γεγονός, ότι αυτού του είδους
οι στρατηγικές χρησιμοποιούνται συχνά από τις επιχειρήσεις, είναι φανερό ότι η
παράλειψή τους αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα (Andersen, 1997).
Δεύτερον, το μοντέλο χαρακτηρίζεται ως υπερβολικά προσδιοριστικό, αφού
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η διεθνοποίηση μέσω πολύ συγκεκριμένων
σταδίων, χωρίς να αναγνωρίζεται η δυνατότητα που έχουν οι επιχειρήσεις να
παίρνουν στρατηγικές αποφάσεις αναφορικά με την επιλογή της κατάλληλης
στρατηγικής εισόδου στις ξένες αγορές (Reid, 1983; Laine and Kock, 2000).
Τρίτον, το μοντέλο αγνοεί την ύπαρξη κάποιων συνθηκών που καθιστούν την
διεθνοποίηση μέσω σταδίων ανακόλουθη. Για παράδειγμα, όταν μεγάλες
επιχειρήσεις έχουν πλεόνασμα πόρων, αναμένεται να προσπεράσουν ολοσχερώς
κάποιο ή κάποια από τα πρώτα στάδια του μοντέλου. Επίσης, άλλο παράδειγμα
αποτελούν ξένες αγορές όπου επικρατούν σταθερές και ομοιογενείς συνθήκες, στις
οποίες η απόκτηση σημαντικών γνώσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και με άλλους
τρόπους εκτός από την απόκτηση εμπειρίας (Laine and Kock, 2000).
Τέταρτο, η χρήση μόνο μίας ανεξάρτητης μεταβλητής (εμπειρική γνώση) δεν
παρέχει ικανοποιητική επεξήγηση για την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής
διεθνοποίησης από τις επιχειρήσεις (Andersen, 1997). Ο Turnbull (1987)
υποστηρίζει, ότι η επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής διεθνοποίησης δεν
σχετίζεται με την ύπαρξη προηγούμενης εξαγωγικής εμπειρίας σε ξένες αγορές.
Πέμπτο, τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών που χρησιμοποίησαν το
συγκεκριμένο μοντέλο είναι συγκεχυμένα και αντικρουόμενα. Υπάρχουν ορισμένες
έρευνες, τα αποτελέσματα των οποίων συμφωνούν με το Μοντέλο Uppsala
(ενδεικτικά αναφέρονται οι: Bilkey and Tesar, 1977; Johanson and Vahlne, 1977;
Luostarinen, 1979; Cavusgil, 1980; Czinkota, 1982; Johanson and Vahlne, 1992;
Kwon and Hu, 1995), και υπάρχουν άλλες τα αποτελέσματα των οποίων έρχονται σε
αντίθεση με την Αλυσίδα Εγκαθίδρυσης (ενδεικτικά αναφέρονται οι: Turnbull and
Valla, 1986; Ayal and Raban, 1987; Rosson, 1987; Turnbull, 1987; Millington and
Bayliss, 1990), αποκαλύπτοντας ότι οι επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν δεν
ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο και σταθερό σχέδιο κατά τη διαδικασία της
διεθνοποίησής τους. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν διαφορετικές
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στρατηγικές διεθνοποίησης ανάλογα με τη χώρα και τον βιομηχανικό κλάδο (Laine
and Kock, 2000).
1.2.2 Τα Μοντέλα Υιοθέτησης της Καινοτομίας
Τα Μοντέλα Υιοθέτησης της Καινοτομίας έχουν προκύψει από τη θεωρία των
σταδίων υιοθέτησης της καινοτομίας του Rogers (1962, σελ. 81-86), και
προσεγγίζουν τη διεθνοποίηση ως μία διαδικασία μάθησης που συνδέεται με την
υιοθέτηση μιας καινοτομίας ή μιας νέας ιδέας.
Το πρώτο Μοντέλο Υιοθέτησης της Καινοτομίας ήταν αυτό των Bilkey and
Tesar (1977). Στο μοντέλο αυτό, οι συγγραφείς παρουσιάζουν έξι στάδια
διεθνοποίησης:
· Στάδιο 1ο: Η διοίκηση της επιχείρησης δεν ενδιαφέρεται για τις εξαγωγές.
· Στάδιο 2ο: Η διοίκηση της επιχείρησης είναι πρόθυμη να εκτελέσει
σποραδικές παραγγελίες, αλλά δεν πραγματοποιεί καμία προσπάθεια στο να
εξετάσει τη δυνατότητα εμπλοκής της σε πιο ενεργητική εξαγωγική
δραστηριότητα.
· Στάδιο 3ο: Η διοίκηση της επιχείρησης ερευνά δυναμικά τη δυνατότητα
εμπλοκής της σε πιο ενεργητική εξαγωγική δραστηριότητα.
· Στάδιο 4ο: Η επιχείρηση πραγματοποιεί εξαγωγές σε πειραματικό στάδιο,
δραστηριοποιούμενη σε χώρες που βρίσκονται «ψυχολογικά» κοντά.
· Στάδιο 5ο: Η επιχείρηση είναι ένας έμπειρος εξαγωγέας.
· Στάδιο 6ο: Η διοίκηση της επιχείρησης εξετάζει τη δυνατότητα εξαγωγών
και σε άλλες χώρες, οι οποίες δεν βρίσκονται «ψυχολογικά» κοντά.
Στη συνέχεια, ακολούθησε ο Cavusgil (1980) ο οποίος πρότεινε ένα μοντέλο
διεθνοποίησης πέντε σταδίων:
· Στάδιο 1ο – Εγχώριο Μάρκετινγκ: Η επιχείρηση δραστηριοποιείται μόνο
στην εγχώρια αγορά.
· Στάδιο 2ο – Προ-εξαγωγικό Στάδιο: Η επιχείρηση αναζητά πληροφορίες και
αξιολογεί την πιθανότητα εμπλοκής της σε εξαγωγικές δραστηριότητες.
· Στάδιο 3ο – Πειραματική Ανάμιξη: Η επιχείρηση ξεκινάει εξαγωγικές
δραστηριότητες σε περιορισμένη βάση και σε χώρες που βρίσκονται
«ψυχολογικά» κοντά.
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· Στάδιο 4ο – Ενεργή Ανάμιξη: Εξαγωγές σε περισσότερες και καινούργιες
χώρες, εφαρμογή άμεσων εξαγωγών, και αύξηση στον όγκο των
εξαγωγικών πωλήσεων.
· Στάδιο 5ο – Ανάμιξη με Δέσμευση: Η διοίκηση της επιχείρησης
πραγματοποιεί συνεχώς επιλογές ανάθεσης των περιορισμένων πόρων
μεταξύ της εγχώριας και των ξένων αγορών που εξυπηρετεί.
Με βάση τη δουλειά των Bilkey and Tesar (1977), οι Czinkota and Johnston
(1981) προχώρησαν σε κάποιες μικρές αλλαγές και δημιούργησαν ένα παρεμφερές
μοντέλο.

Οι

Czinkota

and

Johnston

(1981),

ύστερα

από

έρευνα

που

πραγματοποίησαν σε 237 μεταποιητικές ΜΜΕ (Μικρό-Μεσαίες Επιχειρήσεις) των
Ηνωμένων

Πολιτειών,

πρότειναν

ένα

μοντέλο

έξι

διαδοχικών

σταδίων

διεθνοποίησης: α) η απρόθυμη επιχείρηση, β) η αδιάφορη επιχείρηση, γ) η
ενδιαφερόμενη επιχείρηση, δ) ο πειραματιζόμενος εξαγωγέας, ε) ο ημι-έμπειρος
μικρός εξαγωγέας, και στ) ο έμπειρος μεγάλος εξαγωγέας. Οι συγγραφείς (Czinkota
and Johnston 1981) σημειώνουν ότι, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να
μετακινηθούν σε κάθε ένα από τα καινούργια στάδια, χρειάζονται νέες πληροφορίες,
νέες ικανότητες, και νέους πόρους.
Την ίδια χρονιά, ο Reid (1981) ανέπτυξε ένα μοντέλο εξαγωγικής επέκτασης
και υιοθέτησης της καινοτομίας με πέντε στάδια:
· Στάδιο 1ο – Γνώση των Εξαγωγών: Η επιχείρηση δεν μπορεί να
αναγνωρίσει

εξαγωγικές

ευκαιρίες,

ενώ

ταυτόχρονα

αρχίζει

να

καταλαβαίνει τη σημαντικότητά τους.
· Στάδιο 2ο – Πρόθεση Εξαγωγικής Δραστηριότητας: Η επιχείρηση αρχίζει να
αποκτά κίνητρα, συμπεριφορές, αντιλήψεις, και προσδοκίες αναφορικά με
την εκκίνηση εξαγωγών.
· Στάδιο 3ο – Πειραματικές Εξαγωγές: Η επιχείρηση αρχίζει να αποκτά
εξαγωγική εμπειρία μέσα από τη διενέργεια περιορισμένων εξαγωγικών
δραστηριοτήτων.
· Στάδιο 4ο – Εξαγωγική Αξιολόγηση:
αποτελέσματα

που

έχει

από

δραστηριότητες.
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Εξαγωγική

Αποδοχή:

Υιοθέτηση

των

εξαγωγικών

δραστηριοτήτων ή απόρριψή τους.
Ένα άλλο σημαντικό μοντέλο, είναι αυτό που αναπτύχθηκε από τον
Jatusripitak (1986), το οποίο προσεγγίζει την εξαγωγική απόφαση των ΜΜΕ μέσα
από μία διαδικασία υιοθέτησης καινοτομιών, ορίζοντάς την σαν “την πνευματική
διαδικασία μέσα από την οποία ένα στέλεχος περνά από το στάδιο της αναγνώρισης
των εξαγωγών ως μία πιθανή στρατηγική για την επιχείρησή του (αρχική έκθεσή του
στην ιδέα), στο στάδιο του να την αποδεχτεί ή να την απορρίψει (αντίδραση στην
ευκαιρία που παρουσιάστηκε)” (Hamill, 1997; Hamill and Gregory, 1997). Ο
Jatusripitak (1986), περιγράφει στο μοντέλο του πέντε βήματα:
· Βήμα 1ο: Ύπαρξη τυχαίων περιστατικών που οδηγούν την προσοχή της
επιχείρησης στις εξαγωγές.
· Βήμα 2ο: Αναγνώριση της σπουδαιότητας των εξαγωγών από την
επιχείρηση.
· Βήμα 3ο: Απόκτηση γνώσης της ξένης αγοράς, μέσα από την απόκτηση
πληροφοριών, για την αναγνώριση εξαγωγικών ευκαιριών.
· Βήμα 4ο: Αξιολόγηση από τα ανώτατα στελέχη της πιθανότητας
επιτυχημένης εξαγωγικής επέκτασης.
· Βήμα 5ο: Τελική απόφαση να ξεκινήσει η εξαγωγική διαδικασία.
Τα

Μοντέλα Υιοθέτησης

της Καινοτομίας εμφανίζουν

πολλά κοινά

χαρακτηριστικά. Οι βασικότερες διαφορές τους, αφορούν τον αριθμό των σταδίων
καθώς και τον τρόπο περιγραφής του κάθε σταδίου. Μία ακόμα διαφορά τους,
έγκειται στα κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε εξαγωγικές
δραστηριότητες. Στα μοντέλα των Bilkey and Tesar (1977), Czinkota and Johnston
(1981), και Jatusripitak (1986), και ειδικότερα στα δύο πρώτα στάδια των μοντέλων,
φαίνεται πως οι συγγραφείς υποθέτουν την ύπαρξη ενός μηχανισμού προώθησης
(push mechanism), ή ενός εξωτερικού αντιπροσώπου, ο οποίοι δίνουν το έναυσμα
για την υιοθέτηση της εξαγωγικής διαδικασίας (Andersen, 1993).
Αντιθέτως, οι Cavusgil (1980) και Reid (1981), περιγράφουν την επιχείρηση
ως μία οντότητα η οποία ενδιαφέρεται περισσότερο για τις εξαγωγές και είναι πιο
ενεργή στα δύο πρώτα στάδια. Σε αυτά τα μοντέλα, η ύπαρξη ενός μηχανισμού
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έλξης (pull mechanism), ίσως να αποτελεί μία πιο σχετική επεξήγηση αναφορικά με
το γιατί και το πώς η επιχείρηση μετακινείται στο επόμενο στάδιο (Andersen, 1993).
Εκτός από το μηχανισμό και τα κίνητρα εκκίνησης της εξαγωγικής
δραστηριότητας, οι διαφορές μεταξύ των Μοντέλων Υιοθέτησης της Καινοτομίας
φαίνεται να αντικατοπτρίζουν περισσότερο εννοιολογικές και σημασιολογικές παρά
ουσιαστικές και πραγματικές διαφορές αναφορικά με τη φύση της διαδικασίας
διεθνοποίησης.
1.2.3 Η Θεωρία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων
Η Θεωρία των ΑΞΕ (Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) αποτελεί έναν από τους πιο
δημοφιλείς κλάδους μελέτης παγκοσμίως, αναφορικά με τις δραστηριότητες των
πολυεθνικών επιχειρήσεων, και αφορά την ιδιοκτησία και τον έλεγχο μιας εταιρίας
σε μια ξένη χώρα (Grosse and Kujawa, 1995, σελ. 88). Πιο συγκεκριμένα, οι ΑΞΕ
περιλαμβάνουν τη μεταφορά κεφαλαίων, τεχνολογίας, και ανθρώπινου δυναμικού σε
μια ξένη χώρα, με στόχο τη δημιουργία εκεί μιας νέας επιχείρησης ή την εξαγορά
του συνόλου ή μέρους (δηλαδή της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας) του μετοχικού
κεφαλαίου μιας τοπικής επιχείρησης (Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 32).
Οι ΑΞΕ αντιμετωπίζονται από τις επιχειρήσεις ως μια ακόμα επένδυση, με τη
διαφορά ότι αντί για εγχώριο έχει διεθνή προσανατολισμό. Ορισμένες εταιρίες
μεταφέρουν δικούς τους ανθρώπους για να εργαστούν στη νέα επιχείρηση, ενώ
κάποιες άλλες προσλαμβάνουν στελέχη κατευθείαν από την ξένη αγορά (ή
αγοράζουν μια επιχείρηση και διατηρούν το ήδη υπάρχον προσωπικό). Παρόλο, που
οι ΑΞΕ δεν απαιτούν τη μεταφορά συγκεκριμένων πόρων, συνήθως συνοδεύονται
από τη μεταφορά ανθρώπινου δυναμικού, χρημάτων, και τεχνογνωσίας (Grosse and
Kujawa, 1995, σελ. 88).
Οι πρώτες θεωρίες των ΑΞΕ ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας αναζήτησης
των επιχειρήσεων για μοναδικές και πολύτιμες πηγές πρώτων υλών για τα προϊόντα
τους. Κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, η προσπάθεια αναζήτησης των
επιχειρήσεων διευρύνθηκε και σε άλλους τομείς. Πέρα από την αναζήτηση πρώτων
υλών,

οι

επιχειρήσεις

άρχισαν

να

ψάχνουν

φτηνό

εργατικό

δυναμικό,

ανεκμετάλλευτες παρθένες αγορές, τεχνικές γνώσεις, πολιτική σταθερότητα και
ασφάλεια, καθώς και εύκολη πρόσβαση με μικρά εμπόδια εισόδου (Czinkota et al.,
1994, σελ. 56-57 και 437-442).
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Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, η θεωρία των ΑΞΕ και οι
επενδυτικές κινήσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων επικεντρώθηκαν στην
εκμετάλλευση των ατελειών που δημιουργήθηκαν στις αγορές προϊόντων από τις
εκάστοτε κυβερνήσεις. Οι Caves (1971) και Hymer (1976), τονίζουν ότι πολλές
κυβερνητικές πολιτικές σε διάφορες χώρες δημιουργούν ατέλειες. Αυτές οι ατέλειες
καλύπτουν ολόκληρο το εύρος των αρχών και των κανόνων που σχετίζονται τόσο με
την προσφορά όσο και με τη ζήτηση των αγορών, όπως είναι για παράδειγμα οι
πολιτικές εμπορίου (δασμοί και ποσοστώσεις), οι φορολογικές πολιτικές και τα
κίνητρα, καθώς και οικονομικοί περιορισμοί όσον αφορά την πρόσβαση ξένων
επιχειρήσεων σε τοπικές αγορές (Czinkota et al., 1994, σελ. 57).
Οι σύγχρονες θεωρίες των ΑΞΕ, βασίζουν ένα μεγάλο κομμάτι τους στην
παρατήρηση του Hymer (1976), η οποία αναφέρεται στο γεγονός ότι το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης πρέπει πολύ γρήγορα να αποτελέσει
αντικείμενο εκμετάλλευσης σε μια αγορά, έτσι ώστε να αποφευχθεί η άμεση
αντιγραφή του από ανταγωνιστές. Ο Hymer υποστηρίζει ότι η δύναμη που πηγάζει
από την εκμετάλλευση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, είναι αυτή που
παρέχει τη δυνατότητα στις διεθνείς επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν επιτυχημένα τις
τοπικές, βοηθώντας τις πρώτες να ξεπεράσουν το μειονέκτημα της ξενικότητάς τους.
Η πρώτη επιλογή που πρέπει να κάνει μια επιχείρηση η οποία κατέχει ένα
συγκεκριμένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αφορά το αν θα το χρησιμοποιήσει στην
εγχώρια αγορά ή θα επιλέξει να συγκεντρώσει πόρους έτσι ώστε να το
εκμεταλλευτεί σε μια ξένη. Παρά το γεγονός, ότι αρκετές επιχειρήσεις επιλέγουν να
εκμεταλλεύονται τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα τόσο στην εγχώρια όσο και
στην ξένη αγορά, εφόσον η ύπαρξη αρκετών πόρων το επιτρέπει, ολοένα και
περισσότερες εταιρίες επιλέγουν τη διεθνή οδό, έστω και σαν κομμάτι της
επεκτατικής τους στρατηγικής (Czinkota et al., 1994, σελ. 54).
Σύμφωνα με τους Grosse and Kujawa (1995, σελ. 88), το δεύτερο σημαντικό
στοιχείο που εμπεριέχει η θεωρία των ΑΞΕ, έχει σχέση με τον έλεγχο των
αποφάσεων και των περιουσιακών στοιχείων της νέας επιχείρησης στην ξένη αγορά.
Οι ΑΞΕ επιλέγονται συνήθως από επιχειρήσεις που θέλουν είτε να πουλήσουν τα
προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες τους σε κάποια ξένη αγορά, είτε να αποκτήσουν
επιπλέον προμηθευτές για τις αγορές στις οποίες ήδη δραστηριοποιούνται. Και στις
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δύο περιπτώσεις, η επιχείρηση επιζητά να έχει τον έλεγχο τόσο στη νέα επιχείρηση
όσο και πάνω στους προμηθευτές της, έτσι ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει
τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα μέσα από τη λειτουργία της νέας επιχείρησης
στην ξένη αγορά.
Κατά τους Griffin and Pustay (1996, σελ. 401), δύο ακόμα λόγοι για τους
οποίους μια επιχείρηση επιζητά τον έλεγχο των διεθνών της επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, είναι: α) για να μπορεί να συντονίζει προσεκτικά τις
δραστηριότητες των θυγατρικών της επιχειρήσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη
στρατηγικών συμπράξεων, και β) για να εκμεταλλευτεί πλήρως τις οικονομικές
δυνατότητες που μπορεί να της παρέχει η κατοχή ανώτερης τεχνογνωσίας και η
ύπαρξη πολύ ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού. Οι Grosse and Kujawa (1995,
σελ. 89), υπογραμμίζουν το γεγονός ότι οι ΑΞΕ απαιτούν τη μεταφορά ιδιοκτησίας,
μέρους ή του συνόλου, της νέας επιχείρησης στον επενδυτή, ο οποίος έχει τη
δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή με διάφορους τρόπους.
Η διάθεση των προϊόντων της επιχείρησης που επιχειρεί τη διεθνοποίηση των
δραστηριοτήτων της, μπορεί να γίνεται όχι μόνο στην αγορά της χώρας
εγκατάστασης

και

παραγωγής

αλλά

και

στις

αγορές

άλλων

χωρών,

συμπεριλαμβανομένης και της μητρικής χώρας. Πρέπει να τονιστεί το γεγονός, ότι οι
επιχειρήσεις δεν προχωρούν σε ΑΞΕ μόνο με στόχο την παραγωγή υλικών
προϊόντων. Η συγκεκριμένη στρατηγική διεθνοποίησης αφορά και την παροχή
υπηρεσιών, όπως η διανομή προϊόντων και η παροχή υλικής και τεχνικής
υποστήριξης

στους

πελάτες

της

επιχείρησης

μετά

την

αρχική

πώληση

(Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 217-218).
Υπάρχουν τρεις μέθοδοι πραγματοποίησης άμεσων ξένων επενδύσεων (Griffin
and Pustay, 1996, σελ. 402-404; Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 218-228): α) η
θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας (Wholly Owned Subsidiary), β) η μερική
εξαγορά, (Partial Acquisition), και γ) η διεθνής κοινοπρακτική επιχείρηση
(International Joint Venture). Και οι τρεις αυτές μέθοδοι, παρουσιάζουν
συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, η παρουσίαση των οποίων
ξεφεύγει από τους στόχους της συγκεκριμένης υποενότητας.
Η θεωρία των ΑΞΕ, πέρα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στις
επιχειρήσεις που την επιλέγουν, ενέχει και ορισμένους κινδύνους. Καταρχήν, η

25

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

μεταφορά συντελεστών παραγωγής σε μια αλλοδαπή χώρα θεωρείται ένας από τους
βασικότερους λόγους για τον οποίο οι ΑΞΕ θεωρούνται ως η στρατηγική διεθνούς
επέκτασης

που

ενέχει

τους

υψηλότερους

επιχειρηματικούς

κινδύνους

(Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 217).
Επίσης, οι ΑΞΕ, συγκριτικά με άλλες στρατηγικές διεθνοποίησης, εκθέτουν
την επιχείρηση σε μεγαλύτερους οικονομικούς και πολιτικούς κινδύνους,
αυξάνοντας την πιθανότητα αποτυχίας της διεθνούς επένδυσης κυρίως λόγω
δυσμενών αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και στις ασταθείς κυβερνητικές
πολιτικές που ασκούνται στις ξένες αγορές (Griffin and Pustay, 1996, σελ. 402).
Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ΑΞΕ, πρέπει να αντιμετωπίσουν την
πρόκληση της διοίκησης, λειτουργίας, και χρηματοδότησης των θυγατρικών τους
επιχειρήσεων, ξεπερνώντας το επιπλέον εμπόδιο της ύπαρξης διαφορετικού
πολιτικού, νομικού, φορολογικού, και πολιτιστικού περιβάλλοντος από αυτό που
ισχύει στην εγχώρια αγορά (Griffin and Pustay, 1996, σελ. 402).
Ένα επιπλέον μειονέκτημα, είναι ότι παρά το γεγονός ότι όλα τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, η θεωρία των
ΑΞΕ δεν αντιμετωπίζει το χρόνο ως προσδιοριστικό παράγοντα είτε παρακίνησης
είτε και αποθάρρυνσης των επιχειρήσεων. Αντιθέτως, οι ΑΞΕ προσεγγίζονται ως
ένας κλειστός μηχανισμός που παρακινεί τις επιχειρήσεις να συνδυάσουν τα
ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα με πλεονεκτήματα τοποθεσίας, και να τα
εκμεταλλευθούν εσωτερικά δημιουργώντας τις δικές τους θυγατρικές εταιρίες σε
ξένες αγορές. Με βάση αυτήν την προσέγγιση, η επιχειρήσεις διεθνοποιούνται χωρίς
να στηρίζονται σημαντικά στις γνώσεις και στους πόρους των συνεργατών τους,
γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να στερήσει τις εταιρίες από επιπλέον
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και γνώσεις πάνω στην ξένη αγορά τα οποία
κατέχουν οι συνεργάτες, και μπορούν αφενός να προφυλάξουν την επιχείρηση από
δυσάρεστες εκπλήξεις και αφετέρου να την κάνουν να κερδίσει πολύτιμο χρόνο
(Etemad and Wright, 1999).
Τέλος, η ανάγκη ύπαρξης υψηλού επιπέδου ελέγχου που συνεπάγεται η
εφαρμογή της συγκριμένης στρατηγικής, έχει οδηγήσει σημαντικές και μεγάλες
πολυεθνικές επιχειρήσεις να επιλέξουν την απόσυρσή τους από κρίσιμες αγορές,
όπως για παράδειγμα την IBM από τη Γαλλία ή την IBM και την Coca-Cola από την

26

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

Ινδία, εξαιτίας του γεγονότος ότι έπρεπε να δεχτούν συνθήκες μερικού ελέγχου πάνω
στο δυνητικό τοπικό τους συνεργάτη. Η άρνηση των επιχειρήσεων να δεχτούν σχέση
αλληλεξάρτησης με τον συνεργάτη τους στην ξένη αγορά, οφείλεται κυρίως στο
φόβο της εξανέμισης του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος (Etemad and
Wright, 1999). Το γεγονός ότι η θεωρία των ΑΞΕ δεν φαίνεται να ταιριάζει στις
ΜΜΕ, κυρίως λόγω των πολύ περιορισμένων πόρων που διαθέτουν, αποτελεί ακόμα
ένα σημαντικό μειονέκτημα (Chrysostome and Rosson, 2004).
1.2.4 Το Εκλεκτικό Μοντέλο
Η ιδέα του Εκλεκτικού Υποδείγματος της διεθνούς παραγωγής1, παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά το 1976 από τον Dunning, σε ένα Συμπόσιο που έλαβε χώρα στην
Στοκχόλμη, με τίτλο “The International Allocation of Economic Activity” (Ohlin et
al., 1977). Στη συνέχεια, ο Dunning (1980) έδωσε στη δημοσιότητα κάποια εμπειρικά
αποτελέσματα πάνω στο Εκλεκτικό Μοντέλο, το οποίο επαναπροσδιόρισε οκτώ
χρόνια αργότερα, εξετάζοντας κάποιες προτάσεις και κριτικές που του έγιναν από την
επιστημονική κοινότητα και προτείνοντας μερικές πιθανές επεκτάσεις του
υποδείγματος (Dunning, 1988).
Η αρχική ιδέα του Dunning (1980), ήταν να αναπτύξει ένα ολιστικό θεωρητικό
πλαίσιο με τη βοήθεια του οποίου θα ήταν εφικτό για τις επιχειρήσεις να
αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τη σημαντικότητα των παραγόντων που επηρεάζουν,
τόσο την αρχική ιδέα της διεθνούς παραγωγής, όσο και την ανάπτυξη αυτής της
παραγωγής. Η επιλογή της λέξης “Εκλεκτικό” ήταν φιλόδοξη αλλά και σκόπιμη.
Χρησιμοποιήθηκε για να εκφράσει την ιδέα, ότι η πλήρης επεξήγηση των διεθνών
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πρέπει να στηρίζεται σε πολλές πτυχές της
οικονομικής θεωρίας, και όχι μόνο στη θεωρία των άμεσων ξένων επενδύσεων, η
οποία αποτελεί μία μεμονωμένη επιλογή διεθνοποίησης (Dunning, 1988).
Πιο συγκεκριμένα, το Εκλεκτικό Μοντέλο αναπτύχθηκε για να εξηγήσει τη
διαδικασία επιλογής της καταλληλότερης στρατηγικής εισόδου σε ξένες αγορές
(Andersen, 1993), καθώς και τη διαδικασία αλλαγής των επιχειρήσεων από εθνικές σε
πολυεθνικές (Johanson and Vahlne, 1990). Η μεγάλη συνεισφορά του Εκλεκτικού
Υποδείγματος, έγκειται στο ότι ο Dunning (1980) πρότεινε και ομαδοποίησε τρεις
1

Ως διεθνής παραγωγή, ορίζεται η παραγωγή που γίνεται από Πολυεθνικές επιχειρήσεις, και
χρηματοδοτείται από άμεσες ξένες επενδύσεις (Dunning, 1988, σελ. 25).
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βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων: α) τα
ιδιοκτησιακά πλεονεκτήματα (Ownership Advantages), β) τα πλεονεκτήματα της
τοποθεσίας (Locational Advantages), και γ) τα πλεονεκτήματα της εσωτερίκευσης
(Internalization Advantages). Οι τρεις κατηγορίες των βασικών προσδιοριστικών
παραγόντων της επιλογής για την κατάλληλη στρατηγική εισόδου σε ξένες αγορές
παρουσιάζονται γραφικά στο Σχήμα 1.1.
Σχήμα 1.1: Το Εκλεκτικό Υπόδειγμα
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
· Μέγεθος της επιχείρησης
· Η εμπειρία ως πολυεθνική
· Ικανότητα ανάπτυξης
διαφοροποιημένων προϊόντων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
· Δυνατότητα της αγοράς
· Επενδυτικός κίνδυνος

·
·
·
·
·

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΥ
Καμία ανάμιξη
Εξαγωγές
Joint Venture
Sole Venture
Licensing

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ
· Συμβασιακός κίνδυνος
Πηγή: Agarwal and Ramaswami, 1992, σελ. 5

Τα ιδιοκτησιακά πλεονεκτήματα σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία και τις
ικανότητες που διαθέτει η επιχείρηση (Andersen, 1997). Τα περιουσιακά στοιχεία της
επιχείρησης συνδέονται άμεσα με το μέγεθος της εταιρίας και την εμπειρία της ως
πολυεθνική επιχείρηση, ενώ οι ικανότητες αντανακλώνται στη δυνατότητα της
επιχείρησης να αναπτύξει διαφοροποιημένα προϊόντα (Dunning, 1993). Προκειμένου
η επιχείρηση να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται
στις ξένες αγορές, πρέπει να κατέχει υψηλότερες ικανότητες και μεγαλύτερα
περιουσιακά στοιχεία έτσι ώστε να είναι σε θέση τα οικονομικά οφέλη που θα
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κερδίσει να αντισταθμίσουν το υψηλό κόστος δραστηριοποίησης στις αγορές αυτές
(Agarwal and Ramaswami, 1992).
Σημαντική προϋπόθεση, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να
εμπλακούν σε διαδικασίες διεθνούς επέκτασης, αποτελεί η κατοχή πολλών και
ισχυρών περιουσιακών στοιχείων. Απαιτούνται σημαντικοί πόροι τόσο για την
αντιμετώπιση του υψηλού κόστους που εμπεριέχουν οι διεθνείς δραστηριότητες, όσο
και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Το μέγεθος της επιχείρησης
αντικατοπτρίζει την ικανότητα της επιχείρησης να απορροφήσει ομαλά τα
συγκεκριμένα κόστη (Kumar, 1984).
Μια άλλη μορφή περιουσιακού στοιχείου που φαίνεται ότι επηρεάζει την
επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής εισόδου στις ξένες αγορές, αποτελεί το
επίπεδο εμπειρίας που κατέχουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις χωρίς
εμπειρία πάνω σε ξένες αγορές, εμφανίζουν περισσότερες πιθανότητες να
αντιμετωπίσουν μεγαλύτερα προβλήματα στη διοίκηση των διεθνών λειτουργιών τους.
Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις τείνουν από τη μια μεριά
να κατανοούν τα πιθανά οφέλη της διεθνοποίησης, και από την άλλη να αγνοούν τους
πιθανούς κινδύνους. Το γεγονός αυτό, τις οδηγεί τις περισσότερες φορές στην επιλογή
μιας στρατηγικής εισόδου που δεν εμπεριέχει μεγάλες επενδύσεις (Gatignon and
Anderson, 1988; Terpstra and Yu, 1988). Αντιθέτως, πολυεθνικές επιχειρήσεις με
μεγαλύτερη εμπειρία φαίνεται ότι προτιμούν στρατηγικές εισόδου που εμπεριέχουν
μεγαλύτερες επενδύσεις (Agarwal and Ramaswami, 1992).
Ένα τρίτο σημαντικό στοιχείο των ιδιοκτησιακών πλεονεκτημάτων αποτελεί η
δυνατότητα της επιχείρησης να αναπτύσσει διαφοροποιημένα προϊόντα. Η
συγκεκριμένη δυνατότητα, εμπεριέχει για την επιχείρηση τον κίνδυνο της αντιγραφής
από συνεργάτες στις ξένες αγορές, με αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα η επιχείρηση να
χάσει πολλά έσοδα. Ο κίνδυνος της αντιγραφής και της οικειοποίησης της γνώσης από
ξένους συνεργάτες σχετίζεται άμεσα με τις διεθνείς συναλλαγές, εξαιτίας τριών
βασικών αιτιών: α) γιατί οι διεπιχειρησιακές υποδομές συνήθως είναι πολύ φτωχά
δομημένες,

β) γιατί αλλάζουν πολύ συχνά, και γ) γιατί εμφανίζουν αδυναμίες

ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην κάθε χώρα (Agarwal and
Ramaswami, 1992). Τα ιδιοκτησιακά πλεονεκτήματα πρέπει να είναι μοναδικά και
διατηρήσιμα έτσι ώστε να παρέχουν στην επιχείρηση ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
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κατά τη διαδικασία επιλογής της καταλληλότερης στρατηγικής εισόδου (Brouthers et
al., 1996; Andersen, 1997).
Η δεύτερη κατηγορία των προσδιοριστικών παραγόντων της διαδικασίας
διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, τα πλεονεκτήματα τοποθεσίας, αντανακλούν το
βαθμό ελκυστικότητας των ξένων αγορών. Ο βαθμός ελκυστικότητας μιας ξένης
αγοράς εκφράζεται τόσο από το τις δυνητικές ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει στις
επιχειρήσεις, όσο και από το επίπεδο του επενδυτικού κινδύνου που εμπεριέχει
(Andersen, 1997). Σε αγορές μεγάλου μεγέθους και υψηλού ρυθμού ανάπτυξης, οι
στρατηγικές εισόδου που ενέχουν σημαντικές επενδύσεις αναμένεται, μέσα από την
επίτευξη οικονομιών κλίμακας και χαμηλότερου κόστους παραγωγής, να αποδώσουν
περισσότερα κέρδη μακροπρόθεσμα συγκριτικά με τις στρατηγικές που εμπεριέχουν
μικρότερες επενδύσεις (Sabi, 1988). Ακόμα και όταν η επίτευξη οικονομιών κλίμακας
δεν αποτελεί σημαντικό κίνητρο, μια επιχείρηση μπορεί ξανά να επιλέξει κάποια
στρατηγική εισόδου με σημαντικές επενδύσεις διότι με αυτόν τον τρόπο παρέχει στον
εαυτό της την ευκαιρία να εξασφαλίσει μακρόχρονη παρουσία στην ξένη αγορά
(Agarwal and Ramaswami, 1992).
Ο επενδυτικός κίνδυνος σε μια ξένη αγορά, αντανακλά το βαθμό αβεβαιότητας
που συνδέεται αφενός με το οικονομικό-πολιτικό κλίμα και αφετέρου με τις
κυβερνητικές πολιτικές, οι οποίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την επιβίωση και
την κερδοφορία της επιχείρησης στη συγκεκριμένη αγορά (Agarwal and Ramaswami,
1992).
Επιπρόσθετα του μεγέθους της ξένης αγοράς και του επενδυτικού κινδύνου, τα
πλεονεκτήματα τοποθεσίας μπορεί να σχετίζονται με ομοιότητες στην κουλτούρα και
τη δομή της αγοράς, με την ύπαρξη χαμηλού κόστους παραγωγής και απόκτησης
πρώτων υλών, με τη διαθεσιμότητα ικανού και φτηνού εργατικού δυναμικού, με τα
στοιχεία του νομικού και φορολογικού περιβάλλοντος, καθώς και με ορισμένες
ιδιαίτερες εμπορικές συνθήκες (Dunning, 1980; Andersen, 1997).
Τέλος, τα πλεονεκτήματα της εσωτερίκευσης συνδέονται άμεσα με το κόστος των
συναλλαγών των στρατηγικών διεθνοποίησης, καθώς και με το κόστος επιλογής
ανάμεσα σε μια αυστηρά ιεραρχική λειτουργική δομή και σε μια πιο ανοιχτή δομή με
λιγότερο έλεγχο (Dunning, 1988; Andersen, 1997). Πιο συγκεκριμένα, τόσο η
δυνατότητα της πολυεθνικής επιχείρησης να διατηρήσει υπό τον έλεγχό της τα άυλα
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και τα υλικά περιουσιακά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, όπως είναι η τεχνολογική
υποδομή και τα πληροφοριακά συστήματα, όσο και η ικανότητα της διοίκησής της να
εμφυσήσει την εταιρική κουλτούρα και νοοτροπία στους συνεργάτες και τις
θυγατρικές της στις ξένες αγορές, αποτελούν τις βασικές πηγές των πλεονεκτημάτων
που σχετίζονται με την εσωτερίκευση των επιχειρησιακών λειτουργιών (Dunning,
1988).
Οι στρατηγικές εισόδου συμβασιακού χαρακτήρα, εμπεριέχουν πολύ λιγότερο
έλεγχο από τη μεριά της εταιρίας που σχεδιάζει την επέκταση των επιχειρηματικών
της δραστηριοτήτων στην ξένη αγορά, αφού της επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί σε πολύ
μεγαλύτερο βαθμό τις οικονομίες κλίμακας, και τη διευκολύνουν να αποφύγει τα
γραφειοκρατικά μειονεκτήματα που συνδέονται με την ίδρυση θυγατρικής εταιρίας.
Παρόλα αυτά, οι συγκεκριμένες στρατηγικές αποδεικνύονται αναποτελεσματικές για
δύο βασικούς λόγους: α) λόγω της μελλοντικής αβεβαιότητας που υπάρχει στην ξένη
αγορά, και β) λόγω του καιροσκοπισμού (opportunism) που πιθανόν να διέπει τις
σχέσεις μεταξύ των δύο εταίρων (Agarwal and Ramaswami, 1992). Ωστόσο, η
επιχείρηση συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα διατήρησης των ανταγωνιστικών της
πλεονεκτημάτων και των επιχειρησιακών της πόρων αποκλειστικά και μόνο μέσα στο
πλαίσιο της δικής της λειτουργίας. Με άλλα λόγια, η εταιρία συνεχίζει να διατηρεί τα
πλεονεκτήματα της εσωτερίκευσης, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο
διάχυσης της τεχνογνωσίας της (Ekeledo and Sivakumar, 1998).
Το Εκλεκτικό Υπόδειγμα αναπτύχθηκε περαιτέρω από τους Hill et al. (1990), οι
οποίοι συμπεριέλαβαν έναν τέταρτο προσδιοριστικό παράγοντα, τον οποίο και
ονομάσανε στρατηγικές μεταβλητές. Στη μελέτη τους, εκτός από τον καινούργιο
προσδιοριστικό παράγοντα, συμπεριέλαβαν και τους τρεις προσδιοριστικούς
παράγοντες που χρησιμοποίησε ο Dunning (1980, 1988), αλλά τους ταξινόμησαν πιο
γενικά χρησιμοποιώντας τρεις πιο ευρείες κατηγορίες μεταβλητών: α) τις
περιβαλλοντικές μεταβλητές (Environmental Variables), οι οποίες περιλαμβάνουν τον
κίνδυνο της ξένης χώρας, τα πλεονεκτήματα τοποθεσίας, τις συνθήκες ζήτησης, και
την ύπαρξη αβεβαιότητας και ανταγωνισμού, β) τις συναλλακτικές μεταβλητές
(Transaction

Variables),

οι οποίες

περιλαμβάνουν

τα

πλεονεκτήματα

της

εσωτερίκευσης και την αξία της τεχνογνωσίας που διαθέτει η επιχείρηση, και γ) τις
στρατηγικές μεταβλητές (Strategic Variables), οι οποίες περιλαμβάνουν την έκταση
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των εθνικών διαφορών, την έκταση των οικονομιών κλίμακας, και την παγκόσμια
συγκέντρωση (Hill, 1990).
Το Εκλεκτικό Μοντέλο έτυχε ευρείας αποδοχής (ενδεικτικά αναφέρονται οι Hill
et al., 1990; Johanson and Vahlne, 1990; Agarwal and Ramaswami, 1992; Andersen,
1993; Woodcock et al., 1994; Brouthers et al., 1996; Tse et al., 1997) αλλά και ευρείας
κριτικής (ενδεικτικά αναφέρονται οι Dunning, 1988; Johanson and Vahlne, 1990;
Itaki, 1991; Andersen, 1997; Brouthers et al., 1999).
Το Εκλεκτικό υπόδειγμα αντιπροσωπεύει μία θεωρητική προσέγγιση, η οποία
από τη μια μεριά στοχεύει στην ανάλυση της διαδικασίας επιλογής της
καταλληλότερης στρατηγικής εισόδου σε ξένες αγορές, και από την άλλη δίνει τη
δυνατότητα στους μελετητές να δημιουργήσουν νέους προσδιοριστικούς παράγοντες
έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβλέψουν τη στρατηγική εισόδου. Η δύναμη του
μοντέλου έγκειται στο γεγονός ότι είναι πλούσιο, δηλαδή προτείνει αρκετές
μεταβλητές για την εξήγηση της διαδικασίας διεθνοποίησης σε αντίθεση με το
Μοντέλο των Σταδίων το οποίο προτείνει μόνο μία μεταβλητή, και δημιουργικό, αφού
επιτρέπει τόσο τη δημιουργία νέων προσδιοριστικών παραγόντων όσο και των
συνδυασμό των ήδη υπαρχόντων (Andersen, 1997).
Ωστόσο, οι δυνάμεις του συγκεκριμένου μοντέλου αποτελούν και τις αδυναμίες
του. Εξαιτίας της γενικότητας και δημιουργικότητάς του, το μοντέλο δεν μπορεί να
εφαρμοστεί για να εξηγήσει ή να προβλέψει συγκεκριμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων
που προσπάθησαν να διεθνοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες
(Dunning, 1988). Επίσης, όσο αυξάνεται ο αριθμός των προσδιοριστικών παραγόντων
τόσο πιο δύσκολος γίνεται ο ακριβής διαχωρισμός τους. Η χρήση πολλών
προσδιοριστικών παραγόντων αυξάνει τις πιθανότητες να δημιουργηθούν προβλήματα
ξεκάθαρης ερμηνείας και αλληλοσυσχετίσεων (Itaki, 1991). Τέλος, σημαντικό
μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε ξεκάθαρα τη φύση της
σχέσης και την αλληλεπίδραση μεταξύ των πλεονεκτημάτων τοποθεσίας και της
διαδικασίας επιλογής της ξένης αγοράς (Andersen, 1997).
1.2.5 Η Θεωρία του Κόστους των Συναλλαγών
Ένα ευρέως γνωστό και συχνά χρησιμοποιούμενο θεωρητικό υπόδειγμα για την
επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής εισόδου σε ξένες αγορές, αποτελεί η θεωρία
του Κόστους των Συναλλαγών (Transaction Cost Approach) (Tse et al., 1997). Η
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συγκεκριμένη θεωρία αναπτύχθηκε από τους Anderson and Gatignon (1986), οι οποίοι
στηρίχθηκαν πρωτίστως στη δουλειά του Williamson (1979) πάνω στο βαθμό
ενσωμάτωσης και ελέγχου μεταξύ δύο επιχειρήσεων κατά τη διαδικασία διεθνούς
συνεργασίας συμβασιακού χαρακτήρα, και δευτερευόντως σε διάφορες θεωρίες που
είχαν αναπτυχθεί πάνω σε θέματα διεθνών επενδύσεων (Caves, 1971, 1982; Hennart,
1982; Rugman, 1982; Kindleberger, 1984).
Η θεωρία του Κόστους των Συναλλαγών στηρίχθηκε σε δύο πολύ βασικές
μεταβλητές, τον έλεγχο (στοιχείο στο οποίο δίδεται ιδιαίτερη έμφαση και από τη
θεωρία των ΑΞΕ) και το βαθμό ενσωμάτωσης. Ο έλεγχος και ο βαθμός ενσωμάτωσης
συνδέονται πολύ στενά μεταξύ τους, αφού η ενσωμάτωση μιας τοπικής επιχείρησης
προσδίδει στην ξένη επιχείρηση τη νόμιμη εξουσία να διευθύνει τις λειτουργίες της.
Έτσι, οι Anderson and Gatignon (1986) ανέπτυξαν τη συγκεκριμένη θεωρία με βάση
την κάθετη ενσωμάτωση των επιχειρήσεων, δημιουργώντας υποθέσεις αναφορικά με
το συνδυασμό των στρατηγικών εισόδου σε ξένες αγορές και το βαθμό ελέγχου που
απορρέει από αυτές. Η θεωρία του Κόστους των Συναλλαγών συνδυάζει στοιχεία από
τη βιομηχανική οργάνωση των επιχειρήσεων, από την οργανωσιακή θεωρία, και από
τους νομικούς κανόνες που ρυθμίζουν τη διαδικασία σύναψης μιας σύμβασης
(Anderson and Gatignon, 1986).
Κεντρική παραδοχή της θεωρίας του Κόστους των Συναλλαγών, αποτελεί το
γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων
τους πρέπει, σύμφωνα με την οικονομική σκέψη και επιστήμη, να στοχεύουν στην
ελαχιστοποίηση του κόστους όλων των συναλλαγών που σχετίζονται με ολόκληρη την
αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, δηλαδή από την παραγωγή μέχρι και την κατανάλωση
των αγαθών (Tse et al., 1997).
Η δεύτερη βασική παραδοχή της συγκεκριμένης θεωρίας, αφορά το μέγεθος της
ξένης αγοράς. Οι Anderson and Gatignon (1986) υποθέτουν ότι η ξένη αγορά μπορεί
να προσφέρει αρκετές προοπτικές έτσι ώστε η εταιρία που προσπαθεί να επεκτείνει τις
επιχειρηματικές της δραστηριότητες να μπορεί να αντισταθμίσει τις λειτουργικές
δαπάνες που προκύπτουν από μια στρατηγική εισόδου με υψηλό βαθμό ελέγχου. Αν
αυτό δεν ισχύει, τότε οι στρατηγικές εισόδου που συνδέονται με υψηλό βαθμό ελέγχου
δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη (Williamson, 1979). Αντιθέτως, όταν το μέγεθος
της αγοράς είναι τέτοιο που να μπορεί η επιχείρηση να καλύψει τα πάγια έξοδα που
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συνδέονται με την υιοθέτηση μιας στρατηγικής εισόδου με υψηλό βαθμό ελέγχου,
τότε οι Anderson and Gatignon (1986) υπογραμμίζουν ότι η αποτελεσματικότητα της
συγκεκριμένης στρατηγικής εξαρτάται από τέσσερις βασικούς παράγοντες:
Α. Το βαθμό ιδιαιτερότητας των περιουσιακών στοιχείων που έχουν άμεση
σχέση με τη συναλλαγή (Transaction-Specific Assets).
Β. Το βαθμό της εξωτερικής αβεβαιότητας (External Uncertainty), δηλαδή το
πόσο προβλέψιμο, ή μη, μπορεί να είναι το περιβάλλον της ξένης αγοράς
στην οποία εισέρχεται η επιχείρηση.
Γ. Το βαθμό της εσωτερικής αβεβαιότητας (Internal Uncertainty), δηλαδή την
ανικανότητα της εταιρίας που διεθνοποιεί τις επιχειρηματικές της
δραστηριότητες να καθορίσει και να ελέγξει την

επίδοση των

αντιπροσώπων της μέσα από την παρατήρηση των αποτελεσμάτων και των
επιδόσεών τους.
Δ. Τη δυνατότητα να προκύψουν οφέλη χωρίς επιπλέον κόστος (Free-Riding
Potential), δηλαδή τη δυνατότητα που μπορεί να έχουν οι αντιπρόσωποι της
επιχείρησης να λαμβάνουν οφέλη και κέρδη χωρίς να απαιτούν από την
επιχείρηση να υποστεί τα αντίστοιχα έξοδα.
Η τρίτη βασική υπόθεση της θεωρίας του Κόστους των Συναλλαγών, βασίζεται
στο ότι ο ανταγωνισμός σε μια αγορά αφενός αποθαρρύνει την εμφάνιση
καιροσκοπικών ενεργειών, και αφετέρου ωθεί τους προμηθευτές να λειτουργούν πιο
αποτελεσματικά. Παρόλα αυτά, όταν η αγορά αποτύχει στη λειτουργία της και
εμφανιστούν καιροσκοπικές ενέργειες από την πλευρά των τοπικών εταίρων, τότε η
επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να εσωτερικεύσει τις συναλλαγές της, δηλαδή να
διατηρήσει υπό τον έλεγχό της τους επιχειρησιακούς πόρους που συνδέονται με τη
διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της, αυξάνοντας τον έλεγχο που ασκεί και
αποφεύγοντας τα έξοδα που συνδέονται με τη διαπραγμάτευση και την εποπτεία της
τοπικής εταιρίας με την οποία σκόπευε να συνεργαστεί (Palenzuela, and Bobillo,
1999).
Σύμφωνα με την ανάλυση που γίνεται από τη συγκεκριμένη θεωρία, ο πιο
σημαντικός παράγοντας αποτυχημένης λειτουργίας του μηχανισμού των αγορών είναι
η ύπαρξη ειδικών περιουσιακών στοιχείων (asset specificity) στις συναλλαγές (Klein
et al., 1990). Όταν τα ειδικά περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η εταιρία η οποία
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επιχειρεί τη διεθνοποίηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων είναι μικρής
αξίας, τότε η στρατηγική εισόδου που επιλέγεται από την επιχείρηση για την είσοδό
της στην ξένη αγορά σχετίζεται με χαμηλό βαθμό ελέγχου (Palenzuela, and Bobillo,
1999).
Αντίθετα, στην περίπτωση που τα ειδικά περιουσιακά στοιχεία (υλικά και άυλα)
είναι πολύτιμα και αποτελούν πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η επιχείρηση
έχει δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να εσωτερικεύσει τις λειτουργίες της, αποκτώντας
τον πλήρη έλεγχο των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων και αποφεύγοντας τον
κίνδυνο να διαρρεύσουν τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα σε τοπικούς
συνεργάτες, ενώ η δεύτερη είναι να προχωρήσει σε συνεργασία με κάποια άλλη
τοπική εταιρία αφού πρώτα επανασχεδιάσει τις λειτουργίες της με τέτοιο τρόπο ώστε
να μειωθεί ο βαθμός σημαντικότητας και εφαρμογής των ειδικών περιουσιακών της
στοιχείων (Palenzuela, and Bobillo, 1999).
Οι Anderson and Gatignon (1986), τονίζουν ότι εάν μια επιχείρηση διαλέξει την
πρώτη επιλογή, δηλαδή την εσωτερίκευση των λειτουργιών της, τότε ο
καιροσκοπισμός μπορεί να εξουδετερωθεί είτε μέσω της άσκησης ελέγχου πάνω στη
συμπεριφορά των εργαζομένων, είτε μέσω της παροχής διαφόρων ειδών κινήτρων
προς αυτούς. Εάν διαλέξει τη δεύτερη επιλογή, δηλαδή την αναδιοργάνωση των
λειτουργιών της, τότε η επιχείρηση μπορεί να αντισταθμίσει τη διαρροή της αξίας που
παράγεται από την εκμετάλλευση των ειδικών περιουσιακών της στοιχείων με τη
μείωση των γενικών της εξόδων καθώς και με την εκμετάλλευση της γνώσης και των
επαφών του τοπικού εταίρου στη νέα αγορά.
Οι Anderson and Gatignon (1986), θεωρούν ότι για τον εμπειρικό έλεγχο της
θεωρίας του Κόστους των Συναλλαγών απαιτείται η ύπαρξη δύο επιπλέον βασικών
κατηγοριών επεξηγηματικών μεταβλητών. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους
κυβερνητικούς περιορισμούς, οι οποίοι περιορίζουν τον αριθμό των επιλογών
αναφορικά με τις στρατηγικές εισόδου σε μια ξένη αγορά. Η δεύτερη κατηγορία
αφορά τους παράγοντες που συνδέονται με το κόστος παραγωγής, όπως είναι
παράδειγμα οι μισθοί του προσωπικού, οι ασφαλιστικές εισφορές, και τα έξοδα
μεταφοράς. Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν, ότι η προσθήκη και των δύο κατηγοριών
επεξηγηματικών μεταβλητών στον εμπειρικό έλεγχο της θεωρίας του Κόστους των
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Συναλλαγών, αναδεικνύει μια πιο πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα επιλογής της
καταλληλότερης στρατηγικής εισόδου σε μια ξένη αγορά.
Η θεωρία του Κόστους των Συναλλαγών, αναγνωρίζει τόσο την τεχνογνωσία
όσο και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία της
επιχείρησης, ως τα σημαντικότερα και πιο ουσιαστικά τμήματα των ειδικών
περιουσιακών της στοιχείων (Palenzuela, and Bobillo, 1999). Ο Calvet (1981),
σημειώνει ότι η υψηλή τεχνογνωσία είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθεί από τη μία
εταιρία στην άλλη, λόγω της ύπαρξης δυσκολιών στην κωδικοποίηση αλλά και
εξαιτίας της ύπαρξης πολλών κινδύνων διάχυσης και αντιγραφής. Για αυτούς τους
λόγους, ο βαθμός μεταφοράς της τεχνογνωσίας κατά τη διαδικασία διεθνοποίησης
πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο προσδιορισμού της κατάλληλης στρατηγικής
επέκτασης που θα υλοποιήσει η επιχείρηση στην ξένη αγορά.
Οι Anderson and Gatignon (1986), στηριζόμενοι στη διατύπωση της θεωρίας
του Κόστους των Συναλλαγών, κατέληξαν στη διατύπωση ορισμένων προτάσεων με
τις οποίες συνδυάσανε τις βασικές προϋποθέσεις που καθορίζουν την επιλογή μιας
συγκεκριμένης κατηγορίας στρατηγικών διεθνούς επέκτασης και το βαθμό ελέγχου
που απορρέει από αυτήν. Οι προτάσεις αυτές παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα
1.1 που ακολουθεί.
Ορισμένες μελέτες πάνω στο θέμα της επιλογής κατάλληλης στρατηγικής
εισόδου σε μια ξένη αγορά, προσπάθησαν να τροποποιήσουν τη θεωρία του Κόστους
των Συναλλαγών (Erramilli and Rao, 1993). Πολύ σημαντικό κίνητρο για αυτές τις
προσπάθειες τροποποίησης, αποτέλεσε η επιθυμία ένταξης ωφελειών που απορρέουν
μεν από τον έλεγχο ή την ενσωμάτωση αλλά δεν σχετίζονται με συναλλακτικό κόστος,
όπως είναι για παράδειγμα ο συντονισμός των στρατηγικών στις πολυεθνικές
επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της δύναμής τους στην ξένη αγορά και η
απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου από τα κέρδη που αποκομίζει ο συνεργάτης τους
στην ξένη αγορά. Παρόλο, που η επέκταση της θεωρίας του Κόστους των
Συναλλαγών θα μπορούσε να εμπλουτίσει τις γνώσεις μας αναφορικά με το θέμα της
επιλογής κατάλληλης στρατηγικής εισόδου σε μια ξένη αγορά, τέτοιου είδους
τροποποιήσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση περί ελαχιστοποίησης του
κόστους των συναλλαγών πρέπει να εγκαταλειφθεί (Andersen, 1997).
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Πίνακας 1.1: Βασικές Προτάσεις της Θεωρίας του Κόστους των Συναλλαγών σε
Συνδυασμό με τις Στρατηγικές Διεθνούς Επέκτασης
Βασικές Κατηγορίες Στρατηγικών
Διεθνούς Επέκτασης
Υψηλός Βαθμός
Χαμηλός Βαθμός
Ελέγχου*
Ελέγχου**

Βασικές Προϋποθέσεις/Προτάσεις

1. Ύπαρξη προϊόντων και διαδικασιών
αποκλειστικής ιδιοκτησίας

Χ

2. Μη δομημένες επιχειρησιακές
διαδικασίες και χαμηλός βαθμός
προϊοντικής κατανόησης

Χ

3. Προϊόντα προσανατολισμένα στις
απαιτήσεις των πελατών

Χ

4. Προϊόντα στο στάδιο ωριμότητας του
ΚΖΠ

Χ

5. Υψηλός βαθμός επικινδυνότητας της
χώρας και ύπαρξη ειδικών
περιουσιακών στοιχείων

Χ

6. Υψηλός βαθμός πολυεθνικής εμπειρίας

Χ

7. Υψηλός βαθμός κοινωνικής και
πολιτισμικής απόστασης

Χ

8. Μεγάλος αριθμός ξένων επιχειρήσεων
στην αλλοδαπή χώρα

Χ

9. Υψηλή αξία εμπορικού σήματος ή
ονομασίας

Χ

* Θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας και κύριος μέτοχος πλειοψηφίας σε
κοινοπρακτική επιχείρηση
** Στρατηγικές συμβασιακού χαρακτήρα και μέτοχος μειοψηφίας σε κοινοπρακτική
επιχείρηση
Πηγή: Anderson and Gatignon, 1986.

Παρά την ευρεία αποδοχή και τη μεγάλη συνεισφορά στο ζήτημα της επιλογής
των στρατηγικών διεθνοποίησης, το συγκεκριμένο θεωρητικό υπόδειγμα, όπως και
όλα τα υπόλοιπα, διέπεται από κάποιες αδυναμίες. Η θεωρία του Κόστους των
Συναλλαγών είναι αρκετά απλοποιημένη, αφού αγνοεί εντελώς κάποιους παράγοντες
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που παίζουν σημαντικό ρόλο σε κάποιες αγορές. Για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο
μοντέλο οι Anderson and Gatignon (1986) υποθέτουν ότι όταν μια εταιρία παίρνει την
απόφαση να επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σε κάποια ξένη αγορά
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη στρατηγική εισόδου που της ταιριάζει καλύτερα. Η
υπόθεση αυτή, από τη μια μεριά αγνοεί την ύπαρξη πιθανών κυβερνητικών
περιορισμών στην ξένη αγορά, και από την άλλη υποθέτει ότι η επιχείρηση που θέλει
να επεκταθεί διενεργεί τόσο μεγάλο όγκο συναλλαγών ώστε να είναι σε θέση να
αντισταθμίσει, σε μακροπρόθεσμη βάση, τα κόστη που απορρέουν από μια
στρατηγική επέκτασης που συνδέεται με υψηλό βαθμό ελέγχου. Επίσης, το
προτεινόμενο από τους Anderson and Gatignon θεωρητικό υπόδειγμα έχει
περιορισμένη αξία εφαρμογής στις περιπτώσεις εκείνες που οι κυβερνητικοί
περιορισμοί ή οι περιορισμοί που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό και την απόκτηση
πληροφοριών αποκλείουν ένα μεγάλο αριθμό επιλογών.
Σύμφωνα με τον Andersen (1997), η χρήση διαφορετικών κριτηρίων από αυτό
της ελαχιστοποίησης του κόστους των συναλλαγών, μπορεί να οδηγήσει σε άλλα
συμπεράσματα, αναφορικά με την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής εισόδου, από
αυτά που προτείνει η συγκεκριμένη θεωρία. Ο Madhok (1997), υποστηρίζει ότι αν
χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο επιλογής τη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης,
τότε οδηγούμαστε σε άλλες στρατηγικές εισόδου. Ο ίδιος συγγραφέας, χαρακτηρίζει
τη συγκεκριμένη θεωρία ως στατική και προσανατολισμένη προς την επίτευξη
ισορροπίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, γεγονός που δεν ισχύει σε πολλές
πραγματικές περιπτώσεις.
Άλλο ένα μειονέκτημα της θεωρίας του Κόστους των Συναλλαγών, είναι ότι δεν
προβαίνει σε σαφή διαχωρισμό των διαφορετικών βαθμών συνεργασίας που μπορεί να
προκύψουν μετά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ δύο επιχειρήσεων (Gatignon and
Anderson, 1988). Επίσης, σημαντική αδυναμία είναι και το γεγονός ότι οι στρατηγικές
εξαγωγικού χαρακτήρα δεν αποτελούν αντικείμενο μελέτης του συγκεκριμένου
θεωρητικού υποδείγματος, το οποίο δίνει έμφαση μόνο στις στρατηγικές επέκτασης
συμβασιακού και επενδυτικού χαρακτήρα (Anderson and Gatignon, 1986).
Τέλος, μία σημαντική αδυναμία του συγκεκριμένου μοντέλου είναι η δυσκολία
προσδιορισμού και μέτρησης του κόστους των συναλλαγών (Madhok, 1997). Ακόμα
και μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν στο μοντέλο, για τη μέτρηση του κόστους των
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συναλλαγών χρησιμοποιήθηκαν έμμεσοι δείκτες, όπως ο βαθμός της ιδιαιτερότητας
των περιουσιακών στοιχείων και ο βαθμός αβεβαιότητας. Παρά το γεγονός, ότι τα
συναλλακτικά κόστη πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη της επιλογής των
στρατηγικών εισόδου σε μια ξένη αγορά, η δυσκολία αποτίμησής τους, ειδικά στα
πρώτα στάδια της διαδικασίας διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, καθιστά τη θεωρία
του Κόστους των Συναλλαγών δύσκολα μετρήσιμη (Andersen, 1997).
1.2.6 Η Θεωρία της Εσωτερίκευσης
Η θεωρία της Εσωτερίκευσης συνδέεται στενά τόσο με τη θεωρία του Κόστους των
Συναλλαγών όσο και με το Εκλεκτικό μοντέλο. Οι βάσεις της συγκεκριμένης θεωρίας,
τέθηκαν από τους Buckley and Casson (1976), οι οποίοι προσέγγισαν την επιχείρηση
σαν ένα πακέτο πόρων και πρώτων υλών που μπορούν να διανεμηθούν είτε μεταξύ
κάποιων προϊοντικών ομάδων είτε μεταξύ ορισμένων εθνικών αγορών. Οι ίδιοι
συγγραφείς, στις πρώτες προσπάθειες ανάπτυξης του μοντέλου τόνισαν ότι η επιλογή
της καταλληλότερης στρατηγικής εισόδου σε μια ξένη αγορά περιλαμβάνει δύο
αλληλοεξαρτώμενες μεταβλητές-αποφάσεις: α) την επιλογή της τοποθεσίας-αγοράς,
και β) το βαθμό του ελέγχου (Buckley and Casson, 1998).
Η θεωρία της Εσωτερίκευσης παρουσιάστηκε ολοκληρωμένα μερικά χρόνια
αργότερα, από τους Buckley and Casson (1981), αλλά και από τον Rugman (1981),
ενώ δύο από τις πρώτες αξιόλογες προσπάθειες εμπειρικού ελέγχου του μοντέλου
ήταν αυτές των Buckley and Pearce (1979) και του Contractor (1984). Εξαιτίας της
μεγάλης συνάφειας του συγκεκριμένου μοντέλου με τη θεωρία του Κόστους των
Συναλλαγών (Griffin and Pustay, 1996, σελ. 102), αρκετοί ερευνητές τις θεωρούν
περισσότερο ως συμπληρωματικές και λιγότερο ως δύο διαφορετικές προσεγγίσεις
πάνω στο ζήτημα της διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Η θεωρία της Εσωτερίκευσης ασχολείται με την ελαχιστοποίηση του κόστους
των συναλλαγών, όπως ακριβώς και η θεωρία του Κόστους των Συναλλαγών, με την
επίδραση των προσδιοριστικών παραγόντων που οδηγούν στην αποτυχία του
μηχανισμού της αγοράς (market imperfections), καθώς και με τη μεγιστοποίηση των
κερδών

που

προέρχονται

από

την

εκμετάλλευση

των

ανταγωνιστικών

πλεονεκτημάτων της επιχείρησης (Grosse and Kujawa, 1995, σελ. 42). Σύμφωνα με τη
θεωρία της Εσωτερίκευσης, ως συναλλακτικά κόστη θεωρούνται τα έξοδα εκείνα που
καλείται να υποστεί μια επιχείρηση όταν ολοκληρώνει μια συναλλαγή, με άλλα λόγια
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τα έξοδα που συνδέονται με τη διαπραγμάτευση, παρακολούθηση, και υπογραφή μιας
σύμβασης (Griffin and Pustay, 1996, σελ. 102). Η συγκεκριμένη θεωρία στηρίζεται
στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της συναλλαγής μεταξύ της επιχείρησης που
επιχειρεί την επέκταση των δραστηριοτήτων της και ενός τοπικού εταίρου,
προκειμένου να προσδιοριστεί η βέλτιστη στρατηγική εισόδου στην ξένη αγορά
(Madhok, 1997).
Επίσης, η θεωρία της Εσωτερίκευσης κάνει εκτενή αναφορά στην επέκταση της
ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης με στόχο την εξυπηρέτηση νέων αγορών, την απόκτηση
νέων πηγών πρώτων υλών, και τη δημιουργία νέων σταδίων στην παραγωγική
διαδικασία. Το θεωρητικό υπόδειγμα της Εσωτερίκευσης χρησιμοποιεί πολλά κοινά
στοιχεία με αυτά που περιλαμβάνουν οι έννοιες της οριζόντιας και κάθετης
ενσωμάτωσης. Οριζόντια ενσωμάτωση ονομάζεται η επέκταση της ίδιας επιχείρησης
σε μια άλλη αγορά, με στόχο την εκτέλεση της ίδιας δραστηριότητας, ενώ αντίθετα,
κάθετη ενσωμάτωση καλείται η επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και
σε άλλα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, που μέχρι πρότινος τα έκανε κάποιος
εξωτερικός της συνεργάτης. Στην περίπτωση της οριζόντιας διεθνούς ενσωμάτωσης,
μια εταιρία αποκτά τη δυνατότητα εκμετάλλευσης πολλών διαφοροποιημένων
αγορών, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, και την ικανότητα μάθησης πάνω σε
θέματα που αφορούν την ξένη αγορά, ενώ στην περίπτωση της κάθετης διεθνούς
ενσωμάτωσης, η εταιρία μπορεί να αποκτήσει νέες πηγές πρώτων υλών, νέα κανάλια
διανομής, και μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία (Grosse and Kujawa, 1995, σελ. 40-43).
Δύο είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ ενσωμάτωσης και εσωτερίκευσης: α) η
εσωτερίκευση δίνει έμφαση στη στρατηγική επιλογή της επιχείρησης αναφορικά με
την αγορά εισροών ή την εξαγορά προμηθευτών καθώς και με το αν πρέπει να πουλάει
σε άλλες εταιρίες ή να εξαγοράσει τις εταιρίες αυτές και να εξυπηρετεί τους πελάτες
της άμεσα, και β) η εσωτερίκευση καλύπτει και συναλλαγές που βρίσκονται έξω από
τη σκοπιά που καλύπτει η οριζόντια ή η κάθετη ενσωμάτωση, όπως είναι για
παράδειγμα η απόκτηση εργατικού δυναμικού, η εύρεση κεφαλαίων, και η απόκτηση
νέας τεχνολογίας (Grosse and Kujawa, 1995, σελ. 41).
Οι Buckley and Casson (1979), προτείνουν ότι υπάρχουν πολλά κίνητρα τα
οποία έχουν τη δύναμη να ωθήσουν τις επιχειρήσεις στο να γίνουν μεγαλύτερες,
αποκτώντας άλλες εταιρίες που δρουν είτε ως προμηθευτές είτε ως κανάλια διανομής
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σε ξένες αγορές. Οι ίδιοι συγγραφείς, θεωρούν την ύπαρξη σημαντικών κινήτρων
εσωτερίκευσης πιο ισχυρή σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου η υψηλή τεχνολογία και οι
εισροές από την έρευνα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας.
Η θεωρία της Εσωτερίκευσης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο που
διαδραματίζει η ύπαρξη υψηλής τεχνογνωσίας, τεχνολογίας, έρευνας και ανάπτυξης
στη

διαδικασία

διεθνοποίησης

των

επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων,

υπογραμμίζοντας πέντε σημαντικούς λόγους: α) η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να
συντονίσει καλύτερα την παραγωγική διαδικασία και να αποφύγει τις χρονικές
καθυστερήσεις που πολύ συχνά οφείλονται σε τεχνικούς λόγους, β) η γνώση, η οποία
αποτελεί το προϊόν της έρευνας και ανάπτυξης, αντιπροσωπεύει ένα φυσικό
μονοπώλιο, το οποίο μπορεί η επιχείρηση είτε να το εκμεταλλευτεί η ίδια είτε να το
πουλήσει αδρά, γ) η εκμετάλλευση της τεχνολογικής γνώσης στο εσωτερικό της
επιχείρησης αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο επηρεάζει το βαθμό
της επέκτασης των διεθνών επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, δ) η εσωτερική
εκμετάλλευση των καρπών της έρευνας και ανάπτυξης δίνει τη δυνατότητα στην
επιχείρηση να έχει διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική ανάλογα με την
περίπτωση, και ε) η εσωτερική εκμετάλλευση των καρπών της έρευνας και ανάπτυξης
δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αποφύγει τα κόστη και τους κινδύνους που
συνεπάγεται η μεταφορά της τεχνολογικής γνώσης από την μια εταιρία στην άλλη
(Buckley and Casson, 1979).
Στην ουσία, η πολυεθνική επιχείρηση είναι ο κάτοχος συγκεκριμένων
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, κυρίως με τη μορφή της τεχνολογίας και της
τεχνογνωσίας, ενώ το κίνητρο που την ωθεί να διεθνοποιήσει τις δραστηριότητές της
είναι η ανάγκη να εκμεταλλευθεί, στο μέγιστο δυνατό βαθμό και με τον πλέον
αποδοτικό τρόπο, τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και τις ιδιαίτερες ικανότητες που
έχει στη διάθεσή της. Η περιορισμένη ορθολογικότητα (bounded rationality) και η
καιροσκοπική συμπεριφορά (opportunistic behavior) από κάποια άτομα, οδηγεί σε
επιπλοκές και προβλήματα κατά τη διαδικασία μεταβίβασης της τεχνογνωσίας
ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή ανάμεσα στην πολυεθνική επιχείρηση και
τον τοπικό εταίρο. Τα περισσότερα προβλήματα επικεντρώνονται στον προσδιορισμό
της αξίας της τεχνολογίας που παραχωρείται από την πολυεθνική επιχείρηση στον
τοπικό εταίρο, με προεκτάσεις στο κόστος της συναλλαγής (Madhok, 1997).
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Η θεωρία της Εσωτερίκευσης προτείνει ότι όταν το κόστος των συναλλαγών
(διαπραγμάτευση, παρακολούθηση, ολοκλήρωση) είναι υψηλό, τότε η επιχείρηση
είναι πολύ πιθανό να επιλέξει την εσωτερίκευση των λειτουργιών της επιλέγοντας
στρατηγικές εισόδου που συνεπάγονται υψηλές επενδύσεις και μεγάλο βαθμό
ελέγχου, για παράδειγμα τη στρατηγική των άμεσων ξένων επενδύσεων και πιο
συγκεκριμένα τη στρατηγική της θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Όταν τα
κόστη των συναλλαγών είναι χαμηλά, τότε το συγκεκριμένο μοντέλο προτείνει ότι η
επιχείρηση μάλλον θα διαλέξει να ενώσει τις δυνάμεις της με εξωτερικούς συνεργάτες
επιλέγοντας στρατηγικές εισόδου συμβασιακού χαρακτήρα που συνοδεύονται από
χαμηλές επενδύσεις και μικρό βαθμό ελέγχου, όπως είναι για παράδειγμα οι
συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (Licensing) ή οι συμφωνίες
διεθνούς δικαιόχρησης (Franchising) (Griffin and Pustay, 1996, σελ. 102-103).
Μία αξιόλογη προσπάθεια επέκτασης της θεωρίας της Εσωτερίκευσης, έγινε
από τους Buckley and Casson (1998), οι οποίοι προσέθεσαν στο αρχικό μοντέλο της
Εσωτερίκευσης τρία νέα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πρώτον, εισήγαγαν μία
λεπτομερή σχηματική ανάλυση η οποία περιλαμβάνει όλες τις βασικές στρατηγικές
εισόδου σε μια ξένη αγορά, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα άμεσης
σύγκρισης μεταξύ τους. Δεύτερον, έκαναν ξεκάθαρο το διαχωρισμό μεταξύ της
παραγωγής και της διανομής. Τρίτον, έλαβαν υπόψη τους τη στρατηγική
αλληλεπίδραση μεταξύ της ξένης εταιρίας που διεθνοποιεί τις επιχειρηματικές της
δραστηριότητες και του κυριότερου τοπικού ανταγωνιστή της στην ξένη αγορά,
υποθέτοντας ότι η επιχείρηση που επεκτείνει τις δραστηριότητές της έχει τη
δυνατότητα να προβλέψει τις αντιδράσεις του κυριότερου ανταγωνιστή της και να τις
λάβει υπόψη της κατά τη χρονική στιγμή της εισόδου της στην ξένη αγορά (Buckley
and Casson, 1998). Εξαιτίας του μεγάλου βαθμού ομοιότητας με τη θεωρία του
Κόστους των Συναλλαγών, η θεωρία της Εσωτερίκευσης διέπεται από τις ίδιες σχεδόν
αδυναμίες, με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις.
1.2.7 Η Θεωρία των Δικτύων
Η θεωρία των Δικτύων προσπαθεί να εξηγήσει τη διαδικασία διεθνοποίησης των
βιομηχανικών επιχειρήσεων με τη βοήθεια ενός μοντέλου το οποίο περιγράφει τις
βιομηχανικές αγορές ως δίκτυα σχέσεων μεταξύ των εταιριών. Η συγκεκριμένη
θεωρία, παρουσιάστηκε ολοκληρωμένη από τους Johanson and Mattsson (1988), οι
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οποίοι βασίστηκαν κυρίως σε προηγούμενες δικές τους μελέτες (Johanson and
Mattsson, 1985; 1986), και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε και από άλλους
ερευνητές (ενδεικτικά αναφέρονται οι Sharma and Johanson, 1987; Johanson and
Vahlne, 1990; Dubini and Aldrich, 1991; Larson, 1991; Sharma, 1993; Coviello and
Munro, 1997; Etemad and Wright, 1999; Laine and Kock, 2000).
Σύμφωνα με τους Johanson and Mattsson (1988), η θεωρία των Δικτύων είναι
πιο ολοκληρωμένη, συγκριτικά με όλες τις προηγούμενες θεωρίες, διότι λαμβάνει
σοβαρά υπόψη της τόσο τις διαδικασίες ανάπτυξης των επιχειρήσεων στις διεθνείς
αγορές, όσο και ορισμένες σημαντικές αλληλεπιδράσεις που υφίστανται μεταξύ των
εταιριών. Γενικά, η συγκεκριμένη θεωρία επεκτείνει τα μοντέλα της σταδιακής
διεθνοποίησης και προτείνει ότι οι στρατηγικές που δημιουργούνται από τις
επιχειρήσεις, επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από μία μεγάλη ποικιλία σχέσεων που
υπάρχουν και αναπτύσσονται στα πλαίσια της ύπαρξης εταιρικών δικτύων (Coviello
and Munro, 1997). Αυτό σημαίνει, ότι οι παραπάνω σχέσεις έχουν τη δυνατότητα να
οδηγήσουν, να διευκολύνουν, ή ακόμα και να εμποδίσουν τη διαδικασία
διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και την επιλογή της
καταλληλότερης στρατηγικής εισόδου σε μια ξένη αγορά (Coviello and Munro,
1997; Laine and Kock, 2000).
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη θεωρία των Δικτύων, οι επιχειρήσεις
στις βιομηχανικές αγορές συνδέονται μεταξύ τους μέσα από μακροχρόνιες σχέσεις.
Η κάθε εταιρία που συμμετέχει στις σχέσεις αυτές παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για
τις υπόλοιπες εταιρίες του δικτύου, ενώ όλες μαζί δημιουργούν και αναπτύσσουν
σύνθετα διεπιχειρησιακά πληροφοριακά κανάλια επικοινωνίας. Γενικά, φαίνεται ότι
οι εγχώριες σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων ενός δικτύου είναι πιο ανεπτυγμένες
και δυνατές από τις αντίστοιχες εξαγωγικές. Παρόλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις
οι εξαγωγικές σχέσεις μεταξύ των εταιριών ενός δικτύου αποδείχθηκαν το ίδιο
δυνατές και μακροχρόνιες (Johanson and Mattsson, 1988).
Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό της θεωρίας των Δικτύων είναι ότι η φύση
των δικτύων είναι διττή, δηλαδή τα δίκτυα μπορούν να είναι τόσο σταθερά όσο και
μεταβαλλόμενα. Στα πλαίσια ύπαρξης και λειτουργίας ενός επιχειρηματικού δικτύου,
υπάρχουν ήδη κάποιες παλιές σχέσεις μεταξύ των εταιριών αλλά περιστασιακά
δημιουργούνται και καινούργιες. Παρόλα αυτά, οι παλιές σχέσεις συνεχώς
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μεταβάλλονται μέσα από δραστηριότητες και συναλλαγές που πραγματοποιούνται
μεταξύ των επιχειρήσεων. Γίνονται πολλές προσπάθειες από τη μεριά των εταιριών
για να μπορέσουν να διατηρήσουν, να αναπτύξουν, να αλλάξουν, και μερικές φορές
να διακόψουν αυτές τις σχέσεις (Johanson and Mattsson,1988).
Αποτέλεσμα των παραπάνω προσπαθειών, αποτελεί η δημιουργία δεσμών
διαφόρων ειδών, όπως είναι για παράδειγμα τεχνολογικοί, οργανωτικοί, γνωστικοί,
κοινωνικοί, οικονομικοί, και νομικοί. Αντίστοιχα παραδείγματα τέτοιων δεσμών
είναι οι προσαρμογές στα προϊόντα και στις διαδικασίες παραγωγής, ο
αποθηκευτικός συντονισμός, η απόκτηση γνώσης αναφορικά με τους συνεργάτες, η
ανάπτυξη προσωπικής εμπιστοσύνης και συμπάθειας, τα ειδικά δανειοληπτικά
συμφωνητικά, και τα μακροχρόνια συμβόλαια (Johanson and Mattsson,1988).
Το συγκεκριμένο μοντέλο προσεγγίζει τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης
στις βιομηχανικές αγορές ως αθροιστικές διαδικασίες, μέσα από τις οποίες οι σχέσεις
συνεχώς

αναπτύσσονται

με

στόχο

αφενός

την

επίτευξη

ικανοποιητικού

βραχυπρόθεσμου κέρδους, και αφετέρου τη δημιουργία μιας ισχυρής θέσης στο
δίκτυο, ικανής να εξασφαλίσει στην εταιρία τη μακρόχρονη επιβίωση και ανάπτυξή
της. Μέσα από τις δραστηριότητες στο δίκτυο, η επιχείρηση αναπτύσσει σχέσεις που
της εξασφαλίζουν πρόσβαση σε σημαντικούς πόρους και πωλήσεις για τα προϊόντα
ή/και τις υπηρεσίες της. Άρα, ένα τρίτο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η θέση που
κατέχει μια εταιρία στο δίκτυο. Οι Johanson and Mattsson (1988), διαχώρισαν τη
θέση της επιχείρησης σε ένα δίκτυο σε δύο κατηγορίες, στη μίκρο-θέση (microposition) και στη μάκρο-θέση (macro-position). Η μίκρο-θέση αναφέρεται στη
σχέση της επιχείρησης με κάποια άλλη συγκεκριμένη εταιρία του δικτύου, ενώ η
μάκρο-θέση αφορά τις σχέσεις της επιχείρησης με τμήμα, ή με ολόκληρο το δίκτυο
στο οποίο συμμετέχει.
Ένας τέταρτος βασικός προσδιοριστικός παράγοντας στη θεωρία των Δικτύων
είναι η έννοια των επενδύσεων. Οι επενδύσεις σε ένα δίκτυο είναι διαδικασίες κατά
τις οποίες πόροι της επιχείρησης δεσμεύονται για να δημιουργηθούν, να
αναπτυχθούν, ή να αποκτηθούν υλικά, ή άυλα, περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Οι Johanson and Mattsson (1988), χωρίζουν τα
περιουσιακά στοιχεία σε: α) εσωτερικά περιουσιακά στοιχεία (internal assets), και β)
σε περιουσιακά στοιχεία της αγοράς (market assets). Τα εσωτερικά περιουσιακά
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στοιχεία, ελέγχονται από
πραγματοποίηση

της

την επιχείρηση και χρησιμοποιούνται για την

παραγωγικής

διαδικασίας,

για

την

εκτέλεση

των

δραστηριοτήτων του μάρκετινγκ, για την ανάπτυξη, καθώς και για άλλες
δραστηριότητες. Τα περιουσιακά στοιχεία της αγοράς, αποτελούν εξωτερικούς για
την επιχείρηση πόρους, έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν παραπάνω έσοδα,
και βοηθούν την εταιρία να έχει πρόσβαση σε εσωτερικά περιουσιακά στοιχεία
άλλων επιχειρήσεων του ιδίου δικτύου.
Σύμφωνα με τη θεωρία των Δικτύων, η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων
μιας επιχείρησης πραγματοποιείται μέσα από τη δημιουργία και ανάπτυξη ισχυρών
θέσεων μέσα σε διεθνή δίκτυα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από: α) διεθνή
επέκταση, δηλαδή μέσα από την ανάπτυξη ισχυρών θέσεων σε καινούργια δίκτυα, β)
διεθνή διείσδυση, δηλαδή μέσα από την ανάπτυξη και ισχυροποίηση της θέσης της
επιχείρησης σε διεθνή δίκτυα στα οποία ήδη δραστηριοποιείται, και γ) διεθνή
ενσωμάτωση, δηλαδή μέσα από την αύξηση του συντονισμού των θέσεων που
κατέχει

η

επιχείρηση

σε

διαφορετικά

διεθνή

δίκτυα

στα

οποία

ήδη

δραστηριοποιείται (Johanson and Mattsson,1988; Johanson and Vahlne, 1990).
Οι ίδιοι συγγραφείς, συνδυάζοντας το βαθμό διεθνοποίησης της επιχείρησης
και το βαθμό διεθνοποίησης ολόκληρου του δικτύου στο οποίο αυτή συμμετέχει,
δημιούργησαν τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις διεθνοποίησης, οι οποίες
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.2 που ακολουθεί.
Πίνακας 1.2: Η Διεθνοποίηση των Επιχειρήσεων και το Μοντέλο Δικτύου
Βαθμός Διεθνοποίησης του Δικτύου

Χαμηλός
Βαθμός
Διεθνοποίησης
της Επιχείρησης

Χαμηλός

Υψηλός

Ο Διεθνοποιημένος
Νωρίς

Ο Καθυστερημένα
Διεθνοποιημένος

(The Early Starter)

(The Late Starter)

Ο Μοναχικός
Διεθνής

Ο Διεθνής μεταξύ
άλλων

(The Lonely
International)

(The International
among others)

Υψηλός

Πηγή: Johanson and Mattsson, 1988, σελ. 298.
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Στην περίπτωση του Διεθνοποιημένου Νωρίς, η επιχείρηση έχει λίγες και
ασήμαντες σχέσεις με εταιρίες στο εξωτερικό. Οι γνώσεις της σχετικά με τις ξένες
αγορές είναι ελάχιστες και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εγχώριες σχέσεις της
για την απόκτηση αυτών των γνώσεων. Αφού η επέκταση στο εξωτερικό απαιτεί τη
δέσμευση πόρων τόσο για την απόκτηση γνώσεων, όσο και για ποιοτικές και
ποσοτικές προσαρμογές, το μέγεθος της επιχείρησης και η ύπαρξη πόρων
αναμένεται να παίζουν σημαντικό ρόλο. Η πιο συχνά επιλεγόμενη στρατηγική
εισόδου σε μια ξένη αγορά από επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο του
Διεθνοποιημένου Νωρίς είναι οι αντιπρόσωποι. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ως: α)
ελαχιστοποίηση της ανάγκης για απόκτηση γνώσεων σχετικών με την ξένη αγορά, β)
ελαχιστοποίηση των αναγκών για προσαρμογές, και γ) χρησιμοποίηση των ισχυρών
θέσεων που κατέχουν οι αντιπρόσωποι στο δίκτυο της ξένης αγοράς (Johanson and
Mattsson,1988). Για την επιχείρηση που βρίσκεται στο συγκεκριμένο στάδιο μπορεί
να αποτελέσει πρόβλημα η επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων, αφού είναι μία
από τις πρώτες που προσπαθεί να αναπτύξει ένα καινούργιο δίκτυο. Εξάλλου, σε
αρκετές περιπτώσεις τα κόστη μπορεί να υπερβούν τα κέρδη (Laine and Kock,
2000). Καθώς η επιχείρηση γίνεται πιο διεθνοποιημένη, αλλάζει κατάσταση και από
Διεθνοποιημένη Νωρίς γίνεται Μοναχική Διεθνής.
Στο στάδιο του Μοναχικού Διεθνή, η επιχείρηση έχει αποκτήσει εμπειρία
πάνω στις σχέσεις σε ξένα δίκτυα. Έχει ήδη αποκτήσει γνώσεις και τρόπους
διαχείρισης των διαφορών που υπάρχουν σε ξένα περιβάλλοντα, με αποτέλεσμα να
αντιμετωπίζει λιγότερες αποτυχίες. Επίσης, η επιχείρηση έχει πρόσβαση σε
περισσότερες πηγές πόρων και πρώτων υλών (Johanson and Mattsson,1988). Η
μεγαλύτερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο συγκεκριμένο
στάδιο, είναι κυρίως ο συντονισμός των διεθνών τους δραστηριοτήτων και
δευτερευόντως η προσαρμογή των πόρων τους στις απαιτήσεις της ξένης αγοράς
(Laine and Kock, 2000).
Η επιχείρηση που βρίσκεται στο στάδιο της Καθυστερημένης Διεθνοποίησης,
έχει χαμηλό βαθμό διεθνοποίησης ενώ αντίθετα οι υπόλοιπες εταιρίες που
συμμετέχουν στο ίδιο δίκτυο έχουν υψηλό βαθμό διεθνοποίησης. Η επιχείρηση είναι
σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη από τις άλλες εταιρίες που ήδη δραστηριοποιούνται
στο συγκεκριμένο δίκτυο. Οι άλλες εταιρίες του δικτύου μπορεί να δοκιμάσουν να
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εμποδίσουν την είσοδο της ξένης επιχείρησης στη δική τους αγορά, ενώ αντίθετα, οι
πελάτες και οι προμηθευτές της ξένης εταιρίας μπορεί να προωθήσουν την είσοδο
της στη συγκεκριμένη αγορά (Laine and Kock, 2000). Η Καθυστερημένα
Διεθνοποιημένη επιχείρηση έχει ένα μειονέκτημα συγκριτικά με τους ανταγωνιστές
της, και αυτό είναι οι λιγότερες γνώσεις που κατέχει αναφορικά με τις δομές και τη
λειτουργία της ξένης αγοράς και του ξένου δικτύου στο οποίο θέλει να εισέλθει.
Επίσης, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στη συγκεκριμένη κατάσταση πρέπει να
έχουν υψηλότερη ικανότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις του πελάτη, ή
εναλλακτικά θα πρέπει να έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν τη διαδικασία
δημιουργίας αναγκών των πελατών τους. Παρόλα αυτά, η ικανότητα επιρροής των
Καθυστερημένα Διεθνοποιημένων επιχειρήσεων είναι μάλλον περιορισμένη. Η
σύγκριση μεταξύ μιας επιχείρησης που είναι Διεθνοποιημένη Νωρίς και μιας
Καθυστερημένα Διεθνοποιημένης, αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο που παίζει ο
χρόνος ως μία βασική μεταβλητή στην ανάλυση των στρατηγικών εισόδου στα
δίκτυα (Johanson and Mattsson, 1988).
Τέλος, η Διεθνοποιημένη Μεταξύ Άλλων επιχείρηση λειτουργεί και
δραστηριοποιείται μέσα σε ένα διεθνοποιημένο δίκτυο, στο οποίο οι διαφορές
μεταξύ των αγορών μειώνονται με το πέρασμα του χρόνου. Η χρήση των
περιουσιακών στοιχείων της αγοράς μπορεί να θεωρηθεί ως η καλύτερη επιλογή για
την επέκταση της επιχείρησης στις ξένες αγορές (Laine and Kock, 2000). Η
περαιτέρω διεθνοποίηση της επιχείρησης μεταφράζεται σε μικρές αλλαγές
αναφορικά με τη διείσδυσή της στις ξένες αγορές, ενώ δεν αναλογεί σε ποιοτικές
αλλαγές της εσωτερικής λειτουργίας της. Η ανάγκη για συντονισμό των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης που βρίσκεται σε αυτό το στάδιο, είναι ακόμα
μεγαλύτερη από αυτή της επιχείρησης που είναι στο στάδιο του Μοναχικού Διεθνή,
καθώς: α) η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων στην ξένη αγορά επιταχύνεται από τον
υψηλό βαθμό διεθνοποίησής της, και β) το επίπεδο γνώσεων σχετικά με τις διεθνείς
αγορές είναι υψηλότερο. Σημαντικές αλλαγές στη θέση που κατέχει η επιχείρηση
αυτού του σταδίου σε ένα δίκτυο μπορούν να επιτευχθούν μέσα από στρατηγικές
εισόδου όπως η κοινοπρακτική επιχείρηση, η εξαγορά, και η συγχώνευση, σε
αντίθεση με τις τρεις προηγούμενες καταστάσεις που προηγήθηκαν (Johanson and
Mattsson,1988).
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Σύμφωνα με τη θεωρία των Δικτύων, η διεθνής ανάπτυξη μιας επιχείρησης
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ανταλλαγή συμπληρωματικών ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων με άλλες εταιρίες του ίδιου δικτύου (Johanson and Vahlne, 1990;
Etemad and Wright, 1999). Αυτή η θεώρηση έρχεται σε αντίθεση με τη θεωρία των
ΑΞΕ, τη θεωρία της Εσωτερίκευσης, και το Εκλεκτικό Υπόδειγμα, θεωρίες οι οποίες
υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις διεθνοποιούνται εκμεταλλευόμενες εσωτερικά τα
ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, εξισορροπώντας με αυτόν τον τρόπο τα
μειονεκτήματά τους. Στις πιο ισχυρές συνεργασίες μέσα σε ένα δίκτυο, οι
επιχειρήσεις μοιράζονται τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα με αποτέλεσμα από
τη μια μεριά να υπάρχει μια μικρή απώλεια της ανεξαρτησίας και των εσόδων τους,
αλλά από την άλλη να είναι σε θέση να αποκτούν ισχυρές θέσεις σε ένα ξένο δίκτυο
πολύ γρηγορότερα από ότι αν χρησιμοποιούσαν τις ΑΞΕ σαν στρατηγική εισόδου. Η
επιχείρηση που επιθυμεί να εισέλθει σε μια ξένη αγορά μόνη της, θα πρέπει να
ξοδέψει χρόνο για την απόκτηση της απαραίτητης εξειδίκευσης ή των απαραίτητων
γνώσεων πάνω στη συγκεκριμένη αγορά. Ανταυτού, θα μπορούσε να βασιστεί στις
συμπληρωματικές δυνάμεις κάποιου άλλου συνεργάτη που δραστηριοποιείται στις
συγκεκριμένες αγορές, κερδίζοντας χρόνο, κόστος, και υπερβολική δέσμευση
επιπλέον πόρων (Etemad and Wright, 1999).
Οι επιχειρηματικές σχέσεις, και κατ’ επέκταση τα βιομηχανικά δίκτυα είναι
δυσδιάκριτα φαινόμενα, τα οποία δεν μπορούν εύκολα να γίνουν αντιληπτά από
εξωτερικούς παρατηρητές, όπως για παράδειγμα από μία υποψηφία εταιρία που
επιθυμεί να εισέλθει σε ένα δίκτυο. Ο εξωτερικός αυτός παρατηρητής μπορεί να
επιτύχει μονάχα μια ρηχή κατανόηση ενός τόσο πολύπλοκου και ευμετάβλητου
δικτύου. Οι σχέσεις και τα δίκτυα μπορούν να κατανοηθούν μόνο μέσα από την
απόκτηση εμπειρίας, η οποία κατακτάται με την αλληλεπίδραση και τη σύναψη
συναλλαγών με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτά (Johanson and
Vahlne, 1990).
Σύμφωνα με τους Johanson and Vahlne (1990), για να εισέλθει μια καινούργια
επιχείρηση σε ένα διεθνές δίκτυο θα πρέπει και οι εταιρίες που ήδη
δραστηριοποιούνται μέσα σ’ αυτό να επιθυμούν τη συνεργασία μαζί της, γεγονός
που απαιτεί παραπάνω πόρους και την ύπαρξη προσαρμογών στον τρόπο που
εκτελούν τις συναλλαγές τους. Έτσι, η είσοδος της επιχείρησης σε μια ξένη αγορά ή
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σε ένα ξένο δίκτυο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασής της με
εταιρίες που ήδη λειτουργούν μέσα σ’ αυτό. Παρόλα αυτά, οι πιθανότητες να συμβεί
κάτι τέτοιο είναι πολύ μεγαλύτερες για μια επιχείρηση που ήδη λειτουργεί μέσα σε
κάποιο δίκτυο, διότι είναι πολύ ευκολότερο για αυτήν να αποτελέσει αντικείμενο
αλληλεπιδράσεων αφού έχει ήδη διαμορφωμένες κάποιες σχέσεις με τα υπόλοιπα
μέλη του δικτύου.
Σημαντικό ερώτημα, αποτελεί το αν οι προσωπικές σχέσεις σε ένα δίκτυο
παίζουν σημαντικότερο ρόλο από τις εταιρικές σχέσεις. Οι Johanson and Vahlne
(1990), τονίζουν ότι οι προσωπικές επιρροές στις σχέσεις των μελών ενός δικτύου
είναι ισχυρότερες κατά τη διάρκεια των πρώτων επαφών. Αυτό έρχεται σε συμφωνία
και με το γεγονός, ότι οι κοσμογυρισμένοι άνθρωποι με μεγάλη επιρροή είναι συχνά
σημαντικοί κατά τα πρώτα βήματα διεθνοποίησης (Simmonds and Smith, 1968). Στα
επόμενα στάδια, οι επιχειρησιακές διαδικασίες και τα συστήματα θα γίνουν πιο
σημαντικά από τις προσωπικές σχέσεις.
Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς, για να μπορέσουμε να επεκτείνουμε
περαιτέρω το μοντέλο διεθνοποίησης και να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας την άποψη
της θεωρίας των Δικτύων, θα πρέπει να προσεγγίσουμε τις έννοιες “δέσμευση,
γνώση,

τρέχουσες δραστηριότητες, και αποφάσεις”,

πολύπλευρα

και όχι

μονόπλευρα, όπως έγινε στο πρωταρχικό μοντέλο της θεωρίας από τους Johanson
and Mattsson. Αυτό σημαίνει, ότι η διαδικασία διεθνοποίησης δεν είναι μόνο
ενδοεπιχειρησιακή αλλά και διεπιχειρησιακή (Johanson and Vahlne, 1990; Laine and
Kock, 2000).
Η προσέγγιση που υιοθετεί η θεωρία των Δικτύων μπορεί να αποτελέσει ένα
καλό σημείο εκκίνησης αναφορικά με την εξέταση της διαδικασίας διεθνοποίησης
των ΜΜΕ (Laine and Kock, 2000). Η συγκεκριμένη θεωρία σχετίζεται άμεσα με τη
διαδικασία διεθνοποίησης των ΜΜΕ, ιδιαίτερα όταν αυτές κατέχουν πλεονεκτήματα
τα οποία αντιμετωπίζονται ως συμπληρωματικά, και όχι ως ανταγωνιστικά, από ένα
ξένο συνεργάτη (Chrysostome and Rosson, 2004). Παρά το γεγονός, ότι ο αριθμός
των ερευνών που ασχολούνται με το ζήτημα της χρησιμοποίησης των δικτύων από
τις ΜΜΕ συνεχώς μεγαλώνει, δεν έχει υπάρξει αναγνώριση συγκεκριμένων
επιρροών μεταξύ των σχέσεων ή των δικτύων και της διαδικασίας διεθνοποίησης
των ΜΜΕ. Αυτή η αδυναμία είναι ιδιαίτερα εμφανής τόσο στην περίπτωση που
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εξετάζονται οι αιτίες και τα κίνητρα της διεθνοποίησης, όσο και στην περίπτωση
επιλογής της ξένης αγοράς και της καταλληλότερης στρατηγικής εισόδου σε αυτήν
(Coviello and Munro, 1997).
Ακόμα μία αδυναμία της θεωρίας των Δικτύων, είναι ότι, όπως και οι
υπόλοιπες θεωρίες διεθνοποίησης, δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε πριν την έκρηξη
του Διαδικτύου, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να εξηγήσει το πώς αυτή η νέα
τεχνολογία μπορεί να ενσωματωθεί στη διαδικασία διεθνοποίησης (Chrysostome and
Rosson, 2004). Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το συγκεκριμένο μοντέλο εμφανίζει
πολλά κοινά σημεία με την προσέγγιση των Οργανωσιακών Ικανοτήτων και πόρων,
που θα αναλυθεί στην αμέσως επόμενη υποενότητα, καθώς και στις δύο θεωρίες οι
εσωτερικοί και εξωτερικοί πόροι της επιχείρησης παίζουν σημαντικό ρόλο.
1.2.8 Η Προσέγγιση των Οργανωσιακών Ικανοτήτων και Πόρων
Η προσέγγιση των Οργανωσιακών Ικανοτήτων και Πόρων (ΟΙΠ) έχει αναπτυχθεί
για να εξηγήσει τον τρόπο επιλογής των στρατηγικών εισόδου των επιχειρήσεων σε
ξένες αγορές. Η προσέγγιση που ακολουθεί το συγκεκριμένο θεωρητικό υπόδειγμα
έχει τις ρίζες της στη θεωρία που βασίζεται στους πόρους (resource-based theory), η
οποία παρουσιάστηκε αρχικά από τον Penrose (1959), και δίνει έμφαση στην
απόκτηση εμπειρικής γνώσης. Η ανάπτυξη του μοντέλου των ΟΙΠ συνδέεται πολύ
στενά με τη δουλειά του Madhok (1997), χάρη στον οποίο η συγκεκριμένη θεωρία
προχώρησε ουσιαστικά και συνολικά. Παρόλο που ο Madhok (1997) παρουσίασε τη
θεωρία των ΟΙΠ ως ένα εναλλακτικό μοντέλο της θεωρίας του Κόστους των
Συναλλαγών, οι Aulakh and Kotabe (1997, σελ. 149) θεωρούν τις δύο προσεγγίσεις
περισσότερο συμπληρωματικές και επικαλυπτόμενες και λιγότερο εναλλακτικές
εξηγήσεις της διαδικασίας διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Πιο συγκεκριμένα, η προσέγγιση των ΟΙΠ βασίζεται στις έννοιες της
περιορισμένης ορθολογικότητας (bounded rationality) και της αυξητικότητας
(incrementalism), προσδίδοντας κεντρικό ρόλο στις οργανωσιακές λειτουργίες όσον
αφορά τον καθορισμό της εταιρικής συμπεριφοράς. Ουσιαστικά, προσεγγίζει την
επιχείρηση ως ένα στατικό σύνολο μεταφερόμενων πόρων, οι οποίοι μετατρέπονται
σε ικανότητες μέσα από δυναμικές και αλληλεπιδραστικές εταιρικές διαδικασίες. Οι
διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν ως αναπόσπαστα κομμάτια τους τις ατομικές
δεξιότητες του προσωπικού, την τεχνολογική γνώση, και την οργανωσιακή
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κουλτούρα που διέπει την επιχείρηση. Έτσι, οι οργανωσιακές ικανότητες
περικλείουν επιχειρησιακούς πόρους στους οποίους προσδίδουν ιδιαίτερη αξία
(Madhok, 1997).
Σύμφωνα με τον Madhok (1997), η συσσώρευση των οργανωσιακών
ικανοτήτων αποτελεί μία δυναμική διαδικασία κατά την οποία οι ιδιότητες διοίκησης
των πληροφοριών από την επιχείρηση, όπως είναι για παράδειγμα η ικανότητα της
εταιρίας να αποκτά, να αξιολογεί, να αφομοιώνει, να ενσωματώνει, να διαχέει, να
αναπτύσσει, και να εκμεταλλεύεται τη γνώση, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο. Η
επιχειρησιακή γνώση και μάθηση αναπτύσσεται και ενοποιείται διαμέσου των
εταιρικών διαδικασιών και λειτουργιών με τελικό σκοπό την αξιοποίηση των
συγκεκριμένων γνώσεων προς όφελος της επιχείρησης. Αυτές οι γνώσεις, σε
συνδυασμό με τις ικανότητες διοίκησης των πληροφοριών, καθιστούν τις
επιχειρήσεις θησαυροφυλάκια και αποθήκες ιδιαίτερων γνώσεων, οι οποίες
χαρακτηρίζονται τόσο από την περιορισμένη δυνατότητα μεταβίβασής τους στους
συνεργάτες της επιχείρησης, όσο και από σχετική δυσκολία αντιγραφής τους από
ανταγωνιστές και τρίτους.
Οι οργανωσιακές ικανότητες επηρεάζουν τη δυνατότητα και την επιθυμία των
επιχειρήσεων να επενδύσουν τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να προβούν
στην καθετοποίηση ή στην οριζόντια ολοκλήρωση των λειτουργιών τους (Aulakh
and Kotabe, 1997). Σύμφωνα με τον Chandler (1992), η ιδιαίτερη φύση των
οργανωσιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων της επιχείρησης αποτελεί τον πιο
σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία προσδιορισμού του τι θα γίνει με βάση τις
δυνατότητες της επιχείρησης, και τι θα επιτευχθεί με τη βοήθεια εξωτερικών
συνεργατών της που δραστηριοποιούνται στην αγορά που θέλει να επεκτείνει τις
επιχειρηματικές της δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την προσέγγιση των ΟΙΠ, διατυπώνεται ότι εφόσον οι
επιχειρήσεις περιορίζονται από τις δομικές και γνωστικές τους ικανότητες στο να
εκτελούν όλες τις λειτουργίες στις διαφορετικές αγορές μόνες τους, οι αποφάσεις
τους αναφορικά με την επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής εισόδου θα
περιορίζονται τόσο από τους πόρους τους οποίους κατέχουν, όσο και από τη διεθνή
τους εμπειρία και τα αποτελέσματα που είχαν παλιότερες προσπάθειές τους (Aulakh
and Kotabe, 1997). Επιπλέον, οι επιχειρήσεις χρειάζονται σημαντικά περιουσιακά
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στοιχεία για να εμπλακούν σε διεθνή επέκταση, αφού απαιτούνται πόροι για την
απορρόφηση του υψηλού κόστους που συνεπάγεται το στήσιμο των παραγωγικών
τους μονάδων και η προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους στις ξένες αγορές
(Agarwal and Ramaswami, 1992).
Ο Madhok (1997), καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο μηχανισμός της αγοράς
οδηγείται σε αποτυχία όχι λόγω του καιροσκοπισμού που παρατηρείται στη
συμπεριφορά των δύο εταίρων αλλά εξαιτίας των σχετικών διαφορών που
χαρακτηρίζουν τις ικανότητες των επιχειρήσεων που συνεργάζονται. Έτσι, η
αποτελεσματική διαχείριση της εταιρικής γνώσης, μέσα και έξω από τα όρια της
επιχείρησης, αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας αφενός για τη λειτουργική συνεργασία
μεταξύ των εταίρων και αφετέρου για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική
αντιμετώπιση των ανταγωνιστών της (Contractor and Kundu, 1998).
Οι θεωρίες που βασίζονται στους πόρους, αποκαλύπτουν σημαντικές
πληροφορίες για την εταιρική στρατηγική, όπως είναι για παράδειγμα καθοδηγητικές
ερωτήσεις σχετικά με τα όρια της επιχείρησης, έτσι ώστε να παρέχουν στα ανώτατα
διοικητικά στελέχη τη δυνατότητα διαχωρισμού μεταξύ των πόρων που μπορούν να
υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και αυτών που
έχουν μικρότερη αξία (Peteraf, 1993). Εξάλλου, οι προσεγγίσεις που βασίζονται
στους πόρους επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση
μοναδικών ικανοτήτων και πόρων, συμπεριλαμβανόμενης και της γνώσης, για τη
διεθνή επέκταση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης (Teece et al., 1997; Teece,
1998; Etemad and Wright, 1999). Το σύνολο των πόρων αυτών διακρίνεται σε: α)
εσωτερικούς (internal resources), δηλαδή σε πόρους που πηγάζουν από το
εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, και β) εξωτερικούς (external resources),
δηλαδή σε πόρους οι οποίοι προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της
επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων πελατών, προμηθευτών, συνεργατών, και
συμβούλων, τους οποίους μπορεί να κινητοποιήσει η εταιρία μέσω διαφόρων
δραστηριοτήτων (Ahokangas, 1998).
Σύμφωνα με τον Collis (1994), πέρα από τη γενική διάκριση σε υλικούς και
άυλους, υπάρχουν τρεις κατηγορίες πόρων οι οποίες θεωρούνται κρίσιμης σημασίας
για τη διαδικασία διεθνοποίησης μιας επιχείρησης, και οι οποίες παρουσιάζονται
στον Πίνακα 1.3 που ακολουθεί. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στους πόρους οι
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Πίνακας 1.3: Οι Τρεις Βασικές Κατηγορίες Πόρων μιας Επιχείρησης

Ικανότητες
(Competencies)

1. Προσέλκυση και διατήρηση ατόμων ανώτερου επιπέδου
επαγγελματικής ικανότητας, και ανάπτυξή τους με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο στο πέρασμα του χρόνου.
2. Απόκτηση, ανάλυση, και χρήση παγκόσμιας
επιχειρηματικής πληροφόρησης γρηγορότερα και
αποδοτικότερα από τους ανταγωνιστές,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται έξω από τα
παραδοσιακά όρια της αγοράς.
3. Προσαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία σε διάφορα
επιχειρηματικά περιβάλλοντα ξένων χωρών.
4. Επίτευξη και διατήρηση μιας στρατηγικά σημαντικής,
κυρίαρχης θέσης σε καινοτομία προϊόντος και/ή
διαδικασίας.
5. Υλοποίηση μιας αποτελεσματικής και ευέλικτης
μακροπρόθεσμης στρατηγικής ικανής να διατηρήσει το
πλεονέκτημα κόστους.
6. Αποδοτική αξιοποίηση των ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων της επιχείρησης μέσω συμμαχιών.
1.
2.
3.
4.
5.

Δυνατότητες
(Capabilities)

6.
7.
8.
9.

Δεξιότητες –
Γνώσεις (Skills)

Αποδοτική και αξιόπιστη εκτίμηση των ξένων αγορών.
Κατανόηση της ξένης κουλτούρας.
Εγκαθίδρυση επαφών με ξένες χώρες.
Χτίσιμο και διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών.
Επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής εισόδου στην ξένη
αγορά.
Αποδοτικότητα των συναλλαγών.
Ομαλή και αποδοτική διαχείριση των υπερπόντιων
δραστηριοτήτων.
Ικανότητα κατανόησης και διαπραγμάτευσης αμοιβαία
αποδεκτών λύσεων σε επιχειρηματικά προβλήματα.
Διατήρηση υψηλού επαγγελματικού κύρους απέναντι σε
τρίτους.

1. Γνώση ξένων γλωσσών.
2. Γνώση διεθνούς και τοπικού πρωτοκόλλου.
3. Επίδειξη ενδιαφέροντος και σεβασμού απέναντι στις ξένες
κουλτούρες.
4. Γνώση των τοπικών επιχειρηματικών κανόνων και ηθικής.
5. Γνώση και ευαισθησία απέναντι στα ταμπού της εκάστοτε
κουλτούρας.
6. Αναγνώριση και κάλυψη των προσδοκιών του κάθε πελάτη.
7. Ανώτερη ικανότητα διατήρησης της απόδοσης σε συνθήκες
υψηλού άγχους.

Πηγή: Collis, 1994, σελ. 144-145.
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οποίοι σχετίζονται με την ικανότητα της επιχείρησης να διεξάγει βασικές λειτουργίες
και δραστηριότητες, όπως αυτές της παραγωγής και του μάρκετινγκ, καλύτερα από
τους ανταγωνιστές της, η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους πόρους που δίνουν
ώθηση στη δυναμική ανάπτυξη της επιχείρησης, ενώ η τρίτη κατηγορία συνδέεται
άμεσα με τη δεύτερη και αφορά την ικανότητα της επιχείρησης να αναγνωρίζει την
ουσιαστική σημασία και προοπτική άλλων πόρων, καθώς και την ικανότητα να
αναπτύσσει καινοτόμες στρατηγικές πριν από τους ανταγωνιστές της (Collis, 1994).
Η διαδικασία της διεθνοποίησης μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέεται και με τις
τρεις παραπάνω κατηγορίες πόρων. Οι δύο πρώτες κατηγορίες καθορίζουν τους
πόρους εντός της επιχείρησης, ενώ η τρίτη κατηγορία αναφέρεται στις σχέσεις των
επιχειρήσεων μεταξύ τους. Έτσι, η διεθνοποίηση μπορεί να προσεγγιστεί ως μια
διαδικασία μάθησης, η οποία οδηγεί στην ανακάλυψη είτε καινούργιας γνώσης, είτε
ήδη υπάρχουσας η οποία όμως είναι άγνωστη για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Στη
διαδικασία αυτή, η διαθεσιμότητα πόρων, είτε εσωτερικών είτε εξωτερικών, αποκτά
κεντρικό ρόλο (Ahokangas, 1998).
Ο Ahokangas (1998), στηριζόμενος στις θεωρίες που βασίζονται στους πόρους
και στις θεωρίες των Δικτύων, ανέπτυξε ένα μοντέλο διεθνοποίησης το οποίο δίνει
έμφαση στα ζητήματα ελέγχου, αλληλεξάρτησης και ανάπτυξης των πόρων και των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα, ο ανταγωνισμός
επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων στις ξένες αγορές,
με αποτέλεσμα να προσπαθούν οι εταιρίες να προσαρμοστούν στο περιβάλλον τους
με βάση τους πόρους και τις δραστηριότητές τους. Η προσαρμογή αυτή μπορεί να
πάρει τρεις διαφορετικές μορφές: α) ανταλλαγή μη κρίσιμων εμπορεύσιμων πόρων
μεταξύ των επιχειρήσεων που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο, β) εσωτερική ανάπτυξη των
ιδιαίτερων πόρων της επιχείρησης, και γ) συνένωση κρίσιμων και μη κρίσιμων
πόρων με άλλες εταιρίες του δικτύου.
Με βάση το ίδιο μοντέλο, η διαδικασία προσαρμογής των πόρων αναλύεται ως
προς δύο διαστάσεις. Η πρώτη αφορά την πηγή των πόρων (εσωτερικοί και
εξωτερικοί) και η δεύτερη σχετίζεται με το αν η ανάπτυξη των πόρων
πραγματοποιείται με προσανατολισμό προς την εταιρία ή με προσανατολισμό προς
το δίκτυο. Ο συνδυασμός αυτών των δύο διαστάσεων, οδηγεί σε τέσσερις βασικούς
άξονες προσαρμογής των πόρων, οι οποίοι είναι: α) προσαρμογή εσωτερικών πόρων
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με προσανατολισμό προς την εταιρία, β) προσαρμογή εξωτερικών πόρων με
προσανατολισμό προς την εταιρία, γ) προσαρμογή εσωτερικών πόρων με
προσανατολισμό προς το δίκτυο, και δ) προσαρμογή εξωτερικών πόρων με
προσανατολισμό προς το δίκτυο.
Η πρώτη μέθοδος προσαρμογής, συνδέεται με την προσπάθεια της επιχείρησης
να αναπτύξει εσωτερικά τους κρίσιμους πόρους οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη
διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της, αποκτώντας γνώση και εμπειρία μόνη της,
χωρίς να εξαρτάται από τους πόρους που διατίθενται στο εξωτερικό της περιβάλλον.
Η δεύτερη μέθοδος, περιλαμβάνει τη χρήση εξωτερικών πόρων για την ανάπτυξη και
αξιοποίηση των πόρων που κατέχει η ίδια η επιχείρηση. Σε αυτήν την περίπτωση,
εμπίπτουν οι σχέσεις της εταιρίας με εγχώριους και ξένους οργανισμούς, με
εκπαιδευτικά ιδρύματα, με συμβούλους, με εμπορικά επιμελητήρια, με ερευνητικά
ιδρύματα, και γενικά με εκείνους τους οργανισμούς που είναι σε θέση να παρέχουν
πολύτιμη πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Η τρίτη
μέθοδος, αναφέρεται σε αναπτυξιακές δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται
παραδοσιακά με τη συνεργασία αφενός μεταξύ μιας επιχείρησης και των
αντιπροσώπων της, και αφετέρου με συμμαχίες μεταξύ εταιριών. Στα πλαίσια αυτά,
αναπτύσσονται δραστηριότητες συνεργασίας προκειμένου να αναπτυχθούν και να
αξιοποιηθούν οι πόροι και των δύο εταίρων. Και οι δύο πλευρές ελέγχουν τους
δικούς τους πόρους, ωστόσο τις συμφέρει να τους αναπτύξουν από κοινού, η κάθε
μία για δικούς της λόγους. Τέλος, στην τέταρτη μέθοδο προσαρμογής εμπίπτουν οι
συγχωνεύσεις μεταξύ εταιριών, ή η στρατηγική της ίδρυσης κοινοπρακτικών
επιχειρήσεων. Σε αντίθεση με την προηγούμενη κατηγορία, κάποιοι από τους
εσωτερικούς πόρους της επιχείρησης μεταβιβάζονται χάριν της ανάπτυξης, της
απόκτησης πολύτιμων γνώσεων, ή οποιουδήποτε άλλου στόχου της εταιρίας.
Σύμφωνα με τον Ahokangas (1998), μια σημαντική συνέπεια του μοντέλου
είναι ότι η διοίκηση μιας επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί και να
ελέγξει όχι μόνο τους εσωτερικούς, αλλά και τους εξωτερικούς προς αυτήν πόρους.
Τόσο η επιχείρηση που επιχειρεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, όσο και οι
υπόλοιπες εταιρίες που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο, είναι αλληλοεξαρτώμενες μέσω
των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που διεξάγουν. Κατά συνέπεια, οι στρατηγικές
που ακολουθεί μια εταιρία για τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της πρέπει να
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βασίζονται στους συγκεκριμένους πόρους τόσος της ίδιας όσο και του δικτύου στο
οποίο δραστηριοποιείται.
Μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της θεωρίας του Κόστους των Συναλλαγών και
της προσέγγισης των ΟΙΠ, είναι ότι η μεν πρώτη δίνει έμφαση στην ελαχιστοποίηση
του κόστους των συναλλαγών και της παραγωγής, ενώ η δεύτερη εστιάζεται στην
προσπάθεια της επιχείρησης να μεγιστοποιήσει την αξία των ωφελειών που
προέρχεται από την αξιοποίηση των επιχειρησιακών της ικανοτήτων και γνώσεων
(Aulakh and Kotabe, 1997; Madhok, 1997). Ακόμα μία διαφορά, λιγότερο
σημαντική, είναι ότι η θεωρία του Κόστους των Συναλλαγών επικεντρώνεται στην
εκμετάλλευση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της επιχείρησης, ενώ η
προσέγγιση των ΟΙΠ θεωρεί σημαντική τόσο την εκμετάλλευση όσο και την
περαιτέρω ανάπτυξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μιας εταιρίας (Madhok,
1997).
Μία αδυναμία του μοντέλου των ΟΙΠ φαίνεται να είναι ο περιορισμός των
διαθέσιμων επιλογών αναφορικά με τις στρατηγικές επέκτασης των επιχειρήσεων
(Andersen, 1997). Ο Madhok (1997) εστιάζει στο διαχωρισμό των μεθόδων
διεθνοποίησης σε στρατηγικές συμβασιακού και επενδυτικού χαρακτήρα. Παρόλα
αυτά, η θεωρία των ΟΙΠ μπορεί να συσχετιστεί και με τις στρατηγικές εξαγωγικού
χαρακτήρα, οι οποίες σύμφωνα με την προσέγγιση των σταδίων χρησιμοποιούνται
πιο συχνά κατά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας διεθνοποίησης (Andersen, 1997).
Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός εμπειρικών ερευνών έχει χρησιμοποιήσει τη θεωρία
των πόρων και των οργανωσιακών ικανοτήτων της επιχείρησης για να αποκαλύψει
και να ερμηνεύσει τις διαφορές μεταξύ εξαγωγικών και μη εξαγωγικών εταιριών
(ενδεικτικά αναφέρω τις Cavusgil and Naor, 1987; Rynning and Andersen, 1994).
Ένα δεύτερο σημαντικό μειονέκτημα του συγκεκριμένου θεωρητικού
υποδείγματος, είναι το γεγονός ότι οι οργανωσιακές ικανότητες αφενός δεν
αποτελούν σε όλες τις περιπτώσεις πηγές διατηρήσιμων ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων και αφετέρου δεν αποτελούν τη μοναδική πηγή δημιουργίας
τέτοιων πλεονεκτημάτων. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που στηρίζονται στις
οργανωσιακές ικανότητες είναι ευάλωτα απέναντι στον ανταγωνισμό σε διάφορα
επίπεδα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες που αντικαθίστανται ή παραγκωνίζονται
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από καλύτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τα οποία βασίζονται σε υψηλότερου
επιπέδου ικανότητες (Collis, 1994).
Τέλος, σημαντικές δυσκολίες εμφανίζονται κατά την προσπάθεια μέτρησης
των οργανωσιακών ικανοτήτων. Πέρα από την εύκολη εκτίμηση των φυσικών και
χρηματοοικονομικών πηγών, η μέτρηση των άυλων πόρων ως προσδιοριστικών
παραγόντων των επιχειρησιακών ικανοτήτων αποτελεί μια δύσκολη και πολύ
υποκειμενική διαδικασία. Τόσο οι άμεσοι μέθοδοι εκτίμησης, όπως είναι για
παράδειγμα οι αντιλήψεις των ανώτατων διοικητικών στελεχών για τις άυλες
ικανότητες της επιχείρησης, όσο και οι έμμεσοι τρόποι μέτρησης, όπως είναι για
παράδειγμα η ύπαρξη εμπειρίας ως μέτρο προσδιορισμού των δυνατοτήτων και
ικανοτήτων, διακατέχονται από ουσιαστικές και σημαντικές αδυναμίες (Andersen,
1997).

1.3 Οι Κυριότεροι Μέθοδοι Εξαγωγών
Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1.2, υπάρχουν δύο κατηγορίες μεθόδων άσκησης
εξαγωγικών δραστηριοτήτων: α) οι άμεσες εξαγωγές, και β) οι έμμεσες εξαγωγές.
1.3.1 Άμεσες Εξαγωγές
Άμεσες εξαγωγές (βλ. Σχήμα 1.2), ονομάζονται οι απευθείας πωλήσεις σε μία ξένη
εισαγωγική επιχείρηση ή σε έναν τελικό καταναλωτή που βρίσκεται σε μια ξένη
αγορά (Albaum et al., 1998, σελ. 548). Η χρησιμοποίηση των άμεσων εξαγωγών
συνεπάγεται ότι η παραγωγός επιχείρηση επιλέγει τις χώρες στις οποίες επιθυμεί να
εξάγει τα προϊόντα της, διαχειρίζεται και ελέγχει όλα τα στάδια της εξαγωγικής
διαδικασίας μέχρι και την παράδοση του προϊόντος στον αλλοδαπό πελάτη στη χώρα
προορισμού, και τέλος ελέγχει τη διαδικασία είσπραξης της αξίας των προϊόντων της
από τους ξένους αγοραστές (Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 124).
Μία πρώτη υποκατηγορία αυτής της μεθόδου είναι και οι ενδοεπιχειρησιακές
μεταφορές (intracorporate transfers). Ενδοεπιχειρησιακή μεταφορά, ονομάζεται η
πώληση προϊόντων από μία επιχείρηση σε μία άλλη θυγατρική η οποία
δραστηριοποιείται σε κάποια ξένη χώρα (Griffin and Pustay, 1999, σελ. 420). Οι
ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές αποτελούν ένα αρκετά σημαντικό και βασικό κομμάτι
του διεθνούς εμπορίου καθώς ολοένα και περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις
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Σχήμα 1.2: Μέθοδοι Άσκησης Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων
ΑΜΕΣΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ 1

ΕΤΑΙΡΙΑ 2

Απευθείας πωλήσεις
στον ξένο πελάτη
Χώρα Α

Χώρα Β
ΕΤΑΙΡΙΑ 1: Επιχείρηση-παραγωγός
ΕΤΑΙΡΙΑ 2: Επιχείρηση-αγοραστής

ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ 1
ΕΤΑΙΡΙΑ 3
ΕΤΑΙΡΙΑ 2

Χώρα Α

Η εταιρία-διαμεσολαβητής
πουλάει στον ξένο πελάτη

Χώρα Β

ΕΤΑΙΡΙΑ 1: Επιχείρηση-παραγωγός
ΕΤΑΙΡΙΑ 2: Επιχείρηση-διαμεσολαβητής
ΕΤΑΙΡΙΑ 3: Επιχείρηση-αγοραστής

συμμετέχουν σε τέτοιου είδους συναλλαγές, εισάγοντας και εξάγοντας ημιτελή
προϊόντα και πρώτες ύλες με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής. Με αυτόν
τον τρόπο, οι επιχειρήσεις βελτιστοποιούν την παραγωγική δυνατότητα τόσο των
εγχώριων όσο και των ξένων εργοστασίων.
Μία δεύτερη υποκατηγορία των άμεσων εξαγωγών, η οποία εμπίπτει και στις
έμμεσες εξαγωγές σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι οι γκρίζες εξαγωγές (gray market
exports). Γκρίζες εξαγωγές, ή αλλιώς παράλληλες εισαγωγές, ονομάζονται οι
νόμιμες εισαγωγές γνήσιων αγαθών σε μια χώρα από διανομείς που δεν είναι
επίσημα εξουσιοδοτημένοι από τους εξαγωγείς (Albaum et al., 1998, σελ. 251). Οι
γκρίζες εξαγωγές συνεπάγονται ότι οι επίσημα εξουσιοδοτημένοι διανομείς των
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εξαγωγέων έρχονται αντιμέτωποι με κάποιους άλλους ενδιάμεσους οι οποίοι
πουλάνε το/τα προϊόν/ντα των εξαγωγέων σε μειωμένη τιμή.
1.3.2 Έμμεσες Εξαγωγές
Έμμεσες εξαγωγές, ονομάζονται οι πωλήσεις που πραγματοποιεί μία εξαγωγική
επιχείρηση (Εταιρία 1, στο Σχήμα 1.2) σε μια ξένη χώρα χρησιμοποιώντας τις
υπηρεσίες κάποιας άλλης ανεξάρτητης επιχείρησης (Εταιρία 2, στο Σχήμα 1.2) η
οποία είναι εγκατεστημένη ή/και δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά και η οποία
λειτουργεί ως διαμεσολαβητής του εξαγωγικού εμπορίου μεταξύ της παραγωγού
επιχείρησης και του αλλοδαπού αγοραστή (Εταιρία 3, στο Σχήμα 1.2) (Albaum et
al., 1998, σελ. 551; Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 125).
Η επιχείρηση-διαμεσολαβητής μπορεί να είναι είτε εγχώριας είτε αλλοδαπής
ιδιοκτησίας, ενώ η παραγωγός επιχείρηση αντιμετωπίζει και εξυπηρετεί τις
επιχειρήσεις-διαμεσολαβητές με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και τους υπόλοιπους
εγχώριους πελάτες της. Αυτό σημαίνει ότι, η επιχείρηση-παραγωγός χρησιμοποιεί
τις ήδη υπάρχουσες παραγωγικές της εγκαταστάσεις, το ήδη υπάρχον ανθρώπινο
δυναμικό της καθώς και την ήδη υπάρχουσα ιεραρχική και οργανωτική της δομή.
Τέλος, η παραγωγός επιχείρηση δεν χρειάζεται να ανησυχεί και επομένως δεν
χρειάζεται να αφιερώσει πόρους για τη μελέτη και εκτίμηση των κινδύνων που
υπάρχουν στις αλλοδαπές αγορές, καθώς δεν είναι αυτή που τους αναλαμβάνει αλλά
η επιχείρηση-διαμεσολαβητής (Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 125).
1.3.3 Μέθοδοι Άσκησης Άμεσων και Έμμεσων Εξαγωγών
Τόσο οι άμεσες όσο και οι έμμεσες εξαγωγές περιλαμβάνουν έναν αριθμό
συγκεκριμένων μεθόδων άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Οι μέθοδοι άμεσων
εξαγωγών είναι οι παρακάτω:
α. τμήμα εξαγωγών (export department),
β. αντιπρόσωπος στη χώρα εξαγωγής (foreign representative),
ι. τοπικός εμπορικός πράκτορας ή εκπρόσωπος (host country brokers ή agents),
ιι. τοπικός έμπορος ή διανομέας (host country merchants ή distributors),
γ. υποκατάστημα στη χώρα εξαγωγής (sales branch), και
δ. θυγατρική εμπορική εταιρία στη χώρα εξαγωγής (foreign sales subsidiary).
Αντιστοίχως, οι μέθοδοι των έμμεσων εξαγωγών είναι οι παρακάτω:
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α. εγχώριος πράκτορας (home country export agents ή brokers),
β. εγχώριος έμπορος (home country merchants),
γ. εταιρίες διαχείρισης εξαγωγών (export management companies), και
δ. εταιρίες διεθνούς εμπορίου (international trading companies).
Η περαιτέρω ανάλυση των παραπάνω μεθόδων ξεφεύγει από τα όρια και τα
πλαίσια της παρούσας μελέτης και έρευνας. Περισσότερες πληροφορίες και
λεπτομέρειες σχετικά με τις παραπάνω μεθόδους υπάρχουν τόσο στην ελληνική
(Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 126-153) όσο και στην ξένη βιβλιογραφία (Albaum et
al., 1998, σελ. 220-251; Griffin and Pustay, 1999, σελ. 423-427).
Κλείνοντας το θέμα των μεθόδων άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων, θα
πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι είναι πολύ σημαντικό για τα στελέχη της
εξαγωγικής επιχείρησης να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε
μεθόδου έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν την πιο κατάλληλη και αυτή που
ταιριάζει στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής τους. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι οι μέθοδοι άμεσων εξαγωγών ενώ συνεπάγονται την ανάληψη περισσότερων και
υψηλότερων επιχειρηματικών κινδύνων, δίνουν ταυτόχρονα και τη δυνατότητα
πραγματοποίησης περισσότερων κερδών συγκριτικά με τις μεθόδους των έμμεσων
εξαγωγών (Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 126).

1.4 Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Εξαγωγικής Δραστηριότητας
Η επιλογή της στρατηγικής των εξαγωγών από μία επιχείρηση για την επέκταση των
επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων συνεπάγεται τόσο πλεονεκτήματα όσο και
μειονεκτήματα. Η κατανόηση αυτών των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων από
τα διοικητικά στελέχη των εξαγωγικών επιχειρήσεων αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα για την περαιτέρω πορεία και εξαγωγική επίδοση των εταιριών τους.
Συνοπτικά, τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή της
στρατηγικής των εξαγωγών είναι τα παρακάτω:
1. Η εξαγωγική επιχείρηση είναι σε θέση να ελέγχει και να προσαρμόζει το ύψος
των επενδύσεων στην εξαγωγική αγορά (Griffin and Pustay, 1999, σελ. 416).
2. Στην περίπτωση των έμμεσων εξαγωγών απαιτείται μικρή ή και μηδενική
επένδυση κεφαλαίων στο εξωτερικό (Griffin and Pustay, 1999, σελ. 416;
Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 154), ενώ στην περίπτωση των άμεσων εξαγωγών
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μπορεί να χρειάζονται κάποιες μικρές επενδύσεις για την απόκτηση χώρων
γραφείου, αποθηκευτικών χώρων καθώς και του απαραίτητου σχετικού
εξοπλισμού (Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 154).
3. Στην περίπτωση που δεν αναλαμβάνει η επιχείρηση να χτίσει καινούργιες
παραγωγικές εγκαταστάσεις στην εξαγωγική αγορά, αλλά συνεχίζει να
χρησιμοποιεί τις ήδη υπάρχουσες, οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι που αναλαμβάνει
είναι σχετικά μικροί (Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 154).
4. Η στρατηγική των εξαγωγών επιτρέπει στην επιχείρηση να εισέρχεται σταδιακά
στην εξαγωγική αγορά με αποτέλεσμα να της δίνεται η δυνατότητα να αξιολογεί
τις καινούργιες συνθήκες, να κατανοεί τις τοπικές ιδιαιτερότητες και να
προσαρμόζει σ’ αυτές τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της (Griffin and Pustay,
1999, σελ. 416; Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 155).
5. Κατ’ επέκταση του προηγούμενου πλεονεκτήματος, οι εξαγωγές δίνουν τη
δυνατότητα στην επιχείρηση να διερευνήσει την αποδοχή, τις δυνατότητες καθώς
και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της στην ξένη αγορά πριν
προχωρήσει στην ίδρυση νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων στη χώρα αυτή
(Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 154).
Στον αντίποδα των πλεονεκτημάτων, υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα
κατά την εφαρμογή της στρατηγικής των εξαγωγών τα οποία παρουσιάζονται
συνοπτικά παρακάτω:
1. Οι εξαγωγές συνεπάγονται επιπρόσθετο κόστος για την προώθηση και διακίνηση
των εξαγόμενων προϊόντων (Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 156).
2. Οι εξαγωγές είναι ευάλωτες στους άμεσους και έμμεσους περιορισμούς και
φραγμούς που θέτουν πολλές εθνικές κυβερνήσεις στα εισαγόμενα προϊόντα με
τη θέσπιση δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων (Griffin and Pustay,
1999, σελ. 417; Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 156).
3. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των έμμεσων εξαγωγών, η εξαγωγική επιχείρηση δεν
έχει άμεση επαφή με τις αγορές όπου εξάγονται τα προϊόντα της γεγονός που
συνεπάγεται την αργή και πιθανώς ελλιπή πληροφόρησή της πάνω σε θέματα
όπως ο ανταγωνισμός και οι απαιτήσεις των αλλοδαπών αγοραστών
(Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 156-157).
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4. Κάποια προϊόντα απαιτούν την παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης από τον
πωλητή στον αγοραστή και μετά την ολοκλήρωση της πώλησης (after sales
service). Στην περίπτωση που τα προϊόντα αυτά είναι και εξαγόμενα, τότε η
παροχή αξιόπιστων και αποτελεσματικών υπηρεσιών υποστήριξης είναι όχι μόνο
πιο δύσκολη αλλά έχει και σημαντικά υψηλότερο κόστος (Χατζηδημητρίου,
2003, σελ. 157).
5. Σε πολλές χώρες, κυρίως στις αναπτυσσόμενες, η πνευματική ιδιοκτησία δεν
προστατεύεται επαρκώς από την τοπική κυβέρνηση, ακόμα και αν υπάρχει η
σχετική νομοθεσία, με αποτέλεσμα κάποια επώνυμα ή υψηλής τεχνολογίας
εισαγόμενα προϊόντα να χρησιμοποιούνται παράνομα (Χατζηδημητρίου, 2003,
σελ. 157-158).
6. Στην περίπτωση των έμμεσων εξαγωγών, οι εξαγωγές μπορεί να οδηγήσουν σε
πιθανές συγκρούσεις με τους διανομείς (Griffin and Pustay, 1999, σελ. 417).
7. Η διαχείριση των εξαγωγών αποτελεί μια αρκετά πολύπλοκη και επίπονη
διαδικασία η οποία ενέχει πολλούς κινδύνους και δυσκολίες. Το μειονέκτημα
αυτό αποτελεί ταυτόχρονα και ένα πολύ σημαντικό εξαγωγικό εμπόδιο το οποίο
καλούνται οι επιχειρήσεις να υποσκελίσουν προκειμένου να συνεχίσουν με
επιτυχία τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες (Griffin and Pustay, 1999, σελ. 417;
Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 158).
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που θα
καταφέρουν από τη μία να χειριστούν και να εκμεταλλευθούν σωστά τα
πλεονεκτήματα και από την άλλη να μειώσουν ή ακόμα και να εξαλείψουν τις
αρνητικές επιρροές των μειονεκτημάτων, θα έχουν αποκτήσει ένα σημαντικό
πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους.

1.5 Κίνητρα Ενασχόλησης με τις Εξαγωγές
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου, η διαδικασία των εξαγωγών
είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία σε σύγκριση με τη
διαδικασία πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά. Παρόλα
αυτά, η πρακτική δείχνει ότι είναι η σχετικά απλούστερη και ίσως η πιο συχνά
χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
μιας επιχείρησης στις διεθνείς αγορές (Hansen et al., 1994; Leonidou, 1995a) γιατί
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δεν απαιτεί υψηλές επενδύσεις, προσφέρει μεγάλη ευελιξία κινήσεων και ενέχει
χαμηλό επιχειρηματικό ρίσκο (Leonidou, 1995a; Morgan, 1997; Χατζηδημητρίου,
2003, σελ. 154-155). Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι το εξής: ‘Τι ωθεί τις
επιχειρήσεις να ασχοληθούν και να εφαρμόσουν μία στρατηγική εξαγωγών;’.
Εκτός από το κέρδος, το οποίο αποτελεί και το βασικότερο κίνητρο για την
πλειοψηφία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης (Alexandrides,
1971; Bilkey and Tesar, 1977), υπάρχουν αρκετά άλλα κίνητρα τα οποία
δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης μιας
στρατηγικής εξαγωγών. Τα κίνητρα ενασχόλησης με το εξαγωγικό εμπόριο μπορούν
να διακριθούν σε διάφορες κατηγορίες.
Για τα πλαίσια της παρούσας μελέτης θα υιοθετηθεί το μοντέλο διάκρισης των
Albaum, Strandskov and Duerr (1998), το οποίο χρησιμοποιεί δύο βασικές
κατηγορίες κινήτρων, με βάση τις οποίες μπορούμε να διακρίνουμε τα κίνητρα
ενασχόλησης με τις εξαγωγές. Ο λόγος υιοθέτησης και χρήσης του συγκεκριμένου
μοντέλου είναι ότι συμπεριλαμβάνει στοιχεία και μεταβλητές τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν και στη συνέχεια της μελέτης κατά την προσπάθεια περιγραφής
και επεξήγησης της χρήσης του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς από τις ΜΜΕ.
Ένας ακόμη λόγος, είναι ότι η χρήση του συγκεκριμένου μοντέλου καθιστά πιο
ξεκάθαρη την ταξινόμηση των κινήτρων στις τέσσερις υποκατηγορίες.
Η πρώτη κατηγορία του μοντέλου διακρίνει τα κίνητρα σε ενδογενή (Internal
Motives) και εξωγενή (External Motives) (Simpson and Kujawa, 1974;
Wiedersheim-Paul et al., 1978; Welch and Wiedersheim-Paul, 1980; Brooks and
Rosson, 1982; Kaynak and Stevenson, 1982; Ogram, 1982). Ενδογενή κίνητρα είναι
αυτά τα οποία πηγάζουν από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, ενώ
εξωγενή κίνητρα ονομάζονται αυτά που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον
της επιχείρησης, είτε πρόκειται γι’ αυτό της εσωτερικής αγοράς είτε γι’ αυτό της
εξαγωγικής αγοράς (Leonidou, 1995b; Morgan, 1997) (για παραδείγματα ενδογενών
και εξωγενών κινήτρων βλ. Πίνακα 1.1).
Η δεύτερη κατηγορία του μοντέλου διακρίνει τα κίνητρα ανάλογα με το αν η
εξαγωγική δραστηριότητα οφείλεται σε ενεργητική (Proactive) συμπεριφορά
(Leonidou, 1995b; Morgan, 1997), δηλαδή συμπεριφορά κατά την οποία η
επιχείρηση

ενεργεί

επιθετικά

με

στόχο
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πλεονεκτημάτων της ή ευκαιριών της αγοράς (pull factors), ή σε παθητική (Reactive)
συμπεριφορά (Leonidou, 1995b; Morgan, 1997), δηλαδή συμπεριφορά κατά την
οποία η επιχείρηση ανταποκρίνεται σε ενδοεπιχειρησιακές ή εξωεπιχειρησιακές
πιέσεις (push factors) (Pavord and Bogart, 1975; Czinkota and Johnston, 1981;
Johnston and Czinkota, 1982; Tesar and Tarleton, 1982; Leonidou, 1988). Οι
επιχειρήσεις

που

δραστηριοποιούνται

εξαγωγικά

υιοθετώντας

ενεργητική

συμπεριφορά εμφανίζουν μία επιθετική στρατηγική προσέγγιση, ενώ, αντίθετα, οι
επιχειρήσεις που υιοθετούν παθητική εξαγωγική συμπεριφορά χαρακτηρίζονται από
μία αμυντική και, ταυτόχρονα, αρνητική στρατηγική προσέγγιση απέναντι στις
εξαγωγές (Leonidou, 1995b) (για παραδείγματα ενεργητικών και παθητικών
κινήτρων βλ. Πίνακα 1.1).
Ανεξαρτήτως διάκρισης, τα σημαντικότερα κίνητρα ενασχόλησης με το
εξαγωγικό εμπόριο είναι τα παρακάτω:
1. Ο κορεσμός της τοπικής αγοράς (Pavord and Bogart, 1975; Kaynak et al., 1987).
2. Το περιορισμένο μέγεθος της τοπικής αγοράς (Pavord and Bogart, 1975; Kaynak
et al., 1987).
3. Ο αυξημένος ανταγωνισμός στην τοπική αγορά (Bilkey, 1978; Wiedersheim-Paul
et al., 1978; Piercy, 1981; Kaynak and Kothari, 1984; Ursic and Czinkota, 1984).
4. Η

επίτευξη

οικονομιών

κλίμακας

(Albaum

et

al.,

1998,

σελ.

43;

Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 160).
5. Οι ευνοϊκές εξελίξεις και οι ευκαιρίες για πωλήσεις και κέρδη στις ξένες αγορές
(Bilkey, 1978; Rabino, 1980; Piercy, 1981; Kaynak and Kothari, 1984).
6. Η προσέγγιση από νέους πελάτες μέσα από σποραδικές παραγγελίες (Albaum et
al., 1998, σελ. 45; Ball and McCulloch, 1999, σελ. 485; Χατζηδημητρίου, 2003,
σελ. 166).
7. Η αλλαγή πράκτορα ή εκπρόσωπου (Albaum et al., 1998, σελ. 43).
8. Η στάση της διοίκησης και ο διεθνής προσανατολισμός της (Bilkey and Tesar,
1977; Lee and Brasch, 1977; Cavusgil, 1980; Cavusgil and Nevin, 1981; Reid,
1981; Yaprak, 1985).
9. Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την αποτελεσματική εφαρμογή του
μάρκετινγκ (Johnston and Czinkota, 1982).
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10. Η ποιοτική και τεχνολογική ανωτερότητα του προϊόντος (Garnier, 1982; Tesar
and Tarleton, 1982).
11. Η διαφοροποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων (Albaum et al., 1998, σελ. 42;
Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 160).
12. Η

επέκταση/εξομάλυνση

των

πωλήσεων

ενός

εποχιακού

προϊόντος

(Wiedersheim-Paul et al., 1978; Albaum et al., 1998, σελ. 44; Ball and
McCulloch, 1999, σελ. 485; Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 163).
13. Η ύπαρξη πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας (Brooks and Rosson,
1982).
14. Η επέκταση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος μέσω εξαγωγών σε χώρες όπου η
τεχνολογία είναι λιγότερο ανεπτυγμένη (Ball and McCulloch, 1999, σελ. 486).
15. Η ύπαρξη δυσμενών (πολιτικών, νομικών και κοινωνικοοικονομικών) συνθηκών
στην εγχώρια αγορά (Pavord and Bogart, 1975; Bilkey, 1978; Rabino, 1980;
Kaynak and Kothari, 1984).
16. Το μέγεθος της εταιρίας (Tookey, 1964; Reid, 1984).
17. Η ύπαρξη προγραμμάτων προώθησης και υποστήριξης των εξαγωγών είτε από
την εκάστοτε κυβέρνηση είτε από άλλους κρατικούς και μη οργανισμούς (Bilkey,
1978; Wiedersheim-Paul et al., 1978; Rabino, 1980; Piercy, 1981; Walters,
1983).
Η σχηματική απεικόνιση και ταξινόμηση, στον Πίνακα 1.4, των παραπάνω
κινήτρων σύμφωνα με το μοντέλο διάκρισης των Albaum, Strandskov και Duerr
(1998), δημιουργεί τέσσερις υποκατηγορίες κινήτρων και είναι ιδιαίτερα
διαφωτιστική

και

εύχρηστη.

Οι

τέσσερις

υποκατηγορίες

κινήτρων

που

δημιουργούνται είναι οι εξής: α) Ενδογενή-Ενεργητικά, β) Ενδογενή-Παθητικά, γ)
Εξωγενή-Ενεργητικά, και δ) Εξωγενή-Παθητικά.

1.6 Η Σημαντικότητα των Εξαγωγών
Οι εξαγωγές αποτελούν μία στρατηγική ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και την
οικονομική ανάπτυξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των χωρών στις οποίες
δραστηριοποιούνται (Kedia and Chokar, 1986; Soontiens, 2002). Ιδιαίτερα σε μικρές
πληθυσμιακά χώρες, υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο το οποίο ωθεί τις επιχειρήσεις να
δραστηριοποιηθούν εξαγωγικά και αυτό είναι η πιθανή εκμετάλλευση των οικονομι-
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Πίνακας 1.4: Ταξινόμηση των Κινήτρων Ενασχόλησης με τις Εξαγωγές
Ενδογενή

Εξωγενή

1. Η στάση της διοίκησης
2. Τα πλεονεκτήματα του
Ενεργητική
μάρκετινγκ
Συμπεριφο 3. Οι οικονομίες κλίμακας
ρά
4. Η ποιοτική και τεχνολογική
ανωτερότητα του προϊόντος
5. Το μέγεθος της εταιρίας

Παθητική
Συμπεριφο
ρά

1. Η διαφοροποίηση των
επιχειρηματικών κινδύνων
2. Η επέκταση του ΚΖΠ
3. Η εξομάλυνση των
πωλήσεων ενός εποχιακού
προϊόντος
4. Η πλεονάζουσα παραγωγική
δυναμικότητα

1. Οι ευκαιρίες σε ξένες
αγορές
2. Η αλλαγή πράκτορα ή
εκπροσώπου
3. Η ύπαρξη προγραμμάτων
εξαγωγικής προώθησης και
υποστήριξης
1. Η προσέγγιση από νέους
ξένους πελάτες
2. Το περιορισμένο μέγεθος
της τοπικής αγοράς
3. Ο κορεσμός της τοπικής
αγοράς
4. Ο ανταγωνισμός στην
τοπική αγορά
5. Η ύπαρξη δυσμενών
συνθηκών στην εγχώρια
αγορά

Πηγή: Albaum, Strandskov και Duerr, 1998.

ών κλίμακας στις ξένες αγορές, γεγονός που δεν ισχύει για την εγχώρια αγορά λόγω
του μικρού μεγέθους της (Ramaseshan and Soutar, 1996).
Οι διάφορες κυβερνήσεις αποδίδουν μεγάλη σημασία στις εξαγωγές γιατί η
αύξησή τους είναι στενά συνδεδεμένη με τη γρήγορη οικονομική πρόοδο και τη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της χώρας που εξάγει. Έτσι, ο
αντικειμενικός σκοπός της πολιτικής των διαφόρων κυβερνήσεων είναι αφενός η
αύξηση του συνολικού όγκου των εξαγωγών και αφετέρου η διαφοροποίηση των
εξαγωγών, όχι μόνο σε σχέση με τα προς εξαγωγή προϊόντα, αλλά και προς τον
αριθμό των εξαγωγικών αγορών, καθώς μια τέτοια πολιτική μειώνει συνήθως το
βαθμό του επιχειρηματικού κινδύνου που αντιμετωπίζεται (Πανηγυράκης, 1995,
σελ. 34).
Οι κυβερνήσεις πολλών ανεπτυγμένων αλλά και αναπτυσσόμενων χωρών
έχουν αναγνωρίσει την ιδιαίτερη βαρύτητα των εξαγωγών και τις έχουν θέσει ως μία
από τις προτεραιότητές τους, δημιουργώντας εκτεταμένα προγράμματα παροχής
κυβερνητικής υποστήριξης και εθνικές στρατηγικές προσανατολισμένες στις
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εξαγωγές (Seringhaus and Botschen, 1991; Dicle and Dicle, 1992; Kotabe and
Czinkota, 1992; Seringhaus, 1993).
Η σημαντικότητα των εξαγωγών καταδεικνύεται, επίσης, και από τον πολύ
μεγάλο αριθμό των μελετών που έχουν διεξαχθεί τόσο στην ελληνική όσο και στη
διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία και οι οποίες είχαν ως βασικό αντικείμενο
μελέτης τους τις εξαγωγές (βλ. για παράδειγμα, Groke and Kreidle, 1967; Pavord
and Bogart, 1975; Bilkey, 1978; McConnel, 1979; Cavusgil, 1984a; Cooper and
Kleinschmidt, 1985; Cheong and Chong, 1988; Keng and Jiuan, 1989; Dicht et al.,
1990; Barker and Kaynak, 1992; Calof, 1993; Bijmolt and Zwart, 1994; Ogbuehi and
Longfellow, 1994; Kaleka and Katsikeas, 1995; Moini, 1995; Katsikeas and
Leonidou, 1996; Leonidou and Katsikeas, 1996; Leonidou, 1998; Julien and
Ramangalahy, 2003).
Ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο καταδεικνύει τη σημαντικότητα της
στρατηγικής των εξαγωγών είναι ο εκτεταμένος αριθμός των διοικητικών στελεχών
των διαφόρων επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο που την έχουν επιλέξει ως την
πιο κατάλληλη στρατηγική επέκτασης στις διεθνείς αγορές (Leonidou, 2000). Οι
κυριότεροι λόγοι για τους οποίους η στρατηγική των εξαγωγών αποτελεί την πιο
δημοφιλή στρατηγική επέκτασης είναι οι εξής: αναβαθμίζει τα τεχνολογικά και
ποιοτικά πρότυπα της επιχείρησης, διευρύνει το οπλοστάσιο της εταιρίας
προσθέτοντας ένα ακόμα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αποφέρει περισσότερα κέρδη
μέρος των οποίων επιστρέφεται στους μετόχους και τους υπαλλήλους της
επιχείρησης,

μειώνει

το

επιχειρηματικό

ρίσκο

μέσω

της

εξαγωγικής

δραστηριοποίησης της εταιρίας σε πολλές διαφορετικές αγορές, βοηθάει στην
καλύτερη χρήση των εθνικών πόρων, και συνεισφέρει στη βελτίωση του
συναλλαγματικού ισοζυγίου (Πανηγυράκης, 1995, σελ. 35; Ramaseshan and Soutar,
1996; Leonidou, 2000). Στους παραπάνω λόγους θα πρέπει να προστεθούν και όλα
τα πλεονεκτήματα (βλ. §1.3) τα οποία απορρέουν από την άσκηση της στρατηγικής
των εξαγωγών από μία επιχείρηση.
Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο την
ανάγκη να εξάγουν τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που παράγουν και που
προσφέρουν, ιδιαίτερα όταν στις εκάστοτε τοπικές αγορές η προσφορά ξεπερνά τη
ζήτηση για διάφορους λόγους μερικοί από τους οποίους είναι η μείωση της εγχώριας
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ανάπτυξης, η διεύρυνση του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά, και η εξάλειψη
κάποιων διεθνών εξαγωγικών εμποδίων. Επίσης, η εξαγωγική δραστηριότητα
παρέχει στις επιχειρήσεις ευκαιρίες ανάπτυξης, σταθεροποίησης της ζήτησης, και
αύξησης των κερδών τους (Ramaseshan and Soutar, 1996).
Είναι σαφές λοιπόν, για όλους τους παραπάνω λόγους, ότι οι εξαγωγές έχουν
ιδιαίτερη σημασία και παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη των
επιχειρήσεων όσο και στην οικονομική στήριξη των χωρών. Κλείνοντας, θα πρέπει
να τονιστεί το γεγονός ότι εξαιτίας της ρευστότητας των διεθνών συναλλαγών και
αγορών, καθίσταται υποχρεωτικός ο διαρκής επαναπροσδιορισμός καθώς και η
συνεχής ανατροφοδότηση της εξαγωγικής στρατηγικής των επιχειρήσεων (Sercu and
Vanhulle, 1992). Μόνο εκείνες οι επιχειρήσεις που υιοθετούν μακροπρόθεσμο
ορίζοντα και έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη δέσμευση της διοίκησης, τις
απαραίτητες ικανότητες και την αναγκαία επαγρύπνηση για την αναγνώριση των
περιβαλλοντικών αλλαγών, θα μπορέσουν να επιβιώσουν και να επιτύχουν στη
διεθνή και παγκόσμια επιχειρηματική αρένα (Tajzadeh-Namin et al., 1996).

1.7 Εμπόδια του Εξαγωγικού Εμπορίου
Στην προσπάθειά τους να επιτύχουν διεθνώς ως εξαγωγείς, οι επιχειρήσεις έρχονται
αντιμέτωπες με πολλά και σημαντικά εξαγωγικά εμπόδια και προβλήματα. Αυτά τα
εξαγωγικά εμπόδια αποτελούν συχνά την αιτία πολλών αποτυχημένων διεθνών
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επιφέροντας μεγάλες οικονομικές απώλειες και
δημιουργώντας αρνητική εικόνα για τις εξαγωγές στους ήδη υπάρχοντες αλλά και
στους μελλοντικούς εξαγωγείς. Έτσι, η εξάλειψη, ή ακόμα και η ελαχιστοποίηση,
αυτών των εμποδίων θα μπορούσε να συνεισφέρει στη βελτίωση της εξαγωγικής
επίδοσης (Bilkey, 1978).
Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα έχουν
αναγνωρίσει την ύπαρξη πολλών και διαφορετικών εμποδίων τα οποία δυσχεραίνουν
την εξαγωγική δραστηριότητα και τα οποία πρέπει να καταγραφούν, να μελετηθούν
και στη συνέχεια να κατανοηθούν (Ramaseshan and Soutar, 1996; Soontiens, 2002).
Με βάση τα παραπάνω, τα εξαγωγικά εμπόδια μπορούν να ταξινομηθούν με
πολλούς τρόπους.
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1.7.1 Ταξινόμηση των Εξαγωγικών Εμποδίων
Οι ερευνητές του εξαγωγικού μάρκετινγκ έχουν προσεγγίσει τη θεωρητική μελέτη
των εξαγωγικών εμποδίων μέσα από πολλές και διαφορετικές μεθόδους,
καταλήγοντας σε μια μεγάλη ποικιλία αποτελεσμάτων τα οποία, με τη σειρά τους,
διαμόρφωσαν τη θεωρητική βάση αρκετών τεχνικών κατηγοριοποίησης (Morgan,
1997). Στη συνέχεια, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τις τεχνικές αυτές για να
ταξινομήσουν τα εξαγωγικά εμπόδια.
Στη διεθνή βιβλιογραφία, οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ταξινομήσεις των
εξαγωγικών εμποδίων είναι οι παρακάτω: α) δασμολογικοί (tariff) και μη
δασμολογικοί (non-tariff) περιορισμοί (Walter, 1971; Cao, 1980; Soontiens, 2002),
β) ενδοεπιχειρησιακά (internal) και εξωεπιχειρησιακά (external) εμπόδια (Cavusgil,
1984b; Yang, 1988; Ramaswami and Yang, 1990; Leonidou, 1995c; Campbell,
1996), γ) εγχώριοι (domestic) και προερχόμενοι από ξένες χώρες (foreign)
περιορισμοί (Yang, 1988; Ramaswami and Yang, 1990; Leonidou, 1995c), και δ) ο
συνδυασμός των δύο προηγούμενων κατηγοριών (Leonidou, 1995a). Πιο
συγκεκριμένα:
Α. Δασμολογικά και Μη-Δασμολογικά Εμπόδια (Tariff and Non-Tariff
Barriers): Δασμός, ονομάζεται ο φόρος που επιβάλλεται στα προϊόντα κατά την
εισαγωγή τους από τα σύνορα μιας χώρας (Coughlin and Wood, 1989; Soontiens,
2002), ενώ ταυτόχρονα δεν επιβαρύνει την τιμή των ομοειδών προϊόντων που
παράγονται στη χώρα του εξαγωγέα (Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 91). Η επιβολή
δασμών έχει ως αποτέλεσμα το ποσό που εισέπραξε ο εξαγωγέας για το προϊόν που
πούλησε να είναι μικρότερο από το ποσό που θα πληρώσει ο τελικός καταναλωτής
για να αγοράσει το ίδιο προϊόν (Soontiens, 2002). Η επιδίωξη της επιβολής των
δασμών είναι να αυξηθεί η τιμή των εισαγόμενων προϊόντων τουλάχιστον στο ύψος
των τιμών των αντίστοιχων εγχώριων προϊόντων, αν όχι σε υψηλότερα επίπεδα
(Χατζηδημητρίου, 2003, σελ. 91). Οι δασμολογικοί περιορισμοί είναι ένα από τα
παλαιότερα και απλούστερα εργαλεία άσκησης πολιτικής εμπορίου, ενώ από την
άλλη μεριά οι μη-δασμολογικοί περιορισμοί έχουν την τάση να μεταβάλλονται
προσαρμοζόμενοι στις αλλαγές του διεθνούς εμπορίου (Soontiens, 2002).
Μη-δασμολογικοί περιορισμοί, ή αλλιώς ‘‘αόρατα εμπόδια’’ (Baldwin, 1970,
σελ. 5), ονομάζονται όλα τα ιδιωτικά και δημόσια (μη φορολογικά) μέτρα, εκτός των
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δασμών, που εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις της εκάστοτε χώρας και που έχουν
ως στόχο τον περιορισμό των εισαγόμενων προϊόντων ή την τεχνητή προώθηση των
εξαγωγών της (Cao, 1980; Coughlin and Wood, 1989).
Οι μη-δασμολογικοί περιορισμοί συμπεριλαμβάνουν μία μεγάλη γκάμα
μέτρων. Κάποια από αυτά, έχουν μικρή επιρροή στο διεθνές εμπόριο (για
παράδειγμα, η εφαρμογή συγκεκριμένων προτύπων και προδιαγραφών αναφορικά
με τη συσκευασία και τις ετικέτες των εισαγόμενων προϊόντων ασκεί κάποια
περιοριστική δράση αλλά μόνο περιστασιακή), ενώ κάποια άλλα ασκούν πολύ
μεγαλύτερη επίδραση (Coughlin and Wood, 1989). Παραδείγματα της δεύτερης
κατηγορίας αποτελούν οι ποσοστώσεις (quotas), οι εθελοντικοί εξαγωγικοί
περιορισμοί (voluntary exports restraints) οι οποίοι είναι σχεδόν ταυτόσημοι με τις
ποσοστώσεις (για περισσότερες πληροφορίες πάνω στους εθελοντικούς εξαγωγικούς
περιορισμούς βλ. Coughlin and Wood, 1989), και οι άδειες εισαγωγής (import
license). Οι ‘‘σκληροί’’ μη-δασμολογικοί περιορισμοί της τελευταίας κατηγορίας
έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζουν τις προσπάθειες εισαγωγής
ξένων προϊόντων και να προστατεύουν τις εγχώριες επιχειρήσεις (Coughlin and
Wood, 1989).
Σύμφωνα με τον Cao (1980), οι μη-δασμολογικοί περιορισμοί χωρίζονται σε
έξι μεγάλες κατηγορίες, η κάθε μία από τις οποίες συμπεριλαμβάνει ένα
συγκεκριμένο αριθμό μέτρων. Στον Πίνακα 1.5 που ακολουθεί, παραθέτονται οι έξι
κατηγορίες των μη-δασμολογικών περιορισμών καθώς και τα μέτρα που υπάγονται
σε κάθε μία από αυτές (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους ορισμούς και
το περιεχόμενο της κάθε κατηγορίας και του κάθε μέτρου του Πίνακα 1.5, βλ. Cao,
1980, σελ. 93-95).
Β. Ενδοεπιχειρησιακά και Εξωεπιχειρησιακά Εμπόδια (Internal and External
Barriers): Τα ενδοεπιχειρησιακά εμπόδια (internal barriers) πηγάζουν από το
εσωτερικό

περιβάλλον

της

επιχείρησης

και

συνήθως

συνδέονται με

τη

διαθεσιμότητα των οργανωσιακών της πόρων ή την προσέγγιση του εξαγωγικού της
μάρκετινγκ (Leonidou, 1995c). Οι Ramaswami και Yang (1990) αναφέρονται στα
ενδοεπιχειρησιακά εμπόδια με τον όρο ‘‘εσωτερικοί περιορισμοί πόρων’’ (internal
resource constraints), περιγράφοντας την ανάγκη της εκάστοτε επιχείρησης να έχει
στην κατοχή της εκείνους τους πόρους και τις πρώτες ύλες που θα της επιτρέψουν να
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Πίνακας 1.5: Κατηγορίες Μη-Δασμολογικών Περιορισμών
1η Κατηγορία:
Συγκεκριμένοι Εμπορικοί
Περιορισμοί

2η Κατηγορία:
Τελωνειακές & Διοικητικές
Διαδικασίες Εισαγωγής

1. Ποσοστώσεις
2. Άδειες Εισαγωγής
3. Ποσοστιαίοι Περιορισμοί των Ξένων
προς τα Εγχώρια Προϊόντα
4. Προκαθορισμένες Τιμές
5. Εμπάργκο

1. Διαδικασίες Εκτίμησης των
Εισαγωγών
2. Πρακτικές Αντιντάμπινγκ
3. Κατηγοριοποίηση Δασμών
4. Διαδικαστικοί Περιορισμοί
5. Αμοιβές

3η Κατηγορία:
Ποιοτικά Πρότυπα και Προδιαγραφές

4η Κατηγορία:
Κυβερνητική Συμμετοχή στο Εμπόριο

1. Προδιαγραφές Ανομοιότητας
2. Διακυβερνητική Αποδοχή Μεθόδων
Ελέγχου και Προτύπων
3. Προδιαγραφές Αναφορικά με το
Πακετάρισμα και την Ονομασία των
Προϊόντων

1.
2.
3.
4.

5η Κατηγορία:
Χρεώσεις στις Εισαγωγές
1. Προϋποθέσεις Κατάθεσης
Χρηματικού Ποσού πριν την
Εισαγωγή των Προϊόντων
2. Διοικητικές Αμοιβές
3. Ειδικοί Συμπληρωματικοί Δασμοί
4. Πιστωτικές Διακρίσεις στις
Εισαγωγές
5. Μεταβλητές Εισφορές
6. Συνοριακοί Φόροι

Κυβερνητικές Πολιτικές Εφοδιασμού
Εξαγωγικές Επιδοτήσεις
Αντισταθμιστικοί Δασμοί
Εγχώρια Προγράμματα Παροχής
Υποστήριξης και Βοήθειας
6η Κατηγορία:
Άλλα

1. Εθελοντικοί Εξαγωγικοί Περιορισμοί
2. Διατακτικές Συμφωνίες Μάρκετινγκ

Πηγή: Cao, 1980, σελ. 94.

ξεκινήσει την εξαγωγική της δραστηριότητα (Ramaswami and Yang, 1990; SuarezOrtega, 2003). Η Campbell (1996) αναφέρει ότι μερικά από τα ενδοεπιχειρησιακά
εμπόδια, όπως οι χρηματοοικονομικοί και διοικητικοί περιορισμοί, οι προσωπικοί
στόχοι των ιδιοκτητών και των ανώτατων διοικητικών στελεχών της επιχείρησης,
καθώς και η έλλειψη σχεδιασμού και ελέγχου, λειτουργούν ως περιοριστικοί
παράγοντες κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της εξαγωγικής στρατηγικής κυρίως
των μικρών επιχειρήσεων και λιγότερων των μεγαλύτερων (Campbell, 1996).
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Τα εξωεπιχειρησιακά εμπόδια (external barriers) προέρχονται από το
εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση (Leonidou,
1995c). Σύμφωνα με τον Yang (1988), τα εξωεπιχειρησιακά ή εξωγενή (exogenous)
εμπόδια πηγάζουν από την αβεβαιότητα των διεθνών αγορών, κυρίως λόγω των
δραστηριοτήτων άλλων ‘‘παικτών’’, όπως είναι οι ανταγωνιστές και οι ξένες
κυβερνήσεις, εννοώντας ότι οι μεταβλητές αυτού του τύπου υπερβαίνουν τα επίπεδα
ελέγχου και προσδιορισμού της εξαγωγικής επιχείρησης (Yang, 1988; SuarezOrtega, 2003).
Γ. Εγχώριοι και Προερχόμενοι από Ξένες Χώρες Περιορισμοί (Domestic and
Foreign Barriers): Σύμφωνα με αυτή την κατηγοριοποίηση των εξαγωγικών
εμποδίων, εγχώριοι περιορισμοί (domestic barriers) ονομάζονται εκείνα τα εμπόδια
τα οποία προέρχονται μέσα από το περιβάλλον της χώρας-βάσης της εξαγωγικής
επιχείρησης (Yang, 1988; Leonidou, 1995c; Suarez-Ortega, 2003). Ένα παράδειγμα
εγχώριων εμποδίων είναι η έλλειψη κυβερνητικής υποστήριξης (Leonidou, 1995c).
Αντίθετα, οι προερχόμενοι από ξένες χώρες περιορισμοί είναι εμπόδια τα
οποία σχετίζονται με προβλήματα που υπάρχουν στις ξένες αγορές στις οποίες η
εξαγωγική επιχείρηση δραστηριοποιείται ή σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί κάποια
στιγμή στο μέλλον (Yang, 1988; Leonidou, 1995c; Suarez-Ortega, 2003). Ένα
παράδειγμα τέτοιου περιορισμού είναι η ύπαρξη σκληρού και αυξημένου
ανταγωνισμού στην αγορά στην οποία εξάγει, ή έχει την πρόθεση να εξάγει, μία
εξαγωγική επιχείρηση (Leonidou, 1995c).
Δ.

Συνδυασμός

Προερχόμενων

από

Ενδοεπιχειρησιακών/Εξωεπιχειρησιακών
Ξένες

Χώρες

Κατηγοριοποιήσεων

και

Εγχώριων/

(Combination

of

Internal/External and Domestic/Foreign Typologies): Ο Leonidou (1995a) πρότεινε
έναν πιο περιεκτικό και διαφωτιστικό τρόπο ταξινόμησης των εξαγωγικών εμποδίων,
συνδυάζοντας τις δύο προηγούμενες κατηγοριοποιήσεις (Leonidou, 1995a). Το
αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτού είναι η δημιουργία τεσσάρων κατηγοριών
εξαγωγικών εμποδίων οι οποίες είναι οι παρακάτω:
i. Ενδοεπιχειρησιακά-Εγχώρια Εξαγωγικά Εμπόδια (Internal-Domestic Export
Barriers): Τα εμπόδια που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία πηγάζουν από το
εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και σχετίζονται με τη χώρα-βάση
(Leonidou, 1995c; Morgan, 1997). Παραδείγματα τέτοιων εμποδίων αποτελούν οι
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ανεπαρκείς παραγωγικές ικανότητες (Alexandrides, 1971; Yaprak, 1985), η
έλλειψη χρόνου από την πλευρά της διοίκησης (Rabino, 1980; Kaynak and
Kothari, 1984), και η ανεπαρκής εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε θέματα
εξαγωγικής δραστηριοποίησης (Pavord and Bogart, 1975).
ii. Εξωεπιχειρησιακά-Εγχώρια Εξαγωγικά Εμπόδια (External-Domestic Export
Barriers): Τα εμπόδια αυτής της κατηγορίας πηγάζουν από το περιβάλλον της
χώρας-βάσης και βρίσκονται έξω από τον έλεγχο της εξαγωγικής επιχείρησης
(Leonidou, 1995c; Morgan, 1997). Εμπόδια που ανήκουν στη συγκεκριμένη
κατηγορία

είναι

η

ύπαρξη

περιορισμένου

επιχειρηματικού

κεφαλαίου

χρηματοδότησης των εξαγωγών (Groke and Kreidle, 1967; Brooks and Rosson,
1982; Korth 1991), η εκτεταμένη γραφειοκρατία και οι διαδικαστικές δυσκολίες
που εμπλέκονται στις εξαγωγικές συναλλαγές (Pavord and Bogart, 1975; Rabino,
1980; Barrett and Wilkinson, 1985; Cheong and Chong, 1988; Keng and Jiuan,
1989; Sharkey at al., 1989; Yang et al., 1992), καθώς και η ελλιπής γνώση ή η
ανεπαρκής παρακολούθηση από τη διοίκηση της εξαγωγικής επιχείρησης των
κυβερνητικών προγραμμάτων παροχής εξαγωγικής υποστήριξης, βοήθειας,
κινήτρων και προώθησης (Rabino, 1980; Ogram, 1982; Cheong and Chong,
1988).
iii. Ενδοεπιχειρησιακά-Προερχόμενα από Ξένες Χώρες Εξαγωγικά Εμπόδια (InternalForeign Export Barriers): Στην κατηγορία αυτή, τα εμπόδια σχετίζονται κυρίως
με τη στρατηγική μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει η εξαγωγική επιχείρηση στις
ξένες αγορές (Leonidou, 1995c). Παραδείγματα εμποδίων που ανήκουν σε αυτήν
την κατηγορία αποτελούν οι δυσκολίες αποθήκευσης κατά τη φόρτωση και τη
μεταφορά των προϊόντων (Kedia and Chokar, 1986; Cheong and Chong, 1988), ο
υψηλός επιχειρηματικός κίνδυνος και τα υψηλά κόστη (Dicht et al., 1990), οι
καθυστερήσεις και, γενικότερα, τα προβλήματα πληρωμών (Alexandrides, 1971;
Kaynak and Kothari, 1984), η ελλιπής παροχή τεχνικής υποστήριξης καθώς και
υποστήριξης μετά την πραγματοποίηση των πωλήσεων (after sales support)
(Kedia and Chokar, 1986; Dicht et al., 1990), και η περιορισμένη γνώση πάνω σε
θέματα έρευνας των ξένων αγορών (Bilkey and Tesar, 1977; Barrett and
Wilkinson, 1985; Yaprak, 1985; Hook and Czinkota, 1988; Barker and Kaynak,
1992).
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iv. Εξωεπιχειρησιακά-Προερχόμενα από Ξένες Χώρες Εξαγωγικά Εμπόδια (ExternalForeign Export Barriers): Στην τελευταία αυτή κατηγορία, τα εξαγωγικά εμπόδια
προέρχονται από τις ξένες αγορές και βρίσκονται έξω και πέρα από τον έλεγχο
της εξαγωγικής επιχείρησης (Leonidou, 1995c; Morgan, 1997). Εμπόδια που
ανήκουν στην τέταρτη κατηγορία είναι οι ιδιαίτερες προτιμήσεις των ξένων
καταναλωτών

(Yaprak,

1985;

Keng

and

Jiuan,

1989),

οι

άγνωστες

επιχειρηματικές πρακτικές των ξένων επιχειρήσεων (Bilkey and Tesar, 1977;
Kedia and Chokar, 1986; Cheong and Chong, 1988; Yang et al., 1992), η
δυσκολία εύρεσης και εντοπισμού ικανού διανομέα/αντιπροσώπου (Cannon,
1979; Rabino, 1980; Kaynak and Kothari, 1984; Dicht et al., 1990; Korth, 1991),
η ελλιπής δομή και ανάπτυξη καναλιού διανομής στην εξαγωγική αγορά (Kaynak
and Kothari, 1984; Sharkey at al., 1989; Dicht et al., 1990), η επιβολή δασμών και
εισαγωγικών περιορισμών από τις ξένες κυβερνήσεις (Keng and Jiuan, 1989;
Barker and Kaynak, 1992), η αυξημένη ένταση του ανταγωνισμού (Groke and
Kreidle, 1967; Alexandrides, 1971; Ogram, 1982; Hook and Czinkota, 1988;
Yang et al., 1992), και οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε
συνδυασμό με την περιορισμένη ύπαρξη ‘‘σκληρού νομίσματος’’, το οποίο είναι
απαραίτητο για τις συναλλαγές του διεθνούς εμπορίου (Bilkey and Tesar, 1977;
Kedia and Chokar, 1986; Sharkey et al., 1989; Yang et al., 1992).
1.7.2 Παρουσίαση των Σημαντικότερων Εξαγωγικών Εμποδίων
Τα εμπόδια που

συναντούν οι επιχειρήσεις

κατά την

εξαγωγική τους

δραστηριοποίηση έχουν πολύ μεγάλη βαρύτητα, αφού όπως έχει ήδη τονισθεί σε
προηγούμενη ενότητα αυτής της μελέτης, η στρατηγική εξαγωγών αποτελεί την πιο
συχνά χρησιμοποιούμενη μορφή εισόδου σε ξένες αγορές. Η ύπαρξη αυτών των
εμποδίων εξηγεί, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το γιατί αρκετοί εξαγωγείς δεν
εκμεταλλεύονται όλες τους τις δυνατότητες στις διεθνείς αγορές (Leonidou, 1995c),
καθώς επίσης και το γιατί οι μη εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν προσπαθούν να
υιοθετήσουν μια εξαγωγική στρατηγική (Ramaseshan and Soutar, 1996).
Τα εξαγωγικά εμπόδια προκύπτουν μέσα από μια πληθώρα δομικών,
διαδικαστικών και λειτουργικών παραγόντων οι οποίοι εμποδίζουν πολλές
επιχειρήσεις από το να ξεκινήσουν, να αναπτύξουν και να διατηρήσουν μια
εξαγωγική στρατηγική (Leonidou, 1995a). Η αναγνώριση, καταγραφή και μελέτη
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αυτών των εμποδίων θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη αφού θα επέτρεπε στις κυβερνήσεις
και σε άλλους εξαγωγικούς οργανισμούς παροχής υποστήριξης, να διοχετεύσουν
ποιοτικότερα και αποτελεσματικότερα τις υπηρεσίες τους προς τις ομάδες εκείνες
των επιχειρήσεων/μάνατζερ που τις έχουν ανάγκη, βοηθώντας τις/τους να τα
αντιμετωπίσουν και να τα εξαλείψουν (Bilkey, 1978; Morgan, 1997; Suarez-Ortega,
2003).
Η πολύ μεγάλη επίδραση των εξαγωγικών εμποδίων στην ήδη υπάρχουσα,
αλλά και στη μελλοντική εξαγωγική συμπεριφορά των επιχειρήσεων, έχει
προσελκύσει την προσοχή πολλών ερευνητών. Παρά τις δυσκολίες που κρύβονται
στην έρευνα των φαινομένων του διεθνούς μάρκετινγκ (κυρίως λόγω της ύπαρξης
φυσικής και ψυχολογικής απόστασης μεταξύ των χωρών), κατά τη διάρκεια των
τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών έχουν προκύψει παγκοσμίως πολλές αξιοσημείωτες
μελέτες πάνω στο θέμα των εξαγωγικών εμποδίων (Leonidou, 1995c).
Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ενώ δεν
υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά τον αριθμό και το ακριβές περιεχόμενο των
εξαγωγικών εμποδίων, είναι εφικτό να αναγνωρισθεί ένας περιορισμένος αριθμός
προβλημάτων ικανών να αντιπροσωπεύσουν όλες τις κατηγορίες των εξαγωγικών
περιορισμών

(Suarez-Ortega,

2003;

Hajidimitriou

and

Azaria,

2004).

Οι

Hajidimitriou και Azaria (2004), παρουσίασαν μία λίστα με τα είκοσι ένα πιο
σημαντικά

και

αντιπροσωπευτικά

εξαγωγικά

εμπόδια

που

συναντούν

οι

επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κατηγορίας ταξινόμησης στην οποία ανήκουν. Στον
Πίνακα 1.6 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η λίστα με τα εξαγωγικά εμπόδια καθώς
και οι έρευνες από τις οποίες αυτά προέκυψαν. Η περαιτέρω ανάλυση των
εξαγωγικών εμποδίων ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας έρευνας. Για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα εξαγωγικά εμπόδια της αριστερής στήλης
του Πίνακα 1.6, προτείνεται η λεπτομερής μελέτη της αρθρογραφίας που
παρατίθεται στη δεξιά στήλη.
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Πίνακας 1.6: Παρουσίαση των πιο Σημαντικών Εξαγωγικών Εμποδίων
Εξαγωγικά Εμπόδια
1. Δυσκολία στην
απόκτηση
πληροφοριών για τις
ξένες αγορές
2. Ύπαρξη σκληρού
ανταγωνισμού στις
ξένες αγορές
3. Ψυχική απόσταση
4. Έλλειψη γνώσεων
σχετικά με τις εξαγωγικές διαδικασίες και
τη γραφειοκρατία
5. Ανεπαρκής αντιπροσώπευση και επιλογή
ικανών διανομέων
6. Υψηλά κόστη και επιχειρηματικοί κίνδυνοι
7. Προσαρμογή και
υποστήριξη των εξαγόμενων προϊόντων
8. Έλλειψη ικανού και
εκπαιδευμένου
προσωπικού
9. Έλλειψη κεφαλαίου
χρηματοδότησης των
εξαγωγικών δραστηριοτήτων
10. Περιορισμοί
προερχόμενοι από
διεθνείς κανόνες
11. Ανεπαρκής
παραγωγική
ικανότητα
12. Υψηλά φορτωτικά
και μεταφορικά
κόστη
13. Διακύμανση στις
συναλλαγματικές
ισοτιμίες

Έρευνες
Alexandrides (1971), Pavord & Bogart (1975), Bilkey & Tesar
(1977), Bilkey (1978), Tesar & Tarleton (1982), Kaynak &
Kothari (1983), Yaprak (1985), Kedia & Chokar (1986), Kaynak
et al. (1987), Cheong & Chong (1988), Keng & Jiuan (1989),
Dichtl et al. (1990), Tseng & Yu (1991), Leonidou (1995c),
Leonidou (1995a), Sorensen & Buatsi (2002)
Groke & Kreidle (1967), Alexandrides (1971), Kaynak &
Kothari (1983), Bauerschmidt et al. (1985), Karafakioglu (1986),
Kedia & Chokar (1986), Sharkey et al. (1989), Dichtl et al.
(1990), Tseng & Yu (1991), Leonidou (1995a), Ramaseshan &
Soutar (1996), Bennett (1997), Sorensen & Buatsi (2002)
Bilkey & Tesar (1977), Rabino (1980), Tesar & Tarleton (1982),
Yaprak (1985), Kedia & Chokar (1986), Cheong & Chong
(1988), Keng & Jiuan (1989), Dichtl et al. (1990), Bennett (1997)
Alexandrides (1971), Johanson & Vahlne (1977), Rabino (1980),
Tesar & Tarleton (1982), Kaynak & Kothari (1983), Yaprak
(1985), Kedia & Chokar (1986), Cheong & Chong (1988), Keng
& Jiuan (1989), Bennett (1997)
Bilkey (1978), Rabino (1980), Tesar & Tarleton (1982), Kaynak
& Kothari (1983), Yaprak (1985), Kedia & Chokar (1986),
Cheong & Chong (1988), Keng & Jiuan (1989), Dichtl et al.
(1990), Tseng & Yu (1991), Bennett (1997)
Tesar & Tarleton (1982), Kaynak & Kothari (1983), Keng &
Jiuan (1989), Dichtl et al. (1990), Tseng & Yu (1991), Bennett
(1997)
Tookey (1964), Rabino (1980), Tesar & Tarleton (1982), Yaprak
(1985), Kedia & Chokar (1986), Cheong & Chong (1988), Keng
& Jiuan (1989), Tseng & Yu (1991)
Alexandrides (1971), Rabino (1980), Kaynak & Kothari (1983),
Yaprak (1985), Cheong & Chong (1988), Keng & Jiuan (1989),
Dichtl et al. (1990), Tseng & Yu (1991), Bennett (1997)
Bilkey (1978), Tesar & Tarleton (1982), Kaynak & Kothari
(1983), Bauerschmidt et al. (1985), Yaprak (1985), Kedia &
Chokar (1986), Cheong & Chong (1988), Keng & Jiuan (1989),
Dichtl et al. (1990), Tseng & Yu (1991), Ramaseshan & Soutar
(1996), Sorensen & Buatsi (2002)
Alexandrides (1971), Bilkey (1978), Kaynak & Kothari (1983),
Bauerschmidt et al. (1985), Yaprak (1985), Kedia & Chokar
(1986), Keng & Jiuan (1989), Dichtl et al. (1990), Tseng & Yu
(1991), Bennett (1997)
Alexandrides (1971), Kaynak & Kothari (1983), Bauerschmidt et
al. (1985), Yaprak (1985), Keng & Jiuan (1989), Kaynak (1992),
Sorensen & Buatsi (2002)
Alexandrides (1971), Pinney (1971), Kedia & Chokar (1986),
Cheong & Chong (1988), Barker & Kaynak (1992), Ramaseshan
& Soutar (1996), Bennett (1997), Sorensen & Buatsi (2002)
Tesar & Tarleton (1982), Bauerschmidt et al. (1985), Yaprak
(1985), Karafakioglu (1986), Kedia & Chokar (1986), Keng &
Jiuan (1989), Bennett (1997)
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Πίνακας 1.6: Παρουσίαση των πιο Σημαντικών Εξαγωγικών Εμποδίων (Συνέχεια)
Εξαγωγικά Εμπόδια
14. Δυσκολία προσφοράς
ανταγωνιστικών τιμών στο
εξωτερικό
15. Προβλήματα πληρωμών
16. Πρόσβαση σε ξένες αγορές
και εξαγωγική προώθηση
17. Έλλειψη χρόνου από τη
διοίκηση & το προσωπικό
18. Έλλειψη κυβερνητικής
υποστήριξης/κινήτρων
19. Παρωχημένη και οπισθοδρομική νοοτροπία και
συμπεριφορά των
ιδιοκτητών/ανώτατων
στελεχών
20. Περιβαλλοντικά πρότυπα
21. Ύπαρξη πολιτικής αστάθειας στις ξένες αγορές

Έρευνες
Kedia & Chokar (1986), Keng & Jiuan (1989), Dichtl et al.
(1990), Tseng & Yu (1991), Leonidou (1995a)
Alexandrides (1971), Tesar & Tarleton (1982), Kaynak &
Kothari (1983), Kedia & Chokar (1986), Bennett (1997)
Rabino (1980), Czinkota & Johnston (1983), Samiee &
Walters (1991)
Rabino (1980), Kaynak & Kothari (1983), Yaprak (1985),
Bennett (1997)
Cheong & Chong (1988), Sharkey et al. (1989)

Tesar (1975), Korth (1991)
Chambers & Kohn (2001), Kohn (2003)
Kaynak et al. (1987)

Πηγή: Hajidimitriou and Azaria, 2004.

1.8 Συμπεράσματα
Το γεγονός ότι οι εξαγωγές αποτελούν την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη στρατηγική
εισόδου σε ξένες αγορές αποδεικνύει (μεταξύ άλλων) τόσο τη σημαντικότητα και
τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων, όσο και την ύπαρξη πολλών πλεονεκτημάτων τα οποία απορρέουν
από την υιοθέτησή της. Εάν στα παραπάνω, προσθέσουμε και την ύπαρξη ενός
αρκετά σημαντικού αριθμού κινήτρων τα οποία δημιουργούν μία a priori ευνοϊκή
στάση απέναντι στις εξαγωγικές δραστηριότητες, τότε οδηγούμαστε στο
συμπέρασμα ότι η στρατηγική των εξαγωγών αποτελεί μία πολύ ελκυστική μέθοδο
επέκτασης των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης σε διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο.
Από την άλλη μεριά, η άσκηση μιας εξαγωγικής στρατηγικής, μέσω μίας από
τις μεθόδους που παρουσιάστηκαν στην υποενότητα 1.3.3, συνεπάγεται και την
ύπαρξη ορισμένων μειονεκτημάτων τα οποία η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε
θέση να τα αντιμετωπίσει. Επίσης, για να μπορέσει μια εταιρία να επιβιώσει και να
ορθοποδήσει στο σκληρό και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, θα πρέπει να έχει
τις απαραίτητες δυνατότητες και ικανότητες που θα τη βοηθήσουν να αναγνωρίσει
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και να εξαλείψει όλα εκείνα τα εμπόδια και προβλήματα που θα παρουσιαστούν
κατά την εξαγωγική της προσπάθεια.
Ένα αρκετά μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της παρούσας έρευνας, θα
αφιερωθεί στο αν η χρήση του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς από τη μεριά
των ελληνικών ΜΜΕ μπορεί να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση ή ακόμα και στην
εξάλειψη ορισμένων εξαγωγικών περιορισμών, και αν ναι, με ποιο τρόπο μπορεί
αυτό να πραγματοποιηθεί. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα αναλυθεί και θα τεκμηριωθεί
θεωρητικά η έννοια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

78

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Εξαγωγικές Δραστηριότητες και Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις
2.1 Εισαγωγή - Ορισμοί
Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ειδικά μέχρι τις αρχές του 1996, αποτελούσε ο ορισμός
και η διάκριση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), διότι τα κριτήρια για τον
προσδιορισμό τους δεν είχαν καθοριστεί με ακρίβεια, γεγονός το οποίο
δημιουργούσε ανομοιογενείς καταστάσεις και προκαλούσε άνισο ανταγωνισμό
μεταξύ των επιχειρήσεων. Η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου ορισμού των ΜΜΕ, αποτελεί
προϋπόθεση για τον προσανατολισμό των πολιτικών προς αυτές, επιτρέπει την
καλύτερη στοχοθέτηση των μέτρων υπέρ τους, και διευκολύνει την ποσοτικοποίηση
των ενισχύσεων που προορίζονται για τις επιχειρήσεις σε συνάρτηση με το μέγεθός
τους (Σαββίδης, 2000, σελ. 3). Παρόλα αυτά, ο ορισμός των ΜΜΕ αποτέλεσε κατά
καιρούς επίκεντρο αντιπαραθέσεων και διαφωνιών, λόγω της άμεσης συσχέτισής
του με τα κίνητρα, τα κοινοτικά προγράμματα, και τις κρατικές ενισχύσεις
(Μπίμπου, 2003, σελ. 3).
Υπάρχουν αρκετά κριτήρια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον
ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τους Κανελλόπουλο (1987,
σελ. 15-16) και Ξουρή (1995, σελ. 6), τα κριτήρια αυτά διακρίνονται σε δύο κύριες
κατηγορίες, στα ποιοτικά και στα ποσοτικά κριτήρια. Στον Πίνακα 2.1,
παρουσιάζονται συνοπτικά και ανά κατηγορία τα κριτήρια οριοθέτησης των ΜΜΕ.
Από τα κριτήρια που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 2.1, εκείνα τα οποία
φαίνεται να έχουν επικρατήσει τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα είναι κυρίως τα
ποσοτικά. Από τα ποσοτικά, το πέμπτο κριτήριο, δηλαδή ο αριθμός των
εργαζομένων, αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο κριτήριο επειδή δεν
επηρεάζεται από τον πληθωρισμό και είναι πιο συγκεκριμένο και ξεκάθαρο μέτρο,
περισσότερο συγκρίσιμο και εύκολα μετρήσιμο (Ζυγούρας, 2002, σελ. 3).
Αντιθέτως, τα ποιοτικά κριτήρια χρησιμοποιούνται περισσότερο έμμεσα παρά άμεσα
(Ξουρής, 1995, σελ. 6-7) και δίνουν έμφαση στα στοιχεία που διακρίνουν τις ΜΜΕ
από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (Μπίμπου, 2003, σελ. 3).
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Πίνακας 2.1: Κριτήρια Οριοθέτησης των ΜΜΕ
Ποσοτικά
1. Η αξία του συνόλου του ενεργητικού
της επιχείρησης
2. Το μέγεθος του ιδίου κεφαλαίου
(δηλαδή η συνολική επένδυση που
έγινε από τον ιδιοκτήτη)
3. Το συνολικό απασχολούμενο
κεφάλαιο
4. Το ετήσιο ύψος πωλήσεων (τζίρος –
κύκλος εργασιών)
5. Ο αριθμός των εργαζομένων

Ποιοτικά
1. Το κεφάλαιο προέρχεται από ένα
άτομο ή από μια μικρή ομάδα
ατόμων, οι οποίοι είναι και οι
ιδιοκτήτες της επιχείρησης
2. Η διοίκηση της επιχείρησης
εξασκείται από τον ιδιοκτήτη
προσωπικά
3. Κάθε μία από τις ΜΜΕ ελέγχει και
επηρεάζει ένα μικρό μέρος της
αγοράς
4. Οι λειτουργίες της επιχείρησης είναι
συγκεντρωμένες και κατευθύνονται
από μία ορισμένη περιοχή

Πηγή: Κανελλόπουλος, 1987, σελ. 15-16; Ξουρής, 1995, σελ. 6.

Η σύνταξη ενός ορισμού με βάση τα ποσοτικά κριτήρια έχει το πλεονέκτημα,
σε εθνικό επίπεδο, ότι διευκολύνει τη στόχευση των εθνικών πολιτικών στη
συγκεκριμένη ομάδα επιχειρήσεων, ενισχύει την παροχή τεχνικής υποστήριξης,
επιτρέπει τη διάχυση των ωφελειών από τις διάφορες πολιτικές και πρωτοβουλίες,
καθιστά δυνατή τη φυσική αναγνώριση των ΜΜΕ, ενθαρρύνει τη δημιουργία
ενώσεων μεταξύ τους, και καθιστά πιο εύκολο τον εντοπισμό των προβλημάτων και
των προοπτικών του τομέα (Μπίμπου, 2003, σελ. 4).
Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι όλα τα κριτήρια του Πίνακα 2.1, και
κυρίως τα ποσοτικά, τα οποία εφαρμόζονται για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης
ως μικρομεσαίας διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, επειδή οι συνθήκες και
τα μεγέθη των μονάδων είναι διαφορετικά (Κανελλόπουλος, 1987, σελ. 17). Για
παράδειγμα, στις ΗΠΑ μικρομεσαία θεωρείται η επιχείρηση που απασχολεί μέχρι
500 εργαζομένους και εμφανίζει ακαθάριστες ετήσιες πωλήσεις μέχρι του ποσού των
έξι εκατομμυρίων δολαρίων (The Office of Advocacy, 2004, σελ. 155), ενώ στην
Ευρωπαϊκή Ένωση τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 250 εργαζόμενοι και σαράντα
εκατομμύρια ευρώ (Κανελλόπουλος, 1987, σελ. 16; Ξουρής, 1995, σελ. 7; Σαββίδης,
2000, σελ. 3; Μπίμπου, 2003, σελ. 3). Στη Νότια Αφρική, ΜΜΕ θεωρούνται αυτές
που απασχολούν μέχρι 200 εργαζομένους και έχουν ετήσιες πωλήσεις μέχρι δέκα
εκατομμύρια Rand (περίπου 1.105.100 ευρώ, σύμφωνα με την ισοτιμία Rand-Ευρώ
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στις 31/12/2002 – Πηγή της συναλλαγματικής ισοτιμίας: Greenwichmeantime, 2005)
(Soontiens, 2002), ενώ στην Ελλάδα μέχρι το 1996, ως μικρομεσαία θεωρούνταν η
επιχείρηση που απασχολούσε λιγότερους από 50 εργαζομένους και είχε ετήσιο
κύκλο εργασιών μέχρι εκατό εκατομμύρια δραχμές (περίπου 293.470 ευρώ)
(Κανελλόπουλος, 1987, σελ. 15; Ξουρής, 1995, σελ. 7; Σαββίδης, 2000, σελ. 4). Ως
εκ τούτου, οι ΜΜΕ σε μια χώρα μπορεί να είναι μεγαλύτερες από τις “μεγάλες”
επιχειρήσεις σε κάποια άλλη χώρα.
Από τις 30 Απριλίου του 1996 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004, η
κατάσταση για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τον ορισμό των
ΜΜΕ βελτιώθηκε αισθητά, αφού τέθηκε σε ισχύ η σύσταση 96/280/ΕΚ της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία στο Άρθρο 1, Παράγραφος 1, του
Παραρτήματος όριζε ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκείνες που (Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1996):
- απασχολούν λιγότερους από διακόσιους πενήντα (250) εργαζομένους,
- έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα σαράντα (40) εκατομμύρια
Ecu ή έχουν ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα είκοσι επτά (27)
εκατομμύρια Ecu, και
- πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας, όπως ορίζεται στην Παράγραφο 3 του
Άρθρου 1, του Παραρτήματος της σύστασης 96/280/ΕΚ.
Στο Άρθρο 2, του Παραρτήματος της ίδιας σύστασης, διευκρινίζεται ότι όταν
είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ μικρών και μεσαίου μεγέθους
επιχειρήσεων, ως «μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία:
- απασχολεί λιγότερους από πενήντα (50) εργαζομένους,
- έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) εκατομμύρια Ecu ή
έχουν ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια
Ecu, και
- πληρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας, όπως ορίζεται στην Παράγραφο 3 του
Άρθρου 1, του Παραρτήματος της σύστασης 96/280/ΕΚ.
Στο Άρθρο 5, του Παραρτήματος της ίδιας σύστασης, διευκρινίζεται ότι όταν
είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των
άλλων ΜΜΕ, ως «πολύ μικρές επιχειρήσεις» νοούνται εκείνες που απασχολούν
λιγότερους από δέκα (10) εργαζομένους.
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Εκτός από τα παραπάνω ποσοτικά κριτήρια, η σύσταση ορίζει (Παράρτημα,
Άρθρο 1, Παράγραφος 3) ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ανεξάρτητες, δηλαδή
πρέπει να μην ανήκουν κατά ποσοστό 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των
δικαιωμάτων ψήφου, σε μία επιχείρηση, ή από κοινού σε περισσότερες επιχειρήσεις,
οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους ορισμούς της ΜΜΕ. Το όριο αυτό μπορεί να
αυξηθεί σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, εάν η επιχείρηση ανήκει σε δημόσιες εταιρίες
συμμετοχών, σε εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου ή θεσμικούς
επενδυτές, και υπό τον όρο ότι δεν ασκείται έλεγχος ούτε ατομικά ούτε από κοινού.
Δεύτερον, εάν η διασπορά του κεφαλαίου είναι τέτοια, που δεν είναι δυνατόν
να καθοριστεί ποιος το κατέχει και αν η επιχείρηση δηλώνει ότι μπορεί εύλογα να
υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25% ή περισσότερο σε μία επιχείρηση, ή από
κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό
της ΜΜΕ.
Στα πλαίσια υλοποίησης κοινοτικών προγραμμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση
παρέχει τη δυνατότητα υιοθέτησης διαφορετικών ορίων στον καθορισμό των
υποψηφίων ΜΜΕ. Σε πολλές περιπτώσεις, στην Ελλάδα, τα όρια τόσο σε επίπεδο
απασχόλησης όσο και σε ετήσιο κύκλο εργασιών, ήταν χαμηλότερα από αυτά που
είχαν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σύσταση 96/280/ΕΚ. Για
παράδειγμα, στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) το όριο των
απασχολούμενων στις υποψήφιες για χρηματοδότηση ΜΜΕ είχε οριστεί μεταξύ
πέντε και τριάντα εργαζομένων, ενώ στα προγράμματα του ΕΟΜΜΕΧ για τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Βιομηχανίας, επιλέξιμες ήταν οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν
από έναν έως εκατό εργαζομένους (Σαββίδης, 2000, σελ. 4). Στον Πίνακα 2.2,
παρουσιάζονται συνοπτικά τα κριτήρια διάκρισης των ΜΜΕ σε πολύ μικρές, μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη σύσταση 96/280/ΕΚ της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 1996.
Από την 1η Ιανουαρίου 2005, ισχύει η σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία αντικαθιστά τη σύσταση 96/280/ΕΚ και η
οποία ορίζει, στο Άρθρο 2, Παράγραφος 1, του Παραρτήματος (Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003, σελ. 39), ότι η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν
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λιγότερους από διακόσιους πενήντα (250) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία (43) εκατομμύρια ευρώ.
Πίνακας 2.2: Διάκριση των ΜΜΕ σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις, Σύμφωνα με τη Σύσταση 96/280/ΕΚ
Πολύ Μικρές

Μικρές

Μεσαίες

Μέγιστος Αριθμός
Εργαζομένων

< 10

< 50

< 250

Μέγιστος Ετήσιος
Κύκλος Εργασιών
(σε εκ. Ευρώ)

-

7

40

Μέγιστος Ετήσιος
Συνολικός Ισολογισμός
(σε εκ. Ευρώ)

-

5

27

Πηγή: Σύσταση 96/280/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1996.

Στο ίδιο Άρθρο, Παράγραφος 2, του Παραρτήματος της ίδιας σύστασης,
διευκρινίζεται ότι στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η
επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από πενήντα (50) εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατομμύρια ευρώ.
Στο ίδιο Άρθρο, Παράγραφος 3, του Παραρτήματος της ίδιας σύστασης,
διευκρινίζεται ότι στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η
επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα (10) εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ.
Εκτός από τα παραπάνω ποσοτικά κριτήρια, η σύσταση ορίζει (Παράρτημα,
Άρθρο 3, Παράγραφοι 1, 2, 3 και 4) ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ανεξάρτητες,
δηλαδή δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται ως «συνεργαζόμενες» ή ως «συνδεδεμένες»
επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, «συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι
επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: μια επιχείρηση κατέχει,
η ίδια ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις, το 25% ή
περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης. Το
όριο αυτό μπορεί να αυξηθεί σε τέσσερις περιπτώσεις.
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Πρώτον, εάν (το εν λόγο ποσοστό) ελέγχεται από δημόσιες εταιρίες
συμμετοχών, ή από εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, ή από φυσικά
πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες
σε επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου («business angels») και επενδύουν ίδια
κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της
επένδυσης σε μια ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.250.000 ευρώ.
Δεύτερον, εάν (το εν λόγο ποσοστό) ελέγχεται από πανεπιστήμια ή ερευνητικά
κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού, τρίτον, εάν (το εν λόγο ποσοστό) ελέγχεται από
θεσμικούς

επενδυτές,

συμπεριλαμβανομένων

των

ταμείων

περιφερειακής

ανάπτυξης, και τέταρτο, εάν (το εν λόγο ποσοστό) ελέγχεται από αυτόνομες τοπικές
αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από δέκα εκατομμύρια ευρώ και με
πληθυσμό λιγότερο από 5.000 κατοίκους.
«Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους
μια από τις ακόλουθες σχέσεις:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή
των εταίρων άλλης επιχείρησης,
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών
του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη
επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του
καταστατικού αυτής της τελευταίας, και
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της,
βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των
εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, μια επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί
μικρομεσαία, εάν το 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων
ψήφου της ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους
οργανισμούς ή δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού.
Τέλος, στο Άρθρο 7, του Παραρτήματος της ίδιας σύστασης, αναφέρεται ότι η
Επιτροπή λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να παρουσιάζει τις
στατιστικές που καταρτίζει σύμφωνα με τις παρακάτω τάξεις επιχειρήσεων:
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α) 0 έως 1 απασχολούμενο άτομο (ατομική επιχείρηση),
β) 2 έως 9 απασχολούμενα άτομα (πολύ μικρή επιχείρηση),
γ) 10 έως 49 απασχολούμενα άτομα (μικρή επιχείρηση), και
δ) 50 έως 249 απασχολούμενα άτομα (μεσαία επιχείρηση),
Στον Πίνακα 2.3, παρουσιάζονται συνοπτικά τα κριτήρια διάκρισης των ΜΜΕ
σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη σύσταση
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 2003. Η σύγκριση
των Πινάκων 2.2 και 2.3, αναδεικνύει τις διαφορές που επέφερε η σύσταση
2003/361/ΕΚ όσον αφορά τα όρια του μέγιστου ετήσιου κύκλου εργασιών και του
μέγιστου ετήσιου συνολικού ισολογισμού για τις τρεις βασικές διακρίσεις των
ΜΜΕ. Για τα πλαίσια της παρούσας έρευνας και σε ότι αφορά τις έννοιες των πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, θα χρησιμοποιηθούν οι διαχωρισμοί και
οι διατάξεις της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Πίνακας 2.3: Διάκριση των ΜΜΕ σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις, Σύμφωνα με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ
Πολύ Μικρές

Μικρές

Μεσαίες

Μέγιστος Αριθμός
Εργαζομένων

< 10

< 50

< 250

Μέγιστος Ετήσιος
Κύκλος Εργασιών
(σε εκ. Ευρώ)

2

10

50

Μέγιστος Ετήσιος
Συνολικός Ισολογισμός
(σε εκ. Ευρώ)

2

10

43

Πηγή: Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003.

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού, είναι να τεκμηριωθεί και να θεμελιωθεί
θεωρητικά η έννοια των ΜΜΕ. Πιο συγκεκριμένα: α) θα αναδειχθεί η σπουδαιότητα
και ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ τόσο διεθνώς όσο και στην
Ελλάδα, β) θα παρουσιαστούν οι βασικοί κλάδοι και τα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ,
γ) θα απαριθμηθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά των ΜΜΕ, δ) θα
αναλυθούν τα σημαντικότερα προβλήματά τους, ε) θα διερευνηθεί η διαδικασία
διεθνοποίησης και η πρόσβαση των ΜΜΕ στις παγκόσμιες αγορές, στ) θα
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παρουσιαστεί ένας καινούργιος τύπος διεθνοποιημένων ΜΜΕ, οι λεγόμενες Born
Globals (Γεννημένες Παγκόσμιες), ζ) θα οριοθετηθεί η σχέση των ΜΜΕ με την
εξαγωγική δραστηριότητα, η) θα γίνει σύντομη περιγραφή της χρήσης Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις ΜΜΕ, και τέλος θ) θα
υπογραμμιστεί το πρόβλημα της έλλειψης στατιστικών στοιχείων και συστηματικών
μετρήσεων αναφορικά με τις ΜΜΕ.

2.2 Η Σπουδαιότητα και ο Σημαντικός Ρόλος των ΜΜΕ
Οι ΜΜΕ έχουν χαρακτηριστεί ως η «ραχοκοκαλιά» οποιασδήποτε οικονομίας και η
αξία τους έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως, ανεξάρτητα από το επίπεδο οικονομικής
ανάπτυξης της κάθε χώρας. Η επιβίωση και ανάπτυξη των ΜΜΕ αποτελούν πολύ
σημαντικούς

στόχους

για

κάθε

χώρα

και

για

κάθε

κυβέρνηση,

διότι

(Κανελλόπουλος, 1987, σελ. 19; Τραμαντζά, 1997, σελ. 11-12; Murphy, 1999, σελ.
36-37; Soontiens, 2002; Ζυγούρας, 2002, σελ.5-6; Μπίμπου, 2003, σελ. 11; ΟΟΣΑ –
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 2004, σελ. 4; Υπουργείο
Ανάπτυξης, 2004):
i)

αποτελούν σημαντικό δυναμικό παράγοντα όλων των οικονομιών, καθώς
πρωτοπορούν στον τομέα της καινοτομίας (δεδομένου ότι είναι περισσότερο
εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό, αλλά συγχρόνως και πιο ευέλικτες και
ευπροσάρμοστες σε σχέση με τις μεγάλες εταιρίες), ειδικότερα στους κλάδους,
που βασίζονται στη γνώση,

ii)

διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στις διαρθρωτικές μεταβολές (εξαιτίας της
καινοτόμου δυναμικής που διαθέτουν),

iii) βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας και της
παρέχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε ποικιλία συνθηκών της αγοράς,
iv) παίζουν κεντρικό ρόλο στην προώθηση βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και
στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στον
περιορισμό της ανεργίας,
v)

συμβάλλουν στο κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό κεφάλαιο των
εθνών,
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vi) μπορούν να αντλήσουν πόρους (πέρα από τις οικογενειακές αποταμιεύσεις και
τα επενδυμένα κέρδη), οι οποίοι ουδέποτε θα ελάμβαναν τη μορφή
παραγωγικού κεφαλαίου παρά μόνο διαμέσου της μικρομεσαίας επιχείρησης,
vii) έχουν τη δυνατότητα να παίξουν σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη,
συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγής σε επαρχιακές πόλεις,
viii) συνεισφέρουν στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας,
ix) ενθαρρύνουν υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας, αποσπώντας μεγαλύτερη
παραγωγή ανά μονάδα κεφαλαίου,
x)

μπορούν να παράγουν, να φροντίζουν, και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες
των μικρών και εξειδικευμένων αγορών,

xi) αποτελούν οδό για την αυτοανάπτυξη και την ατομική επιτυχία και έκφραση
του επιχειρηματικού πνεύματος,
xii) αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα της αγοράς και αποτελούν εμπόδιο στις
μονοπωλιακές θέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων,
xiii) κατά τη διάρκεια περιόδων ύφεσης, οι μικρές επιχειρήσεις μειώνουν τις θέσεις
εργασίας με πιο αργούς ρυθμούς και αφομοιώνουν τις οικονομικές κρίσεις
καλύτερα, σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, και
xiv) είναι η επικρατέστερη μορφή επιχείρησης σε όλες τις χώρες, όπου
αντιπροσωπεύουν, χαρακτηριστικά, άνω του 95% του επιχειρηματικού
πληθυσμού.
Στη δεκαετία του 1970, η επιστήμη του μάνατζμεντ, η οποία μέχρι τότε είχε
αδιαφορήσει για τη σημαντικότητα των ΜΜΕ, διαπίστωνε ότι ο ρόλος τους στην
οικονομία ήταν πολύ πιο σημαντικός από ότι είχε μέχρι τότε οριοθετηθεί. Σύμφωνα
με τον Murphy (1999, σελ. 37), το 1971, η έκθεση Bolton, η οποία είχε ως
αντικείμενο τις μικρές επιχειρήσεις, ήταν ουσιαστικά η πρώτη σφαιρική μελέτη που
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δε γνωρίζουμε αρκετά για αυτόν το σημαντικό τομέα
της οικονομίας. Η αντίδραση των ακαδημαϊκών κύκλων και του κόσμου των μικρών
επιχειρήσεων στην έκθεση Bolton, προσέφερε ένα σώμα γνώσεων το οποίο μέχρι
σήμερα αποτελεί το πλαίσιο για το αντικείμενο των μικρών επιχειρήσεων (Bolton
Report, 1971).
Στη συνέχεια και μέχρι σήμερα, έγκριτοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε
περιόδους οικονομικής κρίσης, οι μεγάλες επιχειρήσεις υπέφεραν συγκριτικά και
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αναλογικά περισσότερο από τις μικρές και η συγκράτηση της ανεργίας οφειλόταν
κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στη ζωογόνο δραστηριότητα των μικρών
επιχειρήσεων, τη στιγμή που οι μεγάλες επιχειρήσεις προέβαιναν σε μαζικές
απολύσεις. Διαπίστωσαν ακόμη, ότι οι περισσότερες καινοτομίες, αρκετά
σημαντικές εφευρέσεις και τα πιο ενδιαφέροντα νέα προϊόντα προέρχονταν συχνά
από τη φαντασία ενός μικρού επιχειρηματία και όχι από το εργαστήριο έρευνας
κάποιας μεγάλης επιχείρησης (Acs, and Audretsch, 1990; Cohen, and Klepper, 1991;
Acs, and Preston, 1997). Παρόλα αυτά, οι μεγάλες επιχειρήσεις κατάφεραν να
εκμεταλλευτούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις καινοτομίες που προέρχονταν από τις
ΜΜΕ, είτε αγοράζοντας τα πνευματικά τους δικαιώματα, είτε αποκτώντας τις ίδιες
τις επιχειρήσεις (Cohen, and Klepper, 1991).
Ο όρος “καινοτομία” (innovation) στις λατινογενείς γλώσσες, προέρχεται από
το ρήμα innvore και σημαίνει: «κάνω κάτι καινούργιο και διευρύνω το υπάρχον»
(Κανελλόπολος, 1987, σελ. 144). Γενικότερα, ο όρος “καινοτομία” προσδιορίζει το
μετασχηματισμό μιας ιδέας, σε ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν, σε μια νέα ή
βελτιωμένη παραγωγική διαδικασία, σε ένα νέο τρόπο συσκευασίας ή σε μια νέα
δραστηριότητα της επιχείρησης, συνδυασμένο πάντοτε και με τα απαραίτητα
επιστημονικά, τεχνικά, εμπορικά και οικονομικά μέτρα που θα εξασφαλίσουν την
επιτυχημένη ανάπτυξη των οργανωτικών αδυναμιών, των παλιών μηχανολογικών
εξοπλισμών, των μη ορθολογικών μεθόδων παραγωγής καθώς και των μη
εξειδικευμένων ατόμων στην επιχείρηση (Κανελλόπολος, 1987, σελ. 144).
Σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα (1987, σελ. 146-147), όλα τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες έχουν το δικό τους κύκλο ζωής, ο οποίος είναι σχετικά περιορισμένος.
Αυτό σημαίνει, ότι η ύπαρξη καινοτομικών προϊόντων, τα οποία θα αντικαθιστούν
εκείνα που βρίσκονται στο στάδιο της παρακμής, αποτελεί κάτι παραπάνω από
επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση κάθε οικονομικής μονάδας (και μέσω της
ανταγωνιστικότητας αυτών) και κάθε εθνικής οικονομίας. Στη σημερινή εποχή, η
ανάγκη αυτή γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, εξαιτίας της ύπαρξης πολύ
γρήγορων ρυθμών ανάπτυξης της τεχνολογίας και ταχύτατης αλλαγής των συνθηκών
του επιχειρηματικού, οικονομικού, κοινωνικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος,
στοιχεία που οδηγούν στην ελάττωση του μήκους ζωής των προσφερόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών.
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Η ικανότητα των μικρών επιχειρήσεων για καινοτομία οφείλεται στην ευελιξία
που διαθέτουν σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων είναι
τόσο γραφειοκρατικές και τόσο ιεραρχικές ώστε οι εργαζόμενοι και τα διοικητικά
στελέχη με ριζοσπαστικές καινοτομικές ιδέες να μην έχουν ισχυρή υποστήριξη
(Μπίμπου, 2003, σελ. 12). Οι Acs και Preston (1997), τονίζουν ότι στις μεγάλες
επιχειρήσεις οι καινοτομίες ανήκουν γενικά σε ολόκληρη την εταιρία και όχι στους
εργαζομένους που τις σκέφτηκαν και τις δημιούργησαν. Αυτή η έλλειψη προστασίας
της πνευματικής ιδιοκτησίας στις μεγάλες επιχειρήσεις αποτελεί αντικίνητρο για την
περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτομίας τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τα
διοικητικά στελέχη. Αντιθέτως, οι εργαζόμενοι στις ΜΜΕ έχουν μεγαλύτερη
ελευθερία κινήσεων και είναι αποδέκτες υψηλότερης προστασίας των πνευματικών
δικαιωμάτων των καινοτομιών τους. Το γεγονός αυτό, καθιστά τις ΜΜΕ ικανότερες
στο να δημιουργούν ριζοσπαστικές καινοτομίες συγκριτικά με τις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις.
Οι Audretsch και Vivarelli (1996), ύστερα από εμπειρική έρευνα εννέα χρόνων
που πραγματοποίησαν σε είκοσι περιοχές της Ιταλίας κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι οι ΜΜΕ είναι πιο καινοτόμες από τις μεγαλύτερες για έναν ακόμα λόγο (εκτός
από την μεγαλύτερη ευελιξία που εμφανίζουν, την περισσότερη ελευθερία των
εργαζομένων τους και την υψηλότερη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων). Ο
λόγος αυτός, είναι ότι οι ΜΜΕ έχουν στενότερη σχέση με πανεπιστημιακές σχολές
και ερευνητικά ινστιτούτα, τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των οποίων φαίνεται να
αποτελούν πολύ πιο σημαντικά στοιχεία και θεμέλια για τις δικές τους καινοτομίες
από ότι για τις καινοτομικές προσπάθειες των μεγάλων επιχειρήσεων. Αντίθετα, οι
μεγάλες επιχειρήσεις φαίνεται να βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε
αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από προσπάθειες δικών τoυς τμημάτων
Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D Departments). Η ίδια έρευνα τονίζει ότι και οι ΜΜΕ
χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των δικών τους τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης,
αλλά δεν περιορίζονται μόνο σ’ αυτά.
Σε αντίθεση με όλα τα παραπάνω, έρχονται τα αποτελέσματα της τρίτης
Κοινοτικής Έρευνας για την Καινοτομία (Third Community Innovation Survey), η
οποία διενεργήθηκε τον Οκτώβριο του 2004 από τον Ben Lucking (2004) και την
οποία δημοσίευσε τον ίδιο μήνα η Eurostat (Eurostat, 2004). Η έρευνα αυτή (η οποία
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διενεργείται κάθε τέσσερα χρόνια), πραγματοποιήθηκε σε δέκα τέσσερα κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ισλανδία, στη Νορβηγία, στην Τουρκία και στη
Ρουμανία και κάλυψε τη χρονική περίοδο 1998-2000. Τα αποτελέσματα
συγκεντρώθηκαν μέσω ταχυδρομικού ερωτηματολογίου και η διάκριση των
επιχειρήσεων σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες έγινε με βάση τον αριθμό των
εργαζομένων (10-49= μικρές, 50-249= μεσαίες, +250= μεγάλες). Τα αποτελέσματα
της έρευνας αποκάλυψαν (Lucking, 2004, σελ. 7 – Διάγραμμα: 2b), ότι όσο
μεγαλύτερη είναι μια επιχείρηση, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να
αναπτύξει καινοτομική δραστηριότητα, αφού οι μεγάλες επιχειρήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφεραν καινοτομικές δραστηριότητες σε διπλάσιο ποσοστό
(80%) από ότι οι αντίστοιχες μικρές επιχειρήσεις (41%).
Εμπειρικές μελέτες του ΟΟΣΑ (2004, σελ. 16), δείχνουν ότι η είσοδος νέων
ΜΜΕ, στις περισσότερες χώρες ισοδυναμεί περίπου με την έξοδο υφιστάμενων
επιχειρήσεων και, όσο περίεργο και αν ακούγεται, δε φαίνεται να υπάρχουν μεγάλες
διαφορές στα ποσοστά εισόδου και εξόδου ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Σύμφωνα
με μελέτη της εταιρίας GECON (2005, σελ. 1), η Ελλάδα δεν φαίνεται να ανήκει
στην παραπάνω κατηγορία χωρών όπου η είσοδος νέων ΜΜΕ ισοδυναμεί με την
έξοδο των ήδη ενεργών επιχειρήσεων. Στη δεκαετία 1990-2000, το ελληνικό
ισοζύγιο μεταξύ «ανοίγματος» και «κλεισίματος» ΜΜΕ, ήταν εντυπωσιακό.
Άνοιξαν 653.000 επιχειρήσεις και έκλεισαν 402.000, δημιουργώντας μια θετική
εξέλιξη και αύξηση της τάξεως των 251.000 νέων επιχειρήσεων, η νομική μορφή
των οποίων ποίκιλε ανάλογα με την περίσταση (Α.Ε., ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομικές
επιχειρήσεις).
Οι νέες επιχειρήσεις πρέπει να είναι συχνά σε θέση να επιδείξουν μεγαλύτερη
ικανότητα για καινοτομία έναντι των ανταγωνιστών τους, για να μπορέσουν να
επιβιώσουν, ειδικά σε νεότερους κλάδους υψηλής τεχνολογίας, όπου η πίεση του
ανταγωνισμού και οι αναδιαρθρώσεις σε επίπεδο επιχειρήσεων είναι μεγάλες
(ΟΟΣΑ, 2004, σελ. 17). Από την άλλη πλευρά, το εκάστοτε κράτος και η εκάστοτε
κυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόζει τις πολιτικές εκείνες που θα εξασφαλίζουν τη
διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο θα ευνοεί την
επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία επιχειρήσεων και ταυτόχρονα θα προωθεί τη
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γρήγορη ανάπτυξη των νέων καινοτομικών επιχειρήσεων μετά την εγκατάστασή
τους.
Ένα

χαρακτηριστικό

παράδειγμα

πολιτικών

που

ευνοούν

την

επιχειρηματικότητα και προωθούν την ανάπτυξη νέων καινοτομικών ΜΜΕ,
αποτελούν οι αποφάσεις-κύριες συστάσεις πολιτικής των Υπουργών της 2ης
Υπουργικής Διάσκεψης του ΟΟΣΑ για τις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ. Οι πολιτικές αυτές
συνοψίζονται στα παρακάτω (ΟΟΣΑ, 2004, σελ. 21):
· Εξασφάλιση σταθερών μακροοικονομικών συνθηκών και πλαισίου για τη στήριξη
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
· Περιορισμός και απλούστευση των διοικητικών διατάξεων και του κόστους που
επιβαρύνουν δυσανάλογα τις ΜΜΕ.
· Προώθηση της ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής κοινωνίας και επιχειρηματικής
κουλτούρας, ειδικότερα μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης.
· Ενσωμάτωση της διάστασης της τοπικής ανάπτυξης στην προώθηση της
επιχειρηματικότητας.
· Προώθηση μιας διαδικασίας συστηματικής αξιολόγησης, ώστε να εξασφαλίζεται
ότι τα προγράμματα υπέρ των ΜΜΕ και της επιχειρηματικότητας είναι
οικονομικά αποδοτικά και αποφέρουν αποτελέσματα.
· Ενίσχυση των δεδομένων και των αναλύσεων βάσει των οποίων διαμορφώνεται η
πολιτική, ώστε να μπορούν οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής να λαμβάνουν
αποφάσεις μετά από ενημέρωση και στηριζόμενοι σε εμπειρικά στοιχεία.
Ο Kirchoff (1994), υποστηρίζει ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις θα πρέπει να
επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στη δημιουργία μιας ισχυρής βάσης ΜΜΕ, και
ότι από τη βάση αυτή θα προέλθει η ανάπτυξη της οικονομίας. Η ανάπτυξη των
μικρών βιομηχανιών αποτελεί τη θεμελιώδη προϋπόθεση της βιομηχανοποίησης και
της συνεχούς ανάπτυξης στις σύγχρονες κοινωνίες. Ο Soontiens (2002),
συμπληρώνει τον Kirchoff, λέγοντας ότι στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες,
και ειδικότερα στη Νότια Αφρική, οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν πολιτικές που
υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα των ΜΜΕ, αναγνωρίζοντας
το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
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Λόγω του σημαντικού ρόλου που παίζουν οι ΜΜΕ για κάθε εθνική οικονομία,
αλλά και λόγω του δυναμισμού που εμφανίζουν, σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν
ιδρυθεί ειδικοί οργανισμοί, όπως για παράδειγμα ο SBA (Small Business
Administration) στις Η.Π.Α. ή ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. (Ελληνικός Οργανισμός Μικρών
Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας) στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ως στόχο
τη λήψη υποστηρικτών μέτρων προς αυτές. Πιο συγκεκριμένα, οι οργανισμοί αυτοί
έχουν σαν κύριο σκοπό τους να υποστηρίξουν τις ΜΜΕ στην ανάπτυξη των
διοικητικών τους δεξιοτήτων, να τις βοηθήσουν χρηματοδοτικά (δανεισμός
κεφαλαίων, παροχή πληροφοριών για την εύρεση πηγών χρηματοδότησης), να
παρέχουν τεχνικές πληροφορίες, να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους σε εξαγωγικές
προσπάθειες, και γενικότερα να αποτελέσουν ένα στήριγμα σε πιθανά μελλοντικά
προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη δραστηριοποίησή τους στο
επιχειρηματικό περιβάλλον (Κανελλόπουλος, 1987, σελ. 19).

2.3 Οι Βασικοί Κλάδοι και τα Χαρακτηριστικά των ΜΜΕ
Παρά το γεγονός, ότι υπάρχουν ΜΜΕ σε όλο το φάσμα της οικονομίας καλύπτοντας
και αντιπροσωπεύοντας όλους τους κλάδους και τις δραστηριότητες, εντούτοις
φαίνεται ότι μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τους παραπάνω κλάδους σε τρεις
βασικές κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.1 (Κανελλόπουλος,
1987, σελ. 44-48; Ξουρής, 1995, σελ. 7; GECON, 2005, σελ. 1).
Η πρώτη κύρια κατηγορία, δηλαδή οι βιομηχανικές ΜΜΕ, χωρίζεται σε δύο
μικρότερες υποκατηγορίες κλάδων, τις μεταποιητικές και τις κατασκευαστικές. Στη
μεταποίηση (βιοτεχνία και μικρή βιομηχανία) ο κύριος στόχος των ΜΜΕ είναι η
μετατροπή των πρώτων υλών σε προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να
πουληθούν είτε σε άλλες μεταποιητικές επιχειρήσεις όπου θα χρησιμοποιηθούν σαν
πρώτες ύλες για την περαιτέρω δημιουργία άλλων προϊόντων, είτε (χωρίς καμία
άλλη επεξεργασία) σε χονδρέμπορους, λιανέμπορους και τελικούς καταναλωτές.
Οι ΜΜΕ που ανήκουν στην κατασκευαστική βιομηχανία, έχουν ως κύρια
δραστηριότητα την εκτέλεση κάθε είδους κατασκευαστικών έργων, δημοσίων και
ιδιωτικών, τόσο τοπικά όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο
συγκεκριμένο κλάδο, συνήθως χαρακτηρίζονται από αρκετά υψηλό επίπεδο
τεχνογνωσίας και καλύπτουν ποικίλα τεχνικά πεδία, όπως φράγματα, σήραγγες,
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Σχήμα 2.1: Οι Βασικές Κατηγορίες Επιχειρηματικών Κλάδων των ΜΜΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΛΑΔΩΝ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

Μεταποιητικές

ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κατασκευαστικές

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

Χονδρεμπόριο

Λιανικές

Βασικές Κατηγορίες Επιχειρηματικών Κλάδων των ΜΜΕ
Υποκατηγορίες Επιχειρηματικών Κλάδων των ΜΜΕ

υδροηλεκτρικούς και θερμικούς σταθμούς ενέργειας, μεγάλες υπόγειες κατασκευές,
συγκοινωνιακά έργα (μετρό, σιδηροδρομικά έργα, αυτοκινητόδρομοι κ.λ.π.),
αρδευτικά έργα, κτιριακά έργα και έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων.
Η δεύτερη κύρια κατηγορία, οι ΜΜΕ παροχής υπηρεσιών, δεν ασχολούνται με
κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, αλλά πωλούν προσωπικές και επαγγελματικές
δεξιότητες τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε τελικούς καταναλωτές. Οι υπηρεσίες που
προσφέρουν οι επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, μπορούν να προσφερθούν από
ένα κατάστημα στο δρόμο, από το σπίτι του επιχειρηματία ή ακόμα και από ένα
εικονικό κατάστημα στο Διαδίκτυο. Το ύψος των επενδύσεων που απαιτούνται για
την ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών μπορεί να είναι από
ελάχιστο, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις σύστασης εταιριών συμβούλων
επιχειρήσεων, μέχρι και πολύ υψηλό, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις σύστασης
μικρών ξενοδοχειακών μονάδων ή μοτέλ (Κανελλόπουλος, 1987, σελ. 52).
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Όπως και η πρώτη, έτσι και η τρίτη κύρια κατηγορία επιχειρηματικών κλάδων
(οι

εμπορικές

ΜΜΕ),

χωρίζεται

σε

δύο

επιμέρους

υποκατηγορίες,

τις

χονδρεμπορικές και τις λιανεμπορικές. Οι χονδρέμποροι είναι μεσάζοντες μεταξύ
μεταποιητικών επιχειρήσεων και λιανοπωλητών. Η κύρια δραστηριότητά τους
εστιάζεται αρχικά στην αγορά προϊόντων από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, στη
συνέχεια στην αποθήκευσή τους, και τέλος στην πώλησή τους είτε σε λιανοπωλητές
είτε απευθείας στους τελικούς καταναλωτές. Στη συντριπτική πλειοψηφία των
περιπτώσεων, η μορφή των προϊόντων από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις έως τον
καταναλωτή παραμένει αμετάβλητη. Οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις αγοράζουν
προϊόντα είτε από χονδρεμπορικές είτε από μεταποιητικές και τα μεταπωλούν σε
καταναλωτές. Όπως οι χονδρεμπορικές, έτσι και οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις
προσθέτουν αξία στο προϊόν αφού προσφέρουν στους καταναλωτές διάφορες
υπηρεσίες, όπως προσωπική φροντίδα, εξυπηρέτηση, μεγάλη ποικιλία ομοειδών
αλλά και ανταγωνιστικών μεταξύ τους προϊόντων για την ικανοποίηση διαφόρων
αναγκών, και πιστωτικές διευκολύνσεις.
Ανεξαρτήτως κατηγορίας επιχειρηματικών κλάδων στην οποία ανήκουν, οι
ΜΜΕ εμφανίζουν κάποια κοινά στοιχεία στον τρόπο λειτουργίας τους, τα οποία τις
χαρακτηρίζουν. Σύμφωνα με ελληνικές και διεθνείς έρευνες, τα κοινά βασικά
χαρακτηριστικά των ΜΜΕ είναι τα παρακάτω (Robinson et al., 1986; Smeltzer et
al., 1988; Lyles et al., 1993; Campbell, 1996; Berry, 1998; Μπίμπου, 2003, σελ.4;
GECON, 2005, σελ. 6):
i.

Ευέλικτη δομή η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στις
αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος πιο γρήγορα από τις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις.

ii. Έλλειψη επίσημου στρατηγικού σχεδιασμού και συστημάτων ελέγχου.
iii. Υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης καινοτομικών εφαρμογών.
iv. Σημαντικοί περιορισμοί σε επίπεδο χρηματοοικονομικών πόρων, διοίκησης,
παραγωγικής ικανότητας και ανθρώπινου δυναμικού.
v. Προσωποκρατική διοίκηση με περιορισμένη μεταβίβαση εξουσιών.
vi. Εξάρτηση από ένα μικρό αριθμό πελατών και δραστηριοποίηση σε
περιορισμένες αγορές.
vii. Προσανατολισμός στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.
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viii. Συλλογή πληροφοριών μέσω άτυπων και προσωπικών καναλιών και επαφών,
όπως είναι οι συγγενείς, οι φίλοι, τα περιοδικά, οι εφημερίδες και το Διαδίκτυο,
σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις όπου η έρευνα του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και η συλλογή των πληροφοριών διεξάγονται είτε από
εξειδικευμένα τμήματα και προσωπικό είτε από το τμήμα πωλήσεων και
δημοσίων σχέσεων.

2.4 Τα Πλεονεκτήματα και τα Μειονεκτήματα των ΜΜΕ
Η σπουδαιότητα και ο πολύ σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στο
παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι, απορρέουν κατά κύριο λόγο από το μεγάλο αριθμό
των πλεονεκτημάτων που έχουν αναπτύξει στην προσπάθειά τους να ανταγωνιστούν
τις μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις. Στον αντίποδα των πλεονεκτημάτων, οι
ΜΜΕ πρέπει να υπερκεράσουν ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα, τα οποία
αποτελούν εμπόδια για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους. Τα σημαντικότερα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ΜΜΕ, σύμφωνα με τη διεθνή αλλά και την
ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία (Albers and Kumar, 1991; Campbell, 1996;
Levy, 1998; Recklies, 2001a; Recklies, 2001b; Rao et al., 2003; Κανελλόπουλος,
1987; Ξουρής, 1995; Τραμαντζά, 1997; Σαββίδης, 2000; Ζυγούρας, 2002),
παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 2.4.

2.5 Τα Σημαντικότερα Προβλήματα των ΜΜΕ
Στον Πίνακα 2.5, παρουσιάζονται ομαδοποιημένα και κατηγοριοποιημένα τα
σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διεθνώς οι ΜΜΕ, καθώς και η
αντίστοιχη

βιβλιογραφία

και

αρθρογραφία

όπου

υπάρχουν

περισσότερες

λεπτομέρειες και εξηγήσεις για κάθε στοιχείο του Πίνακα ξεχωριστά.

2.6 Η Διεθνοποίηση των ΜΜΕ & η Πρόσβασή τους σε Ξένες Αγορές
Σήμερα πλέον, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σχεδόν όλες οι οικονομικές
δραστηριότητες έχουν αποκτήσει ένα διεθνοποιημένο χαρακτήρα. Η συντριπτική
πλειοψηφία των οικονομικά ενεργών χωρών έχει αναγνωρίσει την συνεχώς
αυξανόμενη σημασία και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το διεθνές εμπόριο
και οι άμεσες ξένες επενδύσεις για τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξή
τους.
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Πίνακας 2.4: Τα Σημαντικότερα Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των ΜΜΕ
Πλεονεκτήματα
1. Πολύ στενές σχέσεις με τους πελάτες
2. Συνεχείς επιδόσεις στην καινοτομία
3. Στοχεύουν σε πολύ συγκεκριμένες
αγορές με niche στρατηγικές, γεγονός
που τις επιτρέπει να εξειδικεύονται
4. Επιλεγμένο προσωπικό
5. Υψηλός βαθμός ευελιξίας και
προσαρμοστικότητας
6. Χαμηλότερη ενδοεπιχειρησιακή
γραφειοκρατία
7. Απλή δομή
8. Απαιτούν συνήθως χαμηλό κεφάλαιο
9. Αυξημένο αίσθημα ατομικής
πρωτοβουλίας και ευθύνης
10. Μικρά γενικά έξοδα
11. Μεγαλύτερη αξιοποίηση ταλέντων
12. Εκμετάλλευση τοπικών πόρων
13. Δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας
14. Μικροί χρόνοι αντίδρασης
15. Διαλειτουργική επικοινωνία και
συνεργασία εντός της επιχείρησης
16. Σταθερή βάση για επέκταση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας
17. Δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών
για αμοιβαίο όφελος
18. Υψηλός βαθμός δέσμευσης της
διοίκησης
19. Ύπαρξη μεγαλύτερης σταθερότητας
20. Υψηλός βαθμός ταύτισης της
διοίκησης και των εργαζομένων με
την επιχείρηση και την κουλτούρα της

Μειονεκτήματα
1. Ιδιαίτερα υψηλή νηπιακή θνησιμότητα
2. Ταύτιση της περιουσίας του ιδιοκτήτη
με αυτή της επιχείρησης
3. Μικρή χρηματοοικονομική επιφάνεια
4. Μειωμένη ικανότητα
αυτοχρηματοδότησης
5. Έλλειψη προγραμματισμού,
σχεδιασμού και εκπαίδευσης
6. Μη εκμετάλλευση των οικονομιών
κλίμακας
7. Υψηλή εξάρτηση από τη διοίκηση
8. Απουσία συστημάτων ελέγχου
9. Έλλειψη μεθόδων και ικανοτήτων
διοίκησης
10. Στατική σκέψη, περιορισμένη στην
εμπειρία και στις γνώσεις του
ιδιοκτήτη
11. Δυσκολία προσαρμογής της
επιχειρηματικής κουλτούρας σε νέες
καταστάσεις και προκλήσεις
12. Πιθανές συγκρούσεις μεταξύ των
εταιρικών και των προσωπικών
στόχων του ιδιοκτήτη
13. Κίνδυνος υπερβολικής έμφασης στην
υπάρχουσα βάση επιχειρηματικής
δραστηριότητας
14. Χαμηλός βαθμός προθυμίας για
εισαγωγή πιο περίπλοκων μεθόδων
15. Έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού
και περιορισμένος αριθμός ατόμων
για την ανάληψη πρόσθετων
εργασιών
16. Έλλειψη διεθνούς εμπειρίας και
αξιοπιστίας στις παγκόσμιες αγορές
17. Αδυναμία εκτέλεσης μεγάλων
παραγγελιών
18. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη
καλύπτουν μεγαλύτερο ποσοστό επί
των συνολικών δαπανών στις ΜΜΕ
σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις
19. Προμήθειες πρώτων υλών σε μικρές
ποσότητες, με υψηλό κόστος και όχι
πάντοτε ικανοποιητικής ποιότητας
20. Υποαπασχόληση πάγιων
εγκαταστάσεων
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Πίνακας 2.5: Τα Σημαντικότερα Προβλήματα που Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ
Γενική
Κατηγορία
Προβλημάτων

1. Διοικητικοί
Παράγοντες

2. Ελλιπής
Σχεδιασμός

3. Υψηλή
«Νηπιακή
Θνησιμότητα»

Υποκατηγορίες
Προβλημάτων
α. Ανικανότητα του επιχειρηματία
β. Έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων πάνω
στην επιχείρηση και τα προϊόντα της
γ. Απροθυμία της διοίκησης να επενδύσει
τον απαιτούμενο χρόνο
δ. Έλλειψη αποδοχής συμβουλευτικής
γνώμης τρίτων σε συνδυασμό με ύπαρξη
υπερβολικής εμπιστοσύνης στις δυνάμεις
της διοίκησης
ε. Ικανοποίηση της διοίκησης με
παραδοσιακούς τρόπους λειτουργίας και
με τη στασιμότητα
στ. Προσωπικοί στόχοι της διοίκησης
αντίθετοι με τους εταιρικούς
ζ. Κακή διοίκηση των διεθνών
δραστηριοτήτων
α. Δυσκολία απόκτησης πληροφοριών
β. Δυσκολία εκτίμησης της νομισματικής
αξίας των άυλων καινοτομικών
δραστηριοτήτων
γ. Αβεβαιότητα και δυσκολία εκτίμησης των
μελλοντικών δραστηριοτήτων
δ. Έλλειψη επίσημου σχεδιασμού,
προγραμματισμού, οργάνωσης και χρήσης
νέων τεχνολογιών και προϊόντων
ε. Μειωμένη ικανότητα προσαρμογής, μέσω
στρατηγικού σχεδιασμού, στις εξελίξεις
στ. Έλλειψη γνώσης ή διορατικότητας
σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης της
επιχείρησης
ζ. Αδυναμία πρόβλεψης έκτακτων ή
επειγουσών οικονομικών αναγκών
α. Μεγάλη «ευκολία εισόδου»
β. Κακή διοίκηση
γ. Υψηλά λειτουργικά έξοδα
δ. Κακοπληρωτές πελάτες
ε. Κακή επιλογή τοποθεσίας
στ. Διάφορες ανταγωνιστικές αδυναμίες
ζ. Δυσκολίες & προβλήματα με αποθέματα
η. Υπερβολικά μεγάλο ποσοστό Πάγιων
Ενεργητικών
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Πίνακας 2.5: Τα Σημαντικότερα Προβλήματα που Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ (Συνεχ.)
Γενική
Κατηγορία
Προβλημάτων

4. Ανεπαρκής
Χρηματοδότηση

5. Απαρχαιωμένες
Μέθοδοι

Υποκατηγορίες
Προβλημάτων
α. Έλλειψη κεφαλαίων για την εγκατάσταση της
επιχείρησης στον κατάλληλο χώρο
β. Υψηλές διοικητικές δαπάνες
γ. Έλλειψη κεφαλαίων για να ξεπεραστούν
ορισμένα επενδυτικά λάθη
δ. Δυσκολία εύρεσης και αγοράς πρώτων υλών,
αφού οι προμηθευτές ευνοούν τις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις εις βάρος των ΜΜΕ
ε. Σοβαρές δυσχέρειες προσφυγής σε
μακροπρόθεσμο δανεισμό
στ. Μικρή οικονομική επιφάνεια του επενδυτή
ζ. Υψηλά λειτουργικά κόστη
η. Χαμηλές πωλήσεις
θ. Υψηλά αποθηκευτικά κόστη
ι. Ύπαρξη πολλών παγίων στοιχείων
κ. Υψηλά επιτόκια δανεισμού
λ. Δυσκολία πρόσβασης των ΜΜΕ στο
τραπεζικό σύστημα
μ. Μειωμένη δυνατότητα επαρκών εξασφαλίσεων
και εγγυήσεων από την πλευρά των ΜΜΕ προς
τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
ν. Ελλιπής πληροφόρηση για τις διάφορες
δυνατότητες τραπεζικού δανεισμού και
άντλησης κεφαλαίων από τους κοινοτικούς
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς
α. Έλλειψη σύγχρονου εξοπλισμού
β. Έλλειψη επαρκών μεθόδων και συστημάτων
ελέγχου εξόδων, αποθεμάτων και προσωπικού
γ. Ανεπάρκεια πληροφοριών που αφορούν την
αγορά και την τεχνολογία
δ. Έλλειψη επίσημου οργανωμένου σχεδιασμού
ε. Παλιές μέθοδοι αποθήκευσης
στ. Ελλιπής γνώση των σύγχρονων μεθόδων
μάρκετινγκ, διαφήμισης και πωλήσεων
ζ. Έλλειψη διαφοροποίησης τελικών προϊόντων
η. Περιορισμένη εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών
διασφάλισης ποιότητας
θ. Χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των βασικών
λειτουργιών και μεθόδων μάνατζμεντ
ι. Έλλειψη δικτύωσης μεταξύ των ΜΜΕ
κ. Μειωμένη δυνατότητα υλοποίησης μελετών και
προγραμμάτων εκσυγχρονισμού

98

Πηγές

Robinson et al., 1986;
Buckley, 1989;
Christensen, 1991;
Roth, 1992; Naidu and
Prasad, 1994;
Campbell, 1996;
Hughes, 1997;
Mambula, 2002;
Soontiens, 2002; Chetty
and Campbell-Hunt,
2003; Go-online, 2004;
Lucking, 2004;
Κανελλόπουλος, 1987;
Ξουρής, 1995; ΟΟΣΑ,
2004; Σαββίδης, 2000;
Ζυγούρας, 2002

Robinson et al., 1986;
Buckley, 1989; Roth,
1992; Naidu and Prasad,
1994; Campbell, 1996;
Mambula, 2002; Chetty
and Campbell-Hunt,
2003; Julien and
Ramangalahy, 2003; Goonline, 2004; Lucking,
2004; Κανελλόπουλος,
1987; Ξουρής, 1995;
Σαββίδης, 2000;
Ζυγούρας, 2002
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Πίνακας 2.5: Τα Σημαντικότερα Προβλήματα που Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ (Συνεχ.)
Γενική
Κατηγορία
Προβλημάτων

6. Έλλειψη
Ειδικευμένου Προσωπικού

7. Έλλειψη
Τεχνολογικής Έρευνας

Υποκατηγορίες
Προβλημάτων
α. Μη εύρεση προσωπικού με τα κατάλληλα
προσόντα
β. Αδυναμία παροχής ανταγωνιστικών μισθών και
ημερομισθίων
γ. Αδυναμία μεταβίβασης εξουσιών και
αρμοδιοτήτων
δ. Παροχή χαμηλών κινήτρων
ε. Έλλειψη ευκαιριών για επαγγελματική εξέλιξη
στ. Πολλαπλότητα καθηκόντων για το ήδη
υπάρχον προσωπικό της επιχείρησης
ζ. Χαμηλό επίπεδο διοικητικών στελεχών
η. Ελλιπής επαγγελματική κατάρτιση
θ. Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης του
απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού,
ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις κάτω των πενήντα
ατόμων, όπου η εκπαίδευση του προσωπικού
στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην εμπειρία
της πράξης
ι. Ανεπάρκεια προγραμμάτων επανεκπαίδευσης
κ. Χαλαρή σύνδεση του εκπαιδευτικού και
ερευνητικού συστήματος με τις ανάγκες των
ΜΜΕ
λ. Χαμηλό επίπεδο συμβουλευτικών υπηρεσιών
προς τις ΜΜΕ, λόγω της έλλειψης
ολοκληρωμένων κέντρων εξυπηρέτησης και
υποστήριξης ΜΜΕ
μ. Ανεπαρκής υποστήριξη μεταφοράς
τεχνογνωσίας και διοίκησης προσωπικού από
αναπτυγμένα κέντρα
α. Αδυναμία έρευνας και ανάπτυξης λόγω
μεγέθους και χρηματοοικονομικών πόρων
β. Χαλαρή σύνδεση του εκπαιδευτικού και
ερευνητικού συστήματος με τις ανάγκες των
ΜΜΕ
γ. Δυσκολία πρόσβασης των ΜΜΕ στην
καινοτομία
δ. Υψηλό κόστος διατήρησης των απαιτούμενων,
για την έρευνα, εργαστηριακών εγκαταστάσεων
και επιστημονικού προσωπικού
ε. Ανεπαρκής υποστήριξη μεταφοράς
τεχνογνωσίας από αναπτυγμένα κέντρα
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Πηγές

Buckley, 1989;
Campbell, 1996;
Mambula, 2002;
Soontiens, 2002; Chetty
and Campbell-Hunt,
2003; Lucking, 2004;
Κανελλόπουλος, 1987;
Ξουρής, 1995; ΟΟΣΑ,
2004; Σαββίδης, 2000;
Ζυγούρας, 2002

Schumpeter, 1942;
Galbraith, 1956;
Griliches, 1979; Baldwin
and Scott, 1987; Acs and
Audretsch, 1990; Cohen
and Klepper, 1991;
Scherer, 1991; Cohen
and Klepper, 1992;
Woolgar et al., 1997;
Lucking, 2004; Κανελ.,
1987; Ξουρής, 1995;
ΟΟΣΑ, 2004
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Πίνακας 2.5: Τα Σημαντικότερα Προβλήματα που Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ (Συνεχ.)
Γενική
Κατηγορία
Προβλημάτων

8. Ανταγωνιστικοί
Παράγοντες

9. Πολυπλοκότητα Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος

Υποκατηγορίες
Προβλημάτων
α. Κλάδος με αυξανόμενη ένταση του
ανταγωνισμού
β. Ανώτερη οργανωτική και διοικητική ικανότητα
των ανταγωνιστών
γ. Δυσκολία εύρεσης και αγοράς πρώτων υλών,
αφού οι προμηθευτές ευνοούν τις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις εις βάρος των ΜΜΕ
δ. Προνομιακή κατάσταση των ανταγωνιστών
λόγω αποκλειστικής εκμετάλλευσης
ορισμένων πρώτων υλών ή και προϊόντων
ε. Αδυναμία παροχής πρωτοποριακών προϊόντων
ή και υπηρεσιών
στ. Μη ύπαρξη διαφοροποίησης των τελικών
προϊόντων
ζ. Αδυναμία δημιουργίας ή/και διατήρησης
συγκριτικού πλεονεκτήματος
η. Αδυναμία εύρεσης της κατάλληλη αγοράς για
τα προϊόντα της επιχείρησης
θ. Περιορισμένη αντίληψη και εκμετάλλευση της
διεθνοποίησης και παγκοσμιοποίησης της
αγοράς
ι. Αδυναμία εκμετάλλευσης των οικονομιών
κλίμακας
α. Υπερβολική γραφειοκρατία
β. Υψηλός κρατικός παρεμβατισμός
γ. Διαφθορά κρατικών στελεχών
δ. Πολύπλοκη νομοθεσία
ε. Κοινωνικοπολιτική αστάθεια
στ. Νομικοί και διοικητικοί περιορισμοί
ζ. Πληθώρα κανονιστικών διατάξεων
η. Περιβαλλοντικοί περιορισμοί
θ. Φορολογικοί περιορισμοί και στρεβλώσεις του
ανταγωνισμού λόγω έμμεσης φορολογίας,
δυσανάλογοι φόροι για τις ΜΜΕ
ι. Νομοθεσία για την υγιεινή και την ασφάλεια
κ. Επιτόκια δανεισμού και πληθωριστικές πιέσεις
λ. Μεταβλητότητα συναλλαγματικής ισοτιμίας
μ. Δανειoληπτικοί κίνδυνοι
ν. Δασμολογικοί περιορισμοί
ξ. Ελλιπής προστασία της πνευματικής
ιδιοκτησίας από μέρους της Πολιτείας
ο. Έθιμα και παραδόσεις
π. Διαφορετικές κουλτούρες άλλων λαών
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Πηγές

Gomes-Casseres and
Kohn, 1996; Acs and
Preston, 1997;
Kutschker, 1997;
Mambula, 2002; Chetty
and Campbell-Hunt,
2003; Ξουρής, 1995;
Σαββίδης, 2000;
Ζυγούρας, 2002

Buckley, 1989; Acs and
Preston, 1997; Winch
and McDonald, 1999;
Mambula, 2002;
Soontiens, 2002; Chetty
and Campbell-Hunt,
2003; Ξουρής, 1995
Σαββίδης, 2000
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Πίνακας 2.5: Τα Σημαντικότερα Προβλήματα που Αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ (Συνεχ.)
Γενική
Κατηγορία
Προβλημάτων

Υποκατηγορίες
Προβλημάτων

Πηγές

10. Κλάδος σε
Παρακμή

α. Είσοδος και λειτουργία σε κλάδο που βρίσκεται
σε παρακμή
β. Είσοδος και λειτουργία σε κλάδο που έχει
χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης
γ. Κλάδος με χαμηλά εμπόδια εισόδου

Acs and Preston, 1997;
Κανελλόπουλος, 1987;
Ξουρής, 1995;
Σαββίδης, 2000

Με τα σύγχρονα οικονομικά δεδομένα, η παγκοσμιοποίηση και η
διεθνοποίηση των αγορών επηρεάζει, έστω και έμμεσα, όλες τις επιχειρήσεις του
κόσμου (Recklies, 2001b) δημιουργώντας νέες δομές και σχέσεις, οι οποίες έχουν ως
αποτέλεσμα οι επιχειρηματικές αποφάσεις και δράσεις που λαμβάνουν χώρα στη μια
άκρη του κόσμου να έχουν σημαντικές συνέπειες σε μέρη που βρίσκονται στην άλλη
(Acs and Preston, 1997).
Η τεχνολογική πρόοδος στον τομέα του εφοδιασμού και της διανομής καθώς
και οι αλλαγές στις τηλεπικοινωνίες και στην ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων,
δημιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να είναι εφικτός ο συντονισμός
της έρευνας, του μάρκετινγκ και της παραγωγικής διαδικασίας σε διαφορετικά μέρη
του κόσμου, επιτρέποντας σε όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις να πουλάνε, να
αγοράζουν και να συνεργάζονται σε παγκόσμια κλίμακα (Acs and Preston, 1997;
Recklies, 2001b). Ομοίως, οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν τις
τιμές των προϊόντων που επιθυμούν να αγοράσουν σε παγκόσμια βάση έτσι ώστε να
επιτύχουν την καλύτερη προσφορά (Recklies, 2001b).
Όλα τα παραπάνω, έχουν ως αποτέλεσμα τη στροφή προς τη διεθνοποίηση των
δραστηριοτήτων όλων των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των πιο
μικρών και τοπικά προσανατολισμένων, ακόμα και αν δεν σκοπεύουν άμεσα να
δημιουργήσουν ένα τμήμα εξαγωγών ή εισαγωγών. Πολλές επιχειρήσεις επιχειρούν
τη διεθνοποίηση των λειτουργιών τους όταν ακόμα είναι σχετικά μικρές σε μέγεθος
και εμπειρία, επιλέγοντας να αναπτύξουν σταδιακά τις δραστηριότητές τους στο
εξωτερικό (Kaynak et al., 1987).
Ένα χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε παγκόσμια ή σε
διεθνή κλίμακα είναι ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία απαρτίζονται από
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μεγάλες εταιρίες (Mittelstaedt et al., 2003). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 2ης
Υπουργικής Διάσκεψης του ΟΟΣΑ για τις ΜΜΕ (2004, σελ. 36, 63-64), οι ΜΜΕ
αντιπροσωπεύουν ποσοστό λιγότερο του 30% των συνολικών εξαγωγών της APEC
(Asian Pacific Economic Cooperation - Οικονομική Συνεργασία Ασίας Ειρηνικού),
ενώ μόνο το 3% των ΜΜΕ στην Ευρώπη έχουν θυγατρικές, υποκαταστήματα ή
κοινοπραξίες σε άλλες χώρες. Από την άποψη του μεριδίου τους
στο σύνολο των εξαγωγών των ΗΠΑ, οι ΜΜΕ κατείχαν, κατά μέσο όρο, ένα
ποσοστό γύρω στο 30% τα τελευταία χρόνια, ενώ στην Ιαπωνία το μερίδιο των
ΜΜΕ (<300 εργαζόμενοι) επί του συνόλου των εξαγωγών μεταποιημένων
προϊόντων, πλησίαζε το 50% τη δεκαετία του ΄90, κάτι αντίστοιχο με την εμπειρία
των ΜΜΕ της Αυστραλίας (<200 εργαζόμενοι). Τέλος, στην Κορέα οι εξαγωγές των
ΜΜΕ (<300 εργαζόμενοι) στη διάρκεια της ίδιας περιόδου, κυμαίνονταν μεταξύ του
ενός τρίτου και των δύο πέμπτων των συνολικών εξαγωγών της χώρας.
2.6.1 Η Διαδικασία Διεθνοποίησης των ΜΜΕ
Σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, διεθνοποίηση
καλείται η βήμα προς βήμα διαδικασία ανάπτυξης των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων κατά την οποία η επιχείρηση εμπλέκεται και αφοσιώνεται ολοένα
και

περισσότερο

σε

διεθνείς

επιχειρηματικές

δραστηριότητες

μέσα

από

συγκεκριμένα προϊόντα σε επιλεγμένες αγορές (Albaum et al., 1998, σελ. 1).
Η διαδικασία διεθνοποίησης των ΜΜΕ και η απόφαση της εκάστοτε εταιρίας
να προωθήσει τα προϊόντα της σε ξένες αγορές έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών
ερευνών και έχει προσελκύσει έντονο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον (π.χ. McDougall and
Oviatt, 1996; Gankema et al., 1997; Crick and Jones, 2000). Τα τελευταία τριάντα
χρόνια, έχουν αναπτυχθεί και προταθεί αρκετές θεωρίες και εννοιολογικά πλαίσια
αναφορικά με τη διεθνοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των MME
(Gankema et al., 1997; Wolff and Pett, 2000).
Πολλοί ερευνητές, όπως για παράδειγμα ο Harrison (2004), υποστήριξαν ότι
έχει υπερεκτιμηθεί ο ρόλος των ΜΜΕ, και ότι οι Πολυεθνικές επιχειρήσεις
κατάφεραν να επιτύχουν στο καινούργιο παγκόσμιο περιβάλλον συνδυάζοντας
τέσσερα βασικά στοιχεία: α) επικεντρώθηκαν στα βασικά τους ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα, β) χρησιμοποίησαν τις νέες τεχνολογίες, γ) δημιούργησαν
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στρατηγικές συμμαχίες, και δ) ενίσχυσαν την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων
τους.
Παρόλα αυτά, η παραπάνω άποψη δεν λαμβάνει υπόψη της τη συνεργασία
μεταξύ μεγάλων και ΜΜΕ, την υψηλή εξάρτηση των τοπικών οικονομιών από τις
μικρές επιχειρήσεις, το ρόλο των ΜΜΕ στις τεχνολογικές αλλαγές καθώς και την
υψηλή σημαντικότητά τους για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των βιομηχανικών
κλάδων (Acs, 1995).
Όπως φαίνεται και από τον ορισμό της, η διεθνοποίηση είναι μια σταδιακή
διαδικασία μέσα από την οποία η επιχείρηση αυξάνει τη δέσμευσή της στις διεθνείς
λειτουργίες της καθώς περνάει το κάθε στάδιο. Μέσα λοιπόν από αυτή τη σταδιακή
διαδικασία, οι ΜΜΕ γίνονται αποδέκτες πολλών ευκαιριών και κινήτρων για
διεθνοποίηση (Liesch and Knight, 1999). Οι κινητήριες δυνάμεις οι οποίες ωθούν τις
ΜΜΕ προς την κατεύθυνση της διεθνοποίησης είναι πολλές, και τις περισσότερες
φορές η απόφαση της διοίκησης για έναρξη διεθνούς δραστηριότητας δεν
υποκινείται μόνο από έναν παράγοντα αλλά από συνδυασμό παραγόντων, οι οποίοι,
ανάλογα με τη φύση τους, μπορεί να προέρχονται είτε από το εξωτερικό είτε από το
εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (Rundh, 2001). Οι βασικοί παράγοντες που
επηρεάζουν την απόφαση των ΜΜΕ για διεθνοποίηση παρουσιάζονται στον Πίνακα
2.6, ενώ οι λόγοι-κίνητρα της διεθνούς επέκτασης των ΜΜΕ παρουσιάζονται στον
Πίνακα 2.7.
Οι ΜΜΕ

ανταποκρίνονται

στις

παραπάνω

ευκαιρίες

διεθνοποίησης,

ψάχνοντας για πληροφορίες που θα τις βοηθήσουν να αποκτήσουν αρκετή γνώση για
αυτές. Σύμφωνα με πάρα πολλούς ερευνητές (ενδεικτικά αναφέρονται οι: Reid,
1984; Seringhaus, 1987; Buckley, 1989; Christensen, 1991; Julien et al., 1997;
Chetty and Campbell-Hunt, 2003; Julien and Ramangalahy, 2003), η εύρεση
πληροφοριών για ξένες αγορές αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που
πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ΜΜΕ κατά τη διαδικασία διεθνοποίησής τους (βλ.
Πίνακα 2.5, Πρόβλημα 2α).
Οι σύγχρονες τεχνολογίες, και ειδικότερα οι εξελίξεις στο Διαδίκτυο, μείωσαν
το κόστος απόκτησης των πληροφοριών, έκαναν ευκολότερη τη ροή τους από τη μία
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Πίνακας 2.6: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Απόφαση των ΜΜΕ για Διεθνοποίηση
Εξωτερικό Περιβάλλον Επιχείρησης
1. Οι εξωτερικές διασυνδέσεις που

Εσωτερικό Περιβάλλον Επιχείρησης
1. Η ηλικία της εταιρίας

αποκτούν οι επιχειρήσεις μέσω

2. Τα χαρακτηριστικά των ατόμων που

συνεργασιών και κοινοπραξιών

λαμβάνουν τις αποφάσεις

2. Ο βαθμός διεθνοποίησης του κλάδου

3. Διάφοροι ψυχολογικοί παράγοντες

στον οποίο δραστηριοποιούνται οι

4. Οι ικανότητες και ο διεθνής

επιχειρήσεις

προσανατολισμός της διοίκησης

3. Η εγκαθίδρυση και ανάπτυξη σχέσεων

5. Το επίπεδο της διεθνούς εμπειρίας των

με πράκτορες και αντιπροσώπους

στελεχών της επιχείρησης

4. Η δημιουργία και σύναψη σχέσεων με
άλλες ήδη διεθνοποιημένες
επιχειρήσεις, ή με ξένες εταιρίες που
είναι εγκατεστημένες στη χώρα
προέλευσης
Πηγή: Μπίμπου, 2003, σελ. 37-42.

Πίνακας 2.7: Λόγοι-κίνητρα της Διεθνούς Επέκτασης των ΜΜΕ
1. Κορεσμός της εγχώριας αγοράς και πτώση των εγχώριων πωλήσεων
2. Εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στην τοπική αγορά – Ανταγωνιστικές πιέσεις
3. Μείωση του κόστους παραγωγής
4. Εκμετάλλευση των πρώτων υλών
5. Στρατηγική θέση της χώρας στόχου και πρόσβαση σε νέες αγορές
6. Πρόσβαση σε υψηλή τεχνολογία
7. Μέγεθος της τοπικής αγοράς
8. Αποφυγή των εμποδίων και των περιορισμών στις εξαγωγές
9. Ακολουθώντας τους πελάτες
10. Ακολουθώντας τον ανταγωνισμό
11. Αντεπίθεση στον ανταγωνισμό
Πηγή: Χατζηδημητρίου, 2001, Κεφ. 2, σελ. 2-8.
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εταιρία στην άλλη, και έδωσαν τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να συμμετάσχουν στην
παγκόσμια οικονομία (Acs and Preston, 1997; ΟΟΣΑ, 2004, σελ.59). Πέρα από τις
νέες τεχνολογίες, τα επιχειρηματικά δίκτυα αποτελούν ακόμα μία αποτελεσματική
πηγή απόκτησης πληροφοριών για τις ΜΜΕ όσον αφορά το θέμα της διεθνοποίησής
τους (Johanson and Mattson, 1988).
Παρόλα αυτά, η απόκτηση πληροφοριών για ξένες αγορές συνεχίζει να
αποτελεί πονοκέφαλο για πολλές ακόμα ΜΜΕ. Αυτό σημαίνει, πως η καλύτερη
κατανόηση του τρόπου απόκτησης πληροφοριών από τις ΜΜΕ θα πρέπει να
αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω ερευνών, όχι μόνο για να ανακαλύψουμε τρόπους
με τους οποίους θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις αυτές να εδραιώσουν και να
σταθεροποιήσουν τις διεθνείς τους δραστηριότητες, αλλά και για να δούμε πως
άλλες επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα ή την επιθυμία να δραστηριοποιηθούν
στο εξωτερικό μπορούν να βελτιωθούν και να επωφεληθούν από αυτές τις πρακτικές
απόκτησης πληροφοριών (Julien and Ramangalahy, 2003).
Η ταχύτητα μετακίνησης από το ένα στάδιο στο επόμενο χαρακτηρίζει και το
ρυθμό διεθνοποίησης, ενώ ο τρόπος με τον οποίο θα χειριστούν οι ΜΜΕ αυτήν τη
διαδικασία καθορίζει και το αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό (Kutschker et al., 1997).
Στη συνέχεια, οι ΜΜΕ θα πρέπει να αποφασίσουν το πότε θα ξεκινήσουν τη
διαδικασία διεθνοποίησής τους, να επιλέξουν την κατάλληλη στρατηγική άσκησης
των διεθνών επιχειρηματικών τους λειτουργιών και να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα
στοιχεία, όπως για παράδειγμα επαρκή χρηματοδότηση, κατάλληλα διοικητικά
στελέχη και καλές πρώτες ύλες, τα οποία θα τους εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις
για την επιτυχή έκβαση των προσπαθειών τους (Chetty and Campbell-Hunt, 2003).
Στον Πίνακα 2.8, παρουσιάζονται συνοπτικά οι πιο σημαντικές στρατηγικές
άσκησης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Καθώς η εύρεση επαρκούς χρηματοδότησης, η πρόσληψη έμπειρων
διοικητικών στελεχών και η απόκτηση κατάλληλων πρώτων υλών, αποτελούν
σημαντικά προβλήματα για τις ΜΜΕ διεθνώς, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
στη διοίκηση της χρονικής διάρκειας διεθνοποίησής τους. Για παράδειγμα, η
διαπραγμάτευση νέων πωλήσεων θα μπορούσε να μειωθεί έτσι ώστε να μπορέσουν
οι επιχειρήσεις να βρούνε το χρόνο να ψάξουνε για νέες χρηματοδοτήσεις που θα τις
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Πίνακας 2.8: Στρατηγικές Άσκησης Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
1. Εξαγωγές (Exports)
2. Συμφωνίες Παραγωγής (Contract Manufacturing)
3. Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης (Licensing)
4. Συμφωνίες Δικαιόχρησης (Franchising)
5. Διοικητικά Συμβόλαια (Management Contracts)
6. Συμφωνίες Κατασκευής Έργων “Με Το Κλειδί Στο Χέρι” (Turn-Key
Projects)
7. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investment ή FDI)
8. Διεθνείς ή Παγκόσμιες Στρατηγικές Συμμαχίες (International ή Global
Strategic Alliances)
9. Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (Portfolio Investments)
10. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Electronic Commerce ή E-Commerce)
Πηγή: Σαββίδης, 2000, σελ. 34-42; Χατζηδημητρίου, 2001, Κεφ. 2, σελ. 9-50.

βοηθήσουν να αυξήσουν την παραγωγική τους ικανότητα (Chetty and CampbellHunt, 2003).
Τα κύρια όπλα των ΜΜΕ στην προσπάθεια διεθνοποίησής τους είναι η
καινοτομία, οι στενές επαφές με τον πελάτη (customer-oriented), η στόχευση ενός
μικρού και πολύ συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς (niche marketing), η επένδυση
σε καινούργια βιομηχανικά προϊόντα, η γρήγορη υιοθέτηση και εφαρμογή νέων
τεχνολογιών, και η ευελιξία-προσαρμοστικότητα στις γρήγορες μεταβολές του
εξωεπιχειρησιακού περιβάλλοντος (Carroll, 1984; Albers and Kumar, 1991;
Campbell, 1996; Acs and Preston, 1997; Liesch and Knight, 1999; Recklies, 2001b;
Chetty and Campbell-Hunt, 2003; Rao et al., 2003). Ένα επιπλέον πλεονέκτημα που
διευκολύνει τη διαδικασία διεθνοποίησης των ΜΜΕ, αποτελεί η σύναψη
συνεργασιών και συνεταιρισμών με ξένους προμηθευτές, διανομείς, ανταγωνιστές,
εξειδικευμένες εταιρίες και πελάτες (Johanson and Mattsson, 1988; Hakansson and
Snehota, 1995). Μέσα από τις παραπάνω συνεργασίες οι ΜΜΕ, αφενός αποκτούν
γνώσεις και πρώτες ύλες που τις βοηθούν να επεκταθούν γρήγορα στις ξένες αγορές,
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και αφετέρου μοιράζονται τους κινδύνους και το ρίσκο της διεθνοποίησης (Gulati et
al., 2000; Chetty and Campbell-Hunt, 2003).
Οι συνεργασίες με ξένους προμηθευτές, διανομείς και ανταγωνιστές, έχουν
ιδιαίτερη βαρύτητα και σημαντικότητα για μικρές και απομονωμένες οικονομίες στις
οποίες οι συνηθισμένες επιχειρήσεις είναι μικρές συγκριτικά με αυτές άλλων χωρών.
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μια μικρή τοπική αγορά έχουν
μικρότερες πιθανότητες να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή, στο
μάρκετινγκ ή ακόμα και στην έρευνα (Chetty and Campbell-Hunt, 2003), σε
αντίθεση με αυτές που προωθούν τα προϊόντα τους σε νέες αλλοδαπές αγορές
(Χατζηδημητρίου, 2001, Κεφ. 2, σελ. 27).
Παρόλα αυτά, θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι οι περισσότερες ΜΜΕ δεν
εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες για διεθνοποίηση που τους παρουσιάζονται, αλλά
αντιδρούν παθητικά και με μεγάλη χρονική καθυστέρηση (Julien et al., 1994,;
Mittelstaedt et al., 2003). Για να μπορέσουν οι ΜΜΕ να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες
και να γίνουν παγκόσμιοι ενεργητικοί παίκτες, θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες
βασικές προϋποθέσεις, πχ. θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα κεφάλαια και η
κατάλληλη υποδομή σε τεχνολογία και μηχανήματα, θα πρέπει η διοίκηση και οι
ιδιοκτήτες των ΜΜΕ να επιδείξουν αφοσίωση, δέσμευση και αποφασιστικότητα
κατανοώντας

πλήρως

τη

στρατηγική

σημασία

της

διεθνοποίησης

των

δραστηριοτήτων τους, θα πρέπει να υπάρχουν, ή στην περίπτωση που δεν υπάρχουν
να προσληφθούν, στελέχη με διεθνή εμπειρία και γνώση, και τέλος, θα πρέπει
ολόκληρη η επιχείρηση (διοίκηση και εργαζόμενοι) να είναι εξοικειωμένη με την
έννοια και τη φύση της αλλαγής (Recklies, 2001b).
2.6.2 Η Πρόσβαση των ΜΜΕ στις Παγκόσμιες Αγορές
Η μείωση των δασμολογικών περιορισμών, η ελεύθερη ροή των προϊόντων, του
εργατικού δυναμικού και των κεφαλαίων από τη μια χώρα στην άλλη (π.χ. εντός των
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η σύναψη συμφωνιών απελευθέρωσης του
διεθνούς εμπορίου, όπως είναι αυτή της NAFTA (North Atlantic Free Trade
Agreement – ΒορειοΑτλαντική Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου) ή αυτή μεταξύ του
Καναδά και των Η.Π.Α. (Canada-U.S. Free Trade Agreement – Συμφωνία
Ελεύθερου

Εμπορίου

μεταξύ

Καναδά-Η.Π.Α.),

και

η

διεθνοποίηση

της

επιχειρηματικής δραστηριότητας, περιλαμβανομένου και του πρόσφατου κύματος

107

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

παγκόσμιας αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας, προσφέρουν όλο και περισσότερο στις
ΜΜΕ τη δυνατότητα να συντονίσουν στρατηγικά τις διαδικασίες χρηματοδότησης,
παραγωγής και μάρκετινγκ σε παγκόσμια βάση, ενώ παράλληλα τις ωθούν να
διευρύνουν τους επιχειρηματικούς ορίζοντές τους μέσα από διάφορες διασυνοριακές
δραστηριότητες (Campbell, 1996; Mittelstaedt et al., 2003).
Πολλοί επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται τις παραπάνω ευκαιρίες και
αναγνωρίζουν ότι η πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές αποτελεί πλέον στρατηγικό
παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Η πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές
μπορεί να επιτρέψει σε επιχειρήσεις με προοπτικές μεγάλης ανάπτυξης να
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και αποτελεί συχνά σημαντική
στρατηγική κίνηση για τις ΜΜΕ με μεγάλες επενδύσεις σε πνευματική ιδιοκτησία
(Acs and Preston, 1997).
Η πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές, μπορεί επίσης να προσφέρει σημαντικές
επιχειρηματικές ευκαιρίες, όπως νέες «φωλιές» αγοράς (niche markets), δυνατότητα
εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας, αναβάθμιση της τεχνολογικής ικανότητας,
τρόπους

επιμερισμού

των

κινδύνων,

μείωση

και

κατανομή

δαπανών,

περιλαμβανομένων και των δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη, και, σε πολλές
περιπτώσεις, βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση (Yap and Souder, 1994;
Campbell, 1996; Gulati et al., 2000; Χατζηδημητρίου, 2001, Κεφ. 2, σελ. 27; Chetty
and Campbell-Hunt, 2003).
Τα αποτελέσματα πρόσφατων μελετών συνδέουν τις επιχειρήσεις, οι οποίες
εμφανίζουν ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με τις εξαγωγές και διαπιστώνουν ότι οι
εξαγωγές δεν αποτελούν το τέλος μιας αναπτυξιακής διαδικασίας, αλλά την
αφετηρία, συμπέρασμα το οποίο επιβεβαιώνει την ήδη υπάρχουσα εξαγωγική θεωρία
(ΟΟΣΑ, 2004, σελ. 60). Μια άλλη μελέτη (Kaynak et al., 1987) που
πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία έδειξε, ότι οι μικρές εξαγωγικές επιχειρήσεις του
δείγματος έχουν την τάση να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που εμφανίζονται σε
γειτονικές ή/και κοντινές με τη Σουηδία χώρες, σε αντίθεση με τις ευκαιρίες εκείνες
που παρουσιάζονται σε χώρες πιο μακρινές και άγνωστες. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, οι γειτονικές ή κοντινές αγορές αντιμετωπίζονται από τις μικρές
εξαγωγικές επιχειρήσεις της Σουηδίας ως προεκτάσεις των δυνατοτήτων της τοπικής
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αγοράς, με αποτέλεσμα να μην επιχειρούν μεταβολές στο μάρκετινγκ των προϊόντων
τους.
Πέρα από τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις, η πρόσβαση στις παγκόσμιες
αγορές μπορεί επίσης να αποτελέσει και απειλή για τις ΜΜΕ, αφού τις εκθέτει σε
εντονότερο διεθνή ανταγωνισμό. Οι απειλές και τα προβλήματα των ΜΜΕ στις
ξένες αγορές είναι πολλά, και αφορούν κυρίως την ύπαρξη φραγμών εισόδου, την
έλλειψη κεφαλαίου για επέκταση των παραγωγικών τους δυνατοτήτων και για
προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, τον αυξημένο ανταγωνισμό, τη
δυσκολία

σύναψης

συμμαχίας

ή

συνεταιρισμού,

την

ύπαρξη

υψηλών

συναλλαγματικών κινδύνων και περιορισμών, τη δυσκολία επιλογής αξιόπιστου
διανομέα, τα πολιτικά, νομικά, πολιτιστικά και δασμολογικά εμπόδια, τη δυσκολία
απόκτησης πληροφοριών, την έλλειψη διοικητικού προσωπικού με διεθνή εμπειρία,
τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά, καθώς και την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής
εισόδου (Kaynak et al., 1987; Campbell, 1996; Acs and Preston, 1997; Zacharakis,
1997; Nakos and Brouthers, 2002; Soontiens, 2002).
Επίσης, η πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές μπορεί να έχει σοβαρές
επιπτώσεις στα επιχειρηματικά και οργανωτικά πρότυπα, στη διοικητική και
τεχνολογική ικανότητα, στα θέματα προτύπων και διεθνούς συμβατότητας, καθώς
και σε θέματα καινοτομίας. Τέλος, από πλευράς μέσων οι ΜΜΕ δεν είναι τόσο καλά
εξοπλισμένες όσο οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του εξωτερικού, με αποτέλεσμα να
οδηγούνται ακόμα και σε απώλεια παραδοσιακών αγορών λόγω παρουσίας
φθηνότερων ξένων ανταγωνιστών (ΟΟΣΑ, 2004, σελ. 60-62).
Οι κυβερνήσεις πρέπει να φροντίσουν για τον περιορισμό των εμποδίων που
αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες που θέλουν να δώσουν παγκόσμια διάσταση στις
δραστηριότητες τους, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις που έχουν
μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και ανάληψης εξαγωγικής δραστηριότητας και οι
οποίες μπορούν να αναπτύξουν και να εκμεταλλευτούν φωλιές αγοράς (niche
markets), καθώς επίσης και να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στις παγκόσμιες
αγορές.
Το πιο προφανές μέτρο είναι να προσπαθήσουν να περιορίσουν τα εμπόδια
στις εμπορικές συναλλαγές μέσα από διεθνείς διαπραγματεύσεις. Παρόλο που τα
στοιχεία για τα παραπάνω εμπόδια είναι αποσπασματικά και ανέκδοτα, φαίνεται ότι
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πολλά από αυτά δεν εντοπίζονται στα σύνορα. Αντίθετα, πρόκειται για μη
δασμολογικά εμπόδια που σχετίζονται συχνά με την ανάγκη για τις μικρότερες
επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με δύο ή περισσότερα συστήματα κανονιστικών
διατάξεων, μόλις επεκτείνουν τη δραστηριότητα τους έξω από μία ενιαία αγορά
(ΟΟΣΑ, 2004, σελ. 36-37).
Γενικότερα, η επιτυχής πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές και η ανάπτυξη
διεθνών ΜΜΕ θα ενισχυθούν αν έχουν στη διάθεσή τους πιο διεθνοποιημένες
υποδομές, οι οποίες να στηρίζουν την ομαλή ανάπτυξη των επιχειρήσεων πέρα από
τα εθνικά σύνορα. Αυτό ισχύει κυρίως για την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με
το φορολογικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και τις σχετικές προϋποθέσεις, τις
συμβουλευτικές υπηρεσίες, τις αγορές και τους ισχύοντες κανονισμούς και τις
διαδικασίες επίλυσης διαφορών. Στον τομέα αυτό απαιτείται ενεργή συνεργασία
μεταξύ κυβερνήσεων, διεθνών φορέων και του ιδιωτικού τομέα για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που
απευθύνονται σε νέους και υφιστάμενους δυναμικούς επιχειρηματίες (ΟΟΣΑ, 2004,
σελ. 37) .

2.7 Born Globals ΜΜΕ
Παρά το γεγονός, ότι οι όλες θεωρίες που αφορούν τη διαδικασία της διεθνοποίησης
δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν από το 1960 μέχρι το 1990, άρχισαν, από τα
τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές της δεκαετίας του 1990, να εμφανίζονται
στη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία κάποια παραδείγματα επιχειρήσεων οι
οποίες έγιναν διεθνείς είτε με την ίδρυσή τους είτε λίγο αργότερα και οι οποίες
φαινόταν να μη συμβαδίζουν με το περιεχόμενο των παραδοσιακών προσεγγίσεων
της διαδικασίας διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Bell and
McNaughton, 2000). Σημαντική χρονιά για τη μελέτη αυτού του είδους των
επιχειρήσεων, αποτελεί το 1993 όταν και πρωτοεμφανίστηκαν τα περισσότερα
άρθρα και οι πρώτες σημαντικές εμπειρικές έρευνες (Rialp et al., 2005).
Το συγκεκριμένο είδος επιχειρήσεων ονομάστηκε με διάφορους τρόπους, όπως
για παράδειγμα Γεννημένες Παγκόσμιες Επιχειρήσεις ή αλλιώς ΓΠΕ (Born Globals),
Διεθνή Νέα Εγχειρήματα (International New Ventures), Ξεπεταγμένες Παγκόσμιες
(Global Start-ups),

Πρόωρα,

Γρήγορα,
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Επιχειρήσεις (Early, Rapid, or Accelerated Internationalised Businesses), και
Επιχειρήσεις

Διεθνούς

Επιχειρηματικότητας

(International

Entrepreneurship

Businesses), Γεννημένες Διεθνείς (Born Internationals), Έμφυτοι Εξαγωγείς (Innate
Exporters), (Oviatt and McDougall, 1999; Rialp et al., 2005; Zahra, 2005). Από τα
παραπάνω ονόματα, τα δύο πρώτα χρησιμοποιούνται και απαντώνται με μεγαλύτερη
συχνότητα, συγκριτικά με τα υπόλοιπα, από την πλειοψηφία των μελετών πάνω στο
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Για λόγους διευκόλυνσης και συντομίας
χώρου, στην παρούσα υποενότητα θα χρησιμοποιηθεί ο όρος ΓΠΕ.
Σε αντιστοιχία με τον μεγάλο αριθμό ονομάτων, υπάρχουν και πάρα πολλοί
ορισμοί που περιγράφουν το φαινόμενο των ΓΠΕ. Ένας από τους πιο σημαντικούς,
ολοκληρωμένους, και συχνά χρησιμοποιούμενους ορισμούς είναι ο ακόλουθος:
“ΓΠΕ ονομάζονται οι επιχειρηματικοί οργανισμοί που, από το ξεκίνημά τους,
επιδιώκουν

να

αποκομίσουν

σημαντικά

ανταγωνιστικά

πλεονεκτήματα

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους πόρους για τη δημιουργία και πώληση των
προϊόντων τους σε πολλές διαφορετικές χώρες” (McDougall et al., 1994; Oviatt and
McDougall, 1994; Oviatt and McDougall, 2005; Rialp et al., 2005; Zahra, 2005).
Αντίστοιχα, οι Knight and Cavusgil (1996, σελ. 11) αντιλαμβάνονται τις ΓΠΕ ως
μικρές,

(συνήθως)

τεχνολογικά

προσανατολισμένες

εταιρίες

οι

οποίες

δραστηριοποιούνται σε διεθνείς αγορές από τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας τους.
Ο αριθμός των ουσιαστικών και σημαντικών γνωστικών προσεγγίσεων και
θεωρητικών υποδειγμάτων που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία
πάνω στο ζήτημα των ΓΠΕ, είναι πολύ περιορισμένος αφενός λόγω της μικρής
διάρκειας ζωής τους και αφετέρου λόγω της ύπαρξης διαφορετικών ερευνητικών
στόχων στις διάφορες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί (Rialp et al., 2005, σελ.
153). Επίσης, η ανυπαρξία ομοιομορφίας και συνέπειας στις διάφορες προσπάθειες
γνωστικής τεκμηρίωσης των ΓΠΕ (Rialp et al., 2005, σελ. 153), σε συνδυασμό με
την ύπαρξη περισσοτέρων εμπειρικών από ότι θεωρητικών ερευνών, έχουν
περιορίσει ακόμα περισσότερο τον αριθμό των αξιόλογων θεωρητικών μοντέλων
που περιγράφουν αυτό το είδος των επιχειρήσεων (Rialp et al., 2005, σελ. 150).
Μια από τις πρώτες και πιο ουσιαστικές προσπάθειες θεωρητικής τεκμηρίωσης
των ΓΠΕ είναι αυτή των Oviatt and McDougall (1994). Η δημοσίευσή τους με τίτλο
“Towards a Theory of International New Ventures”, προκάλεσε παγκόσμιο
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ενδιαφέρον αναφορικά με: α) την κατανόηση των παραγόντων που οδηγούν στη
γρήγορη διεθνοποίηση των νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων, β) το πως οι ΓΠΕ
δημιουργούν και διασφαλίσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, και γ) το
πως οι ΓΠΕ διαμορφώνουν την αλυσίδα αξίας τους έτσι ώστε από τη μια μεριά να
είναι ευέλικτες και από την άλλη να χτίζουν δυνατές και κερδοφόρες ανταγωνιστικές
θέσεις στην αγορά (Zahra, 2005).
Οι Oviatt and McDougall (1994), είχαν ως πρωταρχικό στόχο τον καθορισμό
και την περιγραφή του φαινομένου των ΓΠΕ, καθώς επίσης και την παρουσίαση
ενός θεωρητικού πλαισίου το οποίο θα έδινε εξηγήσεις για το πως οι συγκεκριμένες
εταιρίες μπορούν να ενταχτούν στις ήδη υπάρχουσες θεωρίες διεθνοποίησης. Το
πρώτο κεντρικό σημείο στη θεωρία τους αποτέλεσε η ηλικία της επιχείρησης και όχι
το μέγεθός της. Οι συγγραφείς περιγράφουν ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΓΠΕ,
ότι από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας τους έχουν διεθνή προσανατολισμό ο οποίος
τεκμηριώνεται από εύκολα καταγράψιμες και σημαντικές δεσμεύσεις πόρων (πρώτες
ύλες, ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοδότηση, χρόνο) σε πολλές ξένες αγορές.
Δεύτερο κομβικό στοιχείο της θεωρίας τους αποτέλεσε η παρατήρηση, ότι οι
ΓΠΕ δεν είναι απαραίτητο να έχουν στην πλήρη ιδιοκτησία τους τα ξένα
περιουσιακά στοιχεία. Με άλλα λόγια, οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι δεν είναι
απαραίτητη η εφαρμογή άμεσων ξένων επενδύσεων για την απόκτηση ξένων
περιουσιακών στοιχείων κατά τη διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Η δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών μπορεί να
οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή στην οικειοποίηση από την πλευρά της
επιχείρησης των ξένων περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία
μεγαλύτερης αξίας για την εταιρία χωρίς την ιδιοκτησία επιπλέον πόρων (Oviatt and
McDougall, 1994).
Με το να τονίζουν την ανάγκη απόκτησης ξένων πόρων και περιουσιακών
στοιχείων χωρίς να αποτελούν ιδιοκτησία τους, οι Oviatt and McDougall (1994)
δίνουν μεγάλη έμφαση στο πως οι ΓΠΕ ανταγωνίζονται στις ξένες αγορές. Θεωρούν
τη δημιουργικότητα και την ύπαρξη πρώτων υλών πιο σημαντική από την ποσότητα
ή τον τύπο τους. Με βάση αυτή τη λογική, η έμφαση μεταφέρεται στο που και στο
πως οι ΓΠΕ δημιουργούν προστιθέμενη αξία αναπτύσσοντας και διασφαλίζοντας τα
ιδιαίτερα άυλα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως είναι για παράδειγμα η
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οργανωσιακή κουλτούρα, οι σχέσεις, και η ικανότητα για καινοτομία, ειδικότερα
εκείνα τα οποία ενισχύουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στις ξένες
αγορές (Oviatt and McDougall, 1994; Zahra, 2005).
Οι Oviatt and McDougall (1994), θεωρούν ότι η εμφάνιση των ΓΠΕ αποτελεί
μία μοναδική πρόκληση στη θεωρία των σταδίων (Μοντέλο Uppsala). Σύμφωνα με
το Μοντέλο των Σταδίων, όλες οι νέες επιχειρήσεις ξεκινούν από τα πρώτα στάδια
της διαδικασίας διεθνοποίησης, με τρεις εξαιρέσεις. Πρώτον, οι επιχειρήσεις που
κατέχουν πολλούς πόρους αναμένεται να προσπεράσουν τα πρώτα στάδια της
διαδικασίας διεθνοποίησης. Δεύτερον, όταν οι συνθήκες στην ξένη αγορά είναι
σταθερές και ομοιογενείς, τότε η απόκτηση γνώσεων γι’ αυτές είναι πιο εύκολη, και
άρα δεν είναι επιτακτική η ανάγκη της σταδιακής επέκτασης της επιχείρησης.
Τρίτον, όταν η επιχείρηση που θέλει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της έχει
σημαντική εμπειρία σε αγορές που είναι παρόμοιες με αυτή που στοχεύει, τότε η
προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες μπορούν να μεταφερθούν και στη νέα αγορά
(Johanson and Vahlne, 1990).
Στην περίπτωση των ΓΠΕ, καμία από τις τρεις εξαιρέσεις δεν ισχύει. Οι πόροι
είναι ιδιαίτερα περιορισμένοι λόγω της μικρής ηλικίας και του μικρού μεγέθους
τους, οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται θεωρούνται από τις πιο
ευμετάβλητες, και κατέχουν από μηδενική έως ελάχιστη εμπειρία. Παρόλα αυτά, οι
ΓΠΕ δεν φαίνεται να ακολουθούν την παραδοσιακή προσέγγιση που προτείνουν τα
διάφορα μοντέλα σταδίων, και διεθνοποιούνται πολύ γρήγορα (Oviatt and
McDougall, 1994).
Οι Oviatt and McDougall (1994), πρότειναν ένα θεωρητικό υπόδειγμα με
στόχο να εξηγήσουν και να περιγράψουν βαθύτερα τις ΓΠΕ. Για τη δημιουργία του
συγκεκριμένου θεωρητικού πλαισίου στηρίχθηκαν στην παραδοσιακή θεωρία του
Κόστους των Συναλλαγών, στις ατέλειες της αγοράς, και στη διεθνή εσωτερίκευση
των βασικών συναλλαγών. Παρόλα αυτά, το προτεινόμενο μοντέλο περιλαμβάνει
στοιχεία και ιδέες τόσο από ερευνητές του τομέα της επιχειρηματικότητας,
αναφορικά με το πώς οι επιχειρήσεις αποκτούν επιρροή σε σημαντικούς πόρους
χωρίς αυτοί να τους ανήκουν, όσο και από το γνωστικό πεδίο του στρατηγικού
μάνατζμεντ, αναφορικά με το πώς τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μπορούν να
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αναπτυχθούν και να διατηρηθούν. Όλα τα παραπάνω στοιχεία περιγράφουν τις ΓΠΕ
ως ένα ξεχωριστό είδος των πολυεθνικών επιχειρήσεων.
Το μοντέλο των Oviatt and McDougall (1994) περιγράφει τον διαχωρισμό των
οικονομικών συναλλαγών σε μικρότερες υποομάδες με βάση τέσσερα απαραίτητα
και επαρκή στοιχεία τα οποία τελικά οδηγούν στη δημιουργία των ΓΠΕ. Το πρώτο
στοιχείο, έχει τίτλο “Εσωτερίκευση Μερικών Συναλλαγών” και διαχωρίζει τις
συναλλαγές που καθορίζονται από τις επιχειρήσεις με αυτές που επιβάλλονται από
τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται. Το δεύτερο στοιχείο, με τίτλο
“Εναλλακτικές Διοικητικές Δομές”, διαχωρίζει την υποομάδα των συναλλαγών που
σχετίζονται με τις καινούργιες επιχειρήσεις από αυτές που συνδέονται με τις ήδη
υπάρχουσες. Το τρίτο στοιχείο, στο οποίο δόθηκε ο τίτλος “Πλεονέκτημα Ξένης
Τοποθεσίας”, διακρίνει τις συναλλαγές των καινούργιων επιχειρήσεων σε εγχώριες
και σε διεθνείς. Τέλος, το τέταρτο στοιχείο, με τίτλο “Μοναδικοί Πόροι”,
διαφοροποιεί τις νέες διεθνείς επιχειρήσεις σε αυτές που έχουν μικρή διάρκεια ζωής
και σε αυτές που θα καταφέρουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.
Μια ακόμα σημαντική και πρωτότυπη συνεισφορά της εργασίας των Oviatt
and McDougall (1994), ήταν ο διαχωρισμός των ΓΠΕ σε τέσσερις τύπους: α) οι Νέοι
Εξαγωγείς/Εισαγωγείς, β) ο Πολυεθνικός Έμπορος, γ) η Καινούργια και Γεωγραφικά
Προσανατολισμένη Επιχείρηση, και δ) οι Γεννημένες Παγκόσμιες Επιχειρήσεις. Ο
παραπάνω διαχωρισμός, βασίστηκε σε δύο διαστάσεις, αυτή του συντονισμού των
δραστηριοτήτων της αλυσίδας αξίας και αυτή του αριθμού των χωρών στις οποίες
εισέρχονται οι επιχειρήσεις. Οι δύο διαστάσεις μαζί με τους τέσσερις τύπους των
ΓΠΕ, παρουσιάζονται γραφικά στο Σχήμα 2.2. Στο Σχήμα 2.2, αναγνωρίζονται με
βάση τις δύο διαστάσεις, συγκεκριμένοι τύποι επιχειρήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι δεν υπάρχουν εταιρίες που μπορεί να ανήκουν κάπου στη μέση, ή ότι με το
πέρασμα του χρόνου δεν θα αλλάξουν τύπο κάποιες επιχειρήσεις είτε συντονίζοντας
περισσότερες ή λιγότερες δραστηριότητες είτε λειτουργώντας σε περισσότερες ή
λιγότερες ξένες χώρες.
Οι Oviatt and McDougall (1994), χρησιμοποίησαν την αρθρογραφία και τη
λογική για να διατυπώσουν την άποψη, ότι αυτά τα τέσσερα είδη των ΓΠΕ κατέχουν
πολύ διαφορετικούς τύπους ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Χρησιμοποιώντας
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Σχήμα 2.2: Οι Τύποι των ΓΠΕ
Λίγες
Δραστηριότητες

Ι

ΙΙ

οι Νέοι
Εξαγωγείς/Εισαγωγείς

ο Πολυεθνικός
Έμπορος

ΙΙΙ

ΙV

Συντονισμός των
Δραστηριοτήτων της
Αλυσίδας Αξίας

η Καινούργια και
Γεωγραφικά
Προσανατολισμένη
Πολλές
Επιχείρηση
Δραστηριότητες
Λίγες Χώρες

από

έρευνες

που

Πολλές Χώρες

Αριθμός των Χωρών
που Δραστηριοποιούνται

Πηγή: Oviatt and McDougall, 1994, σελ. 59.

στοιχεία

οι Γεννημένες Παγκόσμιες
Επιχειρήσεις

είχαν

πραγματοποιηθεί

στο

κομμάτι

της

επιχειρηματικότητας, οι ίδιοι συγγραφείς οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι οι ΓΠΕ
κατέχουν δικά τους δυνατά σημεία τα οποία όχι μόνο τις επιτρέπουν να ξεγελάσουν
τους ανταγωνιστές τους, αλλά τις παρέχουν και τη δυνατότητα να δημιουργήσουν
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τα οποία θα τις οδηγήσουν σε υψηλή κερδοφορία και
ανάπτυξη.
Έχοντας αναγνωρίσει τους τέσσερις τύπους των ΓΠΕ, οι Oviatt and
McDougall (1994) τόνισαν ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις
αγορές τους με πολύ διαφορετικό τρόπο από τους ήδη υπάρχοντες ανταγωνιστές
τους. Οι ΓΠΕ ενστερνίζονται διαφορετικές προϋποθέσεις και γνώσεις αναφορικά με
την αγορά και τον ανταγωνισμό, γεγονός που πιθανά τις οδηγεί να αναζητήσουν και
να αναγνωρίσουν διαφορετικά είδη νέων ευκαιριών. Παρόλο που οι διαφορές οι
οποίες σχετίζονται με αυτές τις προϋποθέσεις και γνώσεις δεν είναι πλήρως
κατανοητές, φαίνεται ότι η γένεση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των ΓΠΕ
στηρίζεται στις αντιλήψεις των ιδρυτών τους. Οι αντιλήψεις αυτές τους επιτρέπουν
αφενός να εντοπίζουν γρήγορα τις ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές και αφετέρου να
αναπτύσσουν νέους τρόπους για να είναι σε θέση να τις εκμεταλλευτούν (Zahra,
2005).
Μία πρώτη αδυναμία της θεωρίας των Oviatt and McDougall, την οποία
υπογράμμισαν και οι ίδιοι (1994, σελ. 49), είναι ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία στον
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ακριβή καθορισμό της στιγμής που ξεκινάει τις δραστηριότητές της μια ΓΠΕ.
Πολλές νέες επιχειρήσεις περνούν μια μακρά περίοδο οργάνωσης και σχεδιασμού
μέχρι την επίσημη ίδρυσή τους. Διακυμάνσεις και διαφοροποιήσεις αυτής της
περιόδου μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον αριθμό και την ποιότητα των
πόρων που θα συγκεντρώσουν τα στελέχη των ΓΠΕ. Επίσης, αυτές οι διακυμάνσεις
έχουν τη δύναμη να διαστρεβλώσουν τη σαφήνεια της αποστολής και του οράματος
που καθοδηγεί τις στρατηγικές επιλογές μιας εταιρίας που επιθυμεί να διεθνοποιήσει
τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες (Zahra, 2005).
Προσπαθώντας να ξεφύγουν από την παραπάνω δυσκολία που σχετίζεται με
τον καθορισμό της ηλικίας των ΓΠΕ, οι McDougall and Oviatt (2000) υιοθέτησαν
έναν πιο γενικό ορισμό, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τις ΓΠΕ όσο
και για τις ήδη υπάρχουσες εταιρίες. Ο συγκεκριμένος ορισμός επικεντρώνεται
περισσότερο στις επιχειρηματικές ποιότητες των επιχειρήσεων, και λιγότερο στην
ηλικία κατά την οποία διεθνοποιούνται. Έτσι, ανεξάρτητα από τον αν θα
χρησιμοποιήσει κάποιος τον αρχικό ή τον αναθεωρημένο ορισμό, η επίδραση της
ηλικίας πάνω στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που αποκομίζουν οι ΓΠΕ από την
γρήγορη διεθνοποίησή τους, παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα (Zahra, 2005).
Ένα δεύτερο σημαντικό ζήτημα, το οποίο οι Oviatt and McDougall (1994;
1995) προσπέρασαν χωρίς να εξετάσουν, είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν τα
ιδρύματα και οι οργανισμοί στις ξένες χώρες, καθώς επίσης και τα οικονομικά
δεδομένα

μιας

γεωγραφικής

περιοχής,

στη

δημιουργία

και

διατήρηση

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για τις ΓΠΕ (Zahra, 2005).
Επίσης, οι συγγραφείς αφήνουν να εννοηθεί ότι οι επιχειρηματίες μπορούν
εύκολα και γρήγορα να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις ευκαιρίες που υπάρχουν
στις ξένες αγορές. Παρά το γεγονός, ότι με το πέρασμα των χρόνων ο εντοπισμός
των ευκαιριών στις ξένες αγορές έχει γίνει πιο εύκολος και πιο άμεσος, δεν θα
πρέπει να ξεχνάμε ότι στοιχεία όπως οι εθνικές κουλτούρες, η εκάστοτε τοπική
ιστορία, οι παραδόσεις και τα έθιμα, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν σε
σημαντικό βαθμό τη φύση και το μέγεθος των ευκαιριών που υπάρχουν σε μια άλλη
χώρα ή σε μια ξένη αγορά. Η απόκτηση γνώσεων πάνω σε άλλες κουλτούρες είναι
μία δύσκολη διαδικασία η οποία απαιτεί πολλά χρόνια μελέτης και άμεσης
αλληλεπίδρασης με τα στοιχεία τους. Η κατανόηση του πως η ιστορία συνδυάζεται
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με τα έθιμα και τις παραδόσεις για να διαμορφώσει την ανάπτυξη της βιομηχανίας
και την εξέλιξη του ανταγωνισμού, αποτελεί επίσης μία δύσκολη και χρονοβόρα
διαδικασία (Zahra, 2005).
Τέλος, μία ερώτηση που άφησαν αναπάντητη οι συγγραφείς είναι το τι και το
πως μαθαίνουν οι ΓΠΕ όταν διεθνοποιούν τις δραστηριότητές τους. Σύμφωνα με τη
θεωρία των Σταδίων, οι επιχειρήσεις αποκτούν διάφορες γνώσεις πειραματικά,
καθώς διεισδύουν στις ξένες αγορές. Η συγκέντρωση σημαντικής εμπειρίας και
γνώσεων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παίρνουν μεγαλύτερο ρίσκο. Αυτό δεν
ισχύει στην περίπτωση των ΓΠΕ, οι οποίες διεθνοποιούνται πολύ γρήγορα με
αποτέλεσμα να μην έχουν επαρκείς γνώσεις και εμπειρίες για τον τρόπο οργάνωσης
και λειτουργίας των ξένων αγορών (Zahra, 2005).
Μερικά χρόνια αργότερα, οι Oviatt and McDougall (1999) πρότειναν ένα
θεωρητικό

πλαίσιο

για

την

κατανόηση

της

επιταχυνόμενης

διεθνούς

επιχειρηματικότητας. Αρχικά, οι συγγραφείς τόνισαν τη σημασία τριών βασικών
παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την ταχύτητα διεθνοποίησης των νέων
επιχειρήσεων και οι οποίο είναι: α) το εύρος της διεθνοποίησης, δηλαδή το πόσα και
ποια τμήματα της αλυσίδας αξίας μιας επιχείρησης διεθνοποιούνται νωρίτερα ή
αργότερα από κάποια άλλα, για παράδειγμα οι πωλήσεις και η διανομή ενός
προϊόντος μπορεί να διεθνοποιηθούν γρηγορότερα από την κεντρική παραγωγή του,
β) η μέθοδος διεθνοποίησης, δηλαδή το ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν οι
επιχειρήσεις για να επεκταθούν στις ξένες αγορές, και γ) ο ρόλος των νέων
επιχειρήσεων, δηλαδή τη σημασία που διαδραματίζουν οι καινούργιες μικρές και
αναδυόμενες επιχειρήσεις οι οποίες διεθνοποιούνται πολύ γρήγορα, και οι οποίες
έρχονται σε αντίθεση με την παραδοσιακή θεωρία των Σταδίων (Oviatt and
McDougall, 1999).
Ειδικά για τις μικρές διεθνοποιημένες επιχειρήσεις, οι Oviatt and McDougall
(1999) αναγνωρίζουν τρεις ξεκάθαρους ρόλους. Πρώτον, οι πιο εξαρτημένες μικρές
επιχειρήσεις τείνουν να ευδοκιμούν σε ώριμες παγκόσμιες βιομηχανίες, όπως είναι η
αυτοκινητοβιομηχανία, η φαρμακοβιομηχανία, και η αεροδιαστημική, όπου οι
επενδύσεις που απαιτούνται για έρευνα και ανάπτυξη είναι τεράστιες και οι
οικονομίες κλίμακας απαραίτητες. Σε ώριμες αλλά λιγότερο βαριές βιομηχανίες,
όπως είναι η κλωστοϋφαντουργία και η επιπλοποιία, οι μικρές επιχειρήσεις

117

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

χρησιμοποιούνται από τις μεγαλύτερες για διανομή ή για άλλου τύπου συμμαχίες.
Δεύτερον, σε νέους βιομηχανικούς κλάδους και σε πολύ συγκεκριμένες αγορές
(niche markets), όπως είναι η κατασκευή εργαλείων ακριβείας και η ανάπτυξη
εξειδικευμένου λογισμικού, οι μικρές επιχειρήσεις διεθνοποιούνται αυτόνομα και
ανεξάρτητα, ίσως γιατί η εξειδικευμένη γνώση αποτελεί το κλειδί για να γίνουν πιο
επιτυχημένες και ανταγωνιστικές. Αυτές οι εταιρίες δεν επιδιώκουν συνεργασίες με
ξένους εταίρους προκειμένου να διεθνοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες, είτε γιατί δεν τους χρειάζονται, είτε γιατί φοβούνται ότι οι
αλλοδαποί συνεργάτες θα οικειοποιηθούν τις ειδικές τους γνώσεις. Τέλος, ορισμένες
μικρές αναδυόμενες επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες τοποθεσίες μπορεί να
διεθνοποιηθούν επειδή αποτελούν κομμάτι ενός αλληλοεξαρτώμενου βιομηχανικού
δικτύου μικρών επιχειρήσεων (Dunning, 1995). Οι συγγραφείς ονομάζουν αυτούς
τους τρεις ρόλους εξάρτηση (dependence), ανεξαρτησία (independence), και
αλληλεξάρτηση (interdependence).
Στη συνέχεια, οι ίδιοι συγγραφείς προσδιορίζουν ως κομβική μεταβλητή
επεξήγησης της επιταχυνόμενης διεθνοποίησης των επιχειρήσεων την τεχνολογική
αλλαγή. Η τεχνολογική αλλαγή επηρεάζεται από έξι σημαντικούς προσδιοριστικούς
παράγοντες: α) την τεχνολογία της επιχείρησης, ή αλλιώς την οργανωσιακή
ικανότητα παραγωγής η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπονται οι
πόροι σε προϊόντα, β) τη διαδικασία ανάπτυξης καινοτομιών, ειδικά από τις μικρές
επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό συγκριτικά με τις μεγάλες
εταιρίες, γ) την ανάπτυξη του μικροεπεξεργαστή, γεγονός που διευκόλυνε σημαντικά
τη διεθνοποίηση των μικρών επιχειρήσεων αφού κατέστησε τους υπολογιστές ένα
προσιτό και απαραίτητο επιχειρηματικό εργαλείο, δ) την ανάπτυξη και επέκταση του
Διαδικτύου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ακόμα και σε επιχειρήσεις με μόνο ένα
άτομο να διεθνοποιηθούν μέσα από μία επιχειρηματική ιστοσελίδα, ε) την πρόοδο
στην τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών, η οποία διευκόλυνε την ανάδειξη των ΓΠΕ
μέσα από τη χρήση σύγχρονων και ανέξοδων επικοινωνιακών εργαλείων όπως το
fax, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και το Διαδίκτυο, και στ) τη δημιουργία νέων
τεχνολογιών παραγωγής, οι οποίες επιτυγχάνονται μέσα από διάφορα προγράμματα
λογισμικού τα οποία βοηθούν στη σχεδίαση και ανάπτυξη των προϊόντων με πολύ
μικρότερο κόστος (Oviatt and McDougall, 1999).

118

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο των Oviatt and McDougall (1999), η
τεχνολογική αλλαγή δεν μπορεί από μόνη της να επεξηγήσει ολοκληρωμένα το
φαινόμενο της επιταχυνόμενης διεθνοποίησης των νέων και μικρών επιχειρήσεων,
παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε ως θεμελιώδης μεταβλητή. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα, η τεχνολογική αλλαγή να χρησιμοποιηθεί ως η βασική μεταβλητή που
επηρεάζει τους υπόλοιπους τέσσερις σημαντικούς θεωρητικούς παράγοντες, οι
οποίοι είναι: α) το πολιτικό περιβάλλον, β) ο βιομηχανικός κλάδος, γ) τα
χαρακτηριστικά της επιχείρησης, και δ) η διοικητική ομάδα. Με βάση την ανάλυση
των τεσσάρων αυτών παραγόντων, οι συγγραφείς δημιουργούν 10 ερευνητικές
υποθέσεις και παρουσιάζουν το θεωρητικό τους υπόδειγμα.
Μια

επίσης

αξιόλογη

προσπάθεια

δημιουργίας

ενός

ενιαίου

και

ολοκληρωμένου θεωρητικού μοντέλου αναφορικά με τη διεθνοποίηση των μικρών
επιχειρήσεων, ήταν αυτή των Bell and McNaughton (2000) καθώς επίσης και αυτή
των Bell et al. (2003). Οι Bell et al. (2003), με βάση μια ποιοτική έρευνα, η οποία
διενεργήθηκε με τη βοήθεια ημιδομημένων συνεντεύξεων με ανώτατα ή εξαγωγικά
στελέχη σε διάφορες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, στην Αυστραλία, και στη
Νέα Ζηλανδία, σε ένα δείγμα 50 μικρομεσαίων διεθνοποιημένων επιχειρήσεων,
κατέληξαν: α) στον εντοπισμό των βασικών διαφορών μεταξύ των τριών κατηγοριών
επιχειρήσεων,

δηλαδή

μεταξύ

των

“παραδοσιακών”,

των

“Γεννημένων

Παγκόσμιων”, και των “Ξανά-Γεννημένων Παγκόσμιων” επιχειρήσεων, και β) στη
δημιουργία ενός αξιόλογου ενιαίου θεωρητικού μοντέλου αναφορικά τόσο με τις
ΓΠΕ όσο και με τις Ξανά-ΓΠΕ.
Σύμφωνα με τους Bell et al. (2003), “παραδοσιακές επιχειρήσεις” ονομάζονται
αυτές οι οποίες ακολουθούν μια σταδιακή προσέγγιση κατά τη διαδικασία
διεθνοποίησης, δραστηριοποιούμενες πρώτα στην εγχώρια αγορά και μετά σε
διάφορες ξένες χώρες-αγορές. “ΓΠΕ” καλούνται αυτές που, σε αντίθεση με τις
“παραδοσιακές”, δεν ακολουθούν μια σταδιακή προσέγγιση κατά τη διαδικασία
διεθνοποίησης, αλλά πολύ γρήγορα μετά την ίδρυσή τους επεκτείνουν τις
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε αλλοδαπές αγορές. Τέλος, “Ξανά-ΓΠΕ”
είναι αυτές που διεθνοποιούνται με γρήγορο ρυθμό ύστερα από μια μακρά περίοδο
κατά την οποία ήταν επικεντρωμένες στην εγχώρια αγορά. Όπως οι ΓΠΕ, έτσι και
αυτού του είδους οι επιχειρήσεις δεν ακολουθούν τη συμβατική θεωρία των Σταδίων
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(Bell et al., 2003). Οι βασικές διαφορές των παραπάνω τριών κατηγοριών
επιχειρήσεων που προέκυψαν από την έρευνα των Bell et al. (2003), παρουσιάζονται
συνοπτικά στον Πίνακα 2.9.
Η δεύτερη σημαντική συνεισφορά των Bell et al. (2003), ήταν η παρουσίαση
ενός ενιαίου θεωρητικού μοντέλου το οποίο αναγνωρίζει την ύπαρξη πολλών και
διαφορετικών μεθόδων διεθνοποίησης, και το οποίο βασίστηκε τόσο στην
υπάρχουσα βιβλιογραφία και αρθρογραφία πάνω στο θέμα της διεθνούς επέκτασης
των επιχειρήσεων, όσο και στην αξιολόγηση διαφόρων εμπειρικών ερευνών
αναφορικά με τις διαδικασίες των ΓΠΕ και των Ξανά-ΓΠΕ. Οι συγγραφείς αρχικά
κάνουν δύο σημαντικές παρατηρήσεις. Πρώτον, ότι οι τρεις βασικές πορείες-τροχιές
που παρουσιάζονται στο μοντέλο, αποτελούν περισσότερο ενδείξεις των προτύπων
διεθνοποίησης και λιγότερο αναλλοίωτα και άκαμπτα μονοπάτια. Στην πράξη, οι
πραγματικές πορείες των επιχειρήσεων είναι πολύ πιο εξατομικευμένες, ιδιαίτερες,
και μοναδικές. Δεύτερον, θεωρούν ότι οι γνώσεις που κατέχει μια επιχείρηση
αποτελούν πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, το οποίο επηρεάζει αφενός τις
μεθόδους και αφετέρου το ρυθμό της διεθνοποίησης των επιχειρηματικών της
δραστηριοτήτων. Έτσι, οι εταιρίες με υψηλού επιπέδου γνώσεις είναι πιο πιθανό να
διεθνοποιηθούν γρηγορότερα από κάποιες άλλες με πιο βασικές ικανότητες (Bell et
al., 2003).
Στο συγκεκριμένο μοντέλο, οι συγγραφείς χωρίζουν τις επιχειρήσεις σε τρεις
κατηγορίες: α) στις παραδοσιακές, β) στις ΓΠΕ, και γ) στις Ξανά-ΓΠΕ. Αναμεταξύ
των παραδοσιακών επιχειρήσεων, το στοιχείο της γνώσης δεν είναι τόσο απαραίτητο
παρά το γεγονός ότι μερικές λειτουργίες των εταιριών μπορεί να απαιτούν την
ύπαρξη ικανοτήτων υψηλότερου γνωστικού επιπέδου. Γενικότερα, για αυτού του
είδους τις επιχειρήσεις δεν απαιτούνται προϊόντα και διαδικασίες υψηλών
προδιαγραφών (Bell et al., 2003).
Οι ΓΠΕ χωρίζονται περαιτέρω σε εταιρίες που στηρίζονται αποκλειστικά στις
ιδιαίτερες γνώσεις και σε εταιρίες που κάνουν εντατική χρήση των γνώσεων. Οι
εταιρίες και των δύο υποκατηγοριών μπορούν να ορισθούν ως “επιχειρήσεις που
απολαμβάνουν μια υψηλή προστιθέμενη αξία η οποία προέρχεται από την ύπαρξη
επιστημονικής γνώσης τόσο κατά την εκτέλεση των διαδικασιών όσο και κατά τη
δημιουργία του προϊόντος. Πολύ συχνά, τέτοιες γνώσεις είναι απαραίτητες και για
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Πίνακας 2.9: Βασικές Διαφορές κατά τη Διαδικασία Διεθνοποίησης

Κίνητρα

Στόχοι

Μέθοδος
επέκτασης

Παραδοσιακές

ΓΠΕ

Ξανά-ΓΠΕ

· Παθητικά
· Δύσκολη εγχώρια
αγορά
· Τυχαίες παραγγελίες
· Απρόθυμη διοίκηση
· Κόστος νέων
προϊόντων
· Υιοθέτηση
διαδικασιών που
οδηγούν σε
εξαγωγικές
δραστηριότητες

· Ενεργητικά
· Εξυπηρέτηση
μικρών και
συγκεκριμένων
παγκόσμιων αγορών
· Αφοσιωμένη
διοίκηση
· Διεθνής
προσανατολισμός
από τις πρώτες
μέρες λειτουργίας
· Ενεργητική έρευνα

· Παθητικά
· Αντίδραση σε
κάποιο “κρίσιμο”
συμβάν (αλλαγή
διοίκησης, εξαγορά,
συγχώνευση, κ,α.)

· Επιβίωση/ανάπτυξη
της επιχείρησης
· Αύξηση του όγκου
των πωλήσεων
· Απόκτηση μεριδίου
αγοράς
· Επέκταση του ΚΖΠ

· Απόκτηση
ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος
· Απόκτηση του
πλεονεκτήματος της
πρώτης κίνησης
· “Κλείδωμα”
πελατών
· Ταχύτατη διείσδυση
σε μικρές
παγκόσμιες αγορές
· Διασφάλιση και
εκμετάλλευση της
αποκλειστικής
γνώσης

· Εκμετάλλευση νέων
δικτύων
· Εκμετάλλευση νέων
πόρων οι οποίοι
αποκτήθηκαν από
κάποιο “κρίσιμο”
συμβάν

· Σταδιακή
· Εγχώρια επέκταση
πρώτα
· Επικέντρωση σε
κοντινές
“ψυχολογικές”
αγορές
· Στόχευση αγορών
με χαμηλή
τεχνολογία
· Περιορισμένη
εκμετάλλευση
δικτύων

· Ταυτόχρονη
εγχώρια και
εξαγωγική επέκταση
(πολλές φορές οι
εξαγωγές
προηγούνται της
δραστηριοποίησης
στην εγχώρια
αγορά)
· Επικέντρωση σε
ηγετικές αγορές
· Ακολούθηση του
πελάτη
· Αυξημένη
εκμετάλλευση
δικτύων
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· Περίοδος
προσανατολισμού
στην εγχώρια
αγορά,
ακολουθούμενη από
ταχύτατη
διεθνοποίηση
· Επικέντρωση στα
δίκτυα και στις
ξένες αγορές της
μητρικής εταιρίας
· Ακολούθηση του
πελάτη
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Πίνακας 2.9: Βασικές Διαφορές κατά τη Διαδικασία Διεθνοποίησης (Συνέχ.)
Παραδοσιακές

ΓΠΕ

Ξανά-ΓΠΕ

· Γρήγορος
· Ταχύτατη
διεθνοποίηση
(μεγάλος αριθμός
ξένων αγορών)
· Πολλές αγορές τη
φορά
· Παγκόσμια
ανάπτυξη προϊόντων

· Αργός/Γρήγορος
· Αρχικά, κανένας
διεθνής
προσανατολισμός
και στη συνέχεια
γρήγορη
διεθνοποίηση
· Πολλές αγορές τη
φορά
· Προσαρμογή/Ανάπτυξη νέων
προϊόντων

· Ευέλικτη και χρήση
δικτύων
· Χρήση
· Συμβατική
αντιπροσώπων ή
· Χρήση
Μέθοδος
διανομέων
αντιπροσώπων/διανο · Ενσωμάτωση με
διανομής/
μέων ή
κανάλια διανομής
Στρατηγική
χονδρεμπόρων
των πελατών,
εισόδου
· Απευθείας στους
κοινοπρακτικές
πελάτες
επιχειρήσεις,
παραγωγή στην ξένη
χώρα, κ.α.

· Χρήση δικτύων
· Χρήση των
καναλιών διανομής
της μητρικής
εταιρίας, των
συνεργατών, ή των
πελατών

Ρυθμός
Διεθνοποίησης

Διεθνείς
στρατηγικές

Χρηματοδότηση

· Σταδιακός
· Αργή διεθνοποίηση
(μικρός αριθμός
ξένων αγορών)
· Μία ξένη αγορά τη
φορά
· Προσαρμογή στην
υπάρχουσα
προσφορά

· Προσωρινές και
καιροσκοπικές
· Εκμετάλλευση και
αντίδραση μετά την
παρουσίαση νέων
ευκαιριών, και όχι
πριν
· Προσωπική
επέκταση ατόμων
· Μη
συσχετιζόμενοι/ες
νέοι/ες πελάτες/
αγορές

· Δομημένες
· Σχεδιασμένη
προσέγγιση για
διεθνή επέκταση
· Επέκταση των
παγκόσμιων δικτύων

· Παθητικές μέχρι τη
στιγμή του
“κρίσιμου”
συμβάντος, αλλά πιο
δομημένες μετά
· Επέκταση των
νεοαποκτηθέντων
δικτύων

· Εξερεύνηση
χρηματοδοτικών
πόρων σε νέες
αγορές

· Από το αρχικό
κεφάλαιο της
επιχείρησης
· Αυτοχρηματοδοτούμενες μέσω της
γρήγορης ανάπτυξης
· Δημόσιες
προσφορές

· Χρηματοδοτική
βοήθεια από τη
μητρική επιχείρηση

Πηγή: Bell et al., 2003, σελ. 346-347.
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τις λειτουργίες του μάρκετινγκ και των πωλήσεων”. Η βασική διαφορά των δύο
υποκατηγοριών είναι, ότι οι επιχειρήσεις που στηρίζονται αποκλειστικά στις
ιδιαίτερες γνώσεις τους υπάρχουν εξαιτίας της ύπαρξης και ανάδειξης των νέων
τεχνολογιών, ενώ οι εταιρίες που κάνουν εντατική χρήση των γνώσεων μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τις ιδιαίτερες γνώσεις τους για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, για
τη βελτίωση της παραγωγικότητας, για την εισαγωγή νέων μεθόδων παραγωγής, και
για την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών, αλλά δεν στηρίζουν ολόκληρη την
ύπαρξή τους σε αυτές. Οι επιχειρήσεις της πρώτης υποκατηγορίας είναι πιο πιθανό
να διεθνοποιηθούν γρηγορότερα από αυτές της δεύτερης κατηγορίας, των οποίων ο
ρυθμός διεθνοποίησης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το αν δημιουργούν
καινοτομίες ή τις υιοθετούν από κάποια άλλη πηγή (Bell et al., 2003).
Οι Ξανά-ΓΠΕ φαίνεται ότι προέρχονται κυρίως από παραδοσιακές βιομηχανίες
και λιγότερο από τεχνολογικούς κλάδους. Παρόλα αυτά, η ένταση της χρήσης των
αποκλειστικών τους γνώσεων μπορεί να αυξηθεί είτε εξαιτίας των αναβαθμίσεων
στα προϊόντα και/ή στις τεχνολογικές διαδικασίες του κλάδου τους, είτε λόγω της
απόκτησης νέων προϊόντων και/ή νέων δεδομένων για τις ξένες αγορές ως
αποτέλεσμα του “κρίσιμου” συμβάντος. Η απόκτηση περισσότερων γνώσεων πάνω
σε προϊόντα, διαδικασίες, ή αγορές έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το ρυθμό
διεθνοποίησης των συγκεκριμένων επιχειρήσεων (Bell et al., 2003).
Το θεωρητικό μοντέλο των Bell et al. (2003), στηρίζεται σε τέσσερις πολύ
ουσιαστικούς άξονες. Πρώτον, αναγνωρίζει και υιοθετεί τις απόψεις που
διατυπώθηκαν στην βιβλιογραφία και αρθρογραφία πάνω στο θέμα της εντατικής
χρήσης των αποκλειστικών γνώσεων, ως μία πολύ βασική πηγή διεθνών
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων (Coviello and McAuley, 1999; Jones, 1999; Autio
et al., 2000; Yli-Renko et al., 2001). Η εντατική χρήση των γνώσεων μπορεί να
προέλθει είτε από κατοχή αποκλειστικής γνώσης πάνω σε προϊόντα, σχεδιασμό,
ανάπτυξη, παραγωγικές διαδικασίες, και τεχνολογικές καινοτομίες είτε από την
υιοθέτηση λύσεων ηλεκτρονικού επιχειρείν. Μπορεί να επηρεαστεί επίσης, από την
κατοχή πολλών γνώσεων αναφορικά με τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται τόσο στον
παγκόσμιο βιομηχανικό κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, όσο και σε μικρές
και συγκεκριμένες ξένες αγορές (niche markets). Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο
ρυθμός της διεθνοποίησης θα είναι γρήγορος αφού οι επιχειρήσεις θα αναζητούν
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επίμονα συγκεκριμένες ευκαιρίες με στόχο την απόκτηση του πλεονεκτήματος της
πρώτης κίνησης (first mover advantage) (McNaughton, 2001).
Δεύτερον, αναγνωρίζει ότι η διαδικασία διεθνοποίησης των μικρών
επιχειρήσεων δεν είναι ούτε γραμμική αλλά ούτε και αμφίδρομη (Turnbull, 1987;
Bell, 1995). Οι επιχειρήσεις μπορεί να έρθουν αντιμέτωπες με περιόδους
διεθνοποίησης ακολουθούμενες από περιόδους οικονομικής λιτότητας, ή μπορεί να
βρεθούν αναμεμιγμένες σε γεγονότα τα οποία θα τις οδηγήσουν σε γρήγορη διεθνή
επέκταση ή ακόμα και σε αποδιεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους (Oesterle,
1997). Επίσης, συγκεκριμένα γεγονότα μπορεί να ωθήσουν τις εταιρίες να
επικεντρωθούν στην εγχώρια αγορά (Bell et al., 2003).
Τρίτον, και με δεδομένο ότι καμιά θεωρία διεθνοποίησης δεν φαίνεται να
εξηγεί ικανοποιητικά από μόνη της το φαινόμενο των ΓΠΕ (Coviello and McAuley,
1999), το προτεινόμενο μοντέλο συνδυάζει διαστάσεις και στοιχεία από τη θεωρία
των Σταδίων, τη θεωρία των Δικτύων, και την Προσέγγιση των Οργανωσιακών
Ικανοτήτων και Πόρων. Με την ενσωμάτωση συγκεκριμένων στοιχείων από κάθε
ένα από τα παραπάνω θεωρητικά υποδείγματα, το συγκεκριμένο μοντέλο παρέχει
μία λογική και συνεκτική προσέγγιση της διαδικασίας διεθνοποίησης των μικρών
επιχειρήσεων (Bell et al., 2003).
Τέλος, το μοντέλο επικεντρώνεται περισσότερο σε στρατηγικά θέματα και όχι
τόσο σε λειτουργικά. Με αυτόν τον τρόπο, δε δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων του μάρκετινγκ σε συγκεκριμένες ξένες αγορές, αλλά παρέχει το
απαραίτητο υπόβαθρο για την δημιουργία κατευθυντήριων και ρυθμιστικών
προτύπων, τα οποία θα συνεισφέρουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
διοίκησης και θα προσφέρουν λύσεις σε θέματα που σχετίζονται με τη
χρηματοδότηση των διεθνών λειτουργιών της επιχείρησης (Bell et al., 2003).
Οι Zahra et al. (2003), βασισμένοι στην Προσέγγιση των Οργανωσιακών
Ικανοτήτων και Πόρων, πρότειναν ένα θεωρητικό μοντέλο το οποίο εξετάζει το πως
ο συνδυασμός των άυλων και υλικών τεχνολογικών πόρων επηρεάζει το βαθμό και
την ταχύτητα διεθνοποίησης των ΓΠΕ. Οι συγγραφείς επικεντρώθηκαν στους
τεχνολογικούς πόρους διότι θεωρούν ότι: α) αποτελούν κλειδί επιτυχίας στις
βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας (Clark, 1989; Zahra, 1996; Autio et al., 1997), β)
καθορίζουν τον τύπο και την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει η επιχείρηση,
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γ) επηρεάζουν τις δυνατότητες και προοπτικές της λειτουργίας των ΓΠΕ, και δ)
μπορούν να καθορίσουν ουσιαστικά το βαθμό και την ταχύτητα διεθνοποίησης των
ΓΠΕ (Zahra et al., 2003).
Το συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο απεικονίζεται γραφικά στο Σχήμα 2.3 που
ακολουθεί, προτείνει ότι αφενός οι άυλοι και αφετέρου οι υλικοί τεχνολογικοί πόροι
μιας επιχείρησης, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν άμεσα το βαθμό και την
ταχύτητα

διεθνοποίησης

των

ΓΠΕ,

μεταβλητές

οι

οποίες

μετρώνται

χρησιμοποιώντας τις διεθνείς πωλήσεις. Επιπρόσθετα, το μοντέλο προτείνει ότι ο
συνδυασμός των άυλων με τους υλικούς τεχνολογικούς πόρους έχει τη δυνατότητα
να επηρεάσει ακόμα περισσότερο τις διεθνείς πωλήσεις των ΓΠΕ. Έτσι, η
αλληλεπίδραση των παραπάνω πόρων μπορεί να επισπεύσει τη διαδικασία
διεθνοποίησης των ΓΠΕ (Zahra et al., 2003).
Σχήμα 2.3: Η Επίδραση των Άυλων και Υλικών Τεχνολογικών Πόρων
στις Διεθνείς Πωλήσεις
Διεθνείς
Πωλήσεις

Άυλοι
Τεχνολογικοί
Πόροι

· Βαθμός

“Συνδυασμός”

· Ταχύτητα

Υλικοί
Τεχνολογικοί
Πόροι

Μεταβλητές
Ελέγχου

Πηγή: Zahra et al., 2003, σελ. 165.

Οι συγγραφείς ορίζουν ως υλικούς τεχνολογικούς πόρους τις παραγωγικές
εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης, τα μηχανικά μέρη των ηλεκτρονικών υπολογιστών
που χρησιμοποιεί, τις εγκαταστάσεις και τα ερευνητικά προγράμματα του τμήματος
Έρευνας και Ανάπτυξης, και τα προϊόντα της. Ειδικά οι επενδύσεις για Έρευνα και
Ανάπτυξη, αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές πηγές ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος στην παγκόσμια βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. Υψηλές
επενδύσεις στον τομέα αυτό, παρέχουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
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προσλάβουν ικανούς ερευνητές οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν τα ερευνητικά
τους προγράμματα. Αυτού του είδους οι επενδύσεις μπορούν να επηρεάσουν σε
σημαντικό βαθμό τη διαδικασία διεθνοποίησης μιας επιχείρησης (Autio et al., 1997;
Zahra et al., 2003).
Αντίθετα, ως άυλους τεχνολογικούς πόρους χρησιμοποιούν τις σχέσεις που
δημιουργούνται μέσα σε ένα τεχνολογικό δίκτυο (Autio et al., 1997) και την
τεχνολογική φήμη της επιχείρησης (Hall, 1992). Τα δίκτυα περιλαμβάνουν τις τυπικές
και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των επιχειρήσεων κατά τη διαδικασία
της αλληλεπίδρασής τους (Johanson and Mattsson, 1987). Τα δίκτυα αυτά, συνδέουν
τις επιχειρήσεις παρέχοντάς τους διαφορετικούς πόρους και γνώσεις σχετικά με το
βιομηχανικό κλάδο και τις τάσεις του ανταγωνισμού (Larson, 1991; Tiessen, 1997).
Στους βιομηχανικούς κλάδους υψηλής τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις πρέπει να
διατηρούν ισχυρές εσωτερικές ικανότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, εάν θέλουν να
βρίσκονται ένα βήμα μπροστά στις τεχνολογικές εξελίξεις του τομέα τους. Η
επιτυχημένη διατήρηση των

τεχνολογικών ικανοτήτων

συχνά απαιτεί τη

συμπλήρωση των εσωτερικών προσπαθειών με γνώσεις από το εξωτερικό
περιβάλλον της επιχείρησης. Έτσι, οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν αμοιβαίες σχέσεις
με τους προμηθευτές τους, με τους αγοραστές τους, με άλλες εταιρίες, με
εμπορικούς συνδέσμους, με πανεπιστήμια, και με ερευνητικά κέντρα, έχοντας ως
στόχο να επωφεληθούν και οι δύο πλευρές της συνεργασίας (Zahra, 1996; Zahra and
Bogner, 2000; Zahra et al., 2003).
Η τεχνολογική φήμη αποτελεί μία υποομάδα της συνολικής φήμης μιας
επιχείρησης, και αντικατοπτρίζει το πώς βλέπουν οι εξωτερικοί της συνεργάτες τις
τεχνικές της ικανότητες και δεξιότητες. Η τεχνολογική φήμη έχει, επίσης, τη
δυνατότητα να προωθήσει τη διεθνή επέκταση των επιχειρήσεων μέσα από τη
δημιουργία θετικής εντύπωσης στους δυνητικούς της πελάτες στις ξένες αγορές.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της τεχνολογικής φήμης μιας επιχείρησης, οι
εξωτερικοί συνεργάτες συχνά εκτιμούν την αξία των τεχνικών δεξιοτήτων και
ικανοτήτων της διοίκησης, την ποιότητα και το εύρος των προϊόντων της, τον αριθμό
και την ποιότητα των ευρεσιτεχνιών και των καινοτομιών της, και την ικανότητα
αναβάθμισης των ήδη υπαρχόντων προϊόντων της (Zahra et al., 2003).
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Τέλος, ο συνδυασμός των υλικών και των άυλων πόρων, σημαίνει ότι η
επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει τους ήδη υπάρχοντες πόρους της δημιουργικά και
αποτελεσματικά για να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της (Stevenson and Jarillo,
1990; Tiessen, 1997). Έτσι, οι ΓΠΕ θα επενδύσουν στους πόρους που έχουν στη
διάθεσή τους, συνδυάζοντάς τους με δημιουργικό τρόπο, έτσι ώστε να αναπτύξουν
καινοτομίες και να γίνουν πιο αποδοτικές. Ο συνδυασμός άυλων και υλικών πόρων
επιτρέπει και οδηγεί στη δημιουργία μοναδικών συνδυασμών, οι οποίοι δεν είναι
μόνο σπάνιοι γιατί περιλαμβάνουν τα ειδικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης,
αλλά και γιατί η χρήση των άυλων πόρων δημιουργεί μια αόρατη διάσταση στο
αποτέλεσμα του συνδυασμού των πόρων η οποία το κάνει αναντικατάστατο και
δύσκολα αντιγράψιμο (Zahra et al., 2003). Το τελικό συμπέρασμα που βγαίνει από
το θεωρητικό μοντέλο των Zahra et al. (2003), είναι ότι τόσο οι άυλοι όσο και ο
συνδυασμός των άυλων και των υλικών τεχνολογικών πόρων μιας επιχείρησης,
επηρεάζουν θετικά την ταχύτητα και το βαθμό διεθνοποίησης των ΓΠΕ.
Οι Rialp et al. (2005), διενεργώντας μια συνολική και πολύ αξιόλογη
ανασκόπηση της αρθρογραφίας πάνω στο ζήτημα των ΓΠΕ, παρουσίασαν ένα
καινούργιο θεωρητικό μοντέλο και έδωσαν μια ολοκληρωμένη εικόνα των
αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από τις κυριότερες εμπειρικές και θεωρητικές
έρευνες που έχουν διενεργηθεί κατά τη δεκαετία 1993-2003. Το μοντέλο τους
συμπληρώνει διάφορα άλλα προηγούμενα θεωρητικά υποδείγματα (Bell et al., 2003;
Zahra et al., 2003), και προέκυψε από το συνδυασμό δύο ακαδημαϊκών πηγών, οι
οποίες είναι: α) διάφορες έρευνες που θεωρούν τους άυλους πόρους ως ένα πολύ
κρίσιμο παράγοντα δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, και οι οποίες
διατυπώθηκαν μέσα στα πλαίσια της Προσέγγισης των Οργανωσιακών Ικανοτήτων
και Πόρων (Barney, 1991; Grant, 1991; 1996; Fahy, 2000; Peng, 2001), και β) τα
αποτελέσματα της δικής τους έρευνας και σύγκρισης των βασικών ερευνητικών
μοντέλων που ήταν διαθέσιμα στην αρθρογραφία αναφορικά με τις ΓΠΕ (Rialp et
al., 2005).
Το συγκεκριμένο μοντέλο υπογραμμίζει τρία βασικά θέματα. Πρώτον, ότι οι
άυλοι πόροι μιας επιχείρησης, οι οποίοι αποτελούνται κατά κύριο λόγο από τον
οργανωσιακό, τον τεχνολογικό, το σχεσιακό, και τον ανθρώπινο παράγοντα,
επηρεάζουν σημαντικά τη δημιουργία υψηλού επιπέδου ικανοτήτων διεθνοποίησης.

127

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

Δεύτερον, ότι οι ιδιαίτερες ικανότητες διεθνοποίησης μιας επιχείρησης μπορούν να
θεωρηθούν ως ένα μη παρατηρήσιμο και μη ορατό στρατηγικό στοιχείο, το οποίο
προκύπτει από το συνδυασμό κυρίως άυλων πόρων μεταξύ τους, ο οποίος με τη
σειρά του πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται αφενός
σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συγκεκριμένων πόρων και αφετέρου διεθνείς
δραστηριότητες μέσα από τις οποίες συντονίζονται όλοι οι πόροι της επιχείρησης
(Grant, 1991; Fahy, 2000). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός, ότι όσο πιο
δύσκολα παρατηρήσιμες και κατανοητές από τρίτους είναι οι ιδιαίτερες ικανότητες
διεθνοποίησης μιας επιχείρησης, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να
αποτελέσουν πηγή διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Τρίτον, ότι οι
συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, όπως είναι για
παράδειγμα το είδος του βιομηχανικού κλάδου στον οποίο ανήκει, η γεωγραφική
τοποθεσία, και τα αλληλοσυνδεόμενα εγχώρια και διεθνή δίκτυα, παίζουν επίσης
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι άυλοι πόροι
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη τόσο της στρατηγικής συμπεριφοράς των ΓΠΕ
(γρήγορος ρυθμός, μη σταδιακή διεθνοποίηση, και ενίσχυση των προοπτικών της
διεθνούς στρατηγικής της επιχείρησης), όσο και στη διατήρηση ενός ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος στο εξωτερικό (Rialp et al., 2005).
Στην πολύ ουσιαστική ανασκόπηση που πραγματοποίησαν οι Rialp et al.
(2005), επιλέχθηκαν 38 από τις πιο έγκυρες και αναγνωρισμένες ακαδημαϊκές
έρευνες και εργασίες πάνω στο θέμα των ΓΠΕ, ως βάση για την περιγραφή του
συγκεκριμένου φαινομένου. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ανασκόπησης
είναι ιδιαίτερα λεπτομερή και διαφωτιστικά.
Αρχικά, όσον αφορά τους βιομηχανικούς κλάδους που έχουν εξεταστεί, ένα
αρκετά σημαντικό και μεγάλο κομμάτι της αρθρογραφίας πάνω στο ζήτημα των
ΓΠΕ επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, θεωρώντας ότι ο
συγκεκριμένος κλάδος επηρεάζεται περισσότερο συγκριτικά με όλους τους άλλους,
σε παγκόσμια βάση (Bell, 1995; Coviello and Munro, 1995; McDougall and Oviatt,
1996; Roberts and Senturia, 1996; Jones, 1999; Autio et al., 2000; Burgel and
Murray, 2000; Zahra et al., 2000; Zahra et al., 2003). Μικρότερος αριθμός
ερευνητών έχει ασχοληθεί με ένα πιο ευρύ κλαδικό φάσμα, συμπεριλαμβάνοντας
στην προσέγγιση τους βιομηχανικούς κλάδους χαμηλής τεχνολογίας, ή ακόμα και
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ένα σύνολο κλάδων, μη περιορίζοντας την έρευνά τους στην αποκλειστική μελέτη
εταιριών υψηλής τεχνολογίας (Rennie, 1993; Shrader et al., 2000; Bell et al., 2001;
Moen, 2002; McDougall et al., 2003).
Σχετικά με τις εμπειρικές μεθόδους έρευνας, οι Rialp et al. (2005) παρατηρούν
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών χρησιμοποιεί, ανάλογα με την
περίσταση, μία μόνο μέθοδο συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, γεγονός το οποίο
προκαλεί προβλήματα αφού με αυτόν τον τρόπο δεν αποκαλύπτονται όλα τα βασικά
ζητήματα και οι διαδικασίες που μελετώνται. Αντιθέτως, οι συγγραφείς προτείνουν
την εφαρμογή πολλαπλών μεθόδων έρευνας, χρησιμοποιώντας συγκρίσεις
δεδομένων και μελέτες περιπτώσεων, εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την βαθύτερη
κατανόηση και ανάλυση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των στελεχών και της
διοίκησης.
Οι ίδιοι συγγραφείς (Rialp et al., 2005), τονίζουν ότι από την εκτεταμένη
ανασκόπηση που πραγματοποίησαν προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα κοινά στοιχεία
αλλά και ανακολουθίες. Όσον αφορά τα κοινά στοιχεία, προκύπτουν τέσσερις
βασικές διαπιστώσεις: α) αρκετές μελέτες συμφωνούν ότι το φαινόμενο των ΓΠΕ
αποτελεί ένα ολοένα και περισσότερο ευδιάκριτο πρότυπο της διαδικασίας
διεθνοποίησης των ΜΜΕ συγκριτικά με άλλου τύπου επιχειρήσεις, β) η συνεχής
αύξηση του αριθμού των ΓΠΕ, καθώς και η ικανότητα διεθνούς ανταγωνισμού
σχεδόν από την πρώτη μέρα λειτουργίας τους, αποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο
φαινόμενο δεν ακολουθεί ορισμένες παραδοσιακές προσεγγίσεις διεθνοποίησης,
όπως αυτή της θεωρίας των Σταδίων, οι οποίες πρεσβεύουν ότι οι εταιρίες γίνονται
σταδιακά διεθνείς αφού πρώτα δραστηριοποιηθούν στην εγχώρια αγορά, γ) ο τρόπος
επέκτασης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ΓΠΕ φαίνεται να ταιριάζει
περισσότερο με τις πιο σύγχρονες θεωρίες διεθνοποίησης, δηλαδή με την
Προσέγγιση των Οργανωσιακών Ικανοτήτων και Πόρων και με τη θεωρία των
Δικτύων, και δ) οι θεωρίες των Σταδίων είναι απαραίτητο να επεκταθούν και να
συμπληρωθούν με τις παραπάνω προσεγγίσεις, καθώς επίσης και με στοιχεία
προερχόμενα από τους τομείς του παγκόσμιου στρατηγικού μάνατζμεντ και της
επιχειρηματικότητας (Rialp et al., 2005).
Αναφορικά με τις ανακολουθίες, οι συγγραφείς τονίζουν δύο σημαντικά
ευρήματα. Πρώτον, παρόλο που σε πάρα πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή της

129

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

προσέγγισης των Δικτύων αποδείχθηκε πολύ σωστή και χρήσιμη για την επεξήγηση
συγκεκριμένων διεθνών προτύπων ανάπτυξης, υπήρξαν μελέτες, όπως αυτή των
Rasmussen et al. (2001), οι οποίες παρά το γεγονός ότι είχαν επικεντρωθεί ιδιαίτερα
στο μοντέλο των Δικτύων, η ύπαρξή τους κατά την περίοδο ίδρυσης των ΓΠΕ δεν
αποδείχθηκε σημαντική. Δεύτερον, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ενώ σε
αρκετές μελέτες υπάρχει εμφάνιση των ΓΠΕ σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους,
ένα μεγάλο κομμάτι ερευνών συνδέει το συγκεκριμένο φαινόμενο μόνο με
βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας.
Οι συγγραφείς δίνουν δύο πιθανές εξηγήσεις για αυτό το αντιφατικό γεγονός.
Βασισμένοι στις απόψεις των Madsen and Servais (1997) και των Andersson and
Wictor (2003), οι Rialp et al. (2005) θεωρούν ότι οι ΓΠΕ που προέρχονται από
χώρες με μεγάλες εγχώριες αγορές εντοπίζονται κυρίως σε βιομηχανικούς κλάδους
υψηλής τεχνολογίας, ενώ οι ΓΠΕ που ξεκινούν από μικρότερες χώρες
δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς της βιομηχανίας. Η δεύτερη πιθανή
εξήγηση που δίνουν οι Rialp et al. (2005), στηρίζεται στο διαχωρισμό που
υιοθέτησαν οι Bell et al. (2003) για τις ΓΠΕ, δηλαδή σε ΓΠΕ που στηρίζονται
αποκλειστικά στις ιδιαίτερες γνώσεις τους και σε ΓΠΕ που κάνουν εντατική χρήση
των γνώσεων. Καθώς οι εταιρίες που στηρίζονται αποκλειστικά στις ιδιαίτερες
γνώσεις τους είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και
αντλούν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα από την ύπαρξη υψηλής
τεχνολογικής γνώσης, είναι πολύ λογικό να δραστηριοποιούνται σε τομείς που
απαιτούν υψηλή τεχνολογία. Αντίθετα, οι εταιρίες που κάνουν εντατική χρήση των
γνώσεων, επειδή δεν στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο στην υψηλή τους
τεχνολογία, δραστηριοποιούνται σε ένα μεγαλύτερο φάσμα βιομηχανικών κλάδων ή
ακόμα και στον κλάδο των υπηρεσιών (Rialp et al., 2005).
Ένα τελευταίο σημαντικό αποτέλεσμα της ανασκόπησης των Rialp et al.
(2005), αφορά τον εντοπισμό διαφόρων παραγόντων, είτε από το εσωτερικό είτε από
το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, οι οποίοι φαίνεται να αποτελούν τη
βασική αιτία ή να διευκολύνουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη του φαινομένου
των ΓΠΕ. Οι πιο σημαντικοί από αυτούς ακολουθούν παρακάτω: α) ύπαρξη διεθνούς
προσανατολισμού της διοίκησης από την ίδρυση της επιχείρησης, β) ύπαρξη
σημαντικής προηγούμενης διεθνούς εμπειρίας των στελεχών, γ) ύπαρξη δέσμευσης
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από την πλευρά της διοίκησης, δ) εκτεταμένη χρήση των προσωπικών και
επιχειρηματικών δικτύων, ε) ύπαρξη γνώσης και δέσμευσης για την αγορά, στ)
κατοχή ιδιαίτερων άυλων πόρων βασισμένων στην αποτελεσματική διαχείριση των
γνώσεων, ζ) υψηλή δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσα από διαφοροποίηση των
προϊόντων, χρήση υψηλής τεχνολογίας, δημιουργίας καινοτομιών, και ποιοτική
ηγεσία, η) ύπαρξη προληπτικής διεθνούς στρατηγικής από την αρχή της λειτουργίας
της

επιχείρησης,

επικεντρωμένης

σε

μικρές

και

συγκεκριμένες

αγορές,

διασκορπισμένες σε ολόκληρο τον κόσμο, θ) προσεκτική οριοθέτηση των πελατών
με ισχυρό προσανατολισμό προς αυτούς και ύπαρξη στενών πελατειακών σχέσεων,
ι) ευελιξία προσαρμογής στις γρήγορες αλλαγές των στοιχείων του εξωτερικού
περιβάλλοντος της επιχείρησης, και κ) τεχνολογικές αλλαγές στον τομέα της
παραγωγής, της μεταφοράς, και των επικοινωνιών.
Σύμφωνα με τους Rialp et al. (2005), η επεξήγηση του φαινομένου των ΓΠΕ
με τη χρήση ενός μεμονωμένου θεωρητικού υποδείγματος φαίνεται να είναι ελλιπής
και

απαγορευτική

για

περαιτέρω

θεωρητικές

αναβαθμίσεις.

Αντίθετα,

η

συνδυασμένη χρήση πολλών θεωριών και σύγχρονων μοντέλων ταυτόχρονα, θα
δώσει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους ερευνητές για πολύ πιο πλούσιες και
βαθιές θεωρητικές επεξηγήσεις. Αυτή η συνδυασμένη και αναβαθμισμένη χρήση
των γνωστικών προσεγγίσεων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μία πιο
ολοκληρωμένη κατανόηση της διαδικασίας διεθνοποίησης των ΓΠΕ.

2.8 ΜΜΕ και Εξαγωγές
Στην παρούσα ενότητα, δεν θα αναλυθούν η σημαντικότητα και τα βασικά
χαρακτηριστικά των εξαγωγών, αφού κάτι τέτοιο έχει ήδη πραγματοποιηθεί στο
προηγούμενο κεφάλαιο, αλλά θα περιγραφούν τα σημαντικότερα στοιχεία της
χρήσης της εξαγωγικής στρατηγικής από τις ΜΜΕ.
Έχοντας ως στόχο την επίλυση ορισμένων σημαντικών προβλημάτων, όπως
είναι για παράδειγμα ο κορεσμός και το μικρό μέγεθος της τοπικής αγοράς, πολλές
ΜΜΕ επιλέγουν να ασχοληθούν με τις εξαγωγές αφού ένα πολύ βασικό
πλεονέκτημα που προσφέρουν είναι η πρόσβαση σε νέες αγορές και η προσέγγιση
νέων πελατών (Χατζηδημητρίου, 2002, σελ. 91). Ένας ακόμα κύριος λόγος, για τον
οποίο οι ΜΜΕ επιλέγουν και θεωρούν τις εξαγωγές ως την πιο κατάλληλη

131

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

στρατηγική διεθνούς επέκτασης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, είναι τα
χαμηλά επενδυτικά κεφάλαια που απαιτούνται, γεγονός που λύνει το πρόβλημα της
ύπαρξης περιορισμένων διοικητικών και χρηματοοικονομικών πόρων (Nakos and
Brouthers, 2002).
Τόσο οι ΜΜΕ όσο και οι εξαγωγές, θεωρούνται πολύ χρήσιμα εργαλεία για
την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και εξέλιξης. Η αλληλεπίδραση και ο
συνδυασμός αυτών των δύο στοιχείων μέσα σε μία οικονομία, διευκολύνει
διαφορετικές διαστάσεις ανάπτυξης και επιφέρει θετικές επιπτώσεις σε πολλούς
τομείς (Soontiens, 2002).
Η απελευθέρωση του εμπορίου οδήγησε σε σημαντική αύξηση του
ανταγωνισμού, γεγονός που έκανε πολλές ΜΜΕ να στρέψουν την προσοχή τους
προς τις εξαγωγές αφού οι συνθήκες στην τοπική αγορά έγιναν πολύ πιο δύσκολες
και ανταγωνιστικές (Chetty, 1999; Chetty and Campbell-Hunt, 2003). Είναι γεγονός,
ότι οι ΜΜΕ όχι μόνο άνθισαν στις περισσότερες τοπικές οικονομίες, αλλά και
βελτίωσαν τη διεθνή τους παρουσία (Acs and Preston, 1997).
Ειδικότερα για τις προσανατολισμένες προς την ανάπτυξη ΜΜΕ, οι εξαγωγές
αποτελούν

μία πολύ

σημαντική στρατηγική επιλογή επίτευξης συνεχούς

επιχειρηματικής βελτίωσης και εξέλιξης. Οι εξαγωγές, πέρα από την ανάπτυξη των
πωλήσεων, την προσέγγιση νέων πελατών σε ξένες αγορές και την ανάγκη ύπαρξης
χαμηλών

επενδυτικών

κεφαλαίων,

προσφέρουν

στις

ΜΜΕ

μία

πλειάδα

πλεονεκτημάτων τα οποία έχουν παρουσιαστεί και περιγραφεί στην §1.3 του
προηγούμενου κεφαλαίου (Recklies, 2001b). Εξάλλου, έχει αναφερθεί στη διεθνή
αρθρογραφία το γεγονός ότι οι βιομηχανίες που έχουν χαμηλά εμπόδια εισόδου για
τις ΜΜΕ, είναι αυτές που προσφέρουν και τις μεγαλύτερες προοπτικές για
μελλοντική εξαγωγική ανάπτυξη (Chetty and Hamilton, 1996; Suarez-Ortega, 2003).
Από την άλλη μεριά, και παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι ΜΜΕ
βελτίωσαν τη διεθνή τους παρουσία, εξακολουθούν να υπο-εκπροσωπούνται στην
παγκόσμια οικονομία (ΟΟΣΑ, 2004, σελ. 59). Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης
των αγορών, η σχετικά χαμηλή εξαγωγική συμμετοχή των ΜΜΕ και η ανάγκη της
οικονομικής ενίσχυσής τους μέσα από την πρόσβαση σε ξένες αγορές, έχει
απασχολήσει τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τους ερευνητές (Julien and
Ramangalahy, 2003).
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Αποτελέσματα ερευνών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα της σχετικά χαμηλής
εξαγωγικής συμμετοχής των ΜΜΕ, έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους
ενώ έχουν τη λειτουργική ευελιξία να επιδιώξουν μια εξαγωγική στρατηγική
(Samiee et al., 1993; Haar and Ortiz-Buonafina, 1995), λίγες (αναλογικά)
καταφέρνουν να έχουν πρόσβαση σε ξένες αγορές (Jaffe et al., 1988; Axinn et al.,
1994). Επίσης, φαίνεται να υπάρχει ένας δυνατός ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο
σε πολλές χώρες, ο επιχειρηματικός κλάδος των ΜΜΕ κατέχει έναν σημαντικό
βαθμό ανεκμετάλλευτης και ανεξερεύνητης εξαγωγικής δυνατότητας (Dichtl et al.,
1990). Είναι σαφές, ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με την ταυτότητα των ΜΜΕ
που κατέχουν υψηλό βαθμό ανεκμετάλλευτης εξαγωγικής δυνατότητας, μπορούν να
αποτελέσουν πολύ σημαντικά εργαλεία στα χέρια των επιχειρηματιών, των
κυβερνήσεων, των συμβουλευτικών εταιριών, των οργανισμών υποστήριξης
εξαγωγών, των τραπεζικών ιδρυμάτων, και των ανθρώπων που παρεμβαίνουν και
διευκολύνουν τη διαδικασία των εξαγωγών (Morgan, 1997).
2.8.1 Η Εξαγωγική Διαδικασία των ΜΜΕ
Ο ανταγωνισμός στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί πιο σκληρή και
επίμονη προσπάθεια από αυτήν που ήδη κάνουν οι ΜΜΕ στην τοπική αγορά
(Seringhaus, 1989). Παρά το γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον ολοένα
και περισσοτέρων ερευνητών έχει στραφεί στη μελέτη των ΜΜΕ, σήμερα
γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχής τους στην
παγκόσμια οικονομία (Acs and Preston, 1997).
Η ανάλυση και κατανόηση των διαδικασιών που χρησιμοποιούν οι ΜΜΕ για
να φτάσουν στην απόφαση της εφαρμογής μιας εξαγωγικής στρατηγικής, μπορεί να
μας οδηγήσει στην αναγνώριση των παραγόντων που υποστηρίζουν ή εμποδίζουν
την εξαγωγική δραστηριότητα. Μια τέτοια ανάλυση και κατανόηση, θα δώσει τη
δυνατότητα σε περισσότερες ΜΜΕ να σκεφτούν τις εξαγωγές ως μία εναλλακτική
λύση και στρατηγική επιβίωσης, ανάπτυξης και εδραίωσης μέσα στο σύγχρονο και
υψηλά ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον (Tajzadeh-Namin et al., 1996).
Για παράδειγμα, η Du Pont, μία εταιρία παραγωγής χημικών προϊόντων των
Ηνωμένων Πολιτειών η οποία ιδρύθηκε ως ΜΜΕ, κατάφερε να παραμείνει
ανταγωνιστική στην πολύ σκληρή χημική βιομηχανία γιατί έστρεψε την προσοχή της
στις εξαγωγές το 1978, όταν η αξία του δολαρίου άρχισε να πέφτει δραματικά στις
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διεθνείς αγορές. Το 1997, οι εξαγωγές της εταιρίας Du Pont έφτασαν τα τέσσερα δις
δολάρια, ποσοστό 9% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης. Για το έτος 2003, η
Du Pont ήταν ο 67ος μεγαλύτερος βιομηχανικός οργανισμός των Ηνωμένων
Πολιτειών, σύμφωνα με τη λίστα των 500 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του γνωστού
περιοδικού Fortune, ενώ τα έσοδα της εταιρίας έφτασαν τα είκοσι επτά δις δολάρια
(Ball and McCulloch, 1999, σελ. 483; DuPont, 2004).
Με δεδομένο ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι εξαγωγές αποτελούν την
καλύτερη διαθέσιμη επιλογή για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ (Mittelstaedt et al.,
2003), οι επιχειρήσεις αυτού του είδους ξεκινούν την εξαγωγική διαδικασία
επιλέγοντας προσεκτικά και με βάση διάφορα κριτήρια, όπως π.χ. την ύπαρξη
κοινών πολιτιστικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών, την περιορισμένη ψυχική
απόσταση, την ύπαρξη χαμηλού ανταγωνισμού, την πρόσβαση σε φτηνές πρώτες
ύλες, την πρόσβαση σε μεγαλύτερη αγορά, τον στρατηγικό προσανατολισμό της
διοίκησης, τους πόρους της επιχείρησης, την εμπειρία στην επιλογή ξένων αγορών,
τη δικτύωση της επιχείρησης, κ.α. (Μπίμπου, 2003, σελ. 46-48), την/τις αγορά/ές
στην/ις οποία/ες θα δραστηριοποιηθούν εξαγωγικά.
Στη συνέχεια, οι ΜΜΕ θα πρέπει να επιλέξουν την εξαγωγική μέθοδο που θα
ακολουθήσουν (βλ. Ενότητα 1.3). Η επιλογή της εξαγωγικής μεθόδου αποτελεί πολύ
σημαντικό θέμα για τα διοικητικά στελέχη των ΜΜΕ, ενώ σε πάρα πολλές
περιπτώσεις έχει κοστίσει πολύ ακριβά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, πολλές ΜΜΕ να
μάθουν από τα λάθη τους και να γίνουν πιο προσεκτικές, ειδικότερα όσον αφορά την
επιλογή αξιόπιστου διανομέα, όπου ορισμένες επιχειρήσεις ξόδεψαν από δύο έως 10
χρόνια για τη δημιουργία του δικτύου διανομής τους (Chetty and Campbell-Hunt,
2003).
Το τελευταίο, αλλά πολύ βασικό, στάδιο της εξαγωγικής διαδικασίας των
ΜΜΕ είναι η επαναδόμηση της εταιρίας με στόχο την επίτευξη της ουσιαστικής
αλλαγής από τοπική σε διεθνή και εξαγωγική (Holzmuller and Kasper, 1991). Σε
πάρα πολλές τοπικές αγορές, η βασική αιτία αλλαγής των ΜΜΕ από τοπικές σε
διεθνείς και εξαγωγικές είναι η αντιμετώπιση ενός εχθρικού τοπικού περιβάλλοντος
(Chetty and Campbell-Hunt, 2003). Το γεγονός αυτό, υποστηρίζει και τον ισχυρισμό
των Oviatt και McDougall (1997), οι οποίοι τονίζουν ότι τέτοιες εχθρικές συνθήκες
στις τοπικές αγορές επισπεύδουν τη διαδικασία διεθνοποίησης.
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Σύμφωνα με τους Chetty και Campbell-Hunt (2003,), όταν η εξαγωγική
διαδικασία των ΜΜΕ, ειδικότερα σε εκείνη την περίπτωση που αυτές ξεκινούν από
μία μικρή χώρα, είναι γρήγορη, συνεπάγεται πολύ μεγάλες αλλαγές και επιφέρει μια
αποσταθεροποίηση των επιχειρήσεων διότι ασκεί πολύ υψηλές πιέσεις στην
απόκτηση πόρων ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί διοικητικές προκλήσεις. Ένας από
τους λίγους εφικτούς και καλούς τρόπους να υποστηρίξει η διοίκηση της
επιχείρησης κάτω από αυτές τις συνθήκες την εξαγωγική διαδικασία, αλλά και τη
διαδικασία διεθνοποίησης γενικότερα, είναι μέσα από τα επιχειρηματικά δίκτυα. Τα
διοικητικά στελέχη των ΜΜΕ πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέπει να συνεργαστούν
με άλλες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αποκτήσουν πόρους όπως γνώση της
αγοράς, πληροφορίες, τεχνολογία, και πρόσβαση σε δίκτυα διανομής. Μέσα από
τέτοιου είδους συνεργασίες οι ΜΜΕ θα έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν στην
παγκόσμια επιχειρηματική αρένα, αποτέλεσμα που θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να το
πετύχουν μόνες τους. Παρόλα αυτά, οι μάνατζερ των ΜΜΕ θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι οι συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις μπορούν όχι μόνο να βοηθήσουν αλλά και
να εμποδίσουν την εξαγωγική διαδικασία.
Αναφορικά με το θέμα της αλλαγής από τοπικές σε διεθνείς, ο Recklies
(2001b) αναφέρει ότι όλες οι ΜΜΕ πρέπει να κατανοήσουν ότι η εξαγωγική
διαδικασία περιλαμβάνει πολύ περισσότερα στοιχεία από το να βρεθούν καινούργιοι
πελάτες ή/και προμηθευτές σε άλλες χώρες. Η εξαγωγική διαδικασία μιας
επιχείρησης περιλαμβάνει μια διαδικασία σημαντικών αλλαγών οι οποίες απαιτούν
την ανάληψη ορισμένων κινδύνων, τη διεύρυνση της επιχειρηματικής κουλτούρας
καθώς και μία υψηλή δυνατότητα προσαρμογής και εκμάθησης νέων πραγμάτων.
Τίποτα από τα παραπάνω δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα, αλλά απαιτείται
προσεκτικός σχεδιασμός και ξεκάθαρη ηγεσία. Αυτό σημαίνει, ότι ο σχεδιασμός
αυτών των εσωτερικών αλλαγών θα πρέπει να αποτελεί κομμάτι του σχεδιασμού των
εξαγωγικών δραστηριοτήτων.
Παρά τον υψηλό βαθμό σημαντικότητας που κατέχει ο σχεδιασμός, ο Cavusgil
(1990) αλλά και η Suarez-Ortega (2003) υπογραμμίζουν ότι πολλές ΜΜΕ ξεκινούν
την εξαγωγική διαδικασία χωρίς να έχουν κάνει καμία λογική ανάλυση και κανενός
είδους σχεδιασμό. Σε μία μελέτη των Robinson et al. (1986) σε 81 μικρές λιανικές
επιχειρήσεις τροφίμων στη Νότια Καρολίνα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πάνω από
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το 85% των επιχειρήσεων του δείγματος δεν εφάρμοζαν συστηματικά στρατηγικό
σχεδιασμό.
Κάποια άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά της εξαγωγικής διαδικασίας των
ΜΜΕ που προέκυψαν από την έρευνα των Julien και Ramangalahy (2003) σε 346
εξαγωγικές μεταποιητικές ΜΜΕ του Quebec, είναι ότι όσο πιο συχνά χρησιμοποιούν
οι εξαγωγικές ΜΜΕ σημαντικές πληροφορίες προερχόμενες από εξαγωγικές πηγές
και όσο πιο πολλές εξαγωγικές δεξιότητες κατέχουν, τόσο πιο ανταγωνιστική είναι η
εξαγωγική τους στρατηγική. Επίσης, ανακάλυψαν ότι όσο πιο ανταγωνιστικές είναι
οι εξαγωγικές στρατηγικές των ΜΜΕ, τόσο αυξάνεται και η εξαγωγική τους
επίδοση.
Η Campbell (1996), ύστερα από έρευνα σε 98 εξαγωγικές ΜΜΕ (<100
εργαζόμενους) του Ontario, κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: α) οι συμφωνίες
απελευθέρωσης του εμπορίου (free trade agreements) δεν ασκούν μεγάλη επιρροή
στην εξαγωγική συμπεριφορά των ΜΜΕ, β) οι εξαγωγικές ΜΜΕ του Ontario,
φαίνεται ότι κάνουν στρατηγικές επιλογές ανάλογα με το πόσο επιθετικά θέλουν να
εισέλθουν στις εξαγωγικές αγορές, και είναι αυτές οι στρατηγικές επιλογές που
καθορίζουν την εξαγωγική τους στρατηγική, γ) το πιο σημαντικό θέμα που
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εξαγωγικές ΜΜΕ μέσα σε ένα περιβάλλον
ελεύθερου εμπορίου, είναι η επιλογή της αγοράς στην οποία θα δραστηριοποιηθούν,
δ) παρόλο που οι παθητικοί εξαγωγείς (reactive exporters) έχουν περισσότερο χώρο
για να επεκτείνουν την πελατειακή τους βάση μέσα από την αύξηση των εξαγωγών,
επικεντρώνουν την προσοχή τους περισσότερο στη διατήρηση των εξαγωγικών
αγορών στις οποίες ήδη δραστηριοποιούνται παρά στην επέκτασή τους σε νέες, ε)
παρά το γεγονός ότι οι εξαγωγικές ΜΜΕ του Ontario δεν αντιλαμβάνονται τη
NAFTA να έχει οδηγήσει σε ουσιαστική αύξηση του ανταγωνισμού, πιστεύουν ότι η
απελευθέρωση του εμπορίου θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε σημαντική αύξηση του
αριθμού των ανταγωνιστών, στ) αφού οι εξαγωγικές ΜΜΕ δεν διαθέτουν τους
απαραίτητους εσωτερικούς πόρους για να ασκήσουν ταυτόχρονα τόσο επιθετικές
όσο και αμυντικές στρατηγικές, θα πρέπει να επιλέξουν είτε την υποστήριξη των
δικών τους εξαγωγικών αγορών είτε την επιδίωξη νέων εξαγωγικών ευκαιριών, και
ζ) με βάση την επιρροή των εσωτερικών περιορισμών στην εξαγωγική συμπεριφορά,
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οι ΜΜΕ θα ήταν πιο σωστό να αμυνθούν στις εξαγωγικές αγορές που ήδη
δραστηριοποιούνται.
Οι Campbell (1996) και Soontiens (2002) προτείνουν στις κυβερνήσεις των
χωρών που επιθυμούν να υποστηρίξουν την προώθηση των εξαγωγικών
δραστηριοτήτων των ΜΜΕ, να δημιουργήσουν έναν οργανισμό όπου,

τόσο οι

επιτυχημένοι μικρομεσαίοι εξαγωγείς, όσο και οι περιστασιακές αλλά και οι μη
εξαγωγικές επιχειρήσεις, θα μπορούν να συναντηθούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες, να
επιδιώξουν συμμαχίες, να αλλάξουν τη θεώρησή τους απέναντι στις εξαγωγές (αυτό
ισχύει κυρίως για τις περιστασιακές και τις μη εξαγωγικές ΜΜΕ), και να σκεφτούν
τρόπους

με

τους

οποίους

θα

βελτιώσουν

την

πρόσβασή

τους

σε

χρηματοοικονομικούς και διοικητικούς πόρους. Εάν δεν γίνουν συντονισμένες
προσπάθειες προστασίας από τον συνεχώς αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό και
υποστήριξης της εξαγωγικής δραστηριότητας των ΜΜΕ, τόσο από τις κυβερνήσεις
όσο και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίοι εξαγωγείς θα βρεθούν σε
μακροχρόνια βάση ανέτοιμοι να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ανάλυση και κατανόηση των διαδικασιών
που χρησιμοποιούν οι ΜΜΕ για να φτάσουν στην απόφαση της εφαρμογής μιας
εξαγωγικής στρατηγικής, μπορεί να μας οδηγήσει στην αναγνώριση των
παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή

αρνητικά την εξαγωγική δραστηριότητα

(Tajzadeh-Namin et al., 1996). Οι σημαντικότεροι παράγοντες επιτυχίας και
αποτυχίας, των ΜΜΕ στις εξαγωγές που έχουν αναγνωριστεί μέχρι σήμερα, θα
αποτελέσουν το αντικείμενο των δύο υποενοτήτων που ακολουθούν, αντίστοιχα.
2.8.2 Παράγοντες Επιτυχίας των ΜΜΕ στις Εξαγωγές
Οι βασικότεροι παράγοντες επιτυχίας των ΜΜΕ στις εξαγωγές που έχουν
αναγνωριστεί μέχρι σήμερα, παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 2.10.
Οι Leonidou et al. (2002), ανέπτυξαν ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο οι
τρεις πρώτοι παράγοντες του Πίνακα 2.10 επηρεάζουν τη στρατηγική εξαγωγικού
μάρκετινγκ της επιχείρησης, η οποία με τη σειρά της καθορίζει την εξαγωγική
επίδοση. Έτσι, οι διοικητικοί, επιχειρησιακοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες,
περιλαμβάνουν μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν έμμεσα την εξαγωγική επίδοση,
ενώ η τελευταία κατηγορία του Πίνακα 2.10, ασκεί άμεση επίδραση καθώς
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σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγει η επιχείρηση την εξαγωγική της
δραστηριότητα.
Πίνακας 2.10: Παράγοντες Επιτυχίας των ΜΜΕ στις Εξαγωγές
Βασική Κατηγορία Παραγόντων

Υποκατηγορίες Παραγόντων

α. Διεθνής προσανατολισμός της
διοίκησης
1. Παράγοντες σχετικοί με τη διοίκηση
β. Διεθνής εμπειρία της διοίκησης
της επιχείρησης
γ. Αντιλήψεις και στάσεις της διοίκησης
2. Επιχειρησιακοί παράγοντες

α. Μέγεθος της επιχείρησης
β. Εμπειρία σε εξαγωγές
γ. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

3. Παράγοντες του εξωτερικού
περιβάλλοντος

α. Εμπόδια εισόδου στην ξένη αγορά
β. Ψυχική απόσταση
γ. Εθνική εξαγωγική πολιτική της χώρας
προέλευσης
δ. Ανταγωνισμός

4. Στρατηγική εξαγωγικού μάρκετινγκ

α. Εξαγωγική στρατηγική
β. Στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ
γ. Έρευνα μάρκετινγκ

Πηγή: Μπίμπου, 2003, σελ. 59-71.

Σύμφωνα με την Μπίμπου (2003, σελ. 58-59), εκτός από τους παραπάνω
εμπειρικά τεκμηριωμένους παράγοντες, έχουν αναπτυχθεί και τρεις θεωρίες με βάση
τις οποίες οριοθετείται το θεωρητικό πλαίσιο των παραγόντων επιτυχίας των ΜΜΕ
στις εξαγωγές. Οι τρεις αυτές θεωρίες είναι: α) η θεωρία στρατηγικής συμπεριφοράς,
β) η θεωρία με βάση τους πόρους, και γ) η θεωρία βιομηχανικής οργάνωσης.
Η θεωρία στρατηγικής συμπεριφοράς (strategic behavior theory), υποστηρίζει
ότι οι επιχειρήσεις διεξάγουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα προσπαθώντας να
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους απέναντι στις άλλες εταιρίες και έχοντας
ως στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Η θεωρία αυτή συμβάλλει στην
κατανόηση των λόγων για τους οποίους οι ΜΜΕ επιδιώκουν συγκεκριμένες
στρατηγικές προσεγγίσεις με στόχο είτε να αποφύγουν τον άμεσο ανταγωνισμό με
τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου, είτε να αποκομίσουν μακροπρόθεσμο
στρατηγικό πλεονέκτημα.
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Η θεωρία με βάση τους πόρους (resource-based theory) αντιλαμβάνεται την
επιχείρηση ως ένα μοναδικό σύνολο το οποίο αποτελείται από υλικούς και άυλους
πόρους (περιουσιακά στοιχεία, ικανότητες, διαδικασίες, χαρακτηριστικά της
διοίκησης, πληροφόρηση, γνώση, τεχνολογία, προσωπικό, κα.), οι οποίοι με τη
σειρά τους αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες της εξαγωγικής επίδοσης και
επιτυχίας. Οι πόροι αυτοί, ελέγχονται από την επιχείρηση και της δίνουν τη
δυνατότητα να συλλαμβάνει και να υλοποιεί στρατηγικές που έχουν ως στόχο τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς της και, στην περίπτωση
των ΜΜΕ, να αποκτά συγκριτικό πλεονέκτημα στις ξένες αγορές. Η θεωρία αυτή
μπορεί να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η κατοχή ανώτερων διοικητικών
προσανατολισμών, στρατηγικών προσεγγίσεων και άλλων παρόμοιων παραγόντων,
μπορεί να χρησιμεύσει ως σημαντικό πλεονέκτημα στις εξαγωγικές δραστηριότητες
των ΜΜΕ. Ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις, η θεωρία με βάση τους πόρους
ενθαρρύνει την άποψη ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν
σε εκείνες τις διεθνείς αγορές όπου έχουν εντοπίσει μια φωλιά αγοράς (niche
market) σε ένα αναπτυσσόμενο τμήμα της βιομηχανίας τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα
στην περίπτωση εκείνη που η δυναμική της βιομηχανίας είναι ήδη διεθνής.
Η

θεωρία

βιομηχανικής

οργάνωσης

(industrial

organization

theory)

υποστηρίζει ότι οι εξωτερικοί παράγοντες είναι αυτοί που καθορίζουν τη στρατηγική
της επιχείρησης, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την οικονομική επίδοση. Η
θεωρία αυτή στηρίζεται στη λογική ότι το εξωτερικό περιβάλλον επιβάλλει
συγκεκριμένες πιέσεις στις οποίες η επιχείρηση πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε
να επιβιώσει και να επιτύχει τα επιθυμητά οικονομικά αποτελέσματα.
Μια άλλη διάκριση των παραγόντων επιτυχίας, μπορεί να γίνει με βάση το αν
προέρχονται από το εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Έτσι, οι
διοικητικοί, οι οργανωσιακοί και οι παράγοντες που σχετίζονται με τη στρατηγική
εξαγωγικού μάρκετινγκ (1η, 2η και 4η κατηγορία του Πίνακα 2.10) είναι εσωτερικοί,
ενώ οι παράγοντες του περιβάλλοντος (3η κατηγορία του Πίνακα 2.10) είναι
εξωτερικοί. Οι εσωτερικοί παράγοντες σχετίζονται με τη θεωρία που βασίζεται
στους πόρους, ενώ οι εξωτερικοί υποστηρίζονται από τη θεωρία βιομηχανικής
οργάνωσης.
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Τέλος, οι Zou και Stan (1998), κάνουν μια περαιτέρω διάκριση των
εσωτερικών παραγόντων σε ελεγχόμενους και μη ελεγχόμενους από την επιχείρηση.
Μεταξύ

των

ελεγχόμενων

μεταβλητών

συμπεριλαμβάνουν

τη

στρατηγική

εξαγωγικού μάρκετινγκ, καθώς και τη συμπεριφορά και τις αντιλήψεις της
διοίκησης. Ως μη ελεγχόμενους παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος της
επιχείρησης θεωρούν τα χαρακτηριστικά της διοίκησης και της επιχείρησης.
2.8.3 Παράγοντες Αποτυχίας των ΜΜΕ στις Εξαγωγές
Στην προσπάθειά τους να επιτύχουν διεθνώς ως εξαγωγείς, οι ΜΜΕ έρχονται
αντιμέτωπες με πολλά και σημαντικά εξαγωγικά εμπόδια (βλ. §1.7). Τα εμπόδια και
τα κωλύματα που αποτρέπουν ή αναστέλλουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στις
παγκόσμιες αγορές, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες αποτυχίας των ΜΜΕ και
στερούν τις επιχειρήσεις, και τελικά και τις εγχώριες οικονομίες, από τα σημαντικά
κέρδη που θα μπορούσαν να αποκτηθούν στις διεθνείς αγορές.
Το μοναδικό επιχειρηματικό περιβάλλον κάθε ξένης αγοράς στόχου, που
χαρακτηρίζεται από το δικό του πλέγμα ρυθμιστικών και διοικητικών διατάξεων,
πολιτικών και πολιτισμικών στοιχείων, αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τον
επίδοξο μικρομεσαίο εξαγωγέα, επενδυτή, ή μελλοντικό εταίρο του δικτύου και
συνεπάγεται σύνθετες καταστάσεις και κινδύνους, για τα οποία η εξαγωγική ΜΜΕ
δεν είναι, σε μεγάλο βαθμό, προετοιμασμένη.
Πολλά από τα εμπόδια που θα αντιμετωπίσουν οι ΜΜΕ εμφανίζονται σε
επίπεδο εθνικής οικονομίας, θεσμών και γενικής υποδομής. Η πολιτική
ανταγωνισμού, το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, οι τηλεπικοινωνιακές
υποδομές, η πολιτική για την έρευνα και την παιδεία, θα συμβάλλουν όλα στο βαθμό
προετοιμασίας ή έλλειψης προετοιμασίας για την παγκοσμιοποίηση. Τα εμπόδια
μπορεί, μεταξύ άλλων, να αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
πολιτικούς κινδύνους, τη διαφθορά και θέματα κράτους δικαίου. Μπορεί να
σχετίζονται με όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με επιπτώσεις
για τα επιχειρηματικά και οργανωτικά πρότυπα, τη διοικητική και τεχνολογική
ικανότητα και την καινοτομία. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι ΜΜΕ είναι
λιγότερο εξοπλισμένες σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις για να
αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες αυτές.
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Οι ΜΜΕ στις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες που βασίζονται στη γνώση, είναι
σε σχετικά καλύτερη μοίρα από τις ΜΜΕ των αναδυομένων και αναπτυσσόμενων
οικονομιών

όταν

πρόκειται

να

αντιμετωπίσουν

τις

προκλήσεις

της

παγκοσμιοποίησης, επειδή ευνοούνται από ένα πλαίσιο πολιτικών πιο φιλικό και πιο
υποστηρικτικό προς τις επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την υπουργική διακήρυξη του ΟΟΣΑ (2004, σελ. 72), η
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο για
τις ΜΜΕ με παγκόσμιες βλέψεις. Μεταξύ των ΜΜΕ υπάρχει τεράστιο δυναμικό για
την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως αποδεικνύεται
σε ορισμένους τομείς προηγμένης τεχνολογίας, όπως οι ημιαγωγοί και η
βιοτεχνολογία. Ανάλογα με τον τομέα, η κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών, των
εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων ή το σύστημα των συγγραφικών
δικαιωμάτων, μπορεί να είναι ιδιαίτερης σημασίας. Ένα σύστημα πνευματικής
ιδιοκτησίας, το οποίο είναι αναποτελεσματικό, ανεπαρκές, μη προσιτό ή
ακατάλληλο για τις ΜΜΕ, μπορεί να αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο και κώλυμα για
μια ΜΜΕ στην προσπάθεια παγκοσμιοποίησης της. Πρέπει να παρακολουθείται το
περιβάλλον, προκειμένου να αποφασιστεί τι πολιτικές ή άλλα μέτρα πρέπει να
εφαρμοστούν.
Επίσης, ένας βασικός παράγοντας που εμποδίζει την ανάπτυξη ενός
ευνοϊκότερου διεθνούς περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις μπορεί να είναι το ίδιο το
κράτος. Αυτού του είδους τα εμπόδια δεν είναι εύκολο να ελεγχθούν, επειδή είναι
σχετικά, όχι απόλυτα και επειδή τα περισσότερα από αυτά δεν είναι συνοριακά.
Χρειάζονται αποτελεσματικότεροι τρόποι για να διαπιστωθεί ποιοι κρατικοί
κανονισμοί και πρακτικές εμποδίζουν το ξεκίνημα, την ανάπτυξη και τη
διεθνοποίηση των επιχειρήσεων με γρήγορη εξέλιξη. Επειδή πολλές από τις
επιχειρήσεις αυτές είναι μικρές και επειδή επεκτείνονται σε νέους βιομηχανικούς
κλάδους και νέες τεχνολογίες, δεν εμφανίζονται σαν σημαντικοί παράγοντες στις
«οθόνες ραντάρ» των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Οι κυβερνήσεις πρέπει να
συνεργάζονται πιο στενά για τη δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης των
εμποδίων αυτών, σε διμερές και πολυμερές επίπεδο. Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι
οι κυβερνήσεις καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο για το περιορισμό των
εμποδίων που συναντούν οι επιχειρηματίες, οι οποίοι θέλουν να επεκτείνουν τη
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δραστηριότητα τους σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ τα κράτη πρέπει να εξασφαλίσουν
ότι τόσο το ρυθμιστικό και διοικητικό πλαίσιο όσο και οι πολιτικές τους, δεν
αναστέλλουν την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες
αποτυχίας των ΜΜΕ στις εξαγωγές παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 2.11.
2.8.4 Στοιχεία για τα Επίπεδα και τις Τάσεις της Εξαγωγικής Δραστηριότητας
των ΜΜΕ
Εξαιτίας της έλλειψης ακριβών και επίκαιρων στατιστικών στοιχείων για τα επίπεδα
και τις τάσεις της διεθνούς αλλά και της εξαγωγικής δραστηριότητας κατά μέγεθος
της επιχείρησης, είναι δύσκολη η αποτύπωση της σύγχρονης πραγματικότητας με
αριθμούς. Παρόλα αυτά, ο ΟΟΣΑ (2004), έκανε μία προσπάθεια να παρουσιαστεί η
γενική εικόνα σχετικά με την παγκοσμιοποίηση και την εξαγωγική δραστηριότητα
των ΜΜΕ, υπογραμμίζοντας το δυσανάλογα χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας των
ΜΜΕ στις διεθνείς αγορές.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι ΜΜΕ γενικά υπό-εκπροσωπούνται στο
παγκόσμιο εμπόριο, αν και υπάρχουν όλο και πιο πολλά στοιχεία που δείχνουν την
παγκοσμιοποίηση των ΜΜΕ στις χώρες μέλη και μη μέλη του ΟΟΣΑ. Ενώ μπορεί
να αποτελούν μέχρι και το 99% των επιχειρήσεων μιας χώρας, μόνο το ένα πέμπτο
των ΜΜΕ του μεταποιητικού τομέα στις χώρες του ΟΟΣΑ οφείλουν το 10% μέχρι
και το 40% του τζίρου τους σε διασυνοριακές δραστηριότητες. Συνολικά, οι ΜΜΕ
υπολογίζεται ότι συμβάλλουν μεταξύ 25% και 35% στις παγκόσμιες εξαγωγές
μεταποιητικών προϊόντων, αν και υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των
οικονομιών και ανά τομέα (ΟΟΣΑ, 2004, σελ. 62).
Μία σχετικά πρόσφατη έρευνα του ENSR (ΟΟΣΑ, 2004, σελ. 62), η οποία
πραγματοποιήθηκε σε 19 ευρωπαϊκές χώρες με δείγμα 7.669 ΜΜΕ, έδειξε ότι
περίπου 20% των ευρωπαϊκών ΜΜΕ (< 250 υπαλλήλους) δηλώνουν εξαγωγική
δραστηριότητα (τα ποσοστά κάθε χώρας κυμαίνονται μεταξύ 7% και 34%). Ενώ
διαπιστώθηκε ότι το 20%, κατά μέσο όρο, των ευρωπαϊκών ΜΜΕ ασχολούνται με
εξαγωγές, το ποσοστό διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος τους: πολύ μικρές
επιχειρήσεις (19%), μικρές επιχειρήσεις (32%) και μεσαίες επιχειρήσεις (46%)
(Σχήμα 2). Περισσότερες ευρωπαϊκές ΜΜΕ του βιομηχανικού τομέα έχουν
εξαγωγική δραστηριότητα (22%) σε σχέση με τον τομέα των υπηρεσιών (14%). Στις
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Πίνακας 2.11: Παράγοντες Αποτυχίας των ΜΜΕ στις Εξαγωγές
1. Διοίκηση χωρίς οράματα, στόχους, στρατηγική, αίσθηση αποστολής και
ενδιαφέρον
2. Έλλειψη εξαγωγικής ταυτότητας και εικόνας
3. Ελλειπές εξαγωγικό μάρκετινγκ και ανυπαρξία διαφοροποίησης προϊόντων
σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς
4. Έλλειψη συμβούλου για κατάρτιση εξαγωγικού σχεδίου δράσης
5. Ανυπαρξία τόσο συστηματικής έρευνας αγοράς όσο και συστηματικής προώθησης
προϊόντων
6. Έλλειψη εντύπου ή άλλου προωθητικού υλικού
7. Μικρό μέγεθος της επιχείρησης και χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των εξαγωγών
8. Μεγάλη βαρύτητα στην τιμολογιακή πολιτική σε βάρος άλλων σημαντικών
παραγόντων
9. Ανάπτυξη των εξαγωγών μέσω ενδιαμέσων οι οποίοι αφαιρούν τη δυνατότητα
ελέγχου επί του τελικού μίγματος μάρκετινγκ
10. Μη αποτελεσματική προσέγγιση μεγάλων αλυσίδων
11. Ανεπαρκής διαδικασία επιλογής διανομέα
12. Περιστασιακή συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
13. Ευκαιριακή συμπεριφορά
14. Λάθη εσκεμμένα και μη, παραλήψεις, έλλειψη σοβαρότητας, συνέπειας, αλλά
και αποτελεσματικότητας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία της εικόνας ενός
φτηνού και μη ποιοτικού προϊόντος
15. Αδυναμία συνεργασίας με ξένους
16. Ασυνέπεια στο χρόνο παράδοσης
17. Έλλειψη γνώσης για τις πολιτιστικές-κοινωνικές συνθήκες της αγοράς
18. Ανεπαρκής προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και της καινοτομίας
19. Ύπαρξη πολιτικών κινδύνων
20. Ανεπαρκές νομοθετικό πλαίσιο
21. Αυξημένη διαφθορά
22. Ύπαρξη γραφειοκρατίας
23. Έλλειψη προσωπικού με διεθνή εμπειρία
24. Ανεπαρκής κρατική υποστήριξη
25. Υψηλός ανταγωνισμός
26. Υψηλά εμπόδια εισόδου
Πηγή: Σαββίδης, 2000, σελ. 53.
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Ηνωμένες Πολιτείες, ο ρόλος των ΜΜΕ (< 500 υπαλλήλων) αυξάνεται και τα δύο
τρίτα των εξαγωγικών επιχειρήσεων ήταν επιχειρήσεις με λιγότερους από 20
υπαλλήλους το 1998. Σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ του εξαγωγικού τομέα,
70% των αμερικανικών εξαγωγικών ΜΜΕ δεν ανήκουν στο μεταποιητικό τομέα.
Οι ΜΜΕ που ασχολούνται με εξαγωγές, κατά κανόνα δεν επεκτείνονται πέρα από
μία αγορά. Σχεδόν τα δύο τρίτα των αμερικανικών εξαγωγικών ΜΜΕ το 1998
πουλούσαν τα προϊόντα τους σε μόνο μία ξένη αγορά και ένα άλλο τέταρτο αυτών
έκανε πωλήσεις σε 2 έως 4 ξένες αγορές. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι
ΜΜΕ σε ορισμένες οικονομίες μη μέλη του ΟΟΣΑ έχουν επίπεδα εξαγωγών
ανάλογα εκείνων των ΜΜΕ του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση της
UNCTAD, της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη,
ορισμένες χώρες της Ασίας κατέχουν σημαντικό μερίδιο του συνόλου των
εξαγωγών, όπως η Κίνα Ταϊπέι (όπου οι ΜΜΕ πιστεύεται ότι αντιπροσωπεύουν το
56% των συνολικών εξαγωγών), η Κίνα (40-60%) και η Σιγκαπούρη (16%).
Ωστόσο, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι τα στοιχεία για την Ταϊπέι και την
Κίνα είναι παραπλανητικά και μάλιστα ανακριβή επειδή βασίζονται σε εκτιμήσεις
υπολοίπων. Πιο πρόσφατες και πιο αξιόπιστες επίσημες εκτιμήσεις (Hall APEC
2002), που βασίζονται στο ΦΠΑ, δείχνουν ότι οι ΜΜΕ στην Κίνα Ταϊπέι συνέβαλαν
μόνο στο 21,6% των εξαγωγών το 2000. Σε κάποιες οικονομίες της Λατινικής
Αμερικής, οι ΜΜΕ αποτελούν δυσανάλογα μικρό ποσοστό του συνόλου των
βιομηχανικών εξαγωγών, όπως π.χ. στη Βραζιλία (22%), την Κόστα Ρίκα (29%) και
το Περού (25%). Ορισμένες ΜΜΕ εμφανίζουν υψηλά επίπεδα εισαγωγών, ως
εισροές για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, που συμβάλλουν στη
διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Τα στοιχεία για τις εισαγωγές, κατά μέγεθος
επιχείρησης, φαίνεται ότι είναι ακόμη πιο λίγα από εκείνα των εξαγωγών (ΟΟΣΑ,
2004, σελ. 64-65).
Μεταξύ των ΜΜΕ, η εξαγωγική δραστηριότητα αυξάνεται ανάλογα με το
μέγεθος της επιχείρησης. Από την άποψη των αριθμών, το ποσοστό των ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους που ασχολούνται με εξαγωγές είναι διπλάσιο
εκείνου των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Από άποψη αξίας, στην περίπτωση των
αμερικανικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, διαπιστώθηκε

ότι οι επιχειρήσεις που

απασχολούσαν τουλάχιστον 20 υπαλλήλους ήταν οι πιο πετυχημένοι εξαγωγείς. Τα
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στοιχεία για την Αυστραλία δείχνουν ότι 36% των εξαγωγών οφείλονται σε
επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 μέχρι 199 υπαλλήλους, ενώ το 14% των
εξαγωγών προέρχεται από μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (ΟΟΣΑ, 2004, σελ.
64).

2.9 ΜΜΕ και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όχι μόνο
αναπτύσσεται διεθνώς, αλλά ακολουθεί και γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο συμβαίνει και
στην Ελλάδα, όπου διάφορες έρευνες και μελέτες καταδεικνύουν τη μεγάλη και
ραγδαία εξέλιξη αυτού του κλάδου. Για παράδειγμα, το Σεπτέμβριο του 2004, ο
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ, 2004, σελ. 4) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα
της έρευνας που πραγματοποίησε για την περίοδο 1998-2002, αναφορικά με το ρόλο
του μεγέθους και του κλάδου δραστηριότητας των βιομηχανικών επιχειρήσεων στη
δυναμική τους πορεία, σύμφωνα με τα οποία ο πρώτος κλάδος με σημαντική
υπερεκπροσώπηση στην ομάδα των ταχύτερα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων είναι
αυτός των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των κατασκευών μηχανών γραφείου.
Σε μια άλλη πρωτογενή έρευνα, με δείγμα 317 ελληνικές ΜΜΕ του
παραγωγικού,

του

εμπορικού

και

του

τομέα

παροχής

υπηρεσιών,

που

πραγματοποιήθηκε την περίοδο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2004 από την Georgakas
Consulting Group (GECON, 2005, σελ. 1), έδειξε ότι οι επιχειρήσεις πληροφορικής
διανύουν περίοδο ανάπτυξης και εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξες για το
μέλλον και ικανοποιημένες με το παρόν.
Οι εξελίξεις στον κλάδο των ΤΠΕ έχουν αλλάξει, και θα συνεχίζουν να
αλλάζουν και στο μέλλον, τις συνθήκες και τις παραμέτρους της διεθνούς
επιχειρηματικής αρένας (Palvia, 1997). Ανταποκρινόμενες σ’ αυτήν τη νέα
πραγματικότητα,

οι

επιχειρήσεις

άρχισαν

να

επενδύουν

σημαντικά

στο

συγκεκριμένο κλάδο, έχοντας ως κύριο στόχο την αυτοματοποίηση ορισμένων
ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών όπως είναι η μισθοδοσία, η λογιστική, οι
χρηματοοικονομικές συναλλαγές, και οι ανθρώπινοι πόροι (Rao et al., 2003).
Οι ΤΠΕ προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων από πλευράς
αποτελεσματικότητας και πρόσβασης στις αγορές. Σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο,
περιορίζουν το κόστος και αυξάνουν την ταχύτητα των συναλλαγών, κυρίως για
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μεγάλες αποστάσεις. Μπορούν επίσης να συμβάλουν σε αποτελεσματικότερη
διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού. Η ηλεκτρονική επαφή μεταξύ επιχειρήσεων
και η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μπορεί να περιορίσει την ασυμμετρία της
ενημέρωσης μεταξύ αγοραστών και πωλητών και να δημιουργήσει στενότερες
σχέσεις μεταξύ εμπορικών εταίρων (ΟΟΣΑ, 2004, σελ. 38).
Επίσης, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ο επιχειρηματικός κόσμος
έγινε μάρτυρας της εμφάνισης και της ραγδαίας ανάπτυξης του ηλεκτρονικού
εμπορίου (e-commerce) και του Διαδικτύου, ο συνδυασμός των οποίων δημιούργησε
μία παγκόσμια και φτηνή πλατφόρμα επικοινωνίας και εμπορίου για τις
επιχειρήσεις. Αυτή η πλατφόρμα, έδωσε την ευκαιρία, τόσο στις μεγάλες όσο και
στις μεσαίες επιχειρήσεις, να ελαττώσουν τις επενδύσεις στον κλάδο των ΤΠΕ και
να αναδιοργανώσουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο συναλλάσσονται και
αλληλεπιδρούν με τους καταναλωτές, τους προμηθευτές, και τους συνεργάτες τους
(Rao et al., 2003).
Το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Διαδίκτυο αποτελούν μία μεγάλη ευκαιρία και
για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η συνδυασμένη χρήση τους μπορεί να
βοηθήσει τις παραπάνω επιχειρήσεις να ελαττώσουν τα κόστη επεξεργασίας
δεδομένων και επικοινωνίας, να βοηθήσουν στο άνοιγμα νέων αγορών και στην
εξεύρεση νέων πελατών, να μειώσει τα κόστη προμηθειών, να τις βοηθήσει να
πετύχουν οικονομίες κλίμακας, να μειώσουν τα κόστη διαχείρισης των αποθεμάτων
και της διανομής, και γενικότερα να τους παρέχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν
και να ανταγωνιστούν με καλύτερους όρους τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (Σαββίδης,
2000, σελ. 8).
Πολύ συχνά, αναφέρεται ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Διαδίκτυο έχουν
τη δυνατότητα να εξισώσουν τις ΜΜΕ με τις μεγάλες (π.χ. βλ. Η Ναυτεμπορική,
2005). Οι Sudweeks και Romm (1999, σελ. 113-114), αναφέρουν ξεκάθαρα ότι παρά
τη δυνατότητα που παρέχει το Διαδίκτυο στις ΜΜΕ να βελτιώσουν τη διεθνή
ανταγωνιστική τους θέση, υπάρχουν σημαντικές διαφορές συγκριτικά με τις μεγάλες
επιχειρήσεις όσον αφορά τους πόρους και τις ικανότητες. Το διαδίκτυο δεν αλλάζει
το γεγονός ότι μία μεγάλη εταιρία έχει περισσότερους πόρους, μεγαλύτερη
χρηματοδότηση και πιο αναγνωρίσιμο όνομα. Οι ΜΜΕ στοχεύουν συνήθως σε
μικρά τμήματα της αγοράς (niche markets), έχοντας απλή οργανωτική δομή και τον
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ιδιοκτήτη ή τη διοίκηση να παίρνει τις τελικές αποφάσεις. Πιο σημαντικό ακόμα,
είναι ότι οι ΜΜΕ είναι πολύ ευάλωτες κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών,
αντιμετωπίζοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα περιορισμούς στους πόρους και τη
χρηματοδότηση. Αυτό δε συμβαίνει συχνά στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες
έχουν σημαντικούς πόρους, υψηλό προϋπολογισμό για τις ΤΠΕ, και εκτεταμένα
δίκτυα διανομής. Όλα τα παραπάνω, δίνουν στις μεγάλες επιχειρήσεις ένα
σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ΜΜΕ. Παρόλα αυτά, οι ΜΜΕ μπορούν να
κερδίσουν σημαντικά οφέλη από τη χρήση του Διαδικτύου και του ηλεκτρονικού
εμπορίου και να παραμείνουν υγιείς ανταγωνιστικές.
Για τη σχέση μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή, το Διαδίκτυο αποτελεί ένα
αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας, προσφέροντας συχνά στους πελάτες διαρκής
ενημέρωση για τα προϊόντα της επιχείρησης και δυνατότητα αγορών είκοσι τέσσερις
ώρες το εικοσιτετράωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα, λειτουργία με χαμηλό
κόστος, μειωμένες τιμές, ενίσχυση της επιχειρηματικής εικόνας (image), αναζήτηση
πληροφοριών, υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά την αγορά, συμμετοχή
σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και ηλεκτρονικές κοινότητες, καλύτερη
εξυπηρέτηση, άμεση αλληλεπίδραση επιχείρησης-πελάτη, ενώ διευκολύνεται
παράλληλα η ανάπτυξη νέων προϊόντων (Η Ναυτεμπορική, 2005).
Η είσοδος στην ηλεκτρονική αγορά μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας φυσικός
τρόπος επέκτασης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των ΜΜΕ σε εθνικό αλλά
και σε διεθνές επίπεδο, κυρίως γιατί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στο Διαδίκτυο
είναι περισσότερο ευέλικτο και κοστίζει λιγότερο συγκριτικά με ένα καινούργιο
φυσικό κατάστημα. Οι μικρές ΜΜΕ με τις περιορισμένες δυνατότητες, μπορούν να
έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα απέναντι στις μεγάλες εταιρίες όταν αναδομήσουν τον
τρόπο οργάνωσής τους και προσαρμόσουν τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού
εμπορίου στις δραστηριότητές τους (Σαββίδης, 2000, σελ. 41-42).
Όπως συνέβη με όλες τις νέες τεχνολογίες, οι ΜΜΕ άργησαν πιο πολύ από τις
μεγάλες επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τις ΤΠΕ. Η στατιστική εικόνα που πηγάζει από
το e-Business W@tch, επιβεβαιώνει ότι ενώ σε γενικές γραμμές οι ΜΜΕ έχουν ήδη
κάνει τα πρώτα τους βήματα προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των ΤΠΕ,
υπάρχουν ακόμα χώρες και επιχειρηματικοί τομείς που υστερούν σημαντικά.
Επίσης, οι περισσότερες ΜΜΕ βρίσκονται πολύ μακριά από την ενσωμάτωση του
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ψηφιακού περιβάλλοντος στις επιχειρηματικές τους διαδικασίες. Το ηλεκτρονικό
κομμάτι των επιχειρηματικών διαδικασιών των ΜΜΕ τείνει να είναι μία βιτρίνα και
μία δραστηριότητα κατασκευασμένη μόνο για τους καταναλωτές χωρίς υποδομή.
Πιο εξελιγμένες λύσεις ηλεκτρονικού επιχειρείν χρησιμοποιούνται κυρίως από
μεγαλύτερες εταιρίες, γεγονός το οποίο μπορεί να έχει οικονομικές εφαρμογές και
συνέπειες μακροπρόθεσμα (e-Business W@tch, 2003, σελ. 193).
Παρά το γεγονός, ότι οι ΜΜΕ έχουν αρχίσει να υιοθετούν το ηλεκτρονικό
εμπόριο και το Διαδίκτυο, αρκετά συχνά οι εμπειρίες τους είναι άσχημες. Για
παράδειγμα, αντί να αποκτήσουν μια παγκόσμια πελατειακή βάση, μερικές ΜΜΕ
ήρθαν αντιμέτωπες με μία απογοητευτική επίδοση του Διαδικτυακού μάρκετινγκ,
έχοντας σημειώσει πολύ λίγες πωλήσεις. Ουσιαστικά, το Διαδίκτυο, μέχρι σήμερα,
έχει αποτελέσει ένα μέσο επικοινωνίας χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο και την ανταλλαγή και συλλογή πληροφοριών. Μόνο μια μικρή
μειοψηφία ΜΜΕ κατάφεραν να βελτιώσουν τις πελατειακές τους σχέσεις και να
αναπτύξουν επιχειρησιακά δίκτυα. Πολλές ΜΜΕ υιοθέτησαν το ηλεκτρονικό
εμπόριο για να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τις πολλά υποσχόμενες μελλοντικές
και μακροπρόθεσμες ευκαιρίες που προσφέρει, αλλά ελάχιστες ήταν αυτές που
κατάφεραν να κερδίσουν κάτι ουσιαστικό μέχρι σήμερα (Sudweeks and Romm,
1999, σελ. 124).
Η αδυναμία των ΜΜΕ να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες των ΤΠΕ και
του ηλεκτρονικού επιχειρείν οφείλεται σε διάφορους παράγοντες και προβλήματα.
Τα σημαντικότερα προβλήματα και εμπόδια που συναντούν οι ΜΜΕ στην
προσπάθειά τους να εφαρμόσουν στρατηγικές ηλεκτρονικού επιχειρείν σύμφωνα με
τη μελέτη του E-Business Forum (2002, σελ. 9, 29) είναι τα παρακάτω:
α. Η αδυναμία των ΜΜΕ να διαμορφώσουν τις συνθήκες της αγοράς. Όσο οι
αμφιβολίες για τα οφέλη του ηλεκτρονικού επιχειρείν παραμένουν, τόσο οι ΜΜΕ
θα είναι διστακτικές στην υιοθέτησή του.
β. Η έλλειψη των απαραίτητων εφοδίων για πειραματισμούς. Αν και πρωτίστως
οικονομικά, αυτού του τύπου τα εμπόδια έχουν να κάνουν και με τις
περιορισμένες πηγές που διαθέτουν οι ΜΜΕ σε ότι αφορά το προσωπικό, το
μάνατζμεντ, κτλ.

148

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

γ. Η περιορισμένη χρήση της πληροφορικής και μόνο για συγκεκριμένες εργασίες,
όπως ο έλεγχος μετοχών και η λογιστική. Παράλληλα, παρατηρείται ότι πολλές
λύσεις πληροφορικής που διατίθενται για τις ΜΜΕ να είναι ανεπαρκείς, μια που ο
στόχος τους είναι να καλύψουν μεμονωμένες ανάγκες, είτε πολύ περίπλοκες και
ακριβές, μια που ουσιαστικά έχουν σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση μεγάλων
επιχειρήσεων και όχι ΜΜΕ.
δ. Η ύπαρξη μικρής και πολύ συγκεκριμένης πελατείας, η οποία εντοπίζεται σε
συγκεκριμένες περιοχές ή σε συγκεκριμένα τμήματα της παραγωγικής
διαδικασίας.
ε. Η ανεπαρκής ενημέρωση και διάχυση της πληροφορίας προς τις ΜΜΕ σχετικά με
τα ζητήματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της νέας οικονομίας.
στ. Η έλλειψη επαρκούς και προσβάσιμου κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού για
να στελεχώσει τις ΜΜΕ.
ζ. Πολύ χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης, τεχνογνωσίας, επιχειρηματικής
ετοιμότητας, ακόμη και παντελή έλλειψη στρατηγικής ή οράματος γύρω από τα
θέματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν από τα στελέχη των ΜΜΕ.
η. Μη ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό επιχειρείν, αλλά και μη επαρκή
ή αναποτελεσματικά οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση των περιφερειακών
ΜΜΕ από τον κεντρικό ή περιφερειακό κυβερνητικό μηχανισμό.
θ. Σοβαρή έλλειψη υφιστάμενων τεχνολογικών υποδομών στις ΜΜΕ για άμεση
μετάβαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ουσιαστική αξιοποίηση των παροχών και
κινήτρων που προσφέρονται από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ι. Σοβαρός ο ρόλος των επαγγελματικών φορέων και συνδέσμων των επιχειρήσεων
αλλά και άλλων φορέων και οργανισμών που σχετίζονται με κάποιον τρόπο με τις
ΜΜΕ, χωρίς όμως να έχουν καταφέρει να παίξουν ακόμη το ρόλο του
υποστηρικτή και καταλυτικού παράγοντα για το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Η
έλλειψη συντονισμού αυτών των φορέων για την επίτευξη συνεργιών και
αποφασιστικής καθοδήγησης των ΜΜΕ είναι μία από τις αιτίες και τα
προβλήματα.
κ. Αναποτελεσματική σύνδεση του ερευνητικού και ακαδημαϊκού έργου με την
αγορά και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στα θέματα της νέας οικονομίας, της
τεχνολογίας, αλλά και στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα διοίκησης.
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λ. Έλλειψη κρίσιμης μάζας διαμορφωτών γνώμης (opinion leaders) που να γνωρίζει
ουσιαστικά και να προπαγανδίζει τις ΤΠΕ.
Τα παραπάνω προβλήματα, οδήγησαν στη δημιουργία δύο «ψηφιακών
χασμάτων» ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Go-Online, 2004).
Το πρώτο, είναι το γεωγραφικό ψηφιακό χάσμα, το οποίο προκύπτει από τους
διαφορετικούς ρυθμούς προόδου της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ανάμεσα στα κράτη της Δυτικής και Βόρειας
Ευρώπης και αυτά της Νότιας Ευρώπης. Ενώ τα κράτη της Βόρειας Ευρώπης, και
αρκετά της Δυτικής, έχουν υιοθετήσει με ενθουσιασμό λύσεις ηλεκτρονικού
επιχειρείν, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική σε κράτη με λιγότερο
ανεπτυγμένες οικονομίες και ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη.
Το δεύτερο, είναι το ψηφιακό χάσμα με βάση το μέγεθος των επιχειρήσεων, το
οποίο προκύπτει από τη σημαντική διαφορά μεταξύ των ΜΜΕ και των μεγάλων
επιχειρήσεων

σε

προχωρημένες

μορφές

ηλεκτρονικού

εμπορίου

και

πιο

συγκεκριμένα σε σχέση με την ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού επιχειρείν και των
απαραίτητων δεξιοτήτων που απαιτούνται. Ενώ το ηλεκτρονικό επιχειρείν αποτελεί
πλέον την πεπατημένη για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ εξακολουθούν να
βρίσκονται σημαντικά πίσω σε ότι αφορά τη χρήση του Διαδικτύου και την
υιοθέτηση λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου.
Το αποτέλεσμα των δύο αυτών ψηφιακών χασμάτων είναι αθροιστικό, με
αποτέλεσμα τα χάσματα να τείνουν να διευρυνθούν καθιστώντας τη θέση των ΜΜΕ
στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ακόμα πιο μειονεκτική. Στόχος λοιπόν της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών θα πρέπει να είναι η άμεση
αντιμετώπιση των ψηφιακών χασμάτων, και αυτό θα πραγματοποιηθεί με την άρση
των παραπάνω προβλημάτων και εμποδίων που αποτρέπουν τις ΜΜΕ να
συμμετέχουν στη νέα οικονομία. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι τα εμπόδια που
προαναφέρθηκαν υπάρχουν για όλες τις επιχειρήσεις, αλλά επηρεάζουν ιδιαιτέρως
και πιο άμεσα τις ΜΜΕ (Go-Online, 2004).
Η εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων Grant Thornton, πραγματοποίησε το 2001
πανευρωπαϊκή έρευνα για τις ΜΜΕ και παρουσίασε ορισμένα σημαντικά
συμπεράσματα για τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών και διοικητικών τάσεων στο
μεγαλύτερο επιχειρηματικό κομμάτι της Ευρώπης (Go-Online, 2005a). Στο πρώτο
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στάδιο της έρευνας των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που διενεργήθηκε
από την Grant Thornton αναζητήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή
αρνητικά στην εφαρμογή στρατηγικής ηλεκτρονικού εμπορίου.
Σε ότι αφορά τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη
δραστηριοποίηση των εταιρειών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, σημαντικότερο κίνητρο
αναδεικνύεται η επιθυμία προσέγγισης νέων αγορών/πελατών. Κατά συνέπεια,
γίνεται φανερό, ότι οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες θεωρούν πια το ηλεκτρονικό
εμπόριο σαν μέσο ανάπτυξης της επιχείρησης τους. Άλλοι καθοριστικοί παράγοντες
για

την

υιοθέτηση

στρατηγικής

ηλεκτρονικού

εμπορίου

αναδείχθηκαν ο

ανταγωνισμός, η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και η αποδοτικότητα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών
όσον αφορά στη βαρύτητα που δίνουν στους ενθαρρυντικούς παράγοντες. Για
παράδειγμα, οι επιχειρήσεις στην Ιρλανδία και τη Σουηδία θεωρούν σημαντικότερο
ενθαρρυντικό παράγοντα για την ανάπτυξη στρατηγικής ηλεκτρονικού εμπορίου την
αποδοτικότητα σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις στη Γαλλία που θεωρούν την
αποδοτικότητα τον λιγότερο σημαντικό παράγοντα. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα
θεωρούν πολύ σημαντική την ταχύτητα παράδοσης/ πληρωμής ενώ τα σχόλια των
μέσων μαζικής ενημέρωσης υπέρ του ηλεκτρονικού εμπορίου επηρεάζουν πιο
έντονα τις επιχειρήσεις στη Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία συγκριτικά με τις άλλες
συμμετέχουσες στην έρευνα χώρες.
Αντίθετα, οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το σύνολο
των ερωτώμενων επιχειρήσεων στη δημιουργία στρατηγικής ηλεκτρονικού εμπορίου
αναδείχθηκαν η αδυναμία προσδιορισμού του μεγέθους της πελατειακής τους βάσης
και τα ακατάλληλα για ηλεκτρονικό εμπόριο προϊόντα που εμπορεύονται.
Παράγοντες όπως θέματα ασφαλείας, έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και
αμφισβήτηση της πραγματικής αξίας, σε εμπορικούς όρους, του ηλεκτρονικού
εμπορίου, παρότι αναμενόταν να εμφανιστούν στις πρώτες θέσεις των αρνητικών
παραγόντων, δε φαίνεται να αποτελούν τους πρωτεύοντες ανασταλτικούς
παράγοντες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει και η κατανομή των κυριότερων
ανασταλτικών παραγόντων ανά χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στις
περισσότερες χώρες ο κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας είναι η αδυναμία
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προσδιορισμού της πελατειακής τους βάσης. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία,
αντίθετα, εκείνο που απασχολεί περισσότερο τις επιχειρήσεις είναι τα θέματα
ασφαλείας. Οι επιχειρήσεις στην Ιρλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία θεωρούν
σημαντικότερο

θέμα

τα

ανεπαρκή,

μέχρι

στιγμής,

στοιχεία

για

την

αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ στο Λουξεμβούργο, την
Ολλανδία και τη Δανία η κύρια ανησυχία των επιχειρήσεων είναι το ενδεχόμενο να
έχουν ακατάλληλα προϊόντα ή υπηρεσίες για ηλεκτρονικό εμπόριο.
Σε ότι αφορά το ποσοστό των επιχειρήσεων που διαθέτει στρατηγική
ηλεκτρονικού εμπορίου, στην Ιρλανδία αγγίζει το 63%, ενώ με μικρή διαφορά
ακολουθούν οι επιχειρήσεις στη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστρία. Ανάμεσα στις
17 χώρες που μετείχαν στην έρευνα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 8η θέση. Πάντως
οι σημαντικές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των χωρών, όσον αφορά στην
υιοθέτηση στρατηγικής ηλεκτρονικού εμπορίου δεν οφείλονται τόσο στο
διαφορετικό βαθμό χρήσης του Internet όσο στην ένταξη του ηλεκτρονικού
εμπορίου στη στρατηγική των επιχειρήσεων.
Στην Ευρώπη, οι ΜΜΕ εξακολουθούν να εμφανίζονται υπερβολικά
διστακτικές όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις λύσεις του ηλεκτρονικού
επιχειρείν. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να παρασχεθούν οι δυνατότητες και να
ενθαρρυνθούν οι Ευρωπαϊκές ΜΜΕ με σκοπό την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών. Η πολιτική στον τομέα των επιχειρήσεων μπορεί να ενθαρρύνει την
εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών καθώς και την καθιέρωση σε ευρεία κλίμακα των
επιτυχημένων επιχειρηματικών προτύπων (Σαββίδης, 2000, σελ. 107). Οι
κυβερνήσεις πρέπει να προχωρήσουν πέρα από πολιτικές που ευνοούν τη βασική
σύνδεση και να προωθήσουν τη διαμόρφωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος που
διευκολύνει το ηλεκτρονικό επιχειρείν και τη χρήση πιο σύνθετων εφαρμογών
πληροφορικής. Οι κυβερνήσεις πρέπει να υλοποιούν προγράμματα τα οποία θα
έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς, στο μέτρο που
χρειάζονται

αυτά

σε

συγκεκριμένες

τομείς

(π.χ.

απόκτηση

δεξιοτήτων,

εξειδικευμένη πληροφόρηση).
Η δημιουργία και χρήση ποιοτικής υποδομής σε προσιτές τιμές είναι ζωτικής
σημασίας. Διευκολύνει την καινοτομία και προωθεί την αποτελεσματικότητα, τα
πλεονεκτήματα του δικτύου και τις θετικές επιδράσεις. Η ανάπτυξη ευρυζωνικής
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υποδομής, αποτελεσματικές και καινοτόμες ρυθμίσεις παροχής και η αποδοτική
χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών προϋποθέτουν πολιτικές, οι οποίες προωθούν
τον ανταγωνισμό και τη συνεχιζόμενη απελευθέρωση της υποδομής, των υπηρεσιών
δικτύου και των εφαρμογών σε διάφορες τεχνολογικές πλατφόρμες, ευνοούν τις
επενδύσεις σε νέες τεχνολογικές υποδομές, περιεχόμενο και εφαρμογές και
εξασφαλίζουν την ουδετερότητα ανταγωνιστικών και εξελισσόμενων τεχνολογιών,
προωθώντας έτσι τη διαλειτουργικότητα, την καινοτομία και την ευρύτερη επιλογή.
Η κρατική οικονομική ενίσχυση για την επέκταση της κάλυψης σε υπόεξυπηρετούμενες ομάδες και απομακρυσμένες περιοχές θα μπορούσε να
συμπληρώσει τις ιδιωτικές επενδύσεις κατά περίπτωση, με την προϋπόθεση ότι δεν
προεξοφλεί τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα ή δεν αναστέλλει τον
ανταγωνισμό (ΟΟΣΑ, 2004, σελ. 39-40).
Επίσης, οι ΜΜΕ χρειάζονται ένα σταθερό νομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα σε ότι
αφορά το διεθνές και το ηλεκτρονικό εμπόριο, και περαιτέρω απελευθέρωση της
αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να
καλύπτει τις ανάγκες τόσο των αγοραστών όσο και των προμηθευτών, ενώ η
απελευθέρωση της αγοράς μέχρι σήμερα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους
πρόσβασης στο Διαδίκτυο, γεγονός που ευνοεί την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού
επιχειρείν. Ακόμα, αναγκαία είναι η διάδοση του e-government (ηλεκτρονική
διακυβέρνηση). Αυτό θα δώσει κίνητρο σε πολλές επιχειρήσεις να αποκτήσουν
πρόσβαση στο Διαδίκτυο, αλλά επίσης θα γλιτώσει στις επιχειρήσεις χρόνο και
χρήμα στις συναλλαγές τους με το δημόσιο. Τέλος, απαιτείται ευκολότερη
πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης για την υιοθέτηση λύσεων πληροφορικής.
Είναι γεγονός πως πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι επιφυλακτικά στη
χρηματοδότηση νέων, «άγνωστων» επιχειρηματικών πρακτικών όπως είναι το
ηλεκτρονικό επιχειρείν. Η νοοτροπία αυτή, που συναντάται ιδιαίτερα σε εμπορικές
τράπεζες, είναι απαραίτητο να αλλάξει, καθώς αποτελεί ένα από τα κυριότερα
εμπόδια στην υιοθέτηση λύσεων πληροφορικής από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(Go-Online, 2005b).
Η έλλειψη δεξιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ και του e-business είναι
διαδεδομένα εμπόδια για την αποτελεσματική χρήση διαδικασιών ηλεκτρονικού
επιχειρείν, αφού ληφθούν οι αποφάσεις. Ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να
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πληρώσουν εξειδικευμένο προσωπικό, για τις ΜΜΕ αυτό δεν είναι πάντα εύκολο
και έτσι πρέπει να βασιστούν στα προσόντα και την κατάρτιση του γενικού
εργατικού δυναμικού. Οι κυβερνήσεις μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο
παρέχοντας βασική εξοικείωση με τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των
επικοινωνιών στη διάρκεια της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, αλλά η
διδασκαλία των τεχνολογιών αυτών πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα διδασκαλίας.
Μπορούν επίσης να παίξουν σημαντικό ρόλο, σε συνδυασμό με τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα, τις επιχειρήσεις και τα άτομα για τη δημιουργία του πλαισίου που θα
προωθήσει τη διδασκαλία των δεξιοτήτων αυτών σε υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή στα
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης (ΟΟΣΑ, 2004, σελ.
41).
Τα ψηφιακά προϊόντα, οι υπηρεσίες πληροφόρησης και η αλληλεπίδραση με
το δημόσιο σε τομείς όπως προμήθειες, συμμόρφωση και φορολογία, μπορούν να
προσφέρουν στις ΜΜΕ μεγάλα κέρδη αποτελεσματικότητας και ευκαιρίες για
μάρκετινγκ. Αν και η δυνητική συμβολή της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης είναι
σημαντική, ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να αναλάβει τον κύριο ρόλο για την παροχή
περιεχομένου. Συνεπώς, η ισόρροπη ρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας είναι σημαντική. Ιδιαίτερα σημαντική επίσης για τις μικρές καινοτόμες
επιχειρήσεις είναι η ικανοποιητική προστασία των καινοτομιών στον τομέα των
ΤΠΕ και των ψηφιακών προϊόντων, καθώς και το κόστος απόκτησης, διατήρησης
και εφαρμογής της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Για μια μικρή
επιχείρηση χρήστη, η ταχύτατη ανάπτυξη του λογισμικού και των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας για επιχειρηματικές μεθόδους, αυξάνουν τις δαπάνες και το
ενδεχόμενο παραβίασης. Χρειάζεται λοιπόν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να
εξισορροπεί τα συμφέροντα των προμηθευτών και των χρηστών για την προστασία
της πνευματικής ιδιοκτησίας και των ψηφιακών δικαιωμάτων, χωρίς να θίγει την
καινοτόμο ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα και τα μοντέλα διανομής
περιεχομένου.
Οι ΜΜΕ θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως το e-business μόνο αν
υπάρχει το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία του όλου συστήματος,
εξασφαλίζοντας εμπιστοσύνη, ασφάλεια, το απόρρητο της επικοινωνίας και
προστασία των καταναλωτών. Είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί μια κουλτούρα
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ασφάλειας, η οποία θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των χρηστών στην τεχνολογία της
πληροφορικής και των επικοινωνιών, να υπάρχει αποτελεσματική εφαρμογή του
απόρρητου της επικοινωνίας και της προστασίας των καταναλωτών και
καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και των SPAM. Για την
επίτευξη αυτών των στόχων απαιτείται ενισχυμένη διασυνοριακή συνεργασία
μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών και η θέσπιση κανόνων με διασυνοριακή
εφαρμογή. Ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές επιχειρήσεις έχουν οι μηχανισμοί
χαμηλού κόστους για την επίλυση διαφορών on line μεταξύ επιχειρήσεων, όπως και
μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (ΟΟΣΑ, 2004, σελ. 40).
Τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, πολλά βήματα έχουν γίνει για
να αντιμετωπισθούν οι βασικές ανάγκες των ΜΜΕ, όπως περιγράφονται παραπάνω.
Το νομικό πλαίσιο που διέπει το ηλεκτρονικό επιχειρείν έχει τεθεί σε ισχύ, η
ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί πρωταρχικό στόχο όλων των
κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης., ενώ και η πρόσβαση
των ΜΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης έχει ενισχυθεί. Εν τούτοις, οι ΜΜΕ
εξακολουθούν να μένουν πίσω συγκριτικά με μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε ότι
αφορά την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Αυτό συμβαίνει αν και οι ΜΜΕ
είναι σαφώς πιο ευέλικτες και, θεωρητικά, η προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες
της αγοράς είναι ευκολότερη. Πάντως, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, σε όλα τα
κράτη μέλη όσο μικρότερη είναι μια επιχείρηση τόσο λιγότερο υιοθετεί λύσεις
πληροφορικής (Go-Online, 2005b).
Το μέλλον των ΤΠΕ κρύβει ακόμη πολλά, ενώ ήδη αρκετές ΜΜΕ έχουν
ενσωματώσει το Διαδίκτυο στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Παρόλα
αυτά, ανάμεσα στο σήμερα και στην εποχή του πραγματικού παγκόσμιου
ηλεκτρονικού εμπορίου, μεσολαβούν διάφορα σημαντικά ανεπίλυτα ζητήματα όπως
η μεταφορά προϊόντων από χώρα σε χώρα, η ελλιπής κυβερνητική υποστήριξη, και
το χτίσιμο εμπιστοσύνης μεταξύ των επιχειρηματικών εταίρων χωρίς την ύπαρξη
επαφής πρόσωπο με πρόσωπο, τα οποία χρίζουν άμεσων λύσεων. Αυτό που
χρειάζεται, είναι η ακόμα πιο στενή συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων και
επιχειρηματικών κοινοτήτων, έτσι ώστε οι ΤΠΕ και το ηλεκτρονικό εμπόριο να
γίνουν ο κοινός τρόπος πραγματοποίησης εμπορικών συναλλαγών στο άμεσο μέλλον
(Sudweeks and Romm, 1999, σελ. 124).
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2.10 Το Πρόβλημα της Έλλειψης Στατιστικών Στοιχείων για ΜΜΕ
Ένα πολύ σοβαρό και, ταυτόχρονα, ασυνήθιστο πρόβλημα που έχει προκύψει και το
οποίο αφορά άμεσα τις ΜΜΕ, την επιχειρηματική κοινότητα αλλά και τις εκάστοτε
κυβερνήσεις των χωρών, είναι η έλλειψη συστηματικών στατιστικών μετρήσεων η
οποία οδηγεί με τη σειρά της σε ανεπαρκή εμπειρική και στατιστική βάση για τη
χάραξη εμπεριστατωμένης πολιτικής για τις ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα.
Το συγκεκριμένο πρόβλημα, έχει αναγνωριστεί πρόσφατα τόσο από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ, όσο και από την Ελλάδα. Στη 2η Υπουργική
Διάσκεψη του ΟΟΣΑ για τις ΜΜΕ που έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη, στις
3-5 Ιουνίου 2004, αναγνωρίστηκαν ελλείψεις σε δύο επίπεδα. Πρώτον, η υποκείμενη
στατιστική βάση, η οποία παρέχει τα στοιχεία για την ανάλυση είναι ανεπαρκής,
κυρίως από την άποψη της διεθνούς συγκρισιμότητάς τους και, δεύτερον, οι
διαθέσιμες εμπειρικές αναλύσεις ποιότητας, ειδικότερα οι συγκριτικές μελέτες
μεταξύ χωρών και οι διαχρονικές μελέτες, οι οποίες επιτρέπουν την ανάλυση των
σημαντικών οικονομικών δυνάμεων ή πολιτικών στον χρόνο, είναι περιορισμένες
(ΟΟΣΑ, 2004, σελ. 51).
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για την κατάσταση αυτή, αλλά προβάλλουν κυρίως
δύο:
1. Οι στατιστικές για τις ΜΜΕ αποτελούν στην πραγματικότητα μόνο ένα
υποσύνολο στατιστικών επιχειρηματικών στοιχείων, οργανωμένων κατά τάξη
μεγέθους. Το στατιστικό αυτό σύστημα, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα
ορισμού, κυρίως σε ότι αφορά τη στατιστική μονάδα που θα υπολογισθεί, θα
μετρηθεί ή θα παρακολουθείται. Τα προβλήματα αυτά παρακωλύουν τη συλλογή
των στοιχείων και δεν επέτρεψαν την επίτευξη διεθνούς συμφωνίας για τις
βασικές έννοιες και τη μεθοδολογία.
2. Η ανάγκη να ελέγχονται τα έξοδα των στατιστικών υπηρεσιών και να
περιορίζεται, αντί να αυξάνεται η επιβάρυνση παροχής στοιχείων από τις
επιχειρήσεις, κυρίως τις ΜΜΕ.
Λόγω αυτών των βασικών προβλημάτων, δεν είναι παράδοξο το γεγονός ότι
λεπτομερή υποσύνολα τέτοιων στοιχείων και η ανάλυσή τους, είναι σχεδόν
ανύπαρκτα. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη Διάσκεψη του ΟΟΣΑ στην
Κωνσταντινούπολη, εκπρόσωποι των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών συζήτησαν τα
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προβλήματα αυτά και επισήμαναν τρόπους για τη βελτίωση της κατάστασης.
Κάποιες ενέργειες όπως η ανάπτυξη ολοκληρωμένων στατιστικών μητρώων
επιχειρήσεων ειδικότερα, η καθιέρωση ενιαίου αριθμού ταυτότητας για τις
επιχειρήσεις και η χρήση του για την πιο αποτελεσματική διασύνδεση των
δεδομένων, καθώς και η ευρύτερη χρήση διοικητικών πηγών δεδομένων (π.χ.
φορολογικές υπηρεσίες, εμπορικά επιμελητήρια) μπορούν να εφαρμοστούν μόνο
στις πρωτεύουσες και σε πολλές περιπτώσεις συνεπάγονται θέματα (όπως εχεμύθεια,
δομή των μητρώων επιχειρήσεων) που αποκτούν νομικές, τεχνικές και οργανωτικές
πρωτοβουλίες που θα υποστηριχθούν από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής.
Άλλες χρήσιμες δράσεις μπορούν να αναληφθούν σε διεθνές επίπεδο. Αυτές
περιλαμβάνουν την απογραφή των υφιστάμενων πρακτικών, που θα αναδείξει
σαφέστερα τις ανεπάρκειες και την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τους ορισμούς
και τις ταξινομήσεις που θα διευκολύνουν τις διεθνείς συγκρίσεις, καθώς θα
συγκλίνουν γύρω τους οι εθνικές πρακτικές. Τίποτε από αυτά δεν θα συμβεί γρήγορα
και η προσπάθεια για την επίλυση αυτών των προβλημάτων ώστε να είναι δυνατή η
συγκέντρωση χρήσιμων στοιχείων, που να είναι συγκρίσιμα μεταξύ χωρών, θα
χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο.
Η ίδια ανάγκη, για συστηματική συλλογή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων
όσον αφορά την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν από τις ΜΜΕ, καταγράφηκε
και από μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αναφορά του Benchmarking National
and Regional E-business Policies-Draft Benchmarking Report της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Go-Online, 2005c), παρουσιάστηκαν 15 συμπεράσματα-αρχές πολιτικής
που πρέπει να διέπουν τα προγράμματα που προωθούν την υιοθέτηση λύσεων
ηλεκτρονικού επιχειρείν από τις ΜΜΕ. Στην πρώτη κιόλας αρχή-συμπέρασμα
αναφέρεται ότι: «Κάθε πολιτική και πρόγραμμα, προτού εφαρμοσθεί, πρέπει να
στηρίζεται σε επαρκή στοιχεία και έρευνα. Η κάθε πολιτική που εφαρμόζεται θα
είναι αποτελεσματική μόνο εάν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα και καλύπτει
πραγματικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι πολιτικές για τις ΜΜΕ
όμως πολλές φορές στοχεύουν μόνο στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών
των επιχειρήσεων. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα η συλλογή αξιόπιστων
στατιστικών στοιχείων και η έρευνα πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία, για να
καταγράφεται πάντοτε η εκάστοτε κατάσταση.»
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Τέλος, πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2004, στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ημερίδα με θέμα τους δείκτες και τις
στατιστικές για τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τις ΜΜΕ, με ταυτόχρονη
συμμετοχή της Γαλλίας, της Ουγγαρίας, καθώς και στελεχών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου (2004), που εξέδωσε η Ειδική Γραμματεία
για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών, ο στόχος της ημερίδας ήταν να συμφωνηθούν οι πολιτικές
προτεραιότητες και η μεθοδολογία για τη συλλογή συγκρίσιμων στατιστικών
στοιχείων για την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από τις ΜΜΕ σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Έπειτα από μια πρώτη απογραφή των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων των
χωρών που συμμετείχαν αλλά και των χωρών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, διαπιστώθηκε
η μεγάλη διαφοροποίηση τόσο στη μεθοδολογία συλλογής στοιχείων όσο και στην
ερμηνεία τους, και η ανάγκη εναρμόνισης για να επιτευχθεί η συγκρισιμότητά τους.
Από άποψη πολιτικών προτεραιοτήτων για τη συλλογή στατιστικών διαπιστώθηκε η
έλλειψη στοιχείων και μετρήσεων για ένα πολύ σημαντικό μέρος επιχειρήσεων, τις
πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που απασχολούν λιγότερο από 10 άτομα. Η
έλλειψη αυτή είναι ακόμα πιο σημαντική δεδομένου ότι διαπιστώθηκε από κοινού
ότι αυτές αποτελούν το 95-97% του συνόλου των επιχειρήσεων. Η μεγάλη ανάγκη
μετρήσεων σε αυτήν την κατηγορία εντοπίζεται και στην κοινή διαπίστωση ότι
υστερούν σημαντικά στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, γεγονός που έχει
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας στο
σύνολο των χωρών.
Μία άλλη σημαντική διαπίστωση ήταν η ανάγκη της πολιτικής ηγεσίας για
έγκυρα και άμεσα στατιστικά στοιχεία σε μερικούς ουσιαστικούς δείκτες για την
πορεία του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις ΜΜΕ, με έμφαση σε ποιοτικότερα
στατιστικά στοιχεία. Έγινε κοινά αποδεκτό ότι η σημαντική βραδύτητα και
ανελαστικότητα με την οποία εμφανίζονται στοιχεία από τις Εθνικές Στατιστικές
υπηρεσίες και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), έχουν ως
αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι να βασίζονται για τη διαμόρφωση πολιτικής, στον τομέα
του ηλεκτρονικού επιχειρείν, σε ξεπερασμένα και ανακριβή στοιχεία. Ειδικότερα σε
έναν τομέα που εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς όπως είναι αυτός των νέων
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τεχνολογιών και της χρήσης τους, η καθυστέρηση αυτή μπορεί να προκαλέσει
σημαντικά προβλήματα. Αναγνωρίστηκε στο πλαίσιο αυτό και η σημαντική
συμβολή που καλείται να έχει στο άμεσο μέλλον

το Παρατηρητήριο για την

Κοινωνία της Πληροφορίας.
Στο τέλος της συνάντησης συμφωνήθηκε η κοινή συγγραφή πρότασης προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Διεύθυνση για τις επιχειρήσεις που να
επισημαίνει την ανάγκη για άμεσες ενέργειες στον τομέα της συλλογής στοιχείων
για το ηλεκτρονικό επιχειρείν και για την εφαρμογή ενός κοινού μεθοδολογικού
πλαισίου για τη συγκρισιμότητα των στατιστικών των επιμέρους κρατών.
Σε μερικές προτάσεις-λύσεις οι οποίες αποτελούν μία καλή αρχή, κατέληξε και
η Υπουργική Διακήρυξη του ΟΟΣΑ (2004, σελ. 53). Οι προτάσεις αυτές
συνοψίζονται στα παρακάτω:
·

Να προωθηθεί η διεθνής σύγκλιση των στατιστικών εννοιών και
διαδικασιών. Οι κοινοί ορισμοί πρέπει να καθιερωθούν σε όλες τις χώρες, όπως
και ο τρόπος παρουσίασης των στοιχείων και οι διαδικασίες, ειδικότερα όσον
αφορά τις μονάδες στατιστικής παρακολούθησης και τις τάξεις μεγέθους. Ο
ΟΟΣΑ πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως οργανισμός που προωθεί τις καλές
πρακτικές στον τομέα της συλλογής, επεξεργασίας και διάδοσης των
στατιστικών δεδομένων.

·

Να ενισχυθεί η μεγαλύτερη διεθνής συγκρισιμότητα των στατιστικών
δεδομένων. Αυτό προϋποθέτει ότι ο ΟΟΣΑ θα διευρύνει το αρχείο στατιστικών
στοιχείων του και θα διατυπώσει συστάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των
στοιχείων και της διεθνούς συγκρισιμότητάς τους. Οι χώρες μέλη πρέπει να
ενταχθούν στη διαδικασία αυτή όπου είναι δυνατόν.

·

Να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο στατιστικό μητρώο επιχειρήσεων.
Αυτό συνεπάγεται ότι οι χώρες θα καθιερώσουν έναν ενιαίο αριθμό ταυτότητας
για τις επιχειρήσεις, ώστε να είναι δυνατή η ταύτιση στοιχείων από διάφορες
πηγές. Προϋποθέτει επίσης ότι οι υπεύθυνοι για την πολιτική θα αντιμετωπίσουν
τα εμπόδια, νομικής κυρίως φύσης, που δεν επιτρέπουν στις εθνικές στατιστικές
υπηρεσίες να έχουν πρόσβαση σε διοικητικά στοιχεία όπως εκείνα των εφοριών
και των εμπορικών επιμελητηρίων.
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Να προωθηθεί η διασύνδεση των στοιχείων για την καλύτερη αξιοποίηση
των υπαρχόντων στοιχείων και τη μείωση της επιβάρυνσης παροχής τους
από τις ΜΜΕ. Οι βάσεις δεδομένων με διασύνδεση στοιχείων μπορούν να
διευρύνουν τη βάση πληροφόρησης για τις έρευνες που αναφέρονται στις
πολιτικές, αλλά γι’ αυτό απαιτείται να εξασφαλισθεί από τις στατιστικές
υπηρεσίες η δυνατότητα πρόσβασης, ενώ θα προστατεύεται ο εμπιστευτικός
χαρακτήρας των στοιχείων που παρέχονται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

·

Να διεξαχθούν εμπειρικές αναλύσεις που να αναφέρονται σε πολιτικές
προκειμένου να υποστηριχθούν μέτρα πολιτικής που θα στηρίζονται σε
αξιόπιστα στοιχεία. Οι συγκριτικές αναλύσεις μεταξύ χωρών και οι διαχρονικές
μελέτες που επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων στο
χρόνο, προσφέρουν χρήσιμα στοιχεία για τις επιπτώσεις των πολιτικών πάνω
στην επίδοση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς και για τις υπάρχουσες
διαφορές μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

2.11 Γενικά Σχόλια και Συμπεράσματα
Είναι πλέον αποδεκτό, και από τους επιχειρηματίες αλλά και από τους ερευνητές, ότι
οι εξαγωγές αποτελούν πολύ σημαντική διέξοδο για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ.
Από την ανάλυση που προηγήθηκε στις προηγούμενες υποενότητες μπορούμε να
καταλήξουμε σε κάποια γενικά σχόλια και συμπεράσματα.
Αναφορικά με το θέμα της επίδρασης του μεγέθους των επιχειρήσεων στην
επιτυχή εφαρμογή της εξαγωγικής διαδικασίας, μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει
ξεκάθαρη θετική ή αρνητική σχέση. Στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και
αρθρογραφία, έχουν δημοσιευθεί τόσο μελέτες που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι
δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ του μεγέθους μιας επιχείρησης και της εξαγωγικής
επιτυχίας (ενδεικτικά αναφέρονται οι: Bilkey and Tesar, 1977; Czinkota and
Johnson, 1983; Diamantopoulos and Inglis, 1988; Moon and Lee, 1990; Holzmuller
and Kasper, 1991; Bonaccorsi, 1992; Moini, 1995), όσο και μελέτες που βρίσκουν
είτε θετική σχέση μεταξύ του μεγέθους μιας επιχείρησης και της εξαγωγικής
επιτυχίας (ενδεικτικά αναφέρονται οι: Tookey, 1964; Abdel-Malik, 1974; Lall and
Kumar, 1981; Kaynak and Kothari, 1984; Christensen et al., 1987; Mittelstaedt et al.,
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2003; ΣΒΕ, 2004), είτε αρνητική (ενδεικτικά αναφέρονται οι: Cooper and
Kleinschmidt, 1985; ΣΒΕ, 2004).
Το γεγονός ότι, τα αποτελέσματα των ερευνών πάνω στο θέμα της σχέσης
μεταξύ μεγέθους της επιχείρησης και εξαγωγικής επιτυχίας είναι αντικρουόμενα,
αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα τόσο για τους μικρότερους όσο και για τους
λιγότερο έμπειρους εξαγωγείς. Είναι ουσιαστικό για τη διοίκηση των επιχειρήσεων
αυτών, να μη θεωρούν το μικρό τους μέγεθος ή την περιορισμένη εμπειρία που
διαθέτουν ως εμπόδιο στην ικανότητά τους όχι μόνο να αναπτύξουν και να
διατηρήσουν εξαγωγική δραστηριότητα, αλλά και να πετύχουν υψηλές επιδόσεις
στις ξένες αγορές (Katsikeas et al., 1996). Επιπλέον, η ύπαρξη πολλών άλλων
παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την εξαγωγική επίδοση, οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι το μεγάλο μέγεθος δεν είναι ούτε αναγκαίο, ούτε επαρκές για την εκκίνηση της
εξαγωγικής δραστηριότητας (Wagner, 2001).
Σε σχέση με την εξαγωγική επίδοση των ΜΜΕ, πρέπει να υπογραμμιστεί η
σημαντικότητα του ιδιοκτήτη ή/και μάνατζερ. Η διεθνής εμπειρία, η αφοσίωση και η
δέσμευση της διοίκησης στην εξαγωγική δραστηριότητα αποτελούν βασικούς
παράγοντες για τη βελτίωση της επίδοσης των ΜΜΕ. Στα παραπάνω στοιχεία, θα
πρέπει να προστεθεί και ο πολύ σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν τόσο ο
διεθνής προσανατολισμός της διοίκησης, όσο και η υλοποίηση μιας καλά
σχεδιασμένης εξαγωγικής στρατηγικής μάρκετινγκ, η οποία μπορεί να καθορίσει την
επιτυχία στις εξαγωγικές δραστηριότητες, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των
μεταβλητών της στρατηγικής μάρκετινγκ συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τη
συνολική εξαγωγική επίδοση, και ιδιαίτερα με τους δείκτες που σχετίζονται με την
ένταση των εξαγωγών, την ανάπτυξη των εξαγωγικών πωλήσεων και το επίπεδο των
κερδών (Μπίμπου, 2003, σελ. 71-72).
Ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ έχουν οι προσωπικές επαφές, η γνώση της
αγοράς και η αποδοτική χρήση των καναλιών διανομής. Σύμφωνα με τους Chetty
και Campbell-Hunt (2003) και τους Louter et al. (1991), οι μικρές επιχειρήσεις, που
δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για να επενδύσουν στην ίδρυση τοπικών
εμπορικών επιχειρήσεων και να διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες μάρκετινγκ ή
μεγάλης κλίμακας διαφημιστικές εκστρατείες, θα πρέπει να επιλέγουν προσεκτικά
τους συνεργάτες και τους διανομείς τους στις παγκόσμιες αγορές. Η εύρεση των
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κατάλληλων συνεργατών και η διατήρηση καλών σχέσεων με αυτούς, επιτυγχάνεται
μέσω της απόκτησης εμπειρίας και γνώσεων πάνω στην αγορά.
Ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα για την εξαγωγική διαδικασία των ΜΜΕ
αποτελεί η απόκτηση πληροφοριών. Η πληροφόρηση που συγκεντρώνεται μέσω της
έρευνας μάρκετινγκ, με την προϋπόθεση ότι συλλέγεται με τρόπο συνειδητό και
προληπτικό, συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα εξαγωγικής επίδοσης. Για τις ΜΜΕ
ειδικότερα, τα αποτελέσματα από τις μέχρι σήμερα έρευνες δείχνουν ότι η απόκτηση
πληροφοριών σχετικές με τις συνθήκες που επικρατούν στην ξένη αγορά, μπορεί να
αυξήσει σε μεγάλο βαθμό την κερδοφορία από τις εξαγωγές. Ιδιαίτερα σήμερα, που
τα κόστη πρόσβασης στην πληροφόρηση μειώνονται συνεχώς, χάρη στη ραγδαία
ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και του Διαδικτύου, και η επικοινωνία μεταξύ των
χωρών γίνεται όλο και πιο εύκολη, ακόμη και οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να
έχουν πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και επικοινωνίας έτσι ώστε να
συμμετέχουν στις παγκόσμιες αγορές. Με τη μείωση του κόστους απόκτησης της
πληροφόρησης, τα μοναδικά εμπόδια στην αποδοτικότερη χρήση της μπορεί να είναι
η απουσία πίστης στη χρησιμότητά της από την πλευρά της διοίκησης, η έλλειψη της
κατάλληλης εκπαίδευσης ή ακόμα και η έλλειψη των κατάλληλων οργανωτικών
δομών για τη συγκέντρωση και την αξιοποίησή της (Μπίμπου, 2003, σελ. 73).
Η τάση για μεγαλύτερο βαθμό παγκοσμιοποίησης μπορεί να επηρεάσει τις
ΜΜΕ κυρίως με δύο τρόπους. Από τη μία πλευρά, προσφέρει νέες ευκαιρίες, π.χ. οι
ΜΜΕ οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα και που εξάγουν σε μικρά,
εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς ή φωλιές αγοράς (niche markets), ή οι οποίες
μπορούν να συνδεθούν με τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, θα μπορέσουν όλες
να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση. Από την άλλη
πλευρά, η παγκοσμιοποίηση αποτελεί αυξανόμενη απειλή για τις ΜΜΕ που δεν
μπορούν ή δεν είναι διατεθειμένες να ανταγωνιστούν. Δεδομένου ότι η εργασία είναι
σε μικρότερο βαθμό παγκοσμιοποιημένη σε σχέση με άλλους συντελεστές, αυτό
δημιουργεί πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις για τις κυβερνήσεις.
Παρά την αναμφισβήτητη άνοδο της διεθνούς παρουσίας τους, οι ΜΜΕ
συνεχίζουν να υπό-εκπροσωπούνται στην παγκόσμια οικονομία (ΟΟΣΑ, 2004, σελ.
73). Ο κύριος λόγος φαίνεται να είναι ότι υπάρχουν εμπόδια για τη διεθνοποίηση
τους. Με άλλα λόγια, το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον ευνοεί λιγότερο το
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ξεκίνημα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, σε σχέση με το επιχειρηματικό
περιβάλλον στις διάφορες χώρες. Παρόλο που τα στοιχεία για τα εμπόδια αυτά είναι
κυρίως αποσπασματικά και ανέκδοτα, φαίνεται ότι πολλά από τα εμπόδια αυτά δεν
εμφανίζονται στα σύνορα, αλλά είναι εμπόδια μη δασμολογικά, που σχετίζονται
συχνά με την υποχρέωση των μικρότερων επιχειρήσεων να συμμορφώνονται με δύο
ή περισσότερα συστήματα κανονιστικών διατάξεων, μόλις βγούνε από τα όρια μιας
ενιαίας αγοράς.
Σήμερα, η μεγαλύτερη συμβολή των ΜΜΕ στις εξαγωγές και τις ξένες άμεσες
επενδύσεις προέρχεται από τις σχετικά μεγάλες ΜΜΕ. Κατά κανόνα, η συμβολή
εκείνων που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα

είναι μικρή. Ωστόσο, αυτό

οφείλεται στις υψηλές πάγιες δαπάνες που χαρακτηρίζουν τη διεθνή επιχειρηματική
δραστηριότητα. Αν μειωθούν αυτές οι δαπάνες, με τον περιορισμό των διαφόρων
κωλυμάτων, δεν υπάρχει λόγος η συμβολή των μικρότερων επιχειρήσεων να μην
είναι μεγαλύτερη πέρα από τα άμεσα εθνικά τους σύνορα.
Υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία ότι πολύ μικρές επιχειρήσεις
μπορούν τώρα να λειτουργήσουν με επιτυχία στο διεθνή χώρο, σαν αποτέλεσμα ενός
συνόλου παραγόντων, οι οποίοι εξελίσσονται τις δύο τελευταίες δεκαετίες, όπως:
βελτιωμένη τεχνολογία επικοινωνιών και διοίκησης, καλύτερη επίγνωση και
κατάρτιση των στελεχών, μεγαλύτερος βαθμός διεθνοποίησης των μεγάλων εταιριών
και των φορέων παροχής υπηρεσιών, η αποδοχή νέων και καινοτόμων εταιρικών
«εργαλείων» (συστάδες, δίκτυα, κλπ.), ο περιορισμός των γλωσσικών φραγμών
λόγω πολλών παραγόντων (χρήση της αγγλικής ως lingua franca, στα περισσότερα
μέρη του κόσμου, εργαλεία αυτόματης μετάφρασης, κλπ.) και η αυξανόμενη
επικράτηση του Διαδικτύου. Με δύο λόγια, αν και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που
διευκολύνουν τη διεθνοποίηση των μικρότερων ΜΜΕ, το κράτος, οι εθνικοί
διοικητικοί κανόνες και η γραφειοκρατία του, παραμένουν ένας από τους
σημαντικότερους παράγοντες που εμποδίζουν τη διεθνοποίηση των μικρότερων
επιχειρήσεων.
Υπάρχουν ορισμένα σημαντικά δυνητικά οφέλη τα οποία θα προέκυπταν για
την παγκόσμια οικονομία αν δημιουργούσαμε ένα διεθνές επιχειρηματικό
περιβάλλον πιο ευνοϊκό. Οι κύριοι τομείς στους οποίους μπορεί να προκύψουν
οφέλη από το εμπόριο είναι σήμερα πολιτικά ευαίσθητοι τομείς όπως η γεωργία και
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κάποιες δημόσιες υπηρεσίες (όπως επικοινωνίες, αεροπορικές εταιρίες και τράπεζες)
όπου είναι δυνατό να υπάρξει πρόοδος, αλλά αυτή θα είναι πιθανώς πιο αργή. Από
την άλλη πλευρά, η αυξανόμενη επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη των ΜΜΕ σε
διεθνές επίπεδο θα μπορούσε πολλά να προσφέρει στην παγκόσμια οικονομία. Η
εφαρμογή μοντέλων και η εκτίμηση του μεγέθους των δυνητικών οφελών είναι
δύσκολη, αλλά μπορεί να γίνει με μερικές απλές και υγιείς παραδοχές.
Τα δυνητικά οφέλη θα προκύψουν το πιθανότερο από επιχειρήσεις με
αναπτυξιακό προσανατολισμό, που διοικούνται από επιχειρηματίες με μεγαλύτερη
του σύνηθες έφεση για κίνδυνο και αβεβαιότητα. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι
σημαντική πηγή δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και παραγωγής πλούτου. Συχνά
επίσης προσφέρουν ένα μέσο για την επέκταση μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες
αποτελούν στόχο για εξαγορά από άλλες μεγάλες επιχειρήσεις. Παρ΄ όλο που πολλές
από αυτές τις ΜΜΕ με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης είναι σχετικά μεγάλες, δεν υπάρχει
ουσιαστικός λόγος (εκτός από τα κρατικά εμπόδια) γιατί οι μικρές και οι πολύ
μικρές επιχειρήσεις ακόμη να μην αξιοποιήσουν ενεργά τις ευκαιρίες που προσφέρει
ένα πιο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.
Το επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο θα ευνοεί αυτούς τους επιχειρηματίες
είναι ένα περιβάλλον που: α) μεταβάλλεται διαρκώς, με την έννοια ότι ανοίγεται
συνεχώς σε νέες ευκαιρίες, χωρίς να είναι χαώδες ή ασταθές σε μακροοικονομικό
και κοινωνικό επίπεδο, β) επιτρέπει και ενθαρρύνει την είσοδο και την έξοδο των
επιχειρήσεων, χωρίς περιττά κωλύματα και περιορισμούς και στο οποίο η
κινητικότητα των πόρων είναι μεγάλη (και ως εκ τούτου και ο ανταγωνισμός και η
δυνατότητα διεκδίκησης), και γ) στηρίζεται από διεθνή υποδομή, που σημαίνει ότι η
υποδομή για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, την
πρόσβαση στις πληροφορίες, τις τηλεπικοινωνίες, τις αγορές και τους κανονισμούς
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών, κλπ.
πρέπει να είναι διεθνοποιημένη.
Ταυτόχρονα, η παγκοσμιοποίηση συνεπάγεται και κόστος. Το κόστος αυτό θα
το αισθανθούν κυρίως οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν ή δεν
θέλουν να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό και την πίεση για αλλαγή.
Οι μικρές αυτές επιχειρήσεις λειτουργούν συνήθως μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά
επηρεάζονται παρ΄ όλα ταύτα από το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον, χωρίς να είναι
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σε θέση να αποκομίσουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα από τη διεθνοποίηση.
Επιπρόσθετα, θα υπάρχουν πάντα κέρδη για κάποιες περιοχές ή χώρες, οι οποίες
προσφέρουν πιο ελκυστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Η έλξη αυτή είναι
σχετική με αυτή που υπάρχει σε άλλα μέρη και χώρες και σχετική επίσης με τους
διάφορους τύπους επιχειρηματιών.
Βασικός παράγοντας που εμποδίζει την ανάπτυξη ενός ευνοϊκότερου διεθνούς
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις μπορεί να είναι το ίδιο το κράτος. Τα εμπόδια
αυτά δεν είναι εύκολο να ελεγχθούν, επειδή είναι σχετικά, όχι απόλυτα και επειδή τα
περισσότερα

από

αυτά

δεν

είναι

συνοριακά

εμπόδια.

Χρειάζονται

αποτελεσματικότεροι τρόποι για να διαπιστωθεί ποιοι κρατικοί κανονισμοί και
πρακτικές εμποδίζουν το ξεκίνημα, την ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση των
επιχειρήσεων με γρήγορη εξέλιξη. Οι κυβερνήσεις πρέπει να συνεργάζονται πιο
στενά για τη δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης των εμποδίων αυτών, σε
διμερές και πολυμερές επίπεδο (ΟΟΣΑ, 2004, σελ. 74-75).
Η επιτυχία και ανάπτυξη διεθνών ΜΜΕ, θα ενισχυθεί με μια πιο
διεθνοποιημένη

υποδομή,

προσανατολισμένη

στην

ομαλή

ανάπτυξη

των

επιχειρήσεων, πέρα από τα εθνικά σύνορα. Αυτό ισχύει για την υποδομή για τις
χρηματοπιστωτικές αγορές, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, την πρόσβαση στις
πληροφορίες, τις τηλεπικοινωνίες, τις αγορές και τους κανονισμούς δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών, κλπ. που πρέπει να
είναι διεθνοποιημένη. Για όλα αυτά χρειάζεται ενεργή συνεργασία μεταξύ
κυβερνήσεων, διεθνών φορέων και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση αυτών των
θεμάτων, ώστε να αξιοποιηθούν τα σημαντικά δυνητικά οφέλη που αναμένεται να
προκύψουν από τη δημιουργία μιας απλούστερης, πιο φιλικής προς τις επιχειρήσεις
και πιο ολοκληρωμένης οικονομίας σε διεθνές επίπεδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και η Χρήση του
Διαδικτύου στο Διεθνές Μάρκετινγκ
3.1 Εισαγωγή - Ορισμοί
Παρά το γεγονός ότι η ιστορία του Διαδικτύου, και πολύ περισσότερο του
ηλεκτρονικού εμπορίου, έχει πολύ μικρή διάρκεια, ένας αρκετά μεγάλος και
σημαντικός αριθμός βιβλίων, άρθρων, και μελετών έχει αφιερωθεί για τη διερεύνηση
του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου. Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας,
το Διαδίκτυο (ή Ίντερνετ) ορίζεται ως ένα παγκόσμιο δίκτυο (ή ως ένα δίκτυο
δικτύων) το οποίο συνδέει εκατομμύρια ηλεκτρονικούς υπολογιστές (και κατ’
επέκταση χρήστες) μεταξύ τους (Πασχόπουλος και Σκαλτσάς, 2000, σελ. 19;
Webopedia, 2005a).
Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web ή WWW), από την άλλη, είναι ένα
αλληλεπιδραστικό μέσο επικοινωνίας μεταδιδόμενο σε ψηφιακή μορφή μέσα από
ένα σύστημα εξυπηρετητών (servers) του Διαδικτύου το οποίο υποστηρίζει τη
μεταφορά ειδικά διαμορφωμένων εγγράφων (Samiee, 1998a; Webopedia, 2005b).
Αυτά τα ειδικά διαμορφωμένα έγγραφα είναι γραμμένα σε γλώσσα HTML (Hyper Text
Markup Language) γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίζουν
υπερσυνδέσμους (links) σε άλλα έγγραφα, καθώς και σε αρχεία βίντεο και ήχου.
Είναι πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο όρος “Διαδίκτυο” δεν είναι
συνώνυμος με τον όρο “WWW”. Ο διαχωρισμός τους έχει βαρύνουσα σημασία,
διότι πολύ μεγάλος αριθμός χρηστών ανά τον κόσμο τους χρησιμοποιεί με τέτοιο
τρόπο ώστε να τους δίνει την ίδια έννοια. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στον
αποσαφηνισμό των ορίων και στην έλλειψη κατανόησης των διαφορών τους.
Με λίγα λόγια, το Διαδίκτυο και το WWW είναι δύο διαφορετικές έννοιες, που
όμως αλληλοσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε
και παραπάνω, το Διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο το οποίο συνδέει
εκατομμύρια χρήστες μεταξύ τους επιτρέποντας τη μεταφορά και ανταλλαγή
δεδομένων και πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές ταξιδεύουν στο Διαδίκτυο
χρησιμοποιώντας μια πλειάδα γλωσσών γνωστών ως πρωτόκολλα. Από την άλλη
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μεριά, το WWW είναι ένα μοντέλο ανταλλαγής πληροφοριών το οποίο είναι
δομημένο πάνω στο Διαδίκτυο. Για τη μετάδοση των πληροφοριών το WWW
χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο μεταφοράς HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), το
οποίο είναι ένα από τα αρκετά πρωτόκολλα μεταφοράς πακέτων που υπάρχουν στο
Διαδίκτυο.
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι το WWW είναι ένας από τους πολλούς
τρόπους μετάδοσης πληροφοριών που υπάρχουν στο Διαδίκτυο. Το Διαδίκτυο, και
όχι το WWW, χρησιμοποιεί και άλλους τρόπους ανταλλαγής δεδομένων όπως είναι
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), το οποίο είναι βασισμένο στο SMTP (Simple
Mail Transfer Protocol), τα Usenet news groups, τα chat rooms, και το FTP (File
Transfer Protocol). Άρα, ο όρος “WWW” δεν είναι συνώνυμος με τον όρο
“Διαδίκτυο”, αλλά αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι του (Webopedia, 2005c).
Η χρήση του Ίντερνετ για εμπορικούς σκοπούς ξεκίνησε το 1994, ένα έτος
κατά τη διάρκεια του οποίου το Διαδίκτυο έφτασε να φιλοξενεί περίπου 10.000
ιστοσελίδες καθώς και τα πρώτα ηλεκτρονικά εμπορικά κέντρα (e-shopping malls)
και τράπεζες (e-banks) (Netvalley, 2004). Η διαδικτυακή παραγγελία μιας πίτσας Hut
στις Η.Π.Α. και το ξεκίνημα της λειτουργίας της Virtual, της πρώτης κυβερνοτράπεζας
(cyberbank), ήταν πλέον μια πραγματικότητα και ο δρόμος για τη γέννηση των όρων
ηλεκτρονικό εμπόριο (electronic commerce ή αλλιώς e-commerce) και διαδικτυακό
εμπόριο (internet commerce ή αλλιώς i-commerce) είχε πια ανοίξει (Netvalley, 2004).
Η ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τον ορισμό του ηλεκτρονικού εμπορίου (Hill, 1997,
σελ. 33; Wigand, 1997, σελ. 2; Θωμόπουλος, 2000, σελ. 3; Πασχόπουλος και Σκαλτσάς,
2000, σελ. 32; Γεωργόπουλος κ.α., 2001, σελ. 22; Πομπόρτσης και Τσουλφάς, 2002, σελ.
14). Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη έρευνα υιοθετεί τον ορισμό του ηλεκτρονικού
εμπορίου που αναπτύχθηκε από τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης – Organization of Economic Cooperation and Development, OECD) και
χρησιμοποιήθηκε από την Eurostat. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, ηλεκτρονικό εμπόριο
καλείται η διεξαγωγή εμπορικών συναλλαγών προϊόντων και υπηρεσιών με τη βοήθεια
ηλεκτρονικών μέσων και δικτύων (Eurostat, 2002, σελ. 6). Η πληρωμή και/ή η παράδοση
των προϊόντων μπορούν/εί να πραγματοποιηθούν/εί είτε μέσω των ηλεκτρονικών
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δικτύων, εάν η φύση του προϊόντος και η δομή του ηλεκτρονικού καταστήματος το
επιτρέπουν, είτε μέσω των παραδοσιακών τρόπων και καναλιών διανομής.
Διαδικτυακό εμπόριο, ονομάζεται η επικοινωνία και η σύναψη εμπορικών
συναλλαγών μέσω του Διαδικτύου (Θωμόπουλος, 2000, σελ. 3). Οι βασικές διαφορές
μεταξύ των όρων “ηλεκτρονικό εμπόριο” και “διαδικτυακό εμπόριο” είναι δύο. Πρώτον,
το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει έμφαση στον τρόπο άσκησης του εμπορίου (ηλεκτρονικός)
ενώ το διαδικτυακό εμπόριο δίνει έμφαση στο μέσο άσκησης της εμπορικής συναλλαγής
(Διαδίκτυο), και δεύτερον, το ηλεκτρονικό εμπόριο αναφέρεται στην επιχειρηματική
δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε κάθε τύπο δικτύου (π.χ. είτε σε ένα κλειστό δίκτυο
VAN – Value Added Network, είτε σε ένα ανοιχτό δίκτυο WAN – Wide Area Network)
ενώ το διαδικτυακό εμπόριο αναφέρεται στην επιχειρηματική δραστηριότητα που
αναπτύσσεται αποκλειστικά και μόνο στο Διαδίκτυο (Θωμόπουλος, 2000, σελ. 3).
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού, είναι να θεμελιωθούν θεωρητικά οι έννοιες του
ηλεκτρονικού εμπορίου και του Διαδικτύου έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν στη
συνέχεια κατά την ανάλυση της χρήσης τους στην εξαγωγική διαδικασία. Πιο
συγκεκριμένα: α) θα πραγματοποιηθεί μία σύντομη ιστορική αναδρομή του
Διαδικτύου με αναφορές στα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα, β) θα
περιγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά του Διαδικτύου, γ) θα απαριθμηθούν και θα
περιγραφούν οι βασικές κατηγορίες του ηλεκτρονικού εμπορίου, δ) θα παρατεθούν
οι κύριες κατηγορίες των πελατών και τα στάδια υιοθέτησης του ηλεκτρονικού
εμπορίου, ε) θα παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά της χρήσης του
Διαδικτύου ως εργαλείο του μάρκετινγκ, στ) θα περιγραφεί η συνεισφορά του
Διαδικτύου στα πλαίσια του διεθνούς μάρκετινγκ, και ζ) θα αναλυθεί η χρήση του
Διαδικτύου σε επιχειρησιακό επίπεδο.

3.2 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή του Διαδικτύου
Η γένεση του Διαδικτύου τοποθετείται χρονολογικά στη δεκαετία του 1960, και πιο
συγκεκριμένα στο έτος 1969. Η πρώτη του ονομασία ήταν ARPANET (Advanced
Research Projects Agency NETwork) και δημιουργήθηκε ύστερα από εντολή του
Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ με στόχο τη διοικητική υποστήριξη του αμερικανικού
στρατού

σε

περίπτωση

θερμοπυρηνικού

πολέμου

και

καταστροφής

των

τηλεπικοινωνιακών κόμβων του (Θωμόπουλος, 2000, σελ. 11-12). Η δημιουργία του
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στηρίχθηκε στην πειραματική δικτύωση διαφορετικών πανεπιστημιακών υπολογιστικών
κέντρων που ήταν διασκορπισμένα σε ολόκληρη τη χώρα. Ο πρώτος κόμβος του
Διαδικτύου δημιουργήθηκε στο UCLA του Los Angeles, ενώ οι αμέσως επόμενοι κόμβοι
τοποθετήθηκαν στο Stanford Research Institute της California, στο UCSB της Santa
Barbara, και τέλος στο πανεπιστήμιο της Utah (Netvalley, 2004).
Κατά την επόμενη δεκαετία, υπήρξαν δύο ιδιαίτερα σημαντικοί σταθμοί στην
ανάπτυξη του Διαδικτύου. Ο πρώτος έλαβε χώρα το 1973, κατά τη διάρκεια του οποίου
πραγματοποιήθηκαν οι δύο πρώτες διεθνείς συνδέσεις στο ARPANET, η πρώτη με το
University College του Λονδίνου στην Αγγλία και η δεύτερη με το Royal Radar
Establishment στη Νορβηγία. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός έλαβε χώρα τον Ιούλιο
του 1977, όπου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη σύνδεση τριών
διαφορετικών δικτύων (του ARPANET, του δορυφορικού δικτύου SATnet – Atlantic
Packet SATellite Network, και του δικτύου ραδιοκυμάτων PRnet – Packet Radio
Network) με τη βοήθεια του πρωτοκόλλου TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol). Κατά την διάρκεια της επίδειξης, τα πακέτα των δεδομένων
ταξίδεψαν 94.000 μίλια από μία μετακινούμενη πολεμική μονάδα προς το εθνικό της
επιτελείο και πίσω, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ψηφίο (Θωμόπουλος, 2000, σελ. 12;
Πασχόπουλος και Σκαλτσάς, 2000, σελ. 20; Netvalley, 2004).
Στη δεκαετία του 1980, το δίκτυο ARPANET διασπάστηκε σε δύο μικρότερα
δίκτυα, το MILnet (MILitary Network) και το NSFnet (National Science Foundation
Network). Το MILnet χρησιμοποιήθηκε κυρίως για κυβερνητικούς και στρατιωτικούς
σκοπούς ενώ το NSFnet χρησιμοποιήθηκε για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της
έρευνας συνδέοντας πάνω από 3.000 ερευνητικά και ακαδημαϊκά δίκτυα των ΗΠΑ μέχρι
τα τέλη του 1991 (Pallab, 1996). Την 1η Ιανουαρίου του 1983 το δίκτυο ARPANET
μετονομάστηκε σε Internet και έγινε διαθέσιμο για δημόσια χρήση (Θωμόπουλος, 2000,
σελ. 12; Koyuncu and Lien, 2003, σελ. 721), ενώ το 1989 ο κόσμος γνώρισε ίσως την πιο
σημαντική εξέλιξη μέχρι σήμερα όσον αφορά το θέμα του Διαδικτύου. Ο Tim BernersLee πραγματοποίησε την εφεύρεση του WWW στο CERN (European Centre for Nuclear
Research) (Samiee, 1998a; CERN, 2005).
Την ίδια χρονιά, το ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου MCI συνδέθηκε
στο Διαδίκτυο, παρά το γεγονός ότι η σχετική ομοσπονδιακή πολιτική των ΗΠΑ δεν
προέβλεπε κάτι τέτοιο. Τη σύνδεση του MCI ακολούθησαν και τα ιδιωτικά δίκτυα της
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Compuserve, της ATT (ATTMail) και της Sprint (Sprintmail). Έτσι, κατά τη δεκαετία του
1990 και μέχρι σήμερα, η εισαγωγή αυτών των ιδιωτικών δικτύων (και στη συνέχεια και
άλλων) βοήθησε στην ανάπτυξη του Διαδικτύου με εκθετικούς ρυθμούς αφού οι χρήστες
είχαν μεγαλύτερη πρόσβαση. Τέλος, το 1995 το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των ΗΠΑ
(National Science Foundation) αποφάσισε να διακόψει την υποστήριξη του NSFnet, χωρίς
ωστόσο να υπάρξουν αντιληπτά προβλήματα για τους χρήστες του Διαδικτύου, καθώς το
NSFnet αντικαταστάθηκε σταδιακά από ένα πλήρως ιδιωτικό δίκτυο αλληλοσυνδεόμενων
δικτυακών αρτηριών (Θωμόπουλος, 2000, σελ. 12).

3.3 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Διαδικτύου
Σύμφωνα με το Θωμόπουλο (2000, σελ. 13) και τους Γεωργόπουλο, Πανταζή,
Νικολαράκο και Βαγγελάτο (2001, σελ. 71) το Διαδίκτυο έχει τέσσερα βασικά
χαρακτηριστικά, τα οποία του προσδίδουν έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Τα
χαρακτηριστικά αυτά παρουσιάζονται διαγραμματικά στο Σχήμα 3.1, και είναι το
ιδιοκτησιακό του καθεστώς, η ύπαρξη ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών και
πληροφοριών, οι μεγάλες οικονομικές δυνατότητες που προσφέρει και η υψηλή
αλληλεπιδραστικότητα (interactivity).
Σχήμα 3.1: Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Διαδικτύου

Ιδιοκτησιακό
Καθεστώς

Ελεύθερη
Ανταλλαγή Ιδεών

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Υψηλή
Αλληλεπίδραση

Οικονομικές
Δυνατότητες
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Αναφορικά με το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, το Διαδίκτυο εμφανίζει μια
ιδιομορφία: ανήκει σε όλους και ταυτόχρονα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Παρά το
γεγονός, ότι μερικά από τα δίκτυα που απαρτίζουν το Διαδίκτυο ανήκουν σε ιδιώτες,
οργανισμούς (π.χ. πανεπιστήμια) και κυβερνήσεις (Πασχόπουλος και Σκαλτσάς,
2000, σελ. 20), το σύνολο του Διαδικτύου δεν αποτελεί ιδιοκτησία κανενός ιδιώτη,
οργανισμού, εταιρίας ή κυβέρνησης (Kahin and Keller, 1995, σελ. 5; Hoffman and
Novak, 1996). Το γεγονός της κοινής ιδιοκτησίας του Διαδικτύου αποτελεί την αιτία
τόσο της ύπαρξης διακρατικού ανταγωνισμού, με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερου
ελέγχου, όσο και της δημιουργίας πολιτικών παγκόσμιας συνεργασίας, με στόχο τη
λύση των κοινών (για όλες τις χώρες) προβλημάτων που εμφανίζονται στο
Διαδίκτυο. Άλλη μία σημαντική συνέπεια της μη ύπαρξης ιδιοκτησιακού
καθεστώτος,

είναι

η

έλλειψη

ιδιωτικών,

οργανωσιακών,

εταιρικών

και

παραταξιακών συμφερόντων και εξαρτήσεων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία ενός κλίματος αντικειμενικότητας και ελευθερίας.
Το δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό που εμφανίζει το Διαδίκτυο είναι η
ύπαρξη ελεύθερης διακίνησης ιδεών και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των
χρηστών, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση και την πολιτική κατάσταση
της χώρας τους (Θωμόπουλος, 2000, σελ. 13). Το γεγονός αυτό, αποτέλεσε – και
συνεχίζει να αποτελεί μέχρι και σήμερα - το σημαντικότερο κίνητρο και πόλο έλξης για τη
συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών σε ολόκληρο τον κόσμο, και η σημαντικότητά του
έχει επισημανθεί από πάρα πολλούς ερευνητές σε πολυάριθμες μελέτες, άρθρα και βιβλία
(ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: Cronin, 1994, σελ. 1; Benjamin and Wigand,
1995; Kahin and Keller, 1995, σελ. 6; Ainscough and Luckett, 1996; Hoffman and
Novak, 1996; Kiesler, 1996, σελ. 408; Wigand, 1997; Haylock and Muscarella,
1999, σελ. 4; Singh et al., 2001; Pitt et al., 2002; Lokken et al., 2003; Biswas, 2004).
Στα πρώτα στάδια της εμφάνισης του Διαδικτύου, η γλώσσα αποτέλεσε ένα
μικρό εμπόδιο στην εξάπλωση της χρήσης του, αφού οι περισσότερες ιστοσελίδες
ήταν γραμμένες στην αγγλικά. Το αποτέλεσμα ήταν να απευθύνονται μόνο σε
συγκεκριμένο

αγγλόφωνο

κοινό,

αφήνοντας

τους

υπόλοιπους

χρήστες

ανικανοποίητους. Σταδιακά, το συγκεκριμένο πρόβλημα λύθηκε τόσο με τη
μετάφραση του μεγαλύτερου αριθμού των ιστοσελίδων σε διάφορες γλώσσες, όσο
και με τη δημιουργία νέων εταιρικών (ή μη) ισοτόπων απευθείας στην εκάστοτε
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τοπική γλώσσα της εταιρίας ή του οργανισμού. Σήμερα, το διαδίκτυο προσφέρει τη
δυνατότητα όχι μόνο άμεσης αλλά και διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων,
εταιριών και οργανισμών με διαφορετικές ιδέες και αντιλήψεις. Από την άλλη μεριά,
το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί τη βασική αιτία άμεσων και έμμεσων κρατικών
παρεμβάσεων για τον έλεγχο της ροής της πληροφόρησης (Θωμόπουλος, 2000, σελ.
13).
Αναφορικά με το τρίτο χαρακτηριστικό του Διαδικτύου, τις μεγάλες
οικονομικές δυνατότητες που προσφέρει, έχουν διατυπωθεί και έχουν εκφραστεί (σε
ορισμένες περιπτώσεις σε υπερβολικό βαθμό) πολλές προσδοκίες, ειδικά μετά την
εμφάνιση και την αλματώδη αύξηση των εργασιών των πρώτων διαδικτυακών
εταιριών (όπως π.χ. της Amazon, της Dell, κ.α.) (Hoffman and Novak, 1996; Pallab,
1996; Quelch and Klein, 1996; Aldridge et al., 1997; Angelides, 1997; Foley and
Sutton, 1998; Hart et al., 2000; Kiang et al., 2000; Li and Gery, 2000; Θωμόπουλος,
2000, σελ. 13-14; Benoy et al., 2001; Wilson and Abel, 2002; Lichtenthal and Eliaz,
2003).
Με το πέρασμα των χρόνων όμως, υπήρξαν και πάρα πολλά παραδείγματα
επιχειρήσεων οι οποίες βιάστηκαν να εισέλθουν στο χώρο του Διαδικτύου (για να
εκμεταλλευτούν πρώτες τα πλεονεκτήματά του) με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην
αποτυχία είτε χρεοκοπώντας και χάνοντας πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά, είτε
μεταβάλλοντας σημαντικά τη μορφή και τη λειτουργία του δικτυακού τους τόπου
(Aldridge et al., 1997; Kiang et al., 2000; Boyer, 2001; Czuchry et al., 2002; Fram,
2002; Guo, 2002; Ozer, 2002; Rosenbloom, 2002; Moen et al., 2003; Biswas and
Krishnan, 2004; Constantinides, 2004).
Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους η πλειοψηφία των παραπάνω
επιχειρήσεων οδηγήθηκε στην αποτυχία ήταν η έλλειψη οργάνωσης και σχεδιασμού,
η υπερεκτίμηση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων του Διαδικτύου, η ύπαρξη
λανθασμένης εικόνας της αγοράς, του ανταγωνισμού και των δυνάμεών τους, η
έλλειψη βασικής εμπορικής και διοικητικής εμπειρίας, η ελλιπής χρηματοοικονομική
επίβλεψη, η ύπαρξη της νοοτροπίας του γρήγορου κέρδους και η δυσκολία
προσαρμογής του προϊόντος στα δεδομένα της ηλεκτρονικής αγοράς (Boyer, 2001;
Constantinides, 2004).
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Το τέταρτο σημαντικό, αλλά και ταυτόχρονα μοναδικό, χαρακτηριστικό του
Διαδικτύου είναι η πολύ υψηλή αλληλεπιδραστικότητά του (Avlonitis and
Karayanni, 2000). Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες και τα περιοδικά είναι
μέσα επικοινωνίας μιας κατεύθυνσης και δεν προσφέρουν καμία αλληλεπίδραση με
το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Αντίθετα, το Διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στην
επιχείρηση να συλλέγει άμεσα πληροφορίες για τους πελάτες, ενώ παράλληλα
επιτρέπει στον εκάστοτε χρήστη να επιλέξει το τι θα δει, πότε θα το δει, το τι θα
αγοράσει, από πού θα αγοράσει, πως θα το αγοράσει, το τι θα πουλήσει, το πότε θα
το πουλήσει και το πώς θα το πουλήσει (Γεωργόπουλος κ.α., 2001, σελ. 71). Οι
επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που αποκτούν μέσω του
Διαδικτύου για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων των πελατών και στη συνέχεια να
προβούν σ’ αυτό που ονομάζεται εξατομίκευση υπηρεσιών (personalization) και
“one-to-one”

μάρκετινγκ

(Πασχόπουλος

και

Σκαλτσάς,

2000,

σελ.

146;

Γεωργόπουλος κ.α., 2001, σελ. 71).
Όλα τα παραπάνω, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι λόγοι για τους οποίους το
Διαδίκτυο υιοθετήθηκε τόσο γρήγορα και τόσο μαζικά από εκατομμύρια χρήστες
σχετίζονται άμεσα με τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που το
διέπουν. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, ότι το Διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να
βοηθήσει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αλλά όχι στον υπερβολικό βαθμό με τον
οποίο περιγράφεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Από την άλλη μεριά, δεν θα πρέπει
να παραβλέψουμε ότι τοποθετημένα στη σωστή διάσταση και με τη σωστή
προετοιμασία, τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την επιχειρηματική χρήση του
Διαδικτύου αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα και ρόλο για την βιωσιμότητα και την
ανάπτυξη τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των οικονομιών των διαφόρων χωρών.

3.4 Οι Βασικές Κατηγορίες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Με βάση τις πωλήσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο διακρίνεται σε έξι κύριες κατηγορίες
(Θωμόπουλος, 2000, σελ. 25-26; Γεωργόπουλος κ.α., 2001, σελ. 22-24; Eurostat,
2002, σελ. 7; Πομπόρτσης και Τσουλφάς, 2002, σελ. 14-16; Koyuncu and Lien,
2003):
α) Επιχείρηση-προς-Καταναλωτή (Business-to-Consumer ή B2C),
β) Επιχείρηση-προς-Επιχείρηση (Business-to-Business ή B2B),
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γ) Επιχείρηση-προς-Δημόσιους Φορείς (Business-to-Government ή B2G),
δ) Καταναλωτής-προς-Καταναλωτή (Consumer-to-Consumer ή C2C),
ε) Καταναλωτής-προς-Επιχείρηση (Consumer-to-Business ή C2B), και
στ) Καταναλωτής-προς-Δημόσιους Φορείς (Consumer-to-Government ή C2G).
Αν επεκτείνουμε την έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου, ξεφεύγοντας από τα
πλαίσια

των

πωλήσεων

και

συμπεριλαμβάνοντας

ένα

ευρύτερο

φάσμα

δραστηριοτήτων και ανταλλαγής πληροφοριών, μπορούμε να διακρίνουμε ακόμα
τρεις κατηγορίες (Eurostat, 2002, σελ. 7):
ζ) Δημόσιοι Φορείς-προς-Καταναλωτή (Government-to-Consumer ή G2C),
η) Δημόσιοι Φορείς-προς-Επιχείρηση (Government-to-Business ή G2B), και
θ) Δημόσιοι Φορείς-προς-Δημόσιους Φορείς (Government-to-Government ή G2G).
Από τις παραπάνω εννιά κατηγορίες, οι δύο πρώτες (B2C και B2B) αποτελούν
τις μεγαλύτερες (σε όγκο και αξία πωλήσεων) και πιο συχνά χρησιμοποιούμενες
μορφές ηλεκτρονικών συναλλαγών σε ολόκληρο τον κόσμο (Eurostat, 2002, σελ. 7),
για αυτό και θα αναλυθούν ξεχωριστά. Η κατηγορία B2G αφορά συναλλαγές μεταξύ
επιχειρήσεων

και

Δημοσίων

εισαγωγών-εξαγωγών,

Οργανισμών

προκηρύξεις

(δηλώσεις

διαγωνισμών

για

ΦΠΑ,

διεκπεραίωση

δημόσιες

προμήθειες,

εξόφληση τιμολογίων των δημοσίων επιχειρήσεων, κ.α. (Θωμόπουλος, 2000, σελ.
26)), ενώ η κατηγορία C2G αφορά συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και Δημοσίων
Οργανισμών βελτιώνοντας την άνεση και μειώνοντας το κόστος πληρωμών και
καταβολής φόρων και φορολογικών δηλώσεων (Eurostat, 2002, σελ. 7).
Η ανάπτυξη των online δημοπρασιών έχει θέσει τα θεμέλια για τη δημιουργία
συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ καταναλωτών (C2C), ενώ ένα άλλο
τμήμα της αγοράς αφορά εφαρμογές όπου οι καταναλωτές κάνουν προσφορές
πώλησης για ένα προϊόν, αφήνοντας τον προμηθευτή να αποφασίσει για το αν θα
αποδεχτεί ή όχι τις προσφορές αυτές (C2B). Από την πλευρά των κυβερνήσεων, η
τεχνολογία του Διαδικτύου χρησιμοποιείται τόσο για τη μετάδοση και λήψη
πληροφοριών προς τους καταναλωτές (G2C) και τις επιχειρήσεις (G2B), όσο και για
το συντονισμό των διαφόρων Δημοσίων Οργανισμών (G2G) (Eurostat, 2002, σελ.
7). Οι εννιά κατηγορίες καθώς και ένα παράδειγμα για κάθε μία από αυτές,
παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 3.1 που ακολουθεί.
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Πίνακας 3.1: Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Business
Consumer
Government
B2B
B2C
B2G
π.χ. πώληση προϊόντων

Consumer
Government

π.χ. λιανική πώληση

π.χ. εφοδιασμός

C2B

C2C

C2G

π.χ. συγκρίσεις τιμών

π.χ. δημοπρασίες

π.χ. καταβολή φόρων

G2B

G2C

G2G

π.χ. πληροφορίες

π.χ. πληροφορίες

π.χ. συντονισμός

Πηγή: Eurostat, 2002, σελ. 7.

3.4.1 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο B2C
Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις που προβάλλουν,
προωθούν και πωλούν τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες τους σε καταναλωτές.
Εφαρμογές όπως η ηλεκτρονική λιανική πώληση γνωρίζουν ιδιαίτερη εξάπλωση
λόγω του Διαδικτύου και έχουν απασχολήσει αρκετούς ερευνητές (Chen and
Leteney, 2000; Hart et al., 2000; Katros, 2000; Li and Gery, 2000; Morton et al.,
2001; Ellis-Chadwick et al., 2002; Mathwick et al., 2002; Doherty et al., 2003; Lee
et al., 2003; Pan et al., 2003; Rabinovich et al., 2003; Vrechopoulos et al., 2003).
Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat (2004, σελ. 34), για το έτος 2001, οι τελικοί
καταναλωτές των B2C συναλλαγών αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία
των πελατών των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης που δραστηριοποιούνται στο
Διαδίκτυο, σε αντίθεση με τους άλλους τομείς του εμπορίου όπου κυριαρχούσαν οι
συναλλαγές B2B.
Παρά το γεγονός, ότι το πρώτο κύμα ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου
παρατηρήθηκε στον τομέα των B2C συναλλαγών, τα πράγματα με το πέρασμα του
χρόνου αλλάξανε δραματικά (Sharma, 2002). Έτσι, την πρώτη θέση, σε αξία και
όγκο πωλήσεων, έχουν πλέον καταλάβει οι B2B συναλλαγές, αφήνοντας τις
συναλλαγές της κατηγορίας B2C πίσω τους, να καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση και
με μεγάλη διαφορά μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις. Το 2001, για παράδειγμα,
σύμφωνα με την Eurostat (2002, σελ. 7), οι συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου της
κατηγορίας B2C στη Δυτική Ευρώπη (στον όρο συμπεριλαμβάνονται η Τσεχία, η
Νορβηγία και οι δεκαπέντε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ανήλθαν στο ποσό
των 23 δις ευρώ, καταλαμβάνοντας ένα ποσοστό 13% επί του συνόλου, σε αντίθεση
με τις B2B συναλλαγές οι οποίες άγγιξαν τα 149 δις ευρώ, καταλαμβάνοντας το
υπόλοιπο 87%!
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Σύμφωνα με τους Πομπόρτση και Τσουλφά (2002, σελ. 15), τα βασικά
χαρακτηριστικά των συναλλαγών της κατηγορίας B2C παρουσιάζονται στον Πίνακα
3.2 που ακολουθεί:
Πίνακας 3.2: Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των B2C Συναλλαγών
1. Οι πληροφορίες των πελατών αποθηκεύονται μόνο στους servers (εξυπηρετητές)
των εμπορικών καταστημάτων.
2. Κάποια ειδικά συστήματα λογισμικού είναι λιγότερο απαραίτητα στη διαδικασία
αναζήτησης νέων προϊόντων.
3. Οι παραγγελίες χωρίς την ύπαρξη επισήμων συμβολαίων είναι στις περισσότερες
περιπτώσεις πραγματοποιήσιμες.
4. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι φορείς.
5. Η διαδικασία αγοράς δεν απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες και
πραγματοποιείται τις περισσότερες φορές με χρήση πιστωτικών καρτών.
Πηγή: Πομπόρτσης και Τσουλφάς, 2002, σελ. 15.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί, ότι οι στρατηγικές μάρκετινγκ και
προώθησης προϊόντων και/ή υπηρεσιών που απευθύνονται σε καταναλωτές (B2C)
είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που απευθύνονται σε επιχειρήσεις (B2B). Το
ίδιο διαφορετικός είναι και ο τρόπος λειτουργίας, ο σχεδιασμός και η προβολή των
προϊόντων σε ένα δικτυακό τόπο που στοχεύει στη δημιουργία πωλήσεων σε
τελικούς καταναλωτές από τη δομή και την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού
καταστήματος σχεδιασμένου για B2B συναλλαγές. Χαρακτηριστικά είναι τα
παραδείγματα και οι διαφορές των B2C και B2B δικτυακών τόπων δύο εκ των
μεγαλυτέρων ελληνικών εταιριών πώλησης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, του
Πουλιάδη και του Πλαισίου (Πλαίσιο, 2005a; 2005b; Πουλιάδης, 2005a; 2005b).
3.4.2 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο B2B
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ
επιχειρήσεων (συνήθως χονδρικό εμπόριο) που δραστηριοποιούνται στο χώρο του
Διαδικτύου (Πομπόρτσης και Τσουλφάς, 2002, σελ. 14). Στο πεδίο των
επιχειρήσεων-πελατών (το δεύτερο B του όρου B2B) μπορεί να ανήκει κάθε
οικονομική μονάδα με την οποία η επιχείρηση-πωλητής (το πρώτο B του όρου B2B)
έχει κάποιο επίπεδο συνεργασίας (Θωμόπουλος, 2000, σελ. 25).
Όλες οι συναλλαγές και οι πληροφορίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την
παραγωγή, την παράδοση, τις πωλήσεις και την υποστήριξη των προϊόντων ή
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υπηρεσιών μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα σύστημα B2B. Σχεδόν όλοι οι
τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν
κάποιες στρατηγικές και διαδικασίες της κατηγορίας B2B για την υποστήριξη της
ανάπτυξης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Για παράδειγμα, στη βιομηχανία
αεροσκαφών πολλές κατασκευαστικές επιχειρήσεις έχουν συνεργαστεί με άλλα μέλη
της αλυσίδας παραγωγής έτσι ώστε να είναι σε θέση να συντονίζουν από την αρχή
το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την αποδοχή, την παραγωγή και τη συντήρηση των
προϊόντων και των συστημάτων τους (Cunningham, 2000, σελ. 100).
Στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, ένας αρκετά μεγάλος και
σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων έχει βασιστεί σε συστήματα B2B, όπως είναι το
EDI (Electronic Data Interchange ή Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων) και το
EFT (Electronic Funds Transfer ή Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων),
προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά δεδομένων και κεφαλαίων
(Cunningham, 2000, σελ. 101). Το πλεονέκτημα αυτών των συστημάτων ήταν η
παροχή πολύ μεγάλης ασφάλειας, αφού ήταν κλειστά και ιδιωτικά δίκτυα. Το τίμημα
όμως της υψηλής ασφάλειας που παρείχαν ήταν το πολύ μεγάλο κόστος
εγκατάστασης. Με την εμφάνιση του Διαδικτύου, μειώθηκε πολύ το κόστος των
B2B συναλλαγών, αλλά δημιουργήθηκε έντονο πρόβλημα ασφάλειας, αφού τα
συστήματα πληρωμών και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μπορούν ανά πάσα
στιγμή να δεχθούν επίθεση από εξωτερικούς (της συναλλαγής) παράγοντες (Haylock
and Muscarella, 1999, σελ. 189-190).
Σύμφωνα με τους Πομπόρτση και Τσουλφά (2002, σελ. 15), τα βασικά
χαρακτηριστικά των συναλλαγών της κατηγορίας B2B παρουσιάζονται στον Πίνακα
3.3 που ακολουθεί.
Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη υποενότητα, τα τελευταία χρόνια οι
συναλλαγές της κατηγορίας B2B κατέχουν το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας του
παγκόσμιου όγκου και αξίας των συναλλαγών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το 2001,
για παράδειγμα, η συντριπτική πλειοψηφία των Διαδικτυακών πωλήσεων όλων των
χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκε στην B2B κατηγορία, με μοναδική
εξαίρεση τη Γερμανία όπου οι B2B πωλήσεις κατείχαν σχεδόν το ίδιο μερίδιο (51%)
με τις πωλήσεις της κατηγορίας B2C (49%) (Eurostat, 2004, σελ. 15–Πίνακας 2.4.4).
Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ελλάδα ήταν 62% και 18%.
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Πίνακας 3.3: Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των B2B Συναλλαγών
1. Οι πληροφορίες των επιχειρήσεων-πελατών αποθηκεύονται τόσο στους servers
των εμπορικών καταστημάτων όσο και στους servers των ιδίων των πελατών
αφού τα ηλεκτρονικά συστήματα των επιχειρήσεων-πελατών είναι απαραίτητο
να επικοινωνούν απευθείας με το λογιστικό τμήμα, την αποθήκη και το τμήμα
αποστολής και λήψης παραγγελιών της επιχείρησης-πωλητή.
2. Η χρήση συστημάτων σύγκρισης τιμών (Comparison Pricing Systems) κρίνεται
απολύτως απαραίτητη.
3. Οι ακριβείς ημερομηνίες παράδοσης και παραλαβής είναι πολύ σημαντικές και
πρέπει να διευκρινίζονται κατά τη διαδικασία παραγγελίας.
4. Η ύπαρξη επισήμων συμβολαίων με τη χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων που
εμπεριέχουν συγκεκριμένους όρους, προϋποθέσεις και συμφωνίες κρίνεται
απολύτως απαραίτητη.
5. Η διαδικασία αγοράς απαιτεί τη συνδυασμένη προσπάθεια πολλών ατόμων και
συστημάτων, και πραγματοποιείται με τη χρήση σύνθετων μορφών ηλεκτρονικής
πληρωμής (π.χ. ηλεκτρονικές επιταγές, EFT, συναλλαγματικές διαδικασίες, κ.α.).
6. Η ύπαρξη πολλών ενδιαμέσων φορέων, όπως χρηματομεσιτικές εταιρίες,
τράπεζες, κ.α.
Πηγή: Πομπόρτσης και Τσουλφάς, 2002, σελ. 15.

Για την ίδια χρονική περίοδο, η κατανομή των πωλήσεων ηλεκτρονικού
εμπορίου στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία ήταν παρόμοια. Ύστερα από έρευνα σε ένα
(εντυπωσιακό) δείγμα 125.000 επιχειρήσεων, το Census Bureau (Γραφείο
Απογραφών) του Τμήματος Εμπορίου (Department of Commerce, DoC) των ΗΠΑ
εξέδωσε μια πολύ κατατοπιστική ανακοίνωση στην οποία περιγράφει την κατάσταση
του ηλεκτρονικού εμπορίου για το έτος 2001 τονίζοντας, ότι όλοι οι κλάδοι της
βιομηχανίας συμμετείχαν σε δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ
παράλληλα οι B2B συναλλαγές κυριαρχούν στις ηλεκτρονικές πωλήσεις των ΗΠΑ
(E-Business W@tch, 2003, σελ. 43).
Η διεξαγωγή της έρευνας με τίτλο “E-commerce survey 2001 in Japan”, η
οποία πραγματοποιήθηκε από το METI (Ministry of Economy, Trade and Industry),
οδήγησε στο συμπέρασμα, ότι για το έτος 2001 οι B2B συναλλαγές κατείχαν το
μεγαλύτερο κομμάτι των πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ιαπωνία. Πιο
συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι B2B πωλήσεις,
συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών που αφορούν υπηρεσίες, έφτασαν το
ποσό των 34 τρις γιεν για το έτος 2001, εμφανίζοντας μια αύξηση της τάξεως του
58% από το προηγούμενο έτος όπου οι πωλήσεις είχαν αγγίξει τα 21,6 τρις γιεν.
Σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, οι πωλήσεις της κατηγορίας B2C για τα έτη
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2000 και 2001 ήταν 824 και 1.484 δις γιεν, αντίστοιχα (E-Business W@tch, 2003, σελ.
44).
Ο σημαντικός όγκος των συναλλαγών της κατηγορίας B2B και η ραγδαία
εξάπλωσή τους, οδήγησαν ολοένα και περισσότερους ερευνητές και μελετητές να
ασχοληθούν

αναλυτικότερα

με

το

συγκεκριμένο

αντικείμενο

(ενδεικτικά

αναφέρονται οι: Klein and Quelch, 1997; Haylock and Muscarella, 1999, σελ. 167;
Avlonitis and Karayanni, 2000; Cunningham, 2000, σελ. 99; Gattiker et al., 2000;
Erickson, 2002; Sashi and O’Leary, 2002; Sharma, 2002; Kandampully, 2003; Eid
and Trueman, 2004) με στόχο την εις βάθος μελέτη, περιγραφή και αποτύπωση
ορισμένων προβλέψεων για το μέλλον του.
Από όλα τα παραπάνω, είναι ξεκάθαρο ότι οι B2B συναλλαγές αποτελούν το
μεγαλύτερο κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου, και μάλιστα, δεν φαίνεται να
παρουσιάζουν

σημάδια

κάμψης

και

υποχώρησης.

Όσο

οι

επιχειρήσεις

αντιλαμβάνονται τη δύναμη του Διαδικτύου και αρχίζουν να τη συνδυάζουν με τις
επιχειρησιακές στρατηγικές τους, τόσο τα αποτελέσματα θα είναι θετικά γι’ αυτές
(Cunningham, 2000, σελ. 128).

3.5 Οι Κύριες Κατηγορίες Πελατών και τα Στάδια Υιοθέτησης του
Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Σύμφωνα με τους Γεωργόπουλο, Πανταζή, Νικολαράκο και Βαγγελάτο (2001, σελ.
33-34), η αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να χωριστεί, με βάση το μέγεθος
της επιχείρησης, σε τρεις κύριες κατηγορίες πελατών. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι
παρακάτω:
α) Πολυεθνικοί, αποκεντρωμένοι οργανισμοί με πολλά τμήματα, οι οποίοι
χρησιμοποιούν ένα ευρύ πεδίο λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να
συνδέσουν τους υπαλλήλους τους, τους πελάτες τους και τους προμηθευτές τους.
β) Οργανισμοί μεσαίου μεγέθους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να
δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα ηλεκτρονικού εμπορίου ή να
αναβαθμίσουν το ήδη υπάρχον λόγω ανταγωνισμού ή πίεσης από τους
εμπορικούς συνεργάτες τους.
γ) Μικρο-Μεσαίοι οργανισμοί, οι οποίοι υιοθετούν το ηλεκτρονικό εμπόριο είτε για
να μη μειονεκτούν απέναντι στους ανταγωνιστές τους, είτε λόγω πιέσεων από
κάποιον μεγαλύτερο και πιο εξελιγμένο εμπορικό συνέταιρο.
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Οι ίδιοι συγγραφείς (2001, σελ. 34), διακρίνουν τέσσερα στάδια υιοθέτησης
προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου από μία τυπική επιχείρηση και
θεωρούν ότι η παραπάνω διαδικασία απαιτεί την ύπαρξη διαφόρων ειδών
λογισμικού και υπηρεσιών.
Το πρώτο στάδιο αφορά την αυτοματοποίηση ποικίλλων επιχειρηματικών
εγγράφων, συνήθως λόγω της επιμονής των ισχυρότερων εμπορικών συνεργατών,
μέσα στη συγκεκριμένη βιομηχανία ή κλάδο. Σε αυτό το στάδιο, τα διάφορα
τμήματα της επιχείρησης τυπικά αντικαθιστούν διάφορες γραφειοκρατικές
διαδικασίες, όπως έκδοση τιμολογίων ή εντολών πληρωμών, με ηλεκτρονικές
διαδικασίες χρησιμοποιώντας δομημένες φόρμες και συστήματα EDI. Εξαιτίας του
αυξημένου κόστους εγκατάστασης των συστημάτων αυτών, οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις καταφεύγουν συνήθως στη λύση του Διαδικτύου, το οποίο αποτελεί ένα
πολύ πιο φθηνό μέσο εισαγωγής στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, υπό τη
βασική προϋπόθεση ότι τα καίρια ζητήματα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας
μπορούν να ξεπεραστούν.
Κατά το δεύτερο στάδιο, η επιχείρηση ή αλλάζει τις ήδη υπάρχουσες
διαδικασίες ή ενσωματώνει νέες, πάντα σε συνδυασμό με την επιχειρηματική
στρατηγική του σημαντικότερου εμπορικού εταίρου, με στόχο την επίτευξη
καλύτερης, ακριβέστερης και γρηγορότερης εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των
πελατών της. Στο στάδιο αυτό, οι εταιρίες απαιτούν ενιαία ολοκλήρωση με τις
υπάρχουσες διαδικασίες και συστήματα, πλήρεις ελέγχους και κατανεμημένο τρόπο
επικοινωνίας. Αυτές οι δραστηριότητες εφαρμόζονται σε επιχειρηματικό επίπεδο και
όχι σε επίπεδο τμημάτων της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και άλλες οντότητες
στη χρήση διαδικασιών ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως μεταφορικές εταιρίες,
τράπεζες και προμηθευτές (βλ. Andronikidis et al., 2008).
Το τρίτο στάδιο αφορά εταιρίες με παγκόσμια παρουσία και υποδομή, οι
οποίες υιοθετούν τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου για να έχουν αμεσότερη
πρόσβαση στις δικές τους θυγατρικές εταιρίες, καθώς και στους εμπορικούς τους
εταίρους ανά τον κόσμο, βελτιώνοντας την επικοινωνία, το συντονισμό, την
καθοδήγηση και τον έλεγχό τους.
Το τέταρτο, και τελευταίο, στάδιο στην εξέλιξη της υιοθέτησης του
ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business
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Process Management), όπου η επιχείρηση ενσωματώνει όλες τις ανάγκες της για
συναλλαγές, πληρωμές και Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων σε ένα ενιαίο και
πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον. Τα τέσσερα στάδια υιοθέτησης του
ηλεκτρονικού εμπορίου παρουσιάζονται διαγραμματικά στο Σχήμα 3.2.
Σχήμα 3.2: Τα Στάδια Υιοθέτησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
ΣΤΑΔΙΟ 1

ΣΤΑΔΙΟ 2

ΣΤΑΔΙΟ 3

ΣΤΑΔΙΟ 4

Αυτοματοποίηση
επιχειρηματικών εγγράφων

Ενσωμάτωση
νέων
διαδικασιών

Αμεσότερη
πρόσβαση,
επικοινωνία,
συντονισμός
& έλεγχος σε
θυγατρικές &
σε εμπορικούς
εταίρους

Διαχείριση
Επιχειρηματικών
Διαδικασιών

3.6 Η Χρήση του Διαδικτύου ως Εργαλείο του Μάρκετινγκ
Η εμφάνιση και η αποδοχή των ηλεκτρονικών μέσων, δηλαδή του τηλεφώνου, του
ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, οδήγησαν στη δημιουργία του όρου Ηλεκτρονικό
Μάρκετινγκ (e-Marketing). Στη συνέχεια, η εφεύρεση και η ολοένα αυξανόμενη
χρήση του Διαδικτύου από τις επιχειρήσεις για τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ
οδήγησαν στη γένεση του όρου Διαδικτυακό Μάρκετινγκ (Internet Marketing).
Ο όρος Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (ΗΜ) υποδηλώνει την παράδοση προϊόντων
και/ή υπηρεσιών από τον πωλητή στον αγοραστή με τη βοήθεια μιας ή και
περισσοτέρων ηλεκτρονικών μεθόδων ή μέσων (Ngai, 2003). Διαδικτυακό
Μάρκετινγκ (ΔΜ) καλείται η διαδικασία δημιουργίας και διατήρησης πελατειακών
σχέσεων μέσω του Διαδικτύου η οποία έχει ως στόχο την ανταλλαγή ιδεών,
προϊόντων και υπηρεσιών ικανοποιώντας τις ανάγκες τόσο των αγοραστών όσο και
των πωλητών (Ngai, 2003). Με μια πρώτη και γρήγορη ματιά, οι δύο ορισμοί
φαίνεται να είναι ίδιοι. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια μικρή διαφορά και αυτή είναι το
μέσο που χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για την εκτέλεση των λειτουργιών
του μάρκετινγκ. Στο μεν ΗΜ οι λειτουργίες μπορούν να γίνουν με οποιοδήποτε
ηλεκτρονικό μέσο, ενώ στο ΔΜ γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω του
Διαδικτύου.
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του

Διαδικτύου

παρουσιάστηκαν

και

αναπτύχθηκαν σε προηγούμενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου. Πέρα όμως, από
αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, το Διαδίκτυο έχει ακόμα μία σημαντική
ιδιαιτερότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αγορά αλλά και ως μέσο
επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει, ότι το Διαδίκτυο από τη μία μεριά μπορεί να παίξει το
ρόλο της ηλεκτρονικής αγοράς, ή ακόμα καλύτερα, ενός ηλεκτρονικού χώρου μέσω
του οποίου αγοραστές και πωλητές μπορούν να συνευρεθούν και να συνδιαλλαγούν
μεταξύ τους, και από την άλλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο επικοινωνίας,
επίτευξης και ολοκλήρωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως είναι το
μάρκετινγκ, οι διανομές και οι πωλήσεις (Ngai, 2003).
3.6.1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Διαδικτύου ως Εργαλείο του Μάρκετινγκ
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στην επιχειρηματική ανάλυση του Διαδικτύου ως
περιβάλλον επικοινωνίας, και ειδικότερα ως εργαλείο του μάρκετινγκ, είναι το
γεγονός ότι κατέχει μοναδικά χαρακτηριστικά (πέρα από αυτά που έχουν αναλυθεί
σε προηγούμενη ενότητα και τα οποία αναφέρονται στο Διαδίκτυο γενικά και όχι
σαν εργαλείο του μάρκετινγκ) τα οποία το διαχωρίζουν σε σημαντικό βαθμό από τα
υπόλοιπα παραδοσιακά εμπορικά περιβάλλοντα (Hoffman and Novak, 1997; Kiani,
1998). Τα χαρακτηριστικά αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.4.
Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το πρώτο χαρακτηριστικό και σύμφωνα με το
παραδοσιακό μοντέλο επικοινωνίας μάρκετινγκ, η μαζική επικοινωνία είναι μια
διαδικασία “Ένας-προς-Πολλούς” (“One-to-Many”) κατά την οποία μια επιχείρηση
(Ε) μεταδίδει ένα μήνυμα (ΜΝ) με τη βοήθεια ενός μέσου (ΜΣ) σε μία μεγάλη
ομάδα καταναλωτών (Κ). Στο Σχήμα 3.3 που ακολουθεί, απεικονίζεται η παραπάνω
διαδικασία υπογραμμίζοντας τα τρία σημαντικά στοιχεία που διακρίνουν όλα τα
μοντέλα μαζικής επικοινωνίας και τα οποία είναι: α) το (ΜΣ) χρησιμοποιείται μόνο
ως οδός μεταφοράς πληροφοριών από την (Ε) προς κάθε (Κ), β) οι (Κ) θεωρούνται
κυριολεκτικά ως ένα ομοιογενές “κοινό” με παραπλήσιες προτιμήσεις όσον αφορά
τις πληροφορίες που τους μεταδίδονται, και γ) δεν υπάρχει καμία αλληλεπίδραση
μεταξύ (Ε) και (Κ) (Hoffman and Novak, 1997).
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Πίνακας 3.4: Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Διαδικτύου ως Εργαλείο του ΜΚΤ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΗΓΕΣ

1. Η αλλαγή από το συμβατικό μοντέλο
επικοινωνίας “Ένας-προς-Πολλούς” (“One-toMany”) στο καινούργιο μοντέλο “Πολλοί-προςΠολλούς” (“Many-to-Many”)
2. Η ύπαρξη “Ροής” (“Flow”) στο διαδικτυακό
περιβάλλον
3. Η ύπαρξη δύο συμπεριφορών πλοήγησης
(Navigation Behaviors), η καθοδηγούμενη από το
στόχο (Goal-Directed) και η εμπειρική
(Experiential)
4. Η αλλαγή της επικέντρωσης της προσοχής από
την πλευρά της “προσφοράς” (“supply-side”)
στην πλευρά της “ζήτησης” (“demand-side”)
5. Η αλλαγή από το “μαζικό μάρκετινγκ” (“mass
marketing”) στο “εξατομικευμένο μάρκετινγκ”
(“individualized marketing”) ή αλλιώς στο
μάρκετινγκ “Ένας-προς-Έναν” (“one-to-one”
marketing)
6. Η αλλαγή από τη “μονόδρομη” (“one-way”) στην
“αμφίδρομη” (“two-way”) ροή πληροφοριών
μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών

Hoffman and Novak, 1997; Kiani,
1998
Hoffman and Novak, 1997
Hoffman and Novak, 1997

Rayport and Sviokla, 1995
Kiani, 1998; Πασχόπουλος και
Σκαλτσάς, 2000, σελ. 146-152;
Γεωργόπουλος κ.α., 2001, σελ. 225228
Kiani, 1998

Σχήμα 3.3: Το Παραδοσιακό Μοντέλο Επικοινωνίας Μάρκετινγκ για Μαζικά Μέσα
“Ένας-προς-Πολλούς”
Κ
Κ

Ε

ΜΝ

Κ

ΜΣ

Κ
Κ
Πηγή: Hoffman and Novak, 1996, σελ. 52
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Στο Σχήμα 3.4, παρουσιάζεται το καινούργιο μοντέλο επικοινωνίας
μάρκετινγκ το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας όπως το
Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό. Σ’ αυτή τη διαδικασία, παρατηρείται ένα
μοντέλο επικοινωνίας “Πολλοί-προς-Πολλούς” το οποίο χαρακτηρίζεται από
τέσσερα βασικά στοιχεία. Πρώτον, οι (Κ) μπορούν να αλληλεπιδρούν με το (ΜΣ)
αλλά και μεταξύ τους μεσω του (ΜΣ). Δεύτερον, οι (Ε) έχουν τη δυνατότητα να
παρέχουν υλικό-(ΜΝ) στο (ΜΣ) αλλά και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, πάλι μέσω
του (ΜΣ). Τρίτον, οι (Ε) και οι (Κ) μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω
του (ΜΣ), ακόμα και στα πιο ριζοσπαστικά μοντέλα επικοινωνίας μάρκετινγκ.
Τέλος, οι (Κ) μπορούν να παρέχουν (ΜΝ) εμπορικού περιεχομένου στο (ΜΣ)
(Hoffman and Novak, 1997).
Σχήμα 3.4: Το Καινούργιο Μοντέλο Επικοινωνίας Μάρκετινγκ “Πολλοί-προςΠολλούς”
Κ

Κ
Κ

ΜΝ

Ε

ΜΣ

ΜΝ

Κ

Ε
Ε
Ε
Πηγή: Hoffman and Novak, 1996, σελ. 53

Κομβικό σημείο στο ερώτημα, το οποίο απασχολεί πολλά στελέχη του
μάρκετινγκ, του πως μπορεί να μετουσιωθεί το Διαδίκτυο σε μια αξιόλογη
καταναλωτική εμπειρία, αποτελεί η “Ροή” (Flow). Οι Hoffman and Novak (1996),
αναγνώρισαν τέσσερις ιδιότητες οι οποίες ορίζουν τη “Ροή” κατά τη διάρκεια της
πλοήγησης είτε σε κάποιο ηλεκτρονικό δίκτυο γενικότερα, είτε ειδικότερα στο
Διαδίκτυο. Σύμφωνα με τις ιδιότητες αυτές, η “Ροή”: α) χαρακτηρίζεται από μια
ατελείωτη ακολουθία ανταποκρίσεων των χρηστών, η οποία διευκολύνεται από την
αλληλεπιδραστικότητα του Διαδικτύου (η πληκτρολόγηση και τα κλικ του ποντικιού
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είναι χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές), β) δημιουργεί εσωτερική απόλαυση, γ) συνοδεύεται από ένα αίσθημα
απώλειας της προσωπικής συνείδησης (οι χρήστες καθώς πλοηγούνται στο
Διαδίκτυο χάνονται σε αναρίθμητες πληροφορίες και ιστοσελίδες), και δ) είναι αυτόενισχυτική.
Η “Ροή” είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της χρήσης του Διαδικτύου
ως εργαλείο του μάρκετινγκ, διότι εμπεριέχει ξεκάθαρες προϋποθέσεις και εμφανίζει
κρίσιμες συνέπειες κατά την εφαρμογή της σε προσπάθειες διαδικτυακού
μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, μπορούμε να προβλέψουμε ότι αν σε κάποιο δικτυακό
τόπο υπάρχει “Ροή”, τότε ο καταναλωτής έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να
θυμάται το brand name, να αισθάνεται καλά για το προϊόν και να αποφασίσει να
επιστρέψει στο συγκεκριμένο ιστότοπο σε ενδεχόμενη μεταγενέστερη πλοήγησή του
στο Διαδίκτυο (Hoffman and Novak, 1997). Κατά την εμπειρία της “Ροής”, οι
καταναλωτές είναι τόσο έντονα συνδεδεμένοι και απορροφημένοι από την πλοήγησή
τους στο Διαδίκτυο ώστε να δείχνουν ότι δεν τους νοιάζει τίποτε άλλο (Hoffman and
Novak, 1996).
Οι ίδιοι συγγραφείς (1996), παρατήρησαν ότι οι καταναλωτές-χρήστες του
Διαδικτύου διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες, τους καθοδηγούμενους από το
στόχο και τους εμπειρικούς. Οι καθοδηγούμενοι από το στόχο χρήστες,
ανταποκρίνονται σε έναν απόλυτα καθοδηγούμενο τρόπο ανίχνευσης πληροφοριών
και είναι εξωγενώς παρακινούμενοι (από κάποια προσωπική ή επαγγελματική τους
κατάσταση, ή επιθυμία, η οποία τους αναγκάζει να πλοηγηθούν στο Διαδίκτυο) να
βρουν ένα συγκεκριμένο δικτυακό τόπο ή μια πολύ συγκεκριμένη πληροφορία σε
συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αντιθέτως, οι εμπειρικοί καταναλωτές-χρήστες, είναι
ενδογενώς παρακινούμενοι (πλοηγούνται στο Διαδίκτυο όχι γιατί τους το επιβάλλει
κάποιος συγκεκριμένος λόγος, αλλά γιατί οι ίδιοι επιθυμούν να ξοδέψουν ένα
κομμάτι του προσωπικού τους χρόνου σ’ αυτό) και ανταποκρίνονται σε ένα
διερευνητικό και μη καθοδηγούμενο τρόπο ανίχνευσης πληροφοριών και
ιστοσελίδων.
Οι Hoffman and Novak (1997), για να εξηγήσουν τη σημαντικότητα του
χαρακτηριστικού αυτού το συνέδεσαν με το προηγούμενο τονίζοντας, ότι οι
εμπειρικοί χρήστες είναι γνώστες της εμπειρίας και του θετικού συναισθήματος της
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“Ροής” με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε επαναλαμβανόμενες πλοηγήσεις στο
Διαδίκτυο. Από την άλλη μεριά, οι καθοδηγούμενοι από το στόχο χρήστεςκαταναλωτές (οι οποίοι, ως επί το πλείστον, είναι νέοι και χωρίς εμπειρία χρήστες),
εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχουν αφιερώσει πολλές ώρες στην πλοήγηση και
στην ανίχνευση δεδομένων και πληροφοριών, δεν είναι εξοικειωμένοι με την
εμπειρία της “Ροής”. Αυτό σημαίνει, ότι διάφορες πολυσυζητημένες και
καθοδηγούμενες από το στόχο δραστηριότητες, όπως είναι το home banking και το
home grocery shopping, είναι ανεπαρκείς όσον αφορά την παρακίνηση υιοθέτησης
του Διαδικτύου ως μέσο επικοινωνίας από νέους και άπειρους χρήστες. Με πιο απλά
λόγια, είναι πολύ πιο εύκολο για τους εμπορικούς δικτυακούς τόπους να
προσελκύσουν την κατηγορία των εμπειρικών χρηστών απ’ ότι την κατηγορία των
καθοδηγούμενων από το στόχο καταναλωτών.
Μία πιθανή λύση για την προσέλκυση των καθοδηγούμενων από το στόχο
χρηστών, είναι η κατασκευή δικτυακών τόπων με τέτοιο τρόπο ώστε να
δημιουργούνται ευχάριστες εμπειρίες, οι οποίες με τη σειρά τους να παρακινούν
τους καταναλωτές να τους διερευνήσουν ακόμα παραπάνω. Αυτό, με το πέρασμα
του χρόνου, θα τους βοηθήσει να μάθουν να πλοηγούνται καλύτερα, θα τους κάνει
να νιώθουν πιο εξοικειωμένοι με τη χρήση του Διαδικτύου, και τελικά θα τους
οδηγήσει στην εμπειρία της “Ροής” και σε επαναλαμβανόμενες πλοηγήσεις (ίσως
και σε δυνητικές αγορές).
Σχετικά με το τέταρτο χαρακτηριστικό, οι Rayport and Sviokla (1995)
αναφέρουν ότι η χρήση ηλεκτρονικών μέσων στην εικονική αλυσίδα αξίας (Virtual
Value Chain, VVC) έχει οδηγήσει τον κόσμο των επιχειρήσεων στον
επαναπροσδιορισμό της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, βοηθώντας να
μεταφερθεί το επίκεντρο της προσοχής τους από την πλευρά της προσφοράς στην
πλευρά της ζήτησης. Πιο συγκεκριμένα, η διαχείριση των ακατέργαστων πρώτων
υλών και των βιομηχανικών προϊόντων στο φυσικό κόσμο, σε συνδυασμό με την
εύκολη και φτηνή συλλογή, οργάνωση, επιλογή, σύνθεση και διανομή των
πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου στον ηλεκτρονικό-εικονικό κόσμο, δίνουν την
ευκαιρία στις επιχειρήσεις να “διαισθανθούν και να ανταποκριθούν” με μεγαλύτερη
ευκολία στις επιθυμίες και στις απαιτήσεις των πελατών τους, συγκριτικά με το
πρόσφατο παρελθόν όπου απλά κατασκεύαζαν και πουλούσαν προϊόντα και
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υπηρεσίες χωρίς να έχουν τη δυνατότητα εύκολης και άμεσης συλλογής πολύτιμων
πληροφοριών για τις προτιμήσεις των δυνητικών αγοραστών τους.
Με την εισαγωγή του Διαδικτύου στο χώρο των επιχειρήσεων και του
μάρκετινγκ, οι εταιρίες έχουν την “πολυτέλεια” να γνωρίζουν με λεπτομέρειες τις
προτιμήσεις της πλειοψηφίας της πελατειακής τους βάσης. Έχοντας γνώση των
προτιμήσεων αυτών, είναι σε θέση να προσαρμόζουν την παραγωγή των προϊόντων
τους καλύπτοντας όλες τις βασικές ανάγκες του αγοραστικού κοινού, γεγονός που
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων και των εσόδων τους.
Η μεταφορά του επίκεντρου της προσοχής των στελεχών του μάρκετινγκ από
την πλευρά της προσφοράς στην πλευρά της ζήτησης, συνοδεύτηκε και από μια
στροφή από το μαζικό μάρκετινγκ προς το εξατομικευμένο, ή αλλιώς προς το oneto-one, μάρκετινγκ (Kiani, 1998). Σύμφωνα με τους Γεωργόπουλο, Πανταζή,
Νικολαράκο και Βαγγελάτο (2001, σελ. 225), το εξατομικευμένο ή one-to-one
μάρκετινγκ αποτελεί μια τεχνική, η οποία έχει σαν στόχο τη διαφοροποίηση του
προϊόντος ή της υπηρεσίας σύμφωνα με τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου
καταναλωτή.
Πώς όμως οι επιχειρήσεις και τα στελέχη του μάρκετινγκ είναι σε θέση να
γνωρίζουν ποιες είναι οι ανάγκες του κάθε καταναλωτή, και πώς η χρήση του
Διαδικτύου ως εργαλείο του μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την
κατεύθυνση; Σύμφωνα με τους Haylock and Muscarella (1999, σελ. 88), ένα από τα
πλεονεκτήματα της χρήσης του Διαδικτύου ως εργαλείο του μάρκετινγκ, και πιο
συγκεκριμένα ως εργαλείο του Άμεσου Μάρκετινγκ (Direct Marketing)2, είναι το
γεγονός ότι ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση των χρηστών με τους δικτυακούς
τόπους. Πάρα πολλοί ιστότοποι είναι οργανωμένοι και σχεδιασμένοι με τέτοιο τρόπο
ώστε να προτρέπουν τους χρήστες προς την κατεύθυνση της παθητικής πλοήγησης
και όχι προς την κατεύθυνση της ενεργητικής αλληλεπίδρασης. Είναι σημαντικό να
τονισθεί ότι η απλή πλοήγηση μέσω υπερσυνδέσμων μέσα σε έναν δικτυακό τόπο
δεν αποτελεί αλληλεπίδραση. Ένας δικτυακός τόπος που χρησιμοποιεί σωστά τις
τεχνικές του διαδικτυακού άμεσου μάρκετινγκ, δημιουργεί διάλογο με τους

2

Οι ίδιοι συγγραφείς (1999, σελ. 85), ορίζουν το Άμεσο Μάρκετινγκ ως την απευθείας επαφή με τον
πελάτη η οποία έχει ως στόχο την πραγματοποίηση πωλήσεων ή την εκμαίευση συγκεκριμένων
πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές ταξινομούνται σε μια βάση δεδομένων και χρησιμοποιούνται
στη διαδικασία εξαγωγής μελλοντικών αποφάσεων του τμήματος μάρκετινγκ.
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καταναλωτές και τους παρακινεί να δώσουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις
ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους,
π.χ. προσφέροντας δωρεάν αποστολή ενός εταιρικού newsletter με μοναδική
προϋπόθεση την ηλεκτρονική εγγραφή του καταναλωτή στο mailing list της
επιχείρησης, με την εγγραφή του καταναλωτή σε κάποιο διαγωνισμό, με τη
συμμετοχή του σε κάποια έρευνα, κ.α. (Haylock and Muscarella, 1999, σελ. 88;
Μάντζιαρης, 2004, σελ. 42-48).
Η συλλογή πληροφοριών και η ανάπτυξη one-to-one σχέσεων ανάμεσα στην
εταιρία και τον πελάτη, αποτελούν την πρώτη φάση (από τις δύο) της εφαρμογής του
εξατομικευμένου

μάρκετινγκ.

Η

δεύτερη

φάση

περιλαμβάνει

τη

μαζική

προσαρμογή, ή αλλιώς τη μαζική εξατομίκευση3, των προϊόντων η οποία έχει ως
στόχο την καλύτερη εναρμόνιση των χαρακτηριστικών τους με τις ανάγκες των
πελατών. Η πρώτη φάση χωρίζεται σε τρία στάδια τα οποία είναι ο προσδιορισμός
των πελατών, η διαφοροποίηση του κάθε πελάτη, και η αλληλεπίδραση με τους
πελάτες (Γεωργόπουλος κ.α., 2001, σελ. 225-227).
Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του εξατομικευμένου μάρκετινγκ
έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και είναι τέσσερα (Πασχόπουλος και Σκαλτσάς, 2000,
σελ. 146-148; Γεωργόπουλος κ.α., 2001, σελ. 225-226). Πρώτον, υπάρχει αύξηση
της απόδοσης των χρημάτων που επενδύονται από την πλευρά της επιχείρησης,
εξαιτίας του ότι οι εξατομικευμένες σελίδες θα προσελκύσουν περισσότερους
επισκέπτες του κοινού στο οποίο στοχεύει η εταιρία. Δεύτερον, η δημιουργία πιστών
πελατών. Αν ο επισκέπτης μείνει ευχαριστημένος από τις υπηρεσίες του
ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης, οι πιθανότητες να ψάξει στον
ανταγωνισμό μειώνονται (Arnott and Bridgewater, 2002). Τρίτον, υπάρχει αύξηση
της γνώσης της επιχείρησης για τους πελάτες της. Οι πιστοί πελάτες δίνουν πιο
εύκολα τα δημογραφικά τους στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία για τις καταναλωτικές
τους συνήθειες. Τέταρτον, η χρήση του εξατομικευμένου μάρκετινγκ οδηγεί στη
δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών της επιχείρησης.
Η επένδυση σε εξατομίκευση των υπηρεσιών μιας επιχείρησης της προσδίδει
3

Σύμφωνα με τους Πασχόπουλο και Σκαλτσά (2000, σελ. 146), ο όρος Μαζική Εξατομίκευση (Mass
Customization) προέρχεται από τον χώρο της παραγωγής και περιγράφει τη δυνατότητα κατασκευής
εξατομικευμένων προϊόντων από μία γραμμή παραγωγής. Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού
καταστήματος, είναι εφικτή η διαφοροποίηση όχι μόνο του προϊόντος, αλλά και όλου του
ηλεκτρονικού καταστήματος, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη (π.χ. ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία).

188

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των χιλιάδων εταιριών, οι οποίες έχουν τη
νοοτροπία “ένα προϊόν για όλους”.
Ένα ακόμη σημείο που πρέπει να επισημανθεί κατά την υλοποίηση του one-toone μάρκετινγκ είναι οι μεγάλες απαιτήσεις σε πληροφοριακή τεχνολογία.
Ειδικότερα, στο πρώτο από τα τρία στάδια της πρώτης φάσης της εφαρμογής του
one-to-one μάρκετινγκ, απαιτούνται μεγάλες βάσεις δεδομένων και εφαρμογές
υψηλής τεχνολογίας για τον προσδιορισμό και την ταξινόμηση των πελατών. Στα
άλλα δύο στάδια της πρώτης φάσης, η ύπαρξη ειδικού λογισμικού (cookies,
intelligent agents, data mining – βλ. Γεωργόπουλος κ.α., 2001, σελ. 244-250)
κρίνεται αναγκαία για την παρακολούθηση των προτιμήσεων, της αγοραστικής
συμπεριφοράς, και των αναγκών των καταναλωτών, στοιχεία τα οποία στη συνέχεια
(δεύτερη φάση – Προσαρμογή των προϊόντων) θα μετατραπούν σε χαρακτηριστικά
των προϊόντων ή των υπηρεσιών (Γεωργόπουλος κ.α., 2001, σελ. 227).
Το τελευταίο σημαντικό χαρακτηριστικό της χρήσης του Διαδικτύου ως
εργαλείο του μάρκετινγκ είναι η αλλαγή από τη “μονόδρομη” (“one-way”) στην
“αμφίδρομη” (“two-way”) ροή πληροφοριών μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών
(Kiani, 1998). Οι ευκαιρίες που παρέχει το Διαδίκτυο, ως ένα αμφίδρομο μέσο
επικοινωνίας, μπορούν να αναλυθούν σε τέσσερις λογικές καταστάσεις, οι οποίες
παρουσιάζονται ξεχωριστά στα τέσσερα κελιά του Πίνακα 3.5.
Πίνακας 3.5: Οι Πιθανές Περιπτώσεις Ροής Πληροφοριών Μεταξύ Επιχειρήσεων
και Καταναλωτών Μέσω του Διαδικτύου
Καταναλωτές

Επιχείρηση

Καταναλωτές

Καταναλωτές
Προς
Καταναλωτές

Επιχείρηση
Προς
Καταναλωτές

Επιχείρηση

Καταναλωτές
Προς
Επιχείρηση

Επιχείρηση
Προς
Επιχείρηση

Πηγή: Kiani, 1998, σελ. 186.

Σε ένα αλληλεπιδραστικό μέσο, μια δραστηριότητα του μάρκετινγκ μπορεί να
χρησιμοποιήσει ένα (ή και συνδυασμό) από τα παραπάνω πρότυπα επικοινωνίας που
παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 3.5. Στην περίπτωση αυτή, το σημαντικό στοιχείο
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είναι το γεγονός ότι ένα αλληλεπιδραστικό μέσο, όπως είναι το Διαδίκτυο, έχει τη
δυνατότητα να παρέχει αμοιβαία επικοινωνία, σε αντίθεση με τα μέσα μονόδρομης
επικοινωνίας τα οποία δεν δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές-δέκτες του
μηνύματος να απαντήσουν με κάποιο άλλο μήνυμα στις επιχειρήσεις-πομπούς
(Kiani, 1998).
Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι η κατηγοριοποίηση του
Πίνακα 3.5, αποσαφηνίζει το πως μπορούν τα στελέχη του μάρκετινγκ να
επωφεληθούν από τις νέες ευκαιρίες επικοινωνίας που παρέχει το Διαδίκτυο,
έχοντας στη διάθεσή τους και χρησιμοποιώντας τα τέσσερα πρότυπα ροής
πληροφοριών που προκύπτουν. Στο Σχήμα 3.5, παρουσιάζεται η λογική των
προτύπων επικοινωνίας του Πίνακα 3.5, δίνοντας έμφαση στην αμοιβαιότητα που
κρύβεται στις σχέσεις ανάμεσά τους.
Σχήμα 3.5: Απεικόνιση της Αμοιβαιότητας των Διαφορετικών Προτύπων
Επικοινωνίας σε ένα Αλληλεπιδραστικό Περιβάλλον

Επιχείρηση

Καταναλωτές

Καταναλωτές

Άλλες
Επιχειρήσεις

Πηγή: Kiani, 1998, σελ. 187.
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3.6.2 Η Χρήση του Διαδικτύου ως Εργαλείο του Μάρκετινγκ από Επιχειρήσεις
Διαφορετικού Μεγέθους και η Ανάγκη Προσαρμογής στα Νέα Δεδομένα
Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό ως μέσα επικοινωνίας με στόχο την
πραγματοποίηση καθημερινών επιχειρηματικών εργασιών, αναγνωρίζοντας ότι η
χρήση του Ίντερνετ ως εργαλείο του μάρκετινγκ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει
μοναδικές ευκαιρίες (Pallab, 1996; Illingworth et al., 2002).
Αναφορικά με το θέμα του αν και κατά πόσο το μέγεθος μιας επιχείρησης
επηρεάζει τη χρήση του Διαδικτύου, υπάρχουν δύο αντίθετες απόψεις. Σύμφωνα με
την πρώτη άποψη, οι μικρότερες επιχειρήσεις είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν το
Διαδίκτυο με πολύ πιο γρήγορο και καλύτερο τρόπο από τις μεγαλύτερες εξαιτίας,
αφενός της μεγαλύτερης ευελιξίας, επιχειρηματικότητας και ταχύτητας υιοθέτησης
νέων τεχνολογιών που εμφανίζουν, και αφετέρου λόγω του γεγονότος ότι το
Διαδίκτυο μειώνει τη σημασία των οικονομιών κλίμακας (Arnott and Bridgewater,
2002). Από την άλλη μεριά, η δεύτερη άποψη υποστηρίζει ότι οι μεγάλες
επιχειρήσεις είναι σε πολύ πιο πλεονεκτική θέση όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του
Διαδικτύου, διότι έχουν πολύ περισσότερους πόρους (πρώτες ύλες, προσωπικό,
κεφάλαια, ικανότητες, κ.λ.π.), είναι σε θέση να αντέξουν ενδεχόμενη αύξηση του
κόστους η οποία μπορεί να προέλθει από τις παραγγελίες καινούργιων πελατών
μέσω του Διαδικτύου, και εμφανίζουν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες
αποδοχής επενδύσεων υψηλού κεφαλαιακού ρίσκου (Arnott and Bridgewater, 2002).
Σύμφωνα με την έρευνα των Arnott and Bridgewater (2002), προέκυψε ότι οι
μικρότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πολύ λιγότερα εργαλεία του Διαδικτύου σε
σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στο γεγονός της
ύπαρξης λιγότερων πόρων για τις μικρότερες επιχειρήσεις, είτε στην αδυναμία τους
να αναλάβουν ρίσκο το οποίο ενέχει υψηλό κόστος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει
το γεγονός, ότι όσο η επιχείρηση μετακινείται προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης
συναλλακτικών δραστηριοτήτων μέσω του Διαδικτύου, τόσο αυξάνεται η ύπαρξη
ανομοιογένειας και διαφορών μεταξύ μικρότερων και μεγάλων επιχειρήσεων, με τις
τελευταίες να υπερέχουν.
Ο Pallab (1996), τονίζει ότι μεγάλες εταιρίες και οργανισμοί όπως η IBM, η
Hewlett Packard, η Intel, η Merrill Lynch, η Motorola, η Digital Equipment, η Sun,
και η Xerox, χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας
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με τους επιχειρηματικούς συνεργάτες και τους πελάτες τους. Οι μικρότερες
επιχειρήσεις, εκμεταλλευόμενες το γεγονός ότι το Διαδίκτυο αποτελεί ένα φτηνό και
πολύ ουσιαστικό μέσο επικοινωνίας, το χρησιμοποιούν τόσο για να διεξάγουν
έρευνες σχετικές με τα προϊόντα, τους πελάτες, την αγορά και τους ανταγωνιστές
τους, όσο και για την πραγματοποίηση αποδοτικών προϊοντικών συναλλαγών και
πωλήσεων.
Μία άλλη ενδιαφέρουσα έρευνα των Illingworth, Williams and Burnett (2002),
η οποία είχε ως στόχο τη διερεύνηση των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων της
χρήσης του Διαδικτύου ως εργαλείο επικοινωνίας και μάρκετινγκ στον τομέα των μη
κερδοσκοπικών περιβαλλοντικών οργανισμών στη Σκωτία, έδειξε ότι όλοι οι
οργανισμοί του δείγματος, ανεξαρτήτως μεγέθους, θεωρούν το Διαδίκτυο μια φτηνή
και πολλά υποσχόμενη λύση για τα προβλήματα επικοινωνίας και μάρκετινγκ.
Με βάση όλα τα παραπάνω, και με δεδομένο ότι τα παραδοσιακά μοντέλα και
μέσα επικοινωνίας έχουν αρχίσει να στρέφονται προς το καινούργιο ηλεκτρονικό και
ψηφιακό

περιβάλλον,

θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη προσαρμογή των

χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων και των μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενων
πρακτικών

του

μάρκετινγκ

στα

νέα δεδομένα

που

παρουσιάζονται

και

χαρακτηρίζουν το περιβάλλον αυτό (Siu, 2002).
Η άμεση μεταφορά και εφαρμογή των παραδοσιακών στρατηγικών των
επιχειρήσεων στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν φαίνεται να αποτελεί
κατάλληλη στρατηγική, διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να μη ληφθούν υπόψη οι νέοι
κανόνες που ισχύουν στο καινούργιο περιβάλλον και να οδηγηθούν οι επιχειρήσεις
σε λάθη με υψηλό κόστος (Aldridge et al., 1997). Εκτός όμως από τις παραδοσιακές
στρατηγικές των επιχειρήσεων, το ίδιο ισχύει και για τις παραδοσιακές
δραστηριότητες του μάρκετινγκ και των πωλήσεων, οι οποίες για τους ίδιους λόγους
δεν μπορούν να αντιγραφούν και να εφαρμοστούν με τόση ευκολία και με την ίδια
επιτυχία στο νέο ηλεκτρονικό δικτυακό περιβάλλον (Cronin, 1994, σελ. 115).
Η δυσκολία άμεσης μεταφοράς και εφαρμογής των παραδοσιακών
δραστηριοτήτων

του

μάρκετινγκ

στα

δεδομένα

του

νέου

ηλεκτρονικού

περιβάλλοντος καθιστά αναγκαία την επανεξέταση και την προσαρμογή τους, έτσι
ώστε να είναι καταλληλότερες και πιο συμβατές με τα χαρακτηριστικά των νέων
μέσων επικοινωνίας, όπως το Διαδίκτυο (Angelides, 1997; Hoffman and Novak,
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1997). Τα επιτυχημένα στελέχη του διαδικτυακού μάρκετινγκ θα πρέπει να είναι σε
θέση να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του Διαδικτύου και να μπορούν να τις
προσαρμόζουν κατάλληλα στις ειδικά σχεδιασμένες στρατηγικές για τα δεδομένα
του νέου μέσου (Aldridge et al., 1997). Όμως, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και
σκέψη για την εξεύρεση των κατάλληλων τρόπων με τη βοήθεια των οποίων θα
υιοθετηθούν και θα αναδομηθούν τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα επικοινωνίας και
διαφήμισης από τα νέα αλληλεπιδραστικά μέσα (Hoffman and Novak, 1996; Kiani,
1998).
Το μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο ακολουθεί μια πολύ διαφορετική διαδικασία
συγκριτικά με τις παραδοσιακές δραστηριότητες μάρκετινγκ, οι οποίες στοχεύουν
την αγορά-στόχο με ένα διαφημιστικό μήνυμα το οποίο μεταδίδεται με τη βοήθεια
διαφόρων μέσων (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά) (Angelides,
1997). Σύμφωνα με την Cronin (1994, σελ. 115-116), η διαφήμιση, η οποία αποτελεί
το στυλοβάτη της στρατηγικής μάρκετινγκ για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων,
είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνεται ταυτόχρονα σε ένα μεγάλο
αριθμό δυνητικών πελατών μέσω έντυπων καταχωρήσεων, τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών μηνυμάτων. Οι καλές διαφημίσεις των παραδοσιακών μέσων
επικοινωνίας χαρακτηρίζονται από ένα σύντομο και αξιομνημόνευτο μήνυμα. Το
μήνυμα πρέπει να είναι σύντομο και λιτό, διότι μόνο μια μικρή ποσότητα
πληροφοριών είναι ικανή να χωρέσει στον πολύ περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο, αν
αναφερόμαστε για διαφημιστικά μηνύματα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ή
χώρο, αν πρόκειται για έντυπη διαφήμιση, που έχουν στη διάθεσή τους τα στελέχη
του μάρκετινγκ. Πολύ συχνά, το περιεχόμενο του διαφημιστικού μηνύματος δεν
είναι κάποια πληροφορία, αλλά μία εικόνα η οποία αντικατοπτρίζει μια ακαθόριστη
έννοια σχετικά είτε με την ίδια την εταιρία, είτε με κάποιο από τα προϊόντα της.
Η Cronin (1994, σελ. 116) παρατηρεί επίσης, ότι η αντιγραφή και μεταφορά
της παραδοσιακής διαφήμισης, μαζί με όλα τα χαρακτηριστικά της, στο Διαδίκτυο
έχει οδηγήσει αρκετές επιχειρήσεις στην αποτυχία, ενώ πολλά στελέχη του
μάρκετινγκ έχουν γίνει δέκτες αρνητικών αντιδράσεων και κριτικών. Οι επιχειρήσεις
που είναι εξοικειωμένες με την κουλτούρα του Διαδικτύου, έχουν υιοθετήσει
προσεγγίσεις διαφημιστικών μηνυμάτων τα οποία έχουν ως βάση την παροχή
συγκεκριμένων πληροφοριών ανάλογα με τους καταναλωτές-χρήστες στους οποίους
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απευθύνονται. Πολύ συχνά, όταν οι χρήστες του Διαδικτύου “πέφτουν επάνω” σε
ένα διαφημιστικό μήνυμα είτε το αγνοούν πλήρως, είτε δυσανασχετούν. Η μόνη
περίπτωση να ανταποκριθούν θετικά στο “τυχαίο” διαφημιστικό μήνυμα, είναι να
ανταποκρίνεται το αντικείμενο του μηνύματος στα ενδιαφέροντά τους. Στον Πίνακα
3.6, παρουσιάζονται οι βασικές διαφορές μεταξύ της διαφήμισης σε παραδοσιακά
μέσα και στο Διαδίκτυο.
Πίνακας 3.6: Οι Βασικές Διαφορές Μεταξύ της Διαφήμισης σε Παραδοσιακά Μέσα
και στο Διαδίκτυο
Παραδοσιακά Μέσα

Διαδίκτυο

Μονόδρομη (one-way)

Αμφίδρομη (two-way)

Μηδενική Αλληλεπίδραση

Υψηλή Αλληλεπίδραση

Μικρό Περιεχόμενο

Πολυποίκιλο περιεχόμενο

Απευθύνεται σε Πλατύ Κοινό

Εξατομικευμένη (Customized)

Υψηλό Κόστος

Χαμηλό Κόστος

Δύσκολη Μέτρηση της
Αποτελεσματικότητας της Διαφήμισης

Εύκολη Μέτρηση της
Αποτελεσματικότητας της Διαφήμισης

Πηγές: Cronin, 1994, σελ. 116; Μάντζιαρης, 2004, σελ. 4.

Σύμφωνα με τους Wilson and Abel (2002), το κλειδί για το σχεδιασμό και την
ανάπτυξη επιτυχημένου διαδικτυακού μάρκετινγκ, είναι η δημιουργία ενός
δυναμικού και εξατομικευμένου δικτυακού τόπου υψηλής αλληλεπιδραστικότητας, ο
οποίος θα έχει ως κύριο στόχο την προσέλκυση νέων και τη διατήρηση των παλιών
πελατών της επιχείρησης. Πολλές εταιρίες έχουν αντιληφθεί ότι ο σχεδιασμός, η
δημιουργία και η απλή προώθηση μιας ιστοσελίδας δεν αποτελούν αρκετά στοιχεία
για την ύπαρξη αγοραστικού κοινού και τη δημιουργία εσόδων. Ένας ιστότοπος θα
πρέπει να προσελκύει πελάτες. Για να γίνει εφικτή η προσέλκυση πελατών, θα
πρέπει ο δικτυακός τόπος να ξεφύγει από τα στενά πλαίσια ενός απλού
ηλεκτρονικού προϊοντικού καταλόγου. Εάν το ηλεκτρονικό κατάστημα μιας
επιχείρησης είναι στατικό και δεν αλλάζει ποτέ, τότε ο καταναλωτής δεν θα έχει
κανένα λόγο να επιστρέψει και να πραγματοποιήσει επαναλαμβανόμενες αγορές.
Ένας αποτελεσματικός δικτυακός τόπος θα πρέπει να καθοδηγείται από τους
επισκέπτες του, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να αλλάζει σύμφωνα με τις προτάσεις και
τις παρατηρήσεις τους. Στο Διαδίκτυο η μέθοδος προώθησης “push” δεν είναι τόσο
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αποτελεσματική όσο στα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας. Αντιθέτως, η μέθοδος
“pull” ταιριάζει απόλυτα στον τρόπο λειτουργίας και στα χαρακτηριστικά του
Διαδικτύου, αφού οι χρήστες είναι αυτοί που επιλέγουν το τι θα δουν, το πότε θα το
δουν και το πώς θα το δουν.
Η πολύ υψηλή αλληλεπιδραστικότητα που εμφανίζει το Διαδίκτυο (Avlonitis
and Karayanni, 2000), σε συνδυασμό με τα μοναδικά χαρακτηριστικά που
απορρέουν από τη χρήση του ως εργαλείο του μάρκετινγκ, έχουν οδηγήσει πολλές
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, να το εντάξουν στην προσπάθεια επέκτασης
των δραστηριοτήτων του μάρκετινγκ σε ξένες αγορές.

3.7 Η Χρήση του Διαδικτύου ως Εργαλείο του Διεθνούς Μάρκετινγκ
Διεθνές μάρκετινγκ ονομάζεται η επέκταση της διαδικασίας του σχεδιασμού, της
προώθησης, της διανομής και της τιμολόγησης των προϊόντων και υπηρεσιών που
ζητούνται από ενδιάμεσους χρήστες και τελικούς καταναλωτές έξω από τα εθνικά
και πολιτικά σύνορα της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται η παραγωγός
επιχείρηση (Albaum et al., 1998, σελ. 8-9; Griffin and Pustay, 1999, σελ. 584). Ένας
αρκετά μεγάλος αριθμός ερευνητών και επιστημόνων υποστηρίζει, ότι το Διαδίκτυο
μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό εργαλείο στη διαδικασία της διεθνοποίησης
των επιχειρήσεων, και ειδικότερα των ΜΜΕ (ενδεικτικά αναφέρονται οι: Quelch and
Klein, 1996; Angelides, 1997; Hamill, 1997; Hamill and Gregory, 1997; Poon and
Jevons, 1997; Griffith and Palmer, 1999; Moen, 2002; Wilson and Abel, 2002; Moen
et al., 2003).
Πιο συγκεκριμένα, οι Griffith and Palmer (1999), αναφέρουν ότι το Διαδίκτυο
έχει τη μοναδική δυνατότητα να παρέχει στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς
πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, είτε πρόκειται για τον πιο μικρό λιανέμπορο στην
Αργεντινή, είτε πρόκειται για τη μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση των Η.Π.Α.
Επιπροσθέτως, οι Quelch and Klein (1996), υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η
μακροπρόθεσμη και συνεχώς αυξανόμενη υιοθέτηση και χρήση του Διαδικτύου σε
ολόκληρο τον κόσμο δημιουργεί ευκαιρίες για την ανάπτυξη διασυνοριακής ροής
πληροφοριών και συναλλαγών. Οι Arnott and Bridgewater (2002), συμπληρώνουν
τις παραπάνω απόψεις παρατηρώντας ότι τα στελέχη του τμήματος μάρκετινγκ
μπορούν πλέον με τη βοήθεια του Διαδικτύου να προσελκύσουν πελάτες σε
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παγκόσμια βάση, χρησιμοποιώντας σε πραγματικό χρόνο τα χαρακτηριστικά της
αμφίδρομης επικοινωνίας και της υψηλής αλληλεπιδραστικότητας (τα οποία
αναλύθηκαν ήδη στην προηγούμενη ενότητα).
Σύμφωνα με τους Hamill (1997, σελ. 306) και Samiee (1998b, σελ. 8-9), οι
κυριότερες χρήσεις του Διαδικτύου για τους σκοπούς του διεθνούς μάρκετινγκ
αφορούν:
α) Την επικοινωνία (συμπεριλαμβάνονται και οι διαπραγματεύσεις για τα
συμβόλαια) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ομάδων συζητήσεων, voice mail,
IRC4 (Internet Relay Chat), και τηλεδιασκέψεων, στοχεύοντας πελάτες,
προμηθευτές,

επιχειρηματικούς

συνεργάτες,

διανομείς,

αντιπροσώπους,

ερευνητικά κέντρα και κυβερνήσεις.
β) Την πρόσβαση σε πληροφορίες (συμπεριλαμβάνονται προϊοντικές προδιαγραφές
και τεχνικά δεδομένα) μέσω του Παγκόσμιου Ιστού και άλλων εξειδικευμένων
προγραμμάτων

και

λογισμικού,

στοχεύοντας

έρευνες

αγοράς,

έρευνες

συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων, εμπορικές επαφές, αντιπροσώπους και
διανομείς.
γ) Τη διαφήμιση και την προώθηση μέσω του/των εταιρικού/ών δικτυακού/ών
τόπου/ων, στοχεύοντας διεθνείς πελάτες (υπάρχοντες και δυνητικούς).
δ) Τις άμεσες πωλήσεις των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης μέσω
του/των εταιρικού/ών δικτυακού/ών τόπου/ων, στοχεύοντας διεθνείς πελάτες
(υπάρχοντες και δυνητικούς).
ε) Την online διανομή και πώληση ηλεκτρονικών και εύκολα ψηφιοποιήσιμων
προϊόντων και/ή υπηρεσιών (π.χ. λογισμικού, μουσικής, άρθρα, έρευνες αγοράς,
φωτογραφίες, σχέδια, κ.α.), μέσω του/των εταιρικού/ών δικτυακού/ών τόπου/ων,
στοχεύοντας διεθνείς πελάτες (υπάρχοντες και δυνητικούς).
Το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των
στελεχών του διεθνούς μάρκετινγκ εξαιτίας των πολλών πλεονεκτημάτων που
απορρέουν από τη χρήση του. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, πολλοί
ερευνητές έχουν κάνει συγκεκριμένες αναφορές στο θέμα των πλεονεκτημάτων που
4

Ένα σύστημα επικοινωνίας, που αναπτύχθηκε από τον Jarkko Oikarinen στη Φιλανδία στα τέλη της
δεκαετίας του 1980, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του Διαδικτύου που είναι
συνδεδεμένοι με το Ίντερνετ να συμμετέχουν σε πραγματικό χρόνο σε διάφορες συζητήσεις. Σε
αντίθεση με παλιότερα συστήματα επικοινωνίας του Διαδικτύου, το IRC επιτρέπει τη συμμετοχή δύο
ή και περισσοτέρων ατόμων (Webopedia, 2005d).
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απορρέουν από τη χρήση του Διαδικτύου για τις επιχειρήσεις (ενδεικτικά
αναφέρονται οι: Ainscough and Luckett, 1996; Pallab, 1996; Quelch and Klein,
1996; Poon and Swatman, 1997; Bennett, 1998; Breitenbach and Van Doren, 1998;
Kiang et al., 2000). Εξαιτίας της σημαντικότητας του συγκεκριμένου ζητήματος για
τα πλαίσια της παρούσας μελέτης, θα γίνει εκτεταμένη αναφορά και ανάλυση σε
ξεχωριστή ενότητα του επόμενου κεφαλαίου.
Από την άλλη μεριά, το Διαδίκτυο μπορεί να γίνει και σωστός “εφιάλτης” για
τις επιχειρήσεις εκείνες που δεν γνωρίζουν τις προκλήσεις που μπορεί να
δημιουργήσει (Palumbo and Herbig, 1998). Τα βασικά προβλήματα που παρουσιάζει
η χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με το διεθνές μάρκετινγκ είναι η έλλειψη
ασφάλειας, ιδιωτικότητας και λογοκρισίας, η απουσία ενός κοινού νομοθετικού
πλαισίου διεθνώς, η έλλειψη προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, θέματα
κουλτούρας (όπως διαφορετικές γλώσσες, διαφορετική αντίληψη των εικόνων, των
χειρονομιών και των χρωμάτων), οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές (εξαιρούνται οι
Η.Π.Α.), η διαθεσιμότητα προσωπικών υπολογιστών (ειδικά στις αναπτυσσόμενες
χώρες), η διαφορετική συχνότητα χρήσης της πιστωτικής κάρτας μεταξύ των χωρών
(Palumbo and Herbig, 1998; Melewar and Smith, 2003), η δυσκολία στόχευσης του
διαδικτυακού κοινού αφού οι δικτυακοί τόποι είναι ανοιχτοί σε όλους τους χρήστες
του Ίντερνετ, ο αυξημένος ανταγωνισμός που δημιουργείται από την ύπαρξη
εκατομμυρίων διαφορετικών ιστοσελίδων (οι οποίες προσπαθούν για το ίδιο πράγμα,
να προσελκύσουν και να κρατήσουν επισκέπτες), η ύπαρξη επιλογής για τους
χρήστες του Διαδικτύου (ο χρήστης πρέπει ενεργά και αυτόβουλα να αποφασίσει να
επισκεφτεί κάποιο δικτυακό τόπο, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στην
τηλεόραση και το ραδιόφωνο) (Breitenbach and Van Doren, 1998), η ύπαρξη
υψηλού κόστους εγκατάστασης και διασύνδεσης για τους απλούς χρήστες, και η
απόκτηση πρόσβασης (ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες) (Pallab, 1996).
Πολύ σημαντικό θέμα συζήτησης και ανάλυσης μεταξύ των ερευνητών
αποτελεί το αν, και κατά πόσο, μπορεί το Διαδίκτυο να συμβάλλει και να ενισχύσει
τη διαδικασία διεθνοποίησης των ΜΜΕ. Από τη μία πλευρά, υπάρχει μια ομάδα
μελετών οι οποίες τονίζουν ότι το Διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να εξουδετερώσει
κάποια υπαρκτά πλεονεκτήματα των μεγαλύτερων εταιριών, με αποτέλεσμα να
δημιουργεί ένα πιο ισότιμο επιχειρηματικό πεδίο για όλες τις ενδιαφερόμενες ΜΜΕ
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που θέλουν να αποκτήσουν μια παρουσία στο Διαδίκτυο (Quelch and Klein, 1996;
Hamill and Gregory, 1997; Wilson and Abel, 2002; Moen et al., 2003).
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κάποιοι άλλοι ερευνητές οι οποίοι εκφράζουν
μια διαφορετική άποψη υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις
συνεχίζουν να απολαμβάνουν ουσιαστικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των
ΜΜΕ, όπως περισσότερους πόρους, μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα από υπάρχοντες
και μελλοντικούς πελάτες, καλύτερη εικόνα και περισσότερες δυνατότητες αποδοχής
επενδύσεων υψηλού κεφαλαιακού ρίσκου (Samiee, 1998a; Samiee, 1998b; Arnott
and Bridgewater, 2002; Eid and Trueman, 2004).
Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τον Samiee (1998a), θα ήταν εσφαλμένο
να θεωρηθεί ότι η χρήση του Διαδικτύου θα εξαφανίσει ολοκληρωτικά τα
πλεονεκτήματα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και εξαγωγέων. Οι επιχειρήσεις
αυτές διαθέτουν πιο αναγνωρίσιμες μάρκες προϊόντων (brand names), έχουν χτίσει
επιχειρηματικές σχέσεις δεκαετιών, και συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις μηδιαδικτυακές δραστηριότητές τους με τον ίδιο ρυθμό όπως και πριν την
επιχειρηματική εισαγωγή τους στο Διαδίκτυο. Ακόμα και οι διαδικτυακές τους
δραστηριότητες είναι πιο πολύπλοκες και πιο εκτεταμένες από αυτές των ΜΜΕ,
αφού έχουν στη διάθεσή τους και συντηρούν δεκάδες εξελιγμένους και
υπερσύγχρονους δικτυακούς τόπους σε διάφορες γλώσσες, έτσι ώστε να είναι σε
θέση να στοχεύουν σε πιο πλατύ αγοραστικό κοινό. Ένα τρανταχτό παράδειγμα
αποτελεί η εταιρία Yahoo!, η οποία το 2002 είχε στη διάθεσή της 22 διαφορετικούς
δικτυακούς τόπους σε 13 διαφορετικές γλώσσες (Guillen, 2002). Ένα άλλο
αντίστοιχο παράδειγμα, αποτελεί η εταιρία International Communications Inc., η
οποία, ήδη από το 1997, διατηρούσε τον ίδιο δικτυακό τόπο σε 9 διαφορετικές
γλώσσες, στοχεύοντας πελάτες σε τρεις διαφορετικές ηπείρους (Ευρώπη, Ασία και
Αμερική) δίνοντάς τους την επιλογή να έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες
χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της αρεσκείας τους (Kassaye, 1997).
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι το Διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ένα
εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια των στελεχών του διεθνούς μάρκετινγκ, αρκεί να
εκμεταλλευθούν με το σωστό τρόπο τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη
χρήση του και να προσπαθήσουν να αμβλύνουν τα προβλήματα που συνεπάγεται η
επέκταση των δραστηριοτήτων τους σ’ αυτό. Επίσης, το Διαδίκτυο έχει τη
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δυνατότητα να ενισχύσει τη διαδικασία διεθνοποίησης των ΜΜΕ, αλλά σε καμία
περίπτωση δεν εξισορροπεί το επιχειρηματικό πεδίο με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις
(Samiee, 1998b).

3.8 Η Χρήση του Διαδικτύου σε Επιχειρησιακό Επίπεδο
Η χρήση του Διαδικτύου σε επιχειρησιακό επίπεδο ακολουθεί κάποια στάδια. Παρά
το γεγονός, ότι ο αριθμός των μελετών και των άρθρων που αναφέρονται στο θέμα
της αναγνώρισης των σταδίων χρήσης του Διαδικτύου σε επίπεδο επιχείρησης είναι
πολύ μικρός, υπήρξαν κάποιες ενδιαφέρουσες προσπάθειες περιγραφής και
θεμελίωσης του εννοιολογικού πλαισίου του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.
Η Rowley (2001), σε μια προσπάθειά της να τονίσει την επίδραση της χρήσης
του Διαδικτύου στο ρόλο της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ σε μια επιχείρηση,
κατέγραψε τέσσερα στάδια χρήσης του Διαδικτύου σε επιχειρησιακό επίπεδο. Στο
πρώτο στάδιο, με τίτλο το στάδιο της επαφής (contact stage), το Διαδίκτυο αποτελεί
απλώς ένα επιπρόσθετο κανάλι επικοινωνίας μέσω του οποίου πραγματοποιούνται οι
δραστηριότητες του μάρκετινγκ, δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο του δικτυακού
τόπου. Στο δεύτερο στάδιο, το στάδιο της αλληλεπίδρασης (interact stage), το
Διαδίκτυο παρέχει δυνατότητες αυξημένης ανταλλαγής πληροφοριών με τους
πελάτες και τους εμπορικούς συνεργάτες. Στο στάδιο αυτό, ο δικτυακός τόπος (ή οι
δικτυακοί τόποι) της επιχείρησης περιέχουν αρκετούς υπερσυνδέσμους (links) έτσι
ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία. Στο τρίτο στάδιο, το στάδιο των
συναλλαγών (transact stage), το Διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να
τοποθετήσουν ηλεκτρονικά μια παραγγελία, να υπάρξει αλληλεπίδραση με την
επιχείρηση και τους εμπορικούς συνεργάτες της, και να πραγματοποιήσουν online
συναλλαγές. Στο στάδιο αυτό, οι όροι ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικές αγορές
(e-shopping) μετουσιώνονται σε χαρακτηριστικά των εταιρικών ιστοσελίδων. Στο
τελευταίο στάδιο, το στάδιο της συσχέτισης (relate stage), ο δικτυακός τόπος της
επιχείρησης προσφέρει αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία στους πελάτες, αφού
πρώτα έχει πραγματοποιηθεί η πλήρης ενσωμάτωση των δυνατοτήτων του στις
υπόλοιπες διαδικασίες της εταιρίας. Στο στάδιο αυτό, το περιβάλλον εξυπηρέτησης
του δικτυακού τόπου είναι ενοποιημένο με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης
οδηγώντας σε πλήρη αυτοματοποίηση της αγοραστικής διαδικασίας. Στον Πίνακα
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3.7, παρουσιάζονται συνοπτικά τα τέσσερα στάδια χρήσης του Διαδικτύου σε
επιχειρησιακό επίπεδο, όπως τα περιγράφει η Rowley (2001).
Πίνακας 3.7: Τα Τέσσερα Στάδια Χρήσης του Διαδικτύου σε Επιχειρησιακό Επίπεδο
Στάδιο

Χαρακτηριστικά του Σταδίου

Λειτουργικότητα του
Δικτυακού Τόπου

1. Επαφής

· Προωθεί την επιχειρησιακή εικόνα
· Δημοσιεύει επιχειρησιακές
πληροφορίες
· Προσφέρει πληροφορίες
επικοινωνίας

Περιεχόμενο

2. Αλληλεπίδρασης

· Προσφέρει ανταλλαγή
πληροφοριών
· Ξεκινά την πραγματοποίηση των
δραστηριοτήτων του μάρκετινγκ

Επικοινωνία

3. Συναλλαγών

· Τοποθέτηση παραγγελιών
· Αλληλεπίδραση με τους εμπορικούς
συνεργάτες
· Πραγματοποίηση Online
συναλλαγών

Εμπόριο

4. Συσχετισμού

· Δημιουργία αμφίδρομης σχέσης με
τους πελάτες
· Πλήρης ενσωμάτωση των
δυνατοτήτων του Διαδικτύου στην
επιχείρηση
· Το περιβάλλον εξυπηρέτησης του
δικτυακού τόπου είναι ενοποιημένο
με τα υπόλοιπα τμήματα της
επιχείρησης

Κοινότητα

Πηγή: Rowley, 2001, σελ. 205.

Ο Sharma (2002), περιέγραψε πέντε στάδια χρήσης του Διαδικτύου σε
επιχειρησιακό επίπεδο, επικεντρώνοντας την προσοχή του στον τομέα του B2B
μάρκετινγκ της επιχείρησης. Στο πρώτο στάδιο, το στάδιο της πληροφορίας
(information stage), οι επιχειρήσεις παρέχουν μονόδρομη επικοινωνία και ροή
πληροφοριών, από το τμήμα μάρκετινγκ προς τον πελάτη. Στο δεύτερο στάδιο, το
στάδιο της γνώσης (knowledge stage), οι εταιρίες προσπαθούν να συλλέξουν
πληροφορίες αναφορικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών, τα κανάλια διανομής,
τις πωλήσεις και την αγοραστική συμπεριφορά των πελατών τους, μέσω της
παρατήρησης της πραγματικής συμπεριφοράς των επισκεπτών του δικτυακού τους
τόπου και με τη βοήθεια ενδοεταιρικών βάσεων δεδομένων. Στο τρίτο στάδιο, το
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συζητήσεων (conversation stage), τα στελέχη του B2B μάρκετινγκ

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να ξεκινήσουν αμφίδρομη επικοινωνία με τους
πελάτες, κατά τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούσαν τα γράμματα και το τηλέφωνο
τα προηγούμενα χρόνια. Στο τέταρτο στάδιο, το στάδιο των σχέσεων (relationship
stage), οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό για να
αναπτύξουν τις πελατειακές σχέσεις με το κοινό τους βασιζόμενες στο σχεδιασμό
και την αλληλεπιδραστικότητα της διαδικτυακής τους πλατφόρμας. Στο τελευταίο
στάδιο, το στάδιο του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce stage), οι εταιρίες
πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου και όλα τα εταιρικά
συστήματα επικοινωνούν μεταξύ τους με στόχο τη μείωση του κόστους των
συναλλαγών, καθώς και άλλων μειονεκτημάτων όπως του χρόνου παραγωγής και
παράδοσης. Τα πέντε στάδια χρήσης του Διαδικτύου σε επιχειρησιακό επίπεδο για
τους σκοπούς του B2B μάρκετινγκ κατά τον Sharma, παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.6
που ακολουθεί.
Ο Sharma χρησιμοποίησε ένα εξελικτικό μοντέλο σταδίων γιατί όσο το
Διαδίκτυο χρησιμοποιείται για υψηλότερους στόχους και σκοπούς τόσο η
πολυπλοκότητα των διαδικασιών αυξάνεται. Από την άλλη μεριά, όσο η
πολυπλοκότητα των διαδικασιών αυξάνεται, τόσο τα πιθανά οφέλη πληθαίνουν.
Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι τα όρια των πέντε σταδίων δεν
είναι ξεκάθαρα. Τέλος, ο Sharma τονίζει ότι η σταδιακή εξέλιξη των επιχειρήσεων,
από το στάδιο της πληροφορίας στο στάδιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, θα οδηγήσει
μελλοντικά στην υιοθέτηση μιας κοινής πλατφόρμας παροχής πληροφοριών (το
Διαδίκτυο), η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, των
εξωτερικών προμηθευτών και των πελατών (βλ. Σχήμα 3.7). Ένα τέτοιο δίκτυο
εταιριών, προμηθευτών, και πελατών ονομάζεται “εκτεταμένη επιχείρηση” ή
“Διεπιχείρηση”, και αναμένεται να γνωρίσει τρομερή ανάπτυξη. Αυτά τα
“εκτεταμένα επιχειρησιακά” δίκτυα οδηγούν αφενός σε μείωση των συναλλακτικών
προβλημάτων,

και

αφετέρου

σε

αύξηση

της

αποδοτικότητας

και

της

αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων.
Οι Sorensen and Buatsi (2002), περιέγραψαν τρία στάδια χρήσης του
Διαδικτύου (ως κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής) σε επιχειρησιακό
επίπεδο. Στο πρώτο στάδιο, το στάδιο των διαφημιστικών φυλλαδίων (brochure or
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Σχήμα 3.6: Τα Πέντε Στάδια Χρήσης του Διαδικτύου σε Επιχειρησιακό Επίπεδο για
τους Σκοπούς του B2B Μάρκετινγκ

Αξία
Ηλ. Εμπόριο
Σχεσιακό ΜΚΤ
Συναλλαγές
Επικοινωνία
Πληροφορίες

Το Ταξίδι –
Ανάπτυξη των Επιχειρησιακών
Διαδικασιών
Πηγή: Sharma, 2002, σελ. 79.

Σχήμα 3.7: Κοινή Πλατφόρμα Παροχής Πληροφοριών Βασισμένη στο Διαδίκτυο
Πελάτης

Πελάτες
Τμήμα Παραγωγής
Επιχείρηση

Εξωτερικοί
Προμηθευτές

Τμήμα ΜΚΤ

Προμηθευτές

Logistics

Κοινή Πλατφόρμα Παροχής Πληροφοριών
(το Διαδίκτυο)
Πηγή: Sharma, 2002, σελ. 80.
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publishing level), η επιχείρηση παρέχει στους καταναλωτές κοινό πληροφοριακό
υλικό μέσω του δικτυακού της τόπου, ενώ ταυτόχρονα αποκλείει κάθε πιθανότητα
αλληλεπίδρασης. Το στάδιο αυτό, στοχεύει κυρίως στη μείωση του κόστους μέσα
από τη μεταφορά των δραστηριοτήτων του μάρκετινγκ στο περιβάλλον του
Διαδικτύου. Στο δεύτερο στάδιο, το στάδιο της δημιουργίας βάσεων δεδομένων
(manual or database level), η ροή πληροφοριακού υλικού επεκτείνεται στο επίπεδο
της παροχής απαντήσεων σε συγκεκριμένα αιτήματα των καταναλωτών. Σ’ αυτό το
στάδιο, παρατηρείται περιορισμένη αλληλεπίδραση, Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο,
το στάδιο του ηλεκτρονικού εμπορίου και της εξατομίκευσης (e-commerce and
personalization level), η αλληλεπίδραση είναι περισσότερο σύνθετη και υπάρχει η
δυνατότητα εξατομίκευσης των υπηρεσιών της επιχείρησης. Στο στάδιο αυτό, η
δημιουργία αξίας για τον πελάτη είναι το ίδιο σημαντική, αν όχι και περισσότερο, με
τη μείωση του κόστους. Ο χρήστης, και πιθανός πελάτης, θα πρέπει να αποκαλύψει
ορισμένες πληροφορίες για τον εαυτό του/της για να μπορέσει η επιχείρηση να
φτάσειστην εφαρμογή του τρίτου σταδίου. Οι ίδιοι συγγραφείς (2002), παρατηρούν
ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στο
χώρο του Διαδικτύου εφαρμόζοντας ταυτόχρονα και τα τρία στάδια.
Οι Wilson and Abel (2002),

διέκριναν πέντε στάδια-τύπους χρήσης του

Διαδικτύου (ως εργαλείο του μάρκετινγκ) σε επίπεδο επιχείρησης. Στο πρώτο
στάδιο-τύπο, το στάδιο της επικοινωνίας (communication stage), το Διαδίκτυο
προσφέρει τη δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους προμηθευτές και
τους πελάτες μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάποιων ομάδων
συζητήσεων (π.χ. Usenet ή Listserv groups). Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι οι
συγγραφείς δεν αναγνωρίζουν τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως
εργαλείο πωλήσεων, αλλά αποκλειστικά και μόνο ως εργαλείο επικοινωνίας. Στο
δεύτερο στάδιο-τύπο, το στάδιο της έρευνας αγοράς (market research stage), οι
εταιρίες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με στόχο τη συλλογή πρωτογενών και την
έρευνα δευτερογενών στοιχείων και δεδομένων τα οποία αφορούν τους πελάτες και
τους ανταγωνιστές τους. Στο τρίτο στάδιο-τύπο, το στάδιο του χτισίματος της
μάρκας (brand building stage), οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να
“χτίσουν” και να ενισχύσουν το όνομά τους, δημοσιεύοντας το υπάρχον προωθητικό
υλικό τους στον δικτυακό τους τόπο. Πιο σύνθετες μορφές χτισίματος της εικόνας
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μιας επιχείρησης στο Διαδίκτυο περιλαμβάνουν ανακοινώσεις, ύπαρξη τόπων
δημόσιας συζήτησης (εταιρικά forums),

άρθρα καταναλωτών με ποικίλη

θεματολογία, περιγραφή της εταιρικής αποστολής και παροχή επενδυτικών
πληροφοριών. Στο τέταρτο στάδιο-τύπο, το στάδιο του ηλεκτρονικού εμπορίου (ecommerce stage), οι επιχειρήσεις δίνουν την ευκαιρία στους πελάτες τους να δουν,
να αγοράσουν και να πληρώσουν για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επιθυμούν
μέσω ενός αλληλεπιδραστικού ιστότοπου. Στο τελευταίο στάδιο-τύπο, το στάδιο του
ηλεκτρονικού οργανισμού (e-organization) ή της ηλεκτρονικής επιχείρησης (ebusiness), υπάρχει πλήρης ενοποίηση της διαδικασίας λήψεως παραγγελιών με την
αλυσίδα παραγωγής και προσφοράς, ενώ ταυτόχρονα η πλειοψηφία των εσόδων της
επιχείρησης προέρχεται από το Διαδίκτυο. Τα πέντε στάδια χρήσης του Διαδικτύου
ως εργαλείο του μάρκετινγκ σε επιχειρησιακό επίπεδο κατά τους Wilson και Abel,
παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 3.8.
Πίνακας 3.8: Τα Πέντε Στάδια Χρήσης του Διαδικτύου ως Εργαλείο του
Μάρκετινγκ σε Επιχειρησιακό Επίπεδο κατά τους Wilson και Abel
Στάδιο

Χαρακτηριστικά του Σταδίου

1. Επικοινωνία

· Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
· Χρήση Usenet groups
· Χρήση Listserv groups

2. Έρευνα Αγοράς

· Συλλογή πρωτογενών στοιχείων
· Έρευνα δευτερογενών στοιχείων

3. Χτίσιμο Εικόνας

· Δημοσίευση στο Διαδίκτυο του
προωθητικού υλικού της επιχείρησης

4. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

· Ύπαρξη αλληλεπιδραστικού δικτυακού
τόπου ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους
πελάτες να δουν, να αγοράσουν και να
πληρώσουν για τα προϊόντα που
επιθυμούν

5. Ηλεκτρονικός Οργανισμός

· Πλήρης ενοποίηση της διαδικασίας
λήψεως παραγγελιών με την αλυσίδα
παραγωγής και προσφοράς
· Η πλειοψηφία των εσόδων της
επιχείρησης προέρχεται από το Διαδίκτυο

Πηγή: Wilson and Abel, 2002, σελ. 86.
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Οι Rao, Metts and Monge (2003), πρότειναν ένα μοντέλο τεσσάρων σταδίων
χρήσης του Διαδικτύου και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου σε επιχειρησιακό
επίπεδο. Στο πρώτο στάδιο, το στάδιο της παρουσίας (presence stage), οι
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα τους για να παρουσιάσουν στους
χρήστες του Διαδικτύου τα προϊόντα, τις προσφορές και γενικότερα όλο το
διαφημιστικό τους υλικό. Στο στάδιο αυτό, η εταιρική ιστοσελίδα παρέχει μόνο
πληροφορίες και υποστηρίζει τη μονόδρομη επικοινωνία με κάθε δυνητικό πελάτη.
Ακόμα ένα χαρακτηριστικό αυτού του σταδίου, είναι η ανυπαρξία αλληλεπίδρασης
με εσωτερικές ή/και εξωτερικές επιχειρησιακές διαδικασίες, αφού η ιστοσελίδα της
επιχείρησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την προσέλκυση καινούργιων
πελατών. Στο δεύτερο στάδιο, το στάδιο των πυλών (portals stage), οι επιχειρήσεις
έχουν τη δυνατότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας τόσο με τους καταναλωτέςπελάτες (B2C), όσο και με τις επιχειρήσεις-πελάτες τους (B2B). Χαρακτηριστικά
του σταδίου αυτού, αποτελούν η δυνατότητα τοποθέτησης παραγγελιών μέσα από το
Διαδίκτυο, η ανατροφοδότηση των πελατών με πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται
με τα προϊόντα που χρησιμοποιούν, η διεξαγωγή προϊοντικών ή/και ποιοτικών
ερευνών και η αναγνώριση των προτιμήσεων του αγοραστικού κοινού της επιχείρησης.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι παρά το γεγονός της ύπαρξης αμφίδρομης
επικοινωνίας μέσω του Διαδικτύου, δεν υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας και
ολοκλήρωσης χρηματικών συναλλαγών. Το τρίτο στάδιο, με τίτλο το στάδιο της
ολοκλήρωσης των συναλλαγών (transactions integration), διαφέρει από το
προηγούμενο στάδιο κυρίως λόγω της ύπαρξης ολοκληρωμένων χρηματικών
συναλλαγών. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του σταδίου των συναλλαγών, είναι
ότι οι διάφορες συναλλαγές της επιχειρήσεις μπορεί να αφορούν τόσο πωλήσεις όσο
και αγορές. Επίσης, το επίπεδο της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών
μεταξύ των συναλλακτικών μερών θεωρείται ότι είναι χαμηλό. Το τέταρτο και
τελευταίο στάδιο, το στάδιο της ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων (enterprises
integration), αναφέρεται στην ολοκλήρωση των επιχειρησιακών διαδικασιών σε
τόσο μεγάλο βαθμό ώστε τα παραδοσιακά τμήματα της επιχείρησης να θεωρούνται
αναπόσπαστο τμήμα του Διαδικτυακού περιβάλλοντος. Αυτό

το επίπεδο

ολοκλήρωσης εμπεριέχει υψηλό βαθμό συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης, πελατών
και προμηθευτών και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν συστήματα του
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ηλεκτρονικού εμπορίου για να βελτιώσουν τις σχέσεις με τους πελάτες (CRM –
Customer Relationship Management), αλλά και για να διοικήσουν την αλυσίδα
παραγωγής και προσφοράς (SCM – Supply Chain Management). Πρέπει να τονιστεί
το γεγονός, ότι πολλές από τις απαιτήσεις αυτού του σταδίου οδηγούν σε
τεχνολογικά προβλήματα και σε υψηλά εμπόδια επίτευξης της ολοκλήρωσης. Στο
Σχήμα 3.8, παρουσιάζονται συνοπτικά τα τέσσερα στάδια χρήσης του Διαδικτύου
και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου σε επιχειρησιακό επίπεδο κατά τους Rao,
Metts και Monge.
Σχήμα 3.8: Μοντέλο Σταδίων Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Τα Στάδια Ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
και τα Χαρακτηριστικά τους

Παρουσία

Πύλες

Ολοκλήρωση
Συναλλαγών

Ολοκλήρωση
Επιχειρήσεων

· Περιεχόμενο
· Παράθυρο
στο Web
· Ανυπαρξία
ολοκλήρωσης
· E-mail

· Αμφίδρομη
επικοινωνία
· Προφίλ
· E-mail
· Τοποθέτηση
παραγγελιών
· Cookies
· Ανυπαρξία
χρηματικών
συναλλαγών

· B2B/B2C
· Κοινότητες
· Ηλεκτρονικές
αγορές
· Δημοπρασίες
· Ηλεκτρονικές
αγορές
τρίτων
· Χαμηλό
επίπεδο
συνεργασίας
· Χρηματικές
συναλλαγές

· E2E
· Πλήρης
ολοκλήρωση
· E-Business
· Παραδοσιακά
τμήματα =
Διαδικτυακό
περιβάλλον
· Ηλεκτρονικό
εμπόριο +
CRM + SCM
· Ολοκλήρωση
αλυσίδας
αξίας
· Υψηλό
επίπεδο
συνεργασίας

Κίνητρα

Κίνητρα

Κίνητρα

Κίνητρα

Εμπόδια

Εμπόδια

Πηγή: Rao, Metts and Monge, 2003, σελ. 15.

206

Εμπόδια

Εμπόδια

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας, αναπτύχθηκε ένα εκτεταμένο, και
προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα, μοντέλο έξι σταδίων χρήσης του
Διαδικτύου

σε

επιχειρησιακό

επίπεδο

για

εξαγωγικές

επιχειρήσεις.

Πιο

συγκεκριμένα, στο πρώτο στάδιο, το στάδιο της μη χρήσης του Διαδικτύου (nonInternet use stage), ανήκουν εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες είτε είναι τελείως
απληροφόρητες για τις χρήσεις του Ίντερνετ ως μέσο επικοινωνίας ή ως εργαλείο
επιχειρηματικών συναλλαγών, είτε είναι διστακτικές στην υιοθέτησή του, ή δεν
έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες (π.χ. ανθρώπινο δυναμικό) για να το
εκμεταλλευτούν, ή ακόμα το θεωρούν πολύ ακριβό στην απόκτηση και συντήρησή
του. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η σημασία ύπαρξης αυτού του σταδίου,
εξαιτίας του γεγονότος ότι αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων ειδικά
στις αναπτυσσόμενες, αλλά και σε μερικές ανεπτυγμένες χώρες οι οποίες βρίσκονται
ακόμα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της τεχνολογίας των Πληροφοριακών
Συστημάτων (όπως, για παράδειγμα, η Ελλάδα).
Στο δεύτερο στάδιο, το στάδιο της έρευνας αγοράς και του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (market research/e-mail stage), οι εξαγωγείς χρησιμοποιούν τις
υπηρεσίες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (χωρίς την ύπαρξη κάποιου δικτυακού
τόπου) όχι μόνο για επικοινωνιακούς σκοπούς (με τους πελάτες και τους προμηθευτές
αντικαθιστώντας, ή επιπρόσθετα με το τηλέφωνο και το fax) αλλά και για την
ολοκλήρωση καθημερινών εμπορικών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων όπως
είναι η διανομή προϊοντικών καταλόγων (χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως
εργαλείο του μάρκετινγκ), η λήψη παραγγελιών (χρήση του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ως εργαλείο πωλήσεων), και η ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων
(χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εργαλείο συναλλαγών, αντικαθιστώντας
παλιότερα και πιο ακριβά συστήματα όπως είναι το EDI). Στο στάδιο αυτό, οι
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και για έναν ακόμα λόγο, την
πραγματοποίηση ερευνών αγοράς σχετικά με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους
ανταγωνιστές, τους εμπορικούς συνεργάτες και τις τάσεις της αγοράς.
Στο τρίτο στάδιο, το στάδιο της προώθησης (promotion stage), οι εξαγωγικές
επιχειρήσεις δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους τα διαφημιστικά φυλλάδια μαζί με
το υπόλοιπο πληροφοριακό υλικό που διαθέτουν, έχοντας ως στόχο την
πληροφόρηση των τωρινών αλλά και των δυνητικών πελατών τους για τα προϊόντα
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και/ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Σ’ αυτό το στάδιο, όλοι οι επισκέπτες έχουν
πρόσβαση

στο

ίδιο

πληροφοριακό

υλικό

και

δεν

υπάρχει

δυνατότητα

αλληλεπίδρασης, δημιουργώντας ένα κανάλι μονόδρομης επικοινωνίας.
Στο τέταρτο στάδιο, το στάδιο της ενισχυμένης επικοινωνίας (enhanced
communication stage), οι εταιρίες παρέχουν, μέσω του δικτυακού τους τόπου, τη
δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με στόχο τη συλλογή λεπτομερών
πληροφοριών των πελατών τους. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από τις
επιχειρήσεις για τη δημιουργία μεγάλων βάσεων δεδομένων, οι οποίες θα
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη μελλοντικών εμπορικών (B2C και/ή B2B)
συναλλαγών. Στο συγκεκριμένο στάδιο χρήσης του Διαδικτύου, δεν υπάρχει
δυνατότητα τοποθέτησης παραγγελιών και πραγματοποίησης online συναλλαγών.
Στο πέμπτο στάδιο, το στάδιο του απλού ηλεκτρονικού εμπορίου (simple ecommerce stage), η αλληλεπίδραση είναι υψηλή. Υπάρχει δυνατότητα online
διαλόγου μεταξύ πωλητών και αγοραστών, ενώ ταυτόχρονα η εταιρία μπορεί να
παρέχει υπηρεσίες εξατομίκευσης. Ακόμα ένα χαρακτηριστικό αυτού του σταδίου,
είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να λαμβάνουν και να εκπληρώνουν
παραγγελίες

χρησιμοποιώντας

ολοκληρωμένα

συστήματα

πληρωμών

και

επαλήθευσης.
Στο τελευταίο στάδιο, το στάδιο του ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου
(complete e-commerce stage), όλα τα χαρακτηριστικά του “απλού ηλεκτρονικού
εμπορίου” είναι ενισχυμένα και βελτιωμένα μέσα από την πλήρη ενοποίηση και
ενσωμάτωση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων με όλα τα εσωτερικά συστήματα
και τις κύριες διαδικασίες (όπως είναι η διοίκηση των αποθεμάτων και του
εφοδιασμού, η διοίκηση του μάρκετινγκ, το λογιστικό τμήμα, κ.α.) της επιχείρησης.
Στο στάδιο αυτό, η ύπαρξη ενδοεταιρικών συστημάτων πλήρως ενοποιημένων με το
διαδικτυακό περιβάλλον επιτρέπει στις επιχειρήσεις να είναι πολύ ευέλικτες και να
πραγματοποιούν άμεσες αλλαγές, ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι εξαιρετικά
σημαντικό για την επίτευξη της επιτυχίας αφού οι αλλαγές στο ηλεκτρονικό
επιχειρηματικό περιβάλλον ακολουθούν πολύ γρήγορους ρυθμούς (Wilson and Abel,
2002).
Το μοντέλο αυτό των έξι σταδίων παρουσιάζεται αναλυτικότερα στην εργασία
των Hajidimitriou and Azaria (2005), όπου και τονίζεται ότι οι εξαγωγικές
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επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες ανήκουν κυρίως
στα πρώτα τρία στάδια, ενώ αντίθετα, η μεγάλη πλειοψηφία των εξαγωγέων στις
ανεπτυγμένες χώρες ανήκει στα τρία τελευταία στάδια, με μικρές εξαιρέσεις. Το
γεγονός αυτό, αντικατοπτρίζει το τεχνολογικό κενό που υπάρχει μεταξύ
ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, και ταυτόχρονα, υπογραμμίζει τη
μεγάλη διαφορά στο μέγεθος εκμετάλλευσης και αξιοποίησης της χρήσης του
Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς σε επίπεδο επιχείρησης. Στο Σχήμα 3.9,
παρουσιάζονται συνοπτικά τα έξι στάδια χρήσης του Διαδικτύου σε επιχειρησιακό
επίπεδο από εξαγωγικές επιχειρήσεις κατά τους Hajidimitriou and Azaria.
Σχήμα 3.9: Τα Έξι Στάδια Χρήσης του Διαδικτύου σε Επιχειρησιακό Επίπεδο από
Εξαγωγικές Επιχειρήσεις
Στάδιο 1:
Μη-Χρήση του Διαδικτύου

(Καμία επικοινωνία μέσω της
χρήσης του Διαδικτύου)

Στάδιο 2:
Έρευνα Αγοράς/
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

(Αμφίδρομη επικοινωνία χωρίς
την ύπαρξη δικτυακού τόπου)
(Μονόδρομη επικοινωνία
μέσω δικτυακού τόπου)

Στάδιο 3:
Προώθηση
(Απλή αλληλεπίδραση
μέσω δικτυακού τόπου)

Στάδιο 4:
Ενισχυμένη
Επικοινωνία

(Σύνθετη αλληλεπίδραση
και συναλλαγές μέσω
δικτυακού τόπου)

Στάδιο 5:
Απλό Ηλεκτρονικό
Εμπόριο

(Σύνθετη αλληλεπίδραση
και συναλλαγές μέσω ενός
πλήρως ενοποιημένου
δικτυακού τόπου)
Πηγή: Hajidimitriou and Azaria, 2005.
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3.9 Συμπεράσματα
Η μαζική και ταχύτατη εξάπλωση του Διαδικτύου, η οποία οφείλεται κατά κύριο
λόγο στα χαρακτηριστικά που το διέπουν, το έχει καταστήσει ένα πολύτιμο εργαλείο
και ένα φλέγον θέμα ανάλυσης και μελέτης. Οι σημαντικές οικονομικές δυνατότητες
που προσφέρει, δημιουργούν πολλές επιχειρηματικές προκλήσεις αλλά ταυτόχρονα
κρύβουν και σημαντικούς επιχειρηματικούς κινδύνους. Όλα τα παραπάνω, σε
συνδυασμό με την πολύ μικρή ιστορία του, οριοθετούν μια επιστημονική περιοχή η
οποία έλκει την προσοχή πολλών ερευνητών, επιστημόνων και επενδυτών και
παράλληλα απαιτεί περαιτέρω μελέτη.
Η βιβλιογραφική και αρθρογραφική κάλυψη της χρήσης του Διαδικτύου ως
εργαλείο του μάρκετινγκ, του διεθνούς μάρκετινγκ και σε επίπεδο επιχείρησης,
θεμελιώνει θεωρητικά την επιχειρηματική του διάσταση και προοπτική και θέτει τις
βάσεις για το επόμενο κεφάλαιο, όπου πλέον θα εξεταστούν τα σύγχρονα
επιστημονικά δεδομένα αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτύου για εξαγωγικούς
σκοπούς από τις ΜΜΕ. Με άλλα λόγια θα πραγματοποιηθεί μία εκτενής ανάλυση
της βιβλιογραφίας και της αρθρογραφίας αναφορικά με τον συνδυασμό των τριών
εννοιών που έχουν αναλυθεί στα τρία πρώτα κεφάλαια, αντίστοιχα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η Χρήση του Διαδικτύου για Εξαγωγικούς
Σκοπούς από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
4.1 Εισαγωγή - Ορισμοί
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι πέντε ετών, και ειδικότερα μετά το 1991,
ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η ανακάλυψη του Παγκόσμιου Ιστού
(WWW) από τον Tim Berners Lee, στο CERN (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την
Πυρηνική Έρευνα), ολοένα και περισσότερες ακαδημαϊκές έρευνες άρχισαν να
επικεντρώνονται στο Διαδίκτυο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Παρά το γεγονός, ότι
ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των παραπάνω μελετών ασχολήθηκαν με το ρόλο που
διαδραματίζει το Διαδίκτυο στο Διεθνές Μάρκετινγκ και γενικότερα στις
επιχειρηματικές δραστηριότητες (ενδεικτικά αναφέρονται οι: Ainscough and
Luckett, 1996; Quelch and Klein, 1996; Aldridge et al., 1997; Angelides, 1997;
Hamill, 1997; Hamill and Gregory, 1997; Kiani, 1998; Avlonitis and Karayanni,
2000; Rowley, 2001; Dou et al., 2002; Illingworth et al., 2002; Lichtenthal and Eliaz,
2003; Moen et al., 2003; Biswas and Krishnan, 2004; Lace, 2004; Hajidimitriou and
Azaria, 2005), λίγες είναι αυτές που αφιερώθηκαν στην ανακάλυψη της πιθανής
σημαντικότητας της χρήσης του Διαδικτύου στις εξαγωγές (Samiee, 1998a;
Moodley, 2002; Hajidimitriou and Azaria, 2004; Morgan-Thomas and Bridgewater,
2004; Rosson, 2004; Hajidimitriou and Azaria, 2006; Mostafa et al., 2006; Nguyen
and Barrett, 2006).
Οι επιχειρήσεις άρχισαν να ενδιαφέρονται για το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο
Ιστό σχεδόν από τη στιγμή που εμφανίστηκαν και τα δύο στο προσκήνιο. Εκτός από
τη φιλική προς το χρήστη δομή των ιστοσελίδων και τον προσανατολισμό τους προς
τον καταναλωτή, ο Παγκόσμιος Ιστός υιοθετήθηκε γρήγορα και για δύο ακόμα
σημαντικούς λόγους: α) τη δυνατότητά του να διευκολύνει την παγκόσμια διάχυση
των πληροφοριών, και β) την παροχή στις επιχειρήσεις ενός επιπλέον αποδοτικού
καναλιού για τη διαφήμιση, την προώθηση, και σε μερικές περιπτώσεις, την άμεση
διανομή συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών. Από την άλλη μεριά, το Διαδίκτυο
αποδεσμεύει τους καταναλωτές από τον παραδοσιακό παθητικό τους ρόλο ως
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αποδέκτες των ενεργειών και των επικοινωνιακών στρατηγικών μάρκετινγκ των
επιχειρήσεων, δίνοντάς τους πολύ μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην έρευνα των
πληροφοριών και επιτρέποντάς τους να γίνουν ενεργητικά μέλη της γενικότερης
διαδικασίας μάρκετινγκ (Ng et al., 1998).
Το Διαδίκτυο κατάφερε να βελτιώσει τη διεθνή μετάδοση ορισμένων
υπηρεσιών των επιχειρήσεων πολύ περισσότερο από ότι θα μπορούσαν ποτέ να
πετύχουν το τηλέφωνο ή το τηλεομοιότυπο (fax). Τόσο οι καταναλωτές όσο και οι
επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να αγοράσουν πολλές υπηρεσίες
υποστήριξης και εξυπηρέτησης, όπως κρατήσεις ξενοδοχείων, διαχείριση λίστας
ηλεκτρονικών διευθύνσεων, online τεχνική υποστήριξη, ηλεκτρονική έκδοση
βιβλίων και εγγράφων, καθώς επίσης και σχεδιασμό ιστοσελίδων. Εκτός όμως, από
υπηρεσίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης, αρκετά προϊόντα όπως βιβλία, ψηφιακοί
δίσκοι, ταινίες, και λογισμικό, μπορούν να μεταδοθούν ηλεκτρονικά μέσω του
Διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τη βοήθεια του Διαδικτύου, οι επιχειρήσεις
μπορούν να εντοπίσουν νέους προμηθευτές και πελάτες, να διεξάγουν πολύτιμες
έρευνες αγοράς, και να καταχωρήσουν στην ιστοσελίδα τους πληροφορίες σχετικές
με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Σε ακόμα πιο υψηλό επίπεδο, οι εξαγωγείς
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο για να εκτελέσουν μια γκάμα εργασιών,
από

τη

μετάδοση

των

απαραίτητων

εγγράφων

μέχρι

την

κράτηση

εμπορευματοκιβωτίων πάνω σε ένα πλοίο (Larson, 1996).
Μετά τη λεπτομερή θεωρητική τεκμηρίωση των εννοιών των εξαγωγών, των
ΜΜΕ, και του Διαδικτύου, στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η αναλυτική
ανασκόπηση των στοιχείων που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία και
αρθρογραφία αναφορικά με το βασικό αντικείμενο της παρούσας έρευνας που είναι
ο συνδυασμός των παραπάνω εννοιών, δηλαδή η χρήση του Διαδικτύου ως ένα
σημαντικό στοιχείο ανάπτυξης και προώθησης της εξαγωγικής στρατηγικής των
ΜΜΕ. Επίσης, θα οριοθετηθεί το θεωρητικό υπόβαθρο με βάση το οποίο θα
διενεργηθεί η εμπειρική έρευνα.
Πιο συγκεκριμένα, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο: α) θα γίνει μια περιεκτική
παρουσίαση του τρόπου και της διαδικασίας εμπορευματοποίησης του Διαδικτύου,
β) θα περιγραφούν τα λίγα θεωρητικά υποδείγματα που έχουν αναπτυχθεί πάνω στο
συγκριμένο γνωστικό πεδίο, γ) θα παρατεθούν τα κυριότερα πλεονεκτήματα της
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χρήσης του Διαδικτύου στο διεθνές και εξαγωγικό μάρκετινγκ, δ) θα ομαδοποιηθούν
οι βασικότερες προϋποθέσεις χρήσης του, ε) θα αναλυθούν οι δυσκολίες και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ κατά την υιοθέτηση του, στ) θα δοθεί η
λίστα με τα αποτελέσματα όσον αφορά τα πιθανά εξαγωγικά εμπόδια που εξαλείφει
η χρήση του, και τέλος ζ) θα παρουσιαστούν οι πιθανοί παράγοντες επιτυχημένης
χρήσης του Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες, με βάση τους οποίους θα
πραγματοποιηθεί η εμπειρική ανάλυση και θα διαμορφωθεί το προτεινόμενο
θεωρητικό μοντέλο της παρούσας έρευνας.

4.2 Η Εμπορευματοποίηση του Διαδικτύου
Το γεγονός, ότι το Διαδίκτυο χρηματοδοτήθηκε αρχικά από την κυβέρνηση των
ΗΠΑ, περιόρισε τη χρήση του στα πλαίσια της έρευνας, της εκπαίδευσης, και των
κυβερνητικών στόχων (Angelides, 1997). Κατά τη διάρκεια των χρόνων πριν την
ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού, εάν κάποιος επιθυμούσε να συνδεθεί με το
Διαδίκτυο, έπρεπε πρώτα να συμφωνήσει με τους όρους τήρησης μιας Πολιτικής
Αποδεκτής Χρήσης (Acceptable Use Policy), η οποία ρητά απαγόρευε κάθε
εμπορική δραστηριότητα (O’Brien, 1998). Οι εμπορικές χρήσεις του Διαδικτύου
ήταν επιτρεπτές μόνο στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία εξυπηρετούσαν άμεσα
τους στόχους της έρευνας και της εκπαίδευσης.
Αυτή η πολιτική, συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν
και εμφανίστηκαν τα πρώτα ανεξάρτητα εμπορικά δίκτυα. Από τότε και μετά,
κατέστη δυνατή η δρομολόγηση της Διαδικτυακής κίνησης των ΗΠΑ από μία
εμπορική ιστοσελίδα σε μια άλλη χωρίς τη χρήση της μέχρι τότε ραχοκοκαλιάς του
Διαδικτύου, που δεν ήταν άλλη από το κυβερνητικά χρηματοδοτούμενο Δίκτυο του
Εθνικού Επιστημονικού Ιδρύματος (NSFNet). Η Delphi ήταν η πρώτη online εθνική
εμπορική υπηρεσία παροχής Διαδικτυακής πρόσβασης στα εγγεγραμμένα μέλη της.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία, πρώτα εγκαινίασε μια σύνδεση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου τον Ιούλιο του 1992, και στη συνέχεια προχώρησε σε πλήρη παροχή
Διαδικτυακής υποστήριξης και πρόσβασης τον Νοέμβριο του ίδιου έτους (Howe,
2005).
Η εμπορευματοποίηση του Διαδικτύου, εκτός από την ανάπτυξη ιδιωτικών
ανταγωνιστικών υπηρεσιών δικτύωσης, συμπεριελάμβανε και την ανάπτυξη
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εμπορικών προϊόντων και πακέτων εφαρμογής της Διαδικτυακής τεχνολογίας (Cerf,
2003). Οι δυνατότητες της γλώσσας Διαδικτυακού προγραμματισμού HTML (Hyper
Text Mark-up Language) στην ανάπτυξη ελκυστικών ιστοσελίδων, καθώς και η
ευκολία με την οποία αυτές οι ιστοσελίδες μπορούσαν να προσπελαστούν από τους
φυλλομετρητές νέας γενιάς, έκαναν το Διαδίκτυο προσιτό σε εντελώς καινούργιες
ομάδες πληθυσμού. Μέχρι και το 1992, το Διαδίκτυο εξυπηρετούσε δύο κοινότητες:
α) την επιστημονική, μέσα από την παροχή πρόσβασης σε online έγγραφα, και β) μια
ευρύτερη κοινότητα ιδιωτικών χρηστών, μέσα από την παροχή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και ομάδων ενημέρωσης (Griffiths, 2006).
Κατά τη διετία 1993-1994, ξεκίνησε ενεργά η εμπορευματοποίηση του
Διαδικτύου με περίπου 3 εκατομμύρια συστήματα υπολογιστών που φιλοξενούν
καταχωρημένους δικτυακούς τόπους, 10.000 ιστοσελίδες, και ακόμα 10.000 ομάδες
ενημέρωσης. Σε αυτό το διάστημα, εμφανίστηκαν τα πρώτα Διαδικτυακά εμπορικά
κέντρα, οι πρώτες Διαδικτυακές τράπεζες (η πρώτη Διαδικτυακή Τράπεζα
ονομάστηκε First Virtual), και οι πρώτες πιτσαρίες (Netvalley, 2006). Μετά το 1994,
ξεκίνησε

ο

γρήγορος

πολλαπλασιασμός

των

εμπορικών

ιστοσελίδων,

ακολουθούμενος από σχολικούς, αθλητικούς, και οικογενειακούς Διαδικτυακούς
τόπους. Όλα τα παραπάνω γεγονότα, επιταχύνθηκαν σημαντικά αφενός με την
εμφάνιση πιο δυνατών και φτηνών προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι
οποίοι συντέλεσαν τόσο στην αύξηση των χρηστών όσο και στην διεύρυνση των
πιθανών αγορών-στόχων για τις επιχειρήσεις, και αφετέρου με την αναβάθμιση των
τηλεπικοινωνιακών υποδομών (Griffiths, 2006).
Όλοι οι περιορισμοί αναφορικά με την εμπορική χρήση του Διαδικτύου
άρθηκαν τον Μάιο του 1995, όταν το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα των ΗΠΑ
σταμάτησε τη χρηματοδότηση του Διαδικτύου, και όλη η Διαδικτυακή
δραστηριότητα βασίστηκε σε εμπορικά δίκτυα. Επιχειρήσεις όπως η AOL, η
Prodigy, και η CompuServe, έκαναν την εμφάνισή τους, ενώ η έλλειψη
χρηματοδότησης από το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα δεν επέφερε κάποια
σημαντική αλλαγή στα κόστη, αφού η εμπορική χρήση του Διαδικτύου ήταν ήδη
διαδεδομένη

(Howe,

2005).

Κατά

τη

διάρκεια

του

ίδιου

έτους,

η

εμπορευματοποίηση του Διαδικτύου συνεχίστηκε με περίπου 6,5 εκατομμύρια
συστήματα υπολογιστών που φιλοξενούν καταχωρημένους δικτυακούς τόπους,

214

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

περίπου 100.000 ιστοσελίδες, και με την είσοδο στον κυβερνοχώρο αρκετών
εταιριών σχετικών με το Διαδίκτυο, με κορυφαία την Netscape (Netvalley, 2006).
Μόλις τρία χρόνια αργότερα, το 1998, οι εμπορικές ιστοσελίδες (με Top Level
Domain .com) αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία υπολογιστών μόνιμα
συνδεδεμένων στο Διαδίκτυο, ξεπερνώντας σε αριθμό τις υπόλοιπες κατηγορίες οι
οποίες ήταν ένα μίγμα από κυβερνητικές (.gov), στρατιωτικές (.mil), μη
κερδοσκοπικές (.org), και εθνικές (π.χ. .gr) ιστοσελίδες (O’Brien, 1998). Η
ουσιαστική και ραγδαία αύξηση των χρηστών του Διαδικτύου, οδήγησε πολλές
επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους στη γρήγορη υιοθέτησή του ως μέσο
ολοκλήρωσης των εμπορικών και προωθητικών τους λειτουργιών οικονομικότερα
και αποδοτικότερα. Ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων παροχής προϊόντων και
υπηρεσιών στην καταναλωτική αγορά, είχε επενδύσει στη δημιουργία εταιρικών
ιστοσελίδων ο σκοπός των οποίων ήταν η αύξηση της αναγνωρισιμότητας της
φίρμας και των προϊόντων των εταιριών από τους χρήστες που αποκτούσαν
πρόσβαση στους δικτυακούς τους τόπους (Breitenbach and Van Doren, 1998). Οι
επιχειρήσεις αυτές, χρησιμοποιούσαν τις ιστοσελίδες τους για την παροχή
πληροφοριών σχετικών με τα προϊόντα, τις τιμές, και τις υπηρεσίες που παρείχαν,
βοηθώντας τους χρήστες του Διαδικτύου στο να καταλήξουν σε μια αγοραστική
απόφαση (Foley and Sutton, 1998).
Το 2003, ξεκίνησε μια νέα φάση εμπορευματοποίησης του Διαδικτύου. Οι νέες
εμπορικές προσπάθειες συμπεριελάμβαναν μικροπωλητές βασικών προϊόντων
δικτύωσης και παροχείς υπηρεσιών οι οποίοι προσέφεραν συνδεσιμότητα και
πρωταρχικές Διαδικτυακές υπηρεσίες. Το Διαδίκτυο μετατράπηκε σε ένα
εμπορεύσιμο αγαθό και είδος, και αρκετή έμφαση δόθηκε πλέον στη χρήση αυτού
του παγκόσμιου εργαλείου παροχής πληροφοριών ως υποστηρικτικό μέσο άλλων
εμπορικών υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό, επιταχύνθηκε πολύ από την ευρεία και
γρήγορη υιοθέτηση των φυλλομετρητών και της τεχνολογίας του Παγκόσμιου Ιστού,
επιτρέποντας στους χρήστες την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες οι οποίες ήταν
διασκορπισμένες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Για την πιο εύκολη διάθεση τέτοιων
πληροφοριών δημιουργήθηκαν νέα προϊόντα, ενώ πολλές από τις τελευταίες
τεχνολογικές εξελίξεις στόχευαν στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης υψηλού
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επιπέδου, βασισμένες στις κύριες λειτουργίες μεταφοράς δεδομένων του Διαδικτύου
(Cerf, 2003).
Μέσα σε μία μόνο δεκαετία, από το 1993 έως το 2003, το Διαδίκτυο
μετατράπηκε από ένα επιστημονικό εργαλείο σε μια νέα τεράστια οικονομική πηγή.
Το Φεβρουάριο του 2006, το Διαδίκτυο έφτασε περίπου τα 450 εκατομμύρια
συστήματα υπολογιστών που φιλοξενούν καταχωρημένους δικτυακούς τόπους, ενώ
το Νοέμβριο του ίδιου έτους ξεπέρασε τις 100 εκατομμύρια ιστοσελίδες (Zakon,
2006). Με δεδομένο το συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό επέκτασής του, δεν μπορούμε
να προβλέψουμε το που θα τεθούν τα όρια αυτού του νέου μέσου. Επίσης, δεν
αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι εμφανίστηκαν πολλές εξατομικευμένες
προσπάθειες μετατροπής της δυναμικής εξέλιξης του Διαδικτύου σε ατομικά έσοδα,
γεγονός που αποτελεί τον ακριβή ορισμό της διαδικασίας εμπορευματοποίησης
(Hutter, 1999). Το Διαδίκτυο έχει εισέλθει δυναμικά στο καθημερινό λεξιλόγιο των
απλών ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα, αποτελεί πλέον ένα από τα κυρίαρχα και πολύ
διαδομένα εργαλεία της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας.
Από το 1993, το Διαδίκτυο άρχισε να μεταμορφώνει τις εγχώριες και τις ξένες
αγορές τόσο μέσα από την επαναδόμηση των επιχειρηματικών σχέσεων όσο και
μέσα από την ανάπτυξη συστηματικών αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο
πραγματοποιούν τις αγορές τους οι εταιρίες και οι καταναλωτές, επιτυγχάνονται οι
επιχειρηματικοί στόχοι, ολοκληρώνονται οι συναλλαγές, εξυπηρετούνται οι πελάτες,
και διεξάγεται το εμπόριο (Leong et al., 2003). Η επέκταση της χρήσης του
Παγκόσμιου Ιστού ως εργαλείο ολοκλήρωσης εμπορικών δραστηριοτήτων,
συνοδεύτηκε από ένα κύμα έρευνας πάνω στις πιθανές επιδράσεις του Διαδικτύου
στις παραδοσιακές θεωρίες του μάρκετινγκ, των οικονομικών, της διεθνοποίησης
των εταιριών, και άλλων τομέων του επιχειρηματικού μάνατζμεντ (Biswas, 2004).
Η γρήγορη υιοθέτηση του Διαδικτύου ως εμπορικού μέσου, οδήγησε στη
δημιουργία καινοτόμων τρόπων επικοινωνίας των στρατηγικών μάρκετινγκ στους
καταναλωτές μέσα από το περιβάλλον ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η χρήση του,
ενίσχυσε

την

ικανότητα

αποτελεσματικής

στόχευσης

των

πελατών

των

επιχειρήσεων, εκτοπίζοντας τις μη διαφοροποιημένες και μαζικές στρατηγικές
μάρκετινγκ οι οποίες χρησιμοποιούνταν από ορισμένες εταιρίες σε διάφορες αγορές,
ανεξαρτήτως καταστάσεων, αναγκών, και συνθηκών (Melewar and Smith, 2003).

216

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Ενώ

πίσω στο

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

1994, οι εταιρίες αναρωτιόντουσαν

αν

θα έπρεπε να

δραστηριοποιηθούν στο Διαδίκτυο, σχεδόν μια δεκαετία μετά, η απάντηση στην ίδια
ερώτηση ήταν πλέον απλή: δεν μπορούσε η επιχείρηση να επιβιώσει εάν δεν
εξασφάλιζε με κάποιο τρόπο την ηλεκτρονική της παρουσία (Lichtenthal and Eliaz,
2003).
Το Διαδίκτυο έχει επηρεάσει τις περισσότερες διεθνείς ΜΜΕ, οδηγώντας
πολλές από αυτές στην ανάπτυξη εταιρικών ιστοσελίδων, παρά το γεγονός ότι
μοιάζουν να είναι αβέβαιες για τη μελλοντική κατάσταση και εξέλιξη του
βιομηχανικού τους κλάδου. Οι επιχειρήσεις θεωρούν το Διαδίκτυο πολύ σημαντικό,
με αποτέλεσμα να παίρνουν πρωτοβουλίες για να μπουν και να μείνουν στο παιχνίδι,
παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν ούτε τους κανόνες αλλά ούτε και το αποτέλεσμα
(Tiessen et al., 2001).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εταιρίες δημιουργούν ιστοσελίδες απλά και μόνο
γιατί οι ανταγωνιστές τους έχουν ήδη δικούς τους δικτυακούς τόπους. Με αυτόν τον
τρόπο,

χρησιμοποιούν

τη

στρατηγική

της

μίμησης

του

ανταγωνισμού,

αποτυγχάνοντας να έχουν σταθερούς και ξεκάθαρους επιχειρηματικούς στόχους
αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτύου (Czuchry et al., 2002). Επιπλέον, μια
εταιρία η οποία παραμελεί την ιστοσελίδα της μπορεί να διαπράττει εμπορική
αυτοκτονία. Ο δικτυακός τόπος αποτελεί ολοένα και περισσότερο την εικόνα της
επιχείρησης, των προϊόντων, και των υπηρεσιών της, ακόμα και όταν η ίδια δεν
πουλάει Διαδικτυακά. Σε όλες τις περιπτώσεις, μία άχρηστη ιστοσελίδα
αντικατοπτρίζει μια ανίκανη εταιρία, με τον ανταγωνισμό να βρίσκεται μόλις ένα
κλικ του ποντικιού μακριά (The Economist, 2004).
Μια άλλη πλευρά της εμπορευματοποίησης του Διαδικτύου έχει να κάνει με το
λιανικό εμπόριο. Αρκετές ακαδημαϊκές μελέτες επικεντρώθηκαν στο θέμα της
εμπορικής χρήσης του Διαδικτύου από λιανέμπορους (ενδεικτικά αναφέρονται οι
Cockburn and Wilson, 1996; Hoffman et al., 1996; Auger and Gallaugher, 1997;
Spiller and Loshe, 1997; Griffith and Krampf, 1998; O’Keefe et al., 1998; Jones and
Biasiotto, 1999), αλλά δεν συνεισέφεραν ουσιαστικά στην αναγνώριση ούτε της
δομής αλλά ούτε και του βαθμού υιοθέτησής του.
Οι Hart et al. (2000), υπογράμμισαν ότι το Διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να
αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο αγοράζουν οι καταναλωτές, και έτσι να
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οδηγήσει σε επανάσταση το λιανικό εμπόριο μετατρέποντας την τοπική οδό σε
παγκόσμια Διαδικτυακή λεωφόρο. Οι ίδιοι συγγραφείς, πρότειναν ότι η μεγαλύτερη
εμπορική δυνατότητα του Διαδικτύου κρύβεται στη δύναμή του για πλήρη
ενσωμάτωση με τις λιανικές δραστηριότητες μάρκετινγκ, σε αντίθεση με τη χρήση
του ως εναλλακτικό κανάλι άμεσων πωλήσεων. Για αυτό το λόγο, οι λιανέμποροι
πρέπει να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν καινοτόμες ιστοσελίδες, βασισμένες σε
αντικειμενικές έρευνες και ρεαλιστικές στρατηγικές, οι οποίες θα υποστηρίζουν τις
λειτουργίες του σχεσιακού μάρκετινγκ. Τέτοιες προσεγγίσεις, μπορούν τελικά να
αναδιαμορφώσουν την αγοραστική εμπειρία στο Διαδίκτυο, φέρνοντας σε επαφή
τους κλάδους του λιανικού εμπορίου, των υπηρεσιών, και της ψυχαγωγίας.
Σύμφωνα με τον Greenstein (2006), η εμπορευματοποίηση του Διαδικτύου
ακολούθησε επιτυχημένη πορεία εξαιτίας τεσσάρων βασικών αιτιών. Πρώτον, η
εμπορική Διαδικτυακή πρόσβαση δεν ανέδειξε τα τεχνικά και λειτουργικά
προβλήματα που όλοι ανέμεναν. Οι επιχειρηματίες έμαθαν πολύ γρήγορα ότι η
επιχειρηματική πρόσβαση στο Διαδίκτυο ήταν εμπορικά και οικονομικά εφικτή.
Δεύτερον, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο ήταν τεχνολογικά και οικονομικά
προσαρμόσιμη στις ανάγκες της επιχείρησης. Τρίτον, η μεταφορά του Διαδικτύου σε
ιδιωτικά, μη κυβερνητικά δίκτυα, έδωσε ώθηση σε διάφορες προσπάθειες
υιοθέτησης της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε νέες χρήσεις, νέες τοποθεσίες, νέες
αγοραστικές συνθήκες, νέες εφαρμογές, και νέους συνδυασμούς με άλλους τύπους
επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτών των προσπαθειών, ξεπέρασε κάθε πιθανή πρόβλεψη
και προσδοκία που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Τέταρτο, και επίσης
σημαντικό, η εμπορευματοποίηση και η πρόσβαση των επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο
πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με την εμφάνιση και ανάπτυξη μιας εκπληκτικής
νέας τεχνολογικής ευκαιρίας, τον Παγκόσμιο Ιστό. Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα,
ο Παγκόσμιος Ιστός άνθισε με τη βοήθεια μιας αποκεντρωμένης, ανεξάρτητης, και
προσανατολισμένης προς την αγορά, διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Για να μελετήσει κάποιος πιο εμπεριστατωμένα και λεπτομερειακά την
εμπορευματοποίηση του Διαδικτύου, είναι καλό να γίνει ο διαχωρισμός των
προϊόντων και υπηρεσιών σε τρία διαφορετικά είδη: α) στις υπηρεσίες χρήσης του
ίδιου του Διαδικτύου (σύνδεση, πρόσβαση, ταχύτητα), β) στα προϊόντα και στις
υπηρεσίες που κάνουν το Διαδίκτυο ή μεταφέρονται μέσα από αυτό (ιστοσελίδες,
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ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, e-books, mp3s, λογισμικό), και γ) στα προϊόντα και στις
υπηρεσίες που διαφημίζονται, παραγγέλλονται, και εκτελούνται με τη χρήση του
Διαδικτύου (Hutter, 1999).
Οι δυνατότητες της εμπορευματοποίησης του Διαδικτύου, όπως και όλου του
εμπορίου, επηρεάζονται αφενός από τη ζήτηση των χρηστών και αφετέρου από την
προσφορά των επιχειρήσεων. Η ζήτηση επηρεάζεται από τρεις, επίσης, παράγοντεςκλειδιά: α) τον αριθμό των χρηστών που χρησιμοποιούν, και θα χρησιμοποιούν στο
μέλλον, το Διαδίκτυο, β) τα χαρακτηριστικά αυτών των χρηστών, τόσο τα ατομικά
όσο και τα επιχειρησιακά, και γ) την αγοραστική τους συμπεριφορά στο Διαδίκτυο,
παράγοντας που πιθανώς να είναι ο πιο σημαντικός από τους τρεις (Foley and
Sutton, 1998).
Παρά το γεγονός, ότι το Διαδίκτυο θεωρείται από πάρα πολλούς ερευνητές,
ακαδημαϊκούς, και επιχειρηματίες ως μία τεράστια επιχειρηματική επανάσταση η
οποία θα αλλάξει το μέλλον και τη φύση του επιχειρηματικού τοπίου, των αγορών,
και της οικονομίας, πολλές από τις Διαδικτυακές επιχειρήσεις απέτυχαν παταγωδώς,
προτρέποντας όλους τους άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενους να αντιμετωπίσουν το
συγκεκριμένο εργαλείο με προσοχή και σύνεση (Poon and Swatman, 1999; The
Economist, 2004). Συνολικά, το κλίμα στους επιχειρηματικούς κύκλους έχει
μετατραπεί από υπερβολικά εύφορο σε εξαιρετικά μετριοπαθές (Biswas and
Krishnan, 2004).
Για αυτό το λόγο, είναι σημαντικό να αναπτύξουμε καλύτερη και βαθύτερη
κατανόηση της επίδρασης του Διαδικτύου στην επίδοση των επιχειρήσεων μέσα
από: α) την εξέταση διαφόρων πτυχών της χρήσης του, όπως είναι για παράδειγμα,
τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτό, οι προϋποθέσεις χρήσης του, οι
δυσκολίες και τα προβλήματα υιοθέτησής του, και τα εξαγωγικά εμπόδια που
εξαλείφει, και β) τη θεμελίωση ενός ολοκληρωμένου θεωρητικού μοντέλου,
βασισμένου στην αναγνώριση και την εμπειρική αξιολόγηση των πιθανών
παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στην
εξαγωγική στρατηγική των ΜΜΕ. Στην επόμενη ενότητα, θα παρουσιαστούν τα
κυριότερα θεωρητικά υποδείγματα που έχουν αναπτυχθεί πάνω στο ζήτημα της
χρήσης του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς.

219

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

4.3 Παρουσίαση των Θεωρητικών Υποδειγμάτων
Η μικρή διάρκεια ζωής του Διαδικτύου, και ακόμα περισσότερο του Παγκόσμιου
Ιστού, σε συνδυασμό με την ύπαρξη μικρού αριθμού σημαντικών ερευνών πάνω στο
ζήτημα της επίδρασης του Διαδικτύου στην εξαγωγική στρατηγική των
επιχειρήσεων, οδήγησαν στην ανάπτυξη λίγων και μη τεκμηριωμένων θεωρητικών
υποδειγμάτων. Η ανυπαρξία ενός ολοκληρωμένου θεωρητικού μοντέλου πάνω στο
συγκεκριμένο γνωστικό και επιστημονικό πεδίο, αποτελεί ένα μεγάλο κενό στη
βιβλιογραφία και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για τη μελλοντική χρήση της
συγκεκριμένης τεχνολογίας, τόσο από τις μεγάλες όσο και από τις ΜΜΕ, κατά τη
διαδικασία διεθνοποίησής τους.
Η πρώτη, πιο αξιόλογη, και πολύ προοδευτική προσπάθεια δημιουργίας ενός
θεωρητικού

πλαισίου

χρήσης

του

Διαδικτύου

για εξαγωγικούς

σκοπούς,

πραγματοποιήθηκε από τον Samiee (1998a). Ο σκοπός της μελέτης του Samiee, ήταν
η εξερεύνηση των πιθανών δυνατοτήτων της χρήσης του Διαδικτύου στα πλαίσια
του εξαγωγικού μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Το μοντέλο του αποτελείται από
τρεις βασικές ομάδες στοιχείων, οι οποίες είναι: α) η ύπαρξη έξι θεμελιωδών
αξιωμάτων, β) η ύπαρξη τριών παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση
του Διαδικτύου στις εξαγωγές και οδηγούν στην ανάπτυξη των εξαγωγικών εσόδων,
και γ) η ύπαρξη ορισμένων δομικών περιορισμών.
Ο Samiee (1998a), θεώρησε ότι για να οριοθετηθεί σωστά η χρήση του
Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι
περιορισμοί και κανόνες. Έτσι, έθεσε έξι βασικά αξιώματα, τα οποία είναι τα
παρακάτω: α) δεν μπορεί να προέλθει διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για
μια εξαγωγική επιχείρηση μόνο από την πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή την ανάπτυξη
μιας εταιρικής ιστοσελίδας, β) οι μη εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν πρέπει να θεωρούν
ότι μπορούν να μετατραπούν σε εξαγωγείς μόνο με την ανάπτυξη και τη συντήρηση
μιας ιστοσελίδας, γ) εφόσον η βιομηχανική ζήτηση απορρέει από την καταναλωτική
ζήτηση, το επίπεδο της κατανάλωσης παραμένει ανεπηρέαστο ανεξάρτητα από το
βαθμό διείσδυσης του Διαδικτύου στις εξαγωγές ή ακόμα και σε άλλους τύπους
εμπορίου, με άλλα λόγια η χρήση του Διαδικτύου δεν επηρεάζει το επίπεδο
κατανάλωσης των χρηστών, δ) παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αρκετές
προτάσεις και λύσεις, το ζήτημα της ασφάλειας των δεδομένων θα παραμείνει μία
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από τις κύριες ανησυχίες για τις επιχειρήσεις εκείνες που επιθυμούν να
ενσωματώσουν το Διαδίκτυο στις εξαγωγικές τους δραστηριότητες, ε) ορισμένοι
δομικοί περιορισμοί σχετικοί με τη χρήση του Διαδικτύου έχουν αρχίσει να
μειώνονται σταδιακά, και στ) παρόλο που μερικές εφαρμογές του Διαδικτύου
εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις επιχειρήσεις, οι εξαγωγείς μπορούν να
χωριστούν σε δύο ομάδες με βάση τις ανάγκες προτεραιότητας στο Διαδίκτυο. Οι
δύο αυτές ομάδες είναι: α) βιομήχανοι και χονδρέμποροι οι οποίοι επιθυμούν
πρωταρχικά την πώληση των προϊόντων τους σε μεγάλες ποσότητες προς άλλους
βιομήχανους και/ή άλλα μέλη του καναλιού διανομής, και β) επιχειρήσεις οι οποίες
επιθυμούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε τελικούς χρήστες, είτε καταναλωτές
είτε βιομηχανικούς πελάτες, και σε μικρές ποσότητες.
Ο ίδιος συγγραφέας, προτείνει ότι η ταχεία εξάπλωση του Διαδικτύου ως
εργαλείου διευκόλυνσης και ολοκλήρωσης των εξαγωγικών επιχειρηματικών
διαδικασιών και/ή ως εργαλείου δημιουργίας παραπάνω εσόδων, οφείλεται κυρίως
στην απουσία δομικών περιορισμών ή στην πολύ γρήγορη εξάλειψή τους. Δομικοί
περιορισμοί υπάρχουν σε όλες τις εξαγωγικές αγορές και εμφανίζονται σε
διαφορετική ένταση. Πρέπει να σημειωθεί, ότι στις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες
η ύπαρξη δομικών περιορισμών αποτελεί αντικείμενο απόκρυψης και αποσιώπησης.
Οι πιο βασικοί δομικοί περιορισμοί που υφίστανται στις εξαγωγικές αγορές
αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτύου είναι οι γνώσεις πάνω στη χρήση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών, η πρόσβαση, η διαθεσιμότητα και το κόστος απόκτησης
του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού, η ύπαρξη αυστηρών περιοριστικών
κανόνων αναφορικά με τη μετάδοση δεδομένων, η γλώσσα, και τέλος η κουλτούρα
η οποία επηρεάζει σημαντικά την περιεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα των
εξαγωγικών στρατηγικών που στηρίζονται στο Διαδίκτυο (Samiee, 1998a).
Οι τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου
στις εξαγωγές και οδηγούν σε παραπάνω αύξηση των εξαγωγικών εσόδων, θα
παρουσιαστούν και θα αναλυθούν ξεχωριστά στην τελευταία ενότητα αυτού
κεφαλαίου λόγω του ότι αποτελούν το κεντρικό σημείο ανάλυσης της παρούσας
έρευνας. Το μοντέλο του Samiee (1998a), παρουσιάζεται γραφικά στο Σχήμα 4.1.
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Σχήμα 4.1: Το Θεωρητικό Πλαίσιο Χρήσης του Διαδικτύου στις Εξαγωγές
Θεμελιώδη Αξιώματα

Τύπος
Εξαγωγέα
Χρήση
Διαδικτύου
Τύπος
Συναλλαγής

Συχνοί Εξαγωγείς

Σποραδικοί Εξαγωγείς

Εξαγωγικές Διαδικασίες

Δημιουργία Εσόδων

Ενδοεπιχειρησιακές
Εξαγωγές & Μακροπρόθεσμες Συμφωνίες

Αποτέλεσμα
Χρήσης

Διεπιχειρησιακές
Εξαγωγές & Επιλεγμένες Συναλλαγές

Αύξηση Εξαγωγικών Εσόδων

Πηγή: Samiee, 1998a, σελ. 414.

Η επόμενη προσπάθεια έγινε από τους Petersen et al. (2002), και ήταν πιο
γενική από αυτή του Samiee. Η προσέγγιση των Petersen et al. (2002), ήταν
περισσότερο μία προσπάθεια εξέτασης της επίδρασης του Διαδικτύου στη διεθνή
επέκταση των επιχειρήσεων και λιγότερο ένα συγκεκριμένο και λεπτομερές
θεωρητικό μοντέλο της χρήσης του Διαδικτύου στις εξαγωγές. Παρόλα αυτά, η
προσέγγισή τους έχει άμεση και ευθεία σχέση με την παρούσα έρευνα, για αυτό και
θα γίνει παρουσίασή της. Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι οι συγγραφείς
πραγματοποιούν μόνο θεωρητική προσέγγιση, χωρίς εμπειρική αξιολόγηση, σχόλιο
το οποίο ισχύει και για το προηγούμενο μοντέλο.
Οι Petersen et al. (2002), προσεγγίζουν την επίδραση του Διαδικτύου στη
διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων μέσα από την παρουσίαση τριών
βασικών προβλέψεων αναφορικά με τα πιθανά αποτελέσματα, οι οποίες είναι: α) το
Διαδίκτυο προκαλεί μέτρια επίδραση στη διεθνή επέκταση των επιχειρήσεων, β) το
Διαδίκτυο προκαλεί ταχεία διεθνή επέκταση των επιχειρήσεων, και γ) το Διαδίκτυο
προκαλεί βιαστική και απρόσεκτη διεθνή επέκταση των επιχειρήσεων. Και στις τρεις
προβλέψεις, οι συγγραφείς επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους πιο πολύ σε
εξαγωγικές επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της διαδικασίας
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διεθνοποίησης, και λιγότερο σε παλιές και μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες. Επίσης,
δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην επιλογή της γεωγραφικής τοποθεσίας ενώ τους
ενδιαφέρει λιγότερο η ύπαρξη, ή μη, των απαραίτητων πόρων που απαιτούνται για
τη επέκταση σε συγκεκριμένες ξένες αγορές (Petersen et al., 2002).
Η πρώτη πρόβλεψη στηρίζεται σε τρία στοιχεία. Πρώτον, οι συγγραφείς
τονίζουν ότι δεν είναι εφικτή η διείσδυση μιας επιχείρησης σε ξένες αγορές μέσω
του Διαδικτύου γιατί απαιτείται ταυτόχρονη φυσική παρουσία. Δεύτερον,
υπογραμμίζουν ότι το Διαδίκτυο βοηθά σημαντικά τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια
απόκτησης αντικειμενικών γνώσεων πάνω στην ξένη αγορά, αλλά δεν είναι σε θέση
να τις βοηθήσει να αποκτήσουν εμπειρική γνώση, στοιχείο πολύ σημαντικό για τη
διεθνοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις παραδοσιακές
προσεγγίσεις διεθνοποίησης. Τρίτον, στο ότι τα στελέχη των επιχειρήσεων
αντιμετωπίζουν συχνά το πρόβλημα της μη έγκυρης πληροφόρησης, όταν αυτή
προέρχεται από το Διαδίκτυο (Petersen et al., 2002).
Η δεύτερη πρόβλεψη βασίζεται σε τρία, επίσης, στοιχεία. Πρώτον, στο γεγονός
ότι το Διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την αποδοτικότητα των διεθνών
συναλλαγών, μέσα από τη μείωση τόσο του κόστους έρευνας και εντοπισμού ξένων
συνεργατών, προμηθευτών, και πελατών όσο και του κόστους προώθησης και
διαφήμισης της φίρμας και των προϊόντων της εταιρίας. Δεύτερον, στο ότι το
Διαδίκτυο διευκολύνει τη διαδικασία απόκτησης εμπειρικής γνώσης των στελεχών
της επιχείρησης, ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι διεθνείς
δραστηριότητες μιας επιχείρησης βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στο Διαδίκτυο.
Τρίτον, στο ότι το Διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να μειώσει τα κόστη διείσδυσης
μιας επιχείρησης σε ξένες αγορές, ανεξαρτήτως βιομηχανικού κλάδου και τύπο
προϊόντος (Petersen et al., 2002).
Η τρίτη πρόβλεψη χρησιμοποιεί στοιχεία όπως η μη ορθή αξιολόγηση των
δυνατοτήτων του Διαδικτύου από τα στελέχη των επιχειρήσεων, η μίμηση των
ανταγωνιστικών εταιριών από την πλευρά της επιχείρησης, η δημιουργία εταιρικής
ιστοσελίδας χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης γνώσης, των απαραίτητων
υποδομών, και της απαραίτητης εξαγωγικής εμπειρίας, η μη ύπαρξη φυσικής
παρουσίας στην ξένη αγορά, η υπερβολική έμφαση στη δημιουργία και εφαρμογή
μιας διαφοροποιημένης στρατηγικής διεθνούς επέκτασης αναφορικά με τα προϊόντα
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της επιχείρησης, η παράβλεψη κινδύνων όπως οι διαφορές στην κουλτούρα, στη
γλώσσα, και στις τοπικές παραδόσεις, η αξιοπιστία μιας ξένης επιχείρησης στα μάτια
των τοπικών κατοίκων, συνεργατών, προμηθευτών, και ανταγωνιστών, και τέλος οι
τοπικές συνθήκες της αγοράς (Petersen et al., 2002).
Η θεωρητική προσέγγιση των Petersen et al. (2002), καταλήγει σε δύο βασικά
γενικά αποτελέσματα: α) στο ότι η επίδραση του Διαδικτύου στη διεθνή επέκταση
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κυμαίνεται από μέτρια μέχρι γρήγορη και
βιαστική, σε ορισμένες περιπτώσεις, και β) στο ότι το Διαδίκτυο μπορεί να αποτελεί
πρόκληση στις παραδοσιακές προσεγγίσεις της διαδικασίας διεθνοποίησης των
επιχειρήσεων σχετικά με το ρόλο που παίζει η απόκτηση γνώσης. Αντί να αποτελεί
αρχικό περιοριστικό παράγοντα, μπορεί τελικά να συνιστά παράγοντα προώθησης
των επιχειρήσεων στις ξένες αγορές. Κάποια πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα της
επίδρασης του Διαδικτύου στη διεθνή επέκταση των επιχειρήσεων παρουσιάζονται
στον Πίνακα 4.1.
Πίνακας 4.1: Αποτελέσματα της Επίδρασης του Διαδικτύου στη Διεθνή Επέκταση
των Επιχειρήσεων
Πρόβλεψη

I

II

III
Γρήγορη, αλλά
παρορμητική
επέκταση
Ακαθόριστη
επέκταση à
Ομόκεντρη

Προβλεπόμενος
Ρυθμός Επέκτασης

Μηδενική/Μέτρια
αλλαγή ρυθμού

Γρήγορη επέκταση

Μέθοδος
Γεωγραφικής
Επέκτασης

Ομόκεντρη
επέκταση

Ακαθόριστη
επέκταση

Καταμερισμός των
Πόρων του
Διεθνούς ΜΚΤ

Συγκεντρωτικός

Διαφοροποιημένος

Διαφοροποιημένος
à Συγκεντρωτικός

Ρόλος της Γνώσης
στη Διαδικασία
Επέκτασης

Περιοριστικός

Καταλυτικός

Καταλυτικός à
Περιοριστικός

Πηγή: Petersen et al., 2002, σελ. 217.

Στη συνέχεια, οι Chrysostome and Rosson (2004) παρουσίασαν ένα θεωρητικό
μοντέλο επίδρασης του Διαδικτύου στη διαδικασία διεθνοποίησης των ΜΜΕ. Το
μοντέλο αυτό, στηρίχτηκε σε δύο κύριες ομάδες παραγόντων: α) στα πιθανά
πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση του Διαδικτύου για τις ΜΜΕ που

224

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

επιθυμούν να διεθνοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, και β) στα
πιθανά μειονεκτήματά του, τα οποία περιορίζουν την παραπάνω διαδικασία.
Πιο συγκεκριμένα, και όσον αφορά την ομάδα των πιθανών πλεονεκτημάτων,
οι Chrysostome and Rosson (2004) θεωρούν ότι το Διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να:
α) επισπεύσει τη διαδικασία διεθνοποίησης των ΜΜΕ στις ξένες αγορές, επειδή
αφενός επιταχύνει τη διαδικασία επαφής με πολλούς δυνητικούς πελάτες και
αφετέρου διότι παρέχει στις ΜΜΕ σημαντικό όγκο πληροφοριών οι οποίες τις
βοηθούν να μειώσουν σημαντικά την αβεβαιότητα που πιθανώς να ισχύει για θέματα
που δεν τα γνωρίζουν, β) διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε πολλές ξένες
αγορές ταυτόχρονα, γ) επηρεάσει την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής εισόδου
σε ξένες αγορές των ΜΜΕ, μειώνοντας την αντίληψη του κινδύνου και δ) βοηθήσει
τις ΜΜΕ να χτίσουν και να δημιουργήσουν διεπιχειρησιακά δίκτυα στις ξένες
αγορές. Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι ο βαθμός στον οποίο το Διαδίκτυο έχει τη
δυνατότητα να επηρεάσει τη διαδικασία διεθνοποίησης των ΜΜΕ επηρεάζεται πολύ
από την τεχνολογική υποδομή που κατέχουν (Chrysostome and Rosson, 2004).
Αντιθέτως, σε ότι έχει να κάνει σχέση με τα πιθανά μειονεκτήματα που
απορρέουν από τη χρήση του, οι συγγραφείς πιστεύουν ότι το Διαδίκτυο: α) δεν
μπορεί να αποτελέσει από μόνο του ικανό εργαλείο διεθνοποίησης των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ εξαιτίας διαφόρων περιορισμών, όπως
είναι η ανάγκη τροποποίησης των προϊόντων που προορίζονται για μια ξένη αγορά,
η ανάγκη ύπαρξης φυσικής παρουσίας, η ανάγκη χτισίματος σχέσεων εμπιστοσύνης,
η ανάγκη απόκτησης εμπειρικής γνώσης, η εγκυρότητα των πληροφοριών, οι
διαφορές στη γλώσσα και την κουλτούρα, η ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών
υποδομών, η πρόσβαση, και η ύπαρξη τεχνικών ικανοτήτων και γνώσεων, β) εκθέτει
τις ΜΜΕ σε αυξημένο παγκόσμιο ανταγωνισμό, γ) εκθέτει τις ΜΜΕ σε υψηλότερα
λειτουργικά κόστη,

και δ)

έχει

περιορισμένη επίδραση στη

διαδικασία

διεθνοποίησης των ΜΜΕ εξαιτίας των διαφόρων νομικών ζητημάτων που ισχύουν
στις ξένες αγορές (Chrysostome and Rosson, 2004).
Το μοντέλο των Chrysostome and Rosson (2004), είναι αρκετά απλοποιημένο,
αγνοεί αρκετούς σημαντικούς παράγοντες όπως την ύπαρξη προηγούμενης
εξαγωγικής εμπειρίας, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και του κλάδου στον οποίο
ανήκει μια ΜΜΕ, τον τρόπο χρήσης του Διαδικτύου, την προσέγγιση της Διοίκησης
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των εταιριών, και δεν έχει τεκμηριωθεί εμπειρικά. Παρόλα αυτά, παρέχει μια
ουσιαστική γενική κατεύθυνση, και οι συγγραφείς θέτουν τις βάσεις για μελλοντική
εμπειρική τεκμηρίωση μέσα από τη δημιουργία οκτώ θεωρητικών υποθέσεων. Το
μοντέλο των Chrysostome and Rosson (2004), παρουσιάζεται γραφικά στο Σχήμα 4.2.
Σχήμα 4.2: Το Θεωρητικό Μοντέλο Επίδρασης του Διαδικτύου στη Διαδικασία
Διεθνοποίησης των ΜΜΕ

Πλεονεκτήματα

Τεχνολογική
Υποδομή
Ταχύτητα
διείσδυσης στην
ξένη αγορά

Στρατηγική
Εισόδου

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Διείσδυση σε
πολλές Ξένες
Αγορές

Δημιουργία
Διεπιχειρησιακών Δικτύων

Μειονεκτήματα

Τεχνολογική
Υποδομή

Ταχύτητα
διείσδυσης στην
ξένη αγορά

Στρατηγική
Εισόδου
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διείσδυση σε
πολλές Ξένες
Αγορές

Δημιουργία
Διεπιχειρησιακών Δικτύων

Πηγή: Chrysostome and Rosson, 2004, σελ. 7.

Την ίδια χρονιά, οι Morgan-Thomas and Bridgewater (2004) έδωσαν στη
δημοσιότητα μια πολύ σημαντική μελέτη, μέσα από την οποία προσπάθησαν να
δημιουργήσουν ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο περιγράφει τους παράγοντες που
επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγές. Πιο
συγκεκριμένα, και με βάση τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, αναγνωρίζουν τόσο
τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγές, όσο και τα
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χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την αξία και την επιτυχημένη χρήση του μέσα στα
πλαίσια των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
Οι Morgan-Thomas and Bridgewater (2004) αναπτύσσοντας το θεωρητικό
τους πλαίσιο, παρατηρούν ότι η βιβλιογραφία προσφέρει αντικρουόμενες απόψεις
πάνω στο ζήτημα του αν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από
το Διαδίκτυο. Οι ίδιοι συγγραφείς τονίζουν, ότι υπάρχουν τόσο οι πολύ αισιόδοξες
προσεγγίσεις, οι οποίες προτείνουν ότι το Διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να παρέχει
στους εξαγωγείς παγκόσμια συνδεσιμότητα και χαμηλότερες απαιτήσεις πόρων, όσο
και κάποιες άλλες, πιο προσεκτικές, απόψεις σύμφωνα με τις οποίες το Διαδίκτυο
πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή και επιφυλακτικότητα.
Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν τη δεύτερη προσέγγιση και χωρίζουν τους
πιθανούς παράγοντες επιτυχημένης χρήσης του Διαδικτύου στις εξαγωγές σε
τέσσερις μεγάλες κατηγορίες οι οποίες είναι: α) οι δραστηριότητες μάρκετινγκ που
αντικαταστάθηκαν από το Διαδίκτυο (το μοντέλο του ηλεκτρονικού επιχειρείν), β)
το μέγεθος της αποδοχής και χρήσης της τεχνολογίας του Διαδικτύου από την αγορά
και τους χρήστες, γ) τη δέσμευση και τις ικανότητες μιας επιχείρησης όσον αφορά
το

Διαδίκτυο,

και δ)

την

επίδραση των

ήδη υπαρχόντων

εξαγωγικών

δραστηριοτήτων της επιχείρησης στην αποτελεσματική χρήση του Διαδικτύου
(Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004).
Με βάση την παραπάνω γενική κατηγοριοποίηση, οι συγγραφείς προτείνουν
πιο συγκεκριμένους παράγοντες οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην
επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγές, και οι οποίοι αποτέλεσαν τη
θεωρητική βάση πάνω στην οποία ανέπτυξαν δώδεκα ερευνητικές υποθέσεις τις
οποίες και αξιολόγησαν εμπειρικά σε 705 εξαγωγικές επιχειρήσεις του Ηνωμένου
Βασιλείου. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των βασικών παραγόντων θα
πραγματοποιηθεί αναλυτικά στην τελευταία ενότητα αυτού του κεφαλαίου. Το
συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο παρουσιάζεται γραφικά στο Σχήμα 4.3.
Στη συνέχεια, οι Karavdic and Gregory (2005) χρησιμοποιούν μια πιο γενική
θεώρηση και επιχειρούν να εντάξουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Διαδίκτυο στις
ήδη υπάρχουσες θεωρίες του εξαγωγικού μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα,
χρησιμοποιούν το θεωρητικό μοντέλο που είχαν προτείνει οι Cavusgil and Zou
(1994) αναφορικά με τη σχέση της στρατηγικής μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί μια
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Σχήμα 4.3: Χαρακτηριστικά που Επηρεάζουν την Επιτυχημένη Χρήση του
Διαδικτύου στις Εξαγωγές
Οι Δραστηριότητες
Μάρκετινγκ που
αντικαταστάθηκαν από το

Ο ρόλος του Διαδικτύου στο ΜΚΤ

Διαδίκτυο (Η1)

Μέγεθος Αποδοχής και

Χρήσης του Διαδικτύου από
την Αγορά και τους
Χρήστες (Η2)

Βαθμός χρήσης Διαδικτύου στην αγορά
Εξαγωγική
Επιτυχία μέσα από
τη χρήση του

Διαδικτύου

Οι Ικανότητες της

Επιχείρησης πάνω στο
Διαδίκτυο (Η3-Η6)

Ικανότητα της επιχείρησης να
εκμεταλλευτεί το Διαδίκτυο

Οι Ήδη Υπάρχουσες
Εξαγωγικές Δραστηριότητες
της Επιχείρησης (Η7-Η12)

Ήδη υπάρχουσες εξαγωγικές
δραστηριότητες

Πηγή: Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004, σελ. 394.

επιχείρηση και την εξαγωγική της επίδοση, και το επεκτείνουν εξετάζοντας κάποιες
επιπλέον περιβαλλοντικές δυνάμεις που επηρεάζουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ και
την εξαγωγική επίδοση.
Το προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο των Karavdic and Gregory (2005)
περιγράφει, από τη μια μεριά τη σχέση μεταξύ των επιχειρησιακών (εσωτερικών και
εξωτερικών) παραγόντων και της επιλογής της κατάλληλης στρατηγικής εξαγωγικού
μάρκετινγκ έχοντας ως μεταβλητές ελέγχου κάποια στοιχεία του ηλεκτρονικού
εμπορίου, και από την άλλη πλευρά τη σχέση μεταξύ της στρατηγικής εξαγωγικού
μάρκετινγκ και της εξαγωγικής επίδοσης της επιχείρησης έχοντας ως μεταβλητές
ελέγχου τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το συγκεκριμένο μοντέλο
των Karavdic and Gregory (2005) παρουσιάζεται αναλυτικά στο Σχήμα 4.4 που
ακολουθεί.
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Σχήμα 4.4: Το Εναλλακτικό Θεωρητικό Μοντέλο που Περιγράφει τη Σχέση της
Εξαγωγικής Στρατηγικής Μάρκετινγκ και της Εξαγωγικής Επίδοσης της Επιχείρησης
Ενδοεπιχειρησιακοί
Παράγοντες Ηλεκτρονικού
Εμπορίου

Εσωτερικοί και
Εξωτερικοί

Τρόπος Χρήσης
Ηλεκτρονικού
Εμπορίου

Εξαγωγική Εμπειρία
Εξαγωγική Εμπειρία
μέσω Διαδικτύου

Εξαγωγική
Στρατηγική ΜΚΤ

ΔέσμευσηΔιοίκησης

Προσαρμογή
Προϊόντος

Μοναδικότητα
Προϊόντος

Ικανότητα
Επικοινωνίας

Τεχνολογική
Ικανότητα Κλάδου

Προσαρμογή
Προώθησης

Ανταγωνισμός της
Εξαγωγικής Αγοράς

Εξαγωγική
Επίδοση

Υποστήριξη
Διανομής

Νομικά Εμπόδια

Στρατηγικοί
Οικονομικοί

Αποτελεσμ/κότητα
Διανομής

Δομή Εξαγωγικής
Αγοράς

Εξωτερικοί Παράγοντες
Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Ανταγωνιστικότητα
Τιμής

Πηγή: Karavdic and Gregory, 2005, σελ. 78.

Μέσα από το συγκεκριμένο μοντέλο, οι Karavdic and Gregory (2005)
προσπαθούν να: α) ενσωματώσουν την έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου στις ήδη
υπάρχουσες

θεωρίες

του εξαγωγικού

μάρκετινγκ,

β)

δημιουργήσουν μία

εναλλακτική προσέγγιση σύγκρισης των δυνάμεων του περιβάλλοντος, της
εξαγωγικής στρατηγικής μάρκετινγκ και της εξαγωγικής επίδοσης, και γ) προτείνουν
ιδέες για μελλοντική έρευνα μέσα από την ανάπτυξη προτάσεων που θα διερευνούν
το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου και του
Διαδικτύου στην εξαγωγική διαδικασία. Αναφορικά με την πραγματοποίηση
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εμπειρικής έρευνας, προτείνουν τη χρήση είτε της μεθόδου της παλινδρόμησης, είτε
της μεθόδου της SEM (Structural Equation Modeling).
Η επόμενη προσπάθεια πραγματοποιήθηκε από τους Nguyen and Barrett
(2006) οι οποίοι πηγαίνουν ένα βήμα πίσω και εξετάζουν τους παράγοντες που
επηρεάζουν την πρόθεση των εξαγωγικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε
μεταβατικές αγορές να υιοθετήσουν τη χρήση του Διαδικτύου. Παρόλο που, το
συγκεκριμένο θεωρητικό μοντέλο δεν αφορά παράγοντες που επηρεάζουν την
επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγές, αλλά την πρόθεση υιοθέτησής
του από εξαγωγικές επιχειρήσεις, θα γίνει η παρουσίασή του διότι παρέχει χρήσιμα
και άμεσα σχετιζόμενα με την παρούσα έρευνα θεωρητικά δεδομένα.
Το θεωρητικό μοντέλο των Nguyen and Barrett (2006), στηρίχτηκε σε δύο
παράγοντες ενός άλλου θεωρητικού μοντέλου, καθώς επίσης, και σε δύο
συγκεκριμένους παράγοντες της οργανωσιακής θεωρίας. Το άλλο θεωρητικό
μοντέλο που χρησιμοποίησαν οι συγγραφείς, ονομάζεται Μοντέλο Αποδοχής της
Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model) και αναπτύχθηκε από τον Davis
(1989), με στόχο την πρόβλεψη της αποδοχής και υιοθέτησης της τεχνολογίας των
υπολογιστών από τους χρήστες. Οι δύο παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν από το
Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας, είναι: α) η αντίληψη της χρησιμότητας της
τεχνολογίας, και β) η αντίληψη της εύκολης χρήσης της.
Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στο γεγονός, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι
τείνουν να κάνουν, ή να μην κάνουν, χρήση μιας νέας τεχνολογικής εφαρμογής
ανάλογα με το βαθμό που η συγκεκριμένη εφαρμογή θεωρούν ότι θα τους βοηθήσει
να εκτελέσουν την εργασία τους καλύτερα και πιο αποδοτικά. Ο δεύτερος
παράγοντας, ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο ένας χρήστης θεωρεί ότι η χρήση μιας
νέας τεχνολογικής εφαρμογής θα είναι εύκολη και χωρίς μεγάλο κόστος, έχοντας ως
δεδομένο ότι έχει αντιληφθεί τη χρησιμότητά της. Ο Davis (1989), διατυπώνει ότι η
ύπαρξη υψηλών αντιληπτικών επιπέδων χρησιμότητας και εύκολης χρήσης μιας
τεχνολογικής εφαρμογής οδηγεί σε πρόθεση για υιοθέτησή της.
Οι Nguyen and Barrett (2006), προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τους
παραπάνω παράγοντες για το μοντέλο τους, επεκτείνουν την εφαρμογή τους από το
ατομικό πεδίο στο επιχειρηματικό. Έτσι, παίρνουν τις δύο αυτές έννοιες και τις
μετατρέπουν σε οργανωσιακή αντίληψη της χρησιμότητας του Διαδικτύου, η οποία
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ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο η επιχείρηση θεωρεί ότι το Διαδίκτυο μπορεί να
διευκολύνει τις εξαγωγικές της δραστηριότητες, και σε οργανωσιακή αντίληψη της
εύκολης χρήσης του Διαδικτύου, η οποία ορίζεται με τη σειρά της ως ο βαθμός στον
οποίο η επιχείρηση πιστεύει ότι η χρήση του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς
θα είναι εύκολη.
Η αδυναμία του Μοντέλου Αποδοχής της Τεχνολογίας να ενσωματώσει το
ρόλο που παίζουν τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά στην υιοθέτηση μιας
καινοτομίας, οδήγησε του συγγραφείς στο να συμπεριλάβουν στο θεωρητικό τους
υπόδειγμα δύο από τους πιο σημαντικούς οργανωσιακούς παράγοντες, οι οποίοι
είναι ο προσανατολισμός στην αγορά και ο προσανατολισμός στη μάθηση. Ο πρώτος
παράγοντας, αποτελείται από τρία συμπεριφορικά συστατικά, τον προσανατολισμό
στον πελάτη, τον προσανατολισμό στον ανταγωνισμό, και το συντονισμό των
διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης. Κάθε ένα από τα παραπάνω τρία
συμπεριφορικά συστατικά, συμμετέχει ουσιαστικά στη δημιουργία της γνώσης, στη
διάχυσή της, και στην ανταπόκριση απέναντι στις πληροφορίες που συλλέγει από το
εξωτερικό της περιβάλλον η επιχείρηση. Από την άλλη μεριά, ο δεύτερος
οργανωσιακός παράγοντας είναι συνονθύλευμα τριών στοιχείων, τα οποία είναι η
δέσμευση απέναντι στη μάθηση, το ανοιχτό μυαλό, και το κοινό όραμα (Nguyen and
Barrett, 2006).
Με βάση τους τέσσερις παράγοντες, την οργανωσιακή αντίληψη της
χρησιμότητας του Διαδικτύου, την οργανωσιακή αντίληψη της εύκολης χρήσης του
Διαδικτύου, τον προσανατολισμό στην αγορά, και τον προσανατολισμό στη μάθηση, οι
Nguyen and Barrett (2006), δημιούργησαν οκτώ ερευνητικές υποθέσεις τις οποίες
και αξιολόγησαν εμπειρικά χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 144 εξαγωγικών
επιχειρήσεων του Βιετνάμ. Η εμπειρική αξιολόγηση οδήγησε στην επαλήθευση επτά
υποθέσεων, με αποτέλεσμα να προτείνουν οι συγγραφείς το θεωρητικό μοντέλο που
παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.5.
Τέλος, οι Beckers et al. (2007) προτείνανε ένα θεωρητικό μοντέλο μέσα από
το οποίο ερευνούν την επίδραση των Διαδικτυακών ικανοτήτων μιας εξαγωγικής
επιχείρησης πάνω στην απόκτηση γνώσεων στον τομέα του εξαγωγικού μάρκετινγκ
και μακροπρόθεσμα στην εξαγωγική της επίδοση. Το προτεινόμενο μοντέλο
αποτελείται από επτά (7) βασικές μεταβλητές οι οποίες είναι: α) οι Διαδικτυακές ικα-

231

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

Σχήμα 4.5: Θεωρητικό Μοντέλο Υιοθέτησης του Διαδικτύου από Εξαγωγικές
Επιχειρήσεις
Προσανατολισμός
στην Αγορά
Η5
Η4

Η8

Οργανωσιακή
Αντίληψη
Χρησιμότητας του
Διαδικτύου

Η6

Η1

Πρόθεση Χρήσης
του Διαδικτύου

Η3

Προσανατολισμός
στη Μάθηση

Η7

Οργανωσιακή
Αντίληψη
Χρησιμότητας του
Διαδικτύου

Η2
(Δεν
επαληθεύτηκε)

Πηγή: Nguyen and Barrett, 2006, σελ. 36.

νότητες της εξαγωγικής επιχείρησης, β) η εμπειρική γνώση του εξαγωγικού
μάρκετινγκ, γ) η πληροφοριακή γνώση του εξαγωγικού μάρκετινγκ (δηλαδή η γνώση
που προήλθε από διάφορες πηγές πληροφοριών και όχι μέσα από την πράξη και τα
βιώματα των στελεχών της εταιρίας), δ) οι ικανότητες της επιχείρησης πάνω στο
εξαγωγικό μάρκετινγκ, ε) η στρατηγική εξαγωγικού μάρκετινγκ που ακολουθεί η
επιχείρηση, στ) η βραχυπρόθεσμη εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης, και ζ) η
μακροπρόθεσμη εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης.
Με βάση τις παραπάνω μεταβλητές, οι Beckers et al. (2007) προτείνουν οκτώ
ερευνητικές υποθέσεις τις οποίες και αξιολογούν εμπειρικά. Αρχικά επιλέξανε 913
μικρομεσαίες Ολλανδικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν εξαγωγικά για
τουλάχιστον τρία χρόνια και είχαν δική τους εταιρική ιστοσελίδα. Χρησιμοποίησαν
τη μέθοδο του online ερωτηματολογίου και συλλέξανε δεδομένα από συνολικά 200
επιχειρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό απάντησης (response rate) της
τάξεως του 22%. Για την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν χρησιμοποίησαν
αρχικά τη μέθοδο της επαληθευτικής παραγοντικής ανάλυσης (Confirmatory Factor
Analysis), και στη συνέχεια τη μέθοδο της ανάλυσης μονοπατιού (Path Analysis).
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλες οι υποθέσεις ισχύουν και είναι στατιστικά
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σημαντικές. Το προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο των Beckers et al. (2007)
παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.6 που ακολουθεί.
Σχήμα 4.6: Θεωρητικό Μοντέλο Επίδρασης των Διαδικτυακών Δυνατοτήτων μιας
Επιχείρησης στην Εξαγωγική της Επίδοση
Διαδικτυακές
Δυνατότητες

Η1a
Πληροφοριακή
Γνώση

Η1b

Η3

Η8

Η4
Η6

Δυνατότητες
Εξαγωγικού
Μάρκετινγκ

Εμπειρική
Γνώση

Η2

Βραχυπρ/σμη
Εξαγωγική
Επίδοση
Η7a

Στρατηγική
Εξαγωγικού
Μάρκετινγκ
Η7b

Η5

Μακροπρ/σμη
Εξαγωγική
Επίδοση

Πηγή: Beckers et al., 2007, σελ. 5.

Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές καταλήγουν σε δύο βασικά συμπεράσματα.
Πρώτον, οι Διαδικτυακές δυνατότητες της επιχείρησης έχουν μία έμμεση επίδραση
στην εξαγωγική της επίδοση όταν τα στελέχη της χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες
αυτές για να αυξήσουν τις γνώσεις τους πάνω στο εξαγωγικό μάρκετινγκ.
Επιπροσθέτως, οι Διαδικτυακές δυνατότητες σε συνδυασμό με τις εξαγωγικές
δυνατότητες της επιχείρησης, επιδρούν θετικά στη στρατηγική εξαγωγικού
μάρκετινγκ, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει θετικά τόσο τη βραχυπρόθεσμη όσο
και τη μακροπρόθεσμη εξαγωγική της επίδοση. Δεύτερον, τα αποτελέσματα
καταδεικνύουν ότι μέτριες επενδύσεις στις Διαδικτυακές δυνατότητες της
επιχείρησης οδηγούν σε μέγιστη αποτελεσματικότητα.

4.4 Πλεονεκτήματα του Διαδικτύου στο Διεθνές και Εξαγωγικό ΜΚΤ
Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο Κεφάλαιο, το Διαδίκτυο μπορεί να
αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό και βοηθητικό εργαλείο για τα ανώτατα στελέχη
των επιχειρήσεων, τα οποία ασχολούνται με τους τομείς του διεθνούς και
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εξαγωγικού μάρκετινγκ. Ο σημαντικότερος λόγος είναι ότι απορρέουν πολλά
πλεονεκτήματα από τη χρήση του, ειδικά για τις ΜΜΕ οι οποίες αντιμετωπίζουν
συχνά περισσότερα προβλήματα επιβίωσης και ανάπτυξης.
Πάρα πολλές ακαδημαϊκές μελέτες και έρευνες κάνουν ιδιαίτερη αναφορά
πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός
σκόρπιων και μη ομαδοποιημένων αποτελεσμάτων. Με βάση τις σημαντικότερες
από τις παραπάνω μελέτες (Cronin, 1994; Ellsworth and Ellsworth, 1995; Sterne,
1995; Ainscough and Luckett, 1996; Ellsworth and Ellsworth, 1996; Pallab, 1996;
Quelch and Klein, 1996; Auger and Gallaugher, 1997; Bennett, 1997; Hamill, 1997;
Hamill and Gregory, 1997; Hoffman and Novak, 1997; Poon and Swatman, 1997;
Vlosky and Fontenot, 1997; Bennett, 1998; Breitenbach and Van Doren, 1998; Ng et
al., 1998; Samiee, 1998a; Kiang et al., 2000; Nance, 2000; Pitis and Vlosky, 2000;
Moodley, 2002; Petersen et al., 2002; Sorensen and Buatsi, 2002; Chrysostome and
Rosson, 2004; Dholakia and Kshetri, 2004; Fillis et al., 2004; Freund and Weinhold,
2004; Hajidimitriou and Azaria, 2004; Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004;
Rosson, 2004; Hajidimitriou and Azaria, 2005; Mostafa et al., 2006), στον Πίνακα
4.2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα κυριότερα πλεονεκτήματα
της χρήσης του Διαδικτύου στο διεθνές και εξαγωγικό μάρκετινγκ.
Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2,
ισχύουν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι το
Διαδίκτυο είναι προσβάσιμο από όλες τις γωνιές του πλανήτη, ισχύει μόνο υπό τον
όρο ότι ο εκάστοτε χρήστης κατέχει τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό που του
εξασφαλίζει την πρόσβαση. Ακόμα ένα παράδειγμα, αποτελεί το γεγονός ότι το
Διαδίκτυο επιτρέπει και στις μικρότερες επιχειρήσεις την άμεση είσοδο σε ξένες
αγορές μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι μικρές αυτές επιχειρήσεις διαθέτουν το
απαραίτητο χρηματοοικονομικό υπόβαθρο για να αποκτήσουν την απαιτούμενη
τεχνολογική υποδομή και την κατάλληλη τεχνογνωσία για να την εφαρμόσουν.
Άλλο ένα σημαντικό ζήτημα, είναι ότι ένα μικρό κομμάτι των πλεονεκτημάτων
συνδέεται στενά με το μέγεθος της επιχείρησης, εννοώντας ότι οι μεγάλες εταιρίες
είναι πολύ πιο πιθανό να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις πλήρεις δυνατότητες που
απορρέουν από τη χρήση του Διαδικτύου εξαιτίας της αυξημένης τους
χρηματοοικονομικής και οργανωσιακής δύναμης, συγκριτικά με τις ΜΜΕ. Για πα-
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Πίνακας 4.2: Πλεονεκτήματα της Χρήσης του Διαδικτύου στο Διεθνές και
Εξαγωγικό Μάρκετινγκ
1. Πρόσβαση από και σε όλες τις γωνιές του πλανήτη
2. Παγκόσμια γεωγραφική κάλυψη, έκταση, και φύση
3. Εύκολη πρόσβαση σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών κάθε είδους
4. Χαμηλό κόστος απόκτησης των πληροφοριών
5. Προωθεί τις άμεσες πωλήσεις μέσω αλληλεπιδραστικού διαλόγου με νέους
πελάτες
6. Διευκολύνει τη δημιουργία και τη διάχυση της υπάρχουσας γνώσης
7. Δημιούργησε έναν εντελώς καινούργιο βιομηχανικό κλάδο
8. Συνεχής (24/7) λειτουργία και φθηνή διαφήμιση-προώθηση των προϊόντων
9. Αύξηση των εξόδων
10. Πρόσβαση σε νέες ανεκμετάλλευτες αγορές
11. Εξάλειψη ορισμένων εμποδίων εισόδου
12. Χαμηλό κόστος εκκίνησης και συντήρησης
13. Μεγαλύτερη αποδοτικότητα και μείωση του κόστους των επιχειρηματικών
συναλλαγών
14. Υψηλή ταχύτητα και χαμηλό κόστος επικοινωνίας
15. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των ιστοσελίδων έχουν χαμηλό κόστος
16. Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι προμηθευτές, μπορούν να ενσωματώσουν στις
εταιρικές τους ιστοσελίδες όσες πληροφορίες αυτοί επιθυμούν
17. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι προϊόντων στοιχίζουν πολύ λιγότερο από τους
έντυπους
18. Δεν υπάρχουν καθόλου έξοδα εκτύπωσης
19. Η πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό παρέχεται σε όλες τις επιχειρήσεις ισότιμα,
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους
20. Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν το ίδιο επαγγελματικές και υψηλής
ποιότητας ιστοσελίδες με τις μεγάλες
21. Οι πληροφορίες μπορούν να διεισδύσουν ακόμα και στο μικρότερο κομμάτι της
αγοράς και των χρηστών που τις αναζητούν
22. Επιτρέπει ακόμα και στις μικρότερες επιχειρήσεις την άμεση είσοδο σε ξένες
αγορές
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Πίνακας 4.2: Πλεονεκτήματα της Χρήσης του Διαδικτύου στο Διεθνές και
Εξαγωγικό Μάρκετινγκ (Συνεχ.)
23. Προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα παροχής online υποστήριξης των
πελατών τους
24. Η ανάπτυξη και δημιουργία Διαδικτυακών εμπορικών κέντρων (μια πλειάδα
δικτυακών τόπων συγκεντρωμένων σε μία ιστοσελίδα) έχει τη δυνατότητα να
προσελκύσει πολλούς τύπους πελατών
25. Βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ της επιχείρησης και των προμηθευτών,
διανομέων, αντιπροσώπων και ξένων πελατών της
26. Η «Ψυχική Απόσταση» δεν έχει τόσο μεγάλη επίδραση στους χρήστες του
Διαδικτύου, διότι μία εξαγωγική επιχείρηση επικοινωνεί με όλες τις αγορές του
κόσμου ταυτόχρονα και ανεξάρτητα από τις οικονομικές, πολιτιστικές, και
εμπορικές διαφορές που εμφανίζουν
27. Σε αντίθεση με τις υψηλές προϋποθέσεις που ισχύουν για όλα τα μέλη ενός
ολόκληρου δικτύου προστιθέμενης αξίας αναφορικά με την υιοθέτηση ενός
συστήματος EDI, μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο ακόμα
και πριν τον εντοπισμό των εμπορικών της εταίρων
28. Παρέχει τόσο σύγχρονη όσο και ασύγχρονη επικοινωνία, ξεπερνώντας χρονικά
προβλήματα
29. Προσφέρει αποδοτική διαφήμιση και δυνατότητα μέτρησης και αξιολόγησής της
30. Οι ιστοσελίδες μπορούν να είναι δυναμικές και οι πληροφορίες μπορούν να
ανανεωθούν και να επεκταθούν με σχετικά χαμηλό κόστος, παρέχοντας τη
δυνατότητα απόκτησης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο
31. Υποστηρίζει πλήρως τις πολυμεσικές εφαρμογές, μεταδίδοντας κείμενο, εικόνα
και ήχο
32. Διευκολύνει το συντονισμό και την αυτοματοποίηση των εσωτερικών
επιχειρηματικών διαδικασιών, βελτιώνοντας σημαντικά την οργανωσιακή
αποτελεσματικότητα
33. Δημιούργησε ένα καινούργιο κανάλι ενδοεπιχειρησιακής και διεπιχειρησιακής
επικοινωνίας μέσα από τη χρήση διαφόρων εργαλείων όπως είναι το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα προγράμματα ομιλίας (IRC, MUDS), και η
τηλεδιάσκεψη
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Πίνακας 4.2: Πλεονεκτήματα της Χρήσης του Διαδικτύου στο Διεθνές και
Εξαγωγικό Μάρκετινγκ (Συνεχ.)
34. Μειώνει σημαντικά τα μεγάλα αποθέματα, τα κόστη αποθήκευσης, και την
ενοικίαση χώρου
35. Μικραίνει την αλυσίδα προσφοράς και μειώνει τις προμήθειες και τα
λειτουργικά κόστη
36. Διευκολύνει την εξατομικευμένη προώθηση και τις εξατομικευμένες πωλήσεις
στους πελάτες, και αναβαθμίζει την ευελιξία της επιχείρησης
37. Αίρει όλους τους γεωγραφικούς περιορισμούς
38. Επιτρέπει την άμεση ίδρυση εικονικών υποκαταστημάτων
39. Μέσα από την αποτελεσματική διαφήμιση και την παγκόσμια κάλυψη, επιτρέπει
την δημιουργία και το χτίσιμο γνωστής και αναγνωρίσιμης εταιρικής επωνυμίαςμάρκας
40. Δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις μέσα από την
ισχυροποίηση των σχέσεών τους με τους πελάτες
41. Υποστηρίζει τη μετάδοση ηλεκτρονικών εγγράφων
42. Δημιουργεί νέες προϊοντικές ευκαιρίες
43. Οδηγεί αρχικά στη μείωση, και στη συνέχεια στη σταδιακή σταθεροποίηση των
τιμών
44. Μειώνει τη σημασία και την εξάρτηση από τους ενδιάμεσους στην αλυσίδα
προσφοράς, αφού φέρνει σε άμεση επαφή τον πωλητή με τον αγοραστή
45. Διευκολύνει τη συμμετοχή σε παγκόσμιες Διαδικτυακές κοινότητες
46. Απλοποιεί την αποστολή εγγράφων σχετικών με την εξαγωγική διαδικασία, με
αποτέλεσμα να μειώνει τη γραφειοκρατία
47. Διευκολύνει ηλεκτρονικά τον τρόπο πληρωμής
48. Αποτελεί ένα καινούργιο εικονικό κανάλι
49. Αυξημένη αλληλεπιδραστικότητα
50. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δοκιμάσουν τις ιδέες τους πριν τις εφαρμόσουν
σε πλήρη κλίμακα και βάση
51. Γρηγορότερη παράδοση ορισμένων προϊόντων
52. Αποδοτικό εργαλείο για τις δημόσιες σχέσεις
53. Βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης
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Πίνακας 4.2: Πλεονεκτήματα της Χρήσης του Διαδικτύου στο Διεθνές και
Εξαγωγικό Μάρκετινγκ (Συνεχ.)
54. Παρέχει αυξημένη πρόσβαση σε κλαδικές πληροφορίες
55. Σύνδεση υπαλλήλων σε απομακρυσμένα γραφεία
56. Πιο γρήγορη ανάπτυξη προϊόντων
57. Δημιουργία εικόνας μιας επιχείρησης που παρακολουθεί τις τεχνολογικές
εξελίξεις
58. Μειώνει τα κόστη εισόδου (entry costs) σε νέες αγορές μέσα από οργανωμένες
ανταλλαγές με πολυάριθμους πωλητές και αγοραστές, καθώς και μέσα από
δυνατές μηχανές αναζήτησης που δίνουν τη δυνατότητα σε αγοραστές και
πωλητές να βρίσκουν ο ένας τον άλλο με πολύ χαμηλό κόστος
59. Εμπλουτίζει και συμπληρώνει τη διαδικασία μάθησης σχετικά με τις διεθνείς
λειτουργίες και τις ξένες αγορές, μέσα από γρήγορη και εκτεταμένη πρόσβαση
σε σχετικές πληροφορίες
60. Δημιουργία επιπρόσθετου καναλιού ανατροφοδότησης (feedback) από τους
πελάτες στην επιχείρηση
61. Διευκολύνει την απόκτηση στοιχείων για τους πελάτες
62. Δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εμπλακεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο
63. Αναβαθμίζει την έρευνα και την ανάλυση της αγοράς
64. Δημιουργεί την πιθανότητα και την ευκαιρία εκκίνησης μιας επιχείρησης για
πολλούς και διαφορετικούς τύπους ανθρώπων
ράδειγμα, το χαμηλό κόστος εκκίνησης και συντήρησης μιας εταιρικής ιστοσελίδας,
το γεγονός ότι η πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό είναι ισότιμη για όλες τις
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, καθώς επίσης και το ότι οι μικρές επιχειρήσεις
μπορούν να έχουν το ίδιο επαγγελματικές και υψηλής ποιότητας ιστοσελίδες με τις
μεγάλες, δεν σημαίνει και ότι το Διαδίκτυο μπορεί να εξαλείψει ολοσχερώς τα
πλεονεκτήματα των μεγαλύτερων και πιο γνωστών εξαγωγικών επιχειρήσεων.
Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι επιχειρήσεις αυτές
διαθέτουν πιο αναγνωρίσιμες μάρκες προϊόντων, έχουν χτίσει επιχειρηματικές
σχέσεις δεκαετιών, και συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις εξαγωγικές και μη-
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διαδικτυακές δραστηριότητές τους με τον ίδιο ρυθμό όπως και πριν την
επιχειρηματική εισαγωγή τους στο Διαδίκτυο (Samiee, 1998a).
Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι καταναλωτές-χρήστες όλων των
χωρών μπορούν να εκμεταλλευτούν ορισμένα από τα παραπάνω πλεονεκτήματα,
όπως για παράδειγμα τα εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, τη μείωση της
τιμής μέσα από την ελάττωση της αλυσίδας προσφοράς, των προμηθειών και των
λειτουργικών εξόδων, την διεύρυνση των αγοραστικών τους επιλογών, καθώς και την
αυξημένη αλληλεπιδραστικότητα, έτσι ώστε να μειώσουν το χρόνο επιλογής και να
βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των καταναλωτικών τους
αποφάσεων (Ng et al., 1998).

4.5 Προϋποθέσεις Χρήσης του Διαδικτύου από Εξαγωγείς
Η αποτελεσματική εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τη
χρήση του Διαδικτύου απαιτεί τόσο μια σημαντική αλλαγή των εσωτερικών
διαδικασιών της επιχείρησης, όσο και έναν ουσιαστικό επαναπροσδιορισμό των
σχέσεών της με τις αγορές που εξυπηρετεί και με τους προμηθευτές που
συνεργάζεται. Η μεγάλη πρόκληση για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, βρίσκεται στην
αποτελεσματική ανάπτυξη και δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων και
ικανοτήτων υιοθέτησης, απορρόφησης, και χρήσης της τεχνολογίας του Διαδικτύου
(Moodley, 2002).
Αρκετές ερευνητικές προσπάθειες κάνουν ιδιαίτερη μνεία στις προϋποθέσεις
χρήσης της νέας τεχνολογίας. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν πολλές ανάλογες
αναφορές για τις κατάλληλες προϋποθέσεις χρήσης του Διαδικτύου για εξαγωγικούς
σκοπούς. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα από τις πιο αξιόλογες, και σχετικές με
το συγκεκριμένο κομμάτι, προσπάθειες (Poon and Swatman, 1997; Moodley, 2002;
Sorensen and Buatsi, 2002; Fillis et al., 2004), στον Πίνακα 4.3 παρουσιάζονται
συνολικά οι σημαντικότερες προϋποθέσεις χρήσης του Διαδικτύου στα πλαίσια των
εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
Είναι σκόπιμο, για τους στόχους της παρούσας έρευνας, να ταξινομηθούν και
να κατηγοριοποιηθούν οι προϋποθέσεις χρήσης του Διαδικτύου του Πίνακα 4.3, με
βάση δύο μεταβλητές: α) το μέγεθος της εταιρίας, και β) την ανάπτυξη της χώρας
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Πίνακας 4.3: Προϋποθέσεις της Χρήσης του Διαδικτύου στις Εξαγωγές
1. Ύπαρξη χρηματοοικονομικών πηγών και χρηματοδότησης
2. Ύπαρξη της βασικής τεχνολογικής υποδομής στην επιχείρηση
3. Εύκολη και φτηνή απόκτηση πρόσβασης στο Διαδίκτυο
4. Κατάλληλες τηλεπικοινωνιακές υποδομές στη χώρα
5. Απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών
6. Ύπαρξη ξεκάθαρης στρατηγικής υιοθέτησης του Διαδικτύου από την πλευρά της
επιχείρησης
7. Αλλαγή προσανατολισμού στις σχέσεις της επιχείρησης, από τις προσωπικές
επαφές στο ψηφιακό περιβάλλον
8. Τεχνολογική και τεχνική γνώση του τρόπου λειτουργίας και χρήσης του
Διαδικτύου
9. Ύπαρξη μακροπρόθεσμης διαχείρισης της/ων εταιρικής/ών ιστοσελίδας/ων
10. Ύπαρξη ενθουσιασμού για την υιοθέτηση και προώθηση του Διαδικτύου τόσο
από τα ανώτατα στελέχη όσο και από το υπόλοιπο προσωπικό
11. Κατανόηση και αντίληψη των ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση του
Διαδικτύου
12. Ανυπαρξία τεχνοφοβίας από τα στελέχη και το προσωπικό
13. Καταλληλότητα του προϊόντος και του κλάδου
14. Διαθεσιμότητα τεχνολογικά εκπαιδευμένου προσωπικού
15. Ύπαρξη

επιχειρηματικών

συστημάτων

και

προγραμμάτων

τα

οποία

διευκολύνουν την επαρκή εξυπηρέτηση των διεθνών πελατών
16. Δυνατότητα ανταπόκρισης σε ηλεκτρονικές παραγγελίες
17. Ύπαρξη

συστημάτων

ολοκλήρωσης

και

πιστοποίησης

Διαδικτυακών

συναλλαγών
18. Ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας εξυπηρέτησης απομακρυσμένων αγορών
19. Χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης
20. Πρόβλεψη της μελλοντικής χρησιμότητας του Διαδικτύου στις επιχειρήσεις του
ίδιου κλάδου, και ικανότητα μετατροπής της πρόβλεψης σε πράξη
21. Απόκτηση συστημάτων και πλατφόρμας ενσωμάτωσης, επικοινωνίας και
συντονισμού του Διαδικτύου με τις ενδοεπιχειρησιακές και διεπιχειρησιακές
λειτουργίες και διαδικασίες της επιχείρησης
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στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η πρώτη μεταβλητή χρησιμοποιείται,
αφενός γιατί η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώνεται στις ΜΜΕ, διαχωρίζοντάς τες
από τις μεγάλες, και αφετέρου γιατί το μέγεθος της εταιρίας επηρεάζει σε μεγάλο
βαθμό τον αριθμό και την φύση των προϋποθέσεων. Η δεύτερη μεταβλητή, αφορά
το επίπεδο της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας στην οποία
δραστηριοποιείται η εξαγωγική επιχείρηση, ή με άλλα λόγια το αν η χώρα
χαρακτηρίζεται ως αναπτυσσόμενη ή ως ανεπτυγμένη, και χρησιμοποιείται γιατί και
αυτή φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τον προσανατολισμό της επιχείρησης και τον
τρόπο υιοθέτησης του Διαδικτύου.
Το αποτέλεσμα της κατηγοριοποίησης των προϋποθέσεων χρήσης του
Διαδικτύου στις εξαγωγές με βάση το μέγεθος της εταιρίας και το επίπεδο ανάπτυξης
της χώρας, παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 4.4, και οδηγεί στην αναγνώριση
τεσσάρων βασικών ομάδων προϋποθέσεων: α) προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν για
ΜΜΕ σε αναπτυσσόμενες χώρες, β) προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν για ΜΜΕ σε
ανεπτυγμένες χώρες, γ) προϋποθέσεις που αφορούν μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες
δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες, και δ) προϋποθέσεις που αφορούν
μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ανεπτυγμένες χώρες. Πρέπει
να υπογραμμιστεί το γεγονός, ότι ορισμένες προϋποθέσεις είναι κοινές και για τις
τέσσερις ομάδες.
Η κατηγοριοποίηση του Πίνακα 4.4, είναι πολύ διαφωτιστική αφού κάνει πολύ
εύκολη τη σύγκριση των τεσσάρων ομάδων προϋποθέσεων και την εξαγωγή
συμπερασμάτων. Για παράδειγμα, είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί με μια ματιά
ότι οι ΜΜΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες έρχονται αντιμέτωπες με περισσότερες
δυσκολίες και προϋποθέσεις αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτύου για
εξαγωγικούς σκοπούς, συγκριτικά με τις μεγάλες επιχειρήσεις στις ανεπτυγμένες
χώρες. Αυτό το συμπέρασμα συμβαδίζει απόλυτα με την ήδη υπάρχουσα θεωρία,
που έχει αναλυθεί στο 2ο Κεφάλαιο, και η οποία αναφέρει ότι οι ΜΜΕ
αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερες δυσκολίες κατά την προσπάθεια εκμετάλλευσης
των διεθνών ευκαιριών, εξαιτίας ενός αριθμού περιοριστικών παραγόντων, όπως η
μικρή πρόσβαση σε ξένες αγορές, η έλλειψη ικανού προσωπικού, το χαμηλό επίπεδο
τεχνολογικής υποδομής, και η περιορισμένη εξαγωγική εμπειρία.
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Πίνακας 4.4: Κατηγοριοποίηση των Προϋποθέσεων της Χρήσης του Διαδικτύου
στις Εξαγωγές
Αναπτυσσόμενες

Ανεπτυγμένες

ΜΜΕ

1. Ύπαρξη χρηματοδότησης
2. Ύπαρξη τεχνολογικής υποδομής
3. Εύκολη και φτηνή απόκτηση
πρόσβασης
4. Τηλεπικοινωνιακές υποδομές
5. Απελευθέρωση των
τηλεπικοινωνιών
6. Ύπαρξη ξεκάθαρης στρατηγικής
υιοθέτησης του Διαδικτύου
7. Αλλαγή προσανατολισμού στις
σχέσεις της επιχείρησης
8. Γνώση του Διαδικτύου
9. Μακροπρόθεσμη διαχείριση της
εταιρικής ιστοσελίδας
10. Ύπαρξη ενθουσιασμού
11. Κατανόηση των ωφελειών
12. Ανυπαρξία τεχνοφοβίας
13. Καταλληλότητα του προϊόντος
14. Διαθεσιμότητα προσωπικού
15. Ύπαρξη συστημάτων επαρκούς
εξυπηρέτησης διεθνών πελατών
16. Δυνατότητα ανταπόκρισης σε
ηλεκτρονικές παραγγελίες
17. Συστήματα πληρωμών
18. Προηγούμενη εμπειρία
19. Σχέσεις εμπιστοσύνης
20. Πρόβλεψη μελλοντικής
χρησιμότητας
21. Ενσωμάτωση Διαδικτύου

1. Ύπαρξη χρηματοδότησης
2. Ύπαρξη τεχνολογικής υποδομής
3. Εύκολη και φτηνή απόκτηση
πρόσβασης
4. Ύπαρξη ξεκάθαρης στρατηγικής
υιοθέτησης του Διαδικτύου
5. Αλλαγή προσανατολισμού στις
σχέσεις της επιχείρησης
6. Μακροπρόθεσμη διαχείριση της
εταιρικής ιστοσελίδας
7. Ύπαρξη ενθουσιασμού
8. Κατανόηση των ωφελειών
9. Καταλληλότητα του προϊόντος
10. Διαθεσιμότητα προσωπικού
11. Ύπαρξη συστημάτων επαρκούς
εξυπηρέτησης διεθνών πελατών
12. Δυνατότητα ανταπόκρισης σε
ηλεκτρονικές παραγγελίες
13. Συστήματα πληρωμών
14. Προηγούμενη εμπειρία
15. Σχέσεις εμπιστοσύνης
16. Πρόβλεψη μελλοντικής
χρησιμότητας
17. Ενσωμάτωση Διαδικτύου

Μεγάλες
Επιχειρήσεις

1. Ύπαρξη τεχνολογικής υποδομής
2. Τηλεπικοινωνιακές υποδομές
3. Απελευθέρωση των
τηλεπικοινωνιών
4. Ύπαρξη ξεκάθαρης στρατηγικής
υιοθέτησης του Διαδικτύου
5. Αλλαγή προσανατολισμού στις
σχέσεις της επιχείρησης
6. Μακροπρόθεσμη διαχείριση της
εταιρικής ιστοσελίδας
7. Ύπαρξη ενθουσιασμού
8. Κατανόηση των ωφελειών
9. Ανυπαρξία τεχνοφοβίας
10. Καταλληλότητα του προϊόντος
11. Συστήματα πληρωμών
12. Πρόβλεψη μελλοντικής
χρησιμότητας
13. Ενσωμάτωση Διαδικτύου

1. Ύπαρξη τεχνολογικής υποδομής
2. Ύπαρξη ξεκάθαρης στρατηγικής
υιοθέτησης του Διαδικτύου
3. Αλλαγή προσανατολισμού στις
σχέσεις της επιχείρησης
4. Μακροπρόθεσμη διαχείριση της
εταιρικής ιστοσελίδας
5. Ύπαρξη ενθουσιασμού
6. Κατανόηση των ωφελειών
7. Καταλληλότητα του προϊόντος
8. Συστήματα πληρωμών
9. Πρόβλεψη μελλοντικής
χρησιμότητας
10. Ενσωμάτωση Διαδικτύου
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Από την άλλη πλευρά, οι μεγάλες επιχειρήσεις α) κατέχουν ισχυρότερη
χρηματοοικονομική βάση, με αποτέλεσμα να τους είναι ευκολότερο αφενός να
συμπεριλάβουν τις καινούργιες τεχνολογικές καινοτομίες-γνώσεις και την υποδομή
που απαιτεί η χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγές, και αφετέρου, ειδικά στις
ανεπτυγμένες χώρες όπου η χρήση νέων τεχνολογικών εφαρμογών είναι πιο
διαδεδομένη, να αποφεύγουν την τεχνοφοβία, β) μπορούν εύκολα να αποκτήσουν
μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν
και νέους δυνητικούς πελάτες από ολόκληρο τον κόσμο, και γ) λειτουργούν
περισσότερα χρόνια σε ξένες αγορές, αποκτώντας μεγαλύτερη εμπειρία στο να
ξεπερνούν εξαγωγικά εμπόδια.

4.6 Προβλήματα Χρήσης του Διαδικτύου από Εξαγωγείς
Η γρήγορη εξάπλωση του Διαδικτύου ως βασικού εργαλείου ολοκλήρωσης των
εξαγωγικών επιχειρηματικών συναλλαγών και/ή δημιουργίας εσόδων, εξαρτάται
κατά κύριο λόγο είτε από την παρουσία δομικών περιορισμών, είτε από την
ταχύτητα με την οποία αυτοί εξαλείφονται. Ο μεγάλος ενθουσιασμός που περικλείει
το Διαδίκτυο και τις πιθανές επιχειρηματικές του εφαρμογές, θα υποχωρούσε σε
μεγάλο βαθμό εάν οι ερευνητές και οι επιχειρηματίες έδιναν περισσότερη έμφαση
στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι υπάρχοντες δομικοί περιορισμοί στη
χρήση του Διαδικτύου (Benjamin and Wingland, 1995; Quelch and Klein 1996;
Samiee, 1998a).
Πολλές σημαντικές μελέτες (Pallab, 1996; Auger and Gallaugher, 1997;
Bennett, 1997; Hamill and Gregory, 1997; Vlosky and Fontenot, 1997; Breitenbach
and Van Doren, 1998; Palumbo and Herbig, 1998; Samiee, 1998a; Nance, 2000; Pitis
and Vlosky, 2000; Moodley, 2002; Sorensen and Buatsi, 2002; Melewar and Smith,
2003; Chrysostome and Rosson, 2004; Fillis et al., 2004; Rosson, 2004;
υπογραμμίζουν τα βασικότερα εμπόδια για μια πιο εκτεταμένη χρήση του
Διαδικτύου από εξαγωγείς. Τα κοινά και πιο σημαντικά από τα παραπάνω δομικά
εμπόδια, παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.5.
Η κατηγοριοποίηση των εμποδίων έγινε με βάση το μέγεθος της επιχείρησης,
τόσο γιατί οι ΜΜΕ επιχειρήσεις αποτελούν το βασικό αντικείμενο έρευνας της πα-
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Πίνακας 4.5: Τα Κύρια Εμπόδια για μια πιο Εκτεταμένη Χρήση του
Διαδικτύου από Εξαγωγείς
ΜΜΕ
Μεγάλες Επιχειρήσεις
1. Ασφάλεια δεδομένων, πληροφοριών, &
συναλλαγών
2. Ελλιπής γνώση & εκπαίδευση στη
χρήση του
3. Έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού
στην αγορά εργασίας
4. Το κόστος & η ταχύτητα πρόσβασης
5. Το κόστος & η ευκολία απόκτησης του
απαραίτητου εξοπλισμού
6. Νομικά ζητήματα & περιορισμοί
7. Η γλώσσα
8. Η κουλτούρα
9. Χαμηλή υποδομή των τηλεπικοινωνιών
10. Ανυπαρξία χρηματοδότησης
11. Οπισθοδρομική και παρωχημένη
νοοτροπία της διοίκησης
12. Έλλειψη οράματος για επέκταση
13. Η απουσία προγραμμάτων ανάπτυξης
των προμηθευτών
14. Η αλλαγή του τρόπου αγοράς
προϊόντων, αφού συνήθως ο αγοραστής
ψάχνει τον πωλητή και όχι το
αντίστροφο
15. Η ύπαρξη ενοχλητικών διαφημίσεων
16. Η ύπαρξη των λεγόμενων spam, ή trash,
ή junk, ή bulk ηλεκτρονικών μηνυμάτων
17. Ο τεράστιος όγκος των πληροφοριών &
η δυσκολία στην εύρεση της κατάλληλης
πληροφορίας από τον αγοραστή
18. Οι αλλαγές εργασιακών μεθόδων &
σχέσεων που επιβάλλει η χρήση του
19. Η εξάλειψη επαφής πρόσωπο με
πρόσωπο
20. Ύπαρξη τεχνοφοβίας
21. Υψηλό κόστος συντήρησης
22. Η μη χρήση του Διαδικτύου από το
δίκτυο της επιχείρησης (πελάτες,
προμηθευτές, συνεργάτες,
ανταγωνιστές)
23. Δυσκολία στόχευσης ορισμένων
τμημάτων της αγοράς (π.χ. άτομα τρίτης
ηλικίας)
24. Αβεβαιότητα για τα προσδοκώμενα
οφέλη του Διαδικτύου για την
επιχείρηση
25. Δυσκολία ενσωμάτωσης του Διαδικτύου
με τις λειτουργικές ενδοεπιχειρησιακές
διαδικασίες
26. Διαθεσιμότητα τεχνικών πηγών

1. Ασφάλεια δεδομένων, πληροφοριών, &
συναλλαγών
2. Έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού
στην αγορά εργασίας
3. Η ταχύτητα πρόσβασης
4. Νομικά ζητήματα & περιορισμοί
5. Η γλώσσα
6. Η κουλτούρα
7. Χαμηλή υποδομή των τηλεπικοινωνιών
8. Η αλλαγή του τρόπου αγοράς
προϊόντων, αφού συνήθως ο αγοραστής
ψάχνει τον πωλητή και όχι το
αντίστροφο
9. Η ύπαρξη ενοχλητικών διαφημίσεων
10. Η ύπαρξη των λεγόμενων spam, ή trash,
ή junk, ή bulk ηλεκτρονικών μηνυμάτων
11. Ο τεράστιος όγκος των πληροφοριών &
η δυσκολία στην εύρεση της κατάλληλης
πληροφορίας από τον αγοραστή
12. Οι αλλαγές εργασιακών μεθόδων &
σχέσεων που επιβάλλει η χρήση του
13. Η εξάλειψη επαφής πρόσωπο με
πρόσωπο
14. Δυσκολία στόχευσης ορισμένων
τμημάτων της αγοράς (π.χ. άτομα τρίτης
ηλικίας)
15. Έλλειψη τεχνολογικών προτύπων
16. Μείωση του περιθωρίου κέρδους
17. Η αξιοπιστία των πληροφοριών που
παρέχονται από το Διαδίκτυο
18. Δεν βοηθά στην τροποποίηση του
προϊόντος
19. Δεν συμβάλλει στην απόκτηση
εμπειρικής γνώσης
20. Παράγοντες, όπως η ικανοποίηση του
πελάτη, οι οποίοι χρησιμοποιούνται
συχνά ως πρότυπα μέτρησης της
επιτυχίας των ενδοεπιχειρησιακών
συστημάτων, δεν μπορούν ακόμα να
εφαρμοστούν πλήρως στο Διαδίκτυο
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Πίνακας 4.5: Τα Κύρια Εμπόδια για μια πιο Εκτεταμένη Χρήση του Διαδικτύου από
Εξαγωγείς (Συνεχ.)
ΜΜΕ
Μεγάλες Επιχειρήσεις
27. Φόβος αναγνώρισης των προωθητικών
προσπαθειών από ανταγωνιστικές
εταιρίες
28. Ανάγκη αναδόμησης των τμημάτων
μάρκετινγκ & πωλήσεων
29. Μικρότερη επαφή με τους πωλητές
30. Έλλειψη τεχνολογικών προτύπων
31. Μείωση του περιθωρίου κέρδους
32. Η αξιοπιστία των πληροφοριών που
παρέχονται από το Διαδίκτυο
33. Δεν βοηθά στην τροποποίηση του
προϊόντος
34. Παρά τη χρήση του, απαιτείται συχνά η
ύπαρξη φυσικής παρουσίας της
επιχείρησης
35. Δεν συμβάλλει στην απόκτηση
εμπειρικής γνώσης
36. Δεν υπάρχει ακριβής καθορισμός του
πόση πληροφορία μπορεί & πρέπει να
μπει σε μια εταιρική ιστοσελίδα
37. Ο αυξημένος ανταγωνισμός στις διεθνείς
αγορές
38. Η αύξηση που επιφέρει στα λειτουργικά
κόστη της επιχείρησης
39. Η έλλειψη εμπειρίας
40. Έλλειψη γνώσεων αναφορικά με τις
διαδικασίες εκκίνησης της χρήσης του
Διαδικτύου
41. Οι κακές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ
των μελών της ίδιας αλυσίδας αξίας
42. Η άποψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο
δεν έχει καμία σχέση με τα προϊόντα της
επιχείρησης και τα επιχειρηματικά τους
σχέδια
43. Παράγοντες, όπως η ικανοποίηση του
πελάτη, οι οποίοι χρησιμοποιούνται
συχνά ως πρότυπα μέτρησης της
επιτυχίας των ενδοεπιχειρησιακών
συστημάτων, δεν μπορούν ακόμα να
εφαρμοστούν πλήρως στο Διαδίκτυο

ρούσας μελέτης, όσο και γιατί στις περισσότερες από τις παραπάνω εργασίες
υπάρχουν αναφορές για περιορισμούς που αφορούν συγκεκριμένα τις ΜΜΕ. Στη
κατηγοριοποίηση του Πίνακα 4.5 δεν χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο ταξινόμησης το
επίπεδο ανάπτυξης της χώρας, γιατί είναι ολοφάνερο ότι ολόκληρη η λίστα με τα
δομικά προβλήματα της χρήσης του Διαδικτύου ισχύει σε διαφορετικά επίπεδα τόσο
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στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες. Το παραπάνω συμπέρασμα,
είναι ανάλογο με αυτό του Samiee (1998a), ο οποίος τονίζει ότι οι δομικοί
περιορισμοί για μια πιο εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου είναι παρόντες σε
διαφορετικά επίπεδα τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες
εξαγωγικές αγορές, με τη διαφορά ότι στις πιο ανεπτυγμένες αγορές έχουν αφενός
μικρότερη ένταση και αφετέρου αποφεύγεται η δημοσιοποίησή τους.
Η σύγκριση των δύο στηλών του Πίνακα 4.5, οδηγεί εύκολα στο συμπέρασμα
ότι οι ΜΜΕ πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό προβλημάτων
και δομικών περιορισμών για να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν το Διαδίκτυο στις
εξαγωγικές τους δραστηριότητες. Από τον παραπάνω Πίνακα των 43 δομικών
περιορισμών στη χρήση του Διαδικτύου από τις εξαγωγικές ΜΜΕ, η πλειοψηφία
των προβλημάτων έχει αναλυθεί λεπτομερώς από όλες σχεδόν τις έρευνες που
αναφέρονται

στο

συγκεκριμένο

ζήτημα,.

Παρόλα

αυτά,

υπάρχουν

επτά

συγκεκριμένα εμπόδια τα οποία είναι λιγότερο ξεκάθαρα, τα οποία είναι: α) η
μετάβαση από την επαφή πρόσωπο με πρόσωπο στο ψηφιακό περιβάλλον, β) τα
νομικά ζητήματα και οι περιορισμοί, γ) η γλώσσα, δ) η κουλτούρα, ε) οι κακές
σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των μελών της ίδιας αλυσίδας αξίας, στ) η γενική
απουσία αναπτυξιακών προγραμμάτων των προμηθευτών, και ζ) παράγοντες, όπως η
ικανοποίηση του πελάτη, οι οποίοι χρησιμοποιούνται συχνά ως πρότυπα μέτρησης
της επιτυχίας των ενδοεπιχειρησιακών συστημάτων, δεν μπορούν ακόμα να
εφαρμοστούν πλήρως στο Διαδίκτυο.
Μία κοινή πεποίθηση μεταξύ των εξαγωγέων είναι το γεγονός, ότι το
Διαδίκτυο δεν έχει τη δύναμη να αντικαταστήσει την επαφή πρόσωπο με πρόσωπο
και τις προσωπικές σχέσεις, παρόλο που οι επιχειρηματικές και προωθητικές του
δυνατότητες φαίνεται να μην έχουν όρια. Αυτό μπορεί να αλλάξει στα επόμενα
χρόνια, εφόσον οι δυνατότητες τηλεδιάσκεψης γίνουν πιο προσιτές και προσβάσιμες
από τις εξαγωγικές ΜΜΕ. Προς το παρόν, όμως, φαίνεται ότι ένα σημαντικό πρόβλημα στη χρήση του Διαδικτύου παραμένει η έλλειψη της προσωπικής
αλληλεπίδρασης.

Αυτό,

συνεπάγεται

τη

χρήση

του

περισσότερο

ως

συμπληρωματικού παρά ως κύριου εργαλείου προώθησης και ολοκλήρωσης των
εξαγωγικών δραστηριοτήτων (Nance, 2000).
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Η ύπαρξη αυστηρών περιορισμών οι οποίοι περιορίζουν την πρόσβαση και τη
διείσδυση του Διαδικτύου, ισχύει τόσο για τις ανεπτυγμένες όσο και για τις
αναπτυσσόμενες χώρες. Στις ανεπτυγμένες αγορές, τέτοιοι νόμοι και περιορισμοί
αφορούν κυρίως την ιδιωτικότητα και θέματα εθνικής ασφάλειας. Οι κανονιστικές
ρυθμίσεις στα αναπτυσσόμενα τμήματα του πλανήτη είναι ευρύτερες και
υποστηρίζονται επιπρόσθετα από ζητήματα όπως ο προστατευτισμός και η
περιορισμένη παροχή πληροφοριών προς το ευρύ κοινό (Samiee, 1998a). Σε
ορισμένες χώρες, η περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες στηρίζεται σε ηθικές
και κοινωνικοπολιτικές βάσεις.
Είναι γενικώς αποδεκτό ότι τα Αγγλικά αποτελούν την παγκόσμια επίσημη
γλώσσα του εμπορίου. Παρά το γεγονός αυτό, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που είναι
προσανατολισμένες προς τον πελάτη, είναι υποχρεωμένες από τον αυξημένο
ανταγωνισμό που υπάρχει στις διεθνείς αγορές, να αναπτύξουν ιστοσελίδες σε
πολλές γλώσσες εάν επιθυμούν να τις προσεγγίσουν με επιτυχία. Πιο συγκεκριμένα,
οι λιανικοί εξαγωγείς πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά ότι η γνώση της Αγγλικής
γλώσσας, ακόμα και σε ορισμένα ανεπτυγμένα κράτη, δεν είναι ευρέως
διαδεδομένη. Για παράδειγμα, μερικοί από τους πιο διαπρεπείς και εξέχοντες
διεθνείς καταναλωτικούς καταλόγους προϊόντων που διατίθενται ηλεκτρονικά, όπως
είναι για παράδειγμα οι κατάλογοι των εταιριών Quelle, και Neckermann,
μεταφράζονται σε διάφορες γλώσσες. Παρόλο που, ολοένα και περισσότερες
ιστοσελίδες προσφέρουν άμεση μετάφραση, μόνο λίγες γλώσσες είναι προς το παρόν
διαθέσιμες και πολλές γλωσσικές ιδιαιτερότητες παραμένουν πολύ δύσκολες στο
χειρισμό και στην κυριολεκτική απόδοση του νοήματός τους (Samiee, 1998a).
Σε χώρες με βαθιά ριζωμένες παραδόσεις και έθιμα και σε περιπτώσεις όπου
παρατηρείται διαφοροποίηση των προϊόντων, η κουλτούρα επηρεάζει σε σημαντικό
βαθμό την υιοθέτηση του Διαδικτύου τόσο για εξαγωγικούς σκοπούς όσο και για
αύξηση των εσόδων. Ορισμένες διεθνείς συναλλαγές με συγκεκριμένες κουλτούρες
και χώρες εμπεριέχουν ως κύριο στοιχείο τους αυτό της προσωπικής επαφής, ενώ
από την άλλη το Διαδίκτυο είναι ένα σχετικά απρόσωπο μέσο το οποίο επιχειρεί να
αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες και τις συναλλαγές. Έτσι, δημιουργείται ένα
πολιτιστικό και πολιτισμικό χάσμα, το οποίο κάνει τις διαδικτυακές συναλλαγές
δύσκολες στην πραγματοποίησή τους και το Διαδίκτυο ένα κατάλληλο εργαλείο για
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λιγότερο προσωπικές σχέσεις. Αντιθέτως, όταν οι διαδικτυακές συναλλαγές
εμπεριέχουν ηλεκτρονικά μεταφερόμενα προϊόντα, όπως είναι για παράδειγμα τα
mp3’s ή τα ηλεκτρονικά βιβλία (e-books), η κουλτούρα του καταναλωτή-χρήστη
είναι λιγότερο πιθανό να επηρεάσει το ρόλο του Διαδικτύου στην αγοραστική του
απόφαση (Samiee, 1998a).
Οι ενσωματωμένες ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες υποστηρίζουν αρκετές
ενοποιημένες λειτουργίες μεταξύ των επιχειρήσεων, όπως είναι για παράδειγμα οι
συμφωνίες ροής της παραγωγής σε μια παραγωγική αλυσίδα όπου το τελικό προϊόν
μιας επιχείρησης αποτελεί την πρώτη ύλη για κάποια άλλη. Με άλλα λόγια, οι
πωλήσεις, το μάρκετινγκ και οι υπηρεσίες υποστήριξης των πελατών (front-office),
καθώς επίσης και η αποθήκη, οι λογιστικές βάσεις, και η επεξεργασία των
παραγγελιών (back-office) της κάθε εταιρίας που συμμετέχει σε μια αλυσίδα αξίας,
πρέπει να είναι ενοποιημένες. Οι δυσμενείς και αντίξοες σχέσεις που μπορεί να
υπάρχουν μεταξύ των μελών της αλυσίδας αξίας σε πολλούς βιομηχανικούς
κλάδους, καθιστούν την παραπάνω ενοποίηση ένα πολύ δύσκολο έργο. Ένα βασικό
πρόβλημα είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην αλυσίδα αξίας
δεν έχουν ενσωματώσει στην οργανωσιακή τους λειτουργία πληροφοριακά
συστήματα (Poon and Swatman, 1997; Moodley, 2002).
Ένα δεύτερο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι οι προμηθευτές δε γνωρίζουν τις
δυνατότητες και τις χρήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου και του Διαδικτύου. Το
πρόβλημα αυτό, εντείνεται και από τη γενική απουσία κυβερνητικών αναπτυξιακών
και εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία να απευθύνονται στους προμηθευτές.
Άρα, η κάθετη και οριζόντια ενσωμάτωση και ολοκλήρωση της αλυσίδας αξίας,
πρέπει να αποτελεί μία μακροπρόθεσμη στρατηγική, ειδικότερα για τις
αναπτυσσόμενες χώρες όπου υπάρχει χαμηλή τεχνολογική βάση πληροφοριακών
συστημάτων και έλλειψη ενοποιημένων ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών
ηλεκτρονικών δικτύων (Moodley, 2002).
Τέλος, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που χρησιμοποιούνται συχνά για την
αξιολόγηση των εσωτερικών συστημάτων των επιχειρήσεων και οι οποίοι δεν
μπορούν ακόμα να εφαρμοστούν στο Διαδίκτυο. Είναι δύσκολο να αναγνωριστεί και
να μετρηθεί η αιτιότητα, ή η αιτιώδης σχέσεις, στο Διαδίκτυο, γιατί η δομή και το
μέγεθός του μετατρέπουν τις κανονικές μετρήσεις της αιτιότητας σε πρακτικά
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ανούσιες. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των χρηστών του
Διαδικτύου το οποίο αποκομίζει μεγάλη ικανοποίηση από τους γρήγορους χρόνους
ανταπόκρισης των ιστοσελίδων. Στην πράξη, οι χρόνοι ανταπόκρισης των
ιστοσελίδων εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως η χωρητικότητα και ο
αριθμός των χρηστών που επισκέπτονται εκείνη τη στιγμή τη συγκεκριμένη
ιστοσελίδα, η ώρα (δηλαδή το αν είναι πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, ή βράδυ) κατά
την οποία ένας χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα, και το υλικό (hardware) που
αυτός ή αυτή χρησιμοποιεί. Έτσι, είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθεί αντικειμενικά
η ικανοποίηση του χρήστη χρησιμοποιώντας τους χρόνους απόκρισης των
ιστοσελίδων. Επίσης, κάθε προσπάθεια σύγκρισης των μετρήσεων θα καταλήξει σε
μη ρεαλιστικά αποτελέσματα (Poon and Swatman, 1997).

4.7 Εξαγωγικά Εμπόδια που Εξαλείφει η Χρήση του Διαδικτύου
Η κατάλληλη, και κάτω από τις σωστές συνθήκες, χρήση του Διαδικτύου παρέχει τη
δυνατότητα στις επιχειρήσεις, και ειδικότερα στις ΜΜΕ οι οποίες αντιμετωπίζουν
μεγαλύτερα προβλήματα χρηματοδότησης, να μειώσουν ή ακόμα και να εξαλείψουν
ορισμένα σημαντικά εξαγωγικά εμπόδια (το συγκεκριμένο ζήτημα αναλύθηκε
λεπτομερώς στην Ενότητα 1.7 του 1ου Κεφαλαίου) που συναντούν κατά τη
διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων (Hamill,
1997; Samiee, 1998a). Παρόλα αυτά, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η υιοθέτηση του
Διαδικτύου στα πλαίσια των εξαγωγικών προσπαθειών μιας επιχείρησης δεν
αποτελεί πανάκεια και οριστική λύση για όλα τα πιθανά εμπόδια που μπορεί να
συναντήσει κατά την προσπάθεια διείσδυσής της στις διεθνείς αγορές (Hamill, 1997;
Hamill and Gregory, 1997).
Τα τελευταία 15 χρόνια, αρκετές έρευνες ασχολήθηκαν με το ζήτημα του ποια
εξαγωγικά εμπόδια μειώνει ή εξαλείφει η χρήση του Διαδικτύου. Στον Πίνακα 4.6,
παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα των σημαντικότερων μελετών
πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη στήλη του Πίνακα
εμφανίζονται τα εξαγωγικά εμπόδια που εξαλείφονται από τη χρήση του Διαδικτύου,
ενώ στη δεύτερη στήλη παρουσιάζονται οι αντίστοιχες πηγές. Στον Πίνακα 1.6 του
1ου Κεφαλαίου, έχουν παρουσιαστεί τα σημαντικότερα εξαγωγικά εμπόδια με βάση
τη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Για την εύκολη αντιπαράθεση και σύγκρι-
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Πίνακας 4.6: Εξαγωγικά Εμπόδια που Μειώνει ή Εξαλείφει η Χρήση του
Διαδικτύου
Εμπόδιο
Εξαγωγικά Εμπόδια
Πηγές
Πίνακα 1.6
1. Δυσκολία στην απόκτηση
πληροφοριών για τις ξένες
αγορές

Bennett, 1997, σελ. 328; Hamill, 1997,
σελ. 312; Hamill and Gregory, 1997,
σελ. 21; Bennett, 1998, σελ. 29; Samiee,
1998a, σελ. 413; Petersen et al., 2002,
σελ. 208; Sorensen and Buatsi, 2002,
σελ. 482;

Νο.1

2. Πρόσβαση σε ξένες αγορές
και εξαγωγική προώθηση

Bennett, 1997, σελ. 328; Hamill, 1997,
σελ. 312; Hamill and Gregory, 1997,
σελ. 21; Bennett, 1998, σελ. 29; Samiee,
1998a, σελ. 413; Chrysostome and
Rosson, 2004, σελ. 1;

Νο.16

3. Υψηλά κόστη και
επιχειρηματικοί κίνδυνοι

Hamill, 1997, σελ. 312; Hamill and
Gregory, 1997, σελ. 21; Bennett, 1998,
σελ. 29; Samiee, 1998a, σελ. 413;
Chrysostome and Rosson, 2004, σελ. 1;

Νο.6

4. Ψυχική απόσταση

Bennett, 1997, σελ. 328; Hamill, 1997,
σελ. 312; Hamill and Gregory, 1997,
σελ. 21; Bennett, 1998, σελ. 29; Fillis et
al., 2004, σελ. 183;

Νο.3

5. Ανεπαρκής αντιπροσώπευση
και επιλογή ικανών
διανομέων

Bennett, 1997, σελ. 328; Hamill, 1997,
σελ. 312; Hamill and Gregory, 1997,
σελ. 21; Bennett, 1998, σελ. 29;

Νο.5

6. Κακή Προσαρμογή,
επικοινωνία και υποστήριξη
των εξαγόμενων προϊόντων

Hamill, 1997, σελ. 312; Hamill and
Gregory, 1997, σελ. 21; Fillis et al.,
2004, σελ. 183;

Νο.7

7. Έλλειψη γνώσεων σχετικά με
τις εξαγωγικές διαδικασίες
και τη γραφειοκρατία

Hamill, 1997, σελ. 312; Hamill and
Gregory, 1997, σελ. 21;

Νο.4

8. Περιορισμοί προερχόμενοι
από διεθνείς κανόνες

Chrysostome and Rosson, 2004, σελ. 1;

Νο.10

ση των εξαγωγικών εμποδίων των δύο Πινάκων, στην τρίτη στήλη του Πίνακα 4.6
αναγράφεται ο αριθμός που κατέχει το συγκεκριμένο εξαγωγικό εμπόδιο στον
Πίνακα 1.6.
Μία σημαντική παρατήρηση, είναι ότι τα εμπόδια του Πίνακα 4.6
παρατέθηκαν σύμφωνα με τη συχνότητα εμφάνισής τους στα αποτελέσματα των
αντίστοιχων ερευνών. Αυτό σημαίνει, πως σχεδόν όλες οι μελέτες έδειξαν ότι η
χρήση του Διαδικτύου διευκολύνει σημαντικά στο να ξεπεραστεί η δυσκολία
απόκτησης πληροφοριών από τις επιχειρήσεις, ένα πολύ σημαντικό και αρκετά κοινό
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εξαγωγικό εμπόδιο για τις ΜΜΕ. Επίσης, το αμέσως επόμενο πιο συχνό αποτέλεσμα
είναι ότι η χρήση του Διαδικτύου διευκολύνει την πρόσβαση σε ξένες αγορές και την
προώθηση των εξαγωγικών προϊόντων σ’ αυτές. Αντιθέτως, μόνο μία έρευνα έδειξε
ότι η υιοθέτηση του Διαδικτύου έχει τη δυνατότητα να μειώσει τόσο τους
περιορισμούς που προέρχονται από διεθνείς κανόνες όσο και τα εμπόδια εισόδου
στις ξένες αγορές. Μια ακόμα ουσιαστική και χρήσιμη παρατήρηση, αποτελεί το ότι
τα αποτελέσματα των ερευνών μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό, παρά το γεγονός ότι οι
συγκεκριμένες ερευνητικές προσπάθειες έγιναν σε πολύ διαφορετικά δείγματα,
κλάδους, και χώρες.
Εάν ρίξουμε μια ματιά, σε σχέση με τα εξαγωγικά εμπόδια του Πίνακα 4.6,
στα αποτελέσματα του Πίνακα 4.2 όπου παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα της
χρήσης του Διαδικτύου στο διεθνές και εξαγωγικό μάρκετινγκ, θα δούμε, μεταξύ
άλλων, ότι το Διαδίκτυο παρέχει: α) πρόσβαση από και σε όλες τις γωνιές του
πλανήτη (Νο.1), β) εύκολη πρόσβαση σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών κάθε
είδους (Νο.3), γ) χαμηλό κόστος απόκτησης των πληροφοριών (Νο. 4), δ) συνεχής
(24/7) λειτουργία και φθηνή διαφήμιση-προώθηση των προϊόντων (Νο.8), ε) χαμηλό
κόστος εκκίνησης και συντήρησης (Νο.12), στ) υψηλή ταχύτητα και χαμηλό κόστος
επικοινωνίας (Νο.14), ζ) η «Ψυχική Απόσταση» δεν έχει τόσο μεγάλη επίδραση
στους χρήστες του Διαδικτύου, διότι μία εξαγωγική επιχείρηση επικοινωνεί με όλες
τις αγορές του κόσμου ταυτόχρονα και ανεξάρτητα από τις οικονομικές,
πολιτιστικές, και εμπορικές διαφορές που εμφανίζουν (Νο.26), και η) επιτρέπει την
άμεση ίδρυση εικονικών υποκαταστημάτων (Νο.38). Έχοντας ως βάση τα παραπάνω
πλεονεκτήματα, μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση με τα εξαγωγικά εμπόδια του
Πίνακα 4.6, και εύκολα να συμπεράνουμε τον τρόπο με τον οποίο το Διαδίκτυο έχει
τη δυνατότητα να εξαλείψει ορισμένα σημαντικά εξαγωγικά εμπόδια.

4.8 Παράγοντες Επιτυχημένης Εξαγωγικής Χρήσης του Διαδικτύου
από ΜΜΕ
Παρόλο που οι δυνατότητες επιχειρηματικής εφαρμογής του Διαδικτύου φαίνεται να
είναι πολύ μεγάλες και πολλές επιχειρήσεις πραγματοποιούν ήδη σημαντικές
διεθνείς πωλήσεις μέσα από τη χρήση του, η βιβλιογραφία και η αρθρογραφία που
ασχολείται με το ζήτημα της εξαγωγικής υιοθέτησής του από ΜΜΕ είναι αρκετά
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περιορισμένη (Samiee, 1998a; Moodley, 2002; Morgan-Thomas and Bridgewater,
2004; Rosson, 2004). Το γεγονός αυτό, οδηγεί σε δύο αντιφατικά συμπεράσματα.
Από τη μια μεριά, υπάρχουν εξαιρετικά λίγες τεκμηριωμένες θεωρίες και εμπειρικές
έρευνες για να δημιουργήσουμε ένα ουσιαστικό, αναλυτικό, και περιεκτικό
γνωστικό υπόβαθρο και πλαίσιο, ενώ από την άλλη, η πρόκληση της οριοθέτησης
και στοιχειοθέτησης της μελλοντικής εξέλιξης αυτού του νέου μέσου στις εξαγωγές
είναι μεγάλη και ελκυστική.
Κεντρικό σημείο της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί η αναγνώριση, αρχικά
μέσα από την ανασκόπηση της υπάρχουσας αρθρογραφίας και στη συνέχεια μέσα
από μια διαδικασία εμπειρικής αξιολόγησης η οποία θα παρουσιαστεί σε επόμενο
Κεφάλαιο, των παραγόντων που επηρεάζουν σημαντικά και συμβάλλουν στην
επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου ως στοιχείου της εξαγωγικής στρατηγικής των
ΜΜΕ. Στην παρούσα ενότητα, θα παρουσιαστούν λεπτομερώς, με χρονολογική
σειρά από το παρελθόν προς το παρόν, οι σημαντικότερες (και εννοιολογικά
συγγενείς) προσπάθειες αναγνώρισης αυτών των παραγόντων οι οποίες έχουν δει το
φως της δημοσιότητας. Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις ερευνών που δεν
αφορούν άμεσα το κύριο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, αλλά σχετίζονται
έμμεσα με αυτό, θα παρατεθούν, θα αξιολογηθούν θεωρητικά, και θα συγκριθούν με
τα αποτελέσματα άλλων πιο άμεσα συνδεόμενων προσπαθειών, έτσι ώστε να
υπάρχει μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη άποψη για το αν θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο που προτείνει αυτή η έρευνα.
Οι Auger and Gallaugher (1997), σε μια ερευνητική προσπάθειά τους να
αναγνωρίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση της χρήσης του
Διαδικτύου από μικρές επιχειρήσεις, πρότειναν για περαιτέρω μελλοντική έρευνα
επτά πιθανούς παράγοντες: α) το timing, ή αλλιώς τη χρονική στιγμή που θα επιλέξει
η επιχείρηση να υιοθετήσει το Διαδίκτυο, β) τη φήμη της εταιρίας, δηλαδή το πόσο
γνωστή είναι η επωνυμία της επιχείρησης στην αγορά και στους πελάτες, γ) το
βιομηχανικό κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, δ) τα προϊόντα και/ή
οι υπηρεσίες που αυτή προσφέρει, ε) το επίπεδο χρήσης του Διαδικτύου, δηλαδή το
πόσο υψηλού επιπέδου Διαδικτυακή χρήση κάνει η επιχείρηση και τι online
υπηρεσίες προσφέρει στους καταναλωτές-χρήστες, στ) η στρατηγική Διαδικτυακού
μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει η επιχείρηση, και ζ) η τιμολογιακή της πολιτική.
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Τα μειονεκτήματα της προσπάθειας των Auger and Gallaugher (1997) είναι
φανερά και σημαντικά. Πρώτον, δεν υπάρχει ούτε δημιουργία ερευνητικών
υποθέσεων αλλά ούτε και σημαντική εμπειρική αξιολόγηση των παραγόντων.
Επίσης, οι συγγραφείς αναφέρονται στους παράγοντες που επηρεάζουν την
υιοθέτηση του Διαδικτύου στις πωλήσεις γενικά και όχι ειδικά για εξαγωγικές
δραστηριότητες. Τέλος, δεν πραγματοποιείται καμία προσπάθεια δημιουργίας ενός
κατάλληλου θεωρητικού πλαισίου, το οποίο θα επεξηγούσε τον τρόπο λειτουργίας
και χρήσης του Διαδικτύου στις εξαγωγές.
Ο Bennett (1997), προσπάθησε να αναγνωρίσει τις μεταβλητές που
επηρεάζουν όχι την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγές, αλλά τους
παράγοντες που καθορίζουν το αν οι επιχειρήσεις θέλουν, ή όχι, να αποκτήσουν
εταιρική ιστοσελίδα με εξαγωγικό προσανατολισμό. Χρησιμοποίησε δύο ομάδες ως
δείγματα: η πρώτη ομάδα περιελάμβανε 148 εξαγωγικές επιχειρήσεις του Ηνωμένου
Βασιλείου οι οποίες είχαν δικές τους εταιρικές ιστοσελίδες που τις χρησιμοποιούσαν
για να εξυπηρετήσουν σκοπούς του εξαγωγικού τους μάρκετινγκ, και η δεύτερη 210
εξαγωγικές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίες δεν είχαν δικές τους
ιστοσελίδες, αλλά δραστηριοποιούνταν στις ίδιες εξαγωγικές αγορές με αυτές της
πρώτης ομάδας. Οι επιχειρήσεις και των δύο ομάδων ανήκαν στους ίδιους
βιομηχανικούς κλάδους και απασχολούσαν τον ίδιο αριθμό υπαλλήλων.
Ο

Bennett (1997) εξέτασε εμπειρικά ένα σύνολο οκτώ μεταβλητών

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της λογαριθμικής παλινδρόμησης (logistic regression),
με την εξαρτημένη μεταβλητή να είναι διχοτομημένη και να παίρνει τις τιμές (0,1).
Το αποτέλεσμα της παλινδρόμησης έδωσε τέσσερις μεταβλητές ως στατιστικά
σημαντικές: α) τη ψυχική απόσταση, β) τις γνώσεις της επιχείρησης πάνω σε θέματα
νέας τεχνολογίας, γ) τη χρησιμοποίηση, ή μη, ξένων αντιπροσώπων, και δ) την
προσέγγιση της επιχείρησης αναφορικά με τους περιορισμούς στους πόρους. Παρά
το γεγονός, ότι στην μελέτη του Bennett (1997) πραγματοποιείται εμπειρική
αξιολόγηση, παραμένει ως μειονέκτημα το γεγονός ότι ο ερευνητικός του
προσανατολισμός ήταν ελαφρώς διαφορετικός από αυτόν που υιοθετείται στην
παρούσα έρευνα.
Η επόμενη προσπάθεια έγινε από τους Poon and Swatman (1997), οι οποίοι
ερεύνησαν τις προϋποθέσεις-παράγοντες για επιτυχημένη υιοθέτηση του Διαδικτύου

253

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

από τις ΜΜΕ, καθώς και τις στρατηγικές επιρροές που απορρέουν από τη χρήση
του. Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της μελέτης περιπτώσεων, αφού
βασικός στόχος της έρευνας ήταν η αποκόμιση ποιοτικών αποτελεσμάτων. Έτσι, με
βάση ένα δείγμα 23 μικρών επιχειρήσεων, εκ των οποίων οι 18 ήταν εξαγωγικές,
από την Αυστραλία, προχώρησαν σε συνεντεύξεις των στελεχών-κλειδιά σε κάθε μία
από αυτές. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων οδήγησαν στην αναγνώριση έξι
γενικών παραγόντων επιτυχημένης χρήσης του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς
από τις ΜΜΕ, οι οποίοι είναι: α) ο τρόπος χρήσης του Διαδικτύου, δηλαδή το αν
χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας, ως μέσο δημιουργίας εσόδων,
ή ως μέσο αυτοματοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης, β) ο
ενθουσιασμός τη διοίκησης, γ) τα προσδοκώμενα οφέλη από τη χρήση του, δ) ο
βιομηχανικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση και το είδος του
προϊόντος, ε) η ενσωμάτωση και η αλληλεπίδραση του Διαδικτύου με εσωτερικά
συστήματα της επιχείρησης, και στ) η επιχειρηματικότητα, η οποία σε αρκετές
περιπτώσεις πρέπει να συνδυάζεται και με άλλους παράγοντες όπως η
διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης.
Αναφορικά με τον τρίτο παράγοντα, τα προσδοκώμενα οφέλη από τη χρήση
του Διαδικτύου, οι Poon and Swatman (1997) επιχείρησαν να τα κατηγοριοποιήσουν
τόσο σε άμεσα και έμμεσα όσο και σε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
προσδοκώμενα οφέλη. Τα άμεσα προσδοκώμενα οφέλη είναι αυτά που μπορούν
άμεσα να ποσοτικοποιηθούν, ενώ τα έμμεσα δεν είναι εύκολο ούτε να
ποσοτικοποιηθούν αλλά ούτε και να προβλεφθούν. Από την άλλη μεριά, τα
βραχυπρόθεσμα προσδοκώμενα οφέλη γίνονται αντιληπτά μέσα σε μερικούς μήνες,
ενώ τα μακροπρόθεσμα απαιτούν περισσότερο χρόνο και μπορούν να εξελιχθούν
ποικιλοτρόπως. Οι σχέσεις μεταξύ άμεσων, έμμεσων, βραχυπρόθεσμων, και
μακροπρόθεσμων προσδοκώμενων ωφελειών, καθώς και ορισμένα παραδείγματα,
παρουσιάζονται γραφικά στο Σχήμα 4.7.
Τα αποτελέσματα της έρευνας των Poon and Swatman (1997), είναι σημαντικά
αλλά διέπονται από τέσσερις σημαντικές αδυναμίες. Πρώτον, μόνο ένα τμήμα του
δείγματος αποτελείται από εξαγωγείς και όχι ολόκληρο το δείγμα. Δεύτερον,
υπάρχει έλλειψη ποσοτικών στοιχείων. Τρίτον, η ειλικρίνεια στις απαντήσεις των
ερωτώμενων είναι συζητήσιμη. Τέταρτον, μπορεί η μέθοδος της μελέτης περιπτώ-
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Σχήμα 4.7: Κατηγοριοποίηση των Προσδοκώμενων Ωφελειών που Σχετίζονται με
τη Χρήση του Διαδικτύου

Άμεσα
Οφέλη

Έμμεσα
Οφέλη

Παραδείγματα:

Παραδείγματα:

- Μείωση του κόστους
επικοινωνίας
- Δημιουργία βραχυχρόνιων
εσόδων

- Εξασφάλιση επαναλαμβανόμενων αγορών
- Μακροχρόνια παράδοση
προϊόντων και υπηρεσιών

Παραδείγματα:

Παραδείγματα:

- Δυνητικές επιχειρηματικές
ευκαιρίες
- Διαφήμιση και μάρκετινγκ

- Συνεχής επιχειρηματική
μετάλλαξη
- Νέα επιχειρηματική δομή

Βραχυπρόθεσμα

Μακροπρόθεσμα

Πηγή: Poon and Swatman, 1997, σελ. 396.

σεων να παρέχει πιο βαθιά αποτελέσματα, αλλά η γενική εφαρμογή και διάδοσή
τους είναι αμφισβητήσιμη.
Η πρώτη πολύ αξιόλογη και άμεσα σχετιζόμενη προσέγγιση στο κεντρικό θέμα
της παρούσας έρευνας, που είναι η αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν
την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς, έγινε από τον
Samiee (1998a), το θεωρητικό μοντέλο του οποίου παρουσιάστηκε στην Ενότητα 4.3
αυτού του κεφαλαίου. Στην πολύ σημαντική εργασία του, ο Samiee (1998a) πρότεινε
τρεις παράγοντες ως τους πιο σημαντικούς για την επίτευξη μεγαλύτερων
εξαγωγικών εσόδων μέσα από την υιοθέτηση του Διαδικτύου, οι οποίοι είναι: α) ο
τύπος του εξαγωγέα και το στάδιο ανάπτυξής του, β) ο σκοπός χρήσης, ή αλλιώς ο
σκοπός εφαρμογής του Διαδικτύου, και γ) ο τύπος της συναλλαγής που
διευκολύνεται από το Διαδίκτυο.
Σύμφωνα με τον Samiee (1998a), ο διαχωρισμός των εξαγωγέων που ταιριάζει
περισσότερο στην ανάλυση της χρήσης του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς,
είναι αυτός που τους ξεχωρίζει σε σποραδικούς και τακτικούς. Ο βασικότερος λόγος,
είναι γιατί όταν μια επιχείρηση αποφασίσει να εμπλακεί με τις εξαγωγικές
δραστηριότητες σε μια πιο συχνή βάση, η/οι ιστοσελίδα/ες της θα πρέπει να
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αποπνέει/ουν μια σοβαρή εξαγωγική στάση, και όχι μια εικόνα που θα δημιουργεί
ένα αίσθημα προχειρότητας και πειραματισμού. Προφανώς, όσο οι επιχειρήσεις θα
αποκτούν εμπειρία στη χρήση του Διαδικτύου και όσο προχωράει το επίπεδο της
προσφερόμενης, σε αυτές, τεχνολογίας, τόσο θα αυξάνει η συχνότητα και η ποιότητα
των πελατών που θα τις προσεγγίσουν. Από την άλλη μεριά, οι σποραδικοί
εξαγωγείς είναι επικεντρωμένοι κυρίως στην εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα και η/οι
ιστοσελίδα/ες τους να προσανατολίζεται/ονται και να ακολουθεί/ούν τις εγχώριες
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
Σε γενικές γραμμές, το Διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως μέσο
εξυπηρέτησης των επιχειρηματικών διαδικασιών, είτε ως εργαλείο προώθησης,
παροχής πληροφοριών, και αύξησης των εσόδων. Οι επιχειρηματικές διαδικασίες
στοχεύουν στην αυτοματοποίηση των εξαγωγικών λειτουργιών, οι οποίες
πραγματοποιούνται στις περισσότερες περιπτώσεις απασχολώντας τουλάχιστον ένα
άτομο από το προσωπικό. Οι προσφορές σε πλειστηριασμούς, οι αγορές, η διοίκηση
των αποθεμάτων, και η παρακολούθηση των παραγγελιών και των μεταφορών,
αποτελούν

παραδείγματα

διαδικασιών

που

έχουν

τη

δυνατότητα

να

αυτοματοποιηθούν μέσα από τη χρήση του Διαδικτύου, στις διεθνείς αγορές. Μια
άλλη πιθανή χρήση του Διαδικτύου, είναι ως εργαλείο αύξησης των εσόδων μέσα
από τη διεύρυνση των άμεσων πωλήσεων, την καλύτερη προώθηση των προϊόντων,
και τη βελτίωση της επικοινωνίας. Η χρήση του Διαδικτύου για αύξηση των εσόδων
διαφέρει από αυτή της εξυπηρέτησης των επιχειρηματικών διαδικασιών στο ότι έχει
αφενός μεγαλύτερο εύρος και αντίκτυπο, αφού συμπεριλαμβάνει και μεταβλητές
έξω από την επιχείρηση, όπως είναι για παράδειγμα κάθε πιθανός καταναλωτήςχρήστης που επιθυμεί να αγοράσει τα προϊόντα μιας εταιρίας, και αφετέρου τα
αποτελέσματά της είναι πιο εύκολα αντιληπτά και μετρήσιμα (Samiee, 1998a).
Οι εξαγωγικές συναλλαγές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία
περιλαμβάνει τις ενδοεπιχειρησιακές εξαγωγικές συναλλαγές, οι οποίες παίζουν
πολύ σημαντικό ρόλο για τις μεγάλες επιχειρήσεις με παραγωγικές εγκαταστάσεις σε
πολλές χώρες. Σε μία πραγματικά παγκόσμια επιχείρηση, αυτές οι παραγωγικές
εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται ως παροχείς εξαρτημάτων, ημιτελών, και τελικών
προϊόντων για άλλες παραγωγικές εγκαταστάσεις και τοπικές αγορές της ίδιας
εταιρίας. Τέτοια συστήματα απαιτούν υψηλό βαθμό συντονισμού, ο οποίος
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επιτυγχάνεται συνήθως μέσα από ακριβά ιδιωτικά δίκτυα και άλλα κανάλια
επικοινωνίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το Διαδίκτυο αποτελεί ένα ευκολότερο και πιο
φτηνό μέσο συντονισμού για περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν πολλά
εργοστάσια, και αποθήκες διασκορπισμένες σε αρκετές χώρες. Η δεύτερη κατηγορία
αποτελείται από τις διεπιχειρησιακές εξαγωγικές συναλλαγές, οι οποίες έχουν
συναλλακτική βάση και αποτελούν αντικείμενο εξατομικευμένης διαπραγμάτευσης
στις περιπτώσεις των βιομηχανικών πελατών. Με αυτήν την έννοια, η χρήση του
Διαδικτύου στα πλαίσια των διεπιχειρησιακών συναλλαγών αποσκοπεί στην αύξηση
των εσόδων, στη διευκόλυνση λήψης των παραγγελιών, και στην προώθηση των
προϊόντων. Σε αντίθεση με τις ενδοεπιχειρησιακές εξαγωγικές συναλλαγές, η χρήση
του Διαδικτύου στις διεπιχειρησιακές εξαγωγές εξυπηρετεί τόσο τις μεγάλες όσο και
τις ΜΜΕ (Samiee, 1998a).
Παρά την άμεση σχέση με το ερευνητικό αντικείμενο αυτής της έρευνας, και
τη σημαντικότητα των προτάσεων του Samiee, το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο. Η
προσέγγισή του είναι αποκλειστικά θεωρητική, και δεν υπάρχει καμία εμπειρική ή
ποσοτική εφαρμογή πάνω στις προτάσεις του.
Ο Nance (2000), στα πλαίσια μιας ανεξάρτητης μεταπτυχιακής έρευνας,
προσπάθησε τόσο να εξακριβώσει το ρόλο που διαδραματίζει το Διαδίκτυο στις
εξαγωγές και στο B2B μάρκετινγκ, όσο και να αναγνωρίσει πρότυπα αναφορικά με
τον τρόπο που οι εξαγωγείς το χρησιμοποιούν και αντιλαμβάνονται την
αποτελεσματικότητά του. Ο Nance (2000) χρησιμοποίησε τη μέθοδο της μελέτης
περιπτώσεων, όπως έκαναν οι Poon and Swatman (1997), έχοντας ως δείγμα 16
εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες ήταν όλες B2B προμηθευτές διαφόρων
βιομηχανιών. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε μέσω δομημένων
τηλεφωνικών συνεντεύξεων.
Μεταξύ των αποτελεσμάτων, ο Nance (2000) δηλώνει ότι υπάρχουν τέσσερις
σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση του
Διαδικτύου στο εξαγωγικό μάρκετινγκ: α) το χρόνο δραστηριοποίησης της
επιχείρησης στην αγορά, β) το μέγεθος του βιομηχανικού κλάδου στον οποίο ανήκει,
γ) η δομή του εκάστοτε κλάδου, και πιο συγκεκριμένα το πόσο τμηματοποιημένος
είναι, και δ) η εμπειρία των εξαγωγικών στελεχών. Επίσης, υπογραμμίζει ότι τα
αποτελέσματα της έρευνας δεν έφεραν στην επιφάνεια κανένα σημαντικό πρότυπο ή
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υπόδειγμα χρήσης του Διαδικτύου, οδηγώντας τη συγγραφέα στο συμπέρασμα ότι
απαιτείται πιο βαθιά μελέτη του φαινομένου σε πολύ μεγαλύτερο δείγμα.
Η έρευνα του Nance (2000), διέπεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις ίδιες
αδυναμίες που χαρακτηρίζουν την έρευνα των Poon and Swatman (1997). Πιο
συγκεκριμένα, η ειλικρίνεια στις απαντήσεις των ερωτώμενων είναι συζητήσιμη,
μπορεί η μέθοδος της μελέτης περιπτώσεων να παρέχει πιο βαθιά αποτελέσματα,
αλλά η γενική εφαρμογή και διάδοσή τους είναι αμφισβητήσιμη, το δείγμα
περιελάμβανε τόσο ΜΜΕ όσο και μεγάλες επιχειρήσεις, υπάρχει έλλειψη ποσοτικών
στοιχείων, και τέλος, το δείγμα είναι πολύ μικρό για τη διεξαγωγή ουσιαστικών και
ευρέως εφαρμόσιμων συμπερασμάτων.
Οι Pitis and Vlosky (2000), ερεύνησαν τη χρήση του Διαδικτύου όχι γενικά για
εξαγωγικούς σκοπούς, αλλά συγκεκριμένα από εξαγωγικές επιχειρήσεις δασικών
προϊόντων των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πρωτογενή δεδομένα της μελέτης τους
προέκυψαν από μια ταχυδρομική έρευνα που ξεκίνησε την άνοιξη του 1999,
χρησιμοποιώντας

156

εξαγωγικές

επιχειρήσεις

δασικών

προϊόντων.

Τα

αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, έδειξαν ότι υπάρχουν δύο αλληλένδετοι
παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τη πιθανότητα να χρησιμοποιήσουν οι εξαγωγείς
δασικών προϊόντων το Διαδίκτυο για τη διευκόλυνση των διεθνών επιχειρηματικών
τους συναλλαγών. Οι παράγοντες αυτοί είναι το μέγεθος της εταιρίας, και το ύψος
των εξαγωγικών εσόδων (Pitis and Vlosky, 2000).
Τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα της μελέτης των Pitis and Vlosky (2000),
είναι ότι αφενός εξετάζουν μόνο ένα βιομηχανικό κλάδο, αυτόν των δασικών
προϊόντων, και αφετέρου ότι η αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν την
επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς δεν αποτελούσε το
βασικό άξονα της έρευνας, ο οποίος αφορούσε την εξαγωγή ποσοτικών και
αριθμητικών δεδομένων αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτύου από εξαγωγείς
πρωτογενών δασικών προϊόντων των Η.Π.Α.
Ο Moodley (2002), επικεντρώθηκε στις πιθανές δυνατότητες που έχει το
Διαδίκτυο να διευκολύνει και να αναβαθμίσει τις εξαγωγές και την πρόσβαση των
παραγωγών ξύλινων επίπλων της Νοτίου Αφρικής σε ξένες αγορές. Τα
αποτελέσματα της έρευνάς του βασίστηκαν σε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας,
σε μια ποιοτική έρευνα που πραγματοποίησε χρησιμοποιώντας 62 εξαγωγικές
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επιχειρήσεις παραγωγής ξύλινων επίπλων από τη Νότια Αφρική, και σε 19 ανοιχτές
προσωπικές συνεντεύξεις με ειδικούς του συγκεκριμένου βιομηχανικού κλάδου,
ακαδημαϊκούς, κυβερνητικά στελέχη, εμπορικά σωματεία, εργοδοτικούς συλλόγους,
μη κυβερνητικούς οργανισμούς, στελέχη από Εξαγωγικό Συμβούλιο Επίπλων, και
συμβούλους επιχειρήσεων.
Ο Moodley (2002), προτείνει τέσσερις παράγοντες επιτυχημένης χρήσης του
Διαδικτύου στα πλαίσια της εξαγωγικής επέκτασης μιας επιχείρησης σε νέες διεθνείς
αγορές, οι οποίοι είναι: α) ο βαθμός ύπαρξης προηγούμενης εμπειρίας στην
εξυπηρέτηση απομακρυσμένων αγορών, ή με άλλα λόγια, ο τύπος του εξαγωγέα και
το στάδιο της εξαγωγικής του ανάπτυξης, β) η διαθεσιμότητα εκπαιδευμένου στις
νέες τεχνολογίες προσωπικού, γ) το στάδιο ανάπτυξης της τεχνολογικής υποδομής,
και δ) το επίπεδο κατανόησης και χρήσης των στρατηγικών του ηλεκτρονικού
εμπορίου.
Παρά το γεγονός, ότι ο συγγραφέας έχει πραγματοποιήσει έρευνα και
προσωπικές συνεντεύξεις, τα συμπεράσματά του μοιάζουν να είναι περισσότερο
προτάσεις και λιγότερο αποτελέσματα μιας ποιοτικής και στατιστικής έρευνας.
Επίσης, σημαντικό πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχει περιορισμός σε ένα
μόνο βιομηχανικό κλάδο, αυτόν των ξύλινων επίπλων, μην επιτρέποντας με αυτόν
τον τρόπο τη σύγκριση και γενίκευση των συμπερασμάτων-προτάσεων.
Οι Dholakia and Kshetri (2004), εξέτασαν τους παράγοντες που επηρεάζουν
την υιοθέτηση του Διαδικτύου από τις ΜΜΕ. Οι συγγραφείς πραγματοποίησαν
εμπειρική έρευνα σε 45 ΜΜΕ των Η.Π.Α., χρησιμοποιώντας δομημένο
ερωτηματολόγιο το οποίο στάλθηκε ταχυδρομικώς στους ερωτώμενους. Οι Dholakia
and Kshetri (2004), χωρίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση του
Διαδικτύου από τις ΜΜΕ σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στους ενδοεπιχειρησιακούς
και στους παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, προτείνουν
τέσσερις υποκατηγορίες ενδοεπιχειρησιακών παραγόντων οι οποίες περιλαμβάνουν
το μέγεθος της εταιρίας, την ικανότητα εκτέλεσης και ολοκλήρωσης συγκεκριμένων
λειτουργιών, την ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας στη χρήση της τεχνολογίας του
Διαδικτύου, και την ύπαρξη εμπειρίας στη χρήση άλλων μέσων προώθησης και
μάρκετινγκ, και τρεις υποκατηγορίες παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος οι
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οποίες είναι η υποδομή των τηλεπικοινωνιών, το επιχειρηματικό περιβάλλον στο
οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, και το επίπεδο του ανταγωνισμού.
Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της λογαριθμικής παλινδρόμησης για να
εξετάσουν τις σχέσεις των ενδοεπιχειρησιακών παραγόντων και παραγόντων του
εξωτερικού περιβάλλοντος με την υιοθέτηση του Διαδικτύου από τις ΜΜΕ,
κατέληξαν ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες επηρεασμού είναι: α) το μέγεθος της
εταιρίας, β) η ικανότητα εκτέλεσης και ολοκλήρωσης συγκεκριμένων λειτουργιών,
και πιο συγκεκριμένα η ικανότητα προστασίας των συναλλαγών και των
προσωπικών δεδομένων, γ) η ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας στη χρήση της
τεχνολογίας του Διαδικτύου, και δ) το επίπεδο του ανταγωνισμού, και πιο
συγκεκριμένα η ικανότητα εξυπηρέτησης των πελατών, και η ικανότητα ελέγχου
των ανταγωνιστών και της αγοράς (Dholakia and Kshetri, 2004).
Η πιο σημαντική αδυναμία που διέπει τη μελέτη των Dholakia and Kshetri
(2004), είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσματα αφορούν την υιοθέτηση του
Διαδικτύου από τις ΜΜΕ γενικά, και όχι τη χρήση του για εξαγωγικούς σκοπούς.
Παρόλο που, γίνονται κάποιες αναφορές για πιθανές χρήσεις του Διαδικτύου ως
εργαλείου διεθνούς επέκτασης των ΜΜΕ, τα συμπεράσματα πρέπει να συγκριθούν
με αυτά άλλων ερευνών και να αξιολογηθούν μέσα σε εξαγωγικά πλαίσια.
Σε μια άλλη ερευνητική προσπάθεια, οι Fillis et al. (2004) επιχειρούν να
αξιολογήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις μικρότερες επιχειρήσεις
αναφορικά με τη διαδικασία υιοθέτησης στρατηγικών ηλεκτρονικού επιχειρείν.
Ύστερα από μία σύντομη θεωρητική ανάλυση, οι συγγραφείς πιστεύουν ότι 9
παράγοντες επηρεάζουν την υιοθέτηση στρατηγικών ηλεκτρονικού επιχειρείν από
τις μικρότερες επιχειρήσεις: α) το μέγεθος της εταιρίας, β) το κόστος εκκίνησης, γ) η
επικινδυνότητα των συναλλαγών στο Διαδίκτυο, δ) το επίπεδο επιχειρηματικότητας
της εταιρίας, ε) ο βιομηχανικός κλάδος στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται, στ) το
είδος του προϊόντος, ζ) η ύπαρξη εμπειρίας στη χρήση στρατηγικών ηλεκτρονικού
επιχειρείν, η) η ύπαρξη ικανοτήτων στη χρήση του Διαδικτύου, και θ) η ανάγκη
προσωπικής επαφής με τους πελάτες (Fillis et al., 2004).
Σημαντικά μειονεκτήματα της μελέτης των Fillis et al. (2004), αποτελούν η
απουσία εμπειρικής αξιολόγησης των προτεινόμενων παραγόντων, η απουσία
εξαγωγικού προσανατολισμού, και η χρήση ενός γενικότερου ερευνητικού πλαισίου
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το οποίο εμπεριέχει τη χρήση του Διαδικτύου, αλλά δεν επικεντρώνεται
αποκλειστικά σε αυτή. Παρά την ύπαρξη των παραπάνω σημαντικών προβλημάτων,
η προσπάθεια των Fillis et al. (2004) συμπεριλήφθηκε στην παρούσα ενότητα για
δύο

λόγους.

Πρώτον,

διότι

σχεδόν

όλοι

οι

προτεινόμενοι

παράγοντες

συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα των υπολοίπων εργασιών, και δεύτερον
γιατί υπάρχει έμμεση γνωστική συνάφεια με το αντικείμενο της παρούσας έρευνας.
Οι Freund and Weinhold (2004), ερευνούν την επίδραση του Διαδικτύου στο
παγκόσμιο εμπόριο επικεντρώνοντας την προσοχή τους περισσότερο στις εξαγωγές
των αγαθών, και λιγότερο στις υπηρεσίες. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν, ότι οι
παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγές
είναι οι παρακάτω: α) η απόσταση της αγοράς στόχου, β) το μέγεθος της αγοράς
στόχου, γ) το μέγεθος της εγχώριας αγοράς (όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πιο πολλές
εταιρίες υπάρχουν και άρα τόσο πιο πολλές μπορεί να εξάγουν), δ) η ανάπτυξη του
Διαδικτύου, η οποία μπορεί να σημαίνει είτε αύξηση των χρηστών είτε αύξηση των
ιστοσελίδων, ε) η πρόσβαση στο Διαδίκτυο, στ) το επίπεδο του ανταγωνισμού, και ζ)
το στάδιο ανάπτυξης μιας χώρας, δηλαδή το αν χαρακτηρίζεται ανεπτυγμένη ή
αναπτυσσόμενη (Freund and Weinhold, 2004).
Σημαντικό πρόβλημα στην ανάλυση των Freund and Weinhold (2004),
αποτελεί το γεγονός ότι δεν παρέχουν ένα ορισμένο θεωρητικό μοντέλο έτσι ώστε να
οριοθετήσουν το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Ενώ η μαθηματική και
στατιστική ανάλυση οδηγεί σε υψηλού επιστημονικού επιπέδου αποτελέσματα, η
θεωρητική τεκμηρίωση είναι γενική, ασαφείς, και αόριστη, με αποτέλεσμα να
δημιουργεί προβλήματα κατανόησης και ερμηνείας.
Η δεύτερη πολύ αξιόλογη, ολοκληρωμένη, και στενά συνδεδεμένη, με την
παρούσα έρευνα, εργασία είναι αυτή των Morgan-Thomas and Bridgewater (2004),
το θεωρητικό μοντέλο των οποίων παρουσιάστηκε στην αντίστοιχη ενότητα αυτού
του Κεφαλαίου. Στην έρευνά τους, οι Morgan-Thomas and Bridgewater (2004)
παρουσιάζουν αποτελέσματα από την πρώτη ποσοτική έρευνα που έχει
πραγματοποιηθεί αναφορικά με την αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν
την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγές. Το δείγμα που
χρησιμοποίησαν ήταν 705 εξαγωγικές επιχειρήσεις της Μεγάλης Βρετανίας, οι
οποίες ανήκαν σε διάφορους κλάδους, και οι οποίες διατηρούσαν τις δικές τους
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ερωτηματολόγια, ενώ για την ανάλυσή τους εφάρμοσαν αρχικά τη μέθοδο της
λογαριθμικής παλινδρόμησης για να αξιολογήσουν ένα σύνολο 14 μεταβλητών, και
στη συνέχεια τη μέθοδο της επαληθευτικής παραγοντικής ανάλυσης (confirmatory
factor analysis) για να τεκμηριώσουν τα αποτελέσματα της λογαριθμικής
παλινδρόμησης.
Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν οκτώ σημαντικούς παράγοντες: α) το
φαινόμενο του Δικτύου (the Network effect), δηλαδή το επίπεδο της χρήσης του
Διαδικτύου από όλους τους παίκτες μιας αγοράς (επιχείρηση, ανταγωνιστές,
προμηθευτές, συνεργάτες, πελάτες, χρήστες), β) το επίπεδο επένδυσης στην
ανάπτυξη και εφαρμογή του Διαδικτύου από την πλευρά της επιχείρησης, γ) το
επίπεδο της εμπειρίας των στελεχών της επιχείρησης στη χρήση του Διαδικτύου, δ) η
εξελιγμένη και πολύπλοκη χρήση του Διαδικτύου, ή με άλλα λόγια το πως
χρησιμοποιεί η επιχείρηση το Διαδίκτυο, ε) ο τύπος του εξαγωγέα (σποραδικός ή
σταθερός), στ) η ύπαρξη προηγούμενης εξαγωγικής εμπειρίας, ζ) το είδος του
προϊόντος, και η) η ύπαρξη άλλων άμεσων εξαγωγικών καναλιών (Morgan-Thomas
and Bridgewater, 2004).
Εξαιτίας του γεγονότος, ότι η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί τη μοναδική
προσπάθεια η οποία παρέχει ποσοτικά στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με τον
ερευνητικό στόχο της παρούσας έρευνας, τα αποτελέσματά της θα χρησιμοποιηθούν
ως βάση για το προτεινόμενο μοντέλο και για την αξιολόγηση των παραγόντων που
προτείνουν οι υπόλοιπες ερευνητικές εργασίες. Το μοναδικό στοιχείο το οποίο θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μειονέκτημα της μελέτης των Morgan-Thomas and
Bridgewater (2004), είναι το ότι στο δείγμα περιλαμβάνονται τόσο ΜΜΕ όσο και
μεγάλες επιχειρήσεις. Σημαντικό ερώτημα είναι, το αν οι οκτώ παράγοντες που
προέκυψαν από την έρευνα, ισχύουν αντίστοιχα και σε άλλες χώρες με διαφορετικές
συνθήκες της αγοράς και με διαφορετικό κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό, και
πολιτικό περιβάλλον.
Ο Rosson (2004), σε μια εργασία του, προσπάθησε να ερευνήσει τη χρήση του
Διαδικτύου σε διάφορες εξαγωγικές επιχειρήσεις του Καναδά, χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο της μελέτης περιπτώσεων, όπως ακριβώς έκαναν οι Poon and Swatman
(1997) και o Nance (2000). Ο συγγραφέας επικεντρώθηκε σε 10 ΜΜΕ του Καναδά,
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οι οποίες χρησιμοποίησαν την τεχνολογία του Διαδικτύου για να επεκτείνουν τη
διεθνή τους εμβέλεια και πρόσβαση.
Τα αποτελέσματα της έρευνας του Rosson (2004), έδειξαν ότι υπάρχουν
τέσσερις σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση του
Διαδικτύου στις εξαγωγές: α) η γνώση και η χρήση της τεχνολογίας, β) ο σκοπός για
τον οποίο χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο, δηλαδή το αν χρησιμοποιείται ως μέσο για
επικοινωνία ή ως μέσο υποστήριξης και ανάπτυξης των πωλήσεων, και κατ’
επέκταση ως μέσο δημιουργίας εσόδων, γ) ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το
Διαδίκτυο, δηλαδή το πόσο καλά και στοχευμένα είναι σχεδιασμένη μία ιστοσελίδα,
πόσο εύκολη είναι η πλοήγηση του χρήστη μέσα σ’ αυτή, πόσες επιλογές προσφέρει,
κ.α., και δ) ο ενθουσιασμός και η ενεργητική (proactive) συμπεριφορά της
διοίκησης. Εκτός από το θετικό γεγονός, ότι το δείγμα αφορούσε αποκλειστικά
εξαγωγικές επιχειρήσεις, η έρευνά του Rosson (2004) διέπεται από τις ίδιες
αδυναμίες που χαρακτηρίζουν την προσπάθεια των Poon and Swatman (1997) και
του Nance (2000).
Οι Julian and Holtedahl (2005), επιχειρούν να εξετάσουν την επίδραση τόσο
του Διαδικτύου, όσο και συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της αγοράς και της
επιχείρησης πάνω στην εξαγωγική της επίδοση. Πιο συγκεκριμένα, οι Julian and
Holtedahl (2005) αναφορικά με το Διαδίκτυο εξετάζουν έξι συγκεκριμένους τρόπους
χρήσης του σε συνδυασμό με πέντε χαρακτηριστικά της επιχείρησης και τρία
χαρακτηριστικά της εξαγωγικής αγοράς. Για την διενέργεια της εμπειρικής τους
έρευνας χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της αποστολής ερωτηματολογίων σε 830
εξαγωγικές επιχειρήσεις από την Αυστραλία. Από αυτές, οι 100 απάντησαν και
χρησιμοποιήθηκαν ως το τελικό δείγμα της έρευνας. Για τη διεξαγωγή των
αποτελεσμάτων οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους της παραγοντικής
ανάλυσης και της πολλαπλής παλινδρόμησης.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται για τη
βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης καθώς και για την απόκτηση ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος, τότε έχει σημαντική επίδραση στην εξαγωγική επίδοση των
επιχειρήσεων της Αυστραλίας. Επίσης, σημαντική επίδραση είχαν και τα πέντε
χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Παρά το γεγονός, ότι οι Julian and Holtedahl
τεκμηριώνουν τις προτάσεις τους μέσα από εμπειρική έρευνα, τα αποτελέσματα
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είναι περιορισμένης σημασίας για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης εξαιτίας του
γεγονότος ότι η σκοπιά μέσα από την οποία προσεγγίζουν το Διαδίκτυο είναι πολύ
περιορισμένη και περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο έξι τρόπους χρήσης του
Διαδικτύου. Αντιθέτως, η παρούσα έρευνα έχει ως πρωταρχικό στόχο να
αναγνωρίσει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν γενικά την επιτυχημένη χρήση
του Διαδικτύου στην εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων. Επίσης, ένα ακόμα
μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι το δείγμα φαίνεται να αποτελείται από όλα τα
μεγέθη των επιχειρήσεων και όχι μόνο από μικρομεσαίες..
Οι Mostafa et al. (2006), ερευνούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση
της επιχειρηματικότητας, ή αλλιώς του επιχειρηματικού προσανατολισμού, και της
χρήσης του Διαδικτύου από τις ΜΜΕ. Το κεντρικό τους επιχείρημα, ήταν ότι οι
εταιρίες με υψηλό βαθμό επιχειρηματικότητας, εμφανίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες
τόσο να εκμεταλλευτούν τις εξαγωγικές ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται όσο και
να έχουν καλύτερη εξαγωγική επίδοση, συγκριτικά με εκείνες που υιοθετούν
μικρότερο βαθμό επιχειρηματικότητας (Mostafa et al., 2006).
Για να αξιολογήσουν το επιχείρημά τους, οι συγγραφείς πραγματοποίησαν μια
εμπειρική έρευνα, χρησιμοποιώντας ως τελικό δείγμα 158 βιομηχανικές εξαγωγικές
επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι εταιρίες που απάντησαν στο
ερωτηματολόγιο που τους ταχυδρομήθηκε, ανήκαν σε πολλούς διαφορετικούς
βιομηχανικούς κλάδους και είχαν ισχυρή διεθνή παρουσία με υψηλό επίπεδο
εξαγωγικών δραστηριοτήτων.
Βασισμένοι σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, σε διερευνητικές συνεντεύξεις
με στελέχη εταιριών, και στην έρευνα που πραγματοποίησαν, οι Mostafa et al.
(2006) αναγνώρισαν πέντε σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση του
Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς από τις ΜΜΕ: α) οι πόροι που δεσμεύονται
για το Διαδίκτυο, για παράδειγμα χρηματοδότηση για εκπαίδευση πάνω στη χρήση
του, για απόκτηση πρόσβασης, για απόκτηση υλικού, κ.α., β) ο σκοπός για τον οποίο
χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο, είτε ως μέσο επικοινωνίας με τους πελάτες,
προμηθευτές, διανεμητές και υπαλλήλους, είτε ως μέσο πληροφόρησης, γ) τα
προσδοκώμενα ενδοεταιρικά και εξωεταιρικά οφέλη από τη χρήση του Διαδικτύου,
δ) ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο, ή αλλιώς η εξελιγμένη και
πολύπλοκη χρήση (sophisticated use) του, εννοώντας περισσότερο τον τρόπο με τον
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οποίο μία εξαγωγική επιχείρηση έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα της, το πόσο
εύκολη πρόσβαση μπορεί να έχει ο πελάτης σ’ αυτήν, τον τρόπο με τον οποίο
παρέχει πληροφορίες, χτίζει πελατειακές σχέσεις, και αλληλεπιδρά, παρά το γεγονός
ότι τα κάνει όλα αυτά, και ε) η εμπειρία των στελεχών της επιχείρησης στη χρήση
του Διαδικτύου, για παράδειγμα εμπειρία στη χρήση e-mail, του www, των
εταιρικών ιστοσελίδων, των intranet και γενικότερα της τεχνολογίας του Διαδικτύου.
Η συγκεκριμένη έρευνα χαρακτηρίζεται από σημαντικές αδυναμίες, οι οποίες
αφορούν κατά κύριο λόγο τον αποκλεισμό σημαντικών μεταβλητών, όπως είναι οι
περιορισμοί του εξωτερικού περιβάλλοντος, το επίπεδο του ανταγωνισμού, και το
ρόλο που διαδραματίζει η εξαγωγική στρατηγική που επιλέγει να ακολουθήσει η
εκάστοτε επιχείρηση. Επίσης, οι συγγραφείς δεν ερευνούν τα πιθανά εμπόδια που
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη χρήση του Διαδικτύου, όπως είναι για
παράδειγμα η σχέση της εταιρίας με τους προμηθευτές της, το είδος του προϊόντος, η
έλλειψη ανθρωπίνων, χρηματοδοτικών, και τεχνολογικών πόρων, η ασφάλεια των
συναλλαγών, και η ύπαρξη τεράστιου όγκου πληροφοριών. Τέλος, φαίνεται ότι
απουσιάζει πλήρως η αναζήτηση τόσο των διαδικασιών μέσω των οποίων το
Διαδίκτυο βελτιώνει την εξαγωγική επίδοση των ΜΜΕ, όσο και των επιπλέον
μεταβλητών που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου και επηρεάζουν τη
συνολική απόδοση της επιχείρησης (Mostafa et al., 2006).
Οι Lu and Julian (2007) πραγματοποίησαν μία αντίστοιχη έρευνα με αυτή των
Julian and Holtedahl (2005) και εξέτασαν την επίδραση του Διαδικτύου στην
εξαγωγική επίδοση του επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, εξέτασαν οκτώ
ερευνητικές υποθέσεις οι οποίες περιελάμβαναν επτά συγκεκριμένους τρόπους
χρήσης του Διαδικτύου, δηλαδή έναν παραπάνω (networking) συγκριτικά με τους έξι
που διερεύνησαν οι Julian and Holtedahl (2005), καθώς και την επίδραση της
εξαγωγικής εμπειρίας πάνω στην εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων. Και σε
αυτήν την έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της αποστολής ερωτηματολογίων σε
315 εξαγωγικές επιχειρήσεις της Αυστραλίας, από τις οποίες απάντησαν οι 133, ενώ
για τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους
της παραγοντικής ανάλυσης και της πολλαπλής παλινδρόμησης.
Τα αποτελέσματα των Lu and Julian (2007), σε συμφωνία με αυτά των Julian
and Holtedahl (2005), αποκαλύψανε ότι όταν το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται για την
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απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από την πλευρά της εταιρίας τότε έχει
σημαντική επίδραση στην εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων της Αυστραλίας.
Επίσης, αποκαλύφθηκε ότι σημαντική επίδραση έχει και η χρήση του Διαδικτύου για
τη μείωση του κόστους διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης, γεγονός που δεν
συμφωνεί με τα προηγούμενα αποτελέσματα των Julian and Holtedahl (2005).
Τέλος, σημαντική επίδραση στην εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων φαίνεται να
έχει και το επίπεδο της εξαγωγικής εμπειρίας των στελεχών τους. Ενώ τα
αποτελέσματα των Julian and Holtedahl (2005) έδειξαν ότι όταν το Διαδίκτυο
χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης επιδρά θετικά στην
εξαγωγική της επίδοση, αυτά των Lu and Julian (2007) φαίνεται να μην
υποστηρίζουν αυτό το συμπέρασμα. Λόγω της συγγενής φύσης των δύο ερευνών, τα
αποτελέσματα των Lu and Julian (2007) διέπονται από τα ίδια μειονεκτήματα με
αυτά των Julian and Holtedahl (2005).
Τέλος, οι ίδιοι ερευνητές (Lu and Julian, 2008) προχώρησαν ένα βήμα
παραπέρα την προηγούμενή τους δουλειά και επιχείρησαν να ερευνήσουν τη
συνδυασμένη επίδραση του Διαδικτύου, των χαρακτηριστικών της επιχείρησης, των
χαρακτηριστικών της εξαγωγικής αγοράς, καθώς και της εξαγωγικής στρατηγικής
μάρκετινγκ της επιχείρησης πάνω στην εξαγωγική της επίδοση. Όπως και στην
προηγούμενη έρευνα, αναφορικά με το Διαδίκτυο εξετάσανε επτά πιθανούς τρόπους
χρήσης

του,

πέντε

συγκεκριμένα

χαρακτηριστικά

της

επιχείρησης,

επτά

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της εξαγωγικής αγοράς, και επτά χαρακτηριστικά της
στρατηγικής εξαγωγικού μάρκετινγκ.
Για να ελέγξουν όλα τα παραπάνω, δημιουργήσανε 4 ερευνητικές υποθέσεις,
τις

οποίες

και

αξιολογήσανε

με

τη

βοήθεια

της

μεθόδου

αποστολής

ερωτηματολογίων. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε 315 εξαγωγικές επιχειρήσεις
διαφόρων κλάδων της Αυστραλίας, από τις οποίες απάντησαν οι 133. Και σε αυτήν
την έρευνα, για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν τις
μεθόδους της παραγοντικής ανάλυσης και της πολλαπλής παλινδρόμησης.
Σε αντίθεση με τα συμπεράσματα των δύο άμεσα συνδεδεμένων ερευνών που
προηγήθηκαν (Julian and Holtedahl, 2005; Lu and Julian, 2007), η χρήση του
Διαδικτύου για βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης (Julian and Holtedahl, 2005)
και για τη μείωση του κόστους διαφόρων λειτουργιών της (Lu and Julian, 2007) δεν
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φαίνεται να έχουν σημαντική επίδραση στην εξαγωγική της επίδοση. Αντιθέτως, τα
ευρήματα της τελευταίας τους προσπάθειας (Lu and Julian, 2008) έδειξαν ότι όταν
το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας της
επιχείρησης με πιθανούς πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές, τότε η επίδρασή του
στην εξαγωγική της επίδοση είναι σημαντική. Ένα ακόμα ενδιαφέρον εύρημα, το
οποίο αποτελεί και το μοναδικό κοινό στοιχείο των τριών ερευνών (Julian and
Holtedahl, 2005; Lu and Julian, 2007; Lu and Julian, 2008), είναι ότι η επίδραση του
Διαδικτύου στην εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης είναι σημαντική όταν αυτό
χρησιμοποιείται για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Επιπλέον,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σημαντική επίδραση στην εξαγωγική επίδοση
φαίνεται επίσης να έχουν τόσο τα πέντε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της
επιχείρησης όσο και η στρατηγική εξαγωγικού μάρκετινγκ που αυτή επιλέγει.
Αν εξαιρεθεί το θετικό γεγονός ότι στην συγκεκριμένη μελέτη οι Lu and Julian
(2008) διεύρυναν ακόμα παραπάνω τη γκάμα των μεταβλητών που εξετάσανε με
αποτέλεσμα τα ευρήματα να είναι πιο γενικά, η εν λόγω προσπάθεια διέπεται από τα
ίδια μειονεκτήματα που υπογραμμίστηκαν τόσο για τους Julian and Holtedahl (2005)
όσο και για τους Lu and Julian (2007).
Τα αποτελέσματα των ερευνών που παρουσιάστηκαν στην παρούσα ενότητα
και δεν σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης,
αξιολογήθηκαν θεωρητικά, και στην πλειοψηφία τους θα χρησιμοποιηθούν στην
εμπειρική εκτίμηση που θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο στάδιο. Μόνο οι
παράγοντες που σχετίζονται με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όπως είναι για
παράδειγμα η ενσωμάτωση του Διαδικτύου με εσωτερικά συστήματα της
επιχείρησης, και ο τύπος των συναλλαγών, ειδικά όταν πρόκειται για τις
ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές, αποκλείστηκαν άμεσα, αφού η συγκεκριμένη
έρευνα επικεντρώνεται στις ΜΜΕ.
Στον Πίνακα 4.7 που ακολουθεί, παρουσιάζονται όλες οι σχετικές με το
αντικείμενο μελέτες-έρευνες που υπάρχουν στη διεθνή αρθρογραφία οι οποίες
περιγράφηκαν τόσο στην ενότητα 4.3 όσο και στην παρούσα ενότητα,
ομαδοποιημένες ανά κατηγορία ανάλογα με τον τρόπο προσέγγισής τους. Επίσης,
στον Πίνακα 4.7 έχουν συμπεριληφθεί για λόγους συνολικής προσέγγισης και
κάποιες δημοσιεύσεις οι οποίες σχετίζονται γενικά με το συγκεκριμένο γνωστικό

267

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

αντικείμενο, έτσι ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να έχει συνολική άποψη για
το τι υπάρχει στη διεθνή αρθρογραφία.
Στον Πίνακα 4.8, παρουσιάζεται το σύνολο των αποτελεσμάτων που
προέκυψαν από την ανάλυση που προηγήθηκε αναφορικά με τους παράγοντες που
επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγές και στο
εξαγωγικό μάρκετινγκ από τις ΜΜΕ. Η ταξινόμησή τους έγινε με βάση τη
συχνότητα αναφορών τους, ξεκινώντας από τον πιο συχνά αναφερόμενο παράγοντα.
Για λόγους επιστημονικής αξιοπιστίας και τεκμηρίωσης, στον Πίνακα 4.8, έχουν
συμπεριληφθεί όλοι εκείνοι οι παράγοντες επιτυχημένης χρήσης του Διαδικτύου στις
εξαγωγές που έχουν τουλάχιστον δύο αναφορές, είτε οι αναφορές αυτές είναι
καθαρά θεωρητικές, είτε είναι αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας, είτε συνδυασμός
και των δύο. Οι παράγοντες που καταγράφηκαν αλλά έχουν μόνο μία αναφορά,
θεωρούνται τυχαίοι και περιστασιακοί εφόσον δεν διασταυρώνονται από κάποια
άλλη επιστημονική αναφορά (είτε θεωρητική είτε εμπειρική), και δεν θα
συμπεριληφθούν στην εμπειρική ανάλυση που θα ακολουθήσει. Στη δεύτερη στήλη
από αριστερά του Πίνακα 4.8, παρουσιάζεται ο αριθμός των ερευνών που
αναφέρονται στο συγκεκριμένο παράγοντα, ενώ στην τρίτη στήλη από αριστερά
παρουσιάζονται οι αντίστοιχες πηγές των αναφορών.
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Πίνακας 4.7: Κατηγοριοποίηση των Σχετικών με την Παρούσα Έρευνα
Μελετών με Βάση τον Τρόπο Προσέγγισής τους
Θεωρητική και
Εμπειρική
Προσέγγιση με τη
Μέθοδο της
Αποστολής
Ερωτηματολογίων
Freund and
Weinhold
(2004)

Θεωρητική
Προσέγγιση

Εμπειρική
Προσέγγιση με
τη Μέθοδο της
Ανάλυσης
Περιπτώσεων

Εμπειρική
Προσέγγιση με τη
Μέθοδο της
Αποστολής
Ερωτηματολογίων

1

Auger and
Gallaugher
(1997)

Poon and
Swatman
(1997)

Bennett
(1997)

2

Samiee
(1998a)

Nance
(2000)

Pitis and Vlosky
(2000)

Morgan-Thomas
and Bridgewater
(2004)

3

Petersen et al.
(2002)

Rosson
(2004)

Moodley
(2002)

Nguyen and Barrett
(2006)

4

Chrysostome
and Rosson
(2004)

Sorensen and
Buatsi
(2002)

Beckers et al.
(2007)

5

Fillis et al.
(2004)

Dholakia and
Kshetri
(2004)

6

Karavdic and
Gregory
(2005)

Julian and
Holtedahl
(2005)

7

Lu and Rao
(2008)

Loane
(2006)

8

Mostafa et al.
(2006)

9

Lu and Julian
(2007)

10

Clarke
(2008)

11

Lu and Julian
(2008)
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Πίνακας 4.8: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιτυχημένη Χρήση του Διαδικτύου στις Εξαγωγές των ΜΜΕ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

1. Η ύπαρξη εμπειρίας και γνώσεων των στελεχών της επιχείρησης
πάνω σε θέματα χρήσης του Διαδικτύου

2. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο, ή αλλιώς η
εξελιγμένη και πολύπλοκη χρήση (sophisticated use) του, εννοώντας
περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο μία εξαγωγική επιχείρηση έχει
δημιουργήσει την ιστοσελίδα της, το πόσο εύκολη πρόσβαση μπορεί
να έχει ο πελάτης σ’ αυτήν, τον τρόπο με τον οποίο παρέχει
πληροφορίες, χτίζει πελατειακές σχέσεις, και αλληλεπιδρά, παρά το
γεγονός ότι τα κάνει όλα αυτά
3. Ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο, είτε ως μέσο
επικοινωνίας με τους πελάτες, προμηθευτές, διανεμητές, και
υπαλλήλους, είτε ως μέσο πληροφόρησης, είτε ως μέσο υποστήριξης
και προώθησης των πωλήσεων, είτε ως μέσο δημιουργίας εσόδων,
είτε ως μέσο αυτοματοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών της
επιχείρησης
4. Ο βιομηχανικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση

270

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

6

1. Bennett, 1997, σελ. 341;
2. Moodley, 2002, σελ. 653;
3. Dholakia and Kshetri, 2004, σελ. 316;
4. Fillis et al., 2004, σελ. 186;
5. Morgan-Thomas and Bridgewater,
2004, σελ. 401;
6. Mostafa et al. 2006, σελ. 295-299

4

1. Auger and Gallaugher, 1997, σελ. 72;
2. Morgan-Thomas and Bridgewater,
2004, σελ. 401;
3. Rosson, 2004, σελ. 175;
4. Mostafa et al. 2006, σελ. 295-299

4

1. Poon and Swatman, 1997, σελ. 393-400;
2. Samiee, 1998a, σελ. 417-420;
3. Rosson, 2004, σελ. 174-175;
4. Mostafa et al. 2006, σελ. 295-299

4

1. Auger and Gallaugher, 1997, σελ. 72;
2. Poon and Swatman, 1997, σελ. 396-397;
3. Nance, 2000, σελ. 5;
4. Fillis et al., 2004, σελ. 185

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

Πίνακας 4.8: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιτυχημένη Χρήση του Διαδικτύου στις Εξαγωγές των ΜΜΕ (Συνεχ.)
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

4

1. Auger and Gallaugher, 1997, σελ. 72;
2. Poon and Swatman, 1997, σελ. 397;
3. Fillis et al., 2004, σελ. 185;
4. Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004,
σελ. 397

4

1. Nance, 2000, σελ. 5;
2. Moodley, 2002, σελ. 653;
3. Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004,
σελ. 397-398;
4. Lu and Julian, 2007, σελ. 137

7. Ο αριθμός των γλωσσών στις οποίες είναι μεταφρασμένη η εταιρική
ιστοσελίδα (κουλτούρα και ψυχική απόσταση)

4

1. Samiee, 1998a, σελ. 422;
2. Dholakia and Kshetri, 2004, σελ. 314;
3. Fillis et al., 2004, σελ. 185;
4. Rosson, 2004, σελ. 174

8. Η ύπαρξη της ανάγκης για προσωπική επαφή με τους πελάτες
(κουλτούρα και ψυχική απόσταση)

3

1. Bennett, 1997, σελ. 336-337;
2. Samiee, 1998a, σελ. 423;
3. Fillis et al., 2004, σελ. 186

9. Το μέγεθος της εταιρίας

3

1. Pitis and Vlosky, 2000, σελ. 27;
2. Dholakia and Kshetri, 2004, σελ. 314;
3. Fillis et al., 2004, σελ. 185

3

1. Samiee, 1998a, σελ. 417;
2. Moodley, 2002, σελ. 653;
3. Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004,
σελ. 397

5. Τα χαρακτηριστικά και το είδος του προϊόντος της επιχείρησης

6. Η εξαγωγική εμπειρία των στελεχών της επιχείρησης

10. Ο τύπος του εξαγωγέα και το στάδιο ανάπτυξής του
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

3

1. Bennett, 1997, σελ. 341;
2. Samiee, 1998a;
3. Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004,
σελ. 397-398

3

1. Poon and Swatman, 1997, σελ. 396;
2. Freund and Weinhold, 2004, σελ. 172,177;
3. Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004,
σελ. 395

3

1. Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004,
σελ. 395;
2. Mostafa et al. 2006, σελ. 295-299;
3. Beckers et al., 2007, σελ. 5

14. Το στάδιο ανάπτυξης της τεχνολογικής υποδομής της επιχείρησης

3

1. Moodley, 2002, σελ. 653;
2. Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004,
σελ. 396;
3. Rosson, 2004, σελ. 174

15. Το επίπεδο του ανταγωνισμού στις εξαγωγικές αγορές, και πιο
συγκεκριμένα η ικανότητα εξυπηρέτησης των πελατών σε σχέση
με τους κύριους ανταγωνιστές, και η ικανότητα ελέγχου των
κινήσεων των ανταγωνιστών και συνολικά της αγοράς

2

1. Dholakia and Kshetri, 2004, σελ. 319;
2. Freund and Weinhold, 2004, σελ. 177

16. Ο ενθουσιασμός τη διοίκησης

2

1. Poon and Swatman, 1997, σελ. 394;
2. Rosson, 2004, σελ. 174

11. Μέθοδος άσκησης και κανάλια εξαγωγών (η ύπαρξη άλλων
εξαγωγικών καναλιών)
12. Το φαινόμενο του Δικτύου (the Network effect), δηλαδή το επίπεδο
της χρήσης του Διαδικτύου από όλους τους παίκτες μιας αγοράς
(επιχείρηση, ανταγωνιστές, προμηθευτές, συνεργάτες, πελάτες,
χρήστες)
13. Το επίπεδο επένδυσης στην ανάπτυξη και εφαρμογή του
Διαδικτύου από την πλευρά της επιχείρησης, για παράδειγμα
χρηματοδότηση για εκπαίδευση πάνω στη χρήση του, για
απόκτηση πρόσβασης, για απόκτηση υλικού
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Πίνακας 4.8: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιτυχημένη Χρήση του Διαδικτύου στις Εξαγωγές των ΜΜΕ (Συνεχ.)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

17. Το επίπεδο της επιχειρηματικότητας της επιχείρησης, το οποίο σε
αρκετές περιπτώσεις πρέπει να συνδυάζεται και με άλλους
παράγοντες όπως η διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης, και
η καινοτομία

2

1. Poon and Swatman, 1997, σελ. 398;
2. Fillis et al., 2004, σελ. 185

18. Τα προσδοκώμενα οφέλη από τη χρήση του Διαδικτύου

2

1. Poon and Swatman, 1997, σελ. 395-396;
2. Mostafa et al. 2006, σελ. 298

19. Το επίπεδο κατανόησης και χρήσης των στρατηγικών του
ηλεκτρονικού εμπορίου

2

1. Moodley, 2002, σελ. 653;
2. Fillis et al., 2004, σελ. 185-186

20. Η ικανότητα εκτέλεσης και ολοκλήρωσης συγκεκριμένων
λειτουργιών, και πιο συγκεκριμένα η ικανότητα προστασίας των
συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων

2

1. Dholakia and Kshetri, 2004, σελ. 314;
2. Fillis et al., 2004, σελ. 185
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4.9 Συμπεράσματα
Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η
θεωρητική τεκμηρίωση τόσο των τριών βασικών εννοιών ξεχωριστά, δηλαδή των
εξαγωγών, των ΜΜΕ, και του Διαδικτύου, όσο και του συνδυασμού τους. Τα
αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε, θα
χρησιμοποιηθούν στα επόμενα Κεφάλαια. Ένα σημαντικό στοιχείο που προέκυψε,
είναι ότι η χρήση του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς από τις ΜΜΕ, αποτελεί
ένα ασαφές και αδιευκρίνιστο γνωστικό πεδίο το οποίο μόλις έχει ξεκινήσει να
μελετάται και να τραβά την προσοχή της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Η
παντελής απουσία ενός ουσιαστικού και αξιόπιστου θεωρητικού μοντέλου, το οποίο
θα περιγράφει τα στοιχεία και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχημένη
χρήση του Διαδικτύου από τις ΜΜΕ στα πλαίσια των εξαγωγικών τους
δραστηριοτήτων, αποτελεί βασικό μειονέκτημα, αλλά ταυτόχρονα και μία
σημαντική πρόκληση.
Στο δεύτερο μέρος που ακολουθεί, θα περιγραφεί με λεπτομέρειες η
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση της εμπειρικής έρευνας,
θα αναλυθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν, θα παρουσιαστεί το θεωρητικό
μοντέλο των παραγόντων που οδηγούν στην επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου
στην εξαγωγική επίδοση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα
σχολιαστούν οι περιορισμοί της παρούσας μελέτης, και θα γίνουν κάποιες προτάσεις
για μελλοντική έρευνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Το Ερευνητικό Πλαίσιο
5.1 Εισαγωγή
Το πρώτο κεφάλαιο του Γ΄ Μέρους, και ταυτόχρονα το πέμπτο συνολικά κεφάλαιο
της παρούσας μελέτης, αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα ευρήματα της
ευρείας βιβλιογραφικής ανασκόπησης που παρουσιάστηκε στο Β΄ Μέρος και στη
μέθοδο της εμπειρικής έρευνας που ακολουθήθηκε με στόχο την εξαγωγή
αποτελεσμάτων και τη διατύπωση επιστημονικών συμπερασμάτων.
Όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση
της ερευνητικής διαδικασίας της παρούσας μελέτης, υιοθετήθηκε, με κάποιες
προσαρμογές, η προσέγγιση της Sekaran (2003) η οποία παρουσιάζεται στο Σχήμα
5.1 που ακολουθεί. Το σκιασμένο κελί, υποδηλώνει το στάδιο της ερευνητικής
διαδικασίας το οποίο αναπτύσσεται στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο.
Σχήμα 5.1: Στάδια Υλοποίησης Ερευνητικής Διαδικασίας
2. Ανάπτυξη
Ερευνητικού
Πλαισίου

4. Είδος Μελέτης
& Χρονικός
Ορίζοντας

6. Μετρήσεις
& Σχεδιασμός
Ερωτημ/γίου

8. Μέθοδοι
Βελτίωσης
Απόκρισης

α. 1 Εξαρτημένη
μεταβλητή
β. 20 Ανεξάρτητες
μεταβλητές

α. Διερευνητική
β. Διακλαδική

α. Κλίμακες
β. Σχεδιασμός

α. Κίνητρα
β. Βελτίωση %

1. Ορισμός
Ερευνητικού
Προβλήματος

9. Παρουσίαση &
Ανάλυση
Αποτελεσμάτων

Αναγνώριση
παραγόντων χρήσης του
Διαδικτύου στις
εξαγωγές

α. Περιγραφική
στατιστική
β. Πολυμεταβλητή
ανάλυση

3. Συνθήκες Μελέτης

5. Συλλογή Στοιχείων

7. Δειγματοληψία

α. Χώρα: Ελλάδα
β. Μέγεθος: ΜΜΕ
γ. Εξαγωγείς
δ. Εταιρική ιστοσ/δα

α. Δομημένο ερωτ/γιο
β. E-mail
γ. Follow-up calls
δ. Συνεντεύξεις

α. Ορισμός πληθυσμού
β. Μέγεθος δείγματος
γ. Εξαγωγείς
δ. Εταιρική ιστοσ/δα

Πηγή: Προσαρμογή από Sekaran, 2003, σελ. 118.
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Στο κεφάλαιο αυτό, τοποθετούνται τα θεμέλια για τη δημιουργία του
ερευνητικού πλαισίου μέσα από: α) την παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων
που προέκυψαν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, β) τον εντοπισμό των
βασικών ελλείψεων τόσο σε Ελληνικό όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο, γ) τη
διατύπωση της βασικής ερευνητικής υπόθεσης, και δ) τον προσδιορισμό τόσο της
εξαρτημένης όσο και των ανεξάρτητων μεταβλητών που θα χρησιμοποιηθούν στο
κομμάτι του στατιστικού ελέγχου.

5.2 Βασικά Συμπεράσματα της Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης
Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, παρουσιάστηκαν εκτενώς,
θεμελιώθηκαν θεωρητικά και σχολιάστηκαν τόσο οι τρεις βασικές έννοιες της μελέτης
ξεχωριστά, αυτές των εξαγωγών, των ΜΜΕ, και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου –
Διαδικτύου, όσο και ο συνδυασμός αυτών. Μέσα από την παρουσίαση όλων των
παραπάνω εννοιών, καθίσταται εφικτή και τεκμηριωμένη η διατύπωση των παρακάτω
σημαντικών για την οριοθέτηση του ερευνητικού πλαισίου συμπερασμάτων:
1. Οι εξαγωγές, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες στρατηγικές διεθνούς
επέκτασης, είναι η σχετικά απλούστερη και ίσως η πιο συχνά
χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την επέκταση των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης στις διεθνείς αγορές, και διαδραματίζουν
πολύ σημαντικό ρόλο για την επιβίωση και την ανάπτυξη όλων, και κυρίως
των μικρομεσαίων, επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο (βλ. §1.1).
2. Η επιλογή της στρατηγικής των εξαγωγών από μία επιχείρηση για την
επέκταση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων συνεπάγεται τόσο
πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα. Η κατανόηση αυτών των
πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων από τα διοικητικά στελέχη των
εξαγωγικών επιχειρήσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την
περαιτέρω πορεία και εξαγωγική επίδοση της επιχείρησής τους (βλ. §1.4).
3. Οι εξαγωγές αποτελούν μία στρατηγική ζωτικής σημασίας για την
επιβίωση και την οικονομική ανάπτυξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και
των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται. Ιδιαίτερα σε μικρές
πληθυσμιακά χώρες, υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο το οποίο ωθεί τις
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επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν εξαγωγικά και αυτό είναι η πιθανή
εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας στις ξένες αγορές, γεγονός που
δεν ισχύει σε σημαντικό βαθμό για την εγχώρια αγορά λόγω του μικρού
μεγέθους της (βλ. §1.6).
4. Στην προσπάθειά τους να επιτύχουν διεθνώς ως εξαγωγείς, οι επιχειρήσεις
έρχονται αντιμέτωπες με πολλά και σημαντικά εξαγωγικά εμπόδια και
προβλήματα. Αυτά τα εξαγωγικά εμπόδια αποτελούν συχνά την αιτία
πολλών

αποτυχημένων

διεθνών

επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων,

επιφέροντας μεγάλες οικονομικές απώλειες και δημιουργώντας αρνητική
εικόνα για τις εξαγωγές στους ήδη υπάρχοντες αλλά και στους
μελλοντικούς εξαγωγείς. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη αυτών των εμποδίων
εξηγεί, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το γιατί αρκετοί εξαγωγείς δεν
εκμεταλλεύονται όλες τους τις δυνατότητες στις διεθνείς αγορές, καθώς
επίσης και το γιατί οι μη εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν προσπαθούν να
υιοθετήσουν μια εξαγωγική στρατηγική. Έτσι, η εξάλειψη, ή ακόμα και η
ελαχιστοποίηση, αυτών των εμποδίων θα μπορούσε να συνεισφέρει στη
βελτίωση της εξαγωγικής επίδοσης των επιχειρήσεων. Παρά τις δυσκολίες
που κρύβονται στην έρευνα των φαινομένων του διεθνούς μάρκετινγκ
(κυρίως λόγω της ύπαρξης φυσικής και ψυχολογικής απόστασης μεταξύ
των χωρών), κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών έχουν
προκύψει παγκοσμίως πολλές αξιοσημείωτες μελέτες πάνω στο θέμα των
εξαγωγικών εμποδίων (βλ. §1.7.2 – Πίνακα 1.6).
5. Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας και σε ότι αφορά τις έννοιες των
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, θα χρησιμοποιηθούν τα
κριτήρια, οι διαχωρισμοί και οι διατάξεις της σύστασης 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (βλ. §2.1).
6. Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά τόσο της Ελληνικής όσο και της
παγκόσμιας οικονομίας, και η αξία τους έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως,
ανεξάρτητα από το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης της κάθε χώρας (βλ.
§2.2).
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7. Ανεξαρτήτως κατηγορίας επιχειρηματικών κλάδων στην οποία ανήκουν, οι
ΜΜΕ εμφανίζουν κάποια κοινά στοιχεία στον τρόπο λειτουργίας τους, τα
οποία τις χαρακτηρίζουν (βλ. §2.3).
8. Η σπουδαιότητα και ο πολύ σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι
ΜΜΕ στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι, απορρέουν κατά κύριο λόγο
από το μεγάλο αριθμό των πλεονεκτημάτων που έχουν αναπτύξει στην
προσπάθειά τους να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες σε μέγεθος
επιχειρήσεις. Στον αντίποδα των πλεονεκτημάτων, οι ΜΜΕ πρέπει να
υπερκεράσουν ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα, τα οποία δημιουργούν
ουσιαστικά εμπόδια για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους (βλ. §2.4 –
Πίνακα 2.4).
9. Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν διεθνώς μια σειρά από σημαντικά προβλήματα τα
οποία δυσχεραίνουν τον τρόπο λειτουργίας τους καθώς επίσης και τις
καθημερινές τους συναλλαγές (βλ. §2.5 – Πίνακα 2.5).
10. Οι ΜΜΕ γίνονται αποδέκτες πολλών ευκαιριών και κινήτρων για
διεθνοποίηση. Οι κινητήριες δυνάμεις οι οποίες ωθούν τις ΜΜΕ προς την
κατεύθυνση της διεθνοποίησης είναι πολλές, και τις περισσότερες φορές η
απόφαση της διοίκησης για έναρξη διεθνούς δραστηριότητας δεν
υποκινείται μόνο από έναν παράγοντα αλλά από συνδυασμό παραγόντων,
οι οποίοι, ανάλογα με τη φύση τους, μπορεί να προέρχονται είτε από το
εξωτερικό είτε από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (βλ. §2.6.1 –
Πίνακα 2.6 και Πίνακα 2.7).
11. Οι σύγχρονες τεχνολογίες, και ειδικότερα οι εξελίξεις στο Διαδίκτυο,
μείωσαν το κόστος απόκτησης των πληροφοριών, έκαναν ευκολότερη τη
ροή τους από τη μία εταιρία στην άλλη, και έδωσαν τη δυνατότητα στις
ΜΜΕ να συμμετάσχουν στην παγκόσμια οικονομία. Πέρα από τις νέες
τεχνολογίες,

τα

επιχειρηματικά

δίκτυα

αποτελούν

ακόμα

μία

αποτελεσματική πηγή απόκτησης πληροφοριών για τις ΜΜΕ όσον αφορά
το θέμα της διεθνοποίησής τους (βλ. §2.6.1).
12. Τόσο οι ΜΜΕ όσο και οι εξαγωγές, θεωρούνται πολύ χρήσιμα εργαλεία
για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και εξέλιξης. Η αλληλεπίδραση
και ο συνδυασμός αυτών των δύο στοιχείων μέσα σε μία οικονομία,
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διευκολύνει διαφορετικές διαστάσεις ανάπτυξης και επιφέρει θετικές
επιπτώσεις σε πολλούς τομείς. Ειδικότερα για τις προσανατολισμένες προς
την ανάπτυξη ΜΜΕ, οι εξαγωγές αποτελούν μία πολύ σημαντική
στρατηγική επιλογή επίτευξης συνεχούς επιχειρηματικής βελτίωσης και
εξέλιξης (βλ. §2.8).
13. Παρά το γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον ολοένα και
περισσοτέρων ερευνητών έχει στραφεί στη μελέτη των ΜΜΕ, σήμερα
γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχής
τους στην παγκόσμια οικονομία. Η ανάλυση και κατανόηση των
διαδικασιών που χρησιμοποιούν οι ΜΜΕ για να φτάσουν στην απόφαση
της εφαρμογής μιας εξαγωγικής στρατηγικής, μπορεί να μας οδηγήσει στην
αναγνώριση των παραγόντων που υποστηρίζουν ή εμποδίζουν την
εξαγωγική δραστηριότητα (βλ. Πίνακα 2.10). Μια τέτοια ανάλυση και
κατανόηση, θα δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερες ΜΜΕ να σκεφτούν
τις εξαγωγές ως μία εναλλακτική λύση και στρατηγική επιβίωσης,
ανάπτυξης και εδραίωσης μέσα στο σύγχρονο και υψηλά ανταγωνιστικό
επιχειρηματικό περιβάλλον (βλ. §2.8.1).
14. Τα εμπόδια και τα κωλύματα που αποτρέπουν ή αναστέλλουν την
πρόσβαση των ΜΜΕ στις παγκόσμιες αγορές, αποτελούν σημαντικούς
παράγοντες αποτυχίας των ΜΜΕ (βλ. Πίνακα 2.11) και στερούν τις
επιχειρήσεις, και τελικά και τις εγχώριες οικονομίες, από τα σημαντικά
κέρδη που θα μπορούσαν να αποκτηθούν στις διεθνείς αγορές. Το
μοναδικό επιχειρηματικό περιβάλλον κάθε ξένης αγοράς στόχου, που
χαρακτηρίζεται από το δικό του πλέγμα ρυθμιστικών και διοικητικών
διατάξεων, πολιτικών και πολιτισμικών στοιχείων, αποτελεί μια τεράστια
πρόκληση για τον επίδοξο μικρομεσαίο εξαγωγέα, επενδυτή, ή μελλοντικό
εταίρο του δικτύου και συνεπάγεται σύνθετες καταστάσεις και κινδύνους,
για τα οποία η εξαγωγική ΜΜΕ δεν είναι, σε μεγάλο βαθμό,
προετοιμασμένη (βλ. §2.8.3).
15. Πολύ συχνά, αναφέρεται ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Διαδίκτυο
έχουν τη δυνατότητα να εξισώσουν τις ΜΜΕ με τις μεγάλες. Είναι
σημαντικό να ξεκαθαριστεί, ότι παρά τη δυνατότητα που παρέχει το
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Διαδίκτυο στις ΜΜΕ να βελτιώσουν τη διεθνή ανταγωνιστική τους θέση,
υπάρχουν σημαντικές διαφορές συγκριτικά με τις μεγάλες επιχειρήσεις
όσον αφορά τους πόρους και τις ικανότητες. Το διαδίκτυο δεν αλλάζει το
γεγονός ότι μία μεγάλη εταιρία έχει περισσότερους πόρους, μεγαλύτερη
χρηματοδότηση και πιο αναγνωρίσιμο όνομα. Οι ΜΜΕ στοχεύουν
συνήθως σε μικρά τμήματα της αγοράς (niche markets), έχοντας απλή
οργανωτική δομή και τον ιδιοκτήτη ή τη διοίκηση να παίρνει τις τελικές
αποφάσεις. Πιο σημαντικό ακόμα, είναι ότι οι ΜΜΕ είναι πολύ ευάλωτες
κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, αντιμετωπίζοντας σε τακτά
χρονικά διαστήματα περιορισμούς στους πόρους και τη χρηματοδότηση.
Αυτό δε συμβαίνει συχνά στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν
σημαντικούς πόρους, υψηλό προϋπολογισμό για τις ΤΠΕ, και εκτεταμένα
δίκτυα διανομής. Όλα τα παραπάνω, δίνουν στις μεγάλες επιχειρήσεις ένα
σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ΜΜΕ. Παρόλα αυτά, οι ΜΜΕ
μπορούν να κερδίσουν σημαντικά οφέλη από τη χρήση του Διαδικτύου και
του ηλεκτρονικού εμπορίου και να παραμείνουν υγιείς ανταγωνιστικές (βλ.
§2.9).
16. Η είσοδος στην ηλεκτρονική αγορά μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας
φυσικός τρόπος επέκτασης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των ΜΜΕ
σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, κυρίως γιατί ένα ηλεκτρονικό
κατάστημα στο Διαδίκτυο είναι περισσότερο ευέλικτο και κοστίζει
λιγότερο συγκριτικά με ένα καινούργιο φυσικό κατάστημα. Οι μικρές
ΜΜΕ με τις περιορισμένες δυνατότητες, μπορούν να έχουν ένα μικρό
πλεονέκτημα απέναντι στις μεγάλες εταιρίες όταν αναδομήσουν τον τρόπο
οργάνωσής τους και προσαρμόσουν τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού
εμπορίου στις δραστηριότητές τους (βλ. §2.9).
17. Στην Ευρώπη, οι ΜΜΕ εξακολουθούν να εμφανίζονται υπερβολικά
διστακτικές όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις λύσεις του
ηλεκτρονικού επιχειρείν. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να παρασχεθούν
οι δυνατότητες και να ενθαρρυνθούν οι Ευρωπαϊκές ΜΜΕ με σκοπό την
αξιοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η πολιτική στον τομέα των
επιχειρήσεων μπορεί να ενθαρρύνει την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών
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καθώς και την καθιέρωση σε ευρεία κλίμακα των επιτυχημένων
επιχειρηματικών προτύπων (βλ. §2.9).
18. Ένα πολύ σοβαρό και, ταυτόχρονα, ασυνήθιστο πρόβλημα που έχει
προκύψει και το οποίο αφορά άμεσα τις ΜΜΕ, την επιχειρηματική
κοινότητα αλλά και τις εκάστοτε κυβερνήσεις των χωρών, είναι η έλλειψη
συστηματικών στατιστικών μετρήσεων η οποία οδηγεί με τη σειρά της σε
ανεπαρκή εμπειρική και στατιστική βάση για τη χάραξη εμπεριστατωμένης
πολιτικής για τις ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα (βλ. §2.10).
19. Παρά το γεγονός ότι η ιστορία του Διαδικτύου, και πολύ περισσότερο του
ηλεκτρονικού εμπορίου, έχει πολύ μικρή διάρκεια, ένας αρκετά μεγάλος
και σημαντικός αριθμός βιβλίων, άρθρων, και μελετών έχει αφιερωθεί για
τη διερεύνηση του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου γενικά (βλ. §3.1).
20. Το Διαδίκτυο έχει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία του
προσδίδουν έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο και τα οποία είναι: α) το
ιδιοκτησιακό του καθεστώς, β) η ύπαρξη ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών και
πληροφοριών, γ) οι μεγάλες οικονομικές δυνατότητες που προσφέρει, και
δ) η υψηλή αλληλεπιδραστικότητα (interactivity). Οι λόγοι για τους
οποίους το Διαδίκτυο υιοθετήθηκε τόσο γρήγορα και τόσο μαζικά από
εκατομμύρια χρήστες, σχετίζονται άμεσα με τα τέσσερα αυτά βασικά
χαρακτηριστικά γνωρίσματα που το διέπουν (βλ. §3.3).
21. Το Διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αγορά αλλά και ως μέσο
επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει, ότι από τη μία μεριά μπορεί να παίξει το
ρόλο της ηλεκτρονικής αγοράς, ή ακόμα καλύτερα, ενός ηλεκτρονικού
χώρου μέσω του οποίου αγοραστές και πωλητές μπορούν να συνευρεθούν
και να συνδιαλλαγούν μεταξύ τους, και από την άλλη μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως μέσο επικοινωνίας, επίτευξης και ολοκλήρωσης
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως είναι το μάρκετινγκ, οι διανομές
και οι πωλήσεις (βλ. §3.6 – Πίνακας 3.4).
22. Το Διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό εργαλείο στη
διαδικασία της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, και ειδικότερα των ΜΜΕ,
αφού η μακροπρόθεσμη και συνεχώς αυξανόμενη υιοθέτηση και χρήση του
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σε ολόκληρο τον κόσμο δημιουργεί ευκαιρίες για ανάπτυξη διασυνοριακής
ροής πληροφοριών και συναλλαγών (βλ. §3.7).
23. Η χρήση του Διαδικτύου σε επιχειρησιακό επίπεδο ακολουθεί κάποια
στάδια. Παρά το γεγονός, ότι ο αριθμός των μελετών και των άρθρων που
αναφέρονται στο θέμα της αναγνώρισης των σταδίων χρήσης του
Διαδικτύου σε επίπεδο επιχείρησης είναι πολύ μικρός, υπήρξαν κάποιες
ενδιαφέρουσες προσπάθειες περιγραφής και θεμελίωσης του εννοιολογικού
πλαισίου του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου (βλ. §3.8).
24. Παρά το γεγονός, ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι επιστημονικών μελετών
ασχολήθηκαν με το ρόλο που διαδραματίζει το Διαδίκτυο στο Διεθνές
Μάρκετινγκ και γενικότερα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, λίγες
είναι

αυτές

που

αφιερώθηκαν

στην

ανακάλυψη

της

πιθανής

σημαντικότητας της χρήσης του Διαδικτύου στις εξαγωγές (βλ. §4.1).
25. Η μικρή διάρκεια ζωής του Διαδικτύου, και ακόμα περισσότερο του
Παγκόσμιου Ιστού, σε συνδυασμό με την ύπαρξη μικρού αριθμού
σημαντικών ερευνών πάνω στο ζήτημα της επίδρασης του Διαδικτύου στην
εξαγωγική στρατηγική των επιχειρήσεων, οδήγησαν στην ανάπτυξη λίγων
και μη τεκμηριωμένων θεωρητικών υποδειγμάτων. Η ανυπαρξία ενός
ολοκληρωμένου θεωρητικού μοντέλου πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό
και επιστημονικό πεδίο, αποτελεί ένα μεγάλο κενό στη βιβλιογραφία και
δημιουργεί

σοβαρά

προβλήματα

για

τη

μελλοντική

χρήση

της

συγκεκριμένης τεχνολογίας, τόσο από τις μεγάλες όσο και από τις ΜΜΕ,
κατά τη διαδικασία διεθνοποίησής τους (βλ. §4.3).
26. Υπάρχουν ελάχιστα θεωρητικά υποδείγματα τα οποία έχουν τεκμηριωθεί και
μέσα από εμπειρική ανάλυση (βλ. §4.3), ενώ ταυτόχρονα κανένα από αυτά
δεν είναι κοινά αποδεκτό από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
27. Το Διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό και βοηθητικό
εργαλείο για τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων, τα οποία ασχολούνται
με τους τομείς του διεθνούς και εξαγωγικού μάρκετινγκ. Ο σημαντικότερος
λόγος είναι ότι απορρέουν πολλά πλεονεκτήματα από τη χρήση του, ειδικά
για τις ΜΜΕ οι οποίες αντιμετωπίζουν συχνά περισσότερα προβλήματα
επιβίωσης και ανάπτυξης (βλ. §4.4 – Πίνακας 4.2).
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28. Η αποτελεσματική εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που απορρέουν
από τη χρήση του Διαδικτύου απαιτεί τόσο μια σημαντική αλλαγή των
εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης, όσο και έναν ουσιαστικό
επαναπροσδιορισμό των σχέσεών της με τις αγορές που εξυπηρετεί και με
τους προμηθευτές που συνεργάζεται. Η μεγάλη πρόκληση για τις
εξαγωγικές επιχειρήσεις, βρίσκεται στην αποτελεσματική ανάπτυξη και
δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων και ικανοτήτων υιοθέτησης,
απορρόφησης, και χρήσης της τεχνολογίας του Διαδικτύου (βλ. §4.5 –
Πίνακας 4.3).
29. Η γρήγορη εξάπλωση του Διαδικτύου ως βασικού εργαλείου ολοκλήρωσης
των εξαγωγικών επιχειρηματικών συναλλαγών και/ή δημιουργίας εσόδων,
εξαρτάται κατά κύριο λόγο είτε από την παρουσία δομικών περιορισμών,
είτε από την ταχύτητα με την οποία αυτοί εξαλείφονται. Ο μεγάλος
ενθουσιασμός που περικλείει το Διαδίκτυο και τις πιθανές επιχειρηματικές
του εφαρμογές, θα υποχωρούσε σε μεγάλο βαθμό εάν οι ερευνητές και οι
επιχειρηματίες έδιναν περισσότερη έμφαση στο σημαντικό ρόλο που
διαδραματίζουν τα υπάρχοντα δομικά εμπόδια-προβλήματα στη χρήση του
Διαδικτύου (βλ. §4.6 – Πίνακας 4.5).
30. Η κατάλληλη, και κάτω από τις σωστές συνθήκες, χρήση του Διαδικτύου
παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις, και ειδικότερα στις ΜΜΕ οι
οποίες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα χρηματοδότησης, να
μειώσουν ή ακόμα και να εξαλείψουν ορισμένα σημαντικά εξαγωγικά
εμπόδια που συναντούν κατά τη διαδικασία διεθνοποίησης των
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων (βλ. Πίνακα 4.6). Παρόλα αυτά,
πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η υιοθέτηση του Διαδικτύου στα πλαίσια των
εξαγωγικών προσπαθειών μιας επιχείρησης δεν αποτελεί πανάκεια και
οριστική λύση για όλα τα πιθανά εμπόδια που μπορεί να συναντήσει κατά
την προσπάθεια διείσδυσής της στις διεθνείς αγορές (βλ. §4.7).
31. Δεν υπάρχει κανένα θεωρητικό υπόδειγμα-μοντέλο που να έχει τεκμηριωθεί
μέσα από εμπειρική έρευνα και το οποίο να επικεντρώνεται συγκεκριμένα
στην αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχημένη, ή μη,
χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες των ΜΜΕ (βλ.
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§4.8). Άρα, τόσο η δημιουργία όσο και η εμπειρική τεκμηρίωση ενός τέτοιου
μοντέλου καθίσταται απαραίτητη, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να βοηθήσει τα
στελέχη των εξαγωγικών ΜΜΕ να χρησιμοποιήσουν τους συγκεκριμένους
παράγοντες του μοντέλου με μεγαλύτερη επιτυχία, επιτυγχάνοντας
ουσιαστικότερα αποτελέσματα.
32. Όλες οι σχετικές μελέτες-έρευνες οι οποίες αφορούν τους παράγοντες που
επηρεάζουν την επιτυχημένη, ή μη, χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγικές
δραστηριότητες των ΜΜΕ που υπάρχουν στη διεθνή αρθρογραφία,
ομαδοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν ανά κατηγορία ανάλογα με τον τρόπο
προσέγγισής τους (βλ. §4.8 – Πίνακας 4.7).
33. Η εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε οδήγησε
στην αναγνώριση 20 βασικών παραγόντων οι οποίοι ενδεχομένως να
επιδρούν και να επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στις
εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών ΜΜΕ (βλ. §4.8 – Πίνακας 4.8).
34. Η αναγνώριση των παραπάνω 20 παραγόντων θα αποτελέσει τη βάση για
τη δημιουργία του ερευνητικού πλαισίου πάνω στο οποίο θα δομηθεί η
εμπειρική ανάλυση, θα προκύψουν τα ερευνητικά αποτελέσματα, θα
απαντηθεί η βασική ερευνητική υπόθεση, και θα διαμορφωθεί το τελικό
προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο.

5.3 Δημιουργία του Ερευνητικού Πλαισίου
Σύμφωνα με τον Churchill (1979), η δημιουργία και υιοθέτηση ενός ερευνητικού
πλαισίου εξασφαλίζει τη σχέση μεταξύ του ερευνητικού προβλήματος που
διερευνάται, των μεθοδολογικών προβληματισμών που τίθενται, καθώς και των
αποφάσεων που ακολουθούν. Επίσης, παροτρύνει προς την κατεύθυνση της
επιλογής και εφαρμογής των οικονομικότερων διαδικασιών εμπειρικής ανάλυσης για
την ικανοποίηση των ερευνητικών σκοπών και των επιμέρους στόχων.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στα προηγούμενα Κεφάλαια, κύριος σκοπός της
συγκεκριμένης μελέτης είναι η αναγνώριση των βασικών παραγόντων που
επηρεάζουν

την

επιτυχημένη

χρήση

του

Διαδικτύου

στις

εξαγωγικές

δραστηριότητες, και πιο συγκεκριμένα στην εξαγωγική επίδοση, των ελληνικών
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ΜΜΕ. Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί το γεγονός, ότι ένα θεωρητικό μοντέλο το
οποίο επιτρέπει την ταυτόχρονη μελέτη της επίδρασης που έχουν συγκεκριμένοι
παράγοντες και μεταβλητές, χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευαισθησία στην
ανάλυση των σχετικών επιδράσεων των παραγόντων τόσο στην εξαγωγική επίδοση
μιας επιχείρησης όσο και μεταξύ τους, καθώς επιτρέπει τη συγκριτική εξέταση της
στατιστικής και θεωρητικής σημασίας τους.
Ως αποτέλεσμα του βασικού σκοπού της συγκεκριμένης μελέτης προέκυψε και
η βασική ερευνητική υπόθεση (ΒΕΥ), η εγκυρότητα της οποίας θα αξιολογηθεί μετά
την περιγραφή της στατιστικής μεθοδολογίας και την παρουσίαση-σχολιασμό των
αποτελεσμάτων της εμπειρικής έρευνας. Εφόσον ο κύριος σκοπός είναι η
αναγνώριση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση του
Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες των ΜΜΕ, η βασική ερευνητική
υπόθεση που υιοθετείται στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης και η οποία πρέπει να
ελεγχθεί είναι η παρακάτω:
(ΒΕΥ): “Υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά
την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στην εξαγωγική επίδοση των ελληνικών
ΜΜΕ”.
Η ΒΕΥ εμπεριέχει δύο βασικούς άξονες: α) τους παράγοντες που επηρεάζουν
την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου, οι οποίοι και θα αποτελέσουν τις
ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου, και β) την εξαγωγική επίδοση των
ελληνικών ΜΜΕ, η οποία και θα αποτελέσει την κεντρική εξαρτημένη μεταβλητή
του μοντέλου. Όπως τονίστηκε και παραπάνω, οι βασικοί παράγοντες που
προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι 20, άρα 20 θα είναι αρχικά και
οι ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου. Τόσο η εξαρτημένη όσο και οι 20
ανεξάρτητες μεταβλητές παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 5.1 που
ακολουθεί. Οι τρόποι μέτρησης τόσο των ανεξάρτητων όσο και της κεντρικής
εξαρτημένης μεταβλητής θα παρουσιαστούν με περισσότερες λεπτομέρειες στο
επόμενο κεφάλαιο (βλ. §6.4.3.1 και §6.4.3.2 αντίστοιχα).
Από όλα τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι στα πλαίσια της συγκεκριμένης
μελέτης επιχειρείται να υιοθετηθεί εκείνη η ερευνητική μεθοδολογία η οποία
συμπεριλαμβάνει μία λογική, οργανωμένη, και σειριακή προσέγγιση βημάτων τα
οποία είναι η αναγνώριση του προβλήματος, η δημιουργία ενός θεωρητικού μοντέλου,
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η ανάπτυξη του ερευνητικού πλαισίου, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εμπειρικής
έρευνας, η ανάλυση και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων, και τέλος η εξαγωγή και
παρουσίαση των επιστημονικών συμπερασμάτων.
Πίνακας 5.1: Παρουσίαση της Εξαρτημένης και των Ανεξάρτητων
Μεταβλητών της ΒΕΥ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:
ΕΕ = Εξαγωγική Επίδοση
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ:
ΕΓΔ = Εμπειρία & Γνώση στο Διαδίκτυο (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.1)
ΤΧΔ = Τρόπος Χρήσης Διαδικτύου (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.2)
ΕΕΔ = Επίπεδο Επένδυσης στο Διαδίκτυο (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.13)
ΤΥΕ = Τεχνολογική Υποδομή Επιχείρησης (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.14)
ΚΣΗΕ = Κατανόηση Στρατηγικών Ηλ-Εμπορίου (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.19)
ΑΠΣ = Ασφάλεια & Προστασία Συναλ/γών (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.20)
ΣΧΔ = Σκοπός Χρήσης Διαδικτύου (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.3)
ΜΕ = Μέγεθος Εταιρίας (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.9)
ΕΔΔ = Ενθουσιασμός Διοίκησης για Διαδίκτυο (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.16)
ΕΕΕ = Επίπεδο Επιχειρηματικότητας Εταιρίας (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.17)
ΠΟΔ = Προσδοκώμενα Οφέλη Διαδικτύου (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.18)
ΧΕΠ = Χαρακτηριστικά & Είδος Προϊόντος (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.5)
ΤΕ = Τύπος του Εξαγωγέα (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.10)
ΕΕΣ = Εξαγωγική Εμπειρία Στελεχών (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.6)
ΚΕ = Κανάλια Εξαγωγών (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.11)
ΒΚΕ = Βιομηχανικός Κλάδος Επιχείρησης (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.4)
ΦΔ = Φαινόμενο του Δικτύου (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.12)
ΑΕΑ = Ανταγωνισμός στις Εξαγωγικές Αγορές (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.15)
ΠΕΣ = Προσωπική Επαφή με Στελέχη (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.8)
ΑΓΕΙ = Αριθμός Γλωσσών Εταιρικής Ιστο/δας (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.7)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας
6.1 Εισαγωγή
Σκοπός του συγκεκριμένου Κεφαλαίου, είναι η λεπτομερής περιγραφή της
μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της
εμπειρικής έρευνας, κύριοι στόχοι της οποίας είναι η αξιολόγηση της εγκυρότητας
της ΒΕΥ και η εμπειρική τεκμηρίωση του τελικού προτεινόμενου θεωρητικού
μοντέλου. Στο Σχήμα 6.1 που ακολουθεί, τα κελιά που είναι σκιασμένα,
υποδηλώνουν τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας τα οποία αναπτύσσονται στο
συγκεκριμένο Κεφάλαιο.
Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την παρουσίαση της μεθοδολογίας της
εμπειρικής έρευνας, θα γίνει περιγραφή: α) των συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε
χώρα η μελέτη, β) του είδους της μελέτης και του χρονικού ορίζοντα της έρευνας,
Σχήμα 6.1: Στάδια Υλοποίησης Ερευνητικής Διαδικασίας
2. Ανάπτυξη
Ερευνητικού
Πλαισίου

4. Είδος Μελέτης
& Χρονικός
Ορίζοντας

6. Μετρήσεις
& Σχεδιασμός
Ερωτημ/γίου

8. Μέθοδοι
Βελτίωσης
Απόκρισης

α. 1 Εξαρτημένη
μεταβλητή
β. 20 Ανεξάρτητες
μεταβλητές

α. Διερευνητική
β. Διακλαδική

α. Κλίμακες
β. Σχεδιασμός

α. Κίνητρα
β. Βελτίωση %
γ. Μέθοδοι
ανάλυσης

1. Ορισμός
Ερευνητικού
Προβλήματος

9. Παρουσίαση &
Ανάλυση
Αποτελεσμάτων

Αναγνώριση
παραγόντων χρήσης του
Διαδικτύου στις
εξαγωγές

α. Περιγραφική
στατιστική
β. Πολυμεταβλητή
ανάλυση

3. Συνθήκες Μελέτης

5. Συλλογή Στοιχείων

7. Δειγματοληψία

α. Χώρα: Ελλάδα
β. Μέγεθος: ΜΜΕ
γ. Εξαγωγείς
δ. Εταιρική ιστοσ/δα

α. Δομημένο ερωτ/γιο
β. E-mail
γ. Follow-up calls
δ. Συνεντεύξεις

α. Ορισμός πληθυσμού
β. Μέγεθος δείγματος
γ. Εξαγωγείς
δ. Εταιρική ιστοσ/δα

Πηγή: Προσαρμογή από Sekaran, 2003, σελ. 118.
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γ) του τρόπου συλλογής στοιχείων, δ) του τρόπου ανάπτυξης μετρήσεων και
σχεδιασμού του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, ε) του
πλαισίου δειγματοληψίας και ορισμού του πληθυσμού, στ) των μεθόδων βελτίωσης
της απόκρισης, και ζ) των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων που επιλέχθηκαν.

6.2 Συνθήκες, Είδος και Χρονικός Ορίζοντας της Μελέτης
Η συγκεκριμένη μελέτη διενεργήθηκε στην Ελλάδα, αφορά επιχειρήσεις που ανήκουν
στην τάξη των μικρομεσαίων και που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξαγωγών.
Επιπροσθέτως, αφορά μόνο εκείνες τις ΜΜΕ που έχουν δική τους εταιρική
ιστοσελίδα, η οποία είναι ενεργή και υπάρχει στο Διαδίκτυο για τουλάχιστον 18 μήνες
μέχρι το χρονικό σημείο της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου της έρευνας.
Σύμφωνα με τους Kinnear and Taylor (1996), υπάρχουν τρία βασικά είδη
έρευνας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη θεμάτων που αφορούν
το γνωστικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ. Τα τρία αυτά είδη είναι: α) η διερευνητική
έρευνα, β) η συμπερασματική έρευνα, η οποία χωρίζεται στην περιγραφική και την
αιτιολογική έρευνα, και γ) η πειραματική έρευνα ή αλλιώς η έρευνα παρακολούθησης
της απόδοσης (performance monitoring).
Οι διερευνητικές έρευνες αποβλέπουν στη διατύπωση ενός προβλήματος με
σκοπό την ιεράρχηση προτεραιοτήτων, την ανάλυση αποκαλυπτικών καταστάσεων
και/ή παραγόντων, και την εξέταση ή διατύπωση υποθέσεων. Οι έρευνες αυτού του
τύπου έχουν σαν κύριο στόχο την ανακάλυψη και την καινοτομία, για αυτό και βασικό
χαρακτηριστικό τους αποτελεί η ευελιξία.
Οι περιγραφικές έρευνες έχουν ως σκοπό τον προσδιορισμό και την εκτίμηση
των χαρακτηριστικών μιας δεδομένης κατάστασης. Για την επιτυχία αυτού του είδους
της έρευνας απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε αφενός να υπάρχει καλή οργάνωση
και σχεδιασμός και αφετέρου να αποφεύγονται λάθη μεροληψίας. Οι αιτιολογικές
έρευνες έχουν ως βασικό στόχο την αποκάλυψη της ύπαρξης σχέσεων αιτιότητας
μεταξύ των μεταβλητών και ακολουθούν την παραγωγική προσέγγιση συνήθως μέσα
από τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων.
Οι πειραματικές έρευνες αποσκοπούν στον έλεγχο της ορθότητας των
ερευνητικών υποθέσεων, και πιο συγκεκριμένα ελέγχεται η ύπαρξη συστηματικής
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σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών. Οι πειραματικές έρευνες στηρίζονται κυρίως στο
πείραμα, είτε φυσικό είναι αυτό είτε τεχνητό, μέσω του οποίου ο ερευνητής ελέγχει το
παραδεκτό μιας υπόθεσης και απαιτούν ευελιξία και εμπειρία.
H απουσία παρόμοιων ερευνητικών προσπαθειών στο παρελθόν (βλ. §4.3), και
ειδικότερα η απουσία ενός μοντέλου αναγνώρισης παραγόντων που συμβάλλουν
στην επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες των
ΜΜΕ, καθιστά την έρευνα κατά κύριο λόγο διερευνητική. Παρόλα αυτά, η ανάγκη
αναγνώρισης πιθανών σχέσεων αιτιότητας τόσο μεταξύ των παραγόντων και της
εξαγωγικής επίδρασης των επιχειρήσεων όσο και μεταξύ τους, προσδίδει εν μέρει
στην έρευνα και τον χαρακτηρισμό της αιτιολογικής.
Η ύπαρξη συγκεκριμένων χρονικών, και κυρίως χρηματοοικονομικών,
περιορισμών οδήγησαν σε μία και μοναδική λήψη των πρωτογενών στοιχείων. Η
συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της αποστολής δομημένου
ερωτηματολογίου το χρονικό διάστημα μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου 2008. Στο
σημείο αυτό, είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι η διερευνητική αξία και οι
δυνατότητες μιας διαχρονικής μελέτης (longitudinal study) με επαναλαμβανόμενες
λήψεις πρωτογενών στοιχείων είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές της μίας
ανεξάρτητης λήψης. Επίσης, η ανεξάρτητη λήψη πρωτογενών στοιχείων προσφέρει
μόνον έμμεση απόδειξη της αιτιότητας των σχέσεων ανάμεσα στους παράγοντες
(Malhotra, 1993). Για τους παραπάνω λόγους, η ερευνητική ακρίβεια είναι
περιορισμένη και σαφώς μικρότερη από ότι εάν είχε ακολουθηθεί ο διαχρονικός
σχεδιασμός. Αυτό αποτελεί και έναν από τους περιορισμούς της συγκεκριμένης
έρευνας.

6.3 Μέθοδος Συλλογής Στοιχείων
Για την υλοποίηση μιας εμπειρικής έρευνας Μάρκετινγκ και τη συλλογή
πρωτογενών στοιχείων υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, εκ των οποίων οι κυριότερες
είναι οι παρακάτω (Sekaran, 2003; UNESCAP, 2005):
· Focus Groups
· Πείραμα
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· Παρατήρηση
- Συμμετοχική
- Μη Συμμετοχική
- Δομημένη
- Αδόμητη
· Συνεντεύξεις
- Προσωπικές
- Τηλεφωνικές
- Δομημένες
- Αδόμητες
· Ερωτηματολόγιο
- Ταχυδρομικό (Mail Questionnaire)
- Μέσω Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείου (E-mail Questionnaire)
- Μέσω Ιστοσελίδας (Internet/Intranet Web Page Questionnaire)
· Μελέτη Περιπτώσεων (Case Studies)
Όλες

οι

παραπάνω

μέθοδοι

έχουν

συγκεκριμένα

χαρακτηριστικά,

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος και
τον σκοπό της εκάστοτε έρευνας. Από τις παραπάνω μεθόδους, οι πιο συχνά
χρησιμοποιούμενες στην έρευνα Μάρκετινγκ είναι οι τρεις τελευταίες, ή κάποιος
συνδυασμός αυτών.
Σύμφωνα με τους Aaker et al. (1998), η μέθοδος της συνέντευξης έχει τα
μεγάλα πλεονεκτήματα της άμεσης επαφής με τον ερωτώμενο καθώς και της
αποκόμισης ποιοτικών δεδομένων. Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, η
συγκεκριμένη μέθοδος δεν επιλέχθηκε διότι ενέχει σημαντικά μειονεκτήματα όπως
είναι για παράδειγμα η ύπαρξη μεγάλου χρηματοοικονομικού κόστους, η ανάγκη για
μεγάλο χρονικό περιθώριο οργάνωσης και υλοποίησης της κάθε συνέντευξης, η
αδυναμία προσέγγισης μεγάλου αριθμού στελεχών σε διάφορες επιχειρήσεις, η
μεγάλη γεωγραφική διασπορά των επιχειρήσεων του δείγματος σε ολόκληρη την
Ελλάδα, και η έλλειψη δυνατότητας πρόσληψης και συνεργασίας με εξειδικευμένα
και έμπειρα στελέχη πάνω στο ζήτημα της διεξαγωγής προσωπικών συνεντεύξεων.
Περίπου τα ίδια μειονεκτήματα ισχύουν και στην περίπτωση των τηλεφωνικών
συνεντεύξεων.
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Η μέθοδος της μελέτης περιπτώσεων (case studies) δίνει τη δυνατότητα στον
εκάστοτε ερευνητή να εξερευνήσει, να αποκαλύψει, και να κατανοήσει προβλήματα,
σημαντικά ζητήματα, και σχέσεις. Παρόλα αυτά, δεν παρέχει τη δυνατότητα της
γενίκευσης των αποτελεσμάτων, ή με άλλα λόγια δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι
ότι τα αποτελέσματα που προέκυψαν από μία συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης
ισχύουν και σε άλλες παρόμοιες μελέτες περιπτώσεων. Η μέθοδος αυτή
χρησιμοποιείται συχνά για τη διάγνωση προβλημάτων και την εύρεση πρακτικών
βελτιώσεων, ενώ η συμβολή της στη δημιουργία γενικής θεωρητικής γνώσης είναι
αποσπασματική (Aaker et al., 1998). Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν επιλέχθηκε διότι
ισχύουν αντίστοιχα μειονεκτήματα με αυτά της μεθόδου των προσωπικών
συνεντεύξεων.
Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, και έχοντας ως δεδομένα την πίεση
του χρόνου και την ύπαρξη ελάχιστων χρηματοοικονομικών πόρων, ως
καταλληλότερη μέθοδος κρίθηκε αυτή των δομημένων ερωτηματολογίων μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε συνδυασμό με κάποιες (ελάχιστες) προσωπικές
συνεντεύξεις, κυρίως στο στάδιο της δημιουργίας του ερωτηματολογίου. Η μέθοδος
της αποστολής δομημένου ερωτηματολογίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι
πολύ οικονομική και γρήγορη. Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων έχουν πια μία
ή και περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, γεγονός που καθιστά τη μέθοδο αυτή
προσιτή και πολύ διαδεδομένη. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης
μεθόδου, που συνιστούν και τους κυριότερους λόγους επιλογής της στα πλαίσια της
συγκεκριμένης έρευνας είναι τα ακόλουθα:
· Γρήγορη Απόκριση Ερωτωμένων: Η αποστολή των ερωτηματολογίων μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι άμεση, επιτρέπει την πολύ γρήγορη
συλλογή τους, και η παράδοσή τους ή μη είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί
να ελεγχθεί.
· Μεγάλη Γεωγραφική και Αριθμητική Κάλυψη: Με μεγάλη ευκολία και
ταχύτητα,

μέσω

του

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

μπορούν

να

προσεγγιστούν πάρα πολλές εξαγωγικές επιχειρήσεις που βρίσκονται και
δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ελλάδα.
· Πολύ Μικρό Κόστος: Δεδομένης της γεωγραφικής διασποράς των Ελλήνων
εξαγωγέων και της ανάγκης να συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα όσο το
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δυνατόν περισσότερες σε αριθμό ΜΜΕ, η συγκεκριμένη μέθοδος είναι η
καταλληλότερη εξαιτίας του σχεδόν μηδενικού της κόστους σε σχέση με
την ευρεία γεωγραφική και αριθμητική προσέγγιση που παρέχει (Aaker et
al., 1998).
· Ευκολία Συλλογής και Διαχείρισης Ευαίσθητων Δεδομένων: Η ηλεκτρονική
αποστολή ερωτηματολογίων θεωρείται η καταλληλότερη μέθοδος για τη
συλλογή «ευαίσθητων» δεδομένων, όπως στοιχεία πωλήσεων και
κερδοφορίας, αριθμός εργαζομένων, επίπεδο γνώσεων, σπουδών, και
εμπειρίας του προσωπικού, επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, κ.α. (Aaker et
al., 1998; Churchill and Iacobucci, 2005).
· Διευκόλυνση Συμπλήρωσης Μεγάλου Ερωτηματολογίου: Λόγω του μεγέθους
του ερωτηματολογίου της έρευνας και του πλήθους των ερωτήσεων, η
αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ήταν η ενδεικνυόμενη μέθοδος
διότι δίνει στον ερωτώμενο το χρονικό περιθώριο να διαβάσει προσεκτικά
τις ερωτήσεις, να ψάξει τις απαντήσεις, και να το συμπληρώσει όποτε αυτός
βρει την κατάλληλη ευκαιρία (Kinear and Taylor, 1996).
Παρά τα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής αποστολής
ερωτηματολογίων, υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα τα οποία πρέπει να
παρατεθούν. Ένα πρώτο σημαντικό μειονέκτημα, είναι η ανάγκη κατοχής (ή αγοράς)
μιας λίστας με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, η λίστα αυτή αποκτήθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), και πιο συγκεκριμένα μέσα από τον ετήσιο Οδηγό
Ελλήνων Εξαγωγέων (2007-2008) που εκδίδει το συγκεκριμένο επιμελητήριο και ο
οποίος αφορά εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την
Ελλάδα.
Ένα δεύτερο μειονέκτημα, είναι ο κίνδυνος του να ληφθούν διπλές και τριπλές
απαντήσεις από τον ίδιο ερωτώμενο, ιδιαίτερα μετά από επαναληπτικές αποστολές.
Για την αποφυγή αυτού του κίνδυνου, αφενός κατά την ηλεκτρονική παραλαβή των
απαντήσεων πραγματοποιούνταν ταυτοποίηση με όλες τις προηγούμενες απαντήσεις
που είχαν ληφθεί μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή, και αφετέρου μετά από κάθε
λήψη απάντησης η ηλεκτρονική διεύθυνση του συγκεκριμένου ερωτώμενου που
έστειλε συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αφαιρέθηκε από τη λίστα αποστολής
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έτσι ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα να λάβει, από παράλειψη ή κατά λάθος,
δεύτερη ή τρίτη φορά το ίδιο ερωτηματολόγιο.
Ένα τρίτο σημαντικό μειονέκτημα, είναι η γενική δυσπιστία και ενόχληση που
υπάρχει μεταξύ των χρηστών όταν λαμβάνουν τα λεγόμενα “Αυθαίρετα Γράμματα
(Unsolicited Mail)” ή αλλιώς τα “Άχρηστα Γράμματα (Spam Mail)”. Η πιο
συνηθισμένη αντίδραση των χρηστών, αλλά και των στελεχών σε εταιρίες, όταν
λαμβάνουν τέτοιου είδους ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι να μην τη διαβάζουν
καθόλου και να σβήνουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα απευθείας. Σε πολλές
επιχειρήσεις υπάρχουν εγκατεστημένα ειδικά προγράμματα τα οποία ελέγχουν
αυτόματα τη διεύθυνση του αποστολέα και με τη χρήση διαφόρων φίλτρων
ταξινομούν τα ηλεκτρονικά μηνύματα σε αποδεκτά, επικίνδυνα, και μη αποδεκτά.
Για τον περιορισμό αυτών των περιπτώσεων, πρώτον χρησιμοποιήθηκε ως
ηλεκτρονική

διεύθυνση

αποστολής

αυτή

του

Πανεπιστημίου

Μακεδονίας

(azarias@uom.gr) έτσι ώστε να διασφαλίζεται το γεγονός ότι ο αποστολέας δεν
είναι κάποια ιδιωτική επιχείρηση ή κάποιος ιδιώτης με περίεργα κίνητρα. Δεύτερον
το κείμενο μέσα στο ηλεκτρονικό μήνυμα απευθύνονταν σε συγκεκριμένο πρόσωπο
της εταιρίας αφού σε αρκετές περιπτώσεις υπήρχε ήδη κάποια προσωπική επαφή
των ερευνητών με ορισμένα από τα στελέχη συγκεκριμένων εταιριών έτσι ώστε να
είναι πιο προσωποποιημένο το μήνυμα και να μη θεωρηθεί ως spam mail. Τρίτον σε
δύο σημεία του ηλεκτρονικού μηνύματος υπήρχαν υπερσύνδεσμοι (Hyperlinks) με
τη βοήθεια των οποίων μπορούσε ο παραλήπτης να μεταφερθεί ηλεκτρονικά στις
προσωπικές ιστοσελίδες των ερευνητών και να ελέγξει την ιδιότητά τους, και
τέταρτον στο τέλος του ηλεκτρονικού μηνύματος αλλά και στο εξώφυλλο του
Ερωτηματολογίου που υπήρχε ως συνημμένο, το οποίο παρατίθεται αυτούσιο στο
Παράρτημα Α, αναγράφονταν όλα τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση εργασίας,
τηλέφωνα, fax) των ερευνητών έτσι ώστε να είναι σε θέση ο εκάστοτε παραλήπτης
να διασταυρώσει την ταυτότητά τους.
Τέλος, θα πρέπει να γίνει λόγος και για δύο ακόμη στοιχεία αναφορικά με τη
μέθοδο συλλογής των πρωτογενών στοιχείων που επιλέχθηκε. Το πρώτο στοιχείο
είναι ο Βαθμός Απόκρυψης ο οποίος αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο οι
συμμετέχοντες γνωρίζουν το βασικό σκοπό της έρευνας (Tull and Hawkins, 1993).
Έχοντας ως δεδομένο ότι ο κύριος σκοπός της έρευνας είναι ερευνητικός και
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επιστημονικός, κρίθηκε ότι η ξεκάθαρη αναφορά του θα οδηγούσε στην ευκολότερη
και ακριβέστερη συμπλήρωση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Έτσι, οι
συμμετέχοντες ενημερώθηκαν μέσα από τη Συνοδευτική Επιστολή (βλ. Παράρτημα
Α) του Ερωτηματολογίου που έλαβαν για τον καθαρά επιστημονικό και ακαδημαϊκό
σκοπό της έρευνας.
Το δεύτερο στοιχείο για το οποίο πρέπει να γίνει λόγος είναι ο Βαθμός
Δόμησης ο οποίος αναφέρεται στο βαθμό τυποποίησης που υιοθετείται από τον
ερευνητή κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και ολοκλήρωσης του ερωτηματολογίου.
Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε η δημιουργία ενός δομημένου
ερωτηματολογίου διότι η χρήση μιας δομημένης προσέγγισης επιτρέπει τον αυστηρό
καθορισμό εκ των προτέρων τόσο των ερωτήσεων που θα συμπεριληφθούν όσο και
του εύρους των «επιτρεπτών» απαντήσεων (Churchill, 1997). Τόσο η φύση των
μεταβλητών όσο και το είδος των επιθυμητών ποσοτικών αναλύσεων της
συγκεκριμένης έρευνας επέβαλαν την κατασκευή ενός ερωτηματολογίου με μεγάλο
βαθμό δόμησης, το οποίο έπρεπε να περιέχει κυρίως κλειστές ερωτήσεις καθώς και
ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

6.4 Ανάπτυξη Μετρήσεων και Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου
Για την ανάπτυξη συγκεκριμένων κλιμάκων μετρήσεως του κάθε ένα από τους 20
παράγοντες που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, και στη συνέχεια για
το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου ακολουθήθηκε μία μέθοδος έξι βημάτων η
οποία παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.2 που ακολουθεί. Το τμήμα της ανάπτυξης
κλιμάκων μετρήσεων (Βήματα 1-5), είναι αυτό που προτείνει ο Churchill (1979) με
κάποιες προσαρμογές έτσι ώστε να είναι εφαρμόσιμο και συμβατό με τις συνθήκες
της συγκεκριμένης έρευνας. Το τμήμα του σχεδιασμού του ερωτηματολογίου
ακολούθησε τη μέθοδο του «Ολικού Σχεδιασμού (Total Design Method-TDM)» που
προτείνει ο Dillman (1978), στην οποία επίσης έγιναν ορισμένες προσαρμογές και
τροποποιήσεις για τον ίδιο λόγο.
Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί το γεγονός, ότι τα έξι βήματα του Σχεδίου
6.2 δεν πρέπει να θεωρηθούν ως αυτόνομα αλλά ως αλληλοεξαρτώμενα και
αλληλοεπιδρώντα, ή με άλλα λόγια οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε βήμα-
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Σχήμα 6.2: Βήματα Ανάπτυξης Μετρήσεων και Σχεδιασμού Ερωτηματολογίου
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
1ο Βήμα

2ο Βήμα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤ/ΓΙΟΥ

Προσδιορισμός
Ερευνητικών Εννοιών

Δημιουργία Ερωτημ/γίου
Περιεχόμενο Ερωτήσεων

Καταγραφή Παρόμοιων
Ερευν/κών Προσπαθειών

Δομή Ερωτήσεων
Μορφή Ερωτήσεων

3ο Βήμα

Δημιουργία Δείγματος
Ερωτήσεων

6ο Βήμα

Βασικοί Περιορισμοί
Σειρά Ερωτήσεων

4ο Βήμα

Διαμόρφωση Σελίδων

Προσαρμογή των Ερωτήσεων & της μορφής τους

Εξώφυλλο-Οπισθόφυλλο
Προέλεγχος (Pretesting)

5ο Βήμα

Προσδιορισμός της
ακρίβειας των μετρήσεων

Πηγή: Προσαρμογή από Churchill (1979) και Dillman (1978).

στάδιο και οι πιθανές αλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτό έχουν άμεση
επίδραση στις αποφάσεις και τις αλλαγές προηγούμενων ή/και επόμενων βημάτωνσταδίων.
6.4.1 Περιγραφή της Ανάπτυξης Μετρήσεων
Από την ακολουθία των βημάτων του Σχήματος 6.2, γίνεται φανερό ότι ο
σχεδιασμός του ερωτηματολογίου πρέπει να ακολουθήσει την ανάπτυξη των
μετρήσεων. Έχοντας ως βάση την προσαρμοσμένη μεθοδολογία του Churchill
(1979) η ανάπτυξη των κλιμάκων μετρήσεων των 20 παραγόντων ακολούθησε την
εξής διαδικασία:
1ο Βήμα: Προσδιορισμός του Πεδίου των Ερευνητικών Εννοιών
Η μελέτη των υποδειγμάτων στον τομέα των Εξαγωγών, η ανασκόπηση των
αναφορών στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο παγκοσμίως όσο και
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στην Ελλάδα, η περιγραφή και παρουσίαση των βασικότερων σημείων της ιστορίας
του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και του Διαδικτύου, και η εκτενής καταγραφή των
στοιχείων που υπάρχουν δημοσιευμένα στη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία
πάνω στο θέμα της χρήσης του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς από τις ΜΜΕ,
καθόρισαν τη βάση για τον προσδιορισμό των 20 βασικών παραγόντων που πιθανώς
επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στην εξαγωγική τους επίδοση.
2ο Βήμα: Καταγραφή Παρόμοιων Ερευνητικών Προσπαθειών
Όπως και στο 1ο βήμα, μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής αρθρογραφίας και
βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των παρόμοιων ερευνητικών
προσπαθειών που έχουν διεξαχθεί παγκοσμίως πάνω στο θέμα των παραγόντων που
πιθανώς επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγικές
δραστηριότητες των ΜΜΕ (βλ. §4.8). Το πρώτο βασικό αποτέλεσμα της
συγκεκριμένης καταγραφής ήταν και η αναγνώριση των 20 πιθανών παραγόντων που
στη συνέχεια εξετάστηκαν μέσα από την εμπειρική έρευνα.
3ο Βήμα: Δημιουργία Δείγματος Ερωτήσεων
Το δεύτερο σημαντικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης καταγραφής, που
ακολούθησε χρονικά την αναγνώριση των 20 πιθανών παραγόντων, ήταν η
δημιουργία μιας σειράς ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν από άλλους ερευνητές σε
παρόμοιες μελέτες για την μέτρηση των ίδιων ή παρεμφερών παραγόντων. Οι
ερωτήσεις αυτές συγκεντρώθηκαν με στόχο την παραπέρα εξέταση και ανάλυσή τους.
4ο Βήμα: Προσαρμογή των Ερωτήσεων και της Μορφής τους
Μετά το πέρας της δημιουργίας και της ανάλυσης του δείγματος των ερωτήσεων που
χρησιμοποιήθηκαν σε παρόμοιες έρευνες για τη μέτρηση των 20 πιθανών
παραγόντων, η τελική λίστα ελέγχθηκε σε βάθος μέσω εκτενών συναντήσεων και
συζητήσεων τόσο με τον επιβλέποντα Καθηγητή της διατριβής και τα υπόλοιπα δύο
μέλη της Τριμελούς επιτροπής, όσο και με ειδικούς του χώρου. Οι συζητήσεις είχαν
ως κύριο στόχο την πιστοποίηση της εγκυρότητας του περιεχομένου των
ερωτήσεων, την προσαρμογή τους στα ελληνικά δεδομένα, την ορθή διατύπωσή
τους, και την εξασφάλιση της κάλυψης του γνωστικού πεδίου της μελέτης.
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5ο Βήμα: Προσδιορισμός της Ακρίβειας των Ερωτήσεων και της Μέτρησης
Η

εκτενής-λεπτομερής

ανασκόπηση

της

σχετικής

αρθρογραφίας

και

η

σχολαστικότητα με την οποία τηρήθηκε η διαδικασία αναγνώρισης των πιθανών
παραγόντων και παραμετροποίησής τους τόσο κατά την ανάπτυξη των μετρήσεων,
όσο και κατά το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, είχε ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία ερωτήσεων οι οποίες διασφαλίζουν εγκυρότητα περιεχομένου. Παρόλα
αυτά, λόγω της ύπαρξης περιορισμών κόστους, χρόνου και πρόσβασης σε μεγάλο
τμήμα του δείγματος, χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον εξετάσεις της ακρίβειας, όπως η
ανάλυση εσωτερικής αξιοπιστίας (Internal Consistency Reliability Analysis), έτσι
ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των μετρήσεων. Ο έλεγχος αυτός θα
παρουσιαστεί ταυτόχρονα με την περιγραφή των κλιμάκων μετρήσεων της
εξαρτημένης και των ανεξάρτητων μεταβλητών, στις επόμενες υποενότητες (βλ.
§6.4.3.1 και §6.4.3.2).
6.4.2 Ορισμός και Επιλογή των Κλιμάκων Μετρήσεων της Έρευνας
Σε ένα πολύ παλιό και σημαντικό επιστημονικά άρθρο, ο Stevens (1946) διακρίνει
τις κλίμακες μέτρησης σε τέσσερις (4) κύριες κατηγορίες: α) την Ονομαστική ή
Ποιοτική (Nominal), β) τη Διατακτική ή αλλιώς τις κλίμακες μέτρησης Διάταξης
(Ordinal), γ) τη Διαστημική (Interval), και δ) την Αναλογική (Ratio). Η Ονομαστική
κλίμακα (Nominal Scale) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση μεταβλητών οι τιμές των
οποίων αντιπροσωπεύουν διάφορες κατηγορίες χωρίς κάποια φυσική διάταξη, όπως
για παράδειγμα οι μεταβλητές επάγγελμα, φύλο, χρώμα μαλλιών, τα Τμήματα
κάποιου Πανεπιστημίου, κ.α. Οι ονομαστικές μεταβλητές μπορεί να είναι
αλφαριθμητικές ή αριθμητικές, δηλαδή αριθμοί που αντιπροσωπεύουν κατηγορίες
(π.χ. 1 = φούρναρης, 2 = μανάβης, 3 = μπακάλης, 4 = περιπτεράς, κ.ο.κ.) (Stevens,
1946). Μια υποκατηγορία των ονομαστικών μεταβλητών είναι οι Διχοτομικές
Μεταβλητές (Dichotomical). Στις Διχοτομικές οι τιμές της μεταβλητής είναι μονάχα
δύο και αντιπροσωπεύουν μόνο δύο κατηγορίες απαντήσεων (π.χ. άντρας/γυναίκα,
ναι/όχι, έχω αυτοκίνητο/δεν έχω αυτοκίνητο) (Σιώμκος και Βασιλικοπούλου, 2005).
Λόγω της φύσεως ορισμένων ερωτήσεων της παρούσας έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν
τόσο οι Ονομαστικές κλίμακες όσο και οι Διχοτομικές μεταβλητές.
Η Διατακτική κλίμακα (Ordinal Scale) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση
μεταβλητών οι τιμές των οποίων αντιπροσωπεύουν κατηγορίες με μία ενυπάρχουσα
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διάταξη, όπως είναι για παράδειγμα η μεταβλητή εισόδημα, όταν οι τιμές της είναι
χαμηλό, μεσαίο ψηλό (Συμεωνάκη, 2008). Υπάρχει, δηλαδή κάποιο είδος σχέσης στα
δεδομένα και κατ’ επέκταση στις αξίες της διατακτικής μεταβλητής (π.χ. καλύτερο,
θετικότερο, περισσότερο). Στις διατακτικές μεταβλητές, οι τιμές είναι ιεραρχημένες
με τέτοιο τρόπο ώστε η ιεράρχησή τους να αντικατοπτρίζει βαθμιαία αύξηση ή
μείωση της σχέσης των αξιών (Σιώμκος και Βασιλικοπούλου, 2005). Επίσης, λόγω
της φύσεως ορισμένων ερωτήσεων της παρούσας έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν και οι
Διατακτικές κλίμακες για τη μέτρηση συγκεκριμένων μεταβλητών.
Μία ειδική κατηγορία των Διατακτικών κλιμάκων μέτρησης, είναι η
Διαστημική κλίμακα (Interval Scale). Στις Διαστημικές μεταβλητές τα διαστήματα
μεταξύ των παρακείμενων κατατάξεων είναι ίσα, δηλαδή έχουν την ιδιότητα η
απόσταση όλων των ζευγών να αποτελεί γνωστό μέγεθος. Οι συγκεκριμένες
μεταβλητές χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση διαφορών ενώ η μονάδα μέτρησης
όσο και το σημείο μηδέν της κλίμακας είναι αυθαίρετα (Σιώμκος και
Βασιλικοπούλου, 2005). Επειδή για κάποιους παράγοντες της παρούσας έρευνας
υπήρξε ανάγκη μέτρησης διαφορών, χρησιμοποιήθηκε και η Διαστημική κλίμακα.
Σύμφωνα με τον Stevens (1946), η Αναλογική κλίμακα (Ratio Scale) είναι η πιο
συχνά χρησιμοποιούμενη κλίμακα μέτρησης στην επιστήμη της Φυσικής και είναι
εφικτή μόνο όταν υπάρχουν εκείνες οι συνθήκες που καθορίζουν την ταυτόχρονη
ισχύ των παρακάτω τεσσάρων σχέσεων: διάταξη, ισότητα μεγεθών, ισότητα
διαστημάτων,

και

ισότητα

αναλογίας.

Οι

αναλογικές

κλίμακες

δεν

χρησιμοποιήθηκαν λόγω της πολύ ιδιαίτερης φύσης και χρησιμότητάς τους, η οποία
δεν συμπίπτει με τους σκοπούς της συγκεκριμένης μελέτης. Στο γνωστικό
αντικείμενο του Μάρκετινγκ, οι κλίμακες Διαστήματος και οι κλίμακες Αναλογίας
πολύ συχνά αποκαλούνται και ως Ποσοτικές κλίμακες (Scale) (Συμεωνάκη, 2008).
Μία μεταβλητή ορίζεται ως Ποσοτική όταν μπορεί να πάρει ξεχωριστές ή
συνεχόμενες τιμές και χρησιμοποιείται για τη σύγκριση απόλυτων μεγεθών όπου
υπάρχει το πραγματικό σημείο μηδέν στην αρχή της κλίμακας (Σιώμκος και
Βασιλικοπούλου, 2005).
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (βλ. §6.3), τόσο η φύση των μεταβλητών
όσο και το είδος των επιθυμητών ποσοτικών αναλύσεων της συγκεκριμένης έρευνας
επέβαλαν την κατασκευή ενός ερωτηματολογίου με μεγάλο βαθμό δόμησης, το
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οποίο προϋποθέτει την ύπαρξη κυρίως κλειστών ερωτήσεων καθώς και ερωτήσεων
πολλαπλών επιλογών. Οι κλειστές ερωτήσεις είναι κατάλληλες για τη δημιουργία
ενός δομημένου ερωτηματολογίου κυρίως διότι ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο
μεροληψίας από την πλευρά του ερευνητή, και δευτερευόντως διότι διευκολύνουν τη
διαδικασία γρήγορης απάντησης και καθιστούν την κωδικοποίηση των ερωτήσεων
απλή και ανέξοδη (Dillman, 1978). Για τους ίδιους ακριβώς λόγους επιλέχθηκαν και
οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες επιπροσθέτως επιτρέπουν μεγαλύτερο
εύρος απαντήσεων από ότι οι διχοτομικές ερωτήσεις (Churchill, 1997).
Στην παρούσα έρευνα οι διχοτομημένες και πολλαπλής επιλογής ερωτήσεις
αποσκοπούσαν στις όσο το δυνατόν πιο συστηματοποιημένες απαντήσεις, που θα
μπορούσαν εύκολα να ομαδοποιηθούν και να αναλυθούν, έτσι ώστε οι συγκρίσεις
μεταξύ απόψεων και θέσεων των στελεχών να γίνονται πάνω σε συγκεκριμένα
θέματα και κάτω από τους ίδιους όρους. Επίσης, οι κλειστές ερωτήσεις που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν κυρίως: α) Διχοτομικές (τύπου Ναι/Όχι), β) Βαθμονόμησης,
όπου οι ερωτώμενοι μπορούσαν να επιλέξουν μόνο μία από τις υπάρχουσες
κατηγορίες απαντήσεων, και γ) Likert Scale, όπου οι ερωτώμενοι έπρεπε να
δηλώσουν το επίπεδο συμφωνίας ή διαφωνίας τους πάνω σε συγκεκριμένες
προτάσεις (Saunders and Brown, 2007).
Σε αρκετές από τις ερωτήσεις που συμπεριλήφθηκαν στη δημιουργία του
ερωτηματολογίου της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα μέτρησης Likert. Η
κλίμακα Likert, όπως και η κλίμακα μέτρησης Thurstone, χρησιμοποιούνται
περισσότερο σε έρευνες που διερευνούν στάσεις, όμως η μέθοδος Likert έχει σαφή
πλεονεκτήματα έναντι της Thurstone, επειδή: α) επιτρέπει τη χρήση προτάσεων που
δεν είναι φανερά συνδεδεμένες με τη στάση του ερευνητή, β) είναι απλούστερη στην
κατασκευή της, γ) δεν δημιουργεί σύγχυση στους ερωτηθέντες, δ) έχει μεγαλύτερο
βαθμό αξιοπιστίας διότι μπορούν να εκδηλωθούν περισσότεροι βαθμοί συμφωνίας ή
διαφωνίας, και τέλος ε) το εύρος των απαντήσεων επί του θέματος μπορεί να
διατυπωθεί σε περισσότερες από μια προτάσεις (Φίλιας, 1996).
Δύο είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα είδη αυτής της κλίμακας, η
πενταβάθμια και η επταβάθμια. Παρά το γεγονός, ότι η επταβάθμια κλίμακα Likert
δίνει μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη μέτρηση, στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε
μόνο η πενταβάθμια κλίμακα γιατί σε όλες τις προηγούμενες έρευνες που έχουν
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πραγματοποιηθεί έχει γίνει χρήση αυτού του είδους και όχι της επταβάθμιας και έτσι
είναι περισσότερo εφικτή η σύγκριση των αποτελεσμάτων. Πρέπει να τονιστεί το
γεγονός ότι όλα τα στοιχεία και δεδομένα που προέκυψαν από την ηλεκτρονική
ταχυδρόμηση του ερωτηματολογίου συνιστούν πρωτότυπη και πρωτογενή έρευνα
και αποτελούν σημαντικό κομμάτι της συγκεκριμένης μελέτης.
6.4.3 Περιγραφή Κλιμάκων Μετρήσεων Ερευν/κών Μεταβλητών (Constructs)
Οι 20 πιθανοί παράγοντες που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική και αρθρογραφική
ανασκόπηση θα αποτελέσουν τις ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας, ενώ τα
εξαγωγικά έσοδα που προέρχονται από τη χρήση του Διαδικτύου θα αποτελέσουν
την εξαρτημένη μεταβλητή. Η περιγραφή των κλιμάκων μετρήσεων θα γίνει
ξεχωριστά για τις ανεξάρτητες και ξεχωριστά για την εξαρτημένη μεταβλητή, έτσι
ώστε να αποφευχθεί πιθανή σύγχυση.
6.4.3.1 Περιγραφή Κλιμάκων Μετρήσεων Ανεξάρτητων Μεταβλητών
Οι πρώτες επτά ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι περιγραφικές και
δημογραφικές και αφορούν την επωνυμία της επιχείρησης (ερώτηση 1 –
Προαιρετική), την νομική της μορφή (ερώτηση 2), το έτος ίδρυσης της επιχείρησης
(ερώτηση 3), τον Νομό στον οποίο αυτή εδρεύει (ερώτηση 4), τον επιχειρηματικό
κλάδο στον οποίο ανήκει (ερώτηση 5), το είδος των προϊόντων που προωθεί
(ερώτηση 6), και τη θέση ευθύνης του στελέχους που συμπληρώνει το
ερωτηματολόγιο (ερώτηση 7).
Με τη βοήθεια των ερωτήσεων αυτών ορίστηκαν τα γενικά στοιχεία της
έρευνας και ελέγχθηκε το επίπεδο και η ποιότητα των απαντήσεων που ελήφθησαν,
επιβεβαιώνοντας (μέσα από την ερώτηση 7) ότι ο άνθρωπος που συμπλήρωνε το
ερωτηματολόγιο είχε σαφή γνώση των απαιτούμενων πληροφοριών που αφορούν
την εταιρία του κατέχοντας μία από τις παρακάτω θέσεις: Ιδιοκτήτης-Γενικός
Διευθυντής, Υποδιευθυντής, Διευθυντής Τμήματος Μάρκετινγκ, Διευθυντής
Τμήματος Πωλήσεων, Διευθυντής Τμήματος Μηχανογράφησης, Διευθυντής
Τμήματος Εξαγωγών, Διευθυντής Οικονομικού Τμήματος, Διευθυντής Τμήματος
Παραγωγής, Διευθυντής Εμπορικού Τμήματος, Διευθυντής Τμήματος Διασφάλισης
Ποιότητας, και Διευθυντής/Διευθύντρια Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης.
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Πέρα από τον καθορισμό των γενικών στοιχείων της έρευνας και τον έλεγχο
της ποιότητας των απαντήσεων (μέσα από την ερώτηση 7), η ερώτηση 5 (κλάδος
στον οποίο ανήκει η επιχείρηση) χρησιμοποιήθηκε για την κατηγοριοποίηση του
παράγοντα “Τύπος του Βιομηχανικού Κλάδου στον οποίο Ανήκει η Επιχείρηση” (βλ.
§4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.4) σε επιχειρήσεις Παραδοσιακών κλάδων και σε
επιχειρήσεις που ανήκουν σε κλάδους της λεγόμενης Νέας Οικονομίας. Για την
πραγματοποίηση της συγκεκριμένης κατηγοριοποίησης, έπρεπε οι απαντήσεις της
ερώτησης 5 να κωδικοποιηθούν για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν στη
στατιστική ανάλυση. Για την κατηγοριοποίηση των κλάδων σε Παραδοσιακούς και
σε Νέας Οικονομίας, χρησιμοποιήθηκε η αντίστοιχη λίστα και κατηγοριοποίηση που
χρησιμοποιεί ο Οδηγός Ελλήνων Εξαγωγέων 2007-2008 (ΟΕΕ, 2007), τον οποίο
εκδίδει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ). Η
συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.1 που ακολουθεί,
όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι στους κλάδους Νέας Οικονομίας ανήκουν οι
Εκτυπώσεις, το Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό - Τηλεπικοινωνιακό Υλικό, τα
Μεταφορικά Μέσα, οι Υπολογιστές - Μηχανές Γραφείου, και τα Χημικά. Όλοι οι
υπόλοιποι κλάδοι ανήκουν στους Παραδοσιακούς. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια
νέα μεταβλητή η οποία ονομάστηκε “SectorINTERV” και η οποία έπαιρνε είτε την
τιμή 0 όταν το στέλεχος της επιχείρησης που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο
δήλωνε ότι η εταιρία του ανήκει σε κάποιον από τους Παραδοσιακούς κλάδους, είτε
την τιμή 1 όταν δήλωνε ότι η εταιρία ανήκει σε κάποιον από τους κλάδους της Νέας
Οικονομίας. Έτσι, μετά την κωδικοποίηση η ερώτηση 5 μετατράπηκε σε διχοτομική
παίρνοντας μόνο δύο τιμές, την τιμή 0 = Παραδοσιακοί Κλάδοι και την τιμή 1 =
Κλάδοι της Νέας Οικονομίας.
Οι ερωτήσεις 8 (συνολικός αριθμός εργαζομένων στην εταιρία) και 9 (ετήσιος
κύκλος εργασιών σε εκατ. €) χρησιμοποιήθηκαν για να κατηγοριοποιήσουν τον πα-
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Πίνακας 6.1: Παρουσίαση των Βιομηχανικών Κλάδων και Κατηγοριοποίησή τους
σε Παραδοσιακούς και Νέας Οικονομίας
Α/Α

ΚΛΑΔΟΙ

Παραδοσιακοί

1
2
3
4
5
6
7
8

Αγροτικά Προϊόντα - Ζωοτροφές
Δέρμα - Γούνα
Διατροφής Είδη
Δομικά
Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Ένδυση
Εξαγωγικά Γραφεία
Έπιπλα - Φωτιστικά
Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Τηλεπικοινωνιακό Υλικό
Κλωστοϋφαντουργικά
Λαϊκή Τέχνη
Λευκά Είδη
Μέταλλα και Προϊόντα
Μεταφορικά Μέσα
Μηχανήματα - Εργαλεία
Ξύλο - Φελλός
Οικιακά Είδη
Όπλα - Πυρομαχικά - Εκρηκτικά
Ορυκτά - Μεταλλεύματα
Πετρελαιοειδή - Καύσιμα
Πλαστικά - Ελαστικό
Ποτά
Συσκευαστικά Είδη
Συσκευές
Τροφοδοσίες - Εφοδιασμοί
Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη
Υπολογιστές - Μηχανές Γραφείου
Φάρμακα - Καλλυντικά - Ιατρικά
Χαρτί
Χημικά
Διάφορα

ü
ü
ü
ü

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Νέας
Οικονομίας

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Πηγή: Προσαρμογή από ΟΕΕ 2007-2008 (2007).

ράγοντα “Μέγεθος της Επιχείρησης” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.9) σε πολύ
μικρές, μικρές, και μεσαίες επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το γεγονός ότι
δεν θα συμπεριληφθούν στο δείγμα μεγάλες εταιρίες. Όπως αναφέρθηκε και στο 2ο

302

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

Κεφάλαιο (βλ. §2.1), για τον ορισμό και την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε
πολύ μικρές, μικρές, και μεσαίες χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια, οι διαχωρισμοί και
οι διατάξεις της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων. Επειδή η ερώτηση 8 (συνολικός αριθμός εργαζομένων στην εταιρία)
ήταν ανοιχτή (ποσοτική μεταβλητή), έγινε επανακωδικοποίηση της μεταβλητής (σε
διατακτική) έτσι ώστε οι απαντήσεις να αντικατοπτρίζουν τις τρεις κλάσεις των
επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, όταν η απάντηση στην ερώτηση 8 ήταν: α) από 1
έως 9 άτομα, η συγκεκριμένη μεταβλητή έπαιρνε τον κωδικό 1 (πολύ μικρή
επιχείρηση), β) από 10 έως 49 άτομα, έπαιρνε τον κωδικό 2 (μικρή επιχείρηση), και
γ) από 50 έως 249 άτομα, έπαιρνε τον κωδικό 3 (μεσαία επιχείρηση).
Η ερώτηση 9 (ετήσιος κύκλος εργασιών σε εκατ. €) είναι κλειστή ερώτηση με
συγκεκριμένες απαντήσεις (διατακτική), οι οποίες όμως για λόγους απόδοσης
υψηλής λεπτομέρειας στις απαντήσεις δεν αντικατόπτριζαν τις τρεις κλάσεις των
επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης 2003/361/ΕΚ. Για αυτό έπρεπε
και στη συγκεκριμένη μεταβλητή να γίνει επανακωδικοποίηση για να υπάρχει
απόλυτη συμφωνία και με τις απαντήσεις της ερώτησης 8. Πιο συγκεκριμένα, όταν η
απάντηση στην ερώτηση 9 ήταν: α) από 0,1 έως 2 εκατ. €, η συγκεκριμένη
μεταβλητή έπαιρνε τον κωδικό 1 (πολύ μικρή επιχείρηση), β) από 2+ έως 10 εκατ. €,
έπαιρνε τον κωδικό 2 (μικρή επιχείρηση), και γ) από 10+ έως 50 εκατ. €, έπαιρνε τον
κωδικό 3 (μεσαία επιχείρηση). Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή η
οποία ονομάστηκε “SizeINTERV” (διατακτική μεταβλητή) και η οποία προέκυψε
συγκρίνοντας τις επανακωδικοποιημένες τιμές των δύο μεταβλητών. Στη
συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι τιμές των δύο μεταβλητών ανήκαν
στην ίδια κατηγορία μεγέθους επιχείρησης, οπότε η κατηγοριοποίησή τους ήταν
αυτονόητη και εύκολη. Σε ελάχιστες περιπτώσεις όπου οι τιμές των δύο μεταβλητών
ανήκαν σε διαφορετικές κατηγορίες μεγέθους επιχείρησης, οι αντίστοιχες εταιρίες
κατηγοριοποιήθηκαν με βάση την απάντηση στην ερώτηση 8 για δύο κύριους
λόγους. Πρώτον, γιατί στις περισσότερες αντίστοιχες έρευνες η κατηγοριοποίηση
γίνεται με βάση το κριτήριο του συνολικού αριθμού των εργαζομένων, και δεύτερον
γιατί η απάντηση στην ερώτηση 8 είναι πιο εύκολη και πιο συγκεκριμένη, από ότι
στην ερώτηση 9 όπου παρατηρήθηκαν ορισμένες επιφυλάξεις και αντιρρήσεις στο
να αποκαλύψουν οι ερωτώμενοι αριθμητικά στοιχεία για την επιχείρησή τους.
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Η υποερώτηση 8.1 χρησιμοποιήθηκε για να προσδιοριστεί ο αριθμός των
ατόμων της εταιρίας που κάνουν χρήση του Διαδικτύου, ενώ η υποερώτηση 8.2
χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση του παράγοντα “Επίπεδο Γνώσεων και Εμπειρίας
των Στελεχών στο Διαδίκτυο” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.1). Σύμφωνα με
αντίστοιχη έρευνα των Morgan-Thomas and Bridgewater (2004), για τη μέτρηση
αυτής της μεταβλητής χρησιμοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές κλίμακες μέτρησης, μία
πενταβάθμια Likert για τη μέτρηση του επιπέδου πιστοποιημένης γνώσης των
στελεχών πάνω στο Διαδίκτυο, και μία πενταβάθμια Likert για τη μέτρηση του
επιπέδου εμπειρίας τους σε αυτό. Οι δύο πενταβάθμιες κλίμακες Likert είχαν την
ίδια διαβάθμιση: 1 = Πολύ Χαμηλό, 2 = Χαμηλό, 3 = Μέτριο, 4 = Υψηλό, και 5 =
Πολύ Υψηλό. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή η οποία ονομάστηκε
“KnowExpINTERV” (διαστημική μεταβλητή) και η οποία προέκυψε παίρνοντας το
μέσο όρο των δύο προηγούμενων μεταβλητών. Προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα
και η ακρίβεια της κλίμακας μέτρησης της νέας μεταβλητής “KnowExpINTERV”
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης εσωτερικής αξιοπιστίας (Internal
Reliability Analysis). Το αποτέλεσμα της ανάλυσης αξιοπιστίας έδωσε ως τιμή για
το Cronbach’s Alpha, την a = 0,700 η οποία σύμφωνα με τους Janssens et al. (2008)
είναι πλήρως αποδεκτή και ο υπολογισμός της κλίμακας μέτρησης είναι εφικτός. Πιο
συγκεκριμένα, μία τιμή του Cronbach’s Alpha μικρότερη από 0,600 υποδηλώνει ότι
η κλίμακα μέτρησης δεν μπορεί να δομηθεί και ο υπολογισμός της δεν είναι
επιτρεπτός, ενώ μία τιμή του Cronbach’s Alpha ανάμεσα από 0,600 και 0,800
δηλώνει ότι η κλίμακα μέτρησης μπορεί να βελτιωθεί αλλά είναι αποδεκτή και
δύναται να χρησιμοποιηθεί. Τέλος, τιμές του Cronbach’s Alpha μεγαλύτερες από
0,800 υποδηλώνουν ότι δεν χρειάζεται να παραληφθεί καμία μεταβλητή και ότι η
ορθότητα της κλίμακας μέτρησης είναι πολύ υψηλή (Janssens et al., 2008).
Η ερώτηση 10 (ποσοστό των πωλήσεων της επιχείρησής που προέρχεται από
τις εξαγωγές) συμπεριλήφθηκε στο ερωτηματολόγιο για να πιστοποιηθεί το γεγονός
ότι η επιχείρηση ασκεί εξαγωγικές δραστηριότητες, αλλά και για να εξακριβωθεί το
επίπεδο δραστηριοτήτων αυτών. Επίσης, οι ερωτήσεις 11 (κάθε πότε ανανεώνει η
επιχείρηση κατά μέσο όρο τον τεχνολογικό της εξοπλισμό), 12 (πόσοι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές υπάρχουν στην επιχείρησή), 13 (ποια είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών
χρησιμοποιούνται στην επιχείρησή), και 14 (υπάρχει σύνδεση των ηλεκτρονικών
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υπολογιστών της επιχείρησης σε δίκτυο), συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο με
στόχο να δώσουν μία πιο συνολική εικόνα για τις τεχνολογικές δυνατότητες της
επιχείρησης.
Η ερώτηση 15 (το επίπεδο των τεχνολογικών δυνατοτήτων και υποδομών της
επιχείρησής σας) είναι κλειστή και χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση του παράγοντα
“Επίπεδο Γενικών Τεχνολογικών Δυνατοτήτων και Υποδομών της Επιχείρησης” (βλ.
§4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.14). Σύμφωνα με τον Rosson (2004) και τους
Morgan-Thomas and Bridgewater (2004), για τη μέτρηση του συγκεκριμένου
παράγοντα (διαστημική μεταβλητή) χρησιμοποιήθηκε μια πενταβάθμια κλίμακα
Likert με την εξής διαβάθμιση: 1 = Πολύ Χαμηλό, 2 = Χαμηλό, 3 = Μέτριο, 4 =
Υψηλό, και 5 = Πολύ Υψηλό. Επειδή η απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι
αρκετά υποκειμενική και εξαρτάται εν πολύς από την αντιληπτικότητα του
στελέχους που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο, οι επιλογές διασταυρώθηκαν και με
τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 11-14, έτσι ώστε να υπάρχουν και κάποια πιο
αντικειμενικά κριτήρια. Σε ορισμένες περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν από τους
ερευνητές ανακολουθίες, πραγματοποιήθηκαν προσωπικές επαφές και τηλεφωνικές
συνεντεύξεις με τα αντίστοιχα στελέχη και οι απαντήσεις τους στην ερώτηση 15
επαναπροσδιορίστηκαν με βάση τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις 11-14 και
ορισμένες επιπλέον διευκρινιστικές πληροφορίες που τους δόθηκαν από τους
ερευνητές.
Η ερώτηση 16 (Υπάρχει σύνδεση με το Διαδίκτυο στην επιχείρησή) είναι
κλειστή και διχοτομική (ναι/όχι) και χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να τεκμηριωθεί το
γεγονός ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο και άρα ότι ανήκει στο δείγμα
της συγκεκριμένης έρευνας. Εάν η απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι
“Ναι” τότε ο ερωτώμενος συνεχίζει κανονικά με την επόμενη ερώτηση, ενώ αν η
απάντησή του είναι “Όχι” τότε οδηγείται απευθείας στην τελευταία ερώτηση του
ερωτηματολογίου, την ερώτηση 41, στην οποία καλείται να συμπληρώσει τους
λόγους για τους οποίους δεν χρησιμοποιεί η εταιρία του το Διαδίκτυο. Κατά την
παραλαβή των ερωτηματολογίων, υπήρξαν δύο εταιρίες όπου στη συγκεκριμένη
ερώτηση απάντησαν “Όχι”, παρά το γεγονός ότι στη λίστα του ΕΒΕΑ αναγραφόταν
ότι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Οι συγκεκριμένες εταιρίες δεν συμπεριλήφθηκαν
στο τελικό δείγμα της παρούσας έρευνας.
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Οι ερωτήσεις 17 (είδος σύνδεσης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιεί η
επιχείρηση), 18 (υπάρχουσα ταχύτητα σύνδεσης της επιχείρησης στο Διαδίκτυο), και
19 (χρονικό διάστημα σύνδεσης της επιχείρησης στο Διαδίκτυο), συμπεριλήφθηκαν
στο ερωτηματολόγιο με στόχο να δώσουν μία πιο συνολική εικόνα για τις
τεχνολογικές δυνατότητες και υποδομές της επιχείρησης αναφορικά με το
Διαδίκτυο.
Η ερώτηση 20 έχει τέσσερα υποερωτήματα ( i. επίπεδο της αρχικής επένδυσης
της επιχείρησης σε υλικό και λογισμικό σχετικών με το Διαδίκτυο, ii. επίπεδο της
συνεχούς επένδυσης της επιχείρησης σε υλικό και λογισμικό σχετικών με το
Διαδίκτυο, iii. επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης για τις
δραστηριότητες που σχετίζονται με το Διαδίκτυο, και iv. επίπεδο της συνολικής
επένδυσης της επιχείρησης στο Διαδίκτυο σε χρόνο και χρήμα), είναι κλειστή και
χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση του παράγοντα “Επίπεδο Επένδυσης της
Επιχείρησης στο Διαδίκτυο σε Χρόνο και σε Χρήμα” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8,
Παράγοντα νο.13). Όπως έγινε και στην έρευνα των Morgan-Thomas and
Bridgewater (2004), για τη μέτρηση του συγκεκριμένου παράγοντα (διατακτική
μεταβλητή) χρησιμοποιήθηκαν οι τέσσερις μεταβλητές που προκύπτουν από τα
τέσσερα υποερωτήματα της ερώτησης 20, οι οποίες μετρήθηκαν με τη βοήθεια μιας
πενταβάθμιας κλίμακας Likert με την εξής διαβάθμιση: 1 = Πολύ Χαμηλό, 2 =
Χαμηλό, 3 = Μέτριο, 4 = Υψηλό, και 5 = Πολύ Υψηλό. Στη συνέχεια,
δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή η οποία ονομάστηκε “InvestmentINTERV”
(διαστημική μεταβλητή) και η οποία προέκυψε παίρνοντας το μέσο όρο των
προηγούμενων τεσσάρων μεταβλητών. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης αξιοπιστίας
για την κλίμακα μέτρησης της νέας αυτής μεταβλητής έδωσε ως τιμή για το
Cronbach’s Alpha, την a = 0,900 η οποία είναι πλήρως αποδεκτή και ο υπολογισμός
της κλίμακας μέτρησης είναι πολύ ικανοποιητικός (Janssens et al., 2008).
Η ερώτηση 21 (έχει η επιχείρηση δική της εταιρική ιστοσελίδα) είναι κλειστή
και διχοτομική (ναι/όχι) και χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να καθοδηγήσει τον
ερωτώμενο. Πιο συγκεκριμένα, εάν η απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι
“Ναι” τότε ο ερωτώμενος συνεχίζει κανονικά με την επόμενη ερώτηση, ενώ αν η
απάντησή του είναι “Όχι” τότε οδηγείται απευθείας στην ερώτηση 25 έτσι ώστε να
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κερδίσει χρόνο αποφεύγοντας να απαντήσει τις ερωτήσεις 22, 23, και 24 που
αφορούν αποκλειστικά επιχειρήσεις που διατηρούν δική τους εταιρική ιστοσελίδα.
Η ερώτηση 22 είναι κλειστή και διχοτομική (0 = όχι, 1 = ναι) και έχει δεκατρία
υποερωτήματα. Τα εννιά πρώτα υποερωτήματα (i. Επιλογή για επιστροφή στην
αρχική σελίδα, ii. Χάρτης πλοήγησης ή ευρετήριο όρων, iii. Επιλογή αναζήτησης με
λέξεις κλειδιά, iv. Flash έκδοση, v. Επιλογή για μετάβαση σε non Flash έκδοση, vi.
Άμεση επικοινωνία μέσω e-mail, vii. Πληροφορίες επικοινωνίας, viii. Συχνές
ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους (FAQ), και ix. Διαφημίσεις, banner, flash videos,
και κινούμενα γραφικά) χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με τους Rosson (2004) και
τους Morgan-Thomas and Bridgewater (2004), για τη μέτρηση του παράγοντα
“Εξελιγμένη και Πολύπλοκη Χρήση του Διαδικτύου” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8,
Παράγοντα νο.2). Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή η οποία
ονομάστηκε “ComplexuseINTERV” (ποσοτική μεταβλητή) και η οποία προέκυψε
παίρνοντας το μέσο όρο των προηγούμενων εννιά μεταβλητών, όπως αυτές
προκύπτουν από τα αντίστοιχα εννιά υποερωτήματα της συγκεκριμένης ερώτησης.
Το αποτέλεσμα της ανάλυσης αξιοπιστίας για την κλίμακα μέτρησης της νέας αυτής
μεταβλητής έδωσε ως τιμή για το Cronbach’s Alpha, την a = 0,676 η οποία είναι
αποδεκτή και ο υπολογισμός της κλίμακας μέτρησης είναι εφικτός (Janssens et al.,
2008). Για να είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση της νέας μεταβλητής με τη μέθοδο
ανάλυσης που αρμόζει στη συγκεκριμένη έρευνα (βλ. επόμενη υποενότητα
“Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων”), έπρεπε να γίνει μετατροπή της από διχοτομική
σε διαστημική. Επειδή οι τιμές της νέας μεταβλητής μετά τη διεξαγωγή του μέσου
όρου κυμαίνονταν από 0 έως 1, ακολουθήθηκε η εξής επανακωδικοποίηση: α) από 0
έως 0,20 = 1, β) από 0,21 έως 0,40 = 2, γ) από 0,41 έως 0,60 = 3, δ) από 0,61 έως 0,80
= 4, και ε) από 0,81 έως 1 = 5.
Τα τέσσερα τελευταία υποερωτήματα της ερώτησης 22 (x. Κάποια στρατηγική
ενημέρωσης για την εύρεση και λειτουργία της εταιρικής ιστοσελίδας, xi. Κάποια
στρατηγική προσέλκυσης επισκεπτών σε αυτήν, xii. Κάποια στρατηγική one-to-one
μάρκετινγκ, και xiii. Κάποιο σύστημα CRM) χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με τον
Moodley (2002), για τη μέτρηση του παράγοντα “Επίπεδο Χρήσης και Κατανόησης
των Διαδικτυακών Στρατηγικών” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.19). Στη
συνέχεια,

δημιουργήθηκε

μια

νέα
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“EcommerceINTERV” (ποσοτική μεταβλητή) και η οποία προέκυψε παίρνοντας το
μέσο όρο των προηγούμενων τεσσάρων μεταβλητών, όπως αυτές προκύπτουν από
τα αντίστοιχα τέσσερα υποερωτήματα της συγκεκριμένης ερώτησης. Το αποτέλεσμα
της ανάλυσης αξιοπιστίας για την κλίμακα μέτρησης της νέας αυτής μεταβλητής
έδωσε ως τιμή για το Cronbach’s Alpha, την a = 0,762 η οποία είναι αποδεκτή και ο
υπολογισμός της κλίμακας μέτρησης είναι εφικτός (Janssens et al., 2008). Για να
είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση της νέας μεταβλητής με τη μέθοδο ανάλυσης που
αρμόζει στη συγκεκριμένη έρευνα (βλ. επόμενη υποενότητα “Μέθοδοι Ανάλυσης
Δεδομένων”), έπρεπε να γίνει και σε αυτήν την περίπτωση μετατροπή της από
διχοτομική σε διαστημική. Επειδή οι τιμές της νέας αυτής μεταβλητής μετά τη
διεξαγωγή του μέσου όρου κυμαίνονταν από 0 έως 1, και σε αυτήν την περίπτωση
πραγματοποιήθηκε η ίδια επανακωδικοποίηση: α) από 0 έως 0,20 = 1, β) από 0,21
έως 0,40 = 2, γ) από 0,41 έως 0,60 = 3, δ) από 0,61 έως 0,80 = 4, και ε) από 0,81 έως
1 = 5.
Η ερώτηση 23 (σε ποιες γλώσσες είναι γραμμένη και μεταφρασμένη η
εταιρική ιστοσελίδα) είναι πολλαπλής απάντησης και χρησιμοποιήθηκε για τη
μέτρηση του παράγοντα “Αριθμός Γλωσσών της Ιστοσελίδας της Επιχείρησης” (βλ.
§4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.7). Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια νέα
μεταβλητή η οποία ονομάστηκε “NumLangINTERV” (ποσοτική μεταβλητή) η οποία
προέκυψε μετρώντας τον αριθμό των γλωσσών στις οποίες ήταν γραμμένες και
μεταφρασμένες οι εταιρικές ιστοσελίδες των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην
έρευνα (Samiee, 1998a; Dholakia and Kshetri, 2004). Προκειμένου να είναι δυνατή
η περαιτέρω χρήση της νέας αυτής μεταβλητής με τη μέθοδο ανάλυσης που αρμόζει
στη συγκεκριμένη έρευνα (βλ. επόμενη υποενότητα “Μέθοδοι Ανάλυσης
Δεδομένων”), έπρεπε να γίνει μετατροπή της από ποσοτική σε διαστημική. Έτσι
πραγματοποιήθηκε η εξής επανακωδικοποίηση: α) 0 γλώσσες = 1, β) 1 γλώσσα = 2,
γ) 2 γλώσσες = 3, δ) 3 γλώσσες = 4, ε) 4 γλώσσες = 5, στ) 5 γλώσσες = 6, ζ) 6
γλώσσες = 7, και η) 7 γλώσσες και πάνω = 8.
Τόσο η ερώτηση 24 (εφαρμόζετε στην εταιρική σας ιστοσελίδα κάποια
πολιτική ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων και των συναλλαγών με τους
χρήστες), όσο και η υποερώτηση 24.1 (αν Ναι, εφαρμόζετε κάποια μέθοδο
κρυπτογράφησης προσωπικών δεδομένων και συναλλαγών) είναι κλειστές και
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διχοτομικές (0 = όχι, 1 = ναι) ερωτήσεις και χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση του
παράγοντα “Ικανότητα Προστασίας Συναλλαγών και Προσωπικών Δεδομένων των
Χρηστών της Επιχείρησης” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.20) (Dholakia and
Kshetri, 2004). Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή η οποία
ονομάστηκε “SecurityINTERV” (διαστημική μεταβλητή) η οποία προέκυψε
συνδυάζοντας τις απαντήσεις στις δύο ερωτήσεις. Εφόσον οι τιμές και στις δύο
ερωτήσεις ήταν 0 για το “Όχι” και 1 για το “Ναι”, τα αποτελέσματα του συνδυασμού
τους (μέσου όρου) ήταν τα παρακάτω: α) 0 = καμία πολιτική ασφαλείας, β) 0,5 =
μέτρια ασφάλεια χωρίς κρυπτογράφηση, και γ) 1 = αυξημένη ασφάλεια με χρήση
κρυπτογράφησης. Τα υποερωτήματα 24.1.1 και 24.1.2 συμπεριλήφθηκαν στο
ερωτηματολόγιο για λόγους καθαρά ερευνητικού ενδιαφέροντος και απόκτησης
συνολικής εικόνας πάνω στο ζήτημα της ασφάλειας στο Διαδίκτυο.
Η ερώτηση 25 (συγκριτικά με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου σας,
πόσο γρήγορα υιοθέτησε η επιχείρησή σας το Διαδίκτυο) και το πρώτο υποερώτημα
της ερώτησης 26 (πόσο η ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης υποστηρίζει με
ενθουσιασμό την προώθηση της χρήσης του Διαδικτύου) είναι κλειστές ερωτήσεις
και χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση του παράγοντα “Ενθουσιασμός της Διοίκησης
για την Προώθηση του Διαδικτύου” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.16). Για τη
μέτρηση του συγκεκριμένου παράγοντα (διατακτική μεταβλητή) χρησιμοποιήθηκαν
οι δύο μεταβλητές που προκύπτουν από την ερώτηση 25 και το πρώτο υποερώτημα
της ερώτησης 26, οι οποίες μετρήθηκαν με τη βοήθεια δύο πενταβάθμιων κλιμάκων
Likert. Για την ερώτηση 25 χρησιμοποιήθηκε η εξής διαβάθμιση: 1 = Από τους
Πρώτους, 2 = Σχετικά Γρήγορα, 3 = Με την Πλειοψηφία, 4 = Σχετικά Αργά, και 5 =
Από

τους

Τελευταίους.

Για

το

πρώτο

υποερώτημα

της

ερώτησης

26

χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχα η παρακάτω διαβάθμιση: 1 = Καθόλου, 2 = Λίγο, 3 =
Μέτρια, 4 = Πολύ, και 5 = Πάρα Πολύ. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια νέα
μεταβλητή η οποία ονομάστηκε “EnthusiasmINTERV” (διαστημική μεταβλητή) και
η οποία προέκυψε παίρνοντας το μέσο όρο των προηγούμενων δύο μεταβλητών.
Πριν όμως τη διεξαγωγή του μέσου όρου, έπρεπε να γίνει μια επανακωδικοποίηση
της κλίμακας μέτρησης της ερώτησης 25 για να συμφωνεί νοηματικά με τη διάταξη
και την ακολουθία της κλίμακας μέτρησης του πρώτου υποερωτήματος της
ερώτησης 26. Πιο συγκεκριμένα, η διαβάθμιση του πρώτου υποερωτήματος της
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ερώτησης 26 ακολουθεί τη διάταξη από το “Καθόλου” στο “Πάρα Πολύ”, δηλαδή
από το αρνητικό στο θετικό, ενώ η κλίμακα μέτρησης της ερώτησης 25 πηγαίνει από
το “Από τους Πρώτους” στο “Από τους Τελευταίους”, δηλαδή από το θετικό για το
νόημα της συγκεκριμένης ερώτησης στο αρνητικό. Έτσι πραγματοποιήθηκε
επανακωδικοποίηση της ερώτησης 25 και το 1 έγινε 5, το 2 έγινε 4, το 3 παρέμεινε
3, το 4 έγινε 2, και το 5 έγινε 1. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε ο μέσος όρος των δύο
μεταβλητών

(της

επανακωδικοποιημένης

ερώτησης

25

και

του

πρώτου

υποερωτήματος της ερώτησης 26) και δημιουργήθηκε η νέα κλίμακα μέτρησης της
επίσης διαστημικής μεταβλητής “EnthusiasmINTERV”. Το αποτέλεσμα της
ανάλυσης αξιοπιστίας για την κλίμακα μέτρησης της νέας αυτής μεταβλητής έδωσε
ως τιμή για το Cronbach’s Alpha, την a = 0,649 η οποία είναι αποδεκτή και ο
υπολογισμός της κλίμακας μέτρησης είναι εφικτός (Janssens et al., 2008).
Το δεύτερο υποερώτημα της ερώτησης 26 (πόσο η ανώτατη διοίκηση της
επιχείρησης αναλαμβάνει κινδύνους για την προώθηση της χρήσης του Διαδικτύου)
όπως και το τρίτο υποερώτημα της ίδιας ερώτησης (πόσο η ανώτατη διοίκηση της
επιχείρησης υιοθετεί νέες στρατηγικές και καινοτομίες για τη χρήση του Διαδικτύου)
είναι κλειστές ερωτήσεις και χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση του παράγοντα
“Άσκηση Επιχειρηματικότητας στη Χρήση του Διαδικτύου” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8,
Παράγοντα νο.17). Για τη μέτρηση του συγκεκριμένου παράγοντα (διαστημική
μεταβλητή) χρησιμοποιήθηκαν οι δύο μεταβλητές που προκύπτουν από τα
υποερωτήματα 26.2 και 26.3, οι οποίες μετρήθηκαν με τη βοήθεια δύο
πενταβάθμιων κλιμάκων Likert. Και για τα δύο αυτά υποερωτήματα, οι κλίμακες
Likert που χρησιμοποιήθηκαν είχαν την ίδια διαβάθμιση με το υποερώτημα 26.1, η
οποία ήταν: 1 = Καθόλου, 2 = Λίγο, 3 = Μέτρια, 4 = Πολύ, και 5 = Πάρα Πολύ. Στη
συνέχεια,

δημιουργήθηκε

μια

νέα

μεταβλητή

η

οποία

ονομάστηκε

“BusDexINTERV” (διαστημική μεταβλητή) και η οποία προέκυψε παίρνοντας το
μέσο όρο των προηγούμενων δύο μεταβλητών. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης
αξιοπιστίας για την κλίμακα μέτρησης της νέας αυτής μεταβλητής έδωσε ως τιμή για
το Cronbach’s Alpha, την a = 0,902 η οποία είναι πλήρως αποδεκτή και ο
υπολογισμός της κλίμακας μέτρησης είναι πολύ ικανοποιητικός (Janssens et al.,
2008).
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Η ερώτηση 27 (τι αποτέλεσε το κυριότερο κίνητρο-λόγο υιοθέτησης και
χρήσης του Διαδικτύου από την επιχείρησή σας) είναι κλειστή και χρησιμοποιήθηκε
για τη μέτρηση του παράγοντα “Προσδοκώμενα Οφέλη από τη Χρήση του
Διαδικτύου” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.18). Σύμφωνα με τους Poon and
Swatman (1997) και τους Mostafa et al. (2006), για τη μέτρηση του συγκεκριμένου
παράγοντα (διατακτική μεταβλητή) χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα τριών βαθμίδων
έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τις προτάσεις της θεωρίας, με την εξής μορφή: 1 =
Τίποτα (Κανένα από τα δύο επόμενα), 2 = Βραχυχρόνια Οφέλη, και 3 =
Μακροχρόνια Οφέλη. Η συγκεκριμένη κλίμακα είναι διατακτική διότι ενέχει μία
αύξουσα χρονικά μορφή (από το τίποτα πηγαίνει στο βραχυχρόνιο, και στη συνέχεια
στο μακροχρόνιο).
Η ερώτηση 28 είναι κλειστή και διχοτομική (0 = όχι, 1 = ναι) και έχει τρία
υποερωτήματα (i. Τα προϊόντα της επιχείρησής σας είναι εύκολο να αποσταλούν
ηλεκτρονικά, ii. Τα προϊόντα της επιχείρησής σας απαιτούν για την προώθηση και
πώλησή τους ειδικές γνώσεις, και iii. Τα προϊόντα της επιχείρησής σας απαιτούν
πολύ χρόνο για να μάθει κάποιος για αυτά) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα
με τους Morgan-Thomas and Bridgewater (2004), για τη μέτρηση του παράγοντα
“Χαρακτηριστικά και Είδος Προϊόντος της Επιχείρησης” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8,
Παράγοντα νο.5). Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή η οποία
ονομάστηκε “ProductINTERV” (ποσοτική μεταβλητή) και η οποία προέκυψε
παίρνοντας το μέσο όρο των προηγούμενων τριών μεταβλητών, όπως αυτές
προκύπτουν από τα αντίστοιχα τρία υποερωτήματα της συγκεκριμένης ερώτησης. Το
αποτέλεσμα της ανάλυσης αξιοπιστίας για την κλίμακα μέτρησης της νέας αυτής
μεταβλητής έδωσε ως τιμή για το Cronbach’s Alpha, την a = 0,680 η οποία είναι
αποδεκτή και ο υπολογισμός της κλίμακας μέτρησης είναι εφικτός (Janssens et al.,
2008). Για να είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση της νέας μεταβλητής με τη μέθοδο
ανάλυσης που αρμόζει στη συγκεκριμένη έρευνα (βλ. επόμενη υποενότητα
“Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων”), έπρεπε να γίνει μετατροπή της από ποσοτική σε
διαστημική. Επειδή οι τιμές της νέας μεταβλητής μετά τη διεξαγωγή του μέσου όρου
κυμαίνονταν από 0 έως 1, με το 0 να σημαίνει ότι το προϊόν είναι πολύ απλό και δεν
αποστέλλεται ηλεκτρονικά και το 1 ότι το προϊόν είναι πολύ σύνθετο και
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, ακολουθήθηκε η εξής επανακωδικοποίηση: α) το 0 έγινε
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1 = πολύ απλό προϊόν που δεν αποστέλλεται ηλεκτρονικά β) το 0,33 έγινε 2 =
σχετικά σύνθετο προϊόν που δεν αποστέλλεται ηλεκτρονικά, γ) το 0,66 έγινε 3 =
σχετικά σύνθετο προϊόν που αποστέλλεται ηλεκτρονικά, και δ) το 1 έγινε 4 =
πολύπλοκο προϊόν που αποστέλλεται ηλεκτρονικά.
Η ερώτηση 29 (επίπεδο των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης)
είναι κλειστή και διχοτομική (1 = Σποραδικός-Περιστασιακός Εξαγωγέας, 2 =
Σταθερός-Τακτικός Εξαγωγέας) και χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση του
παράγοντα “Τύπος του Εξαγωγέα” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.10). Η
χρήση και η διατύπωση της συγκεκριμένης κλειστής και διχοτομικής ερώτησης
ακολούθησε την αντίστοιχη των Morgan-Thomas and Bridgewater (2004). Η
συγκεκριμένη ερώτηση είναι και διατακτική διότι ενέχει μία αύξουσα χρονικά
μορφή (από το σποραδικό και περιστασιακό πηγαίνει στο συνεχές και σταθερό).
Η ερώτηση 30 (διάρκεια άσκησης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της
επιχείρησης) είναι κλειστή και χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση του παράγοντα
“Εξαγωγική Εμπειρία των Στελεχών της Επιχείρησης” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8,
Παράγοντα νο.6). Η χρήση και η διατύπωση της συγκεκριμένης κλειστής ερώτησης
ακολούθησε την αντίστοιχη των Morgan-Thomas and Bridgewater (2004). Η
συγκεκριμένη ερώτηση είναι και διαστημική διότι ενέχει μία αύξουσα χρονικά
διάταξη (από το καθόλου πηγαίνει προς το πολύ) και έχει την εξής μορφή: 1 = 0,1-5
χρόνια (μικρή εμπειρία), 2 = 5-10 χρόνια (μεγάλη εμπειρία), και 3 = 10-15 και άνω
χρόνια

(πολύ

μεγάλη

εμπειρία).

Η

ερώτηση

31

συμπεριλήφθηκε

στο

ερωτηματολόγιο για λόγους καθαρά ερευνητικού ενδιαφέροντος και απόκτησης
(μέσα από τη σύγκριση των απαντήσεων στις ερωτήσεις 30 και 31) της
υποκειμενικής εικόνας των ερωτώμενων αναφορικά με το τι αυτοί θεωρούν μικρή
και μεγάλη εξαγωγική εμπειρία.
Η ερώτηση 32 (κανάλι πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης στις
εξαγωγικές αγορές) είναι κλειστή αλλά επιτρέπει πολλαπλή απάντηση, δηλαδή ο
ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει είτε μία από τις δύο επιλογές που παρέχονται στην
ερώτηση (1η επιλογή = κατευθείαν στον πελάτη, 2η επιλογή = μέσω αντιπροσώπων),
είτε και τις δύο (Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004), και χρησιμοποιήθηκε για
τη μέτρηση του παράγοντα “Μέθοδος Άσκησης και Κανάλια Εξαγωγών” (βλ. §4.8,
Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.11). Σύμφωνα με τους Janssens et al. (2008, σελ. 180),
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όταν μία μεταβλητή είναι Ονομαστική (Nominal) και υπάρχει η δυνατότητα ο
ερωτώμενος να επιλέξει περισσότερες από μία δυνατές απαντήσεις στην ίδια
ερώτηση, τότε θα πρέπει να δημιουργηθούν ψευδομεταβλητές (Dummy Variables). Ο
αριθμός των ψευδομεταβλητών πρέπει να είναι ίσος με τον αριθμό των πιθανών
απαντήσεων στην αντίστοιχη ερώτηση, οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση εφόσον
υπάρχουν

δύο

πιθανές

απαντήσεις

θα

πρέπει

να

δημιουργηθούν

δύο

ψευδομεταβλητές. Σαν αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, δημιουργήθηκαν
δύο νέες ψευδομεταβλητές που ονομάστηκαν αντίστοιχα “DirExporINTERV”
(πώληση προϊόντων απευθείας στον πελάτη) και “HostCounAgINTERV” (πώληση
προϊόντων μέσω αντιπροσώπων). Όταν ο ερωτώμενος επέλεγε μόνο την πρώτη
μεταβλητή,

τότε

η

“DirExporINTERV”

έπαιρνε

την

τιμή

1

και

η

“HostCounAgINTERV” έπαιρνε την τιμή 0, ενώ όταν ο ερωτώμενος επέλεγε τη
μόνο τη δεύτερη μεταβλητή, τότε η “DirExporINTERV” έπαιρνε την τιμή 0 και η
“HostCounAgINTERV” έπαιρνε την τιμή 1. Σε περίπτωση που ο ερωτώμενος
χρησιμοποιούσε και τα δύο κανάλια εξαγωγών και επέλεγε και τις δύο μεταβλητές
ως απάντηση στην ερώτηση 32, τότε τόσο η “DirExporINTERV” όσο και η
“HostCounAgINTERV” έπαιρναν την τιμή 1.
Η ερώτηση 33 (επίπεδο πίεσης από τους προμηθευτές και τους ξένους πελάτες
με στόχο την υιοθέτηση της χρήσης του Διαδικτύου) και η ερώτηση 34 (αριθμός των
ανταγωνιστών στις εξαγωγικές αγορές που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο) είναι
κλειστές ερωτήσεις και χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση του παράγοντα “Το
Φαινόμενο του Δικτύου (The Network Effect)” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα
νο.12). Για τη μέτρηση του συγκεκριμένου παράγοντα χρησιμοποιήθηκαν οι δύο
μεταβλητές που προκύπτουν από τις ερωτήσεις 33 και 34, οι οποίες μετρήθηκαν με
τη βοήθεια δύο

πενταβάθμιων

κλιμάκων

Likert. Για την

ερώτηση 33

χρησιμοποιήθηκε η εξής διαβάθμιση: 1 = Καθόλου, 2 = Λίγο, 3 = Μέτρια, 4 =
Αρκετά, και 5 = Πολύ, ενώ για την ερώτηση 34 χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχα η
παρακάτω διαβάθμιση: 1 = Κανένας, 2 = Λίγοι, 3 = Αρκετοί, 4 = Πολλοί, και 5 =
Όλοι. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή η οποία ονομάστηκε
“NetworkEffectINTERV”

(διαστημική

μεταβλητή)

και

η

οποία

προέκυψε

παίρνοντας το μέσο όρο των προηγούμενων δύο μεταβλητών. Το αποτέλεσμα της
ανάλυσης αξιοπιστίας για την κλίμακα μέτρησης της νέας αυτής μεταβλητής έδωσε

313

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

ως τιμή για το Cronbach’s Alpha, την a = 0,643 η οποία είναι αποδεκτή και ο
υπολογισμός της κλίμακας μέτρησης είναι εφικτός (Janssens et al., 2008).
Η ερώτηση 35 (επίπεδο χρήσης του Διαδικτύου από τους ανταγωνιστές στις
εξαγωγικές αγορές που δραστηριοποιείται η επιχείρηση) και η ερώτηση 36 (αριθμός
των ανταγωνιστών στην κύρια εξαγωγική αγορά που δραστηριοποιείται η
επιχείρηση) είναι κλειστές ερωτήσεις και χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση του
παράγοντα “Το Επίπεδο του Ανταγωνισμού στις Εξαγωγικές Αγορές” (βλ. §4.8,
Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.15). Για τη μέτρηση του συγκεκριμένου παράγοντα
χρησιμοποιήθηκαν οι δύο μεταβλητές που προκύπτουν από τις ερωτήσεις 35 και 36,
οι οποίες μετρήθηκαν με τη βοήθεια δύο πενταβάθμιων κλιμάκων Likert. Για την
ερώτηση 35 χρησιμοποιήθηκε η εξής διαβάθμιση: 1 = Πολύ Χαμηλό, 2 = Χαμηλό, 3
= Μέτριο, 4 = Υψηλό, και 5 = Πολύ Υψηλό, ενώ για την ερώτηση 36
χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχα η παρακάτω διαβάθμιση: 1 = Πολύ Μικρός, 2 =
Μικρός, 3 = Μέτριος, 4 = Υψηλός, και 5 = Πολύ Υψηλός. Στη συνέχεια,
δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή η οποία ονομάστηκε “LevelofCompINTERV”
(διαστημική μεταβλητή) και η οποία προέκυψε παίρνοντας το μέσο όρο των
προηγούμενων δύο μεταβλητών. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης αξιοπιστίας για την
κλίμακα μέτρησης της νέας αυτής μεταβλητής έδωσε ως τιμή για το Cronbach’s
Alpha, την a = 0,670 η οποία είναι αποδεκτή και ο υπολογισμός της κλίμακας
μέτρησης είναι εφικτός (Janssens et al., 2008).
Η ερώτηση 37 (αριθμός ξένων πελατών της επιχείρησης που έχουν ανάγκη και
επιδιώκουν

την

προσωπική επαφή με

στελέχη της)

είναι κλειστή

και

χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση του παράγοντα “Ύπαρξη Ανάγκης των Ξένων
Πελατών για Προσωπική Επαφή με Στελέχη της Επιχείρησης” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8,
Παράγοντα νο.8). Η χρήση και η διατύπωση της συγκεκριμένης κλειστής ερώτησης
ακολούθησε τις προτάσεις των Bennett (1997), Samiee (1998a), και Fillis et al.
(2004). Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι και διατακτική-διαστημική διότι ενέχει μία
αύξουσα ποσοτικά διάταξη (από το κανένας πηγαίνει προς το όλοι) και έχει την εξής
μορφή: 1 = Κανένας, 2 = Λίγοι, 3 = Αρκετοί, 4 = Πολλοί, και 5 = Όλοι.
Όπως η ερώτηση 32, έτσι και η ερώτηση 38 (κύριος σκοπός χρήσης του
Διαδικτύου από την επιχείρηση) είναι κλειστή αλλά επιτρέπει πολλαπλή απάντηση,
δηλαδή ο ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει είτε μία από τις δύο επιλογές που
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παρέχονται στην ερώτηση (1η επιλογή = Ενσωμάτωση και Αυτοματοποίηση των
Ενδοεπιχειρησιακών Λειτουργιών, 2η επιλογή = Μέσο Επικοινωνίας, Προώθησης,
και Ανάπτυξης Άμεσων Πωλήσεων - Poon and Swatman, 1997; Samiee, 1998a;
Rosson, 2004; Mostafa et al., 2006), είτε και τις δύο, και χρησιμοποιήθηκε για τη
μέτρηση του παράγοντα “Σκοπός Χρήσης του Διαδικτύου από την Επιχείρηση” (βλ.
§4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.3). Σύμφωνα με τη θεωρία που περιγράφηκε
παραπάνω (Janssens et al., 2008, σελ. 180), δημιουργήθηκαν δύο νέες
ψευδομεταβλητές

(Dummy

Variables)

που

ονομάστηκαν

αντίστοιχα

“IntegrationINTERV” (Ενσωμάτωση και Αυτοματοποίηση των Ενδοεπιχειρησιακών
Λειτουργιών) και “CommunicationINTERV”

(Επικοινωνία, Προώθηση, και

Ανάπτυξη Άμεσων Πωλήσεων). Όταν ο ερωτώμενος επέλεγε μόνο την πρώτη
μεταβλητή,

τότε

η

“IntegrationINTERV”

έπαιρνε

την

τιμή

1

και

η

“CommunicationINTERV” έπαιρνε την τιμή 0, ενώ όταν ο ερωτώμενος επέλεγε τη
μόνο τη δεύτερη μεταβλητή, τότε η “IntegrationINTERV” έπαιρνε την τιμή 0 και η
“CommunicationINTERV” έπαιρνε την τιμή 1. Σε περίπτωση που ο ερωτώμενος
χρησιμοποιούσε το Διαδίκτυο έχοντας ως στόχο να εξυπηρετήσει και τους δύο
παραπάνω σκοπούς και επέλεγε και τις δύο μεταβλητές ως απάντηση στην ερώτηση
38, τότε τόσο η “IntegrationINTERV” όσο και η “CommunicationINTERV”
έπαιρναν την τιμή 1. Οι ερωτήσεις 39 και 40 αφορούν τη μέτρηση της εξαρτημένης
μεταβλητής και θα αναλυθούν στην υποενότητα που ακολουθεί (βλ. §6.4.3.2).
Αφού ολοκληρώθηκε η περιγραφή του τρόπου δόμησης αλλά και της
αξιοπιστίας των κλιμάκων μέτρησης των είκοσι ανεξάρτητων μεταβλητών μέσα από
τις αντίστοιχες ερωτήσεις (και υποερωτήσεις) του δομημένου ερωτηματολογίου,
στην υποενότητα που ακολουθεί θα περιγραφούν η εξαρτημένη μεταβλητή της
έρευνας, οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή της, η επιστημονική τεκμηρίωσή της
μέσα από αναφορές στη διεθνή αρθρογραφία, και ο τρόπος μέτρησής της μέσα από
το ερωτηματολόγιο.
6.4.3.2 Περιγραφή Κλίμακας Μέτρησης της Εξαρτημένης Μεταβλητής
Από τη ΒΕΥ (βλ. §5.3) της έρευνας προκύπτει ξεκάθαρα ότι η εξαρτημένη
μεταβλητή του μοντέλου είναι η εξαγωγική επίδοση των ελληνικών ΜΜΕ. Σύμφωνα
με τη διεθνή αρθρογραφία (Lu and Julian, 2007), η εξαγωγική επίδοση εκτιμάται, ως
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επί το πλείστον, με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον, χρησιμοποιώντας
οικονομικά κριτήρια και δείκτες της εξαγωγικής επίδοσης όπως είναι τα έσοδα, οι
πωλήσεις, το μερίδιο αγοράς, κ.α. Η θεωρητική τεκμηρίωση αναφορικά με τη χρήση
οικονομικών δεικτών για τη μέτρηση της εξαγωγικής επίδοσης υποστηρίζει, ότι
εφόσον οι εξαγωγές αποτελούν τμήμα του γενικότερου προγράμματος μάρκετινγκ
μιας επιχείρησης, θα πρέπει να αποτιμώνται με τον ίδιο τρόπο που αποτιμώνται και
οι

υπόλοιπες

λειτουργίες

του

μάρκετινγκ,

δηλαδή

με

οικονομικούς

ή

χρηματοοικονομικούς όρους (Zou et al., 1998). Μελέτες που έχουν υιοθετήσει
οικονομικά κριτήρια για τη μέτρηση της εξαγωγικής επίδοσης, χρησιμοποίησαν
δείκτες όπως είναι τα εξαγωγικά έσοδα (Johnson and Arunthanes, 1995), οι
εξαγωγικές πωλήσεις (Madsen, 1989), το ποσοστό βελτίωσης των εξαγωγικών
πωλήσεων (Madsen, 1989), και το ποσοστό των εξαγωγικών πωλήσεων προς τις
συνολικές πωλήσεις (Axinn, 1988).
Δεύτερον, η μέτρηση της εξαγωγικής επίδοσης έχει επίσης αποτιμηθεί μέσα
από τα αποτελέσματα στρατηγικών κινήσεων, όπως για παράδειγμα η αύξηση του
αριθμού των εξαγωγικών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται και επεκτείνεται
στρατηγικά η επιχείρηση, η απόκτηση ενός στρατηγικού ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος

σε

κάποια

εξαγωγική

αγορά,

ή

απλά

η

αύξηση

της

αναγνωρισιμότητας ενός προϊόντος ή/και της επωνυμίας της επιχείρησης. Σε αυτήν
την περίπτωση, η θεωρητική τεκμηρίωση υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις επιδιώκουν
τόσο οικονομικούς όσο και στρατηγικούς στόχους (Cavusgil and Zou, 1994). Η
συγκεκριμένη θεωρητική προσέγγιση προτείνει ότι η επίτευξη των στρατηγικών
στόχων, όπως είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η αύξηση του μεριδίου
αγοράς, ή η ενδυνάμωση της στρατηγικής θέσης της επιχείρησης στην εξαγωγική
αγορά, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εσωτερικό και αναπόσπαστο κομμάτι της
εξαγωγικής επίδοσης. Μελέτες που έχουν υιοθετήσει τη συγκεκριμένη προσέγγιση,
συχνά μετρούν την εξαγωγική επίδοση μέσα από την επίτευξη στρατηγικών στόχων
όπως η αύξηση του αριθμού των εξαγωγικών αγορών, η αύξηση των πελατών στις
εξαγωγικές αγορές, η βελτίωση του μεριδίου αγοράς, η στρατηγική παρουσία στην
εξαγωγική αγορά, ή η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στην εξαγωγική αγορά
(Cavusgil and Zou, 1994; Johnson and Arunthanes, 1995; Zou et al., 1998).
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Τρίτον, η αποτίμηση της εξαγωγικής επίδοσης έχει επίσης πραγματοποιηθεί
και μέσα από αντιληπτικές ή συμπεριφορικές μετρήσεις. Η θεωρητική προσέγγιση
σε αυτήν την περίπτωση υποστηρίζει ότι όταν τα στελέχη και η διοίκηση της
επιχείρησης έχουν θετική στάση απέναντι στις εξαγωγές και/ή είναι ικανοποιημένοι
με τις εξαγωγικές λειτουργίες, τότε αυξάνει πολύ η πιθανότητα για επιτυχημένες
εξαγωγές και υψηλή εξαγωγική επίδοση. Μελέτες που έχουν υιοθετήσει τη
συγκεκριμένη προσέγγιση, μετρούν την εξαγωγική επίδοση είτε άμεσα, μέσα από τη
μέτρηση της αντιληπτικής επιτυχίας (π.χ. συνολική εντύπωση του ερωτώμενου για
την αύξηση της εξαγωγικής επίδοσης ή την ενδεχόμενη μείωση του κόστους
εξαγωγών) (Cavusgil and Zou, 1994), είτε έμμεσα, μέσα από την εκτίμηση της
συνολικής στάσης της επιχείρησης απέναντι στις εξαγωγές (Johnston and Czinkota,
1982).
Με βάση όλα τα παραπάνω, για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας η
εξαγωγική επίδοση των ελληνικών ΜΜΕ μετρήθηκε χρησιμοποιώντας μία σύνθετη
κλίμακα μέτρησης η οποία συμπεριλαμβάνει και τους τρεις τρόπους που προτείνει η
διεθνής αρθρογραφία, δηλαδή συμπεριλαμβάνει και οικονομικά κριτήρια, και
στρατηγικά κριτήρια, αλλά και δείκτες συνολικής αντιληπτικής ικανοποίησης της
εξαγωγικής επίδοσης. Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την υιοθέτηση της
συγκεκριμένης θεωρητικής προσέγγισης είναι δύο: α) συνδυάζει τους τρεις βασικούς
τρόπους μέτρησης της εξαγωγικής επίδοσης που έχουν χρησιμοποιηθεί σε
προηγούμενες μελέτες (Cavusgil and Zou, 1994; Zou et al., 1998) και έτσι
ενσωματώνει με πολύ ικανοποιητικό τρόπο την υπάρχουσα αρθρογραφία και
βιβλιογραφία, και β) είναι συνεπής με τη διεθνή θεωρία του εξαγωγικού μάρκετινγκ
που παράγεται σε διάφορες χώρες, όπως για παράδειγμα στις ΗΠΑ (Cavusgil and
Zou, 1994), στο Ηνωμένο Βασίλειο (Styles, 1998) και στην Αυστραλία (Styles,
1998; Lu and Julian, 2007).
Για την ενσωμάτωση οικονομικών κριτηρίων μέτρησης της εξαγωγικής
επίδοσης, στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης των εξαγωγικών
εσόδων, όπως έκαναν και οι Johnson and Arunthanes (1995). Πιο συγκεκριμένα, για
την ενσωμάτωση του δείκτη των εξαγωγικών εσόδων που προέρχονται από τη χρήση
του Διαδικτύου χρησιμοποιήθηκε η ερώτηση 39 του ερωτηματολογίου (σε τι
ποσοστό έχει βελτιώσει η χρήση του Διαδικτύου, τους τελευταίους 12 μήνες, τα
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έσοδά σας από τις εξαγωγές). Η ερώτηση 39 είναι κλειστή και διαστημική αφού
παρέχει πέντε πιθανές επιλογές-απαντήσεις ίσων διαστημάτων: 1 = Καθόλου, 2 =
0,1-10%, 3 = 10,1-20%, 4 = 20,1-30%, και 5 = 30,1-40% και πάνω.
Για την ενσωμάτωση στρατηγικών κριτηρίων μέτρησης της εξαγωγικής επίδοσης,
στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες τόσο της αύξησης των εξαγωγικών
αγορών όσο και της αύξησης των πελατών στις εξαγωγικές αγορές (Cavusgil and Zou,
1994). Πιο συγκεκριμένα, για την ενσωμάτωση του δείκτη της αύξησης των
εξαγωγικών αγορών μέσα από τη χρήση του Διαδικτύου χρησιμοποιήθηκε το
δεύτερο υποερώτημα της ερώτησης 40 του ερωτηματολογίου (η χρήση του
Διαδικτύου έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των εξαγωγικών αγορών που
εξυπηρετεί η επιχείρησή σας). Το δεύτερο υποερώτημα της ερώτησης 40 είναι κλειστό
και διατακτικό-διαστημικό αφού παρέχει πέντε πιθανές επιλογές-απαντήσεις ίσων
διαστημάτων με αύξουσα ποσοτική διάταξη: 1 = Καθόλου, 2 = Λίγο = Μέτρια, 4 = Πολύ,
και 5 = Πάρα Πολύ. Επίσης, για την ενσωμάτωση του δείκτη της αύξησης των
πελατών

στις

εξαγωγικές

αγορές

μέσα από

τη χρήση του

Διαδικτύου

χρησιμοποιήθηκε το τρίτο υποερώτημα της ερώτησης 40 του ερωτηματολογίου (η
χρήση του Διαδικτύου έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των πελατών σας στις
εξαγωγικές αγορές). Το τρίτο υποερώτημα της ερώτησης 40 είναι κλειστό και
διατακτικό-διαστημικό αφού παρέχει πέντε πιθανές επιλογές-απαντήσεις ίσων
διαστημάτων με αύξουσα ποσοτική διάταξη: 1 = Καθόλου, 2 = Λίγο = Μέτρια, 4 = Πολύ,
και 5 = Πάρα Πολύ.
Για την ενσωμάτωση των δεικτών συνολικής αντιληπτικής ικανοποίησης της
εξαγωγικής επίδοσης, στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες που
σχετίζονται με την αντιληπτική ικανοποίηση των στελεχών αναφορικά με τη βελτίωση
των εξαγωγικών εσόδων, με τη μείωση του κόστους διεξαγωγής των εξαγωγών, και με τη
βελτίωση της συνολικής εξαγωγικής επίδοσης (Cavusgil and Zou, 1994). Πιο
συγκεκριμένα, για την ενσωμάτωση του δείκτη της αντιληπτικής ικανοποίησης
αναφορικά με τη βελτίωση των εξαγωγικών εσόδων μέσα από τη χρήση του
Διαδικτύου, χρησιμοποιήθηκε το πρώτο υποερώτημα της ερώτησης 40 του
ερωτηματολογίου (η χρήση του Διαδικτύου έχει βελτιώσει σημαντικά τα έσοδά σας
από τις εξαγωγές). Το πρώτο υποερώτημα της ερώτησης 40 είναι κλειστό και
διατακτικό-διαστημικό αφού παρέχει πέντε πιθανές επιλογές-απαντήσεις ίσων
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διαστημάτων με αύξουσα ποσοτική διάταξη: 1 = Καθόλου, 2 = Λίγο = Μέτρια, 4 = Πολύ,
και 5 = Πάρα Πολύ. Επίσης, για την ενσωμάτωση του δείκτη της αντιληπτικής
ικανοποίησης αναφορικά με τη μείωση του κόστους διεξαγωγής των εξαγωγών μέσα
από τη χρήση του Διαδικτύου, χρησιμοποιήθηκε το τέταρτο υποερώτημα της
ερώτησης 40 του ερωτηματολογίου (η χρήση του Διαδικτύου έχει μειώσει σημαντικά
το κόστος διεξαγωγής των εξαγωγών σας). Το τέταρτο υποερώτημα της ερώτησης 40
είναι κλειστό και διατακτικό-διαστημικό αφού παρέχει πέντε πιθανές επιλογές-απαντήσεις
ίσων διαστημάτων με αύξουσα ποσοτική διάταξη: 1 = Καθόλου, 2 = Λίγο = Μέτρια, 4 =
Πολύ, και 5 = Πάρα Πολύ. Τέλος, για την ενσωμάτωση του δείκτη της αντιληπτικής
ικανοποίησης αναφορικά με τη βελτίωση της συνολικής εξαγωγικής επίδοσης μέσα
από τη χρήση του Διαδικτύου, χρησιμοποιήθηκε το πέμπτο υποερώτημα της
ερώτησης 40 (η χρήση του Διαδικτύου έχει βελτιώσει σημαντικά τη συνολική εξαγωγική
σας επίδοση). Το πέμπτο αυτό υποερώτημα είναι κλειστό και διατακτικό-διαστημικό αφού

παρέχει πέντε πιθανές επιλογές-απαντήσεις ίσων διαστημάτων με αύξουσα ποσοτική
διάταξη: 1 = Καθόλου, 2 = Λίγο = Μέτρια, 4 = Πολύ, και 5 = Πάρα Πολύ.
Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή (η εξαρτημένη μεταβλητή
της έρευνας) η οποία ονομάστηκε “ExportPerfINTERV” (διατακτική-διαστημική
μεταβλητή), και η οποία προέκυψε παίρνοντας το μέσο όρο των προηγούμενων έξι
μεταβλητών (η μία μεταβλητή της ερώτησης 39 και οι πέντε μεταβλητές των πέντε
υποερωτημάτων της ερώτησης 40). Η κλίμακα μέτρησης της συγκεκριμένης
μεταβλητής προκύπτει από τις κλίμακες μέτρησης των έξι χρησιμοποιούμενων
μεταβλητών και έχει την εξής μορφή: 1 = Καθόλου, 2 = Λίγο = Μέτρια, 4 = Πολύ, και
5 = Πάρα Πολύ. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης αξιοπιστίας για την κλίμακα μέτρησης
της νέας αυτής μεταβλητής έδωσε ως τιμή για το Cronbach’s Alpha, την a = 0,932 η
οποία είναι πλήρως αποδεκτή και ο υπολογισμός της κλίμακας μέτρησης είναι πολύ
ικανοποιητικός (Janssens et al., 2008).
Στον Πίνακα 6.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά: α) όλοι οι
παράγοντες που μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας δύο και παραπάνω μεταβλητές, β) οι
μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της κλίμακας μέτρησης του
εκάστοτε παράγοντα (εξαρτημένη και ανεξάρτητες μεταβλητές), και γ) οι τιμές των
Cronbach’s Alpha του κάθε παράγοντα έτσι ώστε να δίνεται μία συνολική εικόνα
των κλιμάκων μέτρησης και της αξιοπιστίας τους.
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Πίνακας 6.2: Δημιουργία των Κλιμάκων Μέτρησης των Παραγόντων και
Ανάλυση Αξιοπιστίας
Μεταβλητές που Μετρήθηκαν

Cronbach’s
Alpha

Επίπεδο γνώσεων &
εμπειρίας των στελεχών
στη χρήση του Διαδικτύου

i. Επίπεδο πιστοποιημένης γνώσης των στελεχών
στη χρήση του Διαδικτύου
ii. Επίπεδο εμπειρίας των στελεχών στη χρήση του
Διαδικτύου

0.700

Επίπεδο Επένδυσης της
Επιχείρησης στο Διαδίκτυο
σε Χρόνο & σε Χρήμα

i. Αρχική επένδυση της επιχείρησης σε υλικό και
λογισμικό σχετικών με το Διαδίκτυο
ii. Συνεχής επένδυση της επιχείρησης σε υλικό και
λογισμικό σχετικών με το Διαδίκτυο
iii. Στρατηγικός σχεδιασμός της επιχείρησης για τις
δραστηριότητες που σχετίζονται με το Διαδίκτυο
iv. Συνολική επένδυση της επιχείρησης στο
Διαδίκτυο σε χρόνο και χρήμα

0.900

Εξελιγμένη & Πολύπλοκη
Χρήση του Διαδικτύου

i. Επιλογή για επιστροφή στην αρχική σελίδα
ii. Χάρτης πλοήγησης ή ευρετήριο όρων
iii. Επιλογή αναζήτησης με λέξεις κλειδιά
iv. Flash έκδοση
v. Επιλογή για μετάβαση σε non Flash έκδοση
vi. Άμεση επικοινωνία μέσω e-mail
vii. Πληροφορίες επικοινωνίας
viii. Συχνές ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους
(FAQ)
ix. Διαφημίσεις, banner, flash videos, και
κινούμενα γραφικά

0,676

Επίπεδο Χρήσης &
Κατανόησης των
Διαδικτυακών
Στρατηγικών

i. Κάποια στρατηγική ενημέρωσης για την εύρεση
και λειτουργία της εταιρικής ιστοσελίδας
ii. Κάποια στρατηγική προσέλκυσης επισκεπτών σε
αυτήν
iii. Κάποια στρατηγική one-to-one μάρκετινγκ
iv. Κάποιο σύστημα CRM

0,762

Ενθουσιασμός της
Διοίκησης για την
Προώθηση του Διαδικτύου

i. Ρυθμός υιοθέτησης του Διαδικτύου από την
επιχείρηση
ii. Επίπεδο ενθουσιασμού της διοίκησης για τη
χρήση και την προώθηση του Διαδικτύου

0,649

Άσκηση
Επιχειρηματικότητας στη
Χρήση του Διαδικτύου

i. Επίπεδο ανάληψης κινδύνων για την προώθηση
της χρήσης του Διαδικτύου
ii. Επίπεδο υιοθέτησης νέων στρατηγικών και
καινοτομιών για τη χρήση του Διαδικτύου

0,902

Όνομα Παράγοντα
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Πίνακας 6.2: Δημιουργία των Κλιμάκων Μέτρησης των Παραγόντων και
Ανάλυση Αξιοπιστίας (Συνεχ.)
Όνομα Παράγοντα

Μεταβλητές που Μετρήθηκαν

Cronbach’s
Alpha

Χαρακτηριστικά και
Είδος Προϊόντος της
Επιχείρησης

i. Τα προϊόντα είναι εύκολο να σταλούν
ηλεκτρονικά
ii. Τα προϊόντα απαιτούν για την προώθηση και
πώλησή τους ειδικές γνώσεις
iii. Τα προϊόντα απαιτούν πολύ χρόνο για να μάθει
κάποιος για αυτά

0,680

Το Φαινόμενο του
Δικτύου (The Network
Effect)

i. Επίπεδο πίεσης από τους προμηθευτές και τους
ξένους πελάτες με στόχο την υιοθέτηση της
χρήσης του Διαδικτύου
ii. Αριθμός των ανταγωνιστών στις εξαγωγικές
αγορές που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο

0,643

Το Επίπεδο του
Ανταγωνισμού στις
Εξαγωγικές Αγορές

i. Επίπεδο χρήσης του Διαδικτύου από τους
ανταγωνιστές στις εξαγωγικές αγορές που
δραστηριοποιείται η επιχείρηση
ii. Αριθμός των ανταγωνιστών στην κύρια
εξαγωγική αγορά που δραστηριοποιείται η
επιχείρηση

0,670

i.

Βελτίωση της
Εξαγωγικής Επίδοσης
από τη Χρήση του
Διαδικτύου
(Εξαρτημένη
Μεταβλητή)

Ποσοστό βελτίωσης των εξαγωγικών εσόδων μέσα
από τη χρήση του Διαδικτύου τους τελευταίους 12
μήνες
ii. Αύξηση του αριθμού των εξαγωγικών αγορών
που εξυπηρετεί η επιχείρησή σας μέσα από τη
χρήση του Διαδικτύου
iii. Αύξηση του αριθμού των πελατών στις
εξαγωγικές αγορές μέσα από τη χρήση του
Διαδικτύου
iv. Βελτίωση των εξαγωγικών εσόδων μέσα από τη
χρήση του Διαδικτύου
v. Μείωση του κόστους διεξαγωγής των εξαγωγών
μέσα από τη χρήση του Διαδικτύου
vi. Βελτίωση της συνολικής εξαγωγικής επίδοσης
μέσα από τη χρήση του Διαδικτύου
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6.4.4 Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου και Προέλεγχος (Πιλοτική Έρευνα)
Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των κλιμάκων μετρήσεων, μέσα από ερωτήσεις
που προέκυψαν από αντίστοιχες διεθνείς έρευνες και στη συνέχεια μέσα από την
προσαρμογή τους στα ελληνικά δεδομένα, και του ελέγχου αξιοπιστίας τους, η
έρευνα προχώρησε στην επόμενη φάση (6ο βήμα) που ήταν ο σχεδιασμός του
ερωτηματολογίου.
6ο Βήμα: Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου
Στη συγκεκριμένη ερευνητική φάση, τα ερωτήματα που επιλέχθηκαν και
προσαρμόστηκαν στις συνθήκες της παρούσας έρευνας κατά τη διαδικασία
ανάπτυξης των μετρήσεων (βήματα από 1 έως 5) συνδυάστηκαν κατάλληλα ώστε να
δημιουργηθεί το ερωτηματολόγιο. Μια σειρά σημαντικών θεμάτων έπρεπε να
απαντηθούν σε αυτό το στάδιο όπως η σειρά των ερωτήσεων, ο τρόπος έκφρασής
τους, ο τρόπος απάντησής τους, και γενικότερα η συνολική μορφή και δομή του
ερωτηματολογίου.
Αρχικά, για τη διευθέτηση των παραπάνω θεμάτων ακολουθήθηκε η μέθοδος
του «Ολικού Σχεδιασμού (Total Design Method-TDM)» που προτείνει ο Dillman
(1978). Έχοντας ως βάση τη συγκεκριμένη μέθοδο, αποφασίστηκε η δομή και η
σειρά των ερωτήσεων, ο τρόπος διατύπωσης και παρουσίασής τους, η διαμόρφωση
των σελίδων, και το εξώφυλλο-οπισθόφυλλο του ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια,
διενεργήθηκαν εκτεταμένες συναντήσεις και συζητήσεις τόσο με τον επιβλέποντα
καθηγητή και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, όσο και με ειδικούς του χώρου κατά
τη διάρκεια των οποίων, κάποιες ερωτήσεις παραλήφθηκαν, ορισμένες άλλαξαν
μορφή και τρόπο διατύπωσης, ενώ κάποιες άλλες ενοποιήθηκαν-ομαδοποιήθηκαν.
Το αποτέλεσμα ήταν να πραγματοποιηθούν τόσο ειδικές όσο και γενικές
τροποποιήσεις στη δομή και τη μορφή του ερωτηματολογίου.
Το τελικό βήμα για την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν η διενέργεια
ενός

προελέγχου

(πιλοτικής

έρευνας)

έτσι

ώστε

να

καθοριστεί

η

αποτελεσματικότητά του και να ελαχιστοποιηθούν (ή και να εξαλειφθούν πλήρως)
πιθανά λάθη. Σύμφωνα και με τις προτάσεις του Dillman (1978, σελ. 156), κατά την
υλοποίηση του προελέγχου εξετάστηκαν τα παρακάτω στοιχεία:
-

Η σαφήνεια των ερωτήσεων.
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Η ακριβής κατανόηση των εννοιών που συμπεριλήφθηκαν στη διατύπωση
των ερωτήσεων από όλους τους ερωτώμενους.

-

Η ύπαρξη περιττών ερωτήσεων.

-

Η έλλειψη ορισμένων σημαντικών απαντήσεων σε κάποιες ερωτήσειςυποερωτήσεις.

-

Ο συνολικός χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και κατ’
επέκταση το συνολικό του μέγεθος.

-

Η γενική δομή και μορφή του ερωτηματολογίου.

-

Το είδος των ερωτήσεων.

-

Η ύπαρξη μεροληψίας (bias) εκ μέρους των ερευνητών.

Σύμφωνα με τον Malhotra (1993), τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων
στον προέλεγχο πρέπει να συμφωνούν και να ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά του
τελικού δείγματος της έρευνας. Για αυτόν το λόγο, το δείγμα του προελέγχου
επιλέχθηκε να αποτελείται από 5 στελέχη ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, με
μεγάλη εμπειρία πάνω σε θέματα Διαδικτύου και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, με
αρκετή πείρα στις εξαγωγές, και με προσωπική συμμετοχή στις εξαγωγικές
αποφάσεις της επιχείρησης που εργάζονται σήμερα. Οι επιχειρήσεις που
επιλέχθηκαν ήταν οι παρακάτω: α) η ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΑΕ (εταιρία ρούχων), όπου
πραγματοποιήθηκε προσωπική συνέντευξη με το Γενικό Διευθυντή κ. Οικονομίδη
Αριστοτέλη, β) η UNION OPTIC AE (εταιρία παραγωγής και χονδρικού εμπορίου
οπτικών), όπου πραγματοποιήθηκε προσωπική συνέντευξη με το Γενικό Διευθυντή
κ. Βαρσάνο Ίνο, γ) η ADAMS SHOES ΑΕ (εταιρία παραγωγής και πώλησης
υποδημάτων), όπου πραγματοποιήθηκε προσωπική συνέντευξη με τη Γενική
Διευθύντρια

κα.

Χατζηπροδρόμου

Κυριακή,

δ)

η

ΑΞΙΟΣ

ΑΕ

(εταιρία

κλωστοϋφαντουργίας), όπου πραγματοποιήθηκε προσωπική συνέντευξη με τη
Γενική Διευθύντρια κα. Γκουλέτσα Ευρώπη, και ε) η MM PUBLICATIONS ΑΕ
(εταιρία εκδόσεων και πώλησης ξενόγλωσσων βιβλίων), όπου πραγματοποιήθηκε
προσωπική συνέντευξη με το Διευθυντή Πωλήσεων και Εξαγωγών κ. Χαλκιαδάκη
Νικόλαο.
Επίσης, το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 2 εξειδικευμένα στελέχη πάνω
σε θέματα Διαδικτύου, ηλεκτρονικής μεταφοράς δεδομένων, και ασφάλειας, έτσι
ώστε να ελεγχθεί η ορθή χρήση και διατύπωση των τεχνικών όρων και των
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διαδικτυακών εννοιών που συμπεριλαμβάνονταν στο ερωτηματολόγιο. Τα στελέχη
με τα οποία πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις εργάζονται στην εταιρία
REMOTE ACCESS (εταιρία νέων τεχνολογιών, διαχείρισης ηλεκτρονικών
συστημάτων, και Διαδικτύου) και ήταν ο Γενικός Διευθυντής-Ιδρυτής κ. Λεβή
Σολομών, και ο Διευθυντής Πωλήσεων κ. Γκιούλης Ιωσήφ.
Τέλος, κατά το στάδιο του προελέγχου το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε και
από τη γραμματέα διοίκησης της εταιρίας ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΕ, την κα. Καπετανάκη Αγγελική. Η κα. Καπετανάκη διαθέτει πολύ μεγάλη (πάνω
από 20 χρόνια) επαγγελματική εμπειρία στη θέση της γραμματέως διοίκησης και
αυτή τη στιγμή διατελεί Πρόεδρος της EUMA (European Management Assistant
Organization – Ευρωπαϊκός Οργανισμός Γραμματέων και Βοηθών Διευθυντών) στο
παράρτημα της Ελλάδος. Η κα. Καπετανάκη σχολίασε εκτενώς και με λεπτομέρειες
την δυνατότητα του ερωτηματολογίου και της συνοδευτικής επιστολής να ξεπερνά
τα συνηθισμένα εμπόδια σε μια επιχείρηση (gatekeepers) και να φτάνει στο αρμόδιο
για τη συμπλήρωσή του στέλεχος.
Εκτός από τις προτάσεις του Dillman (1978), για την υλοποίηση του πιλοτικού
ελέγχου χρησιμοποιήθηκε (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) και η μέθοδος των
προσωπικών συνεντεύξεων (Reynolds et al., 1993). Όλες οι προσωπικές
συνεντεύξεις διενεργήθηκαν από τον ίδιο το συγγραφέα. Οι πιο σημαντικές
διαδικασίες και τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του
προελέγχου ήταν η διαδικασία της ανάλυσης πρωτοκόλλου, και οι τεχνικές του
debriefing και του brainstorming. Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου από τους συμμετέχοντες στον προέλεγχο τους ζητήθηκε να αφενός
να διατυπώνουν τις σκέψεις τους φωναχτά (διαδικασία ανάλυσης πρωτοκόλλου), και
αφετέρου να περιγράφουν το νόημα της κάθε ερώτησης υπογραμμίζοντας τυχόν
προβλήματα που συναντούσαν (τεχνική ανάλυσης debriefing). Η τεχνική του
brainstorming έλαβε χώρα ανάμεσα στο συγγραφέα και τα 2 εξειδικευμένα στελέχη
της REMOTE ACCESS, έτσι ώστε να εντοπιστούν και να επιλυθούν προβλήματα
σχετικά με διατυπώσεις τεχνικών όρων και ιδιαίτερων εκφράσεων σχετικών με το
Διαδίκτυο.
Μετά τις βελτιωτικές παρατηρήσεις των συμμετεχόντων στον προέλεγχο,
έγιναν οι αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρμογές στις αντίστοιχες ερωτήσεις-
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υποερωτήσεις ώστε αυτές να συμφωνούν με τα διατυπωθέντα σχόλια και
καταρτίστηκε το τελικό προς αποστολή ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα Β). Στην
τελική του μορφή το ερωτηματολόγιο της έρευνας είχε έκταση 10 σελίδων και
περιείχε 41 ερωτήσεις. Από τις 10 συνολικά σελίδες του, η πρώτη αποτελούσε το
εξώφυλλο και περιλάμβανε τον τίτλο της έρευνας και τα στοιχεία των ερευνητών
(βλ. Παράρτημα Α), η δεύτερη αποτελούσε τη συνοδευτική επιστολή (βλ.
Παράρτημα Α), η τρίτη περιείχε τις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα Α), και η δέκατη αποτελούσε το οπισθόφυλλο
περιέχοντας έναν πίνακα προαιρετικής συμπλήρωσης σε περίπτωση που ο
ερωτώμενος επιθυμούσε να λάβει τα αποτελέσματα της έρευνας (βλ. Παράρτημα Β).
Άρα, η καθαρή έκταση του ερωτηματολογίου ήταν 6 σελίδες.

6.5 Σχέδιο Δειγματοληψίας και Ορισμός Πληθυσμού
Για τον καθορισμό του πληθυσμού και την οριοθέτηση του πλαισίου δειγματοληψίας
και του τελικού δείγματος, υιοθετήθηκε η διαδικασία των επτά βημάτων που
προτείνουν οι Tull and Hawkins (1993) και η οποία παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.3
που ακολουθεί.
Σχήμα 6.3: Διαδικασία Σχεδιασμού Δειγματοληψίας
1ο Βήμα

2ο Βήμα

3ο Βήμα

Ορισμός του
Πληθυσμού

Καθορισμός Δειγματοληπτικού Πλαισίου

Ορισμός Δειγματοληπτικής Μονάδας
4ο Βήμα
Καθορισμός Μεθόδου
Δειγματοληψίας

7ο Βήμα

6ο Βήμα

5ο Βήμα

Επιλογή του
Δείγματος

Ορισμός Πλάνου
Δειγματοληψίας

Καθορισμός Μεγέθους του Δείγματος

Πηγή: Tull and Hawkins, 1993.
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1ο Βήμα: Ορισμός του Πληθυσμού
Η διαδικασία του σχεδιασμού της δειγματοληψίας ξεκινάει με τον ορισμό του υπό
μελέτη πληθυσμού. Ενώ σε γενικές γραμμές οι πληθυσμοί μπορεί να είναι είτε
πεπερασμένοι είτε άπειροι, στην περιγραφική στατιστική οι υπό εξέταση πληθυσμοί
είναι πάντοτε πεπερασμένοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο υπό μελέτη πληθυσμός
ορίστηκε με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Α. Δειγματοληπτική Μονάδα: Εξαγωγικές Επιχειρήσεις
Β. Χώρα Προέλευσης: Ελλάδα
Γ. Μέγεθος Επιχειρήσεων: Μικρομεσαίες
Δ. Χρονικός Ορίζοντας: 2006-2008
Ε. Χρήση Διαδικτύου: Ναι
Στ. Κατοχή Εταιρικής Ιστοσελίδας: Ναι
Ζ. Διάρκεια Κατοχής Εταιρικής Ιστοσελίδας: Τουλάχιστον 18 μήνες μέχρι την
ημερομηνία συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου
2ο Βήμα: Καθορισμός Δειγματοληπτικού Πλαισίου
Για τον καθορισμό του πληθυσμού των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων
χρησιμοποιήθηκε ο Οδηγός Ελλήνων Εξαγωγέων 2007-2008 (Greek Export
Directory 2007-2008), ο οποίος εκδίδεται σε ετήσια βάση από το ΕΒΕΑ (Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) σε συνεργασία με την ICAP ΑΕ. Ο
συγκεκριμένος οδηγός αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο συχνά ανανεώσιμες
βάσεις εξαγωγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές
ελληνικές μελέτες στο παρελθόν, και η απόκτησή του έγινε δωρεάν (τόσο σε
ηλεκτρονική μορφή - CD, όσο και σε έντυπη) από το περίπτερο του ΕΒΕΑ στα
πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
Πιο

συγκεκριμένα,

στον

Οδηγό

Ελλήνων

Εξαγωγέων

2007-2008

καταχωρούνται και παρέχονται στοιχεία όπως η επωνυμία της επιχείρησης, ο
εξαγωγικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται και τα προϊόντα που διακινεί, η
διεύθυνση, τα τηλέφωνα, το fax, η ηλεκτρονική της διεύθυνση (e-mail), και η
εταιρική της ιστοσελίδα (αν έχει). Έτσι, μια πρώτη ανάλυση του Οδηγού έδειξε ότι
υπάρχουν συνολικά περίπου 9.968 ενεργές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Επίσης, μέσα
από την ίδια ανάλυση αναδείχθηκε ο αριθμός των εξαγωγικών επιχειρήσεων που
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έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση και διατηρούν τη δική τους εταιρική ιστοσελίδα (url).
Το γεγονός αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό και βοηθητικό, διότι μέσα από την
καταγραφή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και της ύπαρξης (ή μη) εταιρικών
ιστοσελίδων δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική βάση αποστολής των ερωτηματολογίων.
3ο Βήμα: Ορισμός Δειγματοληπτικής Μονάδας
Λόγω της στρατηγικής σημασίας και του σημαντικού ρόλου που επιτελούν οι
εξαγωγές στις περισσότερες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θεωρήθηκε ότι η
λήψη των αποφάσεων που σχετίζονται με αυτές θα περνάει σίγουρα, έστω και στο
τελευταίο στάδιο, από την ανώτατη διοίκηση. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις
ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων μεσαίου κυρίως μεγέθους, τέτοιες αποφάσεις
λαμβάνονται και πιο αποκεντρωμένα από τους διευθυντές αντίστοιχων τμημάτων
όπως το τμήμα εξαγωγών (αν υπάρχει), το τμήμα πωλήσεων και εμπορικής
διαχείρισης, το τμήμα μάρκετινγκ, ή το τμήμα παραγωγής.
Εξαιτίας της ειδικής φύσης αρκετών από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου,
οι οποίες απαιτούσαν: α) γνώση οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, β) γνώση
τεχνολογικών στοιχείων της επιχείρησης, γ) γνώση δεδομένων σχετικών με τη χρήση
του Διαδικτύου από την επιχείρηση, και δ) γνώση στοιχείων που αφορούν το
ανθρώπινο

δυναμικό

της

επιχείρησης,

το

ερωτηματολόγιο

μπορούσε

να

συμπληρωθεί, σε αρκετές περιπτώσεις εταιριών, και από διευθυντές των τμημάτων
χρηματοικονομικής

διαχείρισης

και

λογιστικού

ελέγχου,

μηχανογράφησης,

ανθρώπινου δυναμικού, ή διασφάλισης ποιότητας.
Έτσι, αφενός για να εξασφαλιστεί η πληρότητα των απαντήσεων σε όλες τις
ερωτήσεις και αφετέρου για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των δεδομένων που θα
προκύψουν από τις απαντήσεις αυτές, θεωρήθηκε ότι η δειγματοληπτική μονάδα θα
πρέπει να είναι είτε κάποιος διευθυντής των παραπάνω αναφερθέντων τμημάτων,
είτε κάποιο

στέλεχος της ανώτατης διοίκησης, π.χ. γενικός διευθυντής,

υποδιευθυντής, διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος, βασικός μέτοχος, ιδιοκτήτης, κ.α.
Στο ηλεκτρονικό μήνυμα και στη συνοδευτική επιστολή του ερωτηματολογίου,
ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να δοθούν οι απαντήσεις από το
αρμόδιο-κατάλληλο στέλεχος. Πιο συγκεκριμένα, στην τρίτη σελίδα του
ερωτηματολογίου όπου περιγράφονται οι οδηγίες συμπλήρωσής του, στην
προτελευταία παράγραφο, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι: “Εάν κάποιες ερωτήσεις δεν
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μπορούν να απαντηθούν από εσάς, και εφόσον εσείς το κρίνετε απαραίτητο,
παρακαλούμε να προωθήσετε το ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση σε όποιο/α
στέλεχος/στελέχη της εταιρίας σας θεωρείτε εσείς καταλληλότερο/α”.
4ο Βήμα: Καθορισμός Μεθόδου Δειγματοληψίας
Για τον καθορισμό του μεγέθους του δείγματος χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι.
Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος προσδιορισμού του «μέσου μεγέθους
δειγμάτων παρόμοιων μελετών» (Sudman, 1976), ώστε να καθοριστεί ένα
διερευνητικό-αρχικό μέγεθος δείγματος. Στη συνέχεια, εμπειρικοί κανόνες (rules of
thumb) όπως το αναμενόμενο ποσοστό απόκρισης, και οι απαιτήσεις των μεθόδων
ανάλυσης που επιλέχθηκαν για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων,
χρησιμοποιήθηκαν για τον ακριβή και τελικό προσδιορισμό του μεγέθους του
δείγματος.
Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί, ότι αφενός λόγω της δυσκολίας
υπολογισμού της διακύμανσης και της τυπικής απόκλισης του συνολικού πληθυσμού
και αφετέρου λόγω της ύπαρξης διαφορετικών κλιμάκων μέτρησης των μεταβλητών,
δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν παραδοσιακά και ευρέως γνωστά στατιστικά
υποδείγματα προσδιορισμού του μεγέθους του δείγματος, όπως για παράδειγμα αυτό
του Cochran (1977). Επίσης, η προσπάθεια υιοθέτησης της διαδικασίας
στρωματοποιημένης δειγματοληψίας που προτείνουν οι McIntosh and Davies (1970)
και o McIntosh (1975) με γνώμονα τη διακύμανση των εσόδων από εξαγωγικές
δραστηριότητες μέσα από τη χρήση του Διαδικτύου δεν ήταν εφικτή λόγω έλλειψης
των συγκεκριμένων στοιχείων για το συνολικό πληθυσμό.
Ακόμα και αν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για τα έσοδα από εξαγωγικές
δραστηριότητες μέσω Διαδικτύου, η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου
δειγματοληψίας θα οδηγούσε στον κατ’ ουσία αποκλεισμό των πολύ μικρών και
μικρών επιχειρήσεων από το δείγμα γιατί αυτού του μεγέθους οι επιχειρήσεις στην
Ελλάδα δεν παρέχουν πουθενά τέτοιου είδους δεδομένα. Αυτό θα είχε ως
αποτέλεσμα την σχεδόν μηδενική εκπροσώπησή τους στο δείγμα, σε αντίθεση με
ορισμένες μεσαίες και σχεδόν όλες τις μεγάλες εταιρίες που έχουν την υποδομή και
το ανθρώπινο δυναμικό για την ανάλυση, εξαγωγή και δημοσίευση αντίστοιχων
δεδομένων.

328

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

5ο Βήμα: Καθορισμός Μεγέθους του Δείγματος
Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο προσδιορισμού του «μέσου μεγέθους δειγμάτων
παρόμοιων μελετών στην Ελλάδα» του Sudman (1976), προσδιορίστηκε ένα μέσο
μέγεθος της τάξης των +75 επιχειρήσεων. Κάνοντας χρήση, στη συνέχεια,
ορισμένων εμπειρικών κανόνων (rules of thumb) έγινε περαιτέρω προσπάθεια
προσδιορισμού του μεγέθους του δείγματος.
Αρχικά, μελετήθηκαν τα ποσοστά απόκρισης: α) αντίστοιχων διδακτορικών
και μεταπτυχιακών ερευνών σε ελληνικές επιχειρήσεις, όπου τα ευρήματα έδειξαν
μέσο ποσοστό απόκρισης 23% (βλ. για παράδειγμα Μπίμπου, 2003; Τσόγκας, 2006),
β) δημοσιευμένων μελετών σε ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις (βλ. για
παράδειγμα Katsikeas and Piercy, 1990; Katsikeas, 1994; Nakos et al., 1998), όπου
τα ευρήματα έδειξαν μέσο ποσοστό απόκρισης 22%, και γ) αντίστοιχων
δημοσιευμένων μελετών σε ξένες εξαγωγικές επιχειρήσεις (βλ. για παράδειγμα
Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004; Julian and Holtedahl, 2005), όπου τα
ευρήματα έδειξαν μέσο ποσοστό απόκρισης της τάξεως του 27%. Συνεπώς,
υιοθετώντας μια συντηρητική προσέγγιση σε συνδυασμό με το μεγάλο μέγεθος του
ερωτηματολογίου (αρνητικός παράγοντας όσον αφορά το ποσοστό απόκρισης των
ερωτώμενων) θεωρήθηκε εφικτό ένα ποσοστό της τάξεως του 25%.
Αμέσως μετά, λήφθηκαν υπόψη οι περιορισμοί που ισχύουν για την εφαρμογή
της πρώτης στατιστικής μεθόδου που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί, της πολλαπλής
παλινδρόμησης (multiple regression) (βλ. §6.6). Σύμφωνα με τους Janssens et al.,
(2008), ένας εμπειρικός κανόνας (rule of thumb) για τη σωστή εφαρμογή της
μεθόδου της παλινδρόμησης αναφέρει ότι ο αριθμός των παρατηρήσεων πρέπει να
είναι το ελάχιστο τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό των ανεξάρτητων
μεταβλητών. Εφόσον, στη συγκεκριμένη έρευνα ο αριθμός των ανεξάρτητων
μεταβλητών ανέρχεται σε 20, αυτόματα βγαίνει το συμπέρασμα ότι το μέγεθος του
δείγματος πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 80 επιχειρήσεις (4 Χ 20).
Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι ένα ελάχιστο αρχικό δείγμα
επιχειρήσεων που θα έπρεπε να προσεγγιστεί, έχοντας υπόψη ότι θα έπρεπε να
συλλεχθούν κατ’ ελάχιστο 80 ερωτηματολόγια με ένα μέσο ποσοστό απόκρισης
25%, είναι γύρω στις 320. Επιπλέον, γνωρίζοντας από στοιχεία που εκδίδει το ΕΒΕΑ
ότι περίπου το 4% των επιχειρήσεων που είναι καταχωρημένες στον Οδηγό είναι
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μεγάλου μεγέθους και δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο δείγμα της παρούσας
έρευνας, το ελάχιστο αρχικό δείγμα των επιχειρήσεων που θα έπρεπε να
προσεγγιστεί ανέρχεται στις 335 περίπου (320 Χ 1,04).
6ο-7ο Βήμα: Ορισμός Πλάνου Δειγματοληψίας & Επιλογή του Δείγματος
Ο καθορισμός του πλάνου δειγματοληψίας και η επιλογή του τελικού πληθυσμού
των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε σε 4 στάδια.
Α. Χρησιμοποιώντας τα κριτήρια ορισμού του πληθυσμού που περιγράφηκαν
στο 1ο Βήμα, και γνωρίζοντας ότι τα δύο πρώτα (Δειγματοληπτική Μονάδα και
Χώρα Προέλευσης) ικανοποιούνται a priori από τις επιχειρήσεις του Οδηγού,
χρησιμοποιήθηκε αρχικά το τρίτο κριτήριο (Μέγεθος της Επιχείρησης). Έτσι, από το
σύνολο των 9.968 επιχειρήσεων που περιείχε ο Οδηγός, υπολογίστηκε ότι ένα 4%
(περίπου 400 επιχειρήσεις), σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΒΕΑ, δεν είναι ΜΜΕ.
Άρα, από τις συνολικά 9.968 επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ ανέρχονται σε 9.568. Το τέταρτο
κριτήριο (Χρονικός Ορίζοντας), επίσης ικανοποιούνταν a priori από τις επιχειρήσεις
που συμπεριλαμβάνονταν στον Οδηγό.
Β. Στη συνέχεια, με βάση το πέμπτο κριτήριο (Χρήση Διαδικτύου)
καταγράφηκαν όλες οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του Διαδικτύου,
συμπεριλαμβάνοντας στην καταμέτρηση μόνο εκείνες που είχαν στην κατοχή τους
κάποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είναι επόμενο, ότι όσες εταιρίες
κατέχουν

κάποια

χρησιμοποιούν

και

διεύθυνση
το

ηλεκτρονικού

Διαδίκτυο.

ταχυδρομείου

Επίσης, οι επιχειρήσεις

θα

πρέπει

που

να

πιθανώς

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο αλλά δεν έχουν στην κατοχή τους κάποια ηλεκτρονική
διεύθυνση δεν θα μπορούσαν να προσεγγιστούν αφού η αποστολή του
ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά. Έτσι, το αποτέλεσμα της
καταγραφής έδειξε ότι από τις 9.568 επιχειρήσεις, οι 2.059 δεν χρησιμοποιούσαν
κάποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Γ. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και εφαρμόζοντας το έκτο κριτήριο
(Κατοχή Εταιρικής Ιστοσελίδας) στις εναπομείναντες επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας
τις αντίστοιχες πληροφορίες του Οδηγού (ένδειξη url κάτω από την επωνυμία, τη
διεύθυνση, και τα τηλέφωνα επικοινωνίας), διαπιστώθηκε ότι από τις 7.509 οι 1216
είχαν κάποια εταιρική ιστοσελίδα στην κατοχή τους.
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Δ. Φτάνοντας στο έβδομο και τελευταίο κριτήριο (κατοχή της εταιρικής
ιστοσελίδας για τουλάχιστον 18 μήνες), τα στοιχεία του Οδηγού δεν επαρκούσαν για
να το ικανοποιήσουν. Έτσι, στάλθηκε ένα πρώτο ηλεκτρονικό μήνυμα και στις 1.216
επιχειρήσεις, όπου ενημερώθηκαν για την έρευνα και τους σκοπούς της και
ταυτόχρονα ρωτήθηκαν για το αν κατέχουν κάποια εταιρική ιστοσελίδα (με στόχο τη
διασταύρωση της εγκυρότητας των στοιχείων του Οδηγού) και για πόσο χρονικό
διάστημα. Από τις 1.216 ηλεκτρονικές διευθύνσεις, οι 246 ήταν ανενεργές
(αναγνωρίστηκαν μέσω επιστροφής του ηλεκτρονικού μηνύματος και ενημέρωσης
ότι η συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση δεν είναι πια ενεργή). Από τις 970
απαντήσεις που ελήφθησαν, οι 404 επιχειρήσεις είχαν στην κατοχή τους εταιρική
ιστοσελίδα για τουλάχιστον 18 μήνες, ενώ 293 είχαν δική τους εταιρική ιστοσελίδα
για λιγότερο από 18 μήνες, και 273 είχαν παλιότερα κάποια ιστοσελίδα την οποία
και αντικατέστησαν με μία εντελώς διαφορετική μέσα στο χρονικό διάστημα των
τελευταίων 18 μηνών. Έτσι, χρησιμοποιώντας και τα επτά κριτήρια το τελικό
μέγεθος του πληθυσμού καθορίστηκε σε 404 επιχειρήσεις, αριθμός μεγαλύτερος από
το ελάχιστο αρχικό δείγμα των 335 επιχειρήσεων που θα έπρεπε οπωσδήποτε να
προσεγγιστεί.

6.6 Ποσοστά & Τεχνικές Βελτίωσης Απόκρισης
Η υλοποίηση πρωτογενούς έρευνας με τη χρήση της μεθόδου του ερωτηματολογίου
συχνά παρουσιάζει προβλήματα κυρίως λόγω του χαμηλού ποσοστού απαντήσεων,
ακόμη και σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου το μέγεθος του ερωτηματολογίου
περιορίζεται στη μία σελίδα (Dillman, 1978). Τα ποσοστά απόκρισης μειώνονται
δραματικά στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται πολυσέλιδα ερωτηματολόγια,
ιδιαίτερα όταν αυτά απευθύνονται σε τυχαίο δείγμα του πληθυσμού. Η
συγκεκριμένη έρευνα εμπίπτει σε εκείνη την κατηγορία μελετών που χρησιμοποιούν
ερωτηματολόγια μεγάλου μεγέθους, με αποτέλεσμα το πρόβλημα του χαμηλού
ποσοστού απόκρισης να ήταν αναμενόμενο.
Η διαδικασία αποστολής ενός ερωτηματολογίου σε μια ομάδα παραληπτών,
κινητροποίησής τους να το συμπληρώσουν με ειλικρίνεια, και παρακίνησής τους να
το επιστρέψουν στον αποστολέα μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν μία ειδική περίπτωση
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“Κοινωνικής Ανταλλαγής” (Social Exchange) (Dillman, 1978). Σύμφωνα με τους
πολύ διακεκριμένους στο συγκεκριμένο τομέα Thibaut and Kelley (1959), Homans
(1961), και Blau (1964), η θεωρία της Κοινωνικής Ανταλλαγής υποστηρίζει ότι οι
πράξεις των ατόμων υποκινούνται από την αναμενόμενη ανταπόδοση των πράξεων
αυτών. Η Κοινωνική Ανταλλαγή διαφέρει από την οικονομική ανταλλαγή διότι στην
πρώτη δεν υπάρχει το χρήμα ως μέτρο ανταπόδοσης. Παρόλα αυτά, στην Κοινωνική
Ανταλλαγή τα άτομα θεωρούν ότι το χρήμα αντικαθίσταται από μία μελλοντική
υποχρέωση που δημιουργείται και οποία δεν είναι συγκεκριμένη και σαφώς
ορισμένη. Επίσης, στην Κοινωνική Ανταλλαγή δημιουργείται κάποιο κόστος το
οποίο οι άνθρωποι προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν.
Με βάση όλα τα παραπάνω και κατά την περιγραφή της “Μεθόδου του Ολικού
Σχεδιασμού (Total Design Method)” που υιοθετήθηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού
του ερωτηματολογίου της παρούσας έρευνας (βλ. §6.4), ο Dillman (1978, σελ. 12)
προτείνει τρεις ενέργειες προκειμένου να αυξήσει κάποιος το ποσοστό απόκρισης: α)
ανταμοιβή του ερωτώμενου, β) ελαχιστοποίηση του κόστους απάντησης για τον
ερωτώμενο, και γ) δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στον αποστολέα και
τον ερωτώμενο. Στην υποενότητα που ακολουθεί θα αναλυθούν οι τεχνικές που
ακολουθήθηκαν στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας προκειμένου να αυξηθούν
τα ποσοστά απόκρισης των ερωτώμενων.
6.6.1 Τεχνικές Βελτίωσης Ποσοστού Απόκρισης
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (βλ. §6.6), οι υλοποίηση πρωτογενών ερευνών με
τη χρήση ερωτηματολογίου επιτυγχάνουν χαμηλά ποσοστά απόκρισης, τα οποία με
τη σειρά τους αυξάνουν την πιθανότητα ύπαρξης μεροληπτικού σφάλματος μηαπόκρισης (non-response bias) (Kinnear and Taylor, 1996). Συνεπώς, για να αυξηθεί
το ποσοστό απόκρισης και να ελαχιστοποιηθεί το σφάλμα, υιοθετήθηκαν μια σειρά
από στρατηγικές που προτείνει ο ο Dillman (1978, σελ. 18) κατά την εφαρμογή της
“Μεθόδου του Ολικού Σχεδιασμού (Total Design Method)”. Λόγω της ύπαρξης
περιορισμών κόστους και ανθρώπινου δυναμικού, δεν εφαρμόστηκαν όλες οι
τεχνικές που προτείνει αλλά μόνο μερικές από αυτές. Η συνοπτική παρουσίαση των
στρατηγικών που προτείνει ο Dillman, αλλά και αυτών που χρησιμοποιήθηκαν στην
παρούσα έρευνα, εμφανίζεται στον Πίνακα 6.3 που ακολουθεί.
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Πίνακας 6.3: Τεχνικές Βελτίωσης Ποσοστού Απόκρισης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ

Α. Ανταμοιβή των Ερωτώμενων μέσα από τη(ν):
Δημιουργία θετικής προσωπικής σχέσης

ü

Προφορική ευχαριστία

ü

Παροχή συμβουλευτικής βοήθειας

ü

Υποστήριξη και επιβράβευση των αξιών τους
Παροχή πραγματικών ανταμοιβών

ü

Δημιουργία ενδιαφέροντος ερωτηματολογίου

ü

Β. Ελαχιστοποίηση του Κόστους Απάντησης μέσα από τη(ν):
Γρήγορη και εύκολη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου

ü

Μείωση της απαιτούμενης φυσικής & πνευματικής
προσπάθειας
Εξάλειψη κάθε πιθανότητας δημιουργίας άσχημου
συναισθήματος στον ερωτώμενο

ü

Εξάλειψη των ερωτήσεων που δημιουργούν σύγχυση
στον ερωτώμενο

ü

Εξάλειψη κάθε πιθανού χρηματικού κόστους για τον
ερωτώμενο

ü

Γ. Δημιουργία Κλίματος Εμπιστοσύνης μέσα από τη(ν):
Παροχή ευχαριστιών εκ των προτέρων

ü

Πιστοποίηση της έρευνας από κάποιο φερέγγυο ίδρυμα

ü

Δημιουργία κλίματος κοινωνικής ανταλλαγής

ü

Τήρηση της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας

ü

Πηγή: Προσαρμογή από Dillman, 1978, σελ.18.
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Πιο συγκεκριμένα για την κάθε κατηγορία τεχνικών βελτίωσης του ποσοστού
απόκρισης έγιναν τα παρακάτω:
Α. Ανταμοιβή του Ερωτώμενου. Για τη δημιουργία θετικής προσωπικής
σχέσης, αρχικά σε όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα υπήρχε προσωπικός χαιρετισμός
και υπογραφή από τον ίδιο τον ερευνητή. Στη συνέχεια και ως ανταμοιβή των
συμμετεχόντων

που

έστελναν

πίσω

το

ερωτηματολόγιο

συμπληρωμένο,

ακολουθούσε δεύτερο προσωποποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο ήταν
γραμμένο σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο και απευθύνονταν ονομαστικά στο άτομο
που το συμπλήρωσε. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις εταιριών (περίπου 90) στις
οποίες οι ερευνητές είχαν αναπτύξει ήδη κάποιες προσωπικές επαφές είτε μέσα από
δικές τους γνωριμίες είτε από γνωριμίες που προήλθαν μέσα από το προσωπικό τους
δίκτυο, η αποστολή του ερωτηματολογίου ήταν ονομαστική και προσωποποιημένη.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μετά την αποστολή του ερωτηματολογίου ακολούθησε
τηλεφωνική επαφή και προφορική ευχαριστία για το γεγονός ότι έλαβαν το
ερωτηματολόγιο και ότι θα συμμετάσχουν ενδεχομένως στην έρευνα. Σύμφωνα με
τον Blau (1964), η τεχνική της τηλεφωνικής προσωπικής ευχαριστίας παρουσιάζει
αυξημένη θετική ανταπόκριση και δημιουργεί το αίσθημα της υποχρέωσης
απόκρισης.
Αναφορικά με τη στρατηγική της παροχής συμβουλευτικής βοήθειας,
εφαρμόστηκαν δύο μέθοδοι. Πρώτον, δημιουργήθηκε μία ολόκληρη σελίδα (η τρίτη)
στο ερωτηματολόγιο με τίτλο “ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ”, έτσι ώστε να παρασχεθούν άμεσα στους ερωτώμενους
συμβουλές

και

κατευθύνσεις

πάνω

στο

ζήτημα

της

συμπλήρωσης

του

ερωτηματολογίου. Δεύτερον, σε όλους αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα
ανακοινώθηκε γραπτώς στο δεύτερο απαντητικό και προσωποποιημένο ηλεκτρονικό
μήνυμα, ότι σε περίπτωση που έχουν κάποιες συγκεκριμένες απορίες πάνω στο θέμα
της έρευνας μπορούν να απευθυνθούν συμβουλευτικά και εντελώς δωρεάν στον
ερευνητή.
Σχετικά με την τεχνική της παροχής πραγματικών αμοιβών, ακολουθήθηκε η
στρατηγική των μη-χρηματικών κινήτρων και εφαρμόστηκαν και σε αυτήν την
περίπτωση δύο μέθοδοι. Πρώτον, στο αρχικό ηλεκτρονικό μήνυμα που στάλθηκε
στις επιχειρήσεις του δείγματος αναφερόταν ξεκάθαρα ότι όποιος συμμετείχε στην
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έρευνα θα αποκτούσε το δικαίωμα να λάβει εντελώς δωρεάν τα αποτελέσματα της
μελέτης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που θα σημείωνε στον ειδικό Πίνακα που
βρισκόταν στο τέλος του ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα Β). Δεύτερον, με τη
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα μπορούσε να συμμετάσχει 1 στέλεχος της
εταιρίας, εντελώς δωρεάν, σε ένα 4ωρο επαγγελματικό σεμινάριο με θέμα:
"Κερδίστε Χρήματα και Νέους Πελάτες μέσα από την Προώθηση και Προβολή της
Εταιρικής σας Ιστοσελίδας στις Μηχανές Αναζήτησης (Search Engine Optimization)
στις Διεθνείς Αγορές". Το Σεμινάριο διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από την
εταιρία MINDWORKS INTERACTIVE, χωρίς καμία χρηματική συμμετοχή από
πλευράς των συμμετεχόντων, σε ημερομηνία και χώρο που ανακοινώθηκε έγκαιρα
μέσω τρίτου ηλεκτρονικού μηνύματος σε όλους τους συμμετέχοντες της έρευνας.
Επιπροσθέτως, αν κάποιο στέλεχος ήταν σε θέση να προτείνει και άλλες εταιρίες
που πιθανόν επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στην έρευνα κέρδιζε εντελώς δωρεάν
και μία δεύτερη συμμετοχή στο επαγγελματικό σεμινάριο για ένα επιπλέον άτομο
της επιλογής του. Τόσο το αρχικό ηλεκτρονικό μήνυμα που στάλθηκε στις 404
εταιρίες, όσο και το 1ο αλλά και το 2ο απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα τα οποία
στάλθηκαν στις επιχειρήσεις που γύρισαν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο,
παρατίθενται αυτούσια στο Παράρτημα Γ.
Σε ότι έχει να κάνει με τη στρατηγική της δημιουργίας ενδιαφέροντος
ερωτηματολογίου, πραγματοποιήθηκαν τα εξής: α) στη συνοδευτική επιστολή του
ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα Α), δόθηκε μεγάλη έμφαση στην επικαιρότητα,
στη χρησιμότητα, και στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει το θέμα της
συγκεκριμένης μελέτης, β) έγινε προσπάθεια ώστε το μέγεθος του ερωτηματολογίου
να είναι το ελάχιστο δυνατό, καθώς επίσης να γίνει όσο το δυνατόν πιο ελκυστική η
μορφοποίησή

του

(layout)

γ)

αρκετές

ερωτήσεις

ομαδοποιήθηκαν

και

παρουσιάστηκαν σε μορφή μικρών πινάκων (π.χ. ερωτήσεις 20, 22, 23, 26, 28, και
40) έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι ερωτώμενοι, να μειωθεί ο χρόνος συμπλήρωσης
του ερωτηματολογίου, και να σπάσει η πιθανώς μονότονη και κουραστική
αλληλουχία των συνεχών ερωτήσεων (βλ. Παράρτημα Β), και δ) χρησιμοποιήθηκε
μια σειρά από εκκλήσεις τόσο στο «εγώ» (egoistic appeal) του συμμετέχοντα (βλ.
Tyagi, 1989; Thistlethwaite and Finlay, 1993; Gendall et al., 1995), όσο και στην
υποχρέωση «κοινωνικής του συνεισφοράς» (social utility appeals) (βλ. Houston and
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Nevin, 1977; Yu and Cooper, 1983; Walker et al., 1987; Schneider and Johnson,
1995). Φράσεις στο αρχικό ηλεκτρονικό μήνυμα (βλ. Παράρτημα Γ) όπως «Θα
θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τόσο για την καλή σας διάθεση να
συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, όσο και για το χρόνο που μας αφιερώνετε.
Γνωρίζουμε, ότι ο χρόνος σας είναι πολύ περιορισμένος και πολύτιμος, γεγονός που
προσδίδει ιδιαίτερη αξία σε αυτό που κάνετε για την έρευνα» (έκκληση στο «εγώ»),
και όπως «Η συνολική συμμετοχή των ελληνικών εξαγωγικών εταιριών είναι
καθοριστικής σημασίας για τη διεξαγωγή χρήσιμων και αξιοποιήσιμων από τις
εταιρίες αποτελεσμάτων! Σας παρακαλούμε θερμά να μην αγνοήσετε την έρευνα και να
συμμετάσχετε και εσείς, στέλνοντάς μας πίσω το ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο,
βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των αποτελεσμάτων, και κατ’ επέκταση τη χρήση του
από εσάς τους ίδιους» (έκκληση στην «κοινωνική συνεισφορά»), θεωρείται ότι
αυξάνουν το αίσθημα ευθύνης των στελεχών για τη συμμετοχή τους στην έρευνα.
Β. Ελαχιστοποίηση του Κόστους Απάντησης για τον Ερωτώμενο. Για τη
γρήγορη και εύκολη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τον ερωτώμενο έγιναν
τα παρακάτω: α) στο αρχικό ηλεκτρονικό μήνυμα (βλ. Παράρτημα Γ) υπήρχε μία
ολόκληρη παράγραφος η οποία εξηγούσε το πώς μπορεί να συμπληρωθεί το
ερωτηματολόγιο εύκολα και γρήγορα, β) όπως αναφέρθηκε και παραπάνω,
δημιουργήθηκε μία ολόκληρη σελίδα (η τρίτη) στο ερωτηματολόγιο με τίτλο
“ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ”, έτσι ώστε
να παρασχεθούν στους ερωτώμενους συμβουλές και κατευθύνσεις για την αποφυγή
προβλημάτων και τη γρήγορη συμπλήρωση των ερωτήσεων, γ) όπως επίσης
αναφέρθηκε παραπάνω, αρκετές ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν
σε μορφή μικρών πινάκων έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι ερωτώμενοι και να
μειωθεί ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, δ) το ερωτηματολόγιο
μπορούσε να συμπληρωθεί πολύ γρήγορα και ηλεκτρονικά, αφού ήταν
δημιουργημένο με τη βοήθεια ενός ειδικού, για το σχεδιασμό ερωτηματολογίων,
εργαλείου που υπάρχει στον επεξεργαστή κειμένου του προγράμματος Word 2003.
Το εργαλείο αυτό ονομάζεται “Φόρμες”, υπάρχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σαν
εργαλειοθήκη, και επιτρέπει την εισαγωγή ειδικών ενεργών πεδίων έτσι ώστε ο
ερωτώμενος να κάνει ένα απλό κλικ και η επιλογή του να εισάγεται αυτόματα και
γρήγορα μέσα στο έγγραφο μετατρέποντας τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
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σε ένα είδος «παιχνιδιού», και ε) πραγματοποιήθηκε επαναληπτική ηλεκτρονική
ταχυδρόμηση η οποία έλαβε χώρα 4 εβδομάδες μετά από την αρχική ηλεκτρονική
ταχυδρόμηση του ερωτηματολογίου ώστε να διευκολυνθούν όσοι ερωτώμενοι
έχασαν, ή δεν έλαβαν καθόλου λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος, το αρχικό
ερωτηματολόγιο. Για την αποφυγή του κίνδυνου δεύτερης αποστολής του
ερωτηματολογίου στις ίδιες επιχειρήσεις η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν, αφενός
κατά την ηλεκτρονική παραλαβή των απαντήσεων η διενέργεια ταυτοποίησης με
όλες τις προηγούμενες απαντήσεις που είχαν ληφθεί μέχρι τη δεδομένη χρονική
στιγμή, και αφετέρου μετά από κάθε λήψη απάντησης η αφαίρεση της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης του συγκεκριμένου ερωτώμενου που έστειλε συμπληρωμένο το
ερωτηματολόγιο από τη λίστα αποστολής έτσι ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα να
λάβει, από παράλειψη ή κατά λάθος, δεύτερη φορά το ίδιο ερωτηματολόγιο (βλ.
§6.3).

Η

αποτελεσματικότητα

της

υπενθυμιστικής

ταχυδρόμησης

του

ερωτηματολογίου υποστηρίζεται από τη σχετική βιβλιογραφία (Yu and Cooper,
1983; Harvey, 1987).
Αναφορικά με την τεχνική της εξάλειψης κάθε πιθανότητας δημιουργίας
άσχημου συναισθήματος στον ερωτώμενο, η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η
σκόπιμη

αποφυγή

δύο

ειδών

ερωτήσεων:

i.

προσωπικής

φύσεως

(π.χ.

ονοματεπώνυμο ερωτώμενου, ηλικία, εισόδημα, διεύθυνση κατοικίας, κ.α.), και ii.
οικονομικού περιεχομένου της εταιρίας (π.χ. καθαρά κέρδη της εταιρίας, ετήσιος
τζίρος σε ακριβές ποσό, μισθοί του προσωπικού, κ.α.). Σύμφωνα με τον Blau (1964),
αυτού του είδους οι ερωτήσεις προϋποθέτουν μεγαλύτερο κόστος για τον ερωτώμενο
και συνεπάγονται μεγαλύτερο κίνδυνο άρνησης απάντησης.
Σχετικά με το ζήτημα της εξάλειψης των ερωτήσεων που δημιουργούν
σύγχυση στον ερωτώμενο πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες: α) κατά τη φάση
της ανάπτυξης των κλιμάκων μετρήσεων (βλ. §6.4.1 – 4ο Βήμα) και του σχεδιασμού
του ερωτηματολογίου (βλ. §6.4.4 – 6ο Βήμα), ορίστηκε με ακρίβεια το περιεχόμενο
των ερωτήσεων και ο σαφής και ευκολονόητος τρόπος διατύπωσής τους, β) έγινε
προσπάθεια να αποφευχθούν, ή ακόμα και να απλοποιηθούν, ορισμένες πολύπλοκες
ερωτήσεις, γ) μειώθηκε στο ελάχιστο δυνατό η χρήση πολύπλοκων και δυσνόητων
τεχνικών όρων (βλ. §6.4.4 – 6ο Βήμα – Εφαρμογή μεθόδου brainstorming) που
αναφέρονται στο Διαδίκτυο, και δ) σε όσες ερωτήσεις γινότανε χρήση κάποιας
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πολύπλοκης έννοιας ή κάποιου τεχνικού όρου (π.χ. ερώτηση 5, 6, 8, 11, 12, 13, 17,
21, κ.α.) υπήρχε αμέσως μετά, μέσα σε παρένθεση, επεξήγηση έτσι ώστε να
αποφευχθεί η πιθανότητα δημιουργίας σύγχυσης στον ερωτώμενο.
Σε ότι έχει να κάνει με την εξάλειψη κάθε πιθανού χρηματικού κόστους για
τον ερωτώμενο, δόθηκαν οι εξής δυνατότητες: α) ηλεκτρονική συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου από τους ερωτώμενους και αποστολή του στους ερευνητές μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναγράφονταν στο
εξώφυλλό του (βλ. Παράρτημα Α), με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να μην
πληρώσουν

κανένα

χρηματικό

κόστος,

β)

γραπτή

συμπλήρωση

του

ερωτηματολογίου από τους ερωτώμενους και αποστολή του στους ερευνητές μέσω
fax στον αριθμό που αναγράφονταν στο εξώφυλλό του (βλ. Παράρτημα Α), με
αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες σε αυτή την περίπτωση να πληρώσουν το μηδαμινό
χρηματικό κόστος της αποστολής ενός fax, και γ) γραπτή συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου από τους ερωτώμενους και αποστολή του στους ερευνητές μέσω
ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναγράφονταν στο εξώφυλλό του (βλ. Παράρτημα
Α), με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες και σε αυτή την περίπτωση να πληρώσουν το
πολύ μικρό χρηματικό κόστος της αποστολής ενός γράμματος.
Γ. Δημιουργία Κλίματος Εμπιστοσύνης με τον Ερωτώμενο. Για την εφαρμογή
της τεχνικής της εκ των προτέρων παροχής ευχαριστιών, πραγματοποιήθηκαν τα
εξής: α) στο αρχικό ηλεκτρονικό μήνυμα (βλ. Παράρτημα Γ) αναγραφόταν
εμπεριστατωμένα η εκ των προτέρων ευχαριστίες των ερευνητών προς τους
ερωτώμενους πριν ακόμα αυτοί το συμπληρώσουν («Θα θέλαμε να σας
ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τόσο για την καλή σας διάθεση να συμπληρώσετε το
ερωτηματολόγιο, όσο και για το χρόνο που μας αφιερώνετε. Γνωρίζουμε, ότι ο χρόνος
σας είναι πολύ περιορισμένος και πολύτιμος, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη αξία σε
αυτό που κάνετε για την έρευνα»), β) στο τέλος της συνοδευτικής επιστολής (βλ.
Παράρτημα Α) εκφράζονταν οι προκαταβολικές ευχαριστίες των ερευνητών («Η
συνεργασία, η συμμετοχή, η ακριβής απάντηση των ερωτήσεων, και η όσο το δυνατόν
αμεσότερη επιστροφή του ερωτηματολογίου, αποτελούν εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία
για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας αλλά και την
εξαγωγή χρήσιμων και έγκυρων συμπερασμάτων. Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά
για την ευγενή συνεισφορά σας στην ερευνητική μας προσπάθεια»), και γ) αμέσως
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μετά από την τελευταία ερώτηση, την ερώτηση 41, το ερωτηματολόγιο (βλ.
Παράρτημα Β) τελείωνε με τις εκ των προτέρων ευχαριστίες των ερευνητών οι
οποίες εκφράζονταν μέσα από τη φράση «Σας ευχαριστούμε θερμά για τον πολύτιμο
χρόνο και τη συμμετοχή σας στην παρούσα έρευνα».
Αναφορικά με τη στρατηγική της ύπαρξης πιστοποίησης της έρευνας από
κάποιο φερέγγυο ίδρυμα, χρησιμοποιήθηκε τόσο η επαγγελματική θέση του
επιβλέποντα καθηγητή (και μέσα από αυτή η αναγνωρισιμότητα και το ισχυρό
όνομα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) όσο και η προσωπική και επαγγελματική
δικτύωση του ερευνητή μέσα από την ιδιότητά του ως εκπαιδευτή στελεχών σε
επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι: α) οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ερευνητών
(azarias@uom.gr και hajidim@uom.gr) οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την
αποστολή και παραλαβή των ερωτηματολογίων έχουν ως κατάληξη το uom.gr που
υποδηλώνει ότι οι συγκεκριμένες διευθύνσεις ανήκουν στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, β) στο αρχικό ηλεκτρονικό μήνυμα αναγράφονται οι προσωπικές
ιστοσελίδες των δύο ερευνητών (http://eos.uom.gr/~azarias και http://eos.uom.gr/
~hajidim) οι οποίες εμπεριέχουν επίσης το uom.gr που είναι το Domain Name του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και γ) η ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής των
ερωτηματολογίων

(διεύθυνση

εργασίας

του

επιβλέποντα

καθηγητή)

που

αναγράφεται στο τέλος του ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα Β) είναι η διεύθυνση
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προσφέρει στην έρευνα αλλά και στους
ερωτώμενους τη σιγουριά και τη φερεγγυότητα που απαιτείται.
Σχετικά με την τεχνική της δημιουργίας κλίματος κοινωνικής ανταλλαγής με
τους ερωτώμενους, εφαρμόστηκε η μέθοδος της χρησιμοποίησης συγκεκριμένων
φράσεων (Dillman, 1978) στο αρχικό ηλεκτρονικό μήνυμα οι οποίες τονίζουν και
ενισχύουν τη βαρύτητα και τη σημαντικότητα της κοινωνικής ανταλλαγής. Έτσι,
χρησιμοποιήθηκαν φράσεις όπως «Αγαπητέ Έλληνα Εξαγωγέα, η συγκεκριμένη
έρευνα αποτελεί μία από τις πιο πρόσφατες προσπάθειες που καταβάλλονται στο χώρο
του Διαδικτύου, για την χαρτογράφηση των πραγματικών συνθηκών που επικρατούν
στην αγορά και τη χρήση των αποτελεσμάτων από τις ελληνικές εξαγωγικές
επιχειρήσεις για δικό τους όφελος», και όπως «Η συνολική συμμετοχή των ελληνικών
εξαγωγικών εταιριών είναι καθοριστικής σημασίας για τη διεξαγωγή χρήσιμων και
αξιοποιήσιμων από τις εταιρίες αποτελεσμάτων! Σας παρακαλούμε θερμά να μην
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αγνοήσετε την έρευνα και να συμμετάσχετε και εσείς, στέλνοντάς μας πίσω το
ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των αποτελεσμάτων,
και κατ’ επέκταση τη χρήση του από εσάς τους ίδιους», και τέλος όπως «Πρέπει να
σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως πρωταρχικό στόχο να βοηθήσει τις
ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να βελτιώσουν, με βάση τα αποτελέσματά της, τη
θέση και την κερδοφορία τους μέσα από τη χρήση του Ίντερνετ. Με άλλα λόγια, η
συμμετοχή σας είναι σημαντική γιατί θα γυρίσει ανταποδοτικά πίσω σε σας», οι οποίες
προωθούν τη δημιουργία ενός κλίματος κοινωνικής ανταλλαγής και ενισχύουν το
αίσθημα της κοινωνικής ανταπόδοσης.
Τέλος, η στρατηγική της τήρησης ανωνυμίας και εμπιστευτικότητας
εφαρμόστηκε μέσα από τη μέθοδο της ενημέρωσης των ερωτώμενων αφενός για τον
τρόπο ανάλυσης, χρήσης, και δημοσίευσης των δεδομένων που θα προκύψουν και
αφετέρου για τους σκοπούς της έρευνας (Dillman, 1978). Πιο συγκεκριμένα, ο
τρόπος ανάλυσης, χρήσης, και δημοσίευσης των δεδομένων που θα προκύψουν
αναφέρεται ξεκάθαρα στη συνοδευτική επιστολή (βλ. Παράρτημα Α) μέσα από τη
φράση «Η ανάλυση των απαντήσεων και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα
πραγματοποιηθούν σε ομαδοποιημένη μορφή, εξασφαλίζοντας έτσι την ανωνυμία σας.
Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι απαντήσεις που θα δώσετε θα θεωρηθούν
άκρως εμπιστευτικές, δεν θα δημοσιοποιηθούν ατομικά με κανέναν τρόπο, και δεν θα
χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από αυτόν της έρευνας», ενώ οι
σκοποί της έρευνας περιγράφονται τόσο στη συνοδευτική επιστολή (βλ. Παράρτημα
Α) μέσα από τη φράση «Ο χαρακτήρας της έρευνας είναι αυστηρά επιστημονικός.
Όλες οι απαντήσεις είναι προσωπικές και θα χρησιμοποιηθούν με απόλυτη
εχεμύθεια», όσο και στην πρώτη παράγραφο των Γενικών Οδηγιών Συμπλήρωσης
του Ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα Α – 3η σελίδα) όπου αναγράφεται ότι
«Σκοπός της έρευνας είναι η ανώνυμη και άκρως εμπιστευτική συλλογή πρωτογενών
στοιχείων για τους τρόπους και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχημένη
χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες των Ελληνικών Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων».
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6.6.2 Ποσοστό Απόκρισης της Έρευνας & Ημιτελή Ερωτηματολόγια
Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα μεταξύ Μαρτίου
και Σεπτεμβρίου 2008, και ακολουθήθηκε μια προσέγγιση δύο ηλεκτρονικών
ταχυδρομήσεων στις 404 επιχειρήσεις που αποτελούσαν τον πληθυσμό της έρευνας
(βλ. §6.5 – 6ο-7ο Βήμα). Η αρχική ηλεκτρονική ταχυδρόμηση πραγματοποιήθηκε το
Μάιο, και 4 εβδομάδες μετά ακολούθησε μία επαναληπτική ηλεκτρονική
ταχυδρόμηση (βλ. §6.6.1).
Ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση και των δύο κυμάτων ηλεκτρονικής
ταχυδρόμησης,

επιστράφηκαν

85

ερωτηματολόγια.

Από

τα

85

αυτά

ερωτηματολόγια, τα 5 περιείχαν σημαντικό αριθμό κενών απαντήσεων ώστε να
θεωρηθούν ημιτελή εξ αρχής. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία ενός δείγματος 80
αναλύσιμων ερωτηματολογίων, αριθμός που καλύπτει επαρκώς, αλλά όχι
ικανοποιητικώς, τον ελάχιστο αριθμό επιχειρήσεων που θα έπρεπε να υπάρχει ως
δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας. Η ύπαρξη του ελάχιστου επαρκούς αριθμού
επιχειρήσεων ως δείγμα, αποτελεί ακόμα έναν περιορισμό της συγκεκριμένης
έρευνας.
Το τελικό ποσοστό απόκρισης της έρευνας, μη λαμβάνοντας υπόψη τα ημιτελή
ερωτηματολόγια, είναι της τάξεως του 19,8%, το οποίο σύμφωνα με τον Groves
(1990) είναι αποδεκτό και αρκετά ικανοποιητικό αφού αφενός πολλές αντίστοιχες
διεθνείς μελέτες δημοσιευμένες σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά
εμφανίζουν παρόμοια, ή και πιο χαμηλά ακόμα, ποσοστά απόκρισης (π.χ. Kaynak and
Kuan, 1993 [21,2%]; Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004 [24,9%]; Julian and
Holtedahl, 2005 [12.05%]) και αφετέρου ο στοχευόμενος πληθυσμός είναι μικρός,
οπότε είναι πιο δύσκολο να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά απόκρισης.

6.7 Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων
Σύμφωνα με ανάλυση που έγινε σε προηγούμενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου
(βλ. §6.2), η παρούσα έρευνα ορίστηκε κατά κύριο λόγο ως διερευνητική και εν
μέρει ως αιτιολογική. Έχοντας ως οδηγό το είδος της έρευνας, για την επιλογή των
κατάλληλων μεθόδων ανάλυσης των δεδομένων υιοθετήθηκε η μεθοδολογία των
Morgan et al. (2007), οι οποίοι χρησιμοποιούν ως αρχικά κριτήρια επιλογής: α) το
γενικό σκοπό της έρευνας, β) τους ειδικούς της στόχους, και γ) τον τύπο της ΒΕΥ
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(Βασικής Ερευνητικής Υπόθεσης). Η μεθοδολογία των Morgan et al. (2007)
παρουσιάζεται συνοπτικά στο Σχήμα 6.4 που ακολουθεί.
Σχήμα 6.4: Μεθοδολογία Επιλογής Κατάλληλης Μεθόδου Ανάλυσης Δεδομένων
Γενικός Σκοπός

Ειδικoί Στόχοι

Τύπος ΒΕΥ

Γενικές
Μέθοδοι
Ανάλυσης

Διερεύνηση Σχέσεων Μεταξύ Μεταβλητών

Περιγραφή
Μεταβλητών (Μόνο)

Σύγκριση Ομάδων

Συσχετισμός
Μεταβλητών

Περίληψη
Δεδομένων

Διαφορές

Σχεσιακή-Συσχετισμοί

Περιγραφική

Διαφορικές
Συμπερασματικές
Μέθοδοι
(π.χ. t-test, ANOVA)

Σχεσιακές
Συμπερασματικές
Μέθοδοι
(π.χ. συσχέτιση,
πολλαπλή
παλινδρόμηση)

Περιγραφική
Στατιστική
(π.χ. μέσοι όροι,
ποσοστά, εύρος,
μέτρα διασποράς)

Πηγή: Morgan et al., 2007, σελ.5

Εφόσον, η έρευνα είναι κατά κύριο λόγο διερευνητική η εφαρμογή του πρώτου
κριτηρίου οδηγεί απευθείας στο συμπέρασμα ότι ο γενικός της σκοπός αφορά, ως επί
το πλείστον, τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ μεταβλητών. Στη συνέχεια,
αναφορικά με τους ειδικούς της στόχους, διαπιστώνεται ότι αφού στόχος της
έρευνας είναι να μελετήσει την επίδραση του Διαδικτύου στις εξαγωγικές
δραστηριότητες των ελληνικών ΜΜΕ, δεν τίθεται κάποιο θέμα σύγκρισης ομάδων.
Αντιθέτως, ο στόχος αυτός αφορά καθαρά την εξακρίβωση ύπαρξης συσχετισμού
μεταξύ της μεταβλητής του Διαδικτύου και της μεταβλητής των εξαγωγικών
δραστηριοτήτων των ελληνικών ΜΜΕ. Προχωρώντας στον τύπο της ΒΕΥ (βλ.
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§5.3), είναι ξεκάθαρο ότι δεν αναφέρεται σε διαφορές αλλά στην ύπαρξη σχέσεων
και συσχετισμών μεταξύ διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχημένη
χρήση του Διαδικτύου και της εξαγωγικής επίδοσης των ελληνικών ΜΜΕ.
Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, τη μεθοδολογία των Morgan et al. (2007) το αποτέλεσμα
που προκύπτει, είναι ότι για την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας ως
καταλληλότερες στατιστικές μέθοδοι προτείνονται οι Σχεσιακές Συμπερασματικές
Μέθοδοι (Associational Inferential Statistics).
Το επόμενο βήμα στη διαδικασία επιλογής μεθόδου ανάλυσης δεδομένων,
είναι να συγκεκριμενοποιηθεί το ποιες Σχεσιακές Συμπερασματικές Μέθοδοι είναι
κατάλληλες για τη συγκεκριμένη έρευνα. Για την επιλογή συγκεκριμένων
Σχεσιακών Συμπερασματικών μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, οι Morgan et al.
(2007, σελ. 86) προτείνουν τη χρήση ενός δέντρου αποφάσεων το οποίο
παρουσιάζεται αναλυτικά στο Σχήμα 6.5 που ακολουθεί.
Η δομή του δέντρου που προτείνουν οι Morgan et al. (2007), στηρίζεται σε
βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν τις ανεξάρτητες (ΑΜ) και τις
εξαρτημένες μεταβλητές (ΕΜ) του εκάστοτε μοντέλου. Ανάλογα με τις απαντήσεις
σε κάθε επίπεδο του δέντρου, οι συγγραφείς καταλήγουν και σε συγκεκριμένους
Πίνακες οι οποίοι περιέχουν συγκεκριμένες στατιστικές μεθόδους ανάλυσης
δεδομένων.
Εφαρμόζοντας το δέντρο των Morgan et al. (2007) στην παρούσα έρευνα, και
ξεκινώντας με την πρώτη ερώτηση οδηγούμαστε στο κουτάκι με την επιλογή “τρεις
ή παραπάνω” αφού όλες οι μεταβλητές της μελέτης είναι 21 (20 ανεξάρτητες και 1
εξαρτημένη). Στη συνέχεια, στην ερώτηση “Πόσες εξαρτημένες μεταβλητές (ΕΜ)
υπάρχουν;”, οδηγούμαστε στο κουτάκι με την επιλογή “Μία ΕΜ τη φορά”, και
αμέσως μετά στην ερώτηση “Η ΕΜ είναι διατακτική/διαστημική/ποσοτική;”,
οδηγούμαστε στο κουτάκι με την επιλογή “Ναι”, αφού η εξαρτημένη μεταβλητή της
έρευνας είναι διατακτική-διαστημική (βλ. §6.4.3.2). Τέλος, εφόσον οι ανεξάρτητες
μεταβλητές της έρευνας είναι και διατακτικές, και διαστημικές, και διχοτομικές (βλ.
§6.4.3.1), οδηγούμαστε στην επιλογή νούμερο 6, σύμφωνα με την οποία πρέπει να
χρησιμοποιηθεί η Σχεσιακή Συμπερασματική Μέθοδος που βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή του αντίστοιχου Πίνακα των Morgan et al. (2007, Table 6.4, p. 90) ο οποίος
έχει μεταφερθεί αυτούσιος και παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.4 παρακάτω.
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Σχήμα 6.5: Δέντρο Αποφάσεων Επιλογής Συγκεκριμένων Σχεσιακών
Συμπερασματικών Μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων
1. Πόσες μεταβλητές υπάρχουν
στη ΒΕΥ;

Δύο. Χρήση βασικής
στατιστικής μεθόδου

2. Χρήση του Πίνακα
βασικών Διαφορικών
Συμπερασματικών
στατιστικών μεθόδων εάν η
ΑΜ είναι ονομαστική ή έχει
2-4 διαβαθμίσεις. Στη
συνέχεια καθορισμός:
α. Αριθμού διαβ/σεων της ΑΜ
β. Κλίμακα μέτρησης της ΕΜ

Τρεις ή παραπάνω. Χρήση
σύνθετης στατιστικής μεθόδου

3. Χρήση της τελευταίας
σειράς του Πίνακα
βασικών Σχεσιακών
Συμπερασματικών
στατιστικών μεθόδων ή
του Πίνακα βασικών
Διαφορικών
Συμπερασματικών
στατιστικών μεθόδων
εάν και οι δύο μεταβλητές
είναι ονομαστικές.

4. Χρήση
πρώτων
σειρών του
Πίνακα
βασικών
Σχεσιακών
Συμπερασματικών
στατιστικών
μεθόδων εάν
και οι δύο
μεταβλητές
έχουν 5 και
άνω
διαβαθμίσεις

Πόσες ΕΜ υπάρχουν;
Μία ΕΜ τη φορά

Ναι
5. Εάν οι ΑΜ είναι
ονομαστικές, τότε
χρήση πρώτης
γραμμής του
Πίνακα Σύνθετων
Διαφορικών
Συμπερασματικών
μεθόδων

Η ΕΜ είναι
διατακτική/διαστημική/
ποσοτική;

6. Εάν οι ΑΜ
διατακτικές/διαστημ
ικές/διχοτομικές,
τότε χρήση πρώτης
γραμμής του
Πίνακα Σύνθετων
Σχεσιακών
Συμπερασματικών
μεθόδων

Πηγή: Morgan et al., 2007, σελ.86
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Δύο ή παραπάνω
μερικώς
συσχετιζόμενες
ΕΜ
Όχι
7. Εάν η ΕΜ είναι
ονομαστική/
διχοτομική, τότε
χρήση των άλλων
γραμμών του
Πίνακα Σύνθετων
Σχεσιακών
Συμπερασματικών
μεθόδων

8. Χρήση
του γενικού
γραμμικού
μοντέλου
για
εφαρμογή
MANOVA
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Πίνακας 6.4: Επιλογή της Κατάλληλης Σύνθετης Σχεσιακής Συμπερασματικής
Μεθόδου για την Πρόβλεψη μίας Εξαρτημένης Μεταβλητής μέσα από πολλές
Ανεξάρτητες Μεταβλητές
Μία Εξαρτημένη
Μεταβλητή

Πολλές Ανεξάρτητες Μεταβλητές
Διατακτικές/
Διαστημικές/
Ποσοτικές

Ορισμένες
Διατακτικές/
Διαστημικές και
Ορισμένες
Διχοτομικές

Όλες
Διχοτομικές

Διατακτική/
Διαστημική/
Ποσοτική

ΠΟΛΛΑΠΛΗ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

Διχοτομική

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

Πηγή: Morgan et al., 2007, σελ 90

Όπως φαίνεται και από το αποτέλεσμα (σκιασμένο κελί του Πίνακα 6.4) της
εφαρμογής της μεθοδολογίας των Morgan et al. (2007), η καταλληλότερη μέθοδος
πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων για το συγκεκριμένο είδος έρευνας, με τις
συγκεκριμένες συνθήκες υλοποίησης, είναι η Πολλαπλή Παλινδρόμηση (Multiple
Regression). Για τους υπόλοιπους τρεις Πίνακες που δεν αφορούν την παρούσα
έρευνα μπορεί κάποιος να ανατρέξει στους Morgan et al. (2007, pp. 87-89).
Η διαδικασία επιλογής της κατάλληλης μεθόδου δεν τελειώνει σε αυτό το
σημείο. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η έρευνα εκτός από διευκρινιστική, κατά
κύριο λόγο, έχει και το χαρακτήρα της εν μέρει αιτιολογικής αφού ένας από τους
βασικούς επιμέρους στόχους της είναι η αποκάλυψη της ύπαρξης πιθανών σχέσεων
αιτιότητας τόσο μεταξύ των παραγόντων και της εξαγωγικής επίδρασης των
επιχειρήσεων όσο και μεταξύ τους. Η υιοθέτηση και εφαρμογή της μεθόδου της
Πολλαπλής Παλινδρόμησης εξασφαλίζει τη διερεύνηση της ύπαρξης πιθανών
σχέσεων

μεταξύ

των

παραγόντων

επιτυχημένης

χρήσης

του

Διαδικτύου

(ανεξάρτητες μεταβλητές) και της εξαγωγικής επίδοσης των ελληνικών ΜΜΕ
(εξαρτημένη μεταβλητή), αλλά δεν διερευνά την ύπαρξη πιθανών σχέσεων
αιτιότητας των παραγόντων (ανεξάρτητες μεταβλητές) μεταξύ τους. Αυτό πρακτικά
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σημαίνει, ότι θα πρέπει το αποτέλεσμα της εφαρμογής της μεθόδου της Πολλαπλής
Παλινδρόμησης, δηλαδή οι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες επιτυχημένης χρήσης
του Διαδικτύου, να ελεγχθούν περαιτέρω με κάποια άλλη στατιστική μέθοδο
πολυμεταβλητής ανάλυσης έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η πιθανή ύπαρξη, ή μη,
σχέσεων αιτιότητας μεταξύ τους.
Σύμφωνα με τους Janssens et al., (2008), μία από τις καταλληλότερες
στατιστικές μεθόδους πολυμεταβλητής ανάλυσης για τη διερεύνηση πιθανής
ύπαρξης δομικών σχέσεων αιτιότητας (αιτίας-αιτιατού) μεταξύ ορισμένων
μεταβλητών και την εκτίμησή τους, είναι μία ειδική περίπτωση της τεχνικής SEM
(Structural Equation Modelling) η οποία ονομάζεται “Ανάλυση Μονοπατιού (Path
Analysis)”.
O Fornell (1987), σε ένα πολύ έγκριτο άρθρο, κατηγοριοποιεί τις τεχνικές
πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης σε πρώτης και δεύτερης γενιάς και αναφέρει
ότι οι τεχνικές SEM είναι παραδείγματα της δεύτερης γενιάς πολυμεταβλητής
ανάλυσης, η οποίες προσφέρουν στους ερευνητές μεγαλύτερη ευελιξία σε σύγκριση
με τις τεχνικές πρώτης γενιάς, όπως είναι η ανάλυση παραγόντων, η πολλαπλή
παλινδρόμηση, κ.α. Οι Chin and Newsted (1999) συνοψίζουν αυτά τα
πλεονεκτήματα ως ακολούθως:
·

Η μοντελοποίηση των σχέσεων ανάμεσα σε πολλές μεταβλητές τόσο
ανεξάρτητες όσο και εξαρτημένες.

·

Η κατασκευή αφανών-μη παρατηρήσιμων και όχι άμεσα μετρήσιμων
λανθανουσών μεταβλητών (unobservable latent variables).

·

Η μοντελοποίηση των σφαλμάτων στη μέτρηση των εμφανών μεταβλητών
και ο στατιστικός έλεγχος των εκ των προτέρων θεωρητικών και
ερευνητικών υποθέσεων στη βάση εμπειρικών δεδομένων.

Ειδικότερα, η μέθοδος της Ανάλυσης Μονοπατιού (Path Analysis), η οποία
όπως αναφέρθηκε παραπάνω αποτελεί μία ειδική περίπτωση της τεχνικής SEM,
θεωρείται προέκταση του μοντέλου απλής ή πολλαπλής παλινδρόμησης, και εκτός
από τα παραπάνω πλεονεκτήματα χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση ύπαρξης
σχέσεων αιτιότητας μεταξύ ορισμένων μεταβλητών (Tabachnick and Fidell, 1996).
Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός της χρήσης του μοντέλου της Ανάλυσης Μονοπατιού
είναι η παροχή στον εκάστοτε ερευνητή συγκεκριμένων εκτιμήσεων αναφορικά με
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το μέγεθος και τη σημαντικότητα των πιθανών αιτιολογικών σχέσεων μεταξύ μιας
ομάδας μεταβλητών. Το συγκεκριμένο μοντέλο απεικονίζεται διαγραμματικά με
βέλη τα οποία αντιπροσωπεύουν τη σχέση αιτίας-αιτιατού και εφαρμόζεται η
ανάλυση παλινδρόμησης για καθεμία μεταβλητή του μοντέλου ως εξαρτημένη
χρησιμοποιώντας τις υπόλοιπες μεταβλητές ως ανεξάρτητες (Σιώμκος και
Βασιλικοπούλου, 2005).
Το μοντέλο περιλαμβάνει τόσο ενδογενείς όσο και εξωγενείς μεταβλητές.
Εξωγενείς μεταβλητές ονομάζονται εκείνες στις οποίες δεν καταλήγει κάποιο βέλος
από κάποια άλλη μεταβλητή, εμφανίζοντας με αυτόν τον τρόπο κάποια σχέση
μεταξύ τους. Αντιθέτως, ενδογενείς μεταβλητές ονομάζονται εκείνες στις οποίες
καταλήγουν ένα ή περισσότερα βέλη. Εάν κάποιες εξωγενείς μεταβλητές
συσχετίζονται μεταξύ τους (ύπαρξη υψηλής συσχέτισης και συνδιακύμανσης), τότε
οι συγκεκριμένες μεταβλητές συνδέονται στο διάγραμμα μονοπατιού με ένα διπλό
βέλος. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η εξαρτημένη μεταβλητή μιας έρευνας είναι
πάντοτε ενδογενής γιατί έχει μόνο εισερχόμενα βέλη. Εάν μεταξύ δύο μεταβλητών
δεν υπάρχει καμία γραμμή, αυτό σημαίνει ότι δεν υφίσταται κάποια άμεση σχέση
αιτιότητας μεταξύ τους. Η κάθε μεταβλητή του μοντέλου περιλαμβάνει: α) άμεσα
μονοπάτια, και β) συσχετισμένα μονοπάτια με ενδογενείς μεταβλητές (Σιώμκος και
Βασιλικοπούλου, 2005).
Οι παρατηρούμενες μεταβλητές (observed variables), ή αλλιώς δείκτες
(indicators), του μοντέλου είναι μεταβλητές οι οποίες έχουν μετρηθεί άμεσα και
αποτελεσματικά (π.χ. με τη χρήση μιας 5βάθμιας κλίμακας) και απεικονίζονται στο
διάγραμμα μονοπατιού με τετράγωνα ή με ορθογώνια. Οι μη παρατηρούμενες
μεταβλητές (non-observed variables), ή αλλιώς αφανείς μεταβλητές (latent
variables), είναι μεταβλητές που δεν έχουν μετρηθεί άμεσα αλλά μπορεί να έχουν
προέλθει/εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας τις τιμές των παρατηρούμενων μεταβλητών,
και απεικονίζονται στο διάγραμμα μονοπατιού με κύκλους και με οβάλ (Tabachnick
and Fidell, 1996; Janssens et al., 2008). Επίσης, στο διάγραμμα μονοπατιού
εμφανίζονται και κάποιοι όροι λάθους (erros terms), οι οποίοι απεικονίζονται με το
συμβολισμό e1, e2, e3, κ.λ.π., πάντοτε μέσα σε κύκλο επειδή δεν είναι μετρήσιμοι, οι
οποίοι περιγράφουν την ύπαρξη της ανεξήγητης διακύμανσης μόνο των
παρατηρούμενων μεταβλητών (Janssens et al., 2008).

347

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

Για την εκτίμηση/υπολογισμό τόσο του κάθε συντελεστή του μονοπατιού (path
coefficient) ξεχωριστά, όσο και του συνολικού δείκτη/βάρους ενός μονοπατιού (path
weight), χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της παλινδρόμησης. Ο συντελεστής μονοπατιού
στην ουσία είναι ο σταθμισμένος συντελεστής (beta) της παλινδρόμησης, οποίος
δείχνει την άμεση επίδραση που έχει μία ανεξάρτητη σε μία εξαρτημένη μεταβλητή
στο μοντέλο της Ανάλυσης Μονοπατιού. Έτσι, όταν το μοντέλο έχει τρεις ή
περισσότερες μεταβλητές που συνδέονται μεταξύ τους με κάποια σχέση αιτιότητας,
οι συντελεστές του κάθε μονοπατιού είναι στην πραγματικότητα οι συντελεστές των
μερικών πολλαπλών παλινδρομήσεων που είναι στατιστικά σημαντικοί (Tabachnick
and Fidell, 1996).
Ολοκληρώνοντας τη συγκεκριμένη ενότητα, πρέπει να υποσημειωθεί ότι για
την αρχική οριοθέτηση του πλαισίου της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα μέτρα της
περιγραφικής στατιστικής προκειμένου να συνοψιστούν τα δεδομένα που
συγκεντρώθηκαν και να προσδιοριστούν οι ενδείξεις κεντρικής τάσης του δείγματος.
Πιο συγκεκριμένα, για τις ποσοτικές μεταβλητές υπολογίστηκαν τα στατιστικά
μέτρα θέσης (ο μέσος όρος, το μέγιστο και το ελάχιστο, η διάμεσος, και η τυπική
απόκλιση), και για τις ποιοτικές χρησιμοποιήθηκαν οι κατανομές απόλυτων και
σχετικών συχνοτήτων. Η καταχώρηση, ανάλυση, και στατιστική επεξεργασία των
δεδομένων που προέκυψαν από την πρωτογενή έρευνα πραγματοποιήθηκαν με τη
χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 15.
Στο Δ μέρος που ακολουθεί, και ειδικότερα στο 7ο Κεφάλαιο, θα
παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας,
ενώ στο 8ο Κεφάλαιο θα γίνει αναλυτική περιγραφή των συμπερασμάτων και των
ερευνητικών στόχων της μελέτης, ακολουθούμενη από μία κριτική αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων, από μία αναφορά στη συνεισφορά της διατριβής, από την ανάδειξη
των περιορισμών της μελέτης, και τέλος από την παρουσίαση ορισμένων προτάσεων
για μελλοντική έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Αποτελέσματα Εμπειρικής Έρευνας
7.1 Εισαγωγή
Στο πρώτο κεφάλαιο του Δ΄ Μέρους, το οποίο είναι ταυτόχρονα και το έβδομο
συνολικά κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της εμπειρικής έρευνας
χρησιμοποιώντας τις επιλεχθείσες μεθοδολογίες ανάλυσης που αναλύθηκαν στο Γ΄
Μέρος (βλ. §6.7). Όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή της μελέτης, για το
σχεδιασμό και την υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας υιοθετήθηκε, με κάποιες
προσαρμογές, η προσέγγιση της Sekaran (2003) η οποία παρουσιάζεται στο Σχήμα
7.1 που ακολουθεί. Το σκιασμένο κελί, υποδηλώνει το στάδιο της ερευνητικής
διαδικασίας το οποίο αναπτύσσεται στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο.
Σχήμα 7.1: Στάδια Υλοποίησης Ερευνητικής Διαδικασίας
2. Ανάπτυξη
Ερευνητικού
Πλαισίου

4. Είδος Μελέτης
& Χρονικός
Ορίζοντας

6. Μετρήσεις
& Σχεδιασμός
Ερωτημ/γίου

8. Μέθοδοι
Βελτίωσης
Απόκρισης

α. 1 Εξαρτημένη
μεταβλητή
β. 20 Ανεξάρτητες
μεταβλητές

α. Διερευνητική
β. Διακλαδική

α. Κλίμακες
β. Σχεδιασμός

α. Κίνητρα
β. Βελτίωση %

1. Ορισμός
Ερευνητικού
Προβλήματος

9. Παρουσίαση &
Ανάλυση
Αποτελεσμάτων

Αναγνώριση
παραγόντων χρήσης του
Διαδικτύου στις
εξαγωγές

α. Περιγραφική
στατιστική
β. Πολυμεταβλητή
ανάλυση

3. Συνθήκες Μελέτης

5. Συλλογή Στοιχείων

7. Δειγματοληψία

α. Χώρα: Ελλάδα
β. Μέγεθος: ΜΜΕ
γ. Εξαγωγείς
δ. Εταιρική ιστοσ/δα

α. Δομημένο ερωτ/γιο
β. E-mail
γ. Follow-up calls
δ. Συνεντεύξεις

α. Ορισμός πληθυσμού
β. Μέγεθος δείγματος
γ. Εξαγωγείς
δ. Εταιρική ιστοσ/δα

Πηγή: Προσαρμογή από Sekaran, 2003, σελ. 118.
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7.2 Περιγραφή της Έρευνας
Στις υποενότητες που ακολουθούν, θα πραγματοποιηθεί η περιγραφή της εμπειρικής
έρευνας, μέσα από την παρουσίαση των γενικών χαρακτηριστικών των δεδομένων
που συλλέχθηκαν, με τη βοήθεια της περιγραφικής στατιστικής. Σύμφωνα με τους
Hair et al. (1998), η στατιστική περιγραφή των ερευνητικών μεταβλητών αποτελεί
αφετηρία της συνολικής ανάλυσης αφού αποτελεί αναγκαίο στάδιο για την
πληρέστερη

κατανόησή

τους.

Επίσης,

σύμφωνα

με

τους

Σιώμκο

και

Βασιλικοπούλου (2005), η βασική περιγραφική ανάλυση των στοιχείων της έρευνας
ενδείκνυται πριν ο εκάστοτε ερευνητής εφαρμόσει μεθόδους ανάλυσης διαφορών,
συσχέτισης ή άλλους στατιστικούς ελέγχους. Τέλος, με την περιγραφική ανάλυση
μπορεί να εξαχθούν χρήσιμες πληροφορίες για τις μεταβλητές ή για τις σχέσεις
μεταξύ τους.
7.2.1 Παρουσίαση Κωδικοποίησης των Μεταβλητών της Έρευνας (Codebook)
Σύμφωνα με τους Morgan et al. (2007), το πρώτο βήμα στην περιγραφή μιας
έρευνας είναι η κωδικοποίηση, δηλαδή ο ορισμός και η ονομασία, όλων των
μεταβλητών της. Η παρουσίαση της συγκεκριμένης κωδικοποίησης γίνεται με τη
χρήση ενός Πίνακα (Codebook), στον οποίο περιγράφονται οι γενικές πληροφορίες
όλων των μεταβλητών (Variable Information) έτσι ώστε να μπορεί εύκολα και με
μια ματιά κάποιος να αποκτήσει μια γενική εικόνα της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα,
στον Πίνακα Κωδικοποίησης παρουσιάζονται τα εξής:
·

Το όνομα της μεταβλητής

·

Η θέση της στον πίνακα των δεδομένων του SPSS

·

Η ετικέτα της

·

Η κλίμακα μέτρησής της

·

Η στοίχιση

·

Ο αριθμός των χαρακτήρων της ετικέτας τόσο σε εκτυπώσιμη όσο και σε
γραπτή μορφή

·

Ο τρόπος παρουσίασης των χαμένων τιμών (missing values)

Επειδή στη συγκεκριμένη έρευνα ο αριθμός των μεταβλητών ήταν μεγάλος, ο
Πίνακας παρουσίασης της κωδικοποίησής τους έχει επίσης μεγάλη έκταση. Εξαιτίας,
λοιπόν, της μεγάλης έκτασης του Πίνακα Κωδικοποίησης, αλλά και της όχι τόσο
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μεγάλης σημαντικότητάς του, παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα Δ για
όποιον/α ενδιαφέρεται να τον εξετάσει περαιτέρω.
Λόγω της δομικής φύσης των σύνθετων μεταβλητών-constructs (Hair et al.,
1998), δεν είναι εφικτή η περιγραφή τους με την παραδοσιακή (π.χ. Ehrenberg,
1975) παραμετρική ή μη παραμετρική στατιστική ανάλυση (μέσοι όροι, μέγιστες και
ελάχιστες τιμές, συχνότητες, κ.α). Για το λόγο αυτό, περιγράφονται οι συνιστώσες
μεταβλητές κάθε σύνθετης ερώτησης ξεχωριστά, όπως αυτές έχουν οριστεί στο Γ΄
Μέρος (βλ. §6.4.3.2 – Πίνακας 6.2). Για την ομαλή και συνεπή περιγραφική
ανάλυση των μεταβλητών θα ακολουθηθεί η αντίστοιχη σειρά των ερωτήσεων στο
ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα Β).
7.2.2 Σύντομη Μονομεταβλητή Περιγραφή Ερευνητικών Μεταβλητών
Προκειμένου να συνοψιστούν τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν και να
προσδιοριστούν οι ενδείξεις κεντρικής τάσης του δείγματος, υπολογίστηκαν για τις
ποσοτικές (συνεχείς) μεταβλητές τα στατιστικά μέτρα θέσης (ο μέσος όρος, το
μέγιστο και το ελάχιστο, η διάμεσος, και η τυπική απόκλιση), και για τις ποιοτικές
(κατηγορικές) χρησιμοποιήθηκαν οι κατανομές απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων.
Αναφορικά με τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην
έρευνα (ερ. 2), όπως φαίνεται στον Πίνακα 7.1, το μεγαλύτερο κομμάτι καλύφθηκε
(πάνω από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος) από τις Ανώνυμες Εταιρίες-ΑΕ οι
οποίες κατέλαβαν ένα ποσοστό της τάξεως του 58,8%.
Πίνακας 7.1: Νομική Μορφή των Επιχειρήσεων (ερ. 2)

Valid Ατομικές
ΕΠΕ
ΟΕ
ΑΕ
Άλλες
Σύνολο

Συχνότητα

Ποσοστό

7
10
13
47
3
80

8,8
12,5
16,3
58,8
3,8
100,0

Αθροιστικό
Ποσοστό
8,8
21,3
37,5
96,3
100,0

Σχετικά με το έτος ίδρυσης των επιχειρήσεων (ερ. 3), και κατ’ επέκταση με το
πόσο παλιές και εδραιωμένες είναι, υπήρξε μεγάλη διακύμανση ξεκινώντας από το
1926 και φτάνοντας μέχρι το 2006 η νεότερη. Μία επιχείρηση ξεχώρισε από τις
άλλες λόγω παλαιότητας και ονόματος, αφού ιδρύθηκε πριν από 130 χρόνια, δηλαδή
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το 1879. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το 50% των επιχειρήσεων του
δείγματος έχουν ιδρυθεί από το 1926 μέχρι και το 1982 (παλιές εταιρίες με εμπειρία
πολλών χρόνων), ενώ το υπόλοιπο 50% ξεκίνησαν τις δραστηριότητές τους από το
1983 μέχρι το 2006 (πιο νέες επιχειρήσεις με λιγότερη συγκριτικά εμπειρία και
φήμη).
Σε σχέση με τη γεωγραφική κάλυψη του δείγματος (ερ.4), από τους 51 Νομούς
της Ελλάδος μόνο οι 18 είχαν κάποια αντιπροσώπευση. Όπως ήταν αναμενόμενο, το
μεγαλύτερο ποσοστό εξ’ αυτών (68,8%) προήλθε από τους δύο μεγαλύτερους
Νομούς της χώρας (βλ. Πίνακα 7.2), αυτόν την Αττικής (27,5%) και αυτόν της
Θεσσαλονίκης (41,3%). Το ποσοστό του Νομού Θεσσαλονίκης ήταν μεγαλύτερο
από αυτό του Νομού Αττικής, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι ερευνητές ζουν και
δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο Νομό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κατέχουν
περισσότερες, σε αριθμό και ποσότητα, προσωπικές διασυνδέσεις με στελέχη
εξαγωγικών επιχειρήσεων του Νομού Θεσσαλονίκης από ότι με αντίστοιχα στελέχη
του Νομού Αττικής, οι οποίες με τη σειρά τους οδήγησαν σε αυξημένο ποσοστό
απόκρισης από το συγκεκριμένο Νομό.
Πίνακας 7.2: Γεωγραφικοί Νομοί των Επιχειρήσεων του Δείγματος (ερ. 4)

Valid

Αργολίδα
Αττική
Βοιωτία
Δράμα
Εύβοια
Ημαθία
Θεσσαλονίκη
Καβάλα
Καστοριά
Κιλκίς
Κοζάνη
Κορινθία
Λάρισα
Λέσβος
Μαγνησία
Πέλλα
Πιερία
Σέρρες
Σύνολο

Συχνότητα

Ποσοστό

1
22
3
1
1
3
33
2
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
80

1,3
27,5
3,8
1,3
1,3
3,8
41,3
2,5
1,3
2,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
5,0
1,3
100,0
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Αθροιστικό
Ποσοστό
1,3
28,8
32,5
33,8
35,0
38,8
80,0
82,5
83,8
86,3
87,5
88,8
90,0
91,3
92,5
93,8
98,8
100,0
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Υιοθετώντας την κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιεί ο ΕΒΕΑ στον Οδηγό
Ελλήνων Εξαγωγέων 2007-2008, από τις 31 συνολικά κατηγορίες βιομηχανικών
κλάδων οι 22 είχαν κάποια αντιπροσώπευση (ερ. 5), με δύο κλάδους να ξεχωρίζουν
λίγο παραπάνω (βλ. Πίνακα 7.3). Η κατηγορία των Ειδών Διατροφής με ποσοστό
της τάξεως του 18,8% (15 επιχειρήσεις), και ο κλάδος των Δομικών με ποσοστό
10% (8 επιχειρήσεις) είχαν τη μεγαλύτερη αντιπροσώπευση, ενώ κλάδοι όπως αυτοί
των Αγροτικών Προϊόντων-Ζωοτροφών και των Υπολογιστών-Μηχανών Γραφείου
ακολουθούσαν με ποσοστό της τάξεως του 7,5% (6 επιχειρήσεις) αντίστοιχα.
Επίσης, ευρεία αντιπροσώπευση και διασπορά υπήρξε και στα προϊόντα που πωλούν
οι επιχειρήσεις του δείγματος (ερ. 6), όπως φαίνεται καθαρά από τα δεδομένα του
Πίνακα 7.4.
Πίνακας 7.3: Βιομηχανικοί Κλάδοι των Επιχειρήσεων του Δείγματος (ερ. 5)

Valid Αγροτικά Προϊόντα Ζωοτροφές
Δέρμα Γούνα
Διατροφής Είδη
Δομικά
Εκδόσεις Εκτυπώσεις
Ένδυση
Έπιπλα Φωτιστικά
Ηλεκτρολογικό Ηλεκτρονικό
Τηλεπικοινωνιακό Υλικό
Κλωστοϋφαντουργικά
Λαϊκή Τέχνη
Μέταλλα και Προϊόντα
Μηχανήματα Εργαλεία
Ξύλο Φελλός
Ορυκτά Μεταλλεύματα
Πετρελαιοειδή Καύσιμα
Πλαστικά Ελαστικό
Ποτά
Υποδήματα Δερμάτινα Είδη
Υπολογιστές Μηχανές
Γραφείου
Φάρμακα Καλλυντικά Ιατρικά
Χημικά
Διάφορα
Σύνολο
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Συχνότητα

Ποσοστό

6
1
15
8
1
5
5

7,5
1,3
18,8
10,0
1,3
6,3
6,3

Αθροιστικό
Ποσοστό
7,5
8,8
27,5
37,5
38,8
45,0
51,3

2

2,5

53,8

5
1
3
1
1
3
1
3
3
1

6,3
1,3
3,8
1,3
1,3
3,8
1,3
3,8
3,8
1,3

60,0
61,3
65,0
66,3
67,5
71,3
72,5
76,3
80,0
81,3

6

7,5

88,8

1
3
5
80

1,3
3,8
6,3
100,0

90,0
93,8
100,0
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Πίνακας 7.4: Προϊόντα των Επιχειρήσεων του Δείγματος (ερ. 6)
Συχνότητα

Ποσοστό

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
2,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

Valid Αγροτικά Προϊόντα
Αξεσουάρ
Αποκριάτικα Ρούχα
Γαρδένιες Γλαστρικά Φυτά
Άσφαλτος
Βάση Υφασμάτων
Βαμβακόσπορος
Βελτιωτικές Ύλες Τροφίμων
Βιβλία
Βρεφικά Έπιπλα
Εκκλησιαστικά Είδη
Εξαρτήματα Αλουμινίου
Εξοπλισμοί Γραφείων
Ελαιόλαδο Σαπούνι
Εμφιαλωμένα Νερά
Ενδύματα
Έπιπλα Μπάνιου
Έργα Συντήρησης Οδοποιία
Εσώρουχα
Έτοιμα Ενδύματα Γούνες
Φίλτρα Άρδευσης
Φωτιστικά
Φρούτα
Φρούτα Λαχανικά
Γραφικές Τέχνες Ενδυμάτων
Ηλεκτρονικά Συστήματα
Πληροφοριακά Συστήματα
Διαδικτυακή Διαφήμιση
Κάλιο Φυσικά Προϊόντα
Καλώδια Ηλεκτρονικά
Κατεψυγμένη Ζύμη
Κονσέρβες
Κοσμήματα
Κοσμήματα Διαμάντια
Κρασιά
Κρασιά Ποτά
Λευκά Είδη
Χημικά
Μάρμαρα
Μαρμελάδες Παγωτά
Μαρμελάδες
MDF Μελαμίνη Πάγκοι
Μεταλλικά Ξύλινα Έπιπλα
Μεταλλικά Προϊόντα
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Αθροιστικό
Ποσοστό
2,5
3,8
5,0
6,3
7,5
8,8
10,0
11,3
12,5
13,8
15,0
16,3
17,5
18,8
20,0
21,3
22,5
23,8
25,0
26,3
27,5
28,8
30,0
31,3
32,5
33,8
35,0
36,3
37,5
38,8
40,0
42,5
43,8
45,0
46,3
47,5
48,8
50,0
51,3
52,5
53,8
55,0
56,3
57,5
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Πίνακας 7.4: Προϊόντα των Επιχειρήσεων του Δείγματος (ερ. 6) (Συνεχ.)
Συχνότητα

Ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

1

1,3

58,8

1
1
1

1,3
1,3
1,3

60,0
61,3
62,5

1

1,3

63,8

1
1
1

1,3
1,3
1,3

65,0
66,3
67,5

1

1,3

68,8

1
1

1,3
1,3

70,0
71,3

1

1,3

72,5

1

1,3

73,8

1
1
1
2
1
1
1

1,3
1,3
1,3
2,5
1,3
1,3
1,3

75,0
76,3
77,5
80,0
81,3
82,5
83,8

1

1,3

85,0

1

1,3

86,3

1

1,3

87,5

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

88,8
90,0
91,3
92,5
93,8
95,0
96,3
97,5
98,8

1

1,3

100,0

80

100,0

Μεταποιημένα Αγροτικά
Προϊόντα
Μίγματα Αρτοποιίας
Μπισκότα
Μπλούζες
Μπλούζες Αντρικά και
Γυναικεία Εσώρουχα
Niche IT
Οφθαλμικοί Φακοί
Παιδικά Ενδύματα
Πάνελς Μεταλλικά
Προϊόντα
Παραγωγή Πλαστικού
Πλακάκια
Πλάκες Πλακίδια
Μαρμάρου
Πλαστικά Προϊόντα
Εξαρτήματα
Πλαστικοί Σωλήνες
Πόρτες Παράθυρα
Ψύξη Θέρμανση
Λογισμικό Software
Σοκολάτες
Στεγανωτικά Ελαστικών
Στεγανωτικά Πρόσμικτα
Συστήματα Προστασίας
Περιβάλλοντος
Συστήματα
Πυροπροστασίας
Σχολικά Έπιπλα Γραφεία
Ντουλάπες
Συρματουργικά
Θερμοϋδραυλικά Υλικά
Τσιγάρα Κομμένος Καπνός
Χημικά Κονιάματα
Υφάσματα
Υποδήματα
Υποκατάστατα Τυριών
Ζαχαρώδη Προϊόντα
Ζωοτροφές
Ζύμες Έτοιμα Κατεψυγμένα
Φαγητά
Σύνολο
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Αναφορικά με τη θέση ευθύνης που κατείχε στην εκάστοτε επιχείρηση το
στέλεχος που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο (ερ. 7), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
ένα μεγάλο ποσοστό (31,3%, δηλαδή σχεδόν ένας στους τρεις) ήταν Ιδιοκτήτες
(12,5%) και Διευθύνοντες Σύμβουλοι (18,8%) της επιχείρησης (βλ. Πίνακα 7.5).
Μέσα από τη συγκεκριμένη ερώτηση, ελέγχθηκε το επίπεδο και η ποιότητα των
απαντήσεων που ελήφθησαν, επιβεβαιώνοντας ότι ο άνθρωπος που συμπλήρωνε το
ερωτηματολόγιο είχε σαφή γνώση των απαιτούμενων πληροφοριών που αφορούν
την εταιρία του (βλ. §6.4.3.1).
Πίνακας 7.5: Θέση των Στελεχών των Επιχειρήσεων του Δείγματος (ερ. 7)

Valid

Συχνότητα

Ποσοστό

4

5,0

Αθροιστικό
Ποσοστό
5,0

2

2,5

7,5

1

1,3

8,8

1

1,3

10,0

15
7

18,8
8,8

28,8
37,5

5

6,3

43,8

5
1

6,3
1,3

50,0
51,3

4

5,0

56,3

9
1
10
2
1
4

11,3
1,3
12,5
2,5
1,3
5,0

67,5
68,8
81,3
83,8
85,0
90,0

1

1,3

91,3

1

1,3

92,5

1
1

1,3
1,3

93,8
95,0

3

3,8

98,8

1
80

1,3
100,0

100,0

Διευθυντής Λογιστηρίου
Διευθυντής Διοικητικής
Υποστήριξης
Υποδιευθυντής Μάρκετινγκ
Διευθυντής Τμήματος
Ανάπτυξης Πωλήσεων
Διευθύνων Σύμβουλος
Διευθυντής Εξαγωγών
Διευθυντής
Χρηματοοικονομικών
Γενικός Διευθυντής
Εσωτερικός Ελεγκτής
Διευθυντής
Μηχανογράφησης
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Διευθυντής Γραφείου
Ιδιοκτήτης
Διευθυντής Παραγωγής
Διευθυντής ΔΑΠ
Διευθυντής Πωλήσεων
Διευθυντής Υποστήριξης
Πωλήσεων
Διευθυντής Τμήματος
Συντήρησης Μηχανογρ/σης
Μέτοχος
Διευθυντής Προμηθειών
Διευθυντής Εμπορικού
Τμήματος
Αντιπρόεδρος
Σύνολο
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Σχετικά με το συνολικό αριθμό εργαζομένων (διοικητικό, τεχνικό, εργατικό
δυναμικό - ερ. 8), τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι ο αριθμός του προσωπικού στις
επιχειρήσεις του δείγματος κυμάνθηκε από 2 έως 249 άτομα, με έναν μέσο όρο
περίπου της τάξεως των 62 ατόμων (βλ. Πίνακα 7.6). Μέσα από τα παραπάνω
στοιχεία, εξασφαλίστηκε το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις του δείγματος ήταν όλες
μικρομεσαίες με βάση το πρώτο (αριθμός εργαζομένων) από τα δύο κριτήρια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τον ορισμό
των ΜΜΕ (βλ. §2.1). Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 7.7 που
ακολουθεί, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (1-9 άτομα) αντιπροσωπεύουν ένα 18,8%
του δείγματος, οι μικρές (10-49 άτομα) ένα 45%, και οι μεσαίες (50-249 άτομα) το
υπόλοιπο 36,2 %.
Πίνακας 7.6: Στατιστικά Μέτρα Θέσης του Συνολικού Αριθμού των Εργαζομένων
των Επιχειρήσεων του Δείγματος (ερ. 8)

Συνολικός
Αριθμός
Εργαζομένων
Μέγεθος
Δείγματος
(listwise)

N

Ελάχιστο

Μέγιστο

Μέσος
όρος

Τυπική
Απόκλιση

80

2

249

62,46

74,824

80

Στο υποερώτημα 8.1, όπου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στο
ζήτημα του πόσα άτομα από το συνολικό αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, διαπιστώθηκε ότι τα αποτελέσματα κυμάνθηκαν από 1
άτομο έως 80, με έναν μέσο όρο των περίπου 15 ατόμων (βλ. Πίνακα 7.8). Ένα
επιπλέον στοιχείο που εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι ότι σε ένα ποσοστό
35% των επιχειρήσεων του δείγματος, δηλαδή λίγο παραπάνω από 1 στις 3, ο
αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο είναι το πολύ μέχρι 4 (βλ.
Πίνακα 7.9). Αν λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις
έχουν το μικρότερο ποσοστό αντιπροσώπευσης στο δείγμα της έρευνας (μόλις 18%),
μπορούμε με επιφύλαξη να κάνουμε την υπόθεση ότι σε αρκετές ελληνικές
εξαγωγικές επιχειρήσεις (κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους) το Διαδίκτυο
φαίνεται να μην χρησιμοποιείται από μεγάλο αριθμό ατόμων παρά τη μεγάλη γκάμα
υπηρεσιών που προσφέρει (e-mail, newsgroups, ειδήσεις, κα.).
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Πίνακας 7.7: Συχνότητες του Συνολικού Αριθμού των Εργαζομένων (ερ. 8)
Valid 2
3
4
5
7
8
9
10
12
14
15
18
20
22
25
26
30
32
40
45
48
50
51
55
60
65
66
68
70
74
80
103
120
130
140
147
150
180
190
197
200
245
248
249
Σύνολο

Συχνότητα
1
4
1
3
2
3
1
2
1
3
4
1
5
4
3
2
4
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
80

Ποσοστό
1,3
5,0
1,3
3,8
2,5
3,8
1,3
2,5
1,3
3,8
5,0
1,3
6,3
5,0
3,8
2,5
5,0
2,5
2,5
1,3
2,5
2,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
2,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
3,8
2,5
2,5
100,0
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Αθροιστικό Ποσοστό
1,3
6,3
7,5
11,3
13,8
17,5
18,8
21,3
22,5
26,3
31,3
32,5
38,8
43,8
47,5
50,0
55,0
57,5
60,0
61,3
63,8
66,3
67,5
68,8
70,0
71,3
72,5
73,8
76,3
77,5
78,8
80,0
81,3
82,5
83,8
85,0
86,3
87,5
88,8
90,0
91,3
95,0
97,5
100,0
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Πίνακας 7.8: Στατιστικά Μέτρα Θέσης του Αριθμού των Εργαζομένων που
Χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο (υποερ. 8.1)

Αριθμός
Εργαζομένων
που Κάνουν
Χρήση του
Διαδικτύου
Μέγεθος
Δείγματος
(listwise)

N

Ελάχιστο

Μέγιστο

Μέσος
όρος

Τυπική
Απόκλιση

80

1

80

15,38

19,821

80

Πίνακας 7.9: Συχνότητες του Αριθμού των Εργαζομένων που Χρησιμοποιεί το
Διαδίκτυο (υποερ. 8.1)
Συχνότητα
Valid 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
22
25
27
30
45
50
55
60
80
Σύνολο

4
10
10
4
5
2
2
5
3
6
3
4
1
1
4
1
1
1
1
1
3
1
5
2
80
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Ποσοστό
5,0
12,5
12,5
5,0
6,3
2,5
2,5
6,3
3,8
7,5
3,8
5,0
1,3
1,3
5,0
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
3,8
1,3
6,3
2,5
100,0

Αθροιστικό
Ποσοστό
5,0
17,5
30,0
35,0
41,3
43,8
46,3
52,5
56,3
63,8
67,5
72,5
73,8
75,0
80,0
81,3
82,5
83,8
85,0
86,3
90,0
91,3
97,5
100,0
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Αναφορικά με το επίπεδο πιστοποιημένης γνώσης και την εμπειρία στη χρήση
του Διαδικτύου του προσωπικού που το χρησιμοποιεί (υποερ. 8.2), τα αποτελέσματα
εμφανίζουν μεγάλη ομοιογένεια. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι
σε ποσοστό 58,8% το προσωπικό της επιχείρησης που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο
έχει είτε υψηλό είτε πολύ υψηλό επίπεδο τόσο πιστοποιημένης γνώσης όσο και
εμπειρίας (βλ. Πίνακες 7.10 και 7.11). Ειδικότερα για το επίπεδο εμπειρίας στη
χρήση του Διαδικτύου, το ποσοστό του προσωπικού που έχει από μέτρια έως πολύ
μεγάλη εμπειρία είναι της τάξης του 96,3%, γεγονός που καταδεικνύει ότι όσα
στελέχη από τις επιχειρήσεις του δείγματος χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο έχουν
αρκετά μεγάλη πείρα η οποία μπορεί να προέρχεται είτε από προσωπική τους χρήση
είτε από προηγούμενη χρήση σε προηγούμενες εργασίες τους. Στο σημείο αυτό,
πρέπει να σημειωθεί ότι ως κριτήρια αξιολόγησης: α) του επιπέδου γνώσης του
προσωπικού

χρησιμοποιήθηκε

η

ύπαρξη

(ή

μη)

πιστοποιημένων

τίτλων

δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, π.χ. ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΑΤΕΙ,
Πανεπιστήμια, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά, και β) της εμπειρίας του προσωπικού
χρησιμοποιήθηκαν τα χρόνια προϋπηρεσίας και η συχνότητα χρήσης του
Διαδικτύου).
Πίνακας 7.10: Επίπεδο Πιστοποιημένης Γνώσης του Προσωπικού στη Χρήση του
Διαδικτύου (υποερ. 8.2)
Valid Πολύ Χαμηλό
Χαμηλό
Μέτριο
Υψηλό
Πολύ Υψηλό
Σύνολο

Συχνότητα
3
11
19
37
10
80

Ποσοστό
3,6
13,8
23,8
46,3
12,5
100,0

Αθροιστικό Ποσοστό
3,6
17,5
41,3
87,5
100,0

Πίνακας 7.11: Επίπεδο Εμπειρίας του Προσωπικού στη Χρήση του Διαδικτύου
(υποερ. 8.2)
Valid Πολύ Χαμηλό
Χαμηλό
Μέτριο
Υψηλό
Πολύ Υψηλό
Σύνολο

Συχνότητα
1
2
30
38
9
80
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Ποσοστό
1,3
2,4
37,5
47,5
11,3
100,0

Αθροιστικό Ποσοστό
1,3
3,7
41,3
88,8
100,0
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Σχετικά με τον ετήσιο κύκλο εργασιών (ερ. 9), τα αποτελέσματα αποκάλυψαν
ότι το 72,5% των επιχειρήσεων εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών το πολύ μέχρι 10
εκατομμύρια ευρώ (βλ. Πίνακα 7.12). Σημειώνεται, ότι μέσα από τις απαντήσεις στη
συγκεκριμένη ερώτηση εξασφαλίστηκε το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις του δείγματος
ήταν όλες μικρομεσαίες με βάση το δεύτερο (ετήσιος κύκλος εργασιών) από τα δύο
κριτήρια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
για τον ορισμό των ΜΜΕ (βλ. §2.1). Πιο συγκεκριμένα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις
(0,1-2 εκ. €) αντιπροσωπεύουν ένα 33,8% του δείγματος, οι μικρές (2,1-10 εκ. €) ένα
38,7%, και οι μεσαίες (10,1-50 εκ. €) το υπόλοιπο 27,5 %, αναδεικνύοντας την
ύπαρξης μιας σχετικής ισορροπίας των τριών κατηγοριών στο δείγμα.
Πίνακας 7.12: Ετήσιος Κύκλος Εργασιών των Επιχειρήσεων του Δείγματος
(σε εκ. €) - (ερ. 9)

Valid 0,1-2
2,1-5
5,1-10
10,1-20
20,1-30
30,1-40
40,1-50
Σύνολο

Συχνότητα

Ποσοστό

27
12
19
10
6
4
2
80

33,8
15,0
23,8
12,5
7,5
5,0
2,4
100,0

Αθροιστικό
Ποσοστό
33,8
48,8
72,5
85,0
92,5
97,5
100,0

Τα αποτελέσματα στην ερώτηση 10, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 7.13,
έδειξαν ότι λίγο πάνω από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος (56,3%) εμφανίζουν
ποσοστό πωλήσεων που προέρχεται από τις εξαγωγές από 0,1-20%. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός, ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 12,5% δήλωσε ότι το
ποσοστό των πωλήσεών τους που προέρχεται από τις εξαγωγές υπερβαίνει το 70%,
που σημαίνει ότι είναι εταιρίες εξαγωγικού κυρίως προσανατολισμού.
Πίνακας 7.13: Ποσοστό Πωλήσεων που Προέρχεται από Εξαγωγές (ερ. 10)
Valid 0-10%
10,1-20%
20,1-30%
30,1-50%
50,1-70%
Πάνω από 70%
Σύνολο

Συχνότητα
31
14
9
8
8
10
80
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Ποσοστό
38,8
17,5
11,3
10,0
10,0
12,5
100,0

Αθροιστικό Ποσοστό
38,8
56,3
67,5
77,5
87,5
100,0

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

Όπως αναφέρθηκε και στο Γ΄ Μέρος (βλ. §6.4.3.1), οι ερωτήσεις 11 (κάθε
πότε ανανεώνει η επιχείρηση κατά μέσο όρο τον τεχνολογικό της εξοπλισμό), 12
(πόσοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές υπάρχουν στην επιχείρησή), 13 (ποια είδη
ηλεκτρονικών υπολογιστών χρησιμοποιούνται στην επιχείρησή), και 14 (υπάρχει
σύνδεση

των

ηλεκτρονικών

υπολογιστών

της

επιχείρησης

σε

δίκτυο),

συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο με στόχο να δώσουν μία πιο συνολική
εικόνα για τις τεχνολογικές δυνατότητες της επιχείρησης και δεν χρησιμοποιήθηκαν
για τη μέτρηση κάποιου παράγοντα. Για αυτό το λόγο, θα αναφερθούν κάποια
ενδεικτικά μόνο στοιχεία για αυτές.
Αναφορικά με το χρόνο ανανέωσης του τεχνολογικού τους εξοπλισμού
(υπολογιστές, συστήματα παραγωγής και ασφάλειας, προγράμματα, μηχανήματα,
κ.α. – ερ. 11), μόνο ένα 5% των επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσαν ότι
προχωρούν σε κάποια ανανέωση κάθε χρόνο. Το μεγαλύτερο ποσοστό (57,5%),
αποκάλυψε ότι ανανεώνει τον τεχνολογικό του εξοπλισμό κάθε 2 έως 5 χρόνια.
Σχετικά με τον αριθμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών (ερ. 12), ένα 50% των
επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν από 1-10 ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, ενώ ένα ποσοστό 17,5% αποκάλυψε ότι έχει στην κατοχή του από 21
έως 50. Ειδικότερα, για τα είδη των ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούν
(ερ. 13), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις του δείγματος χρησιμοποιούν
σε ποσοστό: α) 93,8% επιτραπέζιους (desktop), β) 81,3% φορητούς (notebook), και
γ) 81,3% κάποιο server. Τέλος, σχετικά με την ύπαρξη κάποιας σύνδεσης των
ηλεκτρονικών υπολογιστών της επιχείρησης σε δίκτυο (ερ. 14), το 92,5% των
εταιριών του δείγματος απάντησε “Ναι”.
Τα αποτελέσματα στην ερώτηση 15, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση
του παράγοντα “Επίπεδο Γενικών Τεχνολογικών Δυνατοτήτων και Υποδομών της
Επιχείρησης” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.14), ανέδειξαν ότι το 55% των
επιχειρήσεων του δείγματος θεωρεί ότι έχει είτε υψηλό είτε πολύ υψηλό επίπεδο
τεχνολογικών δυνατοτήτων και υποδομών (βλ. Πίνακα 7.14), ενώ ο μέσος όρος
(3,56) αυτών θεωρεί ότι το αντίστοιχο επίπεδο είναι από μέτριο προς υψηλό (βλ.
Πίνακα 7.15). Η κατανομή της συγκεκριμένης μεταβλητής είναι σχετικά πλατιά με
ελαφρώς μέτρια κλίση προς τα δεξιά.

362

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

Πίνακας 7.14: Επίπεδο Τεχνολογικών Δυνατοτήτων και Υποδομών (ερ. 15)

Valid

Συχνότητα

Ποσοστό

1
9
26
32
12
80

1,2
11,3
32,5
40,0
15,0
100,0

Πολύ Χαμηλό
Χαμηλό
Μέτριο
Υψηλό
Πολύ Υψηλό
Σύνολο

Αθροιστικό
Ποσοστό
1,2
12,5
45,0
85,0
100,0

Πίνακας 7.15: Στατιστικά Μέτρα Θέσης του Επιπέδου Τεχνολογικών Δυνατοτήτων
και Υποδομών (ερ. 15)
Επίπεδο Τεχνολογικών
Δυνατοτήτων και
Υποδομών της
Επιχείρησης
Valid N (listwise)

N

Μέσος

Διάμεσος

SD

Skewness

Kyrtosis

80

3,56

4,00

0,926

-0,286

-0,294

80

Στην ερώτηση 16 (Υπάρχει σύνδεση με το Διαδίκτυο στην επιχείρησή), η
οποία χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να τεκμηριωθεί το γεγονός ότι η επιχείρηση
χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο και άρα ότι ανήκει στο δείγμα της συγκεκριμένης
έρευνας (βλ. §6.4.3.1), όπως ήταν φυσικό όλες οι απαντήσεις ήταν “Ναι” αφού
προήλθαν από επιχειρήσεις του δείγματος. Όσες εταιρίες απάντησαν “Όχι” στη
συγκεκριμένη ερώτηση, αποκλείστηκαν από το δείγμα της έρευνας και οι
ερωτώμενοι οδηγήθηκαν απευθείας στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου,
την ερώτηση 41, στην οποία κλήθηκαν να συμπληρώσουν τους λόγους για τους
οποίους δεν χρησιμοποιεί η εταιρία τους το Διαδίκτυο. Είναι αυτονόητο ότι οι
απαντήσεις στην ερώτηση 41 δεν αφορούν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης
μελέτης, αφού δόθηκαν όλες από επιχειρήσεις εκτός του παρόντος δείγματος των 80
εταιριών.
Όπως αναφέρθηκε και στο Γ΄ Μέρος (βλ. §6.4.3.1), οι ερωτήσεις 17 (είδος
σύνδεσης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιεί η επιχείρηση), 18 (υπάρχουσα ταχύτητα
σύνδεσης της επιχείρησης στο Διαδίκτυο), και 19 (χρονικό διάστημα σύνδεσης της
επιχείρησης στο Διαδίκτυο), συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο με στόχο να
δώσουν μία πιο συνολική εικόνα για τις τεχνολογικές δυνατότητες και υποδομές της
επιχείρησης αναφορικά με το Διαδίκτυο και δεν χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση
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κάποιου παράγοντα. Για αυτό το λόγο, θα αναφερθούν κάποια ενδεικτικά μόνο
στοιχεία για αυτές. Αναφορικά με το είδος σύνδεσης στο Διαδίκτυο (ερ. 17), η
συντριπτική πλειοψηφία (90%) των επιχειρήσεων του δείγματος χρησιμοποιεί είτε
γραμμή ADSL (78,8%) είτε κάποια μισθωμένη γραμμή-leased line (11,2%), ενώ
αντίστοιχα η ταχύτητα με την οποία συνδέονται στο Διαδίκτυο οι επιχειρήσεις του
δείγματος (ερ. 18) κυμαίνεται σε ποσοστό 66,3% από 1 έως 4 Mbps. Σχετικά με το
χρονικό διάστημα σύνδεσης στο Διαδίκτυο (ερ. 19), το 3,7% των επιχειρήσεων του
δείγματος είναι συνδεδεμένο από 1,1 έως 2 χρόνια, το 7,5% από 2,1-3 χρόνια, και το
υπόλοιπο 88,8% για πάνω από 3 χρόνια.
Τα αποτελέσματα στα τέσσερα υποερωτήματα της ερώτησης 20, τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση του παράγοντα “Επίπεδο Επένδυσης της
Επιχείρησης στο Διαδίκτυο σε Χρόνο και σε Χρήμα” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8,
Παράγοντα νο.13), αποκάλυψαν ότι το επίπεδο τόσο της αρχικής όσο και της
συνεχούς επένδυσης των επιχειρήσεων σε υλικό και λογισμικό σχετικών με το
Διαδίκτυο είναι κάτι λιγότερο από μέτριο, κάτι που ισχύει και για το επίπεδο του
στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων αναφορικά με το Διαδίκτυο αλλά και για
επίπεδο της συνολικής επένδυσης των επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο σε χρόνο και σε
χρήμα. Ειδικά για τη μεταβλητή του τρίτου υποερωτήματος, φαίνεται ότι η
αντίστοιχη κατανομή της δεν εμφανίζει κάποια ιδιαίτερη κλίση αλλά είναι πολύ
πλατιά (βλ. Πίνακα 7.16).
Πίνακας 7.16: Στατιστικά Μέτρα Θέσης του Παράγοντα “Επίπεδο Επένδυσης της
Επιχείρησης στο Διαδίκτυο σε Χρόνο και σε Χρήμα” (ερ. 20)

N

Valid
Missing
Μέσος
Διάμεσος
SD
Skewness
Kurtosis

20.1: Επίπεδο της
αρχικής
επένδυσης σε
υλικό &
λογισμικό για το
Διαδίκτυο

20.2: Επίπεδο της
συνεχούς
επένδυσης σε
υλικό &
λογισμικό για το
Διαδίκτυο

20.3: Επίπεδο του
στρατηγικού
σχεδιασμού της
επιχείρησης για
το Διαδίκτυο

20.4: Επίπεδο της
συνολικής
επένδυσης της
επιχείρησης στο
Διαδίκτυο σε
χρόνο και χρήμα

80
0
2,90
3,00
1,001
-,183
-,378

80
0
2,79
3,00
1,040
-,044
-,563

80
0
2,81
3,00
1,159
,027
-,722

80
0
2,96
3,00
,999
-,158
-,262
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Η ερώτηση 21 (έχει η επιχείρηση δική της εταιρική ιστοσελίδα)
χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να καθοδηγήσει τον ερωτώμενο. Πιο συγκεκριμένα, εάν
η απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση ήταν “Ναι” τότε ο ερωτώμενος έπρεπε να
συνεχίσει κανονικά με την επόμενη ερώτηση, ενώ αν η απάντησή του ήταν “Όχι”
τότε έπρεπε να οδηγηθεί απευθείας στην ερώτηση 25 έτσι ώστε να κερδίσει χρόνο
αποφεύγοντας να απαντήσει τις ερωτήσεις 22, 23, και 24 που αφορούν αποκλειστικά
τις επιχειρήσεις που διατηρούν δική τους εταιρική ιστοσελίδα. Τα αποτελέσματα στη
συγκεκριμένη ερώτηση, έδειξαν ότι το 93,8% των επιχειρήσεων του δείγματος
διατηρεί δική του εταιρική ιστοσελίδα, ενώ το υπόλοιπο 6,2% βρίσκεται στη φάση
της ανανέωσης της ήδη υπάρχουσας ιστοσελίδας τους.
Τα αποτελέσματα στα εννιά πρώτα υποερωτήματα της ερώτησης 22, τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση του παράγοντα “Εξελιγμένη και Πολύπλοκη
Χρήση του Διαδικτύου” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.2), έδειξαν ότι στη
συντριπτική πλειοψηφία τους ο επιχειρήσεις του δείγματος χρησιμοποιούν στις
εταιρικές τους ιστοσελίδες: α) κάποια επιλογή για επιστροφή στην αρχική σελίδα
(94,6%), β) κάποια επιλογή για άμεση επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (94,6%),, και γ) κάποιες γενικές πληροφορίες επικοινωνίας (100%).
Σχετικά ισορροπημένη ήταν η κατάσταση μεταξύ των “Ναι” και “Όχι” αναφορικά
με τη χρήση: α) κάποιου χάρτη πλοήγησης-ευρετηρίου όρων, β) κάποιας επιλογής
αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά, και γ) κάποιας Flash έκδοσης (βλ. Πίνακα 7.17).
Πίνακας 7.17: Συχνότητες του Παράγοντα “Εξελιγμένη και Πολύπλοκη Χρήση του
Διαδικτύου” (ερ. 22 – εννιά πρώτα υποερ.)
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Missing

N

22.1: Επιλογή για επιστροφή στην αρχική σελίδα

70

4

6

74

22.2: Χάρτης πλοήγησης ή ευρετήριο όρων

42

32

6

74

22.3: Επιλογή αναζήτησης με λέξεις κλειδιά

36

38

6

74

22.4: Flash έκδοση

34

39

6

74

22.5: Επιλογή για μετάβαση σε non Flash έκδοση

14

58

6

74

22.6: Άμεση επικοινωνία μέσω e-mail

70

4

6

74

22.7: Πληροφορίες επικοινωνίας

74

0

6

74

22.8: Συχνές ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους (FAQ)

18

56

6

74

22.9: Διαφημίσεις, banner, flash videos, και κινούμενα γραφικά

27

47

6

74
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Οι απαντήσεις στα τέσσερα τελευταία υποερωτήματα της ερώτησης 22, τα
οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση του παράγοντα “Επίπεδο Χρήσης και
Κατανόησης των Διαδικτυακών Στρατηγικών” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα
νο.19), αποκάλυψαν (βλ. Πίνακα 7.18) ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι
επιχειρήσεις του δείγματος δεν εφαρμόζουν ούτε κάποια στρατηγική one-to-one
μάρκετινγκ (85,1%), αλλά ούτε και κάποιο σύστημα CRM (91,9%), ενώ στη μεγάλη
τους πλειοψηφία δεν έχουν θέσει σε λειτουργία κάποια στρατηγική ενημέρωσης για
την εύρεση και λειτουργία της εταιρικής τους ιστοσελίδας (62,2%), αλλά ούτε και
κάποια στρατηγική προσέλκυσης επισκεπτών σε αυτήν (64,9%).
Πίνακας 7.18: Συχνότητες του Παράγοντα “Επίπεδο Χρήσης και Κατανόησης των
Διαδικτυακών Στρατηγικών” (ερ. 22 – τέσσερα τελευταία υποερ.)
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Missing

N

22.10: Κάποια στρατηγική ενημέρωσης για την εύρεση και
λειτουργία της εταιρικής ιστοσελίδας

28

46

6

74

22.11: Κάποια στρατηγική προσέλκυσης επισκεπτών στην
εταιρική ιστοσελίδα

26

48

6

74

22.12: Κάποια στρατηγική one-to-one μάρκετινγκ

11

63

6

74

6

68

6

74

22.13: Κάποιο σύστημα CRM

Η ερώτηση 23 ήταν πολλαπλής απάντησης και χρησιμοποιήθηκε για τη
μέτρηση του παράγοντα “Αριθμός Γλωσσών της Ιστοσελίδας της Επιχείρησης” (βλ.
§4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.7). Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερώτησης,
όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 7.19, ήταν αναμενόμενα και έδειξαν ότι σχεδόν
όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος είχαν τις εταιρικές τους ιστοσελίδες γραμμένες σε
δύο γλώσσες, στα Ελληνικά (93,2% - 69 επιχειρήσεις) και στα Αγγλικά (91,9% - 68
επιχειρήσεις). Στη συνέχεια, σε ποσοστό 8,1% (6 επιχειρήσεις) ακολουθούν
ιστοσελίδες γραμμένες στα Ρωσικά και στα Κινέζικα αντίστοιχα (πιθανοί λόγοι ο
μεγάλος αριθμός χρηστών Διαδικτύου και οι αυξημένες τα τελευταία χρόνια
συναλλαγές της Ελλάδας με τις αντίστοιχες χώρες), ενώ αμέσως μετά βρίσκονται τα
Γαλλικά και τα Ιταλικά με ποσοστό 6,8% (5 επιχειρήσεις). Λίγο πιο κάτω, είναι οι
ιστοσελίδες που είναι γραμμένες στα Ισπανικά με ποσοστό 5,4% (4 επιχειρήσεις),
ακολουθούμενες από αυτές που είναι γραμμένες στα Ιαπωνικά (2,7% - 2
επιχειρήσεις) και στα Τούρκικα (2,7% - 2 επιχειρήσεις). Στην τελευταία θέση,
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βρέθηκαν τα Σέρβικα και τα Αραβικά με ποσοστό 1,4% (1 επιχείρηση) αντίστοιχα.
Επίσης, 4 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι έχουν μεταφράσει την εταιρική τους ιστοσελίδα
και σε κάποια άλλη γλώσσα.
Πίνακας 7.19: Συχνότητες του Παράγοντα “Αριθμός Γλωσσών της Ιστοσελίδας της
Επιχείρησης” (ερ. 23)

Ελληνικά
Ρωσικά
Ιαπωνικά
Αγγλικά
Ιταλικά
Αραβικά
Ισπανικά
Τούρκικα
Γερμανικά
Σέρβικα
Γαλλικά
Κινέζικα
Άλλες Γλώσσες

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Missing

N

69
6
2
68
5
1
4
2
9
1
5
6
4

5
68
72
6
69
73
70
72
65
73
69
74
70

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74

Τόσο η ερώτηση 24 όσο και η υποερώτηση 24.1, χρησιμοποιήθηκαν για τη
μέτρηση του παράγοντα “Ικανότητα Προστασίας Συναλλαγών και Προσωπικών
Δεδομένων των Χρηστών της Επιχείρησης” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.20).
Όπως αναφέρθηκε και στο Γ Μέρος (βλ. §6.4.3.1), Τα υποερωτήματα 24.1.1 και
24.1.2 συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο για λόγους καθαρά ερευνητικού
ενδιαφέροντος και απόκτησης συνολικής εικόνας πάνω στο ζήτημα της ασφάλειας
στο Διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα στην ερώτηση 24 αλλά και στα υποερωτήματά
της, έδειξαν ότι οι 58 από τις 74 επιχειρήσεις (78,4%) του δείγματος (6 επιχειρήσεις
δεν συμπλήρωσαν τη συγκεκριμένη ερώτηση) δεν εφαρμόζουν καμία πολιτική
ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων και των συναλλαγών με τους χρήστες. Αυτό
το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αν αναλογιστεί κανείς ότι η έλλειψη
ασφάλειας στις διαδικτυακές συναλλαγές αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς
λόγους για τον οποίο οι χρήστες δεν πραγματοποιούν online αγορές. Από τις
υπόλοιπες 16 επιχειρήσεις του δείγματος που εφαρμόζουν κάποια πολιτική
ασφαλείας, μόνο οι 7 χρησιμοποιούν κάποια μέθοδο κρυπτογράφησης (1 επιχείρηση
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χρησιμοποιεί τη συμμετρική μέθοδο κρυπτογράφησης, 4 την ασύμμετρη, 1 τη
μέθοδο των ψηφιακών υπογραφών, και 1 τη μέθοδο των ψηφιακών φακέλων.
Επίσης, 2 επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κλειδί κρυπτογράφησης 64 bit, 3 κλειδί 128
bit, και 2 κλειδί με πάνω από 128 bit).
Αναφορικά με το πόσο γρήγορα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του
κλάδου, υιοθετήθηκε το Διαδίκτυο (ερ. 25), τα αποτελέσματα έδειξαν το 41,3% των
επιχειρήσεων του δείγματος ήταν πρωτοπόροι και υιοθέτησαν τη χρήση του
Διαδικτύου από τους πρώτους (βλ. Πίνακα 7.20), ενώ ο μέσος όρος αυτών (1,83)
απάντησε ότι το υιοθέτησε σχετικά γρήγορα (βλ. Πίνακα 7.21). Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός, ότι μόλις το 3,7% (3 επιχειρήσεις) του δείγματος δήλωσε
ότι υιοθέτησε το Διαδίκτυο σχετικά αργά.
Πίνακας 7.20: Ταχύτητα Υιοθέτησης Διαδικτύου (ερ. 25)
Συχνότητα

Ποσοστό

33
31
13
3
0
80

41,3
38,7
16,3
3,7
0
100,0

Valid Από τους Πρώτους
Σχετικά Γρήγορα
Με την πλειοψηφία
Σχετικά Αργά
Από τους Τελευταίους
Σύνολο

Αθροιστικό
Ποσοστό
41,3
80,0
96,3
100,0
100,0

Πίνακας 7.21: Στατιστικά Μέτρα Θέσης Ταχύτητας Υιοθέτησης Διαδικτύου (ερ. 25)
Ταχύτητα Υιοθέτησης
Διαδικτύου
Valid N (listwise)

N

Μέσος

Διάμεσος

SD

Skewness

Kyrtosis

80

1,83

2,00

0,839

0,740

-0,155

80

Οι απαντήσεις στο πρώτο υποερώτημα της ερώτησης 26, το οποίο μαζί με την
επανακωδικοποιημένη ερώτηση 25 χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση του
παράγοντα “Ενθουσιασμός της Διοίκησης για την Προώθηση του Διαδικτύου” (βλ.
§4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.16), αποκάλυψαν ότι 7 στις 10 επιχειρήσεις του
δείγματος (70%) υποστηρίζουν την προώθηση και χρήση του Διαδικτύου είτε πολύ
(43,8%) είτε πάρα πολύ (26,2%), ενώ αντίθετα μόνο το 10% δηλώνει ότι
υποστηρίζει τη χρήση του είτε καθόλου (1,3%) είτε λίγο (8,7%) (βλ. Πίνακα 7.22).

368

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

Πίνακας 7.22: Επίπεδο Ενθουσιώδους Υποστήριξης της Χρήσης του Διαδικτύου
από την Ανώτατη Διοίκηση (ερ. 26 – πρώτο υποερ.)

Valid Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα Πολύ
Σύνολο

Συχνότητα

Ποσοστό

1
7
16
35
21
80

1,3
8,7
20,0
43,8
26,2
100,0

Αθροιστικό
Ποσοστό
1,3
10,0
30,0
73,8
100,0

Τα αποτελέσματα στο δεύτερο και τρίτο υποερώτημα της ερώτησης 26, τα
οποία

χρησιμοποιήθηκαν

για

τη

μέτρηση

του

παράγοντα

“Άσκηση

Επιχειρηματικότητας στη Χρήση του Διαδικτύου” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα
νο.17), ανέδειξαν ότι τόσο το μέσο επίπεδο ανάληψης κινδύνων (3,13) όσο και το
μέσο επίπεδο υιοθέτησης νέων στρατηγικών και καινοτομιών για την προώθηση της
χρήσης του Διαδικτύου από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος (3,28)
ήταν μέτριο (βλ. Πίνακα 7.25). Πιο συγκεκριμένα, μόνο το 36,2% των επιχειρήσεων
του δείγματος είναι διατεθειμένο να αναλάβει είτε πολλούς (22,5%) είτε πάρα
πολλούς (13,7%) κινδύνους αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτύου (βλ. Πίνακα
7.23), ενώ ταυτόχρονα μόλις το 45% υιοθετεί, είτε σε μεγάλο (27,5%) είτε σε πολύ
μεγάλο βαθμό (17,5%), νέες στρατηγικές και καινοτομίες για τη χρήση του (βλ.
Πίνακα 7.24). Η αντίστοιχη κατανομή της μεταβλητής του δεύτερου υποερωτήματος
της ερώτησης 26 είναι έντονα πλατιά με μια μέτρια κλίση προς τα δεξιά, ενώ αυτή
του τρίτου υποερωτήματος της ίδιας ερώτησης είναι πολύ έντονα πλατιά με μια
επίσης μέτρια κλίση προς τα δεξιά (βλ. Πίνακα 7.25).
Πίνακας 7.23: Επίπεδο Ανάληψης Κινδύνων για την Προώθηση της Χρήσης του
Διαδικτύου από την Ανώτατη Διοίκηση (ερ. 26 – δεύτερο υποερ.)

Valid Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα Πολύ
Σύνολο

Συχνότητα

Ποσοστό

10
10
31
18
11
80

12,5
12,5
38,8
22,5
13,7
100,0
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Αθροιστικό
Ποσοστό
12,5
25,0
63,8
86,3
100,0
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Πίνακας 7.24: Επίπεδο Υιοθέτησης Νέων Στρατηγικών και Καινοτομιών για τη
Χρήση του Διαδικτύου από την Ανώτατη Διοίκηση (ερ. 26 – τρίτο υποερ.)
Συχνότητα

Ποσοστό

7
14
23
22
14
80

8,8
17,5
28,7
27,5
17,5
100,0

Valid Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα Πολύ
Σύνολο

Αθροιστικό
Ποσοστό
8,8
26,3
55,0
82,5
100,0

Πίνακας 7.25: Στατιστικά Μέτρα Θέσης Επιπέδου Ανάληψης Κινδύνων και
Υιοθέτησης Νέων Στρατηγικών - Καινοτομιών για τη Χρήση του Διαδικτύου από
την Ανώτατη Διοίκηση (ερ. 26 – δύο τελευταία υποερ.)
26.2: Επίπεδο Ανάληψης
Κινδύνων για την
Προώθηση της Χρήσης του
Διαδικτύου
26.3: Επίπεδο Υιοθέτησης
Νέων Στρατηγικών και
Καινοτομιών για τη Χρήση
του Διαδικτύου

Valid N (listwise)

N

Μέσος

Διάμεσος

SD

Skewness

Kyrtosis

80

3,13

3,00

1,184

-0,201

-0,571

80

3,28

3,00

1,201

-0,237

-0,789

80

Οι απαντήσεις στην ερώτηση 27, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση του
παράγοντα “Προσδοκώμενα Οφέλη από τη Χρήση του Διαδικτύου” (βλ. §4.8, Πίνακα
4.8, Παράγοντα νο.18), έδειξαν ότι σημαντικότερα κίνητρα για την υιοθέτηση του
Διαδικτύου από τις επιχειρήσεις του δείγματος αποτέλεσαν τα βραχυπρόθεσμα
οφέλη του (63,7%), ενώ πολύ λιγότερο ώθησαν τις εταιρίες του δείγματος να
χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο τα μακροπρόθεσμα οφέλη του (7,5%). Ένα 28,8%
δήλωσαν, ότι ούτε τα βραχυπρόθεσμα αλλά ούτε και τα μακροπρόθεσμα οφέλη του
Διαδικτύου τους επηρέασαν στην υιοθέτηση και χρήση του (βλ. Πίνακα 7.26).
Πίνακας 7.26: Κίνητρα Υιοθέτησης και Χρήσης του Διαδικτύου (ερ.27)
Συχνότητα

Ποσοστό

23
51
6
80

28,8
63,7
7,5
100,0

Valid Κανένα από τα παρακάτω
Βραχυπρόθεσμα Οφέλη
Μακροπρόθεσμα Οφέλη
Σύνολο
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Αθροιστικό
Ποσοστό
28,8
92,5
100,0
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Οι απαντήσεις στα τρία υποερωτήματα της ερώτησης 28, τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση του παράγοντα “Χαρακτηριστικά και Είδος
Προϊόντος της Επιχείρησης” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.5), αποκάλυψαν
ότι το 93,8% των προϊόντων των επιχειρήσεων του δείγματος δεν είναι εύκολο να
αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου, ενώ ένα 67,5% δήλωσε ότι τα
προϊόντα τους απαιτούν για την προώθηση και πώλησή τους ειδικές γνώσεις. Τέλος,
ένα 60% απάντησε ότι τα προϊόντα τους δεν απαιτούν πολύ χρόνο για να μάθει
κάποιος για αυτά, είναι δηλαδή απλά προϊόντα (βλ. Πίνακα 7.27).
Πίνακας 7.27: Συχνότητες του Παράγοντα “Χαρακτηριστικά και Είδος Προϊόντος
της Επιχείρησης” (ερ. 28)
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Missing

N

5

75

0

80

28.2: Τα προϊόντα της επιχείρησης απαιτούν για την
προώθηση και πώλησή τους ειδικές γνώσεις

54

26

0

80

28.3: Τα προϊόντα της επιχείρησης απαιτούν πολύ χρόνο για
να μάθει κάποιος για αυτά

32

48

0

80

28.1: Τα προϊόντα της επιχείρησης είναι εύκολο να
αποσταλούν ηλεκτρονικά

Σχετικά με το επίπεδο των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ερ.
29, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση του παράγοντα “Τύπος του Εξαγωγέα”
(βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.10)), τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι το 72,5%
των επιχειρήσεων του δείγματος ήταν σταθεροί εξαγωγείς, ενώ μόνο το 27,5% ήταν
σποραδικοί, γεγονός που σημαίνει ότι η πλειονότητα των εταιριών που συμμετείχαν
στην έρευνα είχαν κάποιο σταθερό εξαγωγικό προσανατολισμό.
Πίνακας 7.28: Τύπος του Εξαγωγέα (ερ.29)

Valid

Συχνότητα

Ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

22

27,5

27,5

58

72,5

100,0

80

100,0

Σποραδικός-Περιστασιακός
Εξαγωγέας
Σταθερός-Τακτικός
Εξαγωγέας
Σύνολο
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Τα αποτελέσματα της ερώτησης 30, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση
του παράγοντα “Εξαγωγική Εμπειρία των Στελεχών της Επιχείρησης” (βλ. §4.8,
Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.6), έδειξαν ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους (46,2%) οι
επιχειρήσεις του δείγματος έχουν μεγάλη εξαγωγική εμπειρία (10-15 χρόνια και
πάνω), ενώ ένα μικρότερο ποσοστό (23,8%) έχουν μεσαία εμπειρία (5-10 χρόνια)
πάνω στις εξαγωγές. Επίσης, σχεδόν μία στις τρεις (30%) έχει μικρή εξαγωγική
εμπειρία της τάξης από μερικούς μήνες μέχρι και 5 χρόνια (βλ. Πίνακα 7.29).
Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις του δείγματος που έχουν μικρή εξαγωγική εμπειρία,
ένα 2,5% δήλωσε ότι έχει εξαγωγική εμπειρία από 1 έως 6 μήνες, ένα 5% από 7 έως
23 μήνες, και το υπόλοιπο 22,5% (από το 30% των εταιριών με μικρή εμπειρία) από
2 έως 5 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το 92,5% του δείγματος έχει πάνω από 2 χρόνια
εξαγωγική εμπειρία.
Πίνακας 7.29: Επίπεδο Εξαγωγικής Εμπειρίας (ερ.30)
Συχνότητα

Ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

24

30,0

30,0

19

23,8

53,8

37

46,2

100,0

80

100,0

Valid 0,1-5 χρόνια
(Μικρή Εξαγωγική Εμπειρία)
5-10 χρόνια
(Μεσαία Εξαγωγική Εμπειρία)
10-15 χρόνια και πάνω
(Μεγάλη Εξαγωγική Εμπειρία)
Σύνολο

Όπως αναφέρθηκε και στο Γ Μέρος (βλ. §6.4.3.1), η ερώτηση 31
συμπεριλήφθηκε

στο

ερωτηματολόγιο

για

λόγους

καθαρά

ερευνητικού

ενδιαφέροντος και απόκτησης (μέσα από τη σύγκριση των απαντήσεων στις
ερωτήσεις 30 και 31) της υποκειμενικής εικόνας των ερωτώμενων αναφορικά με το
τι αυτοί θεωρούν μικρή και μεγάλη εξαγωγική εμπειρία. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι
τα αποτελέσματα στη συγκεκριμένη ερώτηση έδειξαν ότι το 40% των επιχειρήσεων
του δείγματος έχουν μικρή εμπειρία ενώ το υπόλοιπο 60% ότι έχουν μεγάλη. Αν
συγκριθούν τα ποσοστά αυτά με τα αποτελέσματα της ερώτησης 30, διαπιστώνεται
αφενός ότι δεν υπάρχει μεγάλη απόκλιση και αφετέρου ότι η υποκειμενική κρίση
των ερωτώμενων είναι σε μεγάλο βαθμό ακριβής.
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Οι απαντήσεις στην ερώτηση 32, η οποία επιτρέπει πολλαπλή απάντηση,
δηλαδή ο ερωτώμενος μπορούσε να επιλέξει είτε μία από τις δύο επιλογές που
παρέχονται στην ερώτηση (1η επιλογή = κατευθείαν στον πελάτη, 2η επιλογή = μέσω
αντιπροσώπων), είτε και τις δύο, και η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση του
παράγοντα “Μέθοδος Άσκησης και Κανάλια Εξαγωγών” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8,
Παράγοντα νο.11), αποκάλυψαν ότι η χρήση της μεθόδου των άμεσων εξαγωγών
ήταν πιο δεδομένη αφού τη χρησιμοποιούν οι εταιρίες του δείγματος σε ποσοστό
85%, σε αντίθεση με τη χρήση της μεθόδου των αντιπροσώπων την οποία και
χρησιμοποιούν σε μικρότερο ποσοστό, αυτό της τάξεως του 57,5% (βλ. Πίνακα
7.30).
Πίνακας 7.30: Συχνότητες του Παράγοντα “Μέθοδος Άσκησης και Κανάλια
Εξαγωγών” (ερ.32)

Valid Μη Χρήση Άμεσων Εξαγωγών
Χρήση Άμεσων Εξαγωγών
Σύνολο
Valid Μη Χρήση Αντιπροσώπων
Χρήση Αντιπροσώπων
Σύνολο

Συχνότητα

Ποσοστό

12
68
80
34
46
80

15,0
85,0
100,0
42,5
57,5
100,0

Αθροιστικό
Ποσοστό
15,0
100,0
42,5
100,0

Αναφορικά με το ζήτημα της πίεσης που ασκούν οι προμηθευτές και οι ξένοι
πελάτες προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης του Διαδικτύου (ερ. 33), τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι κατά μέσο όρο οι επιχειρήσεις του δείγματος δέχονται
λίγη πίεση (2,16). Πιο συγκεκριμένα, δύο στις τρεις επιχειρήσεις του δείγματος
(66,3%) δέχονται από καθόλου (41,3%) έως λίγη πίεση (25%) από τους προμηθευτές
και τους ξένους πελάτες τους για να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο. Αντιθέτως,
μόλις το 17,5% του δείγματος δήλωσαν ότι το επίπεδο της πίεσης που δέχονται είναι
είτε υψηλό (11,3%) είτε πολύ υψηλό (6,2%) (βλ. Πίνακα 7.31). Σε γενικές γραμμές,
αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του δείγματος δεν υιοθετούν
τη χρήση του Διαδικτύου με βάση εξωτερικά ερεθίσματα και κριτήρια, αλλά
περισσότερο λόγω δικών τους συγκεκριμένων αναγκών ή λόγω δικής τους
επιθυμίας, θέλησης ή/και πρωτοβουλίας.
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Πίνακας 7.31: Επίπεδο Πίεσης Προμηθευτών και Ξένων Πελατών για Υιοθέτηση
του Διαδικτύου (ερ.33)
Συχνότητα

Ποσοστό

33
20
13
9
5
80

41,3
25,0
16,2
11,3
6,2
100,0

Valid Καθόλου Πίεση
Λίγη Πίεση
Μέτρια Πίεση
Υψηλή Πίεση
Πολύ Υψηλή Πίεση
Σύνολο

Αθροιστικό
Ποσοστό
41,3
66,3
82,5
93,8
100,0

Τα αποτελέσματα στην ερώτηση 34, η οποία σε συνδυασμό με την ερώτηση 33
χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση του παράγοντα “Το Φαινόμενο του Δικτύου (The
Network Effect)” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.12), ανέδειξαν μια σχετική
ισορροπία στις απαντήσεις των ερωτώμενων, με εξαίρεση την επιλογή “Κανένας”.
Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 7.32, το 23,7% των επιχειρήσεων
του δείγματος δήλωσαν ότι όλοι οι ανταγωνιστές τους στις εξαγωγικές αγορές που
δραστηριοποιούνται χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, ενώ το 45% δήλωσαν ότι ο
αριθμός των ανταγωνιστών είναι είτε αρκετός (20%) είτε μεγάλος (25%). Μόλις το
8,8% του δείγματος, δήλωσαν ότι κανένας από τους ανταγωνιστές τους στις ξένες
αγορές δεν χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο, γεγονός που σημαίνει ότι στις εξαγωγικές
αγορές η χρήση του Διαδικτύου είναι από λίγο έως πάρα πολύ διαδεδομένη.
Πίνακας 7.32: Αριθμός Ανταγωνιστών στις Ξένες Αγορές που Χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο (ερ.34)

Valid Κανένας
Λίγοι
Αρκετοί
Πολλοί
Όλοι
Σύνολο

Συχνότητα

Ποσοστό

7
18
16
20
19
80

8,8
22,5
20,0
25,0
23,7
100,0

Αθροιστικό
Ποσοστό
8,8
31,3
51,3
76,3
100,0

Σχετικά με το επίπεδο χρήσης του Διαδικτύου από τους ανταγωνιστές στις
εξαγωγικές αγορές (ερ. 35), τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι είναι κατά μέσο όρο
μέτριο (3,05). Πιο συγκεκριμένα, το 25% των επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσαν
ότι το επίπεδο χρήσης είναι είτε πολύ χαμηλό (11,3%) είτε απλώς χαμηλό (13,7%),
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το 38,8% ότι είναι μέτριο, και το υπόλοιπο 36,2% ότι είναι από υψηλό (31,2%) έως
πολύ υψηλό (5%) (βλ. Πίνακα 7.33).
Πίνακας 7.33: Επίπεδο Χρήσης του Διαδικτύου από τους Ανταγωνιστές στις
Εξαγωγικές Αγορές (ερ.35)

Valid

Πολύ Χαμηλό
Χαμηλό
Μέτριο
Υψηλό
Πολύ Υψηλό
Σύνολο

Συχνότητα

Ποσοστό

9
11
31
25
4
80

11,3
13,7
38,8
31,2
5,0
100,0

Αθροιστικό
Ποσοστό
11,3
25,0
63,8
95,0
100,0

Οι απαντήσεις στην ερώτηση 36, η οποία σε συνδυασμό με την ερώτηση 35
χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση του παράγοντα “Το Επίπεδο του Ανταγωνισμού στις
Εξαγωγικές Αγορές” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.15), έδειξαν ότι ο αριθμός
των ανταγωνιστών στην κύρια εξαγωγική αγορά των επιχειρήσεων του δείγματος
είναι κατά μέσο όρο από μέτριος έως υψηλός (3,49). Πράγματι, όπως φαίνεται και
στον Πίνακα 7.34, η μεγάλη πλειοψηφία του δείγματος, σε ποσοστό 71,3%,
δήλωσαν ότι ο αριθμός των ανταγωνιστών τους στην κύρια εξαγωγική αγορά στην
οποία δραστηριοποιούνται είναι από μέτριος (31,3%) έως υψηλός (40%), ενώ μόνο
το 13,7% δήλωσαν ότι ο αντίστοιχος αριθμός είναι πολύ υψηλός. Αντιθέτως, μόλις
το 15% απάντησαν ότι ο αριθμός των ανταγωνιστών τους είναι είτε πολύ μικρός
(3,8%) είτε απλώς μικρός (11,2%), γεγονός που σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός που
αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ΜΜΕ του δείγματος στην κύρια εξαγωγική τους αγορά
είναι σχετικά μεγάλος, κάτι που με τη σειρά του μπορεί να μεταφράζεται σε
αυξημένο αριθμό προβλημάτων.
Πίνακας 7.34: Αριθμός των Ανταγωνιστών στην Κύρια Εξαγωγική Αγορά (ερ.36)

Valid Πολύ Μικρός
Μικρός
Μέτριος
Υψηλός
Πολύ Υψηλός
Σύνολο

Συχνότητα

Ποσοστό

3
9
25
32
11
80

3,8
11,2
31,3
40,0
13,7
100,0
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Τα αποτελέσματα στην ερώτηση 37, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση
του παράγοντα “Ύπαρξη Ανάγκης των Ξένων Πελατών για Προσωπική Επαφή με
Στελέχη της Επιχείρησης” (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.8), αποκάλυψαν ότι
κατά μέσο όρο αρκετοί (3,21) ξένοι πελάτες επιδιώκουν να έχουν προσωπική επαφή
με στελέχη των επιχειρήσεων του δείγματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός, ότι στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις του δείγματος δήλωσαν πως όλοι ο
ξένοι πελάτες θέλουν έστω και κάποια μικρή (28,8%) προσωπική επαφή με στελέχη
τους. Επίσης, το 37,5% δήλωσαν ότι ο αριθμός αυτός κυμαίνεται από πολλούς
(25%) έως πάρα πολλούς (12,5%) (βλ. Πίνακα 7.35). Η αντίστοιχη κατανομή της
συγκεκριμένης μεταβλητής είναι πολύ έντονα πλατιά με μέτρια κλίση προς τα
αριστερά (βλ. Πίνακα 7.36).
Πίνακας 7.35: Αριθμός Ξένων Πελατών που Επιδιώκουν Προσωπική Επαφή με
Στελέχη των Επιχειρήσεων του Δείγματος (ερ.37)
Συχνότητα

Ποσοστό

0
23
27
20
10
80

0
28,8
33,7
25,0
12,5
100,0

Valid Κανένας
Λίγοι
Αρκετοί
Πολλοί
Όλοι
Σύνολο

Αθροιστικό
Ποσοστό
0
28,8
62,5
87,5
100,0

Πίνακας 7.36: Στατιστικά Μέτρα Θέσης του Παράγοντα “Ύπαρξη Ανάγκης των
Ξένων Πελατών για Προσωπική Επαφή με Στελέχη της Επιχείρησης” (ερ. 37)
Ταχύτητα Υιοθέτησης
Διαδικτύου
Valid N (listwise)

N

Μέσος

Διάμεσος

SD

Skewness

Kyrtosis

80

3,21

3,00

1,002

0,330

-0,960

80

Τα αποτελέσματα στην ερώτηση 38, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση
του παράγοντα “Σκοπός Χρήσης του Διαδικτύου από την Επιχείρηση” (βλ. §4.8,
Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.3), έδειξαν ότι σε μεγάλο ποσοστό, της τάξεως του
76,2%, οι επιχειρήσεις του δείγματος χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως μέσο
επικοινωνίας, προώθησης, και ανάπτυξης των άμεσων πωλήσεων, ενώ μόλις το
23,8% το χρησιμοποιούν για την επίτευξη ενσωμάτωσης και αυτοματοποίησης των
ενδοεπιχειρησιακών τους λειτουργιών (βλ. Πίνακα 7.37).
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Πίνακας 7.37: Συχνότητες του Παράγοντα “Σκοπός Χρήσης του Διαδικτύου από την
Επιχείρηση” (ερ.38)

Valid

Συχνότητα

Ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Ενσωμάτωση και
Αυτοματοποίηση των
Ενδοεπιχειρησιακών Λειτουργιών

19

23,8

23,8

Μέσο Επικοινωνίας, Προώθησης,
και Ανάπτυξης Άμεσων
Πωλήσεων

61

76,2

100,0

Σύνολο

80

100,0

Οι απαντήσεις στην ερώτηση 39, οι οποίες σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες
απαντήσεις της ερώτησης 40 χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της εξαγωγικής
επίδοσης των επιχειρήσεων του δείγματος (εξαρτημένη μεταβλητή της έρευνας – βλ.
§6.4.3.2), ανέδειξαν ότι η χρήση του Διαδικτύου από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις του
δείγματος κατά τους τελευταίους 12 μήνες από τη στιγμή συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου, βελτίωσε το ποσοστό των εξαγωγικών τους εσόδων κατά μέσο
όρο (2,09) από 0,1 έως 10%. Πιο συγκεκριμένα, το 27,5% των εταιριών του
δείγματος δήλωσαν πως η χρήση του Διαδικτύου δεν βελτίωσε καθόλου τα
εξαγωγικά τους έσοδα, ενώ το 52,5% δήλωσε πως το αντίστοιχο ποσοστό αυξήθηκε
από 0,1 έως 10%. Ακολούθως, το 8,8% αύξησε το ποσοστό των εσόδων του από
10,1 έως 20%, το 6,2% από 20,1 έως 30%, και μόλις το 5% του δείγματος το αύξησε
από 30,1 έως 40% (βλ. Πίνακα 7.38). Μια γενική ματιά στα αποτελέσματα αυτής της
ερώτησης, αποκαλύπτει ότι η χρήση του Διαδικτύου οδήγησε, στην πλειοψηφία των
επιχειρήσεων του δείγματος (72,5%), σε κάποια αύξηση των εξαγωγικών τους εσόδων.
Πίνακας 7.38: Ποσοστό Βελτίωσης των Εξαγωγικών Εσόδων των Επιχειρήσεων
του Δείγματος από τη Χρήση του Διαδικτύου τους Τελευταίους 12 Μήνες (ερ.39)
Συχνότητα

Ποσοστό

22
42
7
5
4
80

27,5
52,5
8,8
6,2
5,0
100,0

Valid Καθόλου
0,1-10%
10,1-20%
20,1-30%
30,1-40% και πάνω
Σύνολο
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Τέλος, οι απαντήσεις στα πέντε υποερωτήματα της ερώτησης 40, τα οποία σε
συνδυασμό με τις απαντήσεις της ερώτησης 39 χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση
της εξαγωγικής επίδοσης των επιχειρήσεων του δείγματος (εξαρτημένη μεταβλητή
της έρευνας – βλ. §6.4.3.2), αποκάλυψαν, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 7.39 που
ακολουθεί, τα εξής:
α) το επίπεδο βελτίωσης των εξαγωγικών εσόδων των επιχειρήσεων του
δείγματος από τη χρήση του διαδικτύου, είναι κατά μέσο όρο (2,53) από μικρό προς
μέτριο, ενώ η αντίστοιχη κατανομή της συγκεκριμένης μεταβλητής είναι έντονα
πλατύκυρτη προς τα αριστερά,
β) το επίπεδο αύξησης των εξαγωγικών αγορών που εξυπηρετούν οι εταιρίες
του δείγματος, είναι κατά μέσο όρο (2,40) από μικρό προς μέτριο, με την κατανομή
της συγκεκριμένης μεταβλητής να είναι επίσης έντονα πλατύκυρτη προς τα
αριστερά,
γ) το επίπεδο αύξησης των εξαγωγικών πελατών από τη χρήση του
Διαδικτύου, είναι κατά μέσο όρο (2,38) από μικρό προς μέτριο, με την κατανομή της
συγκεκριμένης μεταβλητής να είναι και αυτή έντονα πλατύκυρτη προς τα αριστερά,
δ)

το

επίπεδο

μείωσης

του

κόστους

διεξαγωγής

των

εξαγωγικών

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων του δείγματος από τη χρήση του Διαδικτύου,
είναι κατά μέσο όρο (2,04) μικρό, με την κατανομή της συγκεκριμένης μεταβλητής
να είναι πολύ έντονα πλατύκυρτη προς τα αριστερά, και
ε) το επίπεδο της συνολικής βελτίωσης της εξαγωγικής επίδοσης των
επιχειρήσεων του δείγματος από τη χρήση του διαδικτύου, είναι κατά μέσο όρο
(2,65) από μικρό προς μέτριο, ενώ η αντίστοιχη κατανομή της συγκεκριμένης
μεταβλητής είναι έντονα πλατιά με μια πολύ ελαφριά κλίση προς τα αριστερά.
Στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε η βασική περιγραφική ανάλυση των
ερευνητικών μεταβλητών μέσα από την παρουσίαση των γενικών χαρακτηριστικών
των δεδομένων που συλλέχθηκαν, με τη βοήθεια της περιγραφικής στατιστικής.
Όπως αναλύθηκε και στο Γ Μέρος (βλ. §6.7 – Πίνακα 6.4), σε πρώτο στάδιο η
καταλληλότερη μέθοδος πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων για το συγκεκριμένο
είδος έρευνας, με τις συγκεκριμένες συνθήκες υλοποίησης, είναι η Πολλαπλή
Παλινδρόμηση (Multiple Regression).

Στην επόμενη ενότητα λοιπόν, θα

παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης Πολλαπλής Παλινδρόμησης.
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Πίνακας 7.39: Στατιστικά Μέτρα Θέσης Επιπέδου Βελτίωσης Εξαγωγικής Επίδοσης
των Επιχειρήσεων του Δείγματος (ερ. 40)
40.1: Σημαντική Βελτίωση
των Εξαγωγικών Εσόδων
από τη Χρήση του
Διαδικτύου
40.2: Σημαντική Αύξηση
των Εξαγωγικών Αγορών
από τη Χρήση του
Διαδικτύου
40.3: Σημαντική Αύξηση
των Εξαγωγικών Πελατών
από τη Χρήση του
Διαδικτύου
40.4: Σημαντική Μείωση
του Κόστους Διεξαγωγής
των Εξαγωγών από τη
Χρήση του Διαδικτύου
40.5: Σημαντική Βελτίωση
Συνολικής Εξαγωγικής
Επίδοσης από τη Χρήση
του Διαδικτύου

Valid N (listwise)

N

Μέσος

Διάμεσος

SD

Skewness

Kyrtosis

80

2,53

2,00

1,113

0,472

-,0536

80

2,40

2,00

1,121

0,423

-0,611

80

2,38

2,00

1,118

0,434

-0,573

80

2,04

2,00

1,049

0,464

-1,129

80

2,65

3,00

1,137

0,095

-0,745

80

7.3 Έλεγχος Συσχετισμού Μεταβλητών της ΒΕΥ
Ακολουθώντας τη μεθοδολογία των Morgan et al. (2007) (βλ. §6.7) το αποτέλεσμα
που προέκυψε είναι, ότι ως καταλληλότερες μέθοδοι για την ανάλυση των
δεδομένων της παρούσας έρευνας και τον έλεγχο συσχετισμού των μεταβλητών της
ΒΕΥ, αναδείχθηκαν οι Σχεσιακές Συμπερασματικές Μέθοδοι (Associational
Inferential Statistics). Στη συνέχεια, έχοντας ως στόχο την επιλογή συγκεκριμένων
Σχεσιακών Συμπερασματικών μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, υιοθετήθηκε η χρήση
ενός δέντρου αποφάσεων που προτείνουν οι ίδιοι συγγραφείς. Το αποτέλεσμα της
χρήσης του συγκεκριμένου δένδρου αποφάσεων αποκάλυψε, ότι σε πρώτο επίπεδο η
καταλληλότερη μέθοδος πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων για το συγκεκριμένο
είδος έρευνας, με τις συγκεκριμένες συνθήκες υλοποίησης, είναι η Πολλαπλή
Παλινδρόμηση (Multiple Regression).
Σύμφωνα με τους Tabachnick and Fidell, (1996), η ανάλυση δεδομένων με τη
μέθοδο της Παλινδρόμησης πραγματοποιείται μέσα από διάφορες στατιστικές
τεχνικές οι οποίες επιτρέπουν την εκτίμηση της σχέσης μεταξύ μιας εξαρτημένης και
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διαφόρων ανεξάρτητων μεταβλητών. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορεί να
συσχετίζονται με την εξαρτημένη, αλλά μπορεί να συσχετίζονται και μεταξύ τους.
Σύμφωνα με τους Janssens et al. (2008), η χρήση της μεθόδου της
Παλινδρόμησης βασίζεται στην προσπάθεια επεξήγησης, σε όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο βαθμό, της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής μέσα από τη
διακύμανση ενός συγκεκριμένου αριθμού σχετικών ανεξάρτητων μεταβλητών. Εάν
στο

μοντέλο

χρησιμοποιείται

μόνο

μία

ανεξάρτητη

μεταβλητή,

τότε

η

Παλινδρόμηση ονομάζεται Απλή, ενώ αν χρησιμοποιούνται παραπάνω ανεξάρτητες
μεταβλητές, τότε καλείται Πολλαπλή.
Αφού, λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι
πολλές, θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της Πολλαπλής Παλινδρόμησης για να
εκτιμηθεί η ύπαρξη σχέσεων αιτιότητας μεταξύ των 20 πιθανών παραγόντων που
επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου (ανεξάρτητες μεταβλητές) και
της εξαγωγικής επίδοσης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (εξαρτημένη
μεταβλητή). Η γενική μορφή του μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης που
χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι η εξής (Janssens et al., 2008):
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + … + bnXn + ε (1)
όπου: Υ = εξαρτημένη μεταβλητή
Χi = ανεξάρτητη μεταβλητή
b0 = σταθερά
bi = παράμετροι που θα εκτιμηθούν - συντελεστές παλινδρόμησης
ε = διαταρακτικός όρος
Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Πολλαπλής Παλινδρόμησης, οι συντελεστές
(bi) των ανεξάρτητων μεταβλητών (Χi) υπολογίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε οι
εκτιμημένες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής να ταιριάζουν όσο γίνεται
περισσότερο με τις πραγματικές,. Η παραδοσιακή μέθοδος που χρησιμοποιείται
συνήθως για την εκτίμηση αυτών των συντελεστών (bi), ονομάζεται “Μέθοδος των
Ελαχίστων Τετραγώνων (Least Squares Method)”. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη
μέθοδο, οι παράμετροι της εξίσωσης ορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να
ελαχιστοποιείται το άθροισμα των τετραγώνων του κάθε κατάλοιπου (residual)
(Janssens et al., 2008).

380

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

Προσαρμόζοντας τα δεδομένα της έρευνας στην παραπάνω γενική μορφή (1),
προκύπτει το ειδικό μοντέλο που θα ελεγχθεί, το οποίο έχει ως εξής:
Εξαγωγική Επίδοση = b0 + b1 ΕΓΔ + b2 ΤΧΔ + b3 ΕΕΔ + b4 ΤΥΕ + b5 ΚΣΗΕ +
b6 ΑΠΣ + b7 ΣΧΔ + b8 ΜΕ + b9 ΕΔΔ + b10 ΕΕΕ +
b11 ΠΟΔ + b12 ΧΕΠ + b13 ΤΕ + b14 ΕΕΣ + b15 ΚΕ +
b16 ΒΚΕ + b17 ΦΔ + b18 ΑΕΑ + b19 ΠΕΣ + b20 ΑΓΕΙ + ε (2)
όπου:
Εξαγωγική Επίδοση = εξαρτημένη μεταβλητή
b0 = σταθερά
ΕΓΔ = Εμπειρία & Γνώση στο Διαδίκτυο (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.1)
ΤΧΔ = Τρόπος Χρήσης Διαδικτύου (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.2)
ΕΕΔ = Επίπεδο Επένδυσης στο Διαδίκτυο (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.13)
ΤΥΕ = Τεχνολογική Υποδομή Επιχείρησης (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.14)
ΚΣΗΕ = Κατανόηση Στρατηγικών Ηλ-Εμπορίου (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.19)
ΑΠΣ = Ασφάλεια & Προστασία Συναλ/γών (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.20)
ΣΧΔ = Σκοπός Χρήσης Διαδικτύου (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.3)
ΜΕ = Μέγεθος Εταιρίας (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.9)
ΕΔΔ = Ενθουσιασμός Διοίκησης για Διαδίκτυο (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.16)
ΕΕΕ = Επίπεδο Επιχειρηματικότητας Εταιρίας (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.17)
ΠΟΔ = Προσδοκώμενα Οφέλη Διαδικτύου (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.18)
ΧΕΠ = Χαρακτηριστικά & Είδος Προϊόντος (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.5)
ΤΕ = Τύπος του Εξαγωγέα (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.10)
ΕΕΣ = Εξαγωγική Εμπειρία Στελεχών (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.6)
ΚΕ = Κανάλια Εξαγωγών (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.11)
ΒΚΕ = Βιομηχανικός Κλάδος Επιχείρησης (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.4)
ΦΔ = Φαινόμενο του Δικτύου (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.12)
ΑΕΑ = Ανταγωνισμός στις Εξαγωγικές Αγορές (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.15)
ΠΕΣ = Προσωπική Επαφή με Στελέχη (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.8)
ΑΓΕΙ = Αριθμός Γλωσσών Εταιρικής Ιστο/δας (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.7)
Από τους τρεις βασικούς τύπους δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε
αναλύσεις με τη μέθοδο της Παλινδρόμησης, και οι οποίοι είναι: α) τα Δεδομένα
Χρονοσειρών (Time Series Data), β) τα Διαστρωματικά Δεδομένα (Cross-Sectional
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Data), και γ) τα Δεδομένα Πλαισίου (Panel Data) (Janssens et al., 2008), στην
παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ο δεύτερος τύπος, δηλαδή τα Διαστρωματικά
Δεδομένα (Cross-Sectional Data) τα οποία αφορούν παρατηρήσεις για διαφορετικές
μεταβλητές σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (βλ. §6.2).
Σύμφωνα με τους Tabachnick and Fidell, (1996), υπάρχουν τρία βασικά είδη
Πολλαπλής Παλινδρόμησης, τα οποία είναι: α) η Standard Multiple Regression
(Τυπική Πολλαπλή Παλινδρόμηση), β) η Sequential Multiple Regression (Σειριακή
Πολλαπλή Παλινδρόμηση), και γ) η Statistical Multiple Regression (Στατιστική
Πολλαπλή Παλινδρόμηση). Το τρίτο είδος, διακρίνεται και σε τρεις υποκατηγορίες,
οι οποίες είναι: γ1) η Forward Selection (Επιλογή προς τα Εμπρός), γ2) η Backward
Deletion (Διαγραφή προς τα Πίσω), και γ3) η Stepwise Regression (Σταδιακή
Παλινδρόμηση Βημάτων). Οι διαφορές μεταξύ των παραπάνω τεχνικών αφορούν
κυρίως τον τρόπο με τον οποίο οι ανεξάρτητες μεταβλητές εισάγονται στην εξίσωση
της Παλινδρόμησης.
Πιο συγκεκριμένα, στη Standard Multiple Regression όλες οι ανεξάρτητες
μεταβλητές εισάγονται απευθείας στην εξίσωση της Παλινδρόμησης, ενώ κατά την
εφαρμογή της Sequential Multiple Regression οι ανεξάρτητες μεταβλητές εισάγονται
με συγκεκριμένη σειρά η οποία καθορίζεται από τον ερευνητή. Συνήθως, ο
ερευνητής καθορίζει τη σειρά εισαγωγής με βάση με τη λογική ή την αντίστοιχη
θεωρία που υπάρχει. Κατά τη χρήση της Statistical Multiple Regression, η σειρά
εισαγωγής των ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξίσωση της Παλινδρόμησης
βασίζεται αποκλειστικά σε στατιστικά κριτήρια τα οποία υπολογίζονται από το
συγκεκριμένο δείγμα της εκάστοτε έρευνας. Ειδικότερα, κατά την εφαρμογή της
Forward Selection η εξίσωση της Παλινδρόμησης ξεκινάει άδεια και οι ανεξάρτητες
μεταβλητές προστίθενται μία τη φορά ανάλογα με το αν πληρούν τα κριτήρια
εισαγωγής. Μόλις εισέλθει η μεταβλητή στην εξίσωση δεν ξαναφεύγει. Οι Bendel
and Afifi (1977), προτείνουν τη χρήση αυθαίρετων κριτηρίων για την εισαγωγή των
ανεξάρτητων μεταβλητών κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου. Στην
Backward Deletion, η εξίσωση ξεκινάει με όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές και στη
συνέχεια αρχίζουν να αφαιρούνται μία τη φορά ανάλογα με το πόσο συνεισφέρουν
σημαντικά στην Παλινδρόμηση. Τέλος, η Stepwise Regression είναι μία σύνθεση
των δύο προηγούμενων υποκατηγοριών, κατά την οποία η εξίσωση ξεκινάει άδεια
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και οι ανεξάρτητες μεταβλητές προστίθενται μία τη φορά ανάλογα με το με το αν
πληρούν τα στατιστικά κριτήρια εισαγωγής, αλλά ταυτόχρονα μπορούν και να
διαγραφούν σε οποιοδήποτε βήμα εάν σταματήσουν να συνεισφέρουν σημαντικά
στην Παλινδρόμηση (Tabachnick and Fidell, 1996).
Αναφορικά με το ζήτημα της επιλογής της καταλληλότερης μεθόδου
Πολλαπλής Παλινδρόμησης, οι Tabachnick and Fidell, (1996) αναφέρουν ότι εάν ο
στόχος του εκάστοτε ερευνητή είναι να εκτιμήσει τις σχέσεις μεταξύ των
μεταβλητών και να διερευνήσει την ύπαρξη πολλαπλών συσχετίσεων, τότε η
καταλληλότερη μέθοδος είναι αυτή της Standard Multiple Regression (αναφέρεται
και ως Enter Method – βλ. Janssens et al., 2008, σελ. 139). Επίσης, αναφέρουν ότι
αν δεν υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος να χρησιμοποιηθεί μία από τις άλλες τεχνικές
Πολλαπλής Παλινδρόμησης, η μέθοδος της Standard Multiple Regression
προτείνεται ως η καλύτερη. Επειδή, στη συγκεκριμένη έρευνα ο βασικός στόχος
ήταν η εκτίμηση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών και η διερεύνηση πιθανής
ύπαρξης πολλαπλών συσχετίσεων, υιοθετήθηκε η πρόταση των Tabachnick and
Fidell, (1996) και χρησιμοποιήθηκε αρχικά η μέθοδος της Standard Multiple Regression.
7.3.1 Αποτελέσματα της Μεθόδου της Τυπικής Πολλαπλής Παλινδρόμησης
Σύμφωνα με τους Janssens et al. (2008), αφού πρώτα οριστεί η εξίσωση της
Πολλαπλής Παλινδρόμησης (βλ. εξίσωση (2)) με την εξαρτημένη και τις
ανεξάρτητες μεταβλητές της, θα πρέπει στη συνέχεια να τρέξει το μοντέλο για να
διεξαχθούν τα πρώτα αποτελέσματα. Τα πρώτα αποτελέσματα για το μοντέλο της
εξίσωσης (2) είναι τα παρακάτω:
Πίνακας 7.40: Περίληψη Μοντέλου (Model Summary)
R

R2

Προσαρμοσμένο
R2

Τυπικό Σφάλμα
Εκτίμησης

0,783

0,612

0,456

0,691

Πίνακας 7.41: Ανάλυση Διακύμανσης Μοντέλου (ANOVA)
Άθροισμα
Τετραγώνων
Παλινδρόμηση
Κατάλοιπα
Σύνολο

39,218
24,821
64,040

Βαθμοί
Μέσος Όρος Στατιστικό
Ελευθερίας Τετραγώνων
F

21
52
73

1,868
0,477
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Πίνακας 7.42: Συντελεστές του Μοντέλου (Coefficients)
b

Τυπικό
Σφάλμα

(Σταθερά)

0,144

1,191

ΕΓΔ

-0,278

0,134

ΤΧΔ

-0,100

ΕΕΔ

Beta

t

Sig.

a=0,05

0,121

0,904

-0,206

-2,069

0,044

0,112

-0,094

-0,895

0,375

0,592

0,126

0,628

4,701

0,000

ΤΥΕ

0,114

0,131

0,112

0,874

0,386

ΚΣΗΕ

0,004

0,089

0,006

0,050

0,960

ΑΠΣ

0,260

0,180

0,177

1,439

0,156

ΣΧΔ – Επικοινωνία

-0,305

0,272

-0,138

-1,121

0,267

ΜΕ

-0,013

0,130

-0,011

-0,099

0,922

ΕΔΔ

0,331

0,192

0,233

1,727

0,090

ΕΕΕ

-0,026

0,140

-0,032

-0,185

0,854

ΠΟΔ

-0,206

0,148

-0,142

-1,389

0,171

ΧΕΠ

-0,300

0,118

-0,267

-2,545

0,014

ü

ΤΕ

0,532

0,231

0,258

2,300

0,026

ü

ΕΕΣ

-0,171

0,125

-0,160

-1,362

0,179

ΚΕ – Άμεσα

0,032

0,291

0,012

0,111

0,912

ΚΕ – Αντιπρόσωπος

-0,029

0,203

-0,015

-0,141

0,888

ΒΚΕ

-0,166

0,300

-0,066

-0,552

0,583

ΦΔ

0,214

0,114

0,223

1,880

0,066

ΑΕΑ

-0,098

0,124

-0,092

-0,788

0,434

ΠΕΣ

0,122

0,094

0,129

1,295

0,201

ΑΓΕΙ

0,162

0,070

0,235

2,298

0,026

a=0,10

ü
ü

ü

ü

ü

Σύμφωνα πάντα με τους Janssens et al. (2008), αφού ολοκληρωθεί και η
διεξαγωγή των πρώτων αποτελεσμάτων του μοντέλου, θα πρέπει να ακολουθηθεί
μία διαδικασία η οποία εκτελείται σε τρία βήματα:
1ο Βήμα: Έλεγχος Παραβίασης των Βασικών Προϋποθέσεων της
Πολλαπλής Παλινδρόμησης. Εάν κάποια από τις βασικές προϋποθέσεις εφαρμογής
της Πολλαπλής Παλινδρόμησης δεν ικανοποιείται θα πρέπει να ληφθούν τα
απαραίτητα μέτρα.
2ο Βήμα: Έλεγχος της Σημασίας και της Σημαντικότητας του Μοντέλου.
Η μηδενική υπόθεση σε ένα μοντέλο Πολλαπλής Παλινδρόμησης είναι: όλοι οι
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συντελεστές της παλινδρόμησης (bi) είναι ίσοι με το μηδέν. Το προτεινόμενο
μοντέλο είναι σημαντικό και έχει νόημα μόνο εάν απορριφθεί η μηδενική υπόθεση.
3ο Βήμα: Ερμηνεία των Συντελεστών των Ανεξάρτητων Μεταβλητών του
Μοντέλου. Για κάθε έναν από τους εκτιμηθέντες συντελεστές (bi), θα πρέπει αφενός
να τονιστεί το εάν συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στο μοντέλο, και αφετέρου να
επεξηγηθεί το αν το αντίστοιχο πρόσημο συμφωνεί με την υπάρχουσα θεωρία.
Προχωρώντας με την εφαρμογή της μεθόδου της Πολλαπλής Παλινδρόμησης,
και αφού έχει ολοκληρωθεί τόσο ο ορισμός της εξίσωσης του μοντέλου (βλ. εξίσωση
(2)) όσο και η διεξαγωγή των πρώτων αποτελεσμάτων, εφαρμόστηκε η παραπάνω
διαδικασία τριών βημάτων των Janssens et al. (2008), η οποία οδήγησε στα
παρακάτω συμπεράσματα.
1ο Βήμα: Έλεγχος Παραβίασης των Βασικών Προϋποθέσεων της Πολλαπλής
Παλινδρόμησης: Σύμφωνα με τους Janssens et al. (2008), υπάρχουν εννιά
προϋποθέσεις εφαρμογής της Πολλαπλής Παλινδρόμησης, εκ των οποίων οι δύο
είναι θεωρητικές και δεν ελέγχονται στην πράξη, ενώ οι υπόλοιπες επτά είναι
πρακτικές και πρέπει να ελέγχονται σε κάθε μοντέλο. Οι επτά αυτές προϋποθέσεις
και η τήρησή τους, ή μη, στη συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάζονται ευθύς αμέσως:
1) Όλες οι σχετικές ανεξάρτητες μεταβλητές πρέπει να συμπεριληφθούν στο μοντέλο
Εάν ο εκάστοτε ερευνητής δεν συμπεριλάβει στο μοντέλο της Παλινδρόμησης όλες
τις πιθανές σχετικές ανεξάρτητες μεταβλητές, τότε τα αποτελέσματα θα είναι
μεροληπτικά. Ένας καλός τρόπος εκτίμησης του αν λείπουν κάποιες σχετικές
ανεξάρτητες μεταβλητές, είναι ο έλεγχος του γραφήματος των Τυπικών Καταλοίπων
(μεταβλητή ZRESID) και των Τυπικών Εκτιμηθέντων Τιμών (μεταβλητή ZPRED)
(Janssens et al., 2008).
Η πιθανή παρουσία συγκεκριμένου σχεδίου (pattern) στο (ZPRED, ZRESID)
γράφημα, αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι πιθανώς λείπει από το μοντέλο κάποια
σχετική ανεξάρτητη μεταβλητή που δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη του ερευνητή.
Εάν για παράδειγμα, τα σημεία στο γράφημα δημιουργούν κάποιες ομάδες (clusters),
τότε είναι πιθανό να λείπει από το μοντέλο της παλινδρόμησης μία ονομαστική
ανεξάρτητη μεταβλητή η οποία περιέχει τόσες κατηγορίες όσες και οι ομάδες που
δημιουργούνται στο γράφημα (Janssens et al., 2008). Το αντίστοιχο (ZPRED,
ZRESID) γράφημα για την παρούσα έρευνα παρουσιάζεται στο Σχήμα 7.2.
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Σχήμα 7.2: Γράφημα Scatterplot (ZPRED, ZRESID)
Εξαρτημένη Μεταβλητή: Επίπεδο Βελτίωσης της Εξαγωγικής Επίδοσης από τη Χρήση του
Διαδικτύου

Τυπικά Κατάλοιπα Παλινδρόμησης (ZRESID)

3

51
24

2

1

0

-1

-2
-3

-2

-1

0

1

2

3

Τυπικές Εκτιμηθέντες Τιμές Παλινδρόμησης (ZPRED)

Μία προσεκτική ματιά στο γράφημα του Σχήματος 7.2, αποκαλύπτει πως δεν
φαίνεται να περιέχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο (pattern) που να υποδηλώνει την
έλλειψη κάποιας σχετικής ανεξάρτητης μεταβλητής, με αποτέλεσμα να μην
παραβιάζεται η συγκεκριμένη υπόθεση.
2) Τόσο η εξαρτημένη όσο και οι ανεξάρτητες μεταβλητές πρέπει να είναι είτε
διατακτικές, είτε διαστημικές, είτε ποσοτικές
Όπως έχει ήδη περιγραφεί αναλυτικά στο Γ΄ Μέρος, η εξαρτημένη μεταβλητή του
μοντέλου της παρούσας έρευνας (βλ. §6.4.3.2) είναι μία σύνθετη διαστημική
μεταβλητή, ενώ στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι ανεξάρτητες μεταβλητές του
μοντέλου είναι διαστημικές-διατακτικές. Υπάρχουν μόνο δύο ονομαστικές
μεταβλητές οι οποίες μετατράπηκαν σε Ψευδομεταβλητές (Dummy Variables) για να
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μπορούν να συμπεριληφθούν στην εξίσωση της παλινδρόμησης (Janssens et al.,
2008).
3) Ύπαρξη γραμμικής σχέσης μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητων μεταβλητών
Εάν η σχέση που ενώνει την εξαρτημένη με τις ανεξάρτητες μεταβλητές δεν είναι
γραμμική αλλά είναι άλλου τύπου, π.χ. τετραγωνική, ή λογαριθμική, και εφαρμοστεί
το μοντέλο της γραμμικής παλινδρόμησης, τότε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν
θα είναι μεροληπτικά και λανθασμένα. Σύμφωνα με τους Janssens et al. (2008), ένας
καλός τρόπος εξακρίβωσης του είδους της σχέσης μεταξύ εξαρτημένης και
ανεξάρτητων μεταβλητών είναι και πάλι ο έλεγχος του γραφήματος των Τυπικών
Καταλοίπων (μεταβλητή ZRESID) και των Τυπικών Εκτιμηθέντων Τιμών
(μεταβλητή ZPRED).
Η πιθανή παρουσία συγκεκριμένου σχεδίου (pattern), π.χ. κάποιας παραβολής,
στο (ZPRED, ZRESID) γράφημα, αποτελεί ισχυρή ένδειξη ύπαρξης μη γραμμικής
σχέσης μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητων μεταβλητών. Και πάλι, μία
προσεκτική ματιά στο γράφημα του Σχήματος 7.2, αποκαλύπτει πως δεν φαίνεται να
περιέχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο (pattern) που να υποδηλώνει την ύπαρξη
οποιασδήποτε μη γραμμικής σχέσης, με αποτέλεσμα να μην παραβιάζεται η
συγκεκριμένη υπόθεση.
4) Τα κατάλοιπα
Τα κατάλοιπα του μοντέλου παλινδρόμησης πρέπει να ικανοποιούν τέσσερα βασικά
χαρακτηριστικά: α) Ανεξαρτησία (Independence), β) Κανονικότητα (Normality), γ)
Ομοιοσκεδαστικότητα (Homoscedasticity), και δ) Ανυπαρξία Αυτοσυσχέτισης
(Autocorrelation) (Janssens et al., 2008). Το κάθε ένα από τα τέσσερα αυτά
χαρακτηριστικά εξετάζεται χωριστά.
α) Ανεξαρτησία (Independence)
Το

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό σημαίνει ότι κάθε παρατήρηση

(ερωτηματολόγιο) του δείγματος πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τις
υπόλοιπες. Επειδή στη συγκεκριμένη έρευνα, το κάθε στέλεχος που
συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο αφενός δεν είχε καμία επαφή με τα
στελέχη των υπολοίπων εταιριών του δείγματος και αφετέρου δεν
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επηρεάστηκαν οι απαντήσεις του από τα στελέχη αυτά, το χαρακτηριστικό
της ανεξαρτησίας είναι εξασφαλισμένο.
β) Κανονικότητα (Normality)
Για τον έλεγχο της κανονικότητας των καταλοίπων προτείνονται από τους
Janssens et al. (2008) τρεις τρόποι: i) έλεγχος του ιστογράμματος των
καταλοίπων, ii) έλεγχος του Normal P-P γραφήματος των καταλοίπων, και
iii) έλεγχος των καταλοίπων με τα μη-παραμετρικά τεστ των KolmogorovSmirnov (με τη χρήση της διόρθωσης Lilliefors) και Shapiro-Wilk’s W.
Ξεκινώντας με τον πρώτο τρόπο, στο Σχήμα 7.3 που ακολουθεί,
παρουσιάζεται το Ιστόγραμμα των καταλοίπων της συγκεκριμένης έρευνας.
Σχήμα 7.3: Ιστόγραμμα Καταλοίπων

Εξαρτημένη Μεταβλητή: Επίπεδο Βελτίωσης της Εξαγωγικής
Επίδοσης από τη Χρήση του Διαδικτύου

12,5

Συχνότητα

10,0

7,5

5,0

2,5

0,0
-2

-1

0

1

Τυπικά Κατάλοιπα Παλινδρομησης
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Παρατηρώντας το Ιστόγραμμα των καταλοίπων της έρευνας σε συνδυασμό
με τη γραμμή της κανονικής κατανομής, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η
κατανομή των καταλοίπων ακολουθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τη μορφή της
γραμμής και άρα τα κατάλοιπα εμφανίζουν κανονικότητα με βάση τον
πρώτο έλεγχο. Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας τον δεύτερο τρόπο, στο Σχήμα
7.4 που ακολουθεί, παρουσιάζεται το Normal P-P γράφημα των καταλοίπων
της έρευνας.
Σχήμα 7.4: Normal P-P Γράφημα των Καταλοίπων
Εξαρτημένη Μεταβλητή: Επίπεδο Βελτίωσης της Εξαγωγικής
Επίδοσης από τη Χρήση του Διαδικτύου
1,0

Expected Cum Prob

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Observed Cum Prob

Για να ισχύει το χαρακτηριστικό της κανονικότητας με βάση το δεύτερο
τρόπο, θα πρέπει οι παρατηρήσεις των καταλοίπων να κατανέμονται επάνω
ή γύρω από τη γραμμή των 45 μοιρών. Παρατηρώντας την κατανομή των
καταλοίπων της έρευνας στο Normal P-P γράφημα του Σχήματος 7.4,
προκύπτει το συμπέρασμα ότι η κατανομή των καταλοίπων ακολουθεί σε
πολύ μεγάλο βαθμό τη γραμμή των 45 μοιρών και άρα τα κατάλοιπα
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εμφανίζουν κανονικότητα και με βάση το δεύτερο έλεγχο. Τέλος,
ολοκληρώνοντας τον έλεγχο της κανονικότητας των καταλοίπων με τον
τρίτο τρόπο, δηλαδή με τη χρήση των δύο μη-παραμετρικών τεστ,
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στον Πίνακα 7.43 που ακολουθεί.
Πίνακας 7.43: Μη-Παραμετρικά Τεστ Κανονικότητας Καταλοίπων
Kolmogorov-Smirnov(α)

Τυπικά
Κατάλοιπα

Shapiro-Wilk

Στατιστικό

Βαθμοί
Ελευθερίας

Sig.

Στατιστικό

Βαθμοί
Ελευθερίας

Sig.

0,080

74

0,200(*)

0,978

74

0,226

(α) Διόρθωση Σημαντικότητας Lilliefors
(*) Αυτό είναι το χαμηλότερο όριο πραγματικής σημαντικότητας

Για την πραγματοποίηση του ελέγχου κανονικότητας των καταλοίπων με τα
δύο συγκεκριμένα μη-παραμετρικά τεστ, χρησιμοποιούνται τα επίπεδα
σημαντικότητας.

Εφόσον

οι

τιμές

σημαντικότητας,

για

το

τεστ

Kolmogorov-Smirnov (με τη χρήση της διόρθωσης Lilliefors) και το τεστ
Shapiro-Wilk’s W, είναι 0,200 και 0,226 αντίστοιχα (μεγαλύτερες από
0,05), προκύπτει το συμπέρασμα ότι η μηδενική υπόθεση γίνεται αποδεκτή.
Η μηδενική υπόθεση στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρει ότι τα
κατάλοιπα της έρευνας ακολουθούν την κανονική κατανομή. Έτσι, το
συμπέρασμα που προέκυψε από τους δύο πρώτους γραφικούς ελέγχους,
επιβεβαιώνεται τυπικά και από τον τρίτο έλεγχο: τα τυπικά κατάλοιπα της
παρούσας έρευνας κατανέμονται κανονικά.
γ) Ομοιοσκεδαστικότητα (Homoscedasticity)
Το χαρακτηριστικό της Ομοιοσκεδαστικότητας αφορά την ύπαρξη ίδιας
διακύμανσης των καταλοίπων για κάθε τιμή της εκάστοτε ανεξάρτητης
μεταβλητής. Όταν η συγκεκριμένη συνθήκη δεν ισχύει, τότε εμφανίζεται το
φαινόμενο της Ετεροσκεδαστικότητας και τα αποτελέσματα της εξίσωσης
της παλινδρόμησης είναι μεροληπτικά (Janssens et al., 2008). Ένδειξη
ύπαρξης Ετεροσκεδαστικότητας, αποτελεί η παρουσία συγκεκριμένων
σχεδίων (patterns), όπως για παράδειγμα το τρίγωνο που είναι ανοιχτό από
αριστερά ή από δεξιά, και το διαμάντι, τόσο στο γράφημα των Τυπικών
Καταλοίπων (μεταβλητή ZRESID) και των Τυπικών Εκτιμηθέντων Τιμών
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(μεταβλητή ZPRED), όσο και στα μερικά γραφήματα (Partial Plots) των
καταλοίπων της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής χωριστά. Εξετάζοντας τόσο
το (ZPRED, ZRESID) γράφημα των καταλοίπων του μοντέλου που
παρουσιάστηκε στο Σχήμα 7.2, όσο και τα μερικά γραφήματα των
καταλοίπων των 20 ανεξάρτητων μεταβλητών του μοντέλου (τα οποία δεν
παρουσιάζονται για λόγους οικονομίας χώρου), προκύπτει το συμπέρασμα
ότι τα κατάλοιπα δεν εμφανίζουν το φαινόμενο της Ετεροσκεδαστικότητας
(άρα εμφανίζουν το χαρακτηριστικό της Ομοιοσκεδαστικότητας).
δ) Ανυπαρξία Αυτοσυσχέτισης (Autocorrelation)
Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός ότι το χαρακτηριστικό της Αυτοσυσχέτισης
αφορά μόνο δεδομένα Χρονοσειρών και αφετέρου ότι τα δεδομένα της
συγκεκριμένης έρευνας

είναι Διαστρωματικά,

είναι προφανές

ότι

ικανοποιείται το χαρακτηριστικό της ανυπαρξίας Αυτοσυσχέτισης.
5) Επαρκής αριθμός παρατηρήσεων-δεδομένων
Για τον καθορισμό του αριθμού των παρατηρήσεων, και κατ’ επέκταση του
μεγέθους του δείγματος, οι Janssens et al. (2008) προτείνουν έναν εμπειρικό κανόνα
(rule of thumb) σύμφωνα με τον οποίο το ελάχιστο είναι να υπάρχουν τέσσερις
παρατηρήσεις

για

κάθε

ανεξάρτητη

μεταβλητή,

ενώ

η

ύπαρξη

πέντε

παρατηρήσεων/ανεξάρτητη μεταβλητή εξασφαλίζει μεγαλύτερη σιγουριά. Εφόσον,
οι ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου είναι είκοσι, θα πρέπει ο ελάχιστος
αριθμός των παρατηρήσεων να είναι ογδόντα (4*20=80), ενώ ένα δείγμα της τάξεως
των 100 παρατηρήσεων θα εξασφάλιζε μεγαλύτερη σιγουριά. Στην παρούσα έρευνα,
ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι 80, άρα ικανοποιείται κατ’ ελάχιστο η
συγκεκριμένη προϋπόθεση. Για τον περιορισμό

αυτού

του προβλήματος

υιοθετήθηκαν ευρύτερα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας α = 10% (Tabachnick
and Fidell, 1996).
6) Ανυπαρξία Πολυσυγγραμμικότητας
Το πρόβλημα της Πολυσυγγραμμικότητας εμφανίζεται όταν οι ανεξάρτητες
μεταβλητές συσχετίζονται μεταξύ τους σε πολύ υψηλό βαθμό (π.χ. συσχέτιση
Pearson μεγαλύτερη από 0,90) (Tabachnick and Fidell, 1996). Σύμφωνα με τους
Janssens et al. (2008), υπάρχουν πολλές ενδείξεις Πολυσυγγραμμικότητας. Μερικές
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από αυτές είναι: α) η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής τιμής του στατιστικού F στον
Πίνακα Ανάλυσης της Διακύμανσης του Μοντέλου (ANOVA), ενώ ταυτόχρονα όλοι
οι συντελεστές της παλινδρόμησης να είναι στατιστικά ασήμαντοι, β) ύπαρξη
συντελεστών συσχέτισης Pearson με τιμές μεγαλύτερες από 0,60, γ) η ύπαρξη τιμών
του δείκτη “Tolerance” πολύ κοντά στο μηδέν, δ) η ύπαρξη τιμών του δείκτη “VIF”
(Variance Inflation Factor ή Παράγοντας Πληθυσμιακής Διακύμανσης – βλ. Σιώμκο
and Βασιλικοπούλου, 2005) μεγαλύτερες από 10, ε) η ύπαρξη τιμών του δείκτη
“Eigenvalue” πολύ κοντά στο μηδέν, και στ) η ύπαρξη τιμών του δείκτη “Condition
Index” μεγαλύτερες από 30. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι δείκτες ένδειξης
Πολυσυγγραμμικότητας είναι οι δύο τελευταίοι, ενώ σε λιγότερες περιπτώσεις
χρησιμοποιούνται οι δείκτες “Tolerance” και “VIF” (Janssens et al., 2008). Στα
πλαίσια της παρούσας έρευνας, θα χρησιμοποιηθούν και οι τέσσερις αυτοί δείκτες.
Στο Πίνακα 7.44 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι τιμές και των τεσσάρων αυτών
δεικτών για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου.
Εξετάζοντας τους δύο πρώτους δείκτες του Πίνακα 7.44 (“Tolerance” και
“VIF”), δεν διαπιστώνεται κάποιο πρόβλημα Πολυσυγγραμμικότητας αφού οι τιμές
του πρώτου δεν πλησιάζουν πολύ στο μηδέν και καμία τιμή του δεύτερου δεν
ξεπερνάει το 10. Αντιθέτως, εξετάζοντας τους άλλους δύο δείκτες (“Eigenvalue” και
“Condition

Index”)

του

Πίνακα,

διαπιστώνεται

πολύ

μεγάλο

πρόβλημα

Πολυσυγγραμμικότητας, αφού τόσο ο δείκτης του “Eigenvalue” φτάνει να είναι
σχεδόν 0 (0,004), όσο και ο δείκτης του “Condition Index” φτάνει να είναι πολύ
μεγαλύτερος του 30 (72,193).
Ή ύπαρξη Πολυσυγγραμμικότητας παραβιάζει τη συγκεκριμένη προϋπόθεση
και δεν επιτρέπει την παραπέρα εξέταση των αποτελεσμάτων του μοντέλου, εάν δεν
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Όταν προκύπτει πρόβλημα Πολυσυγγραμμικότητας,
οι Janssens et al. (2008) προτείνουν σαν ένα πρώτο τρόπο αντιμετώπισης τη
διαγραφή από το μοντέλο μίας ή και περισσοτέρων ανεξάρτητων μεταβλητών
εωσότου εξαφανιστεί το πρόβλημα της Πολυσυγγραμμικότητας. Εφόσον, λοιπόν,
στόχος της παρούσας έρευνας είναι καταλήξουμε σε ένα μοντέλο όπου όλες οι
ανεξάρτητες μεταβλητές θα είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας
α = 10%, χωρίς την ύπαρξη του προβλήματος της Πολυσυγγραμμικότητας, θα
χρησιμοποιηθεί σε δεύτερο στάδιο η μέθοδος της Backward Deletion (Tabachnick and
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Πίνακας 7.44: Δείκτες Πολυσυγγραμμικότητας Μοντέλου
Tolerance

VIF

Eigenvalue

Condition Index

-

-

18,766

1,000

ΕΓΔ

0,749

1,336

0,981

4,374

ΤΧΔ

0,671

1,491

0,442

6,513

ΕΕΔ

0,418

2,392

0,365

7,170

ΤΥΕ

0,451

2,217

0,273

8,292

ΚΣΗΕ

0,559

1,790

0,194

9,838

ΑΠΣ

0,491

2,036

0,142

11,490

ΣΧΔ – Επικοινωνία

0,493

2,027

0,119

12,553

ΜΕ

0,630

1,588

0,113

12,899

ΕΔΔ

0,410

2,437

0,100

13,711

ΕΕΕ

0,245

4,087

0,081

15,180

ΠΟΔ

0,717

1,395

0,081

15,241

ΧΕΠ

0,679

1,472

0,071

16,286

ΤΕ

0,594

1,684

0,061

17,531

ΕΕΣ

0,543

1,843

0,045

20,430

ΚΕ – Άμεσα

0,651

1,536

0,040

21,618

ΚΕ – Αντιπρόσωπος

0,634

1,578

0,034

23,582

ΒΚΕ

0,527

1,897

0,032

24,169

ΦΔ

0,529

1,892

0,026

26,889

ΑΕΑ

0,548

1,824

0,021

29,831

ΠΕΣ

0,748

1,336

0,009

45,276

ΑΓΕΙ

0,714

1,401

0,004

72,193

(Σταθερά)

Fidell, 1996), κατά την οποία η εξίσωση ξεκινάει με όλες τις ανεξάρτητες
μεταβλητές

και

στη

συνέχεια

αρχίζουν

να

αφαιρούνται

μία

τη

φορά

(αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα και το πρόβλημα της Πολυσυγγραμμικότητας)
ανάλογα με το πόσο συνεισφέρουν σημαντικά στην Παλινδρόμηση. Πριν γίνει η
εφαρμογή της μεθόδου της Backward Deletion, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος
των επτά προϋποθέσεων, εξετάζοντας την έβδομη και τελευταία προϋπόθεση για το
μοντέλο.
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7) Ακραίες Τιμές (Outliers)
Σύμφωνα με τους Tabachnick and Fidell (1996), οι ακραίες τιμές εμφανίζονται
μακριά από το μέσο, δεν σχετίζονται με τις υπόλοιπες περιπτώσεις, και έχουν πολύ
μεγάλη επίδραση στα αποτελέσματα της Παλινδρόμησης. Για το λόγο αυτό, θα
πρέπει οι αντίστοιχες περιπτώσεις που εμφανίζουν τις ακραίες τιμές είτε να
αποκλείονται από το δείγμα, είτε να μετατρέπονται συνδυαζόμενες με άλλες
μεταβλητές. Η πιο συχνή αντιμετώπιση είναι η διαγραφή από το δείγμα των
αντίστοιχων περιπτώσεων.
Για τον εντοπισμό της ύπαρξης πιθανών ακραίων τιμών, χρησιμοποιείται
αρχικά το κριτήριο των 2 τυπικών αποκλίσεων της κάθε περίπτωσης από το μέσο,
και στη συνέχεια εξετάζεται τόσο το γράφημα των Τυπικών Καταλοίπων (μεταβλητή
ZRESID) και των Τυπικών Εκτιμηθέντων Τιμών (μεταβλητή ZPRED), όσο και το
Normal Q-Q γράφημα των Τυπικών Καταλοίπων (Janssens et al., 2008).
Εφαρμόζοντας στην παρούσα έρευνα το κριτήριο των 2 τυπικών αποκλίσεων
από το μέσο, και στη συνέχεια εξετάζοντας το (ZPRED, ZRESID) γράφημα του
Σχήματος 7.2, προκύπτει ότι υπάρχουν ενδεχόμενα δύο ακραίες τιμές (σίγουρα η
περίπτωση 51, και ίσως η περίπτωση 24) που πιθανώς επηρεάζουν σημαντικά τα
αποτελέσματα της Παλινδρόμησης.
Τέλος, χρησιμοποιώντας το Normal Q-Q γράφημα των Τυπικών Καταλοίπων
που παρουσιάζεται στο Σχήμα 7.5 που ακολουθεί, διαπιστώνεται ότι όντως οι
περιπτώσεις 51 και 24 αποτελούν ακραίες τιμές και πρέπει να μη συμπεριληφθούν
στο δείγμα κατά την εφαρμογή της μεθόδου της Backward Deletion.
Στην υποενότητα που ακολουθεί, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της
εφαρμογής της μεθόδου της Backward Deletion, αφού πρώτα αποκλειστούν από το
δείγμα οι ακραίες περιπτώσεις 51 και 24. Στη συνέχεια, θα ακολουθηθεί η
διαδικασία των τριών βημάτων των Janssens et al. (2008), έτσι ώστε να
ολοκληρωθεί με επιτυχία η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου και να προκύψουν
στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα.
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Σχήμα 7.5: Normal Q-Q Γράφημα των Τυπικών Καταλοίπων (Outliers)
3,00000

51
24

2,00000

1,00000

0,00000

-1,00000

-2,00000

Τυπικά Κατάλοιπα

7.3.2 Αποτελέσματα της Μεθόδου της Backward Deletion
Τα δύο πρώτα στάδια, κατά την εφαρμογή της μεθόδου της Backward Deletion, είναι
ίδια με αυτά της Standard Multiple Regression, δηλαδή πρώτα υλοποιείται ο ορισμός
της εξίσωσης με την εξαρτημένη και τις ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου, και
στη συνέχεια τρέχουν τα πρώτα αποτελέσματα. Αναφορικά με το πρώτο στάδιο, θα
χρησιμοποιηθεί η εξίσωση (2) (βλ. §7.3), ενώ τα πρώτα αποτελέσματα της μεθόδου
της Backward Deletion παρουσιάζονται στους Πίνακες που ακολουθούν. Αφού
ολοκληρωθεί και η παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης
μεθόδου, θα ακολουθήσει, σύμφωνα με τους Janssens et al. (2008), η περιγραφή της
διαδικασίας των τριών βημάτων που αναλύθηκε παραπάνω.
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Πίνακας 7.45: Μεταβλητές του Μοντέλου που Εισάχθηκαν/Διαγράφηκαν (α)
Μοντέλο

Εισαγόμενες
Μεταβλητές

1

ΑΓΕΙ
ΦΔ
ΕΔΔ
ΕΕΣ
ΕΓΔ
ΠΟΔ
ΚΕ – Άμεσα
ΧΕΠ
ΠΕΣ
ΜΕ
ΤΧΔ
ΕΕΔ
ΣΧΔ – Επικοινωνία
ΚΕ – Αντιπρόσωπος
ΚΣΗΕ
ΤΕ
ΑΕΑ
ΒΚΕ
ΑΠΣ
ΤΥΕ
ΕΕΕ (β)

2

Διαγραφόμενες
Μεταβλητές

Μέθοδος

Enter

ΚΕ – Αντιπρόσωπος

Backward
(κριτήριο διαγραφής:
Πιθανότητα του F >= 0,100).

3

Backward
(κριτήριο διαγραφής:

ΕΕΕ

Πιθανότητα του F >= 0,100).

4

Backward
(κριτήριο διαγραφής:

ΤΧΔ

Πιθανότητα του F >= 0,100).

5

Backward
(κριτήριο διαγραφής:

ΒΚΕ

Πιθανότητα του F >= 0,100).

6

Backward
(κριτήριο διαγραφής:

ΠΟΔ

Πιθανότητα του F >= 0,100).

7

Backward
(κριτήριο διαγραφής:

ΑΕΑ

Πιθανότητα του F >= 0,100).

8

Backward
(κριτήριο διαγραφής:

ΚΣΗΕ

Πιθανότητα του F >= 0,100).

9

Backward
(κριτήριο διαγραφής:

ΜΕ

Πιθανότητα του F >= 0,100).
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Πίνακας 7.45: Μεταβλητές του Μοντέλου που Εισάχθηκαν/Διαγράφηκαν (Συνεχ.)
Εισαγόμενες
Μεταβλητές

Μοντέλο
10

Διαγραφόμενες
Μεταβλητές

Μέθοδος
Backward
(κριτήριο διαγραφής:

ΠΕΣ

Πιθανότητα του F >= 0,100).

11

Backward
(κριτήριο διαγραφής:

ΚΕ - Άμεσα

Πιθανότητα του F >= 0,100).

12

ΣΧΔ - Επικοινωνία

Backward
(κριτήριο διαγραφής:
Πιθανότητα του F >= 0,100).

13

Backward
(κριτήριο διαγραφής:

ΕΕΣ

Πιθανότητα του F >= 0,100).
(α) Εξαρτημένη Μεταβλητή: Επίπεδο Βελτίωσης Εξαγωγικής Επίδοσης από Χρήση Διαδικτύου
(β) Tolerance = 0,000 επίτευξη ορίου.

Πίνακας 7.46: Περίληψη Μοντέλων (Models Summary)
Προσαρμοσμένο Τυπικό Σφάλμα
R2
Εκτίμησης

Μοντέλο

R

R2

1

0,819

0,670

0,532

0,602

2

0,819

0,670

0,541

0,596

3

0,819

0,670

0,549

0,590

4

0,818

0,670

0,558

0,585

5

0,818

0,669

0,565

0,580

6

0,817

0,667

0,571

0,576

7

0,816

0,666

0,577

0,572

8

0,815

0,664

0,582

0,569

9

0,814

0,662

0,587

0,565

10

0,812

0,659

0,590

0,563

11

0,810

0,656

0,593

0,561

12

0,807

0,652

0,594

0,560

13

0,803

0,644

0,593

0,561
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Πίνακας 7.47: Ανάλυση Διακύμανσης Μοντέλων (Models ANOVA)
Μοντέλο

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Παλινδρόμηση
Κατάλοιπα
Σύνολο
Παλινδρόμηση
Κατάλοιπα
Σύνολο
Παλινδρόμηση
Κατάλοιπα
Σύνολο
Παλινδρόμηση
Κατάλοιπα
Σύνολο
Παλινδρόμηση
Κατάλοιπα
Σύνολο
Παλινδρόμηση
Κατάλοιπα
Σύνολο
Παλινδρόμηση
Κατάλοιπα
Σύνολο
Παλινδρόμηση
Κατάλοιπα
Σύνολο
Παλινδρόμηση
Κατάλοιπα
Σύνολο
Παλινδρόμηση
Κατάλοιπα
Σύνολο
Παλινδρόμηση
Κατάλοιπα
Σύνολο
Παλινδρόμηση
Κατάλοιπα
Σύνολο
Παλινδρόμηση
Κατάλοιπα
Σύνολο

Άθροισμα
Τετραγώνων

Βαθμοί
Ελευθερίας

Μέσος Όρος
Τετραγώνων

Στατιστικό
F

Sig.

36,820
18,110
54,930
36,818
18,112
54,930
36,803
18,127
54,930
36,790
18,140
54,930
36,741
18,188
54,930
36,664
18,266
54,930
36,598
18,332
54,930
36,499
18,431
54,930
36,384
18,546
54,930
36,218
18,712
54,930
36,038
18,892
54,930
35,791
19,139
54,930
35,402
19,528
54,930

21
50
71
20
51
71
19
52
71
18
53
71
17
54
71
16
55
71
15
56
71
14
57
71
13
58
71
12
59
71
11
60
71
10
61
71
9
62
71

1,753
0,362

4,841

0,000

1,841
0,355

5,184

0,000

1,937
0,349

5,557

0,000

2,044
0,342

5,972

0,000

2,161
0,337

6,417

0,000

2,292
0,332

6,900

0,000

2,440
0,327

7,453

0,000

2,607
0,323

8,063

0,000

2,799
0,320

8,753

0,000

3,018
0,317

9,517

0,000

3,276
0,315

10,405

0,000

3,579
0,314

11,407

0,000

3,934
0,315

12,488

0,000

398

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

Πίνακας 7.48: Συντελεστές του Τελικού Μοντέλου (13η Επανάληψη) με τη Μέθοδο
της Backward Deletion (Coefficients)
b

Τυπικό
Σφάλμα

(Σταθερά)

-1,346

0,643

ΕΓΔ

-0,207

0,102

ΕΕΔ

0,463

ΤΥΕ

Beta

t

Sig.

a=0,05

-2,094

0,040

ü

-0,164

-2,018

0,048

ü

0,088

0,511

5,281

0,000

ü

0,257

0,094

0,267

2,745

0,008

ü

ΑΠΣ

0,223

0,120

0,164

1,848

0,069

ΕΔΔ

0,251

0,109

0,189

2,308

0,024

ü

ΧΕΠ

-0,338

0,089

-0,318

-3,804

0,000

ü

ΤΕ

0,504

0,154

0,258

3,262

0,002

ü

ΦΔ

0,249

0,074

0,277

3,364

0,001

ü

ΑΓΕΙ

0,122

0,051

0,191

2,394

0,020

ü

a=0,10

ü

Πίνακας 7.49: Μεταβλητές που Διαγράφηκαν από το Τελικό Μοντέλο (13η
Επανάληψη) με τη Μέθοδο της Backward Deletion (Coefficients)
Beta In

t

Sig.

Μερική
Συσχέτιση

ΣΧΔ – Ενσωμάτωση

0,041

0,485

0,629

0,062

ΚΕ – Αντιπρόσωπος

-0,024

-0,289

0,773

-0,037

ΕΕΕ

0,080

0,609

0,545

0,078

ΤΧΔ

-0,004

-0,050

0,961

-0,006

ΒΚΕ

0,004

0,050

0,960

0,006

ΠΟΔ

-0,025

-0,311

0,757

-0,040

ΑΕΑ

-0,031

-0,325

0,746

-0,042

ΚΣΗΕ

-0,064

-0,650

0,518

-0,083

ΜΕ

-0,050

-0,561

0,577

-0,072

ΠΕΣ

0,062

0,742

0,461

0,095

ΚΕ – Άμεσα

0,071

0,851

0,398

0,108

ΣΧΔ – Επικοινωνία

-0,041

-0,485

0,629

-0,062

ΕΕΣ

-0,094

-1,114

0,270

-0,141
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Προχωρώντας με την εφαρμογή της μεθόδου της Backward Deletion, και αφού
έχει ολοκληρωθεί τόσο ο ορισμός της εξίσωσης του μοντέλου (βλ. εξίσωση (2)) όσο
και η διεξαγωγή των πρώτων αποτελεσμάτων, εφαρμόστηκε η διαδικασία τριών
βημάτων των Janssens et al. (2008), η οποία οδήγησε στα παρακάτω συμπεράσματα.
1ο Βήμα: Έλεγχος Παραβίασης των Βασικών Προϋποθέσεων της Πολλαπλής
Παλινδρόμησης:
1) Όλες οι σχετικές ανεξάρτητες μεταβλητές πρέπει να συμπεριληφθούν στο μοντέλο
Η πιθανή παρουσία συγκεκριμένου σχεδίου (pattern) στο (ZPRED, ZRESID)
γράφημα, αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι πιθανώς λείπει από το μοντέλο κάποια
σχετική ανεξάρτητη μεταβλητή που δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη του ερευνητή.
Το αντίστοιχο (ZPRED, ZRESID) γράφημα της μεθόδου της Backward Deletion
παρουσιάζεται στο Σχήμα 7.6.
Σχήμα 7.6: Γράφημα Scatterplot (ZPRED, ZRESID) της Μεθόδου της Backward
Deletion

Τυπικά Κατάλοιπα Παλινδρόμησης (ZRESID)

Εξαρτημένη Μεταβλητή: Επίπεδο Βελτίωσηςτης Εξαγωγικής Επίδοσης από τη Χρήση
του Διαδικτύου

2

0

-2

12

-4

-4

-2

0

2

Τυπικές Εκτιμηθέντες Τιμές Παλινδρόμησης (ZPRED)
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Μία προσεκτική ματιά στο γράφημα του Σχήματος 7.6, αποκαλύπτει πως δεν
φαίνεται να περιέχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο (pattern) που να υποδηλώνει την
έλλειψη κάποιας σχετικής ανεξάρτητης μεταβλητής, με αποτέλεσμα να μην
παραβιάζεται η συγκεκριμένη υπόθεση.
2) Τόσο η εξαρτημένη όσο και οι ανεξάρτητες μεταβλητές πρέπει να είναι είτε
διατακτικές, είτε διαστημικές, είτε ποσοτικές
Όπως έχει ήδη περιγραφεί αναλυτικά στο Γ΄ Μέρος, η εξαρτημένη μεταβλητή του
μοντέλου της παρούσας έρευνας (βλ. §6.4.3.2) είναι μία σύνθετη διαστημική
μεταβλητή, ενώ στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι ανεξάρτητες μεταβλητές του
μοντέλου είναι διαστημικές-διατακτικές. Υπάρχουν μόνο δύο ονομαστικές
μεταβλητές οι οποίες μετατράπηκαν σε Ψευδομεταβλητές (Dummy Variables) για να
μπορούν να συμπεριληφθούν στην εξίσωση της παλινδρόμησης (Janssens et al.,
2008).
3) Ύπαρξη γραμμικής σχέσης μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητων μεταβλητών
Η πιθανή παρουσία συγκεκριμένου σχεδίου (pattern), π.χ. κάποιας παραβολής, στο
(ZPRED, ZRESID) γράφημα, αποτελεί ισχυρή ένδειξη ύπαρξης μη γραμμικής
σχέσης μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητων μεταβλητών. Και πάλι, μία
προσεκτική ματιά στο γράφημα του Σχήματος 7.6, αποκαλύπτει πως δεν φαίνεται να
περιέχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο (pattern) που να υποδηλώνει την ύπαρξη
οποιασδήποτε μη γραμμικής σχέσης, με αποτέλεσμα να μην παραβιάζεται η
συγκεκριμένη υπόθεση.
4) Τα κατάλοιπα
α) Ανεξαρτησία (Independence)
Ισχύει ότι ίσχυσε και στην εφαρμογή της μεθόδου της Standard Multiple
Regression (βλ. §7.3.1), δηλαδή ισχύει ότι το κάθε στέλεχος που
συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο αφενός δεν είχε καμία επαφή με τα
στελέχη των υπολοίπων εταιριών του δείγματος και αφετέρου δεν
επηρεάστηκαν οι απαντήσεις του από τα στελέχη αυτά, με αποτέλεσμα το
χαρακτηριστικό της ανεξαρτησίας να είναι εξασφαλισμένο και να μην
παραβιάζεται.
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β) Κανονικότητα (Normality)
i) Έλεγχος του ιστογράμματος των καταλοίπων:
Ξεκινώντας με τον πρώτο τρόπο, στο Σχήμα 7.7 που ακολουθεί,
παρουσιάζεται

το

Ιστόγραμμα

των

καταλοίπων

που

προέκυψε

εφαρμόζοντας τη μέθοδο της Backward Deletion.
Σχήμα 7.7: Ιστόγραμμα Καταλοίπων της Μεθόδου της Backward Deletion
Εξαρτημένη Μεταβλητή: Επίπεδο Βελτίωσηςτης Εξαγωγικής Επίδοσης από τη
Χρήση του Διαδικτύου
20

Συχνότητα

15

10

5

0
-6

-4

-2

0

2

4

Τυπικά Κατάλοιπα Παλινδρόμησης

Παρατηρώντας το Ιστόγραμμα των καταλοίπων της μεθόδου της Backward
Deletion σε συνδυασμό με τη γραμμή της κανονικής κατανομής, προκύπτει
το συμπέρασμα ότι η κατανομή των καταλοίπων ακολουθεί σε πάρα πολύ
μεγάλο βαθμό τη μορφή της γραμμής και άρα τα κατάλοιπα εμφανίζουν
κανονικότητα με βάση τον πρώτο έλεγχο.
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ii) Έλεγχος του Normal P-P γραφήματος των καταλοίπων:
Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας τον δεύτερο έλεγχο, στο Σχήμα 7.8 που
ακολουθεί, παρουσιάζεται το Normal P-P γράφημα των καταλοίπων που
προέκυψε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Backward Deletion.
Σχήμα 7.8: Normal P-P Γράφημα των Καταλοίπων της Μεθόδου της Backward
Deletion
Εξαρτημένη Μεταβλητή: Επίπεδο Βελτίωσηςτης Εξαγωγικής Επίδοσης από τη
Χρήση του Διαδικτύου

1,0

Expected Cum Prob

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Observed Cum Prob

Για να ισχύει το χαρακτηριστικό της κανονικότητας με βάση το δεύτερο
τρόπο, θα πρέπει οι παρατηρήσεις των καταλοίπων να κατανέμονται επάνω
ή γύρω από τη γραμμή των 45 μοιρών. Παρατηρώντας την κατανομή των
καταλοίπων της μεθόδου της Backward Deletion στο Normal P-P γράφημα
του Σχήματος 7.8, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η κατανομή των
καταλοίπων ακολουθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τη γραμμή των 45 μοιρών
και άρα τα κατάλοιπα εμφανίζουν κανονικότητα και με βάση το δεύτερο
έλεγχο.
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iii) Έλεγχος των καταλοίπων με τα μη-παραμετρικά τεστ των KolmogorovSmirnov (με τη χρήση της διόρθωσης Lilliefors) και Shapiro-Wilk’s W:
Τέλος, ολοκληρώνοντας τον έλεγχο της κανονικότητας των καταλοίπων με
τον τρίτο τρόπο, δηλαδή με τη χρήση των δύο μη-παραμετρικών τεστ,
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στον Πίνακα 7.50 που ακολουθεί.
Πίνακας 7.50: Μη-Παραμετρικά Τεστ Κανονικότητας των Καταλοίπων της
Μεθόδου της Backward Deletion
Kolmogorov-Smirnov(α)

Τυπικά
Κατάλοιπα

Shapiro-Wilk

Στατιστικό

Βαθμοί
Ελευθερίας

Sig.

Στατιστικό

Βαθμοί
Ελευθερίας

Sig.

0,070

78

0,200(*)

0,963

78

0,124

(α) Διόρθωση Σημαντικότητας Lilliefors
(*) Αυτό είναι το χαμηλότερο όριο πραγματικής σημαντικότητας

Για την πραγματοποίηση του ελέγχου κανονικότητας των καταλοίπων με τα
δύο συγκεκριμένα μη-παραμετρικά τεστ, χρησιμοποιούνται τα επίπεδα
σημαντικότητας.

Εφόσον

οι

τιμές

σημαντικότητας,

για

το

τεστ

Kolmogorov-Smirnov (με τη χρήση της διόρθωσης Lilliefors) και το τεστ
Shapiro-Wilk’s W, είναι 0,200 και 0,124 αντίστοιχα (μεγαλύτερες από
0,05), προκύπτει το συμπέρασμα ότι η μηδενική υπόθεση γίνεται αποδεκτή.
Η μηδενική υπόθεση στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρει ότι τα
κατάλοιπα της έρευνας ακολουθούν την κανονική κατανομή. Έτσι, και οι
τρεις έλεγχοι επιβεβαιώνουν ότι τα τυπικά κατάλοιπα της παρούσας
έρευνας κατανέμονται κανονικά.
γ) Ομοιοσκεδαστικότητα (Homoscedasticity)
Όπως αναλύθηκε και κατά την εφαρμογή της μεθόδου της Standard
Multiple Regression (βλ. §7.3.1), ένδειξη ύπαρξης Ετεροσκεδαστικότητας,
αποτελεί η παρουσία συγκεκριμένων σχεδίων (patterns), όπως για
παράδειγμα το τρίγωνο που είναι ανοιχτό από αριστερά ή από δεξιά, και το
διαμάντι, τόσο στο (ZPRED, ZRESID) γράφημα, όσο και στα μερικά
γραφήματα (Partial Plots) των καταλοίπων της κάθε ανεξάρτητης
μεταβλητής χωριστά. Εξετάζοντας, τόσο το (ZPRED, ZRESID) γράφημα
των καταλοίπων της μεθόδου της Backward Deletion που παρουσιάστηκε
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στο Σχήμα 7.6, όσο και τα μερικά γραφήματα των καταλοίπων των 9
ανεξάρτητων

μεταβλητών

του

τελικού

μοντέλου

(τα

οποία

δεν

παρουσιάζονται για λόγους οικονομίας χώρου), προκύπτει το συμπέρασμα
ότι τα κατάλοιπα δεν εμφανίζουν το φαινόμενο της Ετεροσκεδαστικότητας
(άρα εμφανίζουν το χαρακτηριστικό της Ομοιοσκεδαστικότητας).
δ) Ανυπαρξία Αυτοσυσχέτισης (Autocorrelation)
Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός ότι το χαρακτηριστικό της Αυτοσυσχέτισης
αφορά μόνο δεδομένα Χρονοσειρών και αφετέρου ότι τα δεδομένα της
συγκεκριμένης έρευνας

είναι Διαστρωματικά,

είναι προφανές

ότι

ικανοποιείται το χαρακτηριστικό της ανυπαρξίας Αυτοσυσχέτισης και κατά
την εφαρμογή της μεθόδου της Backward Deletion.
5) Επαρκής αριθμός παρατηρήσεων-δεδομένων
Ισχύει ότι ίσχυσε και στην εφαρμογή της μεθόδου της Standard Multiple Regression
(βλ. §7.3.1), με τη διαφορά ότι έχουν αφαιρεθεί από το τελικό δείγμα οι ακραίες
παρατηρήσεις 51 και 24, μειώνοντάς το από 80 σε 78. Για τον περιορισμό αυτού του
προβλήματος υιοθετήθηκαν ευρύτερα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας α = 10%
(Tabachnick and Fidell, 1996).
6) Ανυπαρξία Πολυσυγγραμμικότητας
Στο Πίνακα 7.51 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι τιμές των τεσσάρων βασικών
δεικτών (Tolerance, VIF, Eigenvalue, και Condition Index) Πολυσυγγραμμικότητας
για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές του τελικού μοντέλου (13η Επανάληψη) που
προέκυψαν εφαρμόζοντας τη μέθοδο της Backward Deletion.
Εξετάζοντας τους δύο πρώτους δείκτες του Πίνακα 7.51 (“Tolerance” και
“VIF”), δεν διαπιστώνεται κάποιο πρόβλημα Πολυσυγγραμμικότητας αφού οι τιμές
του πρώτου δεν πλησιάζουν πολύ στο μηδέν και καμία τιμή του δεύτερου δεν
ξεπερνάει το 10. Αντιθέτως, εξετάζοντας τους άλλους δύο δείκτες (“Eigenvalue” και
“Condition

Index”)

του

Πίνακα,

διαπιστώνεται

σοβαρό

πρόβλημα

Πολυσυγγραμμικότητας, αφού τόσο ο δείκτης του “Eigenvalue” φτάνει να είναι
σχεδόν 0 (0,008), όσο και ο δείκτης του “Condition Index” φτάνει να είναι
μεγαλύτερος του 30 (33,974). Αν συγκρίνουμε τις δύο τελικές τιμές που έλαβε ο
δείκτης “Condition Index” κατά την εφαρμογή των αντίστοιχων μεθόδων, θα δούμε
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ότι από 72,193 που είχε στη μέθοδο της Standard Multiple Regression, μειώθηκε στο
33,974 με τη μέθοδο της Backward Deletion, γεγονός που σημαίνει ότι αφενός
υπάρχει και στη δεύτερη μέθοδο πρόβλημα Πολυσυγγραμμικότητας, αλλά αφετέρου
ότι η μείωση των ανεξάρτητων μεταβλητών βελτίωσε αισθητά το συγκεκριμένο
πρόβλημα.
Παρόλα αυτά, η ύπαρξη Πολυσυγγραμμικότητας και κατά την εφαρμογή της
μεθόδου της Backward Deletion, παραβιάζει τη συγκεκριμένη προϋπόθεση και δεν
επιτρέπει την παραπέρα εξέταση των αποτελεσμάτων του μοντέλου, εάν δεν
ληφθούν και πάλι κατάλληλα μέτρα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι Janssens et al.
(2008) προτείνουν σαν τρόπο αντιμετώπισης τη συνέχιση της διαγραφής από το
μοντέλο μίας ή και περισσοτέρων ανεξάρτητων μεταβλητών, με τη βοήθεια της
μεθόδου της Backward Deletion, εωσότου εξαφανιστεί το πρόβλημα της
Πολυσυγγραμμικότητας. Έτσι, χρησιμοποιώντας ξανά σε τρίτο στάδιο τη
συγκεκριμένο μέθοδο, η εξίσωση θα ξεκινήσει μόνο με τις ανεξάρτητες μεταβλητές
που προέκυψαν από τη 13η Επανάληψη. Πριν πραγματοποιηθεί σε τρίτο στάδιο η
εφαρμογή της μεθόδου της Backward Deletion, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος
των επτά προϋποθέσεων, εξετάζοντας την έβδομη και τελευταία προϋπόθεση.
Πίνακας 7.51: Δείκτες Πολυσυγγραμμικότητας του Τελικού Μοντέλου (13η
Επανάληψη) με τη Μέθοδο της Backward Deletion
Tolerance

VIF

Eigenvalue

Condition Index

-

-

9,332

1,000

ΕΓΔ

0,868

1,152

0,176

7,281

ΕΕΔ

0,613

1,631

0,136

8,269

ΤΥΕ

0,607

1,646

0,104

9,494

ΑΠΣ

0,732

1,366

0,088

10,317

ΕΔΔ

0,859

1,164

0,067

11,838

ΧΕΠ

0,820

1,220

0,038

15,679

ΤΕ

0,914

1,094

0,030

17,578

ΦΔ

0,847

1,181

0,021

21,082

ΑΓΕΙ

0,901

1,110

0,008

33,974

(Σταθερά)
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7) Ακραίες Τιμές (Outliers)
Εφαρμόζοντας το κριτήριο των 2 τυπικών αποκλίσεων από το μέσο, και στη
συνέχεια εξετάζοντας το (ZPRED, ZRESID) γράφημα του Σχήματος 7.6, προκύπτει
ότι υπάρχει μία ακραία τιμή (η περίπτωση 12) που πιθανώς επηρεάζει σημαντικά τα
αποτελέσματα της μεθόδου της Backward Deletion.
Επίσης, χρησιμοποιώντας το Normal Q-Q γράφημα των Τυπικών Καταλοίπων
της μεθόδου της Backward Deletion που παρουσιάζεται στο Σχήμα 7.9 που
ακολουθεί, διαπιστώνεται ότι η περίπτωση 12 όντως αποτελεί ακραία τιμή και
πρέπει να μη συμπεριληφθεί στο δείγμα κατά την εφαρμογή της μεθόδου της
Backward Deletion στο τρίτο στάδιο.
Σχήμα 7.9: Normal Q-Q Γράφημα των Τυπικών Καταλοίπων της Μεθόδου της
Backward Deletion (Outliers)

2,00000

0,00000

-2,00000

12

-4,00000

Τυπικά Κατάλοιπα
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7.3.3 Δεύτερη Εφαρμογή της Μεθόδου της Backward Deletion
Χρησιμοποιώντας ξανά, σε τρίτο στάδιο, τη μέθοδο της Backward Deletion, η
εξίσωση του μοντέλου ξεκίνησε μόνο με τις 9 ανεξάρτητες μεταβλητές που
προέκυψαν από την πρώτη εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου κατά τη 13η
Επανάληψη, και πήρε την εξής μορφή:
Εξαγωγική Επίδοση = b0 + b1 ΕΓΔ + b2 ΕΕΔ + b3 ΤΥΕ + b4 ΑΠΣ + b5 ΕΔΔ +
b6 ΧΕΠ + b7 ΤΕ + b8 ΦΔ + b9 ΑΓΕΙ + ε

(3)

όπου:
Εξαγωγική Επίδοση = εξαρτημένη μεταβλητή
b0 = σταθερά
ΕΓΔ = Εμπειρία & Γνώση στο Διαδίκτυο (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.1)
ΕΕΔ = Επίπεδο Επένδυσης στο Διαδίκτυο (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.13)
ΤΥΕ = Τεχνολογική Υποδομή Επιχείρησης (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.14)
ΑΠΣ = Ασφάλεια & Προστασία Συναλ/γών (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.20)
ΕΔΔ = Ενθουσιασμός Διοίκησης για Διαδίκτυο (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.16)
ΧΕΠ = Χαρακτηριστικά & Είδος Προϊόντος (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.5)
ΤΕ = Τύπος του Εξαγωγέα (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.10)
ΦΔ = Φαινόμενο του Δικτύου (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.12)
ΑΓΕΙ = Αριθμός Γλωσσών Εταιρικής Ιστο/δας (βλ. §4.8, Πίνακα 4.8, Παράγοντα νο.7)
Στη συνέχεια, αφού αποκλείστηκε από το δείγμα η ακραία περίπτωση 12,
έτρεξαν τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται στους Πίνακες που
ακολουθούν.
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Πίνακας 7.52: Μεταβλητές του Μοντέλου που Εισάχθηκαν/Διαγράφηκαν (α)
Εισαγόμενες
Μεταβλητές

Μοντέλο

1

Διαγραφόμενες
Μεταβλητές

ΑΓΕΙ
ΕΓΔ
ΕΔΔ
ΦΔ
ΤΕ
ΧΕΠ
ΕΕΔ
ΑΠΣ
ΤΥΕ (β)

Μέθοδος

Enter

2

Backward
(κριτήριο διαγραφής:

ΕΓΔ

Πιθανότητα του F >= 0,100).
(α) Εξαρτημένη Μεταβλητή: Επίπεδο Βελτίωσης Εξαγωγικής Επίδοσης από Χρήση Διαδικτύου
(β) Εισήχθησαν οι αιτούμενες μεταβλητές

Πίνακας 7.53: Περίληψη Μοντέλων (Models Summary)
Προσαρμοσμένο Τυπικό Σφάλμα
R2
Εκτίμησης

Μοντέλο

R

R2

1

0,791

0,626

0,575

0,567

2

0,784

0,614

0,569

0,571

Πίνακας 7.54: Ανάλυση Διακύμανσης Μοντέλων (Models ANOVA)
Μοντέλο

1

2

Παλινδρόμηση
Κατάλοιπα
Σύνολο
Παλινδρόμηση
Κατάλοιπα
Σύνολο

Άθροισμα
Τετραγώνων

Βαθμοί
Ελευθερίας

Μέσος Όρος
Τετραγώνων

Στατιστικό
F

Sig.

35,970
21,530
57,499
35,333
22,167
57,499

9
67
76
8
68
76

3,997
0,321

12,438

0,000

4,417
0,326

13,549

0,000
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Πίνακας 7.55: Συντελεστές του 2ου Τελικού Μοντέλου (2η Επανάληψη) με τη
Μέθοδο της Backward Deletion (Coefficients)
b

Τυπικό
Σφάλμα

(Σταθερά)

-1,486

0,542

ΕΕΔ

0,414

0,085

ΤΥΕ

0,248

ΑΠΣ

Beta

t

Sig.

a=0,05

a=0,10

-2,741

0,008

ü

0,452

4,850

0,000

ü

0,092

0,259

2,688

0,009

ü

0,207

0,122

0,150

1,698

0,094

ü

ΕΔΔ

0,181

0,105

0,141

1,722

0,090

ü

ΧΕΠ

-0,345

0,087

-0,328

-3,983

0,000

ü

ΤΕ

0,482

0,152

0,249

3,181

0,002

ü

ΦΔ

0,219

0,072

0,247

3,042

0,003

ü

ΑΓΕΙ

0,106

0,048

0,177

2,204

0,031

ü

Πίνακας 7.56: Μεταβλητές που Διαγράφηκαν από το 2ο Τελικό Μοντέλο (2η
Επανάληψη) με τη Μέθοδο της Backward Deletion (Coefficients)

ΕΓΔ

Beta In

t

Sig.

Μερική
Συσχέτιση

-0,111

-1,408

0,164

-0,170

Προχωρώντας με την εφαρμογή, σε τρίτο στάδιο, της μεθόδου της Backward
Deletion, και αφού έχει ολοκληρωθεί τόσο ο ορισμός της εξίσωσης του μοντέλου
(βλ. εξίσωση (3)) όσο και η διεξαγωγή των πρώτων αποτελεσμάτων, εφαρμόστηκε
και πάλι η διαδικασία τριών βημάτων των Janssens et al. (2008), η οποία οδήγησε
στα παρακάτω συμπεράσματα.
1ο Βήμα: Έλεγχος Παραβίασης των Βασικών Προϋποθέσεων της Πολλαπλής
Παλινδρόμησης:
1) Όλες οι σχετικές ανεξάρτητες μεταβλητές πρέπει να συμπεριληφθούν στο μοντέλο
Η πιθανή παρουσία συγκεκριμένου σχεδίου (pattern) στο (ZPRED, ZRESID)
γράφημα, αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι πιθανώς λείπει από το μοντέλο κάποια
σχετική ανεξάρτητη μεταβλητή που δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη του ερευνητή.
Το αντίστοιχο (ZPRED, ZRESID) γράφημα της μεθόδου της Backward Deletion
στην εφαρμογή της σε τρίτο στάδιο, παρουσιάζεται στο Σχήμα 7.10.
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Σχήμα 7.10: Γράφημα Scatterplot (ZPRED, ZRESID) της Μεθόδου της Backward
Deletion σε Τρίτο Στάδιο
Εξαρτημένη Μεταβλητή: Επίπεδο Βελτίωσηςτης Εξαγωγικής Επίδοσης από τη Χρήση
του Διαδικτύου

Τυπικά Κατάλοιπα Παλινδρόμησης (ZRESID)

3

2

1

0

-1

-2
-3

-2

-1

0

1

2

3

Τυπικές Εκτιμηθέντες Τιμές Παλινδρόμησης (ZPRED)

Μία προσεκτική ματιά στο γράφημα του Σχήματος 7.10, αποκαλύπτει πως δεν
φαίνεται να περιέχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο (pattern) που να υποδηλώνει την
έλλειψη κάποιας σχετικής ανεξάρτητης μεταβλητής, με αποτέλεσμα να μην
παραβιάζεται η συγκεκριμένη υπόθεση.
2) Τόσο η εξαρτημένη όσο και οι ανεξάρτητες μεταβλητές πρέπει να είναι είτε
διατακτικές, είτε διαστημικές, είτε ποσοτικές
Όπως έχει ήδη περιγραφεί αναλυτικά στο Γ΄ Μέρος, η εξαρτημένη μεταβλητή του
μοντέλου της παρούσας έρευνας (βλ. §6.4.3.2) είναι μία σύνθετη διαστημική
μεταβλητή, ενώ στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι ανεξάρτητες μεταβλητές του
μοντέλου είναι διαστημικές-διατακτικές. Υπάρχουν μόνο δύο ονομαστικές
μεταβλητές οι οποίες μετατράπηκαν σε Ψευδομεταβλητές (Dummy Variables) για να
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μπορούν να συμπεριληφθούν στην εξίσωση της παλινδρόμησης (Janssens et al.,
2008).
3) Ύπαρξη γραμμικής σχέσης μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητων μεταβλητών
Η πιθανή παρουσία συγκεκριμένου σχεδίου (pattern), π.χ. κάποιας παραβολής, στο
(ZPRED, ZRESID) γράφημα, αποτελεί ισχυρή ένδειξη ύπαρξης μη γραμμικής
σχέσης μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητων μεταβλητών. Και πάλι, μία
προσεκτική ματιά στο γράφημα του Σχήματος 7.10, αποκαλύπτει πως δεν φαίνεται
να περιέχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο (pattern) που να υποδηλώνει την ύπαρξη
οποιασδήποτε μη γραμμικής σχέσης, με αποτέλεσμα να μην παραβιάζεται η
συγκεκριμένη υπόθεση.
4) Τα κατάλοιπα
α) Ανεξαρτησία (Independence)
Ισχύει ότι ίσχυσε και στην εφαρμογή της μεθόδου της Standard Multiple
Regression (βλ. §7.3.1), δηλαδή ισχύει ότι το κάθε στέλεχος που
συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο αφενός δεν είχε καμία επαφή με τα
στελέχη των υπολοίπων εταιριών του δείγματος και αφετέρου δεν
επηρεάστηκαν οι απαντήσεις του από τα στελέχη αυτά, με αποτέλεσμα το
χαρακτηριστικό της ανεξαρτησίας να είναι εξασφαλισμένο και να μην
παραβιάζεται.
β) Κανονικότητα (Normality)
i) Έλεγχος του ιστογράμματος των καταλοίπων:
Ξεκινώντας με τον πρώτο έλεγχο, στο Σχήμα 7.11 που ακολουθεί,
παρουσιάζεται

το

Ιστόγραμμα

των

καταλοίπων

που

προέκυψε

εφαρμόζοντας τη μέθοδο της Backward Deletion σε τρίτο στάδιο.
Παρατηρώντας το Ιστόγραμμα των καταλοίπων της μεθόδου της Backward
Deletion σε τρίτο στάδιο σε συνδυασμό με τη γραμμή της κανονικής
κατανομής, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η κατανομή των καταλοίπων
ακολουθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τη μορφή της γραμμής και άρα τα
κατάλοιπα εμφανίζουν κανονικότητα με βάση τον πρώτο έλεγχο.
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Σχήμα 7.11: Ιστόγραμμα Καταλοίπων της Μεθόδου της Backward Deletion σε
Τρίτο Στάδιο
Εξαρτημένη Μεταβλητή: Επίπεδο Βελτίωσηςτης Εξαγωγικής Επίδοσης από τη
Χρήση του Διαδικτύου
20

Συχνότητα

15

10

5

0
-2

-1

0

1

2

3

Τυπικά Κατάλοιπα Παλινδρόμησης

ii) Έλεγχος του Normal P-P γραφήματος των καταλοίπων:
Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας τον δεύτερο έλεγχο, στο Σχήμα 7.12 που
ακολουθεί, παρουσιάζεται το Normal P-P γράφημα των καταλοίπων που
προέκυψε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Backward Deletion σε τρίτο
στάδιο. Για να ισχύει το χαρακτηριστικό της κανονικότητας με βάση το
δεύτερο έλεγχο, θα πρέπει οι παρατηρήσεις των καταλοίπων να
κατανέμονται επάνω ή γύρω από τη γραμμή των 45 μοιρών. Παρατηρώντας
την κατανομή των καταλοίπων της μεθόδου της Backward Deletion σε
τρίτο στάδιο στο Normal P-P γράφημα του Σχήματος 7.12, προκύπτει το
συμπέρασμα ότι η κατανομή των καταλοίπων ακολουθεί σε πολύ μεγάλο
βαθμό τη γραμμή των 45 μοιρών και άρα τα κατάλοιπα εμφανίζουν
κανονικότητα και με βάση το δεύτερο έλεγχο.

413

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

Σχήμα 7.12: Normal P-P Γράφημα των Καταλοίπων της Μεθόδου της Backward
Deletion σε Τρίτο Στάδιο
Εξαρτημένη Μεταβλητή: Επίπεδο Βελτίωσηςτης Εξαγωγικής Επίδοσης από τη Χρήση
του Διαδικτύου

1,0

Expected Cum Prob

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Observed Cum Prob

iii) Έλεγχος των καταλοίπων με τα μη-παραμετρικά τεστ των KolmogorovSmirnov (με τη χρήση της διόρθωσης Lilliefors) και Shapiro-Wilk’s W:
Τέλος, ολοκληρώνοντας τον έλεγχο της κανονικότητας των καταλοίπων με
τον τρίτο τρόπο, δηλαδή με τη χρήση των δύο μη-παραμετρικών τεστ,
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στον Πίνακα 7.57 που ακολουθεί.
Πίνακας 7.57: Μη-Παραμετρικά Τεστ Κανονικότητας των Καταλοίπων της
Μεθόδου της Backward Deletion
Kolmogorov-Smirnov(α)

Τυπικά
Κατάλοιπα

Shapiro-Wilk

Στατιστικό

Βαθμοί
Ελευθερίας

Sig.

Στατιστικό

Βαθμοί
Ελευθερίας

Sig.

0,091

77

0,181

0,983

77

0,398

(α) Διόρθωση Σημαντικότητας Lilliefors
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Για την πραγματοποίηση του ελέγχου κανονικότητας των καταλοίπων με τα
δύο συγκεκριμένα μη-παραμετρικά τεστ, χρησιμοποιούνται τα επίπεδα
σημαντικότητας.

Εφόσον

οι

τιμές

σημαντικότητας,

για

το

τεστ

Kolmogorov-Smirnov (με τη χρήση της διόρθωσης Lilliefors) και το τεστ
Shapiro-Wilk’s W, είναι 0,181 και 0,398 αντίστοιχα (μεγαλύτερες από
0,05), προκύπτει το συμπέρασμα ότι η μηδενική υπόθεση γίνεται αποδεκτή.
Η μηδενική υπόθεση στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρει ότι τα
κατάλοιπα της έρευνας ακολουθούν την κανονική κατανομή. Έτσι, και οι
τρεις έλεγχοι επιβεβαιώνουν ότι τα τυπικά κατάλοιπα της παρούσας
έρευνας κατανέμονται κανονικά.
γ) Ομοιοσκεδαστικότητα (Homoscedasticity)
Όπως αναλύθηκε και κατά την εφαρμογή της μεθόδου της Standard
Multiple Regression (βλ. §7.3.1), ένδειξη ύπαρξης Ετεροσκεδαστικότητας,
αποτελεί η παρουσία συγκεκριμένων σχεδίων (patterns), όπως για
παράδειγμα το τρίγωνο που είναι ανοιχτό από αριστερά ή από δεξιά, και το
διαμάντι, τόσο στο (ZPRED, ZRESID) γράφημα, όσο και στα μερικά
γραφήματα (Partial Plots) των καταλοίπων της κάθε ανεξάρτητης
μεταβλητής χωριστά. Εξετάζοντας, τόσο το (ZPRED, ZRESID) γράφημα
των καταλοίπων της μεθόδου της Backward Deletion σε τρίτο στάδιο που
παρουσιάστηκε στο Σχήμα 7.10, όσο και τα μερικά γραφήματα των
καταλοίπων των 8 ανεξάρτητων μεταβλητών του 2ου τελικού μοντέλου (τα
οποία δεν παρουσιάζονται για λόγους οικονομίας χώρου), προκύπτει το
συμπέρασμα ότι τα κατάλοιπα δεν εμφανίζουν το φαινόμενο της
Ετεροσκεδαστικότητας

(άρα

εμφανίζουν

το

χαρακτηριστικό

της

Ομοιοσκεδαστικότητας).
δ) Ανυπαρξία Αυτοσυσχέτισης (Autocorrelation)
Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός ότι το χαρακτηριστικό της Αυτοσυσχέτισης
αφορά μόνο δεδομένα Χρονοσειρών και αφετέρου ότι τα δεδομένα της
συγκεκριμένης έρευνας

είναι Διαστρωματικά,

είναι προφανές

ότι

ικανοποιείται το χαρακτηριστικό της ανυπαρξίας Αυτοσυσχέτισης και κατά
την εφαρμογή της μεθόδου της Backward Deletion.
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5) Επαρκής αριθμός παρατηρήσεων-δεδομένων
Ισχύει ότι ίσχυσε και στην εφαρμογή της μεθόδου της Backward Deletion σε
δεύτερο στάδιο (βλ. §7.3.2), με τη διαφορά ότι έχει αφαιρεθεί από το δείγμα η
ακραία περίπτωση 12, μειώνοντάς το από 78 σε 77. Για τον περιορισμό αυτού του
προβλήματος υιοθετήθηκαν ευρύτερα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας α = 10%
(Tabachnick and Fidell, 1996).
6) Ανυπαρξία Πολυσυγγραμμικότητας
Στο Πίνακα 7.58 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι τιμές των τεσσάρων βασικών
δεικτών (Tolerance, VIF, Eigenvalue, και Condition Index) Πολυσυγγραμμικότητας
για τις 8 ανεξάρτητες μεταβλητές του 2ου τελικού μοντέλου (2η Επανάληψη) που
προέκυψαν εφαρμόζοντας τη μέθοδο της Backward Deletion σε τρίτο στάδιο.
Πίνακας 7.58: Δείκτες Πολυσυγγραμμικότητας του 2ου Τελικού Μοντέλου (2η
Επανάληψη) με τη Μέθοδο της Backward Deletion σε Τρίτο Στάδιο
Tolerance

VIF

Eigenvalue

Condition Index

-

-

8,349

1,000

ΕΕΔ

0,652

1,535

0,174

6,935

ΤΥΕ

0,608

1,643

0,149

7,478

ΑΠΣ

0,728

1,374

0,106

8,866

ΕΔΔ

0,848

1,180

0,086

9,858

ΧΕΠ

0,835

1,198

0,065

11,337

ΤΕ

0,928

1,077

0,056

15,317

ΦΔ

0,861

1,161

0,045

18,296

ΑΓΕΙ

0,875

1,143

0,030

23,331

(Σταθερά)

Εξετάζοντας και τους τέσσερις δείκτες του Πίνακα 7.58, δεν διαπιστώνεται
κάποιο πρόβλημα Πολυσυγγραμμικότητας, αφού: α) καμία τιμή του δείκτη
“Tolerance” δεν πλησιάζει στο μηδέν, β) καμία τιμή του δείκτη “VIF” δεν ξεπερνάει
το 10, γ)

καμία τιμή του δείκτη “Eigenvalue” δεν πλησιάζει πολύ στο 0 (η

μικρότερη είναι 0,030), και δ) καμία τιμή του δείκτη “Condition Index” δεν είναι
μεγαλύτερη του 30 (η μεγαλύτερη είναι 23,331<30). Προκύπτει, λοιπόν, το
συμπέρασμα ότι η εφαρμογή της μεθόδου της Backward Deletion σε τρίτο στάδιο,
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εξαφάνισε το πρόβλημα Πολυσυγγραμμικότητας, με αποτέλεσμα να μην
παραβιάζεται η συγκεκριμένη προϋπόθεση.
7) Ακραίες Τιμές (Outliers)
Εφαρμόζοντας το κριτήριο των 2 τυπικών αποκλίσεων από το μέσο, και στη
συνέχεια εξετάζοντας το (ZPRED, ZRESID) γράφημα του Σχήματος 7.10, φαίνεται
να μην υπάρχει κάποια ακραία τιμή που πιθανώς να επηρεάζει σημαντικά τα
αποτελέσματα της μεθόδου της Backward Deletion σε τρίτο στάδιο. Επίσης,
χρησιμοποιώντας το Normal Q-Q γράφημα των Τυπικών Καταλοίπων της μεθόδου
της Backward Deletion σε τρίτο στάδιο που παρουσιάζεται στο Σχήμα 7.13 που
ακολουθεί, διαπιστώθηκε ότι όντως δεν υπάρχει καμία ακραία τιμή, με αποτέλεσμα
αφενός να μη χρειάζεται να διαγραφεί καμία περίπτωση από το δείγμα των 77
επιχειρήσεων, και αφετέρου να μην παραβιάζεται η συγκεκριμένη υπόθεση. Εφόσον,
δεν παραβιάστηκε καμία από τις 7 προϋποθέσεις, η ανάλυση προχώρησε στο 2ο Βήμα.
Σχήμα 7.13: Normal Q-Q Γράφημα των Τυπικών Καταλοίπων της Μεθόδου της
Backward Deletion σε Τρίτο Στάδιο (Outliers)
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2ο Βήμα: Έλεγχος της Σημασίας και της Σημαντικότητας του Μοντέλου:
Στον Πίνακα 7.53 (Περίληψη Μοντέλων), αναφέρονται τα πρώτα βασικά στοιχεία
του 2ου τελικού μοντέλου των 8 ανεξάρτητων μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, ο
συντελεστής συσχέτισης R2 δείχνει ότι το 61,4% της διακύμανσης της εξαρτημένης
μεταβλητής μπορεί να εξηγηθεί από τη διακύμανση των 8 ανεξάρτητων μεταβλητών
του τελικού μοντέλου (για αυτό και ο συντελεστής συσχέτισης R2 είναι γνωστός και
ως “Συντελεστής Καθορισμού (Coefficient of Determination))” (Janssens et al.,
2008). Την ίδια σημασία έχει και ο Προσαρμοσμένος συντελεστής συσχέτισης R2,
που στη συγκεκριμένη περίπτωση δείχνει ότι το 56,9% της διακύμανσης της
εξαγωγικής επίδοσης των ελληνικών ΜΜΕ μπορεί να εξηγηθεί από τη διακύμανση
των 8 ανεξάρτητων μεταβλητών του τελικού μοντέλου. Το προσαρμοσμένο R2 είναι
πάντοτε μικρότερο από το R2, εφόσον κάποιο ποσοστό της διακύμανσης μπορεί να
οφείλεται στην τύχη. Το προσαρμοσμένο R2 απομονώνει τους τυχαίους παράγοντες
και επικεντρώνεται μονάχα στους παράγοντες διακύμανσης των ανεξάρτητων
μεταβλητών (Σιώμκος και Βασιλικοπούλου, 2005).
Η μικρή απόκλιση που υπάρχει ανάμεσα στο συντελεστή συσχέτισης R2
(61,4%) και στο προσαρμοσμένο R2 (56.9%), αποτελεί δείγμα έλλειψης σφάλματος
υπερπροσδιορισμού (over-fitting). Σύμφωνα με τους Janssens et al. (2008), όταν
πρόκειται για εμπορική έρευνα με Διαστρωματικά δεδομένα (Cross-Section Data),
το χαμηλότερο όριο αποδοχής ενός καλού μοντέλου είναι για το προσαρμοσμένο R2
το 0,50. Αυτό σημαίνει, ότι στη συγκεκριμένη έρευνα το 0,569 είναι αποδεκτό και
υποδηλώνει ένα καλό μοντέλο. Το αντίστοιχο όριο σε περιπτώσεις έρευνας με
δεδομένα Χρονοσειρών (Time Series Data) είναι το 0,80. Τέλος, το τυπικό σφάλμα
εκτίμησης είναι πολύ μικρό (0,571).
Ο Πίνακας της ανάλυσης διακύμανσης (βλ. Πίνακα 7.54), αποκαλύπτει τη
συνολική

σημαντικότητα

του

τελικού

μοντέλου

(δηλαδή

της

εξίσωσης

παλινδρόμησης με τις 8 ανεξάρτητες μεταβλητές). Το στατιστικό F έχει τιμή 13,549
και είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0,01 ή 1%. Αυτό
σημαίνει ότι ολόκληρο το τελικό μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό. Επίσης, η
τιμή του p-value (Sig.) αποτελεί κριτήριο για την απόρριψη ή την αποδοχή της
παρακάτω μηδενικής υπόθεσης (Janssens et al., 2008):
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Η0: Το Προσαρμοσμένο R2 ισούται με 0, ή με άλλα λόγια b0 = b1 = b2 = b3 = b4
= b5 = b6 = b7 = b8 = 0.
Εάν η τιμή του p-value (Sig.) είναι μεγαλύτερη από 0,05, τότε η μηδενική
υπόθεση γίνεται αποδεκτή, το μοντέλο δεν είναι σημαντικό, και η περαιτέρω
ανάλυσή του δεν είναι απαραίτητη. Εάν η τιμή του p-value (Sig.) είναι μικρότερη
από 0,05, τότε η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, το μοντέλο είναι σημαντικό, και η
περαιτέρω ανάλυση είναι επιτρεπτή. Το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο η
τιμή του p-value (Sig.) είναι 0,000 και άρα μικρότερη από 0,05, σημαίνει ότι είναι
συνολικά σημαντικό, ότι υπάρχει καλή προσαρμογή (good fit) των δεδομένων σε
αυτό, και ότι η ανάλυση μπορεί να προχωρήσει στο τρίτο και τελευταίο βήμα.
3ο Βήμα: Ερμηνεία των Συντελεστών των Ανεξάρτητων Μεταβλητών του
Μοντέλου:
Από το αποτελέσματα των συντελεστών παλινδρόμησης που εμφανίζονται στον
Πίνακα 7.55, προκύπτει ότι έξι από τους οκτώ συντελεστές του τελικού μοντέλου (α.
Επίπεδο Επένδυσης στο Διαδίκτυο, β. Τεχνολογική Υποδομή της Επιχείρησης, γ.
Χαρακτηριστικά και Είδος του Προϊόντος, δ. Ο Τύπος του Εξαγωγέα, ε. Το Φαινόμενο
του Δικτύου, και στ. Ο Αριθμός των Γλωσσών στις οποίες είναι μεταφρασμένη η
Εταιρική Ιστοσελίδα) είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας α =
5%, ενώ δύο (α. Ασφάλεια και Προστασία των Συναλλαγών στο Διαδίκτυο, και β.
Ενθουσιασμός της Διοίκησης για τη χρήση του Διαδικτύου) είναι στατιστικά
σημαντικοί σε επίπεδο α = 10%. Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 7.55, η
εξίσωση της παλινδρόμησης του τελικού μοντέλου έχει την εξής μορφή:
Εξαγωγική Επίδοση = -1,486 + 0,414 ΕΕΔ + 0,248 ΤΥΕ + 0,207 ΑΠΣ +
0,181 ΕΔΔ – 0,345 ΧΕΠ + 0,482 ΤΕ +
0,219 ΦΔ + 0,106 ΑΓΕΙ

(4)

Οι συντελεστές της παλινδρόμησης ερμηνεύονται ως εξής. Για παράδειγμα,
από την εξίσωση (4), και πιο συγκεκριμένα από το συντελεστή παλινδρόμησης της
μεταβλητής ΕΕΔ (Επίπεδο Επένδυσης στο Διαδίκτυο), προκύπτει ότι αύξηση του
επιπέδου επένδυσης στο Διαδίκτυο από τη Διοίκηση της εταιρίας της τάξεως της
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μίας μονάδας, θα οδηγήσει σε αύξηση της εξαγωγικής της επίδοσης της τάξεως των
0,414 μονάδων.
Για κάθε έναν από τους 8 εκτιμηθέντες συντελεστές του τελικού μοντέλου, θα
πρέπει επίσης να επεξηγηθεί το αν το αντίστοιχο πρόσημο συμφωνεί με την
υπάρχουσα θεωρία. Σύμφωνα λοιπόν με την υπάρχουσα θεωρία, το αναμενόμενο
πρόσημο για τους 8 συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών του τελικού
μοντέλου θα έπρεπε να είναι:
· ΕΕΔ (+): Όσο πιο πολύ αυξάνεται το επίπεδο επένδυσης στο Διαδίκτυο από την
πλευρά της επιχείρησης, τόσο βελτιώνεται και η εξαγωγική της επίδοση μέσω της
χρήσης του (Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004, σελ. 395; Mostafa et al.
2006, σελ. 295-299; Beckers et al., 2007, σελ. 5).
· ΤΥΕ (+): Όσο πιο πολύ αυξάνεται το επίπεδο των τεχνολογικών δυνατοτήτων και
υποδομών μιας επιχείρησης, τόσο βελτιώνεται και η εξαγωγική της επίδοση μέσω
της χρήσης του Διαδικτύου (Moodley, 2002, σελ. 653; Morgan-Thomas and
Bridgewater, 2004, σελ. 396; Rosson, 2004, σελ. 174).
· ΑΠΣ (+): Όσο πιο μεγάλο είναι το επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των
προσωπικών δεδομένων και των συναλλαγών των χρηστών που προσφέρει μια
επιχείρηση, τόσο βελτιώνεται και η εξαγωγική της επίδοση μέσω της χρήσης του
Διαδικτύου (Dholakia and Kshetri, 2004, σελ. 314; Fillis et al., 2004, σελ. 185).
· ΕΔΔ (+): Όσο πιο υψηλά επίπεδα ενθουσιασμού, υποστήριξης, και προώθησης
της χρήσης του Διαδικτύου εμφανίζει η διοίκηση μιας επιχείρησης, τόσο
βελτιώνεται και η εξαγωγική της επίδοση μέσω της χρήσης του (Poon and
Swatman, 1997, σελ. 394; Rosson, 2004, σελ. 174).
· ΧΕΠ (-): Όσο μειώνεται η συνθετότητα και η πολυπλοκότητα ενός προϊόντος,
τόσο πιο εύκολα μπορεί μια επιχείρηση να το διακινήσει μέσα από το Διαδίκτυο,
και άρα τόσο βελτιώνεται και η εξαγωγική της επίδοση μέσω της χρήσης του
(Auger and Gallaugher, 1997, σελ. 72; Poon and Swatman, 1997, σελ. 397; Fillis
et al., 2004, σελ. 185; Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004, σελ. 397).
· ΤΕ (+): Όσο πιο σταθερά-τακτικά μια επιχείρηση εξασκεί εξαγωγικές
δραστηριότητες, τόσο βελτιώνεται και η εξαγωγική της επίδοση μέσω της χρήσης
του Διαδικτύου (Samiee, 1998a, σελ. 417; Moodley, 2002, σελ. 653; MorganThomas and Bridgewater, 2004, σελ. 397).
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· ΦΔ (+): Όσο πιο έντονη είναι η χρήση του Διαδικτύου (Φαινόμενο του Δικτύου)
από τα δομικά μέλη (προμηθευτές, συνεργάτες, πελάτες, ανταγωνιστές) των
ξένων αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται μια επιχείρηση, τόσο βελτιώνεται η
εξαγωγική της επίδοση μέσω της χρήσης του (Poon and Swatman, 1997, σελ.
396; Freund and Weinhold, 2004, σελ. 172, 177; Morgan-Thomas and
Bridgewater, 2004, σελ. 395).
· ΑΓΕΙ (+): Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των γλωσσών στις οποίες είναι
μεταφρασμένη η εταιρική ιστοσελίδα μιας επιχείρησης, τόσο βελτιώνεται η
εξαγωγική της επίδοση μέσω της χρήσης του Διαδικτύου (Samiee, 1998a, σελ.
422; Dholakia and Kshetri, 2004, σελ. 314; Fillis et al., 2004, σελ. 185; Rosson,
2004, σελ. 174).
Συγκρίνοντας τα αναμενόμενα πρόσημα από τη θεωρία, με τα πρόσημα των
συντελεστών που προέκυψαν από την ανάλυση Παλινδρόμησης με τη μέθοδο της
Backward Deletion σε τρίτο στάδιο, διαπιστώνεται ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία.
Επίσης, θα πρέπει επισημανθεί ότι με βάση τις τιμές των συντελεστών Beta (βλ.
Πίνακα 7.55), τη μεγαλύτερη επίδραση στην εξαγωγική δραστηριότητα των
ελληνικών ΜΜΕ ασκεί η μεταβλητή ΕΕΔ (0,452), ακολουθούμενη από τη
μεταβλητή ΧΕΠ (-0,328), και από τη μεταβλητή ΤΥΕ (0,259), ενώ τη μικρότερη
επίδραση ασκεί η μεταβλητή ΕΔΔ (0,141).
Στο σημείο αυτό, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πολυμεταβλητής
ανάλυσης με τη μέθοδο της Πολλαπλής Παλινδρόμησης ολοκληρώθηκε με επιτυχία
αποκαλύπτοντας τελικά, ότι οκτώ παράγοντες επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την
επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών
ΜΜΕ του δείγματος.
Για τους λόγους που αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν εκτενώς στο Γ΄ Μέρος (βλ.
§6.7), η πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση δεν θα σταματήσει με την ολοκλήρωση
της μεθόδου Πολλαπλής Παλινδρόμησης, αλλά θα συνεχιστεί περαιτέρω με τη
χρήση της μεθόδου της Ανάλυσης Μονοπατιού (Path Analysis), έτσι ώστε να
αποκαλυφθεί η πιθανή ύπαρξη, ή μη, σχέσεων μεταξύ των οκτώ στατιστικά
σημαντικών παραγόντων επιτυχημένης χρήσης του Διαδικτύου που προέκυψαν από
την εφαρμογή της μεθόδου της Backward Deletion σε τρίτο στάδιο.
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7.3.4 Αποτελέσματα της Μεθόδου της Ανάλυσης Μονοπατιού
Η μέθοδος της Ανάλυσης Μονοπατιού (Path Analysis), η οποία αποτελεί μία ειδική
περίπτωση της τεχνικής SEM, θεωρείται προέκταση του μοντέλου απλής ή
πολλαπλής παλινδρόμησης, και χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση ύπαρξης
σχέσεων αιτιότητας μεταξύ ορισμένων μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της
συγκεκριμένης μεθόδου είναι η εκτίμηση του μεγέθους και της σημαντικότητας των
θεωρητικών αιτιολογικών σχέσεων μεταξύ διαφόρων ομάδων μεταβλητών
(Tabachnick and Fidell, 1996). Το μοντέλο της Ανάλυσης Μονοπατιού απεικονίζεται
διαγραμματικά με βέλη τα οποία αντιπροσωπεύουν τη σχέση αιτίας-αιτιατού, και
εφαρμόζεται η ανάλυση παλινδρόμησης για καθεμία μεταβλητή του μοντέλου ως
εξαρτημένη χρησιμοποιώντας τις υπόλοιπες μεταβλητές ως ανεξάρτητες (Σιώμκος
και Βασιλικοπούλου, 2005).
Το μοντέλο περιλαμβάνει τόσο ενδογενείς όσο και εξωγενείς μεταβλητές.
Εξωγενείς μεταβλητές ονομάζονται εκείνες στις οποίες δεν καταλήγει κάποιο βέλος
από κάποια άλλη μεταβλητή, ενώ ενδογενείς μεταβλητές ονομάζονται εκείνες στις
οποίες καταλήγουν ένα ή περισσότερα βέλη. Εάν κάποιες εξωγενείς μεταβλητές
συσχετίζονται μεταξύ τους (ύπαρξη υψηλής συσχέτισης και συνδιακύμανσης), τότε
οι συγκεκριμένες μεταβλητές συνδέονται στο διάγραμμα μονοπατιού με ένα διπλό
βέλος.
Από την προηγούμενη ανάλυση με τη μέθοδο της Backward Deletion σε τρίτο
στάδιο προέκυψε το τελικό μοντέλο με εννιά μεταβλητές (οκτώ ανεξάρτητες και μία
εξαρτημένη), οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στην Ανάλυση Μονοπατιού με στόχο τη
διερεύνηση πιθανής ύπαρξης σχέσεων αιτιότητας μεταξύ τους. Σύμφωνα με τη
θεωρία, οι τέσσερις από τις εννιά μεταβλητές είναι εξ’ ορισμού εξωγενείς διότι δεν
επηρεάζονται από καμία από τις άλλες οκτώ μεταβλητές του τελικού μοντέλου. Οι
τέσσερις αυτές μεταβλητές είναι: α) η ΕΔΔ (Ενθουσιασμός της Διοίκησης για το
Διαδίκτυο), β) η ΦΔ (το Φαινόμενο του Δικτύου), γ) η ΧΕΠ (Χαρακτηριστικά και
Είδος του Προϊόντος), και δ) η ΤΕ (Τύπος Εξαγωγέα). Αυτό σημαίνει, ότι σε αυτές
τις τέσσερις μεταβλητές δεν θα καταλήγει κάποιο βέλος από τις άλλες επτά. Επίσης,
εξ’ ορισμού η εξαρτημένη μεταβλητή μιας έρευνας είναι πάντοτε ενδογενής γιατί
έχει μόνο εισερχόμενα βέλη, άρα η εξαγωγική επίδοση (εξαρτημένη μεταβλητή της
συγκεκριμένης έρευνας) μόνο θα δέχεται βέλη.
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Οι παρατηρούμενες μεταβλητές (observed variables), ή αλλιώς δείκτες
(indicators), του μοντέλου είναι μεταβλητές οι οποίες έχουν μετρηθεί άμεσα και
αποτελεσματικά (π.χ. με τη χρήση μιας 5βάθμιας κλίμακας) και απεικονίζονται στο
διάγραμμα μονοπατιού με τετράγωνα ή με ορθογώνια (Tabachnick and Fidell, 1996;
Janssens et al., 2008). Οι μη παρατηρούμενες μεταβλητές (non-observed variables),
ή αλλιώς αφανείς μεταβλητές (latent variables), είναι μεταβλητές που δεν έχουν
μετρηθεί άμεσα αλλά μπορεί να έχουν προέλθει/εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας τις τιμές
των παρατηρούμενων μεταβλητών, και απεικονίζονται στο διάγραμμα μονοπατιού
με κύκλους και με οβάλ (Tabachnick and Fidell, 1996; Janssens et al., 2008). Στο
συγκεκριμένο μοντέλο, και οι εννιά μεταβλητές είναι παρατηρούμενες και για αυτό
απεικονίζονται στο διάγραμμα μονοπατιού με ορθογώνια.
Επίσης, στο διάγραμμα μονοπατιού εμφανίζονται και κάποιοι όροι λάθους
(erros terms), οι οποίοι απεικονίζονται με το συμβολισμό e1, e2, e3, κ.λ.π.. Οι όροι
λάθους είναι πάντοτε μέσα σε κύκλο επειδή δεν είναι άμεσα μετρήσιμοι,
περιγράφουν την ύπαρξη της ανεξήγητης διακύμανσης μόνο των παρατηρούμενων
μεταβλητών και υπολογίζονται μόνο για τις ενδογενείς μεταβλητές του μοντέλου
(Janssens et al., 2008). Άρα, αφού στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουμε πέντε
ενδογενείς παρατηρούμενες μεταβλητές, θα υπάρχουν και πέντε όροι λάθους
αντίστοιχα. Σε μοντέλα όπου υπάρχουν μη παρατηρούμενες μεταβλητές η
αντίστοιχη απεικόνιση είναι d1, d2, d3, κ.λ.π., και συμβολίζει τους διαταρακτικούς
όρους (disturbances). Και οι διαταρακτικοί όροι είναι πάντοτε μέσα σε κύκλο επειδή
δεν είναι μετρήσιμοι (Tabachnick and Fidell, 1996).
Όπως τονίστηκε και στην αρχή της συγκεκριμένης υποενότητας, ο σκοπός της
συγκεκριμένης μεθόδου είναι η εκτίμηση του μεγέθους και της σημαντικότητας των
θεωρητικών αιτιολογικών σχέσεων μεταξύ διαφόρων ομάδων μεταβλητών. Έτσι, το
πρώτο βήμα για την εφαρμογή της μεθόδου της Ανάλυσης Μονοπατιού είναι ο
καθορισμός αυτών των αιτιολογικών σχέσεων, σύμφωνα με την αντίστοιχη θεωρία,
ανά ομάδα μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, για την εφαρμογή της συγκεκριμένης
μεθόδου θα πρέπει: α) να καθοριστεί βάση θεωρίας για κάθε μία από τις ενδογενείς
μεταβλητές του μοντέλου (πλην της εξαγωγικής επίδοσης η οποία αποτελεί την
εξαρτημένη μεταβλητή του μοντέλου και η οποία επηρεάζεται και από τις οκτώ
μεταβλητές όπως φάνηκε από την ανάλυση παλινδρόμησης που προηγήθηκε) η
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σχέση της με τις υπόλοιπες μεταβλητές του μοντέλου, β) να τρέξει η αντίστοιχη
μερική πολλαπλή παλινδρόμηση για κάθε μία αυτές ως εξαρτημένη έτσι ώστε να
βρεθούν οι αντίστοιχοι συντελεστές για τα αντίστοιχα μονοπάτια, γ) να εξεταστούν
οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν έτσι ώστε να είναι εφαρμόσιμη η
μέθοδος της Ανάλυσης Μονοπατιού, δ) να σχεδιαστεί το αρχικό θεωρητικό μοντέλο
(just-identified ή full ή saturated model) και να πραγματοποιηθεί η Ανάλυση
Μονοπατιού, και τέλος ε) να παρουσιαστούν τα τελικά αποτελέσματα και το τελικό
προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο (default ή over-identified ή reduced model)
(Tabachnick and Fidell, 1996; Janssens et al., 2008).
Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε για όλη την Ανάλυση Μονοπατιού σε α
= 10% (ή α = 0,10), για τους ίδιους λόγους που εξηγήθηκαν κατά την εφαρμογή των
προηγούμενων μεθόδων (βλ. §7.3.2 και §7.3.3 – Βήμα 1 – Προϋπόθεση 5). Εφόσον
οι εξωγενείς μεταβλητές είναι τέσσερις και η μία από τις πέντε ενδογενείς
μεταβλητές είναι η εξαρτημένη μεταβλητή του μοντέλου, θα πρέπει για κάθε μία από
τις υπόλοιπες τέσσερις ενδογενείς μεταβλητές (ΤΥΕ, ΕΕΔ, ΑΓΕΙ, ΑΠΣ) να
ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία και στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η μέθοδος
της Ανάλυσης Μονοπατιού. Για την εφαρμογή της μεθόδου Ανάλυσης Μονοπατιού
χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά προγράμματα SPSS v.15 και AMOS.
Α. Καθορισμός της Σχέσης (βάση θεωρίας) για κάθε μία από τις Τέσσερις Ενδογενείς
Μεταβλητές με τις Υπόλοιπες Επτά Μεταβλητές του Μοντέλου.
α) Μεταβλητή ΤΥΕ:
Από τις υπόλοιπες επτά μεταβλητές του μοντέλου, η τεχνολογική υποδομή της
επιχείρησης επηρεάζεται:
α) από τον ενθουσιασμό της διοίκησης για τη χρήση και την προώθηση νέων
τεχνολογιών και του Διαδικτύου (ΕΔΔ), αφού όσο πιο έντονα προωθεί η εκάστοτε
διοίκηση τη χρήση νέων τεχνολογιών, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επένδυση στην
τεχνολογική της υποδομή (Poon and Swatman, 1997; Moodley, 2002; MorganThomas and Bridgewater, 2004; Rosson, 2004),
β) από το είδος και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος (ΧΕΠ),
αφού όσο πιο πολύπλοκο και σύνθετο είναι, τόσο μεγαλύτερη τεχνολογική υποδομή

424

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

απαιτείται για την κατασκευή του (Poon and Swatman, 1997; Moodley, 2002;
Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004),
γ) από το πόσο έντονα πιέζεται από πελάτες, συνεργάτες, και προμηθευτές στις
ξένες αγορές (Φαινόμενο του Δικτύου - ΦΔ) να υιοθετήσει σύγχρονες τεχνολογίες
σχετικές ή υποστηρικτικές του Διαδικτύου (Moodley, 2002; Freund and Weinhold,
2004; Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004), και
δ) από το πόσο συχνά ασκεί εξαγωγικές δραστηριότητες (ΤΕ), αφού όσο πιο
τακτικά καλείται να εξυπηρετήσει πελάτες σε ξένες αγορές τόσο πιο σταθερή
τεχνολογική υποδομή απαιτείται να έχει (Samiee, 1998a; Moodley, 2002).
β) Μεταβλητή ΕΕΔ:
Από τις υπόλοιπες επτά μεταβλητές του μοντέλου, το επίπεδο επένδυσης της
επιχείρησης στο Διαδίκτυο επηρεάζεται:
α) από την τεχνολογική υποδομή της επιχείρησης (ΤΥΕ), αφού όσο πιο ισχυρή
και ευρεία είναι τόσο θα ευνοείται και η επένδυση σε τεχνολογίες Διαδικτύου
(Moodley, 2002; Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004; Mostafa et al. 2006;
Beckers et al., 2007),
β) από τον ενθουσιασμό της διοίκησης για τη χρήση και την προώθηση νέων
τεχνολογιών και του Διαδικτύου (ΕΔΔ), αφού όσο πιο έντονα προωθεί η εκάστοτε
διοίκηση τη χρήση του Διαδικτύου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επένδυσή της σε
αυτό (Poon and Swatman, 1997; Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004; Rosson,
2004; Mostafa et al. 2006),
γ) από το είδος και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος (ΧΕΠ),
αφού όσο πιο απλό είναι, τόσο πιο εύκολα θα διακινείται μέσα από το Διαδίκτυο, με
αποτέλεσμα η διοίκηση να έχει μεγαλύτερο κίνητρο να επενδύσει σε αυτό (Poon and
Swatman, 1997; Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004; Beckers et al., 2007),
δ) από το πόσο έντονα πιέζεται από πελάτες, συνεργάτες, και προμηθευτές στις
ξένες αγορές (Φαινόμενο του Δικτύου - ΦΔ) να υιοθετήσει σύγχρονες τεχνολογίες
σχετικές ή υποστηρικτικές του Διαδικτύου (Freund and Weinhold, 2004; MorganThomas and Bridgewater, 2004), και
ε) από το πόσο συχνά ασκεί εξαγωγικές δραστηριότητες (ΤΕ), αφού όσο πιο
τακτικά καλείται να εξυπηρετήσει πελάτες σε ξένες αγορές τόσο πιο έντονη
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διαδικτυακή παρουσία πρέπει να έχει (Samiee, 1998a; Moodley, 2002; MorganThomas and Bridgewater, 2004).
γ) Μεταβλητή ΑΓΕΙ:
Από τις υπόλοιπες επτά μεταβλητές του μοντέλου, ο αριθμός των γλωσσών στις
οποίες είναι μεταφρασμένη η εταιρική ιστοσελίδα της επιχείρησης στο Διαδίκτυο
επηρεάζεται:
α) από το επίπεδο επένδυσης της επιχείρησης στο Διαδίκτυο (ΕΕΔ), αφού όσο
πιο πολύ επενδύει σε αυτό τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να μεταφράσει την
εταιρική της ιστοσελίδα σε περισσότερες από μία γλώσσες (Samiee, 1998a;
Dholakia and Kshetri, 2004; Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004; Mostafa et al.
2006; Beckers et al., 2007),
β) από την τεχνολογική υποδομή της επιχείρησης (ΤΥΕ), αφού όσο πιο ισχυρή
και ευρεία είναι τόσο πιο εύκολο θα είναι για αυτήν (λόγω περισσοτέρων
τεχνολογικών δυνατοτήτων) να μεταφράσει σε περισσότερες από μία γλώσσες της
εταιρική της ιστοσελίδα (Samiee, 1998a; Moodley, 2002; Fillis et al., 2004; Rosson,
2004),
γ) από τον ενθουσιασμό της διοίκησης για τη χρήση και την προώθηση νέων
τεχνολογιών και του Διαδικτύου (ΕΔΔ), αφού όσο πιο έντονα προωθεί η εκάστοτε
διοίκηση τη χρήση του Διαδικτύου τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να μεταφράσει
την εταιρική της ιστοσελίδα σε περισσότερες από μία γλώσσες (Poon and Swatman,
1997; Samiee, 1998a; Dholakia and Kshetri, 2004; Rosson, 2004),
δ) από το είδος και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος (ΧΕΠ),
αφού όσο πιο απλό είναι, τόσο πιο εύκολα θα διακινείται μέσα από το Διαδίκτυο, με
αποτέλεσμα η διοίκηση να θέλει να το προωθήσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους
πελάτες σε διαφορετικές χώρες του κόσμου μέσα από τη δική τους μητρική γλώσσα
(Poon and Swatman, 1997; Samiee, 1998a; Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004;
Rosson, 2004),
ε) από το πόσο έντονα πιέζεται από πελάτες, συνεργάτες, και προμηθευτές στις
ξένες αγορές (Φαινόμενο του Δικτύου - ΦΔ) να αποκτήσει διαδικτυακή παρουσία
στη δική τους γλώσσα (Freund and Weinhold, 2004; Morgan-Thomas and
Bridgewater, 2004; Rosson, 2004), και
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στ) από το πόσο συχνά ασκεί εξαγωγικές δραστηριότητες (ΤΕ), αφού όσο πιο
τακτικά καλείται να εξυπηρετήσει πελάτες σε ξένες αγορές τόσο πιο εύκολα θα το
πραγματοποιήσει χρησιμοποιώντας την εταιρική της ιστοσελίδα μεταφρασμένη στη
δική τους γλώσσα (Samiee, 1998a; Moodley, 2002; Rosson, 2004).
δ) Μεταβλητή ΑΠΣ:
Από τις υπόλοιπες επτά μεταβλητές του μοντέλου, το επίπεδο ασφάλειας και
προστασίας των συναλλαγών με τους πελάτες της επιχείρησης στο Διαδίκτυο
επηρεάζεται:
α) από τον αριθμό των γλωσσών στις οποίες είναι μεταφρασμένη η εταιρική
ιστοσελίδα της επιχείρησης (ΑΓΕΙ), αφού όσο πιο υψηλός είναι ο αριθμός των
γλωσσών αυτών τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το εύρος των πελατών που θα
προσεγγίσει η επιχείρηση, και άρα τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η
εμπιστοσύνη που θα πρέπει να εμπνεύσει σε αυτούς η επιχείρηση μέσα από υψηλά
επίπεδα ασφάλειας και προστασίας στις συναλλαγές μαζί τους, και στη χρήση των
προσωπικών τους δεδομένων (Samiee, 1998a; Dholakia and Kshetri, 2004; Fillis et
al., 2004; Rosson, 2004).
β) από το επίπεδο επένδυσης της επιχείρησης στο Διαδίκτυο (ΕΕΔ), αφού όσο
πιο πολύ επενδύει σε αυτό τόσο αυξάνονται οι ανάγκες της για υψηλά επίπεδα
ασφάλειας και προστασίας των συναλλαγών με τους πελάτες της (Dholakia and
Kshetri, 2004; Fillis et al., 2004; Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004; Mostafa et
al. 2006),
γ) από την τεχνολογική υποδομή της επιχείρησης (ΤΥΕ), αφού όσο πιο ισχυρή
και ευρεία είναι τόσο πιο εύκολο θα είναι για αυτήν (λόγω περισσοτέρων
τεχνολογικών δυνατοτήτων) να υιοθετήσει και να εφαρμόσει υψηλότερα επίπεδα
ασφάλειας και προστασίας των συναλλαγών με τους πελάτες της (Moodley, 2002;
Fillis et al., 2004; Rosson, 2004),
δ) από τον ενθουσιασμό της διοίκησης για τη χρήση και την προώθηση νέων
τεχνολογιών και του Διαδικτύου (ΕΔΔ), αφού όσο πιο έντονα προωθεί η εκάστοτε
διοίκηση τη χρήση του Διαδικτύου τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να χρειαστεί να
υιοθετήσει και να εφαρμόσει υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και προστασίας των
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συναλλαγών με τους πελάτες της (Poon and Swatman, 1997; Dholakia and Kshetri,
2004; Rosson, 2004),
ε) από το είδος και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος (ΧΕΠ),
αφού όσο πιο απλό είναι, τόσο πιο εύκολα θα διακινείται μέσα από το Διαδίκτυο, με
αποτέλεσμα η διοίκηση να θέλει να το προωθήσει με μεγαλύτερη ασφάλεια σε όσο
το δυνατόν περισσότερους πελάτες σε διαφορετικές χώρες του κόσμου (Poon and
Swatman, 1997; Dholakia and Kshetri, 2004; Fillis et al., 2004; Morgan-Thomas and
Bridgewater, 2004),
στ) από το πόσο έντονα πιέζεται από πελάτες, συνεργάτες, και προμηθευτές
στις ξένες αγορές (Φαινόμενο του Δικτύου - ΦΔ) να αποκτήσει διαδικτυακή
παρουσία στη δική τους χώρα, προσφέροντάς τους ασφαλείς και σίγουρες
διαδικτυακές συναλλαγές (Fillis et al., 2004; Freund and Weinhold, 2004; MorganThomas and Bridgewater, 2004), και
ζ) από το πόσο συχνά ασκεί εξαγωγικές δραστηριότητες (ΤΕ), αφού όσο πιο
τακτικά καλείται να εξυπηρετήσει πελάτες σε ξένες αγορές τόσο μεγαλύτερες είναι
οι ανάγκες να υιοθετήσει και να εφαρμόσει υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και
προστασίας των συναλλαγών με αυτούς (Samiee, 1998a; Dholakia and Kshetri,
2004; Fillis et al., 2004).
Β. Εφαρμογή Μερικής Πολλαπλής Παλινδρόμησης για κάθε μία από τις Τέσσερις
Ενδογενείς Μεταβλητές του Μοντέλου.
α) Μεταβλητή ΤΥΕ:
Στους τέσσερις Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
Πολλαπλής Παλινδρόμησης για την μεταβλητή ΤΥΕ. Η εξίσωση παλινδρόμησης
που χρησιμοποιήθηκε για το συγκεκριμένο μοντέλο είναι η εξής:
ΤΥΕ = b0 + b1 ΕΔΔ + b2 ΧΕΠ + b3 ΤΕ + b4 ΦΔ + ε
Ο

Πίνακας

7.59

αποκαλύπτει

ότι

δεν

υπάρχει

(5)
κάποιο

πρόβλημα

πολυσυγγραμμικότητας, ενώ στον Πίνακα 7.60 παρουσιάζεται ο συντελεστής
συσχέτισης του μοντέλου. Ο Πίνακας της ανάλυσης διακύμανσης (βλ. Πίνακα 7.61),
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Πίνακας 7.59: Δείκτες Πολυσυγγραμμικότητας του Μοντέλου της Μεταβλητής
ΤΥΕ
Tolerance

VIF

Eigenvalue

Condition Index

-

-

4,749

1,000

ΕΔΔ

0,968

1,033

0,115

6,418

ΧΕΠ

0,958

1,043

0,090

7,247

ΤΕ

0,962

1,039

0,034

11,801

ΦΔ

0,989

1,011

0,011

21,096

(Σταθερά)

Πίνακας 7.60: Περίληψη Μοντέλου (Model Summary)
R

R2

Προσαρμοσμένο
R2

Τυπικό Σφάλμα
Εκτίμησης

0,459

0,211

0,167

0,830

Πίνακας 7.61: Ανάλυση Διακύμανσης Μοντέλου της Μεταβλητής ΤΥΕ (ANOVA)

Παλινδρόμηση
Κατάλοιπα
Σύνολο

Άθροισμα
Τετραγώνων
13,256
49,601
62,857

Βαθμοί
Μέσος Όρος Στατιστικό
Ελευθερίας Τετραγώνων
F
4
3,314
4,811
72
0,689
76

Sig.
0,002

Πίνακας 7.62: Συντελεστές του Μοντέλου της Μεταβλητής ΤΥΕ (Coefficients)
b

Τυπικό
Σφάλμα

(Σταθερά)

1,126

0,769

ΕΔΔ

0,393

0,143

ΧΕΠ

0,328

ΤΕ
ΦΔ

t

Sig.

1,465

0,147

0,292

2,745

0,008

0,117

0,299

2,796

0,007

0,199

0,217

0,098

0,921

0,360

-0,088

0,098

-0,095

-0,903

0,369
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αποκαλύπτει τη συνολική σημαντικότητα του τελικού μοντέλου (δηλαδή της
εξίσωσης παλινδρόμησης με τις 4 ανεξάρτητες μεταβλητές). Το στατιστικό F έχει
τιμή 4,811 και είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0,01 ή
1%. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρο το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό. Από τα
αποτελέσματα του Πίνακα 7.62,

προκύπτουν οι αντίστοιχοι συντελεστές

(coefficients) της κάθε μεταβλητής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Πολλαπλής
Παλινδρόμησης για την εξαρτημένη μεταβλητή ΤΥΕ, η αντίστοιχη εξίσωση του
μοντέλου πήρε την εξής μορφή:
ΤΥΕ = 1,126 + 0,393 ΕΔΔ + 0,328 ΧΕΠ + 0,199 ΤΕ – 0,088 ΦΔ

(6)

β) Μεταβλητή ΕΕΔ:
Στους τέσσερις Πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
Πολλαπλής Παλινδρόμησης για τη μεταβλητή ΕΕΔ. Η εξίσωση παλινδρόμησης που
χρησιμοποιήθηκε για το συγκεκριμένο μοντέλο είναι η εξής:
ΕΕΔ = b0 + b1 ΤΥΕ + b2 ΕΔΔ + b3 ΧΕΠ + b4 ΤΕ + b5 ΦΔ + ε

(7)

Πίνακας 7.63: Δείκτες Πολυσυγγραμμικότητας του Μοντέλου της Μεταβλητής
ΕΕΔ
Tolerance

VIF

Eigenvalue

Condition Index

-

-

5,703

1,000

ΤΥΕ

0,789

1,267

0,116

7,004

ΕΔΔ

0,877

1,141

0,098

7,648

ΧΕΠ

0,865

1,157

0,046

11,133

ΤΕ

0,951

1,051

0,027

14,542

ΦΔ

0,978

1,023

0,011

23,116

(Σταθερά)

Πίνακας 7.64: Περίληψη Μοντέλου (Model Summary)
R

R2

Προσαρμοσμένο
R2

Τυπικό Σφάλμα
Εκτίμησης

0,537

0,289

0,239

0,829
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Πίνακας 7.65: Ανάλυση Διακύμανσης Μοντέλου της Μεταβλητής ΕΕΔ (ANOVA)

Παλινδρόμηση
Κατάλοιπα
Σύνολο

Άθροισμα
Τετραγώνων
19,823
48,852
68,675

Βαθμοί
Μέσος Όρος Στατιστικό
Ελευθερίας Τετραγώνων
F
5
3,965
5,762
71
0,688
76

Sig.
0,000

Πίνακας 7.66: Συντελεστές του Μοντέλου της Μεταβλητής ΕΕΔ (Coefficients)

Ο

b

Τυπικό
Σφάλμα

(Σταθερά)

0,295

0,780

ΤΥΕ

0,452

0,118

ΕΔΔ

0,069

ΧΕΠ

t

Sig.

0,378

0,707

0,432

3,834

0,000

0,150

0,049

0,462

0,646

0,109

0,124

0,095

0,885

0,379

ΤΕ

-0,118

0,218

-0,056

-0,543

0,589

ΦΔ

0,238

0,098

0,245

2,419

0,018

δεν

υπάρχει

Πίνακας

7.63

αποκαλύπτει

ότι

Beta

κάποιο

πρόβλημα

πολυσυγγραμμικότητας, ενώ στον Πίνακα 7.64 παρουσιάζεται ο συντελεστής
συσχέτισης του μοντέλου. Ο Πίνακας της ανάλυσης διακύμανσης (βλ. Πίνακα 7.65),
αποκαλύπτει τη συνολική σημαντικότητα του μοντέλου (δηλαδή της εξίσωσης
παλινδρόμησης με τις 5 ανεξάρτητες μεταβλητές). Το στατιστικό F έχει τιμή 5,762
και είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0,01 ή 1%. Αυτό
σημαίνει ότι ολόκληρο το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό.
Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 7.66, προκύπτουν οι αντίστοιχοι
συντελεστές (coefficients) της κάθε μεταβλητής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
Πολλαπλής Παλινδρόμησης για την εξαρτημένη μεταβλητή ΕΕΔ, η αντίστοιχη
εξίσωση του μοντέλου πήρε την εξής μορφή:
ΕΕΔ = 0,295 + 0,452 ΤΥΕ + 0,069 ΕΔΔ + 0,109 ΧΕΠ – 0,118 ΤΕ + 0,238 ΦΔ (8)
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γ) Μεταβλητή ΑΓΕΙ:
Στους τέσσερις Πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
Πολλαπλής Παλινδρόμησης για τη μεταβλητή ΑΓΕΙ. Η εξίσωση παλινδρόμησης που
χρησιμοποιήθηκε για το συγκεκριμένο μοντέλο είναι η εξής:
ΑΓΕΙ = b0 + b1 ΕΕΔ + b2 ΤΥΕ + b3 ΕΔΔ + b4 ΧΕΠ + b5 ΤΕ + b6 ΦΔ + ε

(9)

Πίνακας 7.67: Δείκτες Πολυσυγγραμμικότητας του Μοντέλου της Μεταβλητής
ΑΓΕΙ
Tolerance

VIF

Eigenvalue

Condition Index

-

-

6,637

1,000

ΕΕΔ

0,711

1,406

0,117

7,521

ΤΥΕ

0,654

1,530

0,098

8,221

ΕΔΔ

0,874

1,144

0,074

9,445

ΧΕΠ

0,855

1,169

0,036

13,486

ΤΕ

0,947

1,056

0,026

16,050

ΦΔ

0,903

1,107

0,011

24,939

(Σταθερά)

Πίνακας 7.68: Περίληψη Μοντέλου (Model Summary)
R

R2

Προσαρμοσμένο
R2

Τυπικό Σφάλμα
Εκτίμησης

0,325

0,106

0,029

1,430

Πίνακας 7.69: Ανάλυση Διακύμανσης Μοντέλου της Μεταβλητής ΑΓΕΙ (ANOVA)

Παλινδρόμηση
Κατάλοιπα
Σύνολο

Άθροισμα
Τετραγώνων
16,937
143,140
160,078

Βαθμοί
Μέσος Όρος Στατιστικό
Ελευθερίας Τετραγώνων
F
6
2,823
1,380
70
2,045
76
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Πίνακας 7.70: Συντελεστές του Μοντέλου της Μεταβλητής ΑΓΕΙ (Coefficients)

Ο

b

Τυπικό
Σφάλμα

(Σταθερά)

0,978

1,346

ΕΕΔ

-0,071

0,205

ΤΥΕ

0,504

ΕΔΔ

t

Sig.

0,726

0,470

-0,047

-0,348

0,729

0,223

0,316

2,259

0,027

-0,001

0,260

-0,001

-0,005

0,996

ΧΕΠ

-0,228

0,214

-0,130

-1,067

0,290

ΤΕ

0,337

0,376

0,104

0,897

0,373

ΦΔ

0,183

0,176

0,124

1,039

0,302

δεν

υπάρχει

Πίνακας

7.67

αποκαλύπτει

ότι

Beta

κάποιο

πρόβλημα

πολυσυγγραμμικότητας, ενώ στον Πίνακα 7.68 παρουσιάζεται ο συντελεστής
συσχέτισης του μοντέλου. Ο Πίνακας της ανάλυσης διακύμανσης (βλ. Πίνακα 7.69),
αποκαλύπτει τη συνολική σημαντικότητα του μοντέλου (δηλαδή της εξίσωσης
παλινδρόμησης με τις 6 ανεξάρτητες μεταβλητές). Το στατιστικό F έχει τιμή 1,380
και δεν είναι στατιστικά σημαντικό αφού η τιμή του p-value είναι 0,235 > 0,10.
Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 7.70, προκύπτουν οι αντίστοιχοι
συντελεστές (coefficients) της κάθε μεταβλητής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
Πολλαπλής Παλινδρόμησης για την εξαρτημένη μεταβλητή ΑΓΕΙ, η αντίστοιχη
εξίσωση του μοντέλου πήρε την εξής μορφή:
ΑΓΕΙ = 0,978 – 0,071 ΕΕΔ + 0,504 ΤΥΕ – 0,001 ΕΔΔ
– 0,228 ΧΕΠ + 0,337 ΤΕ + 0,183 ΦΔ

(10)

δ) Μεταβλητή ΑΠΣ:
Στους τέσσερις Πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
Πολλαπλής Παλινδρόμησης για τη μεταβλητή ΑΠΣ. Η εξίσωση παλινδρόμησης που
χρησιμοποιήθηκε για το συγκεκριμένο μοντέλο είναι η εξής:
ΑΠΣ = b0 + b1 ΕΕΔ + b2 ΤΥΕ + b3 ΕΔΔ + b4 ΧΕΠ + b5 ΤΕ + b6 ΦΔ + b7 ΑΓΕΙ + ε (11)
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Πίνακας 7.71: Δείκτες Πολυσυγγραμμικότητας του Μοντέλου της Μεταβλητής
ΑΠΣ
Tolerance

VIF

Eigenvalue

Condition Index

-

-

7,490

1,000

ΕΕΔ

0,710

1,408

0,166

6,727

ΤΥΕ

0,609

1,641

0,106

8,397

ΕΔΔ

0,874

1,144

0,093

8,970

ΧΕΠ

0,841

1,188

0,074

10,054

ΤΕ

0,936

1,068

0,036

14,495

ΦΔ

0,890

1,124

0,025

17,278

ΑΓΕΙ

0,894

1,118

0,011

26,533

(Σταθερά)

Πίνακας 7.72: Περίληψη Μοντέλου (Model Summary)
R

R2

Προσαρμοσμένο
R2

Τυπικό Σφάλμα
Εκτίμησης

0,522

0,272

0,198

0,564

Πίνακας 7.73: Ανάλυση Διακύμανσης Μοντέλου της Μεταβλητής ΑΠΣ (ANOVA)

Παλινδρόμηση
Κατάλοιπα
Σύνολο

Άθροισμα
Τετραγώνων
8,201
21,929
30,130

Βαθμοί
Μέσος Όρος Στατιστικό
Ελευθερίας Τετραγώνων
F
7
1,172
3,686
69
0,318
76

Sig.
0,002

Πίνακας 7.74: Συντελεστές του Μοντέλου της Μεταβλητής ΑΠΣ (Coefficients)
b

Τυπικό
Σφάλμα

(Σταθερά)

-0,458

0,532

ΕΕΔ

0,201

0,081

ΤΥΕ

0,028

ΕΔΔ

t

Sig.

-0,861

0,392

0,303

2,489

0,015

0,091

0,041

0,311

0,757

0,151

0,102

0,162

1,471

0,146

ΧΕΠ

0,062

0,085

0,082

0,731

0,467

ΤΕ

-0,116

0,149

-0,083

-0,779

0,439

ΦΔ

0,106

0,070

0,165

1,515

0,134

ΑΓΕΙ

0,058

0,047

0,133

1,226

0,224
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δεν

υπάρχει

κάποιο

πρόβλημα

πολυσυγγραμμικότητας, ενώ στον Πίνακα 7.72 παρουσιάζεται ο συντελεστής
συσχέτισης του μοντέλου. Ο Πίνακας της ανάλυσης διακύμανσης (βλ. Πίνακα 7.73),
αποκαλύπτει τη συνολική σημαντικότητα του μοντέλου (δηλαδή της εξίσωσης
παλινδρόμησης με τις 7 ανεξάρτητες μεταβλητές). Το στατιστικό F έχει τιμή 3,686
και είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0,01 ή 1%. Αυτό
σημαίνει ότι ολόκληρο το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό.
Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 7.74, προκύπτουν οι αντίστοιχοι
συντελεστές (coefficients) της κάθε μεταβλητής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
Πολλαπλής Παλινδρόμησης για την εξαρτημένη μεταβλητή ΑΠΣ, η αντίστοιχη
εξίσωση του μοντέλου πήρε την εξής μορφή:
ΑΠΣ = - 0,458 + 0,201 ΕΕΔ + 0,028 ΤΥΕ + 0,151 ΕΔΔ + 0,062 ΧΕΠ
– 0,116 ΤΕ + 0,106 ΦΔ + 0,058 ΑΓΕΙ

(12)

Γ. Έλεγχος Βασικών Προϋποθέσεων Εφαρμογής της Μεθόδου Ανάλυσης Μονοπατιού.
1. Επαρκής αριθμός παρατηρήσεων-δεδομένων:
Σύμφωνα με τους Tabachnick and Fidell (1996) και Kline (1998), για τον
καθορισμό του ελάχιστου μεγέθους δείγματος που απαιτείται για την εφαρμογή
της μεθόδου της Ανάλυσης Μονοπατιού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο εμπειρικός
κανόνας (rule of thumb) που λέει ότι για κάθε μεταβλητή πρέπει να υπάρχουν
τουλάχιστον 10 παρατηρήσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε 8
ανεξάρτητες μεταβλητές άρα το ελάχιστο απαιτούμενο δείγμα είναι 80
παρατηρήσεις (ερωτηματολόγια). Η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν παραβιάζεται
εφόσον το μέγεθος του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε το απαιτούμενο (80
επιχειρήσεις).
2. Όλες οι Μεταβλητές πρέπει να είναι Διαστημικές/Διατακτικές/Διχοτομικές:
Σύμφωνα με τους Janssens et al. (2008), όλες οι μεταβλητές (εξαρτημένη και
ανεξάρτητες) που χρησιμοποιούνται στην Ανάλυση Μονοπατιού πρέπει να είναι
είτε διαστημικές (Interval), είτε διατακτικές (Ordinal), είτε το πολύ διχοτομικές
(Dichotomies). Για να μπορεί να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη μέθοδος, και οι
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οκτώ μεταβλητές έχουν μετατραπεί σε διατακτικές-διαστημικές (βλ. Γ΄ Μέρος §6.4.3.1). Άρα, δεν παραβιάζεται η συγκεκριμένη προϋπόθεση.
3. Η Ροή Αιτιότητας (Causal Flow) πρέπει να είναι προς μία Κατεύθυνση (Recursivity):
Σύμφωνα με τους Tabachnick and Fidell (1996), κατά την εφαρμογή της μεθόδου
της Ανάλυσης Μονοπατιού η ροή αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών πρέπει να
πηγαίνει προς μία κατεύθυνση. Για τον έλεγχο της ροής αιτιότητας
χρησιμοποιείται το Αρχικό Διάγραμμα Μονοπατιού του μοντέλου (just-identified
ή full model), και ελέγχεται η ροή των βελών. Παρατηρώντας το Αρχικό
Διάγραμμα Μονοπατιού του συγκεκριμένου μοντέλου (βλ. Σχήμα 7.14),
διαπιστώνεται ότι όντως η ροή αιτιότητας πηγαίνει προς μία κατεύθυνση, με
αποτέλεσμα να μην παραβιάζεται η συγκεκριμένη προϋπόθεση.
4. Ανυπαρξία Πολυσυγγραμμικότητας:
Σύμφωνα με τους Tabachnick and Fidell (1996), η ύπαρξη του φαινομένου της
Πολυσυγγραμμικότητας θα προκαλέσει υψηλά τυπικά σφάλματα στους
συντελεστές της παλινδρόμησης, έχοντας ως συνέπεια την αλλοίωση των
αποτελεσμάτων. Για τον έλεγχο της Πολυσυγγραμμικότητας, χρησιμοποιούνται
οι ίδιοι τέσσερις δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν και στις μεθόδους Πολλαπλής
Παλινδρόμησης των προηγούμενων υποενοτήτων (βλ. §7.3.1, §7.3.2, και §7.3.3).
Εξετάζοντας τους τέσσερις δείκτες πολυσυγγραμμικότητας (Tolerance,
VIF, Eigenvalue, και Condition Index) των οκτώ μεταβλητών του αρχικού
μοντέλου της μεθόδου Ανάλυσης Μονοπατιού, οι οποίοι παρουσιάζονται στον
Πίνακα 7.75 που ακολουθεί παρακάτω, προκύπτει ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό
πρόβλημα Πολυσυγγραμμικότητας για το μοντέλο αφού ο πρώτος δείκτης δεν
πλησιάζει πολύ στο μηδέν, ο δεύτερος δεν είναι μεγαλύτερος του 10, ο τρίτος
επίσης δεν πλησιάζει πάρα πολύ στο μηδέν και ο τέταρτος δεν είναι μεγαλύτερος
του 30. Έτσι, με βάση τους τέσσερις δείκτες μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δεν
παραβιάζεται ούτε και αυτή η βασική προϋπόθεση. Εφόσον δεν παραβιάζεται
καμία από τις βασικές προϋποθέσεις, προκύπτει το γεγονός ότι καθίσταται δυνατή
η περαιτέρω εφαρμογή της μεθόδου της Ανάλυσης Μονοπατιού. Το επόμενο
βήμα είναι ο σχεδιασμός του αρχικού θεωρητικού μοντέλου (ή αλλιώς του
αρχικού Διαγράμματος Μονοπατιού).
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Πίνακας 7.75: Δείκτες Πολυσυγγραμμικότητας των Οκτώ Μεταβλητών του
Αρχικού Μοντέλου της Μεθόδου Ανάλυσης Μονοπατιού.
Tolerance

VIF

Eigenvalue

Condition Index

-

-

8,349

1,000

ΕΕΔ

0,652

1,535

0,174

6,935

ΤΥΕ

0,608

1,643

0,149

7,478

ΑΠΣ

0,728

1,374

0,106

8,866

ΕΔΔ

0,848

1,180

0,086

9,858

ΧΕΠ

0,835

1,198

0,065

11,337

ΤΕ

0,928

1,077

0,056

15,317

ΦΔ

0,861

1,161

0,045

18,296

ΑΓΕΙ

0,875

1,143

0,030

23,331

(Σταθερά)

Δ. Σχεδιασμός του Αρχικού Θεωρητικού Μοντέλου (just-identified ή full ή saturated
model) – Αρχικού Διαγράμματος Μονοπατιού.
Χρησιμοποιώντας τον καθορισμό των σχέσεων (όπως αυτές καθορίστηκαν με βάση
την αντίστοιχη θεωρητική τεκμηρίωση που παρουσιάστηκε στην §7.3.4 – Σημείο Α)
για κάθε μία από τις τέσσερις ενδογενείς μεταβλητές του μοντέλου (η πέμπτη
ενδογενής μεταβλητή είναι η εξαγωγική επίδοση η οποία σχετίζεται και με τις οκτώ
άλλες μεταβλητές όπως αποδείχθηκε στην §7.3.3), προκύπτει μέσα από το
στατιστικό

πρόγραμμα

AMOS

το

Αρχικό

Διάγραμμα

Μονοπατιού

του

συγκεκριμένου μοντέλου, το οποίο παρουσιάζεται στο Σχήμα 7.14 που ακολουθεί.
Στο Διάγραμμα Μονοπατιού του Σχήματος 7.14 είναι σημαντικό να
υπογραμμιστούν δύο στοιχεία. Το πρώτο αφορά τους όρους λάθους, οι οποίοι (όπως
αναφέρθηκε και στην αρχή της συγκεκριμένης υποενότητας) είναι πάντοτε μέσα σε
κύκλο επειδή δεν είναι άμεσα μετρήσιμοι, περιγράφουν την ύπαρξη της ανεξήγητης
διακύμανσης μόνο των παρατηρούμενων μεταβλητών και υπολογίζονται μόνο για τις
ενδογενείς μεταβλητές του μοντέλου (Janssens et al., 2008). Επειδή στο
συγκεκριμένο μοντέλο έχουμε πέντε ενδογενείς παρατηρούμενες μεταβλητές, στο
Αρχικό Διάγραμμα Μονοπατιού εμφανίζονται και πέντε όροι λάθους αντίστοιχα (e1,
e2, e3, e4, και e5).
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Σχήμα 7.14: Αρχικό Διάγραμμα Μονοπατιού
ΦΔ
e4
e2

ΕΔΔ

ΑΠΣ

e5

ΕΕΔ
ΕΕ
ΤΥΕ
e1

ΧΕΠ

ΑΓΕΙ

e3

ΤΕ
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Το δεύτερο στοιχείο αφορά τη συσχέτιση των εξωγενών μεταβλητών. Όπως
αναφέρθηκε στην αρχή της συγκεκριμένης υποενότητας, εάν κάποιες εξωγενείς
μεταβλητές

συσχετίζονται

μεταξύ

τους

(ύπαρξη

υψηλής

συσχέτισης

και

συνδιακύμανσης), τότε οι συγκεκριμένες μεταβλητές συνδέονται στο διάγραμμα
μονοπατιού με ένα διπλό βέλος. Στο Αρχικό Διάγραμμα Μονοπατιού του
συγκεκριμένου μοντέλου υπάρχουν τέσσερις εξωγενείς μεταβλητές (ΦΔ, ΕΔΔ, ΧΕΠ
και ΤΕ). Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 7.14, οι τέσσερις αυτές εξωγενείς μεταβλητές
δεν συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο διπλό βέλος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν
υπάρχει μεταξύ τους υψηλή συσχέτιση και συνδιακύμανση. Οι συντελεστές συσχέτισης
των τεσσάρων εξωγενών μεταβλητών του Αρχικού Διαγράμματος Μονοπατιού
παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.76.
Πίνακας 7.76: Συντελεστές Συσχέτισης των Τεσσάρων Εξωγενών Μεταβλητών της
Μεθόδου Ανάλυσης Μονοπατιού
ΕΔΔ
ΕΔΔ
ΧΕΠ
ΤΕ
ΦΔ

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ΧΕΠ
1

80
0,130
0,262
80
0,103
0,374
80
0,012
0,915
80

0,130
0,262
80
1
80
-0,132
0,252
80
0,072
0,531
80

ΤΕ
0,103
0,374
80
-0,132
0,252
80
1
80
-0,084
0,465
80

ΦΔ
0,012
0,915
80
0,072
0,531
80
-0,084
0,465
80
1
80

Ε. Παρουσίαση Τελικών Αποτελεσμάτων Ανάλυσης Μονοπατιού και Τελικού Μοντέλου
(over-identified ή reduced model).
Χρησιμοποιώντας το Output του στατιστικού προγράμματος AMOS, προκύπτουν τα
αποτελέσματα της Ανάλυσης Μονοπατιού. Στους Πίνακες 7.77 και 7.78 που
ακολουθούν, παρουσιάζονται και απαριθμούνται αντίστοιχα οι μεταβλητές του μοντέλου.
Από τα στοιχεία αυτών των δύο Πινάκων προκύπτει ότι στο μοντέλο υπάρχουν συνολικά
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14 μεταβλητές οι οποίες διακρίνονται αφενός σε 9 παρατηρούμενες και 5 μη
παρατηρούμενες μεταβλητές, και αφετέρου σε 9 εξωγενείς και 5 ενδογενείς μεταβλητές.
Πίνακας 7.77: Μεταβλητές του Μοντέλου Ανάλυσης Μονοπατιού
Παρατηρούμενες
Ενδογενείς
Μεταβλητές

Παρατηρούμενες
Εξωγενείς
Μεταβλητές

·
·
·
·
·

·
·
·
·

ΤΥΕ
ΕΕΔ
ΑΓΕΙ
ΑΠΣ
ΕΕ

ΦΔ
ΕΔΔ
ΧΕΠ
ΤΕ

Μη Παρατηρούμενες
Εξωγενείς
Μεταβλητές
·
·
·
·
·

e1
e2
e3
e4
e5

Πίνακας 7.78: Απαρίθμηση Μεταβλητών του Μοντέλου Ανάλυσης Μονοπατιού
Αριθμός Μεταβλητών στο Μοντέλο:
Αριθμός Παρατηρούμενων Μεταβλητών:
Αριθμός Μη Παρατηρούμενων Μεταβλητών:
Αριθμός Εξωγενών Μεταβλητών:
Αριθμός Ενδογενών Μεταβλητών:

14
9
5
9
5

Στον Πίνακα 7.79 που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο υπολογισμός των βαθμών
ελευθερίας του μοντέλου καθώς και τα αποτελέσματα του τελικού μοντέλου (default
model). Από τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου Πίνακα προκύπτει, ότι έχει
επιτευχθεί το ελάχιστο επίπεδο χωρίς λάθη ή προειδοποιήσεις (minimum was
achieved), ενώ η τιμή του χ2 είναι 18,695 με 16 βαθμούς ελευθερίας και επίπεδο
σημαντικότητας (p-value) 0,174. Το συγκεκριμένο στατιστικό τεστ ελέγχει το πόσο
καλά το τελικό μοντέλο προσαρμόζεται στα δεδομένα. Η μηδενική υπόθεση στο
συγκεκριμένο στατιστικό τεστ είναι η εξής: Η0 = το μοντέλο κάνει καλή προσαρμογή
στα δεδομένα. Αν το επίπεδο σημαντικότητας του χ2 είναι μικρότερο από 0,05 (ή 0,10
ανάλογα με το επίπεδο σημαντικότητας της εκάστοτε έρευνας) τότε απορρίπτουμε την
μηδενική υπόθεση και το τελικό μοντέλο (default model) δεν είναι καλό. Αν επίπεδο
σημαντικότητας του χ2 είναι μεγαλύτερο από 0,05 (ή 0,10 αντίστοιχα) τότε δεχόμαστε
τη μηδενική υπόθεση και το τελικό μοντέλο είναι καλό και αποδεκτό. Το γεγονός ότι
στο συγκεκριμένο μοντέλο η τιμή του χ2 δεν είναι στατιστικά σημαντική (0,174 > 0,10)
σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση και ότι το μοντέλο κάνει καλή
προσαρμογή στα δεδομένα.
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Πίνακας 7.79: Βαθμοί Ελευθερίας και Αποτελέσματα του Τελικού Μοντέλου (Default
Model)
Υπολογισμός Βαθμών Ελευθερίας του Τελικού Μοντέλου
Number of distinct sample moments:

45

Number of distinct parameters to be estimated: 29
Degrees of Freedom (45 – 29):

16

Αποτελέσματα Τελικού Μοντέλου (Default Model)
Minimum was achieved
Chi-square = 18,695
Degrees of Freedom = 16
Probability Level = 0,174
Πίνακας 7.80: Τυποποιημένοι Συντελεστές Παλινδρόμησης του Τελικού Μοντέλου
(Default Model)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΥΕ ß ΕΔΔ

0,393

ΤΥΕ ß ΧΕΠ

0,328

ΕΕΔ ß ΦΔ

0,238

ΕΕΔ ß ΤΥΕ

0,452

ΑΓΕΙ ß ΤΥΕ

0,504

ΑΠΣ ß ΕΕΔ

0,201

ΕΕ ß ΦΔ

0,219

ΕΕ ß ΕΔΔ
ΕΕ ß ΧΕΠ
ΕΕ ß ΤΕ
ΕΕ ß ΤΥΕ

0,181
-0,345
0,482
0,248

ΕΕ ß ΕΕΔ
ΕΕ ß ΑΓΕΙ
ΕΕ ß ΑΠΣ

0,414
0,106
0,207

Στον Πίνακα 7.80 που προηγήθηκε, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
Ανάλυσης

Μονοπατιού

αναφορικά

με

τους

τυποποιημένους

συντελεστές

παλινδρόμησης (Standardized Regression Weights) του τελικού μοντέλου (default
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model). Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί, αφενός ότι οι συντελεστές του
συγκεκριμένου Πίνακα αποτελούν τους συντελεστές μονοπατιών του Τελικού μοντέλου
(Default Model) και αφετέρου ότι οι εκτιμήσεις των συντελεστών με τη μέθοδο της
Ανάλυσης Μονοπατιού συμπίπτουν απόλυτα με τα αποτελέσματα που λάβαμε όταν
τρέξαμε τις μερικές πολλαπλές παλινδρομήσεις για κάθε μία από τις ενδογενείς
μεταβλητές του μοντέλου ως εξαρτημένη (βλ. §7.3.4 – Σημείο Β). Στον Πίνακα 7.81
που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικότεροι δείκτες προσαρμογής των τριών
μοντέλων στα δεδομένα της συγκεκριμένης έρευνας (Fit Measures – Model Fit
Summary). Ο Πίνακας 7.81 περιλαμβάνει τέσσερις στήλες. Στην πρώτη στήλη
εμφανίζεται το όνομα του κάθε δείκτη προσαρμογής. Στη δεύτερη στήλη υπάρχουν οι
δείκτες προσαρμογής του τελικού μοντέλου της παρούσας έρευνας (Default Model),
ενώ στην τρίτη και στην τέταρτη στήλη υπάρχουν οι δείκτες προσαρμογής για το
κορεσμένο (Saturated Model) και το ανεξάρτητο μοντέλο (Independence Model)
αντίστοιχα, οι οποίοι παράγονται αυτόματα από το στατιστικό πρόγραμμα AMOS ως
κομμάτι κάθε ανάλυσης μονοπατιού που διεξάγεται σε αυτό.
Το κορεσμένο μοντέλο περιέχει όσο περισσότερες εκτιμηθέντες παραμέτρους
επιτρέπεται από τους διαθέσιμους βαθμούς ελευθερίας, ή με άλλα λόγια είναι το
λιγότερο περιορισμένο μοντέλο που μπορεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα της
εκάστοτε έρευνας από το πρόγραμμα AMOS. Αντίθετα, το ανεξάρτητο μοντέλο είναι το
πιο περιοριστικό μοντέλο που μπορεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα της εκάστοτε
έρευνας αφού περιέχει τις εκτιμήσεις της διακύμανσης μόνο των παρατηρούμενων
μεταβλητών. Με άλλα λόγια στο ανεξάρτητο μοντέλο γίνεται η υπόθεση ότι όλες οι
σχέσεις μεταξύ των παρατηρούμενων μεταβλητών ισούνται με το μηδέν.
Οι τέσσερις πρώτοι δείκτες του Πίνακα 7.81, περιλαμβάνουν το δείκτη CMIN ο
οποίος αφορά το στατιστικό έλεγχο του χ2, το δείκτη DF που είναι οι βαθμοί ελευθερίας
του κάθε μοντέλου, το δείκτη P-value που αφορά τη σημαντικότητα του στατιστικού
ελέγχου και κατ’ επέκταση ολόκληρου του μοντέλου, και το δείκτη NPAR ο οποίος
αφορά τον αριθμό των παραμέτρων στο κάθε μοντέλο. Όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω, το γεγονός ότι στο τελικό μοντέλο η τιμή του χ2 (18,695 – 6 β.ε. – 29
παράμετροι) δεν είναι στατιστικά σημαντική (0,174 > 0,10) σημαίνει ότι αποδεχόμαστε
τη μηδενική υπόθεση και ότι το τελικό μοντέλο κάνει καλή προσαρμογή στα δεδομένα.
Αντιθέτως, στο ανεξάρτητο μοντέλο (4293,914 – 9 β.ε. – 36 παράμετροι) η τιμή του P-
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Πίνακας 7.81: Δείκτες Προσαρμογής των Μοντέλων (Fit Measures)
Δείκτες
Προσαρμογής

Τελικό
Μοντέλο
18,695

Κορεσμένο
Μοντέλο

Ανεξάρτητο
Μοντέλο

0,000

4293,914

16

0

9

P-value

0,174

-

0,000

NPAR

29

45

36

CMINDF (< 2 ή 3)

1,168

-

119,275

RMR (close to 0)

1,284

0,000

7,972

GFI ( > 0,9)

0,947

1,000

0,462

AGFI ( > 0,9)

0,928

-

0,229

PGFI (larger)

0,145

-

0,413

NFI ( > 0,95)

0,996

1,000

0,000

TLI ( > 0,95)

0,992

-

0,000

CFI ( > 0,95)

0,997

1,000

0,000

PRATIO (larger)

0,444

0,000

1,000

PNFI (larger)

0,442

0,000

0,000

PCFI (larger)

0,443

0,000

0,000

RMSEA ( < 0,05)

0,021

-

0,406

RMSEALO90

0,000

-

0,388

RMSEAHI90

0,034

-

0,426

CMIN
DF

value είναι μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας της έρευνας (0,000 < 0,10) με
αποτέλεσμα να απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και να συμπεράνουμε ότι το
ανεξάρτητο μοντέλο δεν κάνει καλή προσαρμογή στα δεδομένα της παρούσας έρευνας.
Ο δείκτης CMINDF που ακολουθεί, εμφανίζει τη σχετική τιμή του στατιστικού
χ2, υπολογίζεται διαιρώντας το δείκτη CMIN με το δείκτη DF και υποδηλώνει το πόσο
έχει μειωθεί η προσαρμογή του μοντέλου

στα δεδομένα αποκλείοντας ένα ή

περισσότερα μονοπάτια. Ένας εμπειρικός κανόνας για το συγκεκριμένο δείκτη είναι ο
εξής: εάν η τιμή του δείκτη ξεπερνά το 2 ή το 3 τότε σημαίνει ότι έχουμε αποκλείσει
πάρα πολλά μονοπάτια στο μοντέλο. Όπως φαίνεται στα αποτελέσματα του Πίνακα
7.81, η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη για το τελικό μοντέλο είναι 1,168 (< 2) γεγονός
που σημαίνει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο είναι καλό και δεν έχουμε αποκλείσει πολλά
μονοπάτια. Αντιθέτως, ο ίδιος δείκτης για το ανεξάρτητο μοντέλο είναι πολύ μεγάλος
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(119,275 > 2) γεγονός που ήταν αναμενόμενο αφού το συγκεκριμένο μοντέλο
απορρίπτει εξαρχής όλα τα μονοπάτια.
Ο επόμενος δείκτης (RMR – Root Mean Residual) αποκαλύπτει το πόσο
διαφέρουν οι εκτιμηθέντες (στο τελικό μοντέλο) από τις παρατηρούμενες διακυμάνσεις
και συνδιακυμάνσεις. Όσο μικρότερη είναι αυτή η διαφορά, και άρα όσο πιο κοντά στο
μηδέν είναι η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη, τόσο πιο καλό είναι το μοντέλο. Η τιμή
του RMR για το τελικό μοντέλο είναι πολύ καλή αφού είναι αρκετά κοντά στο μηδέν
(1,284). Η τιμές του δείκτη για το κορεσμένο και το ανεξάρτητο μοντέλο είναι 0,000
και 7,972 αντίστοιχα.
Ο δείκτης GFI (Goodness of Fit Index) αποκαλύπτει τι ποσοστό της διακύμανσης
του δείγματος υπολογίζεται από το μοντέλο της Ανάλυσης Μονοπατιού. Η τιμή του
συγκεκριμένου δείκτη πρέπει να ξεπερνά το 0,9 για ένα καλό μοντέλο. Για ένα πλήρες
μοντέλο (full model) η τιμή του δείκτη πρέπει να παίρνει την τιμή 1. Ο
προσαρμοσμένος δείκτης GFI, ή αλλιώς ο δείκτης AGFI (Adjusted GFI), είναι ένας
εναλλακτικός δείκτης GFI η τιμή του οποίου είναι προσαρμοσμένη στον αριθμό των
παραμέτρων του μοντέλου. Όσο λιγότερος είναι ο αριθμός των παραμέτρων σε ένα
μοντέλο, τόσο πιο κοντά θα είναι η τιμή του δείκτη AGFI στη τιμή του δείκτη GFI. Και
για αυτόν το δείκτη μία τιμή μεγαλύτερη ή κοντά στο 0,9 υποδεικνύει ένα καλό
μοντέλο. Ο δείκτης PGFI (Parsimony GFI) προσαρμόζεται έτσι ώστε να «ανταμείβει»
τα απλά μοντέλα και να «τιμωρεί» τα μοντέλα εκείνα στα οποία έχουν διαγραφεί λίγα
μονοπάτια. Η τιμές των παραπάνω δεικτών για το τελικό μοντέλο είναι GFI=0,947,
AGFI=0,928 και PGFI=0,145. Από τις παραπάνω τιμές των δεικτών προκύπτει το
συμπέρασμα ότι το τελικό μοντέλο είναι ένα καλό μοντέλο αφού πληρεί τα αντίστοιχα
κριτήρια του κάθε δείκτη. Αντιθέτως, οι τιμές των δεικτών για το ανεξάρτητο μοντέλο
(GFI=0,462, AGFI=0,229 και PGFI=0,413) δεν πληρούν τα αντίστοιχα κριτήριά τους.
Ο δείκτης NFI (Normed Fit Index) χρησιμοποιεί τις τιμές του στατιστικού χ2 του
τελικού και του ανεξάρτητου μοντέλου και δημιουργεί έναν καινούργιο δείκτη. Ο
υπολογισμός αρχικά γίνεται αφαιρώντας την τιμή του στατιστικού χ2 του τελικού
μοντέλου από την αντίστοιχη τιμή χ2 του ανεξάρτητου μοντέλου, και στη συνέχεια
διαιρώντας το αποτέλεσμα πάλι με την τιμή του στατιστικού χ2 του ανεξάρτητου
μοντέλου. Τιμές του δείκτη μεγαλύτερες από 0,95 υποδηλώνουν ένα καλό μοντέλο.
Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τους δείκτες TLI (Tucker-Lewis Index) και CFI
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(Comparative Fit Index), οι οποίοι συγκρίνουν την απόλυτη προσαρμογή του τελικού
μοντέλου με την απόλυτη προσαρμογή του ανεξάρτητου μοντέλου. Και για αυτούς του
δείκτες ισχύει ότι τιμές μεγαλύτερες από 0,95 υποδηλώνουν ένα καλό μοντέλο. Τα
αποτελέσματα του Πίνακα 7.81, αποκαλύπτουν ότι το τελικό μοντέλο της παρούσας
έρευνας είναι καλό αφού τόσο ο δείκτης NFI (0,996) όσο και οι δείκτες TLI (0.992) και
CFI (0,997) είναι μεγαλύτεροι από 0,95. Οι αντίστοιχες τιμές και για του τρεις δείκτες
του ανεξάρτητου μοντέλου είναι 0,000.
Ο δείκτης PRATIO αποκαλύπτει την αναλογία ανάμεσα στα μονοπάτια του
μοντέλου που διαγράφηκαν και σε αυτά που θα μπορούσαν να διαγραφούν (δηλαδή όλα
τα μονοπάτια). Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του PRATIO, ή με άλλα λόγια όσο πιο
κοντά είναι στην τιμή 1, τόσο πιο απλό είναι ένα μοντέλο. Η τιμή για το τελικό μοντέλο
της παρούσας έρευνας είναι καλή (0,444) αφού σημαίνει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο
δεν είναι ούτε πολύ απλό ούτε και πολύ σύνθετο. Οι αντίστοιχες τιμές για το κορεσμένο
και το ανεξάρτητο μοντέλο είναι 0,000 και 1,000 όπως ήταν αναμενόμενο, αφού στο
μεν κορεσμένο μοντέλο δεν έχουμε διαγράψει κανένα μονοπάτι και στο δε ανεξάρτητο
τα έχουμε διαγράψει όλα.
Οι επόμενοι δύο δείκτες, ο δείκτης PNFI (Parsimony NFI) και ο δείκτης PCFI
(Parsimony CFI), χρησιμοποιούνται για να «ανταμείψουν» τα μοντέλα εκείνα που είναι
φειδωλά, δηλαδή τα μοντέλα που περιλαμβάνουν λίγα μονοπάτια. Όσο πιο κοντά στη
μονάδα είναι ο τιμές αυτών των δύο δεικτών τόσο πιο απλό είναι ένα μοντέλο. Ο
δείκτης PNFI υπολογίζεται ως το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού της τιμής του
δείκτη PRATIO με την τιμή του δείκτη NFI, ενώ αντίστοιχα ο δείκτης PCFI
υπολογίζεται ως το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού της τιμής του δείκτη PRATIO
με την τιμή του δείκτη CFI. Οι τιμές των δύο δεικτών για το τελικό μοντέλο της
συγκεκριμένης έρευνας (PNFI=0,442 και PCFI=0,443) είναι καλές αφού υποδηλώνουν
ότι δεν είναι ούτε πολύ απλό αλλά ούτε και πολύ σύνθετο.
Ο δείκτης RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) υπολογίζει την
έλλειψη προσαρμογής στα δεδομένα του τελικού μοντέλου συγκριτικά με το
ανεξάρτητο μοντέλο. Τιμές του δείκτη μικρότερες από 0,05 υποδηλώνουν πολύ καλή
προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα, ενώ τιμές από 0,05 έως 0,08 υποδηλώνουν
επαρκή προσαρμογή. Τιμές μεγαλύτερες από 0,08 δείχνουν ότι το μοντέλο δεν κάνει
καλή προσαρμογή στα δεδομένα και χρειάζεται προσαρμογή. Η τιμή του
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συγκεκριμένου δείκτη είναι 0,021 (< 0,05) γεγονός που αποδεικνύει ότι το τελικό
μοντέλο της έρευνας κάνει πολύ καλή προσαρμογή στα δεδομένα. Οι δείκτες
RMSEALO90 και RMSEAHI90 υποδηλώνουν το κάτω και το άνω όριο ενός
διαστήματος εμπιστοσύνης 90% της εκτίμησης του δείκτη RMSEA. Οι τιμές αυτών των
δύο δεικτών για το τελικό μοντέλο της έρευνας είναι 0,000 και 0,034 αντίστοιχα, ενώ
για το ανεξάρτητο μοντέλο είναι 0,388 και 0,426 αντίστοιχα.
Το συμπέρασμα που προκύπτει από την εξέταση όλων των παραπάνω δεικτών
προσαρμογής, είναι ότι το τελικό μοντέλο (Default ή Reduced Model) της παρούσας
έρευνας είναι αποδεκτό και κάνει καλή προσαρμογή στα δεδομένα. Το τελικό μοντέλο
της Ανάλυσης Μονοπατιού μαζί με τους συντελεστές μονοπατιών (βλ. §7.3.4. - Πίνακα
7.80) και τους όρους λάθους παρουσιάζεται στο Σχήμα 7.15 που ακολουθεί. Μία
σημαντική λεπτομέρεια που πρέπει να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό, είναι ότι για την
εκτίμηση των όρων λάθους του τελικού μοντέλου υπολογίστηκε η τετραγωνική ρίζα
του αποτελέσματος της πράξης (1 – R2), όπου το R2 είναι ο συντελεστής συσχέτισης
του κάθε αντίστοιχου μοντέλου με την κάθε ενδογενή μεταβλητή ως εξαρτημένη και
όχι το προσαρμοσμένο R2 (Tabachnick and Fidell, 1996).
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι με την εφαρμογή της μεθόδου της Standard
Multiple Regression σε πρώτο στάδιο, και της μεθόδου της Backward Deletion σε
δεύτερο και τρίτο στάδιο, διερευνήθηκε η ύπαρξη πιθανής σχέσης μεταξύ των είκοσι
ανεξάρτητων και της εξαρτημένης μεταβλητής του μοντέλου. Το αποτέλεσμα των
παραπάνω μεθόδων αποκάλυψε, ότι από τους είκοσι πιθανούς παράγοντες
επιτυχημένης χρήσης του Διαδικτύου οι οκτώ επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την
εξαγωγική επίδοση των ελληνικών ΜΜΕ του δείγματος. Στη συνέχεια, με την
εφαρμογή της μεθόδου της Ανάλυσης Μονοπατιού, διερευνήθηκε περαιτέρω ή ύπαρξη
πιθανών σχέσεων μεταξύ των οκτώ στατιστικά σημαντικών παραγόντων που
προέκυψαν

από

την

παραπάνω

εφαρμογή

των

μεθόδων

της

Πολλαπλής

Παλινδρόμησης. Η Ανάλυση Μονοπατιού αποκάλυψε έξι επιπλέον σχέσεις μεταξύ των
οκτώ μεταβλητών. Πέρα από την αποκάλυψη αυτών των σχέσεων, μέσα από το Τελικό
Διάγραμμα Μονοπατιού μπορεί να υπολογιστεί τόσο η άμεση όσο και η έμμεση
επίδραση (Path Multiplication Rule) των οκτώ παραγόντων στην εξαγωγική επίδραση,
αλλά και στις υπόλοιπες ενδογενείς μεταβλητές του μοντέλου. Στο επόμενο Κεφάλαιο
θα παρουσιαστούν τα Συμπεράσματα της μελέτης.
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Σχήμα 7.15: Τελικό Μοντέλο της Ανάλυσης Μονοπατιού (Default ή Reduced Model)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Συμπεράσματα και Προτάσεις
8.1 Εισαγωγή
Στο δεύτερο κεφάλαιο του Δ΄ Μέρους, το οποίο είναι ταυτόχρονα και το όγδοο
συνολικά κεφάλαιο της παρούσας διατριβής, θα πραγματοποιηθούν: α) μία σύντομη
ανακεφαλαίωση ολόκληρης της μελέτης, των αντίστοιχων μεθοδολογικών θεμάτων
που συνδέονται με αυτή, και του προτεινόμενου τελικού θεωρητικού μοντέλου, β)
μία κριτική εξέταση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε σχέση με
την αντίστοιχη βιβλιογραφία που παρουσιάστηκε στο Β΄ Μέρος, γ) η παρουσίαση
των διοικητικών προτάσεων, δ) μία περιγραφή του βαθμού επίτευξης των
ορισθέντων ερευνητικών στόχων, ε) μία παρουσίαση της συνεισφοράς της διατριβής
σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο, στ) ο εντοπισμός των περιορισμών της μελέτης,
και τέλος ζ) η καταγραφή ορισμένων προτάσεων για μελλοντική ερευνητική
ανάπτυξη πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

8.2 Ανακεφαλαίωση της Μελέτης
Η συγκεκριμένη μελέτη είχε ως στόχο τη διερεύνηση των παραγόντων που
επηρεάζουν θετικά τη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες των
ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οδηγώντας τες σε κάποια βελτίωση της
εξαγωγικής τους επίδοσης. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η συγκεκριμένη
μελέτη επικεντρώθηκε προς αυτή την κατεύθυνση ήταν τρεις:
Α. Διότι το Διαδίκτυο παρά την πολύ μικρή του διάρκεια ζωής, έχει εξαπλωθεί
σε ολόκληρο τον πλανήτη, αγγίζοντας κάθε τομέα της καθημερινής ζωής, όπως για
παράδειγμα την επικοινωνία, τη ψυχαγωγία-διασκέδαση, την ενημέρωση, την
οικονομία, τις επιχειρήσεις, κ.α. Αυτή η παγκοσμιότητα της φύσης του σε
συνδυασμό με το εύρος των παραμέτρων της ζωής που αγγίζει, το καθιστούν ένα
από τα πιο επίκαιρα και ανεξερεύνητα αντικείμενα προς μελέτη.
Β. Διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά τόσο της
Ελληνικής όσο και της παγκόσμιας οικονομίας, και η αξία τους έχει αναγνωριστεί
παγκοσμίως, ανεξάρτητα από το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης της κάθε χώρας
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(βλ. §2.2). Ο σημαντικός ρόλος τον οποίο διαδραματίζουν ακόμα και σήμερα,
κυρίως Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, τις φέρνουν στις πρώτες θέσεις των θεμάτων
προς έρευνα.
Γ. Διότι οι εξαγωγές, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες στρατηγικές διεθνούς
επέκτασης, είναι η σχετικά απλούστερη και ίσως η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη
μέθοδος προώθησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης στις
διεθνείς αγορές. Το γεγονός αυτό, αφενός τις βοηθά να διαδραματίζουν πολύ βασικό
ρόλο για την επιβίωση και την ανάπτυξη όλων, και κυρίως των μικρομεσαίων,
επιχειρήσεων στις περισσότερες χώρες του κόσμου (βλ. §1.1), και αφετέρου τις
κάνει πολύ ελκυστικές ως προς τη διερεύνησή τους.
Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω στα συγκεκριμένα αντικείμενα, η
οποία παρουσιάστηκε διεξοδικά στα τέσσερα πρώτα κεφάλαια, κατέδειξε τόσο την
ύπαρξη μεγάλου αριθμού επιστημονικών μελετών οι οποίες ασχολήθηκαν με το
ρόλο που διαδραματίζει το Διαδίκτυο στο Διεθνές Μάρκετινγκ και γενικότερα στις
επιχειρηματικές δραστηριότητες, όσο και την απουσία σημαντικών ερευνών πάνω
στο ζήτημα της επίδρασης του Διαδικτύου στην εξαγωγική στρατηγική των
επιχειρήσεων. Αυτή η μεγάλη έλλειψη ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου θεωρητικού
υποδείγματος πάνω στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο σε συνδυασμό με την
απουσία άρτιων και εμπειρικά τεκμηριωμένων προσπαθειών μοντελοποίησής του,
αποτέλεσαν την αφετηρία της παρούσας μελέτης.
Με

βάση

λοιπόν,

την

λεπτομερή

βιβλιογραφική

ανασκόπηση

που

πραγματοποιήθηκε στο Β΄ Μέρος αυτής της μελέτης, τέθηκαν οι θεωρητικές βάσεις
για την ανάπτυξη ενός μοντέλου αναγνώρισης των παραγόντων που επηρεάζουν την
επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών
ΜΜΕ. Αφού αναγνωρίσθηκαν 20 πιθανοί βασικοί παράγοντες, η μελέτη προχώρησε
στον εμπειρική θεμελίωσή τους. Ογδόντα ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις από
διάφορα

μέρη

της

Ελλάδας,

αποτέλεσαν

το

δείγμα

βάση

του

οποίου

συγκεντρώθηκαν (μέσω πρωτογενούς έρευνας η οποία διεξήχθει με τη βοήθεια
δομημένου ερωτηματολογίου) τα απαραίτητα στοιχεία. Η ανάλυση και επεξεργασία
των στοιχείων αυτών, οδήγησε στην επιλογή οκτώ βασικών παραγόντων και στην
ολοκλήρωση του προτεινόμενου θεωρητικού μοντέλου. Το τελικό προτεινόμενο
θεωρητικό μοντέλο παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.1 που ακολουθεί.
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Σχήμα 8.1: Προτεινόμενο Θεωρητικό Μοντέλο
ΦΔ

ΕΔΔ

ΑΠΣ

ΕΕΔ
ΕΕ
ΤΥΕ
ΑΓΕΙ

ΧΕΠ

ΤΕ
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Οι εννιά κωδικοποιημένες μεταβλητές που εμφανίζονται στο προτεινόμενο
θεωρητικό μοντέλο ερμηνεύονται ως εξής:
ΕΕ = Εξαγωγική Επίδοση
ΕΕΔ = Επίπεδο Επένδυσης στο Διαδίκτυο
ΤΥΕ = Τεχνολογική Υποδομή Επιχείρησης
ΑΠΣ = Ασφάλεια & Προστασία Συναλλαγών με τους πελάτες
ΕΔΔ = Ενθουσιασμός Διοίκησης για Διαδίκτυο
ΧΕΠ = Χαρακτηριστικά & Είδος Προϊόντος
ΤΕ = Τύπος του Εξαγωγέα
ΦΔ = Φαινόμενο του Δικτύου
ΑΓΕΙ = Αριθμός Γλωσσών Εταιρικής Ιστοσελίδας
Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί χωριστά για κάθε έναν από τους είκοσι
πιθανούς παράγοντες της έρευνας, κριτική εξέταση και συγκριτική αξιολόγηση σε
σχέση με την αντίστοιχη θεωρητική βιβλιογραφία. Η παρουσίαση των συγκριτικών
αποτελεσμάτων, θα ακολουθήσει τη σειρά με την οποία εμφανίζεται ο κάθε
παράγοντας στον αντίστοιχο Πίνακα 4.8 του 4ου Κεφαλαίου (δηλαδή ανά συχνότητα
αναφοράς του κάθε παράγοντα στη διεθνή βιβλιογραφία).

8.3 Συγκριτική Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων
Στη διεθνή βιβλιογραφία, ο πιο συχνά αναφερόμενος παράγοντας επηρεασμού της
επιτυχημένης χρήσης του Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες των
επιχειρήσεων, είναι η ύπαρξη εμπειρίας και γνώσεων των στελεχών της επιχείρησης
πάνω σε θέματα χρήσης του Διαδικτύου (ΕΓΔ) (Bennett, 1997; Moodley, 2002;
Dholakia and Kshetri, 2004; Fillis et al., 2004; Morgan-Thomas and Bridgewater,
2004; Mostafa et al. 2006). Παρόλο, που ο συγκεκριμένος παράγοντας εμφανίστηκε
να είναι στατιστικά σημαντικός τόσο στα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου
της Standard Multiple Regression σε πρώτο στάδιο όσο και της μεθόδου της
Backward Deletion σε δεύτερο στάδιο, τελικά ήταν ο τελευταίος που διαγράφηκε
κατά την εφαρμογή της μεθόδου της Backward Deletion σε τρίτο στάδιο, με
αποτέλεσμα να μην συμπεριλαμβάνεται στους οκτώ του τελικού προτεινόμενου
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θεωρητικού μοντέλου. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τα εμπειρικά ευρήματα
των Dholakia and Kshetri (2004), αλλά έρχεται σε αντίθεση τόσο σε θεωρητικό
επίπεδο με τους Moodley (2002) και Fillis et al. (2004), όσο και σε εμπειρικό
επίπεδο με τους Morgan-Thomas and Bridgewater (2004). Πιο συγκεκριμένα, σε
θεωρητικό επίπεδο ο Moodley (2002) υποστηρίζει, ότι ένας από τους παράγοντες
που μπορεί να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την επιτυχημένη χρήση του
Διαδικτύου, και του ηλεκτρονικού εμπορίου γενικότερα, ως στρατηγική διεθνούς
επέκτασης σε νέες αγορές, είναι η διαθεσιμότητα προσωπικού με γνώσεις και
εμπειρία πάνω στις νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο. Επίσης σε θεωρητικό
επίπεδο, οι Fillis et al. (2004) διατείνονται, ότι η βελτίωση της επίδοσης μιας
επιχείρησης μέσα από την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου συνδέεται
άμεσα με έναν πυρήνα γνώσεων και εμπειριών πάνω στη χρήση του Διαδικτύου. Σε
εμπειρικό επίπεδο, οι Dholakia and Kshetri (2004) κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα
με την παρούσα έρευνα, διαπιστώνοντας ότι η ύπαρξη στελεχών με προηγούμενη
εμπειρία σε θέματα τεχνολογίας δεν έχει σημαντική επίδραση ούτε στην υιοθέτηση
του Διαδικτύου, αλλά ούτε και στην εφαρμογή διαφόρων εφαρμογών ηλεκτρονικού
εμπορίου. Από την άλλη μεριά, σε αντίθεση με το αποτέλεσμα της παρούσας
έρευνας για το συγκεκριμένο παράγοντα έρχονται τα ευρήματα των Morgan-Thomas
and Bridgewater (2004), η έρευνα των οποίων έχει παρόμοιο προσανατολισμό.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα ευρήματά τους, η ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας στη
χρήση του Διαδικτύου από στελέχη μιας επιχείρησης οδηγεί σε πιθανή αύξηση της
επιτυχίας των εξαγωγικών της δραστηριοτήτων μέσω του Διαδικτύου. Θα πρέπει
πάντως να σημειωθεί, πως το γεγονός ότι η μεταβλητή ΕΓΔ εμφανίστηκε ως
στατιστικά σημαντική στα αποτελέσματα των δύο πρώτων σταδίων ανάλυσης με τις
μεθόδους της Παλινδρόμησης, υποδηλώνει τη σχετική σημασία και επίδρασή της
στις εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων του δείγματος.
Αναφορικά με το δεύτερο παράγοντα σε συχνότητα αναφορών (Auger and
Gallaugher, 1997; Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004; Rosson, 2004; Mostafa
et al. 2006), που είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο (ΤΧΔ), ή
αλλιώς η εξελιγμένη και πολύπλοκη χρήση (sophisticated use) του, εννοώντας
κυρίως τον τρόπο με τον οποίο μία εξαγωγική επιχείρηση έχει δημιουργήσει την
ιστοσελίδα της, το πόσο εύκολη πρόσβαση μπορεί να έχει ο πελάτης σ’ αυτήν, τον
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τρόπο με τον οποίο παρέχει πληροφορίες, χτίζει πελατειακές σχέσεις, και
αλληλεπιδρά μαζί του, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν από το πρώτο κιόλας
στάδιο ότι δεν επηρεάζει σημαντικά την χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγές. Και
σε αυτήν την περίπτωση, τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών έρχονται σε
αντίθεση. Ο Rosson (2004), σε έρευνα που έκανε σε Καναδικές επιχειρήσεις με τη
μέθοδο της μελέτης περιπτώσεων, διαπίστωσε ότι ο τρόπος χρήσης του Διαδικτύου,
και πιο συγκεκριμένα η εξελιγμένη χρήση του, ήταν στενά συνδεδεμένη με την
εξαγωγική τους επιτυχία. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Morgan-Thomas
and Bridgewater (2004), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η εξελιγμένη χρήση του
Διαδικτύου οδήγησε τις Βρετανικές επιχειρήσεις σε μεγαλύτερη εξαγωγική επιτυχία.
Ο τρίτος παράγοντας ήταν ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιείται το
Διαδίκτυο (ΣΧΔ). Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το σκοπό χρήσης έγινε η εξής
διάκριση: μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως μέσο δημιουργίας εσόδων,
επικοινωνίας, πληροφόρησης, υποστήριξης και προώθησης των πωλήσεων, είτε ως
μέσο αυτοματοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης. Τα ευρήματα
έδειξαν, ότι ούτε αυτός ο παράγοντας έχει σημαντική επίδραση στην επιτυχημένη
χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγές. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έρχεται σε
αντίθεση με αρκετούς ερευνητές. Πιο συγκεκριμένα, σε θεωρητικό επίπεδο ο Samiee
(1998a) προτείνει, ότι ο τρόπος χρήσης του Διαδικτύου (τον διακρίνει στους δύο
ίδιους τύπους με την παρούσα έρευνα, δηλαδή είτε ως μέσο αυτοματοποίησης των
λειτουργιών της επιχείρησης, είτε ως μέσο δημιουργίας εσόδων μέσα από άμεσες
πωλήσεις, επικοινωνία, και διαφήμιση) παίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των
εξαγωγικών εσόδων των επιχειρήσεων και στη μείωση του κόστους διεξαγωγής των
εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων. Οι Mostafa et al. (2006), διακρίνουν το σκοπό
χρήσης του Διαδικτύου επίσης σε δύο κατηγορίες (ως μέσο επικοινωνίας και ως
μέσο πληροφόρησης), και διαπιστώνουν ότι έχει σημαντική επίδραση αρχικά στον
καινοτομικό προσανατολισμό της διοίκησης της επιχείρησης, και στη συνέχεια στη
δέσμευσή της απέναντι στη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγικές της
δραστηριότητες. Σε μια άλλη έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με μέθοδο της
μελέτης περιπτώσεων σε 23 μικρές επιχειρήσεις της Αυστραλίας, οι Poon and
Swatman (1997) οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων
χρησιμοποιούσε το Διαδίκτυο κυρίως ως μέσο επικοινωνίας και ελάχιστα ως μέσο
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αυτοματοποίησης και σύνδεσης των εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης.
Ακριβώς στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και ο Rosson (2004), στην έρευνα που
έκανε σε 10 μικρομεσαίες Καναδικές επιχειρήσεις με τη μέθοδο της μελέτης
περιπτώσεων.
Σε έναν επίσης συχνά αναφερόμενο παράγοντα στη διεθνή βιβλιογραφία
(Auger and Gallaugher, 1997; Poon and Swatman, 1997; Nance, 2000; Fillis et al.,
2004), που είναι ο βιομηχανικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση
(ΒΚΕ), τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη σχεδόν μηδενική του επίδραση στη χρήση
του Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών ΜΜΕ. Οι
αντιθέσεις με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο και
δεν βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα. Οι Auger and Gallaugher (1997), ο Nance
(2000), και οι Fillis et al. (2004), απλώς προτείνουν την εξέταση του βιομηχανικού
κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εκάστοτε επιχείρηση ως παράγοντα
καθορισμού της επιτυχημένης χρήσης του Διαδικτύου. Μόνο οι Poon and Swatman
(1997), μέσα από τις 23 περιπτώσεις των επιχειρήσεων που εξετάσανε,
διαπιστώσανε ότι ο βιομηχανικός κλάδος μέσα στον οποίο λειτουργούσε η εκάστοτε
επιχείρηση, επηρέαζε έντονα το επίπεδο χρήσης του Διαδικτύου στην υποστήριξη
των επιχειρηματικών τους λειτουργιών.
Ο πέμπτος παράγοντας σχετίζεται άμεσα με τον προηγούμενο, και αναφέρεται
στα χαρακτηριστικά και το είδος του προϊόντος της επιχείρησης (ΧΕΠ). Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, ο συγκεκριμένος παράγοντας είναι ένας
από τους οκτώ πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση
του Διαδικτύου στη βελτίωση της εξαγωγικής επίδοσης των ελληνικών ΜΜΕ.
Σύμφωνα με το τελικό προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο (βλ. Σχήμα 8.1), τα
χαρακτηριστικά και το είδος του προϊόντος επηρεάζουν (άμεσα) όχι μόνο την
εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης, αλλά (έμμεσα) και την τεχνολογική της
υποδομή (ΤΥΕ). Με τα συγκεκριμένα συμπεράσματα, συμφωνούν τόσο οι
θεωρητικές προτάσεις των ερευνητών όσο και τα εμπειρικά αποτελέσματα των
ερευνών σε διεθνές επίπεδο. Οι Auger and Gallaugher (1997) και οι Fillis et al.
(2004), πιστεύουν ότι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος παίζουν πολύ σημαντικό
ρόλο στην απόκτηση επιτυχημένης εταιρικής παρουσίας στο Διαδίκτυο. Επίσης, οι
Poon and Swatman (1997), οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι αν η χρησιμότητα ή η
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υπηρεσία που προσφέρει ένα προϊόν μπορούν να διατηρηθούν (ή και να ενισχυθούν)
όταν μεταφέρονται ή πωλούνται σε ψηφιακή μορφή, τότε οι μικρές επιχειρήσεις, οι
πελάτες, και οι συνεργάτες τους, τείνουν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο
περισσότερο. Τέλος, οι Morgan-Thomas and Bridgewater (2004), κατέληξαν ότι τα
χαρακτηριστικά και το είδος ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας παίζουν πολύ
σημαντικό ρόλο στο αν μια εξαγωγική επιχείρηση της Βρετανίας μπορεί να
χρησιμοποιήσει με επιτυχία το Διαδίκτυο για να ενισχύσει την εξαγωγική της
επίδοση.
Ο επόμενος παράγοντας σχετίζεται με εξαγωγική εμπειρία των στελεχών της
επιχείρησης (ΕΕΣ). Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας αποκάλυψαν ότι η
εξαγωγική εμπειρία των στελεχών δεν επηρεάζει σημαντικά την επιτυχημένη χρήση
του Διαδικτύου στις εξαγωγές. Σε θεωρητικό πλαίσιο, τόσο ο Moodley (2002) όσο ο
Nance (2000) εκφράζουν αντίθετη άποψη υποστηρίζοντας, ότι η ηλικία και η
εμπειρία των στελεχών μιας επιχείρησης στην εξυπηρέτηση ξένων ή/και
απομακρυσμένων αγορών επηρεάζει σημαντικά τη χρήση του Διαδικτύου στο
εξαγωγικό μάρκετινγκ. Σε εμπειρικό πλαίσιο, τα ευρήματα των Morgan-Thomas and
Bridgewater (2004) έρχονται επίσης σε αντίθεση με αυτό της παρούσας έρευνας,
αποκαλύπτοντας ότι η εξαγωγική εμπειρία των στελεχών επηρεάζει σε σημαντικό
βαθμό την εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης, τονίζοντας μάλιστα το λίγο
“παράδοξο” γεγονός, ότι όσο λιγότερη εμπειρία έχει ένα εξαγωγικό στέλεχος τόσο
μεγαλύτερα είναι τα οφέλη από τη χρήση του Διαδικτύου. Η τεκμηρίωσή τους
βασίζεται στο γεγονός, ότι οι επιχειρήσεις που έχουν μικρότερη εξαγωγική εμπειρία
τείνουν να είναι αφενός λιγότερο προσκολλημένες σε παραδοσιακούς τρόπους
υλοποίησης των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων, και αφετέρου πιο ενεργητικές σε
θέματα υιοθέτησης νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας
των Lu and Julian (2007) σε 133 μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αυστραλίας,
έρχονται επίσης σε αντίθεση με αυτά της συγκεκριμένης μελέτης, αναδεικνύοντας
την εξαγωγική εμπειρία των στελεχών μιας επιχείρησης σε έναν από τους δύο πιο
σημαντικούς παράγοντες επηρεασμού της εξαγωγικής της επίδοσης. Θα πρέπει να
σημειωθεί όμως, ότι οι Lu and Julian (2007) έρχονται σε αντίθεση και με τους
Morgan-Thomas and Bridgewater (2004), στο γεγονός ότι όσο μεγαλύτερη είναι η
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εμπειρία των στελεχών στις εξαγωγές τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η βελτίωση της
εξαγωγικής επίδοσης της επιχείρησής τους.
Στη συνέχεια του Πίνακα 4.8, βρίσκεται ο παράγοντας που αφορά τον αριθμό
των γλωσσών στις οποίες είναι μεταφρασμένη η εταιρική ιστοσελίδα της
επιχείρησης (ΑΓΕΙ). Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν το συγκεκριμένο
παράγοντας ως έναν από τους οκτώ βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν σε
σημαντικό βαθμό τη θετική επίδραση του Διαδικτύου στην εξαγωγική επίδοση των
ελληνικών ΜΜΕ του δείγματος. Σε θεωρητικό επίπεδο, τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα συμφωνούν με τις αντίστοιχες προτάσεις του Samiee (1998a)
σύμφωνα με τις οποίες, ο αριθμός των γλωσσών στις οποίες είναι μεταφρασμένη η
εταιρική ιστοσελίδα (ή μέρος αυτής) μιας επιχείρησης επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό
τις εξαγωγικές της δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει πως παρόλο το
γεγονός ότι τα Αγγλικά θεωρούνται ως η παγκόσμια γλώσσα του εμπορίου, οι
πελατοκεντρικά προσανατολισμένες εξαγωγικές εταιρίες θα πρέπει να αναπτύξουν
πολυγλωσσικές εταιρικές ιστοσελίδες έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσεγγίσουν
με επιτυχία τις αγορές στόχους τους. Οι αγοραστικές αποφάσεις των πελατών σε
διάφορες χώρες, συχνά απαιτούν δεδομένα και στοιχεία από ανθρώπους κλειδιά
(decision makers) που ζουν στην ίδια με αυτούς χώρα. Αυτό έχει ως συνέπεια, οι
εξαγωγικές επιχειρήσεις άλλων χωρών να “υποχρεώνονται” στο να χρησιμοποιούν
τη γλώσσα της εκάστοτε χώρας-στόχου έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν με
τους εκεί δυνητικούς πελάτες πιο ουσιαστικά και πιο εποικοδομητικά. Αντίστοιχα, ο
Rosson (2004) διαπίστωσε ότι στις Καναδικές επιχειρήσεις που μελέτησε, τα
Αγγλικά ήταν η κυρίαρχη γλώσσα, ενώ πολύ λίγες ήταν αυτές που είχαν
μεταφρασμένη την εταιρική τους ιστοσελίδα σε μία δεύτερη (που κυρίως ήταν τα
Γαλλικά) ή τρίτη γλώσσα. Σε συμφωνία με τον Samiee, ο Rosson πιστεύει ότι όσο
περισσότερο διάφορες χώρες του κόσμου μπαίνουν στο παιχνίδι του ηλεκτρονικού
εμπορίου, τόσο πιο αντιπαραγωγικό θα είναι για μια εξαγωγική επιχείρηση να
διατηρεί την εταιρική της ιστοσελίδα μόνο στα Αγγλικά.
Αμέσως μετά, ακολουθεί η ύπαρξη της ανάγκης για προσωπική επαφή των
πελατών με στελέχη της επιχείρησης (ΠΕΣ). Αναφορικά με το συγκεκριμένο
παράγοντα, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι δεν παίζει σημαντικό ρόλο στην
επιτυχημένη χρήση

του Διαδικτύου

στις εξαγωγικές
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επιχείρησης. Ο Samiee (1998a), εκφράζει, σε θεωρητικό επίπεδο, αντίθετη άποψη
τονίζοντας ότι ορισμένες διεθνείς συναλλαγές με συγκεκριμένες κουλτούρες
περιστρέφονται γύρω από τη σημαντικότητα της προσωπικής επαφής. Καθώς το
Διαδίκτυο είναι ένα απρόσωπο μέσο, το οποίο επιδιώκει την αυτοματοποίηση των
επιχειρηματικών διαδικασιών και συναλλαγών, είναι πιθανό να μην γίνει εύκολα
αποδεκτό από τις παραπάνω συγκεκριμένες κουλτούρες. Έτσι, το Διαδίκτυο θα
κερδίσει ενδεχομένως μεγαλύτερη αποδοχή στις χώρες όπου οι συναλλαγές είναι
περισσότερο τυποποιημένες και στηρίζονται λιγότερο στις προσωπικές επαφές. Οι
Fillis et al. (2004), συμφωνούν με την πρόταση του Samiee, και προσθέτουν ότι οι
επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλή ανάγκη για προσωπικές επαφές με πελάτες
τους, δεν θα υιοθετήσουν εύκολα ούτε το Διαδίκτυο αλλά ούτε και άλλες
στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο Bennett (1997), σε μια έρευνα που
πραγματοποίησε σε 210 επιχειρήσεις της Μεγάλης Βρετανίας, διαπίστωσε ότι ο
σημαντικότερος λόγος για τον οποίο οι εταιρίες δεν είχαν δική τους εταιρική
ιστοσελίδα, ήταν η ανάγκη τους για προσωπική επαφή με τους πελάτες.
Επιπροσθέτως, συμπληρώνει ότι οι συγκεκριμένες εταιρίες αντιμετωπίζουν το
Διαδίκτυο περισσότερο ως ένα μέσο που έρχεται να αντικαταστήσει τις
παραδοσιακές μεθόδους του διεθνούς μάρκετινγκ οι οποίες στηρίζονται σε μεγάλο
βαθμό στις προσωπικές επαφές, και λιγότερο ως ένα εργαλείο που θα τις
υποστηρίξει και θα τις βελτιώσει.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με τον ένατο παράγοντα του Πίνακα
4.8, που είναι το μέγεθος της εταιρίας (ΜΕ), αποκάλυψαν ότι η επίδρασή του στη
χρήση του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς είναι σχεδόν μηδενική και όχι
σημαντική. Οι Fillis et al. (2004), έρχονται σε θεωρητική αντίθεση με αυτό το
εύρημα, υποστηρίζοντας ότι το μέγεθος της εκάστοτε επιχείρησης ασκεί δραστική
επίδραση στο βαθμό υιοθέτησης και χρήσης του Διαδικτύου. Οι Pitis and Vlosky
(2000), σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε 324 Αμερικάνικες εξαγωγικές
επιχειρήσεις δασικών προϊόντων, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος της
εταιρίας επηρεάζει σημαντικά τη χρήση του Διαδικτύου στις επιχειρηματικές
δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, διατύπωσαν την άποψη ότι οι μεγαλύτερες σε
μέγεθος εταιρίες έχουν περισσότερους χρηματοοικονομικούς και τεχνικούς πόρους
από τις μικρότερες, με αποτέλεσμα να είναι σε ευνοϊκότερη θέση σε σχέση με το
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ζήτημα της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. Επιπροσθέτως, οι μεγάλες εταιρίες είναι
πιο πιθανό να έχουν αυτόνομο τμήμα μηχανοργάνωσης, γεγονός που καθιστά
ευκολότερη για αυτές τη χρησιμοποίηση των νέων διαδικτυακών τεχνολογιών. Τα
ευρήματα των Dholakia and Kshetri (2004), συμφωνούν με αυτά των Pitis and
Vlosky (2000) και έρχονται σε αντίθεση με αυτά της συγκεκριμένης έρευνας,
επιβεβαιώνοντας ότι το μέγεθος της εταιρίας παίζει σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση
του Διαδικτύου. Σύμφωνα με τους Dholakia and Kshetri (2004), οι περιορισμένοι
πόροι δυσχεραίνουν τόσο την ανταγωνιστική ικανότητα των μεσαίων επιχειρήσεων,
όσο και την ικανότητα διαχείρισης του σταθερού και μεταβλητού κόστους που
συνδέονται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών των μικρότερων επιχειρήσεων,
καθιστώντας τες λιγότερο ικανές, σε σχέση με τις μεγάλες εταιρίες, να υιοθετήσουν
το Διαδίκτυο.
Επόμενος παράγοντας, είναι ο τύπος του εξαγωγέα και το στάδιο ανάπτυξής
του (ΤΕ). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν, ότι ο τύπος του
εξαγωγέα και το στάδιο ανάπτυξής του επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την
επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων του δείγματος. Το αποτέλεσμα αυτό, συμφωνεί με τα
αποτελέσματα αντίστοιχων διεθνών μελετών, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε
εμπειρικό επίπεδο. Σε θεωρητικό επίπεδο, ο Samiee (1998a) υποστηρίζει ότι ο
διαχωρισμός των επιχειρήσεων σε “Σποραδικούς-Περιστασιακούς” και “ΣταθερούςΤακτικούς” εξαγωγείς (διαχωρισμός που υιοθετήθηκε και στην παρούσα μελέτη)
ταιριάζει απόλυτα με μία εξαγωγική ανάλυση προσανατολισμένη στο θέμα του
Διαδικτύου, διότι όταν μια επιχείρηση αποφασίσει να ασχοληθεί με τις εξαγωγές σε
μια πιο σταθερή βάση, θα πρέπει αντίστοιχα η εταιρική της ιστοσελίδα να
αντικατοπτρίζει μια πιο σοβαρή εξαγωγική επιχειρηματική εικόνα. Αντιθέτως, οι
επιχειρήσεις που είναι Περιστασιακοί εξαγωγείς, είναι επικεντρωμένες κυρίως στην
εγχώρια αγορά με αποτέλεσμα οι τεχνολογικές υποδομές και η ιστοσελίδα τους να
προσανατολίζονται προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. Καταλήγοντας ο Samiee,
προτείνει ότι οι Σταθεροί εξαγωγείς βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι των
Περιστασιακών, αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγές, στην έρευνα
μάρκετινγκ, στις πωλήσεις, και στην προώθηση των προϊόντων τους. Και σε
εμπειρικό επίπεδο όμως, τα ευρήματα της έρευνας των Morgan-Thomas and
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Bridgewater (2004) συμφωνούν με τα συγκεκριμένα ευρήματα της παρούσας
μελέτης, επιβεβαιώνοντας ότι ο τύπος του εξαγωγέα και το στάδιο της ανάπτυξής
του επιδρούν σημαντικά στην επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγικές
του δραστηριότητες. Σε συμφωνία και με τις προτάσεις του Samiee, οι MorganThomas and Bridgewater διαπίστωσαν, ότι οι Σταθεροί εξαγωγείς αποκομίζουν
μεγαλύτερα οφέλη από τη χρήση του Διαδικτύου, εν συγκρίσει με τους
Περιστασιακούς. Τα οφέλη αυτά, αφορούν τόσο τη δημιουργία μεγαλύτερων
εξαγωγικών εσόδων όσο και τη βελτίωση των εσωτερικών επιχειρηματικών τους
διαδικασιών.
Στη συνέχεια του ίδιου Πίνακα, βρίσκεται ο παράγοντας που αφορά τη μέθοδο
άσκησης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ή με άλλα λόγια τα
κανάλια εξαγωγών που αυτή χρησιμοποιεί (ΚΕ). Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο
να υπογραμμιστεί ότι για τα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης, τα κανάλια
εξαγωγών χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: α) στις άμεσες εξαγωγές, δηλαδή πώληση
των προϊόντων από την επιχείρηση απευθείας στον πελάτη, και β) στις εξαγωγές
μέσω αντιπροσώπου στην ξένη χώρα. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν
ότι τα δύο κανάλια εξαγωγών έχουν σχεδόν μηδενική επίδραση πάνω στην
επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα της
έρευνας του Bennett (1997) ήταν αντίθετα με αυτά της παρούσας, και έδειξαν ότι η
χρήση (ή μη) ξένων αντιπροσώπων παίζει σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση του
Διαδικτύου από τις επιχειρήσεις του αντίστοιχου δείγματος, και πιο συγκεκριμένα
στην απόφασή τους να κατασκευάσουν δική τους εταιρική ιστοσελίδα. Τα ευρήματα
της έρευνας των Morgan-Thomas and Bridgewater (2004) συμφωνούν εν μέρει με τα
συγκεκριμένα ευρήματα της παρούσας μελέτης, αφού από τη μία μεριά η ύπαρξη
άμεσων εξαγωγικών καναλιών αποδείχθηκε ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη χρήση
του Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες των 705 Βρετανικών επιχειρήσεων
του δείγματος, αλλά από την άλλη η ύπαρξη ξένων αντιπροσώπων δεν φαίνεται να
επιδρά σε σημαντικό βαθμό.
Αμέσως μετά, ακολουθεί το φαινόμενο του Δικτύου (the Network effect - ΦΔ),
δηλαδή το επίπεδο της χρήσης του Διαδικτύου από όλους τους παίκτες μιας αγοράς
(επιχείρηση, ανταγωνιστές, προμηθευτές, συνεργάτες, πελάτες, χρήστες). Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, ο συγκεκριμένος παράγοντας αποτελεί
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έναν από τους οκτώ πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχημένη
χρήση του Διαδικτύου στη βελτίωση της εξαγωγικής επίδοσης των ελληνικών ΜΜΕ.
Σύμφωνα με το τελικό προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο (βλ. Σχήμα 8.1), το
φαινόμενο του Δικτύου επηρεάζει (άμεσα) όχι μόνο την εξαγωγική επίδοση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά (έμμεσα) και το επίπεδο επένδυσής τους στο
Διαδίκτυο (ΕΕΔ). Σε αντίστοιχη κατεύθυνση είναι και τα αποτελέσματα των Poon
and Swatman (1997), οι οποίοι παρατήρησαν ότι από τις μικρές επιχειρήσεις του
δείγματος, όσες είχαν περισσότερους πελάτες και συνεργάτες που χρησιμοποιούσαν
το Διαδίκτυο, ήταν και οι ίδιες πιο πρόθυμες και ανοιχτές στη χρήση του. Φάνηκε
δηλαδή, σαν να υπάρχει ένα κλίμα ενθουσιασμού και αλληλοϋποστήριξης το οποίο
μεταδόθηκε από τους πελάτες και τους συνεργάτες προς τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα
όταν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν πειστικές αποδείξεις ότι η χρήση του
Διαδικτύου τους ευνόησε σε αρκετούς επιχειρηματικούς τομείς. Οι Freund and
Weinhold (2004), στην έρευνα που πραγματοποιήσανε με θέμα την επίδραση του
Διαδικτύου στο διεθνές εμπόριο, διαπιστώσανε ότι όσοι περισσότεροι χρήστες
(πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές) χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε μια αγορά,
τόσο πιο γρήγορα αναπτύσσεται και μεταδίδεται η χρήση του, γεγονός που με τη
σειρά του έχει πολύ θετική και άμεση επίπτωση στην ανάπτυξη των εξαγωγών στη
συγκεκριμένη αγορά. Επίσης, και οι Morgan-Thomas and Bridgewater (2004)
κατέληξαν σε παρόμοια συμπεράσματα, αφού και τα αποτελέσματα της δικής τους
έρευνας επιβεβαιώσανε το γεγονός ότι όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο χρήσης του
Διαδικτύου από τους παίκτες μιας αγοράς, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη για
τις εξαγωγικές επιχειρήσεις από τη δραστηριοποίησή τους σε αυτό. Πιο
συγκεκριμένα, διαπιστώσανε ότι όσο μεγαλώνει το μέγεθος του Δικτύου που
χρησιμοποιεί μια νέα τεχνολογία, όπως το Διαδίκτυο, τόσο μεγαλύτερα είναι και τα
οφέλη για τις επιχειρήσεις που υιοθετούν τη τεχνολογία αυτή. Εάν η συγκεκριμένη
τεχνολογία είναι ευρέως αποδεκτή ως ένα κανάλι επικοινωνίας και /ή συναλλαγών
με πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές, και ανταγωνιστές μέσα σε μία αγορά, τότε οι
επιχειρήσεις είναι “υποχρεωμένες” να υιοθετήσουν την τεχνολογία αυτή απλά και
μόνο για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Επίσης, η χρήση του
Διαδικτύου από αρκετούς πελάτες, από έναν ισχυρό προμηθευτή, ή από έναν δυνατό
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ανταγωνιστή, μιας επιχείρησης μπορεί να επιβάλλει την υιοθέτησή του και στην ίδια
την επιχείρηση για λόγους δημιουργίας εσόδων αλλά και ανταγωνιστικότητας.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με το δέκατο τρίτο παράγοντα του
Πίνακα 4.8, που είναι το επίπεδο επένδυσης στην ανάπτυξη και εφαρμογή του
Διαδικτύου από την πλευρά της επιχείρησης (ΕΕΔ), αποκάλυψαν ότι και αυτός
αποτελεί έναν από τους οκτώ πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν σε
μεγάλο βαθμό την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στη βελτίωση της εξαγωγικής
επίδοσης των ελληνικών ΜΜΕ του δείγματος. Σύμφωνα με το τελικό προτεινόμενο
θεωρητικό μοντέλο (βλ. Σχήμα 8.1), το επίπεδο επένδυσης στην ανάπτυξη και
εφαρμογή του Διαδικτύου από την πλευρά της επιχείρησης επηρεάζει (άμεσα) όχι
μόνο την εξαγωγική επίδοση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά (έμμεσα) και το
επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των συναλλαγών της επιχείρησης με τους
πελάτες, συνεργάτες, και προμηθευτές της (ΑΠΣ). Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα
επιβεβαιώνεται καθολικά από τα ευρήματα αντίστοιχων διεθνών μελετών. Πιο
συγκεκριμένα, οι Beckers et al. (2007), σε έρευνα που πραγματοποιήσανε σε 200
μεσαίου μεγέθους Ολλανδικές βιομηχανικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, με στόχο να
ανακαλύψουν της επίδραση των διαδικτυακών ικανοτήτων των επιχειρήσεων αυτών
στη μακροχρόνια εξαγωγική τους επίδοση, διαπιστώσανε ότι ακόμα και μέτριου
επιπέδου επενδύσεις στο Διαδίκτυο από την πλευρά των επιχειρήσεων έχουν μεγάλη
και σημαντική επίδραση προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της εξαγωγικής τους
απόδοσης. Επίσης, οι Mostafa et al. (2006) διαπιστώσανε ότι το επίπεδο επένδυσης
πόρων στο Διαδίκτυο είναι θετικά συνδεδεμένο αρχικά με τον καινοτομικό
προσανατολισμό της διοίκησης της επιχείρησης, και στη συνέχεια με τη δέσμευσή
της απέναντι στη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγικές της δραστηριότητες. Προς
την ίδια κατεύθυνση είναι και τα ευρήματα των Morgan-Thomas and Bridgewater
(2004), τα οποία έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν υψηλές (σε
πόρους) επενδύσεις στην ανάπτυξη και εφαρμογή των τεχνολογιών του Διαδικτύου,
απολαμβάνουν μεγαλύτερα εξαγωγικά οφέλη. Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, οι
επενδύσεις που απαιτούνται αφορούν: α) χρηματοοικονομικούς πόρους τόσο για το
σχεδιασμό και την κατασκευή της εταιρικής ιστοσελίδας, όσο και για την κάλυψη
του κόστους που αφορά τη συντήρηση, τη λειτουργία, και την αναβάθμισή της, και
β) την επιλογή και απόκτηση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο είναι
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απαραίτητο για το συντονισμό της διαδικασίας ενσωμάτωσης του Διαδικτύου στις
ήδη υπάρχουσες εξαγωγικές λειτουργίες μάρκετινγκ της επιχείρησης.
Επόμενος παράγοντας, είναι το στάδιο ανάπτυξης της τεχνολογικής υποδομής
της επιχείρησης (ΤΥΕ). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, ο
συγκεκριμένος παράγοντας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αναφορικά με την
επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στη βελτίωση της εξαγωγικής επίδοσης των
ελληνικών ΜΜΕ του δείγματος. Σύμφωνα με το τελικό προτεινόμενο θεωρητικό
μοντέλο (βλ. Σχήμα 8.1), η τεχνολογική υποδομή της επιχείρησης επηρεάζει (άμεσα)
όχι μόνο την εξαγωγική επίδοση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά (έμμεσα)
και το επίπεδο επένδυσής τους στο Διαδίκτυο (ΕΕΔ). Επίσης, η τεχνολογική
υποδομή της εκάστοτε επιχείρησης φαίνεται να επηρεάζει (έμμεσα) και τον αριθμό
των γλωσσών στις οποίες είναι μεταφρασμένη η εταιρική της ιστοσελίδα (ΑΓΕΙ). Το
αποτέλεσμα αυτό, συμφωνεί αφενός με τις διαπιστώσεις του Rosson (2004) και
αφετέρου με τις προτάσεις του Moodley (2002), αλλά έρχεται σε αντίθεση με τα
εμπειρικά

ευρήματα

των

Morgan-Thomas

and

Bridgewater

(2004).

Πιο

συγκεκριμένα, ο Rosson (2004) διαπίστωσε, ότι το επίπεδο της τεχνολογικής
υποδομής των εξαγωγικών επιχειρήσεων δεν είναι ο τελικός κριτής της επιτυχίας
τους, αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Η επιτυχία της εφαρμογής του
διαδικτυακού μάρκετινγκ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σύγχρονη τεχνολογία.
Οι επιτυχημένοι εξαγωγείς έχουν καταφέρει να συνδυάσουν τις στρατηγικές
μάρκετινγκ που εφαρμόζουν με τις προτιμήσεις των πελατών, μέσα από υψηλά
επίπεδα εξυπηρέτησης και τεχνολογικής υποδομής. Αντιστοίχως, ο Moodley (2002)
υποστηρίζει ότι το επίπεδο ανάπτυξης της τεχνολογικής υποδομής μιας επιχείρησης
μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχή υιοθέτηση και χρησιμοποίηση
του Διαδικτύου, και του ηλεκτρονικού εμπορίου γενικότερα, ως μέσου διεθνούς
επέκτασης και δραστηριοποίησής της σε νέες αγορές. Αντιθέτως, οι Morgan-Thomas
and Bridgewater (2004) κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι το επίπεδο των
τεχνολογικών υποδομών και δεξιοτήτων μιας επιχείρησης δεν παίζει σημαντικό ρόλο
στην επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς.
Στη συνέχεια του ίδιου Πίνακα, βρίσκεται ο παράγοντας που αφορά το επίπεδο
του ανταγωνισμού στις εξαγωγικές αγορές (ΑΕΑ). Ο συγκεκριμένος παράγοντας
αφορά ειδικότερα δύο ικανότητες: α) την ικανότητα εξυπηρέτησης των πελατών της
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επιχείρησης σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές της, και β) την ικανότητα
ελέγχου τόσο των κινήσεων των ανταγωνιστών της όσο και συνολικά της
εξαγωγικής αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται. Τα ευρήματα της έρευνας για το
συγκεκριμένο παράγοντα αποκάλυψαν ότι έχει σχεδόν μηδενική επίδραση πάνω
στην επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς. Οι Dholakia and
Kshetri (2004), σε έρευνα που πραγματοποιήσανε σε 45 Αμερικάνικες μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, διαπιστώσανε ότι η πίεση που δέχονται οι επιχειρήσεις και η οποία
προέρχεται από τον έντονο ανταγωνισμό, έχει σημαντική επίδραση στην υιοθέτηση
του Διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, καταλήξανε στο συμπέρασμα ότι η πίεση που
ασκεί ο ανταγωνισμός στις επιχειρήσεις, επιφέρει μια θετική επίδραση αναφορικά με
την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και οδηγεί σε γρηγορότερη χρησιμοποίηση του
Διαδικτύου για εξαγωγικά ζητήματα.
Αμέσως μετά, ακολουθεί ο ενθουσιασμός τη διοίκησης για την προώθηση και
χρήση του Διαδικτύου (ΕΔΔ). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας,
ο συγκεκριμένος παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο αναφορικά με την επιτυχημένη
χρήση του Διαδικτύου στη βελτίωση της εξαγωγικής επίδοσης των ελληνικών ΜΜΕ
του δείγματος. Σύμφωνα με το τελικό προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο (βλ. Σχήμα
8.1), ο ενθουσιασμός τη διοίκησης για την προώθηση και χρήση του Διαδικτύου
επηρεάζει (άμεσα) όχι μόνο την εξαγωγική επίδοση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, αλλά (έμμεσα) και το επίπεδο της τεχνολογικής τους υποδομής
(ΤΥΕ). Τα αποτελέσματα των Poon and Swatman (1997) επιβεβαιώνουν το
συγκεκριμένο εύρημα, αφού και στις 23 επιχειρήσεις του δείγματος που
μελετήθηκαν, το λιγότερο ένας από τους εκάστοτε ιδιοκτήτες της κάθε επιχείρησης,
έδειξε μεγάλο ενθουσιασμό και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση και
χρήση του Διαδικτύου στην εταιρία του. Το παράδοξο είναι, ότι από αυτούς τους
ιδιοκτήτες που επιδίωξαν με μεγάλο ενθουσιασμό την υιοθέτηση του Διαδικτύου, η
συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει κάποια τυπική εκπαίδευση πάνω στη χρήση του,
και μάθανε για αυτό είτε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είτε μέσω φίλων,
είτε μέσω επιχειρηματικών συνεργατών, είτε ακόμα και μέσω των παιδιών τους. Και
ο Rosson (2004), διατύπωσε παρόμοια συμπεράσματα τονίζοντας, ότι ο
ενθουσιασμός της διοίκησης των επιχειρήσεων που μελέτησε έπαιξε πολύ σημαντικό
ρόλο στην υιοθέτηση του Διαδικτύου και στην επιτυχημένη εφαρμογή του στις
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εξαγωγικές τους δραστηριότητες. Συμπληρώνει επίσης, ότι αυτός ο ενθουσιασμός
συνδυάζεται έντονα με προληπτικές κινήσεις και αντιδράσεις απέναντι στις
γρήγορες αλλαγές της τεχνολογικής εξέλιξης, χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν
σημαντικά όπλα για τον τομέα των εξαγωγών.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με το δέκατο έβδομο παράγοντα του
Πίνακα 4.8, που είναι το επίπεδο της επιχειρηματικότητας της επιχείρησης (ΕΕΕ),
αποκάλυψαν ότι και αυτός έχει σχεδόν μηδενική επίδραση πάνω στην επιτυχημένη
χρήση του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς. Το συγκεκριμένο εύρημα είναι
αντίθετο, σε θεωρητικό επίπεδο με τις προτάσεις των Fillis et al. (2004), και σε
εμπειρικό επίπεδο με τις διαπιστώσεις των Poon and Swatman (1997). Πιο
συγκεκριμένα,

οι

Fillis

et

al.

(2004)

υποστηρίζουν,

ότι

ο

δείκτης

επιχειρηματικότητας της διοίκησης μιας εταιρίας έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει
σε μεγάλο βαθμό την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, ενώ ταυτόχρονα προτείνουν ότι
οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα επιχειρηματικότητας αναμένεται να
υιοθετήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό και εύρος το Διαδίκτυο. Έχοντας ως βάση τις
πληροφορίες που αντλήσανε από τις 23 επιχειρήσεις του δείγματος, οι Poon and
Swatman (1997) προτείνουν, ότι η άσκηση επιχειρηματικότητας από τη διοίκηση της
εκάστοτε επιχείρησης μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου.
Για να είναι σε θέση να ασκήσει επιχειρηματικότητα στη χρήση του Διαδικτύου, μία
μικρή επιχείρηση θα πρέπει να υλοποιήσει μια ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού
περιβάλλοντος, έτσι ώστε να χαρτογραφήσει τις διαδικτυακές της ικανότητες και να
τις συνδυάσει αφενός με τις οργανωσιακές της ανάγκες (αποτέλεσμα ανάλυσης
εσωτερικού περιβάλλοντος), και αφετέρου με τις απαιτήσεις της αγοράς στην οποία
δραστηριοποιείται (αποτέλεσμα ανάλυσης εξωτερικού περιβάλλοντος). Επίσης,
διαπίστωσαν ότι όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος ασκούν, σε κάποιο βαθμό,
επιχειρηματικότητα στη χρήση του Διαδικτύου.
Επόμενος παράγοντας, είναι τα προσδοκώμενα οφέλη από τη χρήση του
Διαδικτύου (ΠΟΔ). Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο συγκεκριμένος
παράγοντας δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την επιτυχημένη χρήση του
Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων του δείγματος. Οι
Mostafa et al. (2006), σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε 280 κατασκευαστικές
μικρομεσαίες

επιχειρήσεις

της

Μεγάλης
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προσδοκώμενα οφέλη από τη χρήση του Διαδικτύου έχουν σημαντική επίδραση
αρχικά στον καινοτομικό προσανατολισμό της διοίκησης της επιχείρησης, και στη
συνέχεια στη δέσμευσή της απέναντι στη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγικές της
δραστηριότητες. Οι Poon and Swatman (1997), διέκριναν τα προσδοκώμενα οφέλη
σε δύο κατηγορίες (η ίδια διάκριση υιοθετήθηκε και στην παρούσα μελέτη): α)
βραχυπρόθεσμα και άμεσα, και β) μακροπρόθεσμα και έμμεσα. Τα αποτελέσματα
της μελέτης τους έδειξαν, ότι οι επιχειρήσεις του δείγματος δεν αποκόμισαν
σημαντικά βραχυπρόθεσμα οφέλη. Ακόμα και αυτές που δήλωσαν ότι καρπώθηκαν
κάποια άμεσα οφέλη, γνωρίζανε ότι τα οφέλη αυτά ήταν ως επί το πλείστον
περιστασιακά. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του δείγματος εξέφρασαν την άποψη,
ότι τα μακροχρόνια και έμμεσα οφέλη ήταν αυτά που τις κράτησαν συνδεδεμένες
στο Διαδίκτυο.
Στη συνέχεια του ίδιου Πίνακα, βρίσκεται ο παράγοντας που αφορά το επίπεδο
κατανόησης και χρήσης των στρατηγικών του ηλεκτρονικού εμπορίου (ΚΣΗΕ). Τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας έχει τη
χαμηλότερη (συγκριτικά με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες) μη σημαντική
επίδραση στην επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς. Το
συγκεκριμένο εύρημα έρχεται σε αντίθεση με τις προτάσεις άλλων ερευνητών μόνο
σε θεωρητικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, ο Moodley (2002) υποστηρίζει, ότι το
επίπεδο κατανόησης των στρατηγικών ηλεκτρονικού εμπορίου από την πλευρά της
επιχείρησης μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την επιτυχή υιοθέτηση και
χρησιμοποίηση

του

Διαδικτύου,

ως

μέσου

διεθνούς

επέκτασης

και

δραστηριοποίησής της σε νέες αγορές. Επίσης, αναφέρει ότι πολλές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις

κατασκευής

ξύλινων

επίπλων

θεωρούν,

ότι

οι

στρατηγικές

ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν πολύ μικρή σχέση με τα επιχειρηματικά τους πλάνα,
κυρίως γιατί δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν πλήρως τα οφέλη τους. Επιπροσθέτως,
η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν κατανοεί τον
τρόπο με τον οποίο στήνεται μία εταιρική ιστοσελίδα και εφαρμόζεται μία
στρατηγική ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσης, οι Fillis et al. (2004) υποστηρίζουν, ότι
όσες επιχειρήσεις δεν υιοθετήσουν άμεσα κάποια στρατηγική ηλεκτρονικού
εμπορίου, είτε στην εγχώρια είτε σε κάποια ξένη αγορά, θα βρεθούν σε πολύ
μειονεκτική θέση αφού θα χάσουν ένα μεγάλο κομμάτι της ανταγωνιστικότητάς
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τους. Μόνο εάν υφίστανται συγκεκριμένοι κλαδικοί ή προϊοντικοί παράγοντες που
απαγορεύουν-περιορίζουν τη χρήση αυτών των στρατηγικών, μπορεί κάποια
μικρομεσαία επιχείρηση να αποτελέσει εξαίρεση.
Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με τον εικοστό και τελευταίο
παράγοντα του Πίνακα 4.8, που είναι η ικανότητα εκτέλεσης και ολοκλήρωσης
συγκεκριμένων λειτουργιών, και πιο συγκεκριμένα η ικανότητα ασφάλειας και
προστασίας των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων (ΑΠΣ), αποκάλυψαν
ότι επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό (βλ. Σχήμα 8.1) την επιτυχημένη χρήση του
Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων του δείγματος. Με το συγκεκριμένο εύρημα, συμφωνούν σε θεωρητικό
επίπεδο και οι Fillis et al. (2004) υποστηρίζοντας, ότι ζητήματα που αφορούν την
ασφάλεια και την προστασία των διαδικτυακών συναλλαγών των επιχειρήσεων με
πελάτες και συνεργάτες, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εμπόδιο στην
ανάπτυξη των μελλοντικών τους προσπαθειών επέκτασης (τοπικής ή διεθνούς). Και
σε εμπειρικό επίπεδο, τα αποτελέσματα της έρευνας των Dholakia and Kshetri
(2004) είναι στην ίδια κατεύθυνση, αφού καταλήξανε στο συμπέρασμα ότι η
ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών έχει σημαντική επίδραση στην υιοθέτηση
του Διαδικτύου από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώσανε
ότι η απουσία ενός εθνικού ή διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου σχετικού με θέματα
ασφάλειας και προστασίας των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων των
χρηστών (πελατών) του Διαδικτύου, αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους λόγους
για τον οποίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δείγματος δεν υιοθετήσανε τη χρήση του.
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα-συμπεράσματα, θα πραγματοποιηθεί
στη συνέχεια τόσο η παρουσίαση των διοικητικών προτάσεων για κάθε
ενδιαφερόμενο, όσο και η περιγραφή του βαθμού επίτευξης των ορισθέντων
ερευνητικών στόχων (οι οποίοι παρουσιάστηκαν στην Εισαγωγή της παρούσας
μελέτης). Ειδικά για το ζήτημα των διοικητικών προτάσεων, πρέπει να
υπογραμμιστεί το γεγονός ότι αν χρησιμοποιηθούν σωστά από τα στελέχη των
ελληνικών εξαγωγικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μπορούν να αποτελέσουν ένα
εξαιρετικό εργαλείο το οποίο θα τις βοηθήσει να βελτιώσουν τη θέση και την
κερδοφορία τους μέσα από τη χρήση της εταιρικής τους ιστοσελίδας, αλλά και του
Διαδικτύου γενικότερα.
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8.4 Παρουσίαση Διοικητικών Προτάσεων
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα, οδηγούν σε
συγκεκριμένα συμπεράσματα και διαπιστώσεις τα οποία έχουν τόσο θεωρητική όσο
και πρακτική χρησιμότητα. Το θεωρητικό κενό το οποίο έρχεται να καλύψει η
συγκεκριμένη μελέτη έχει οριστεί και περιγραφεί με λεπτομέρειες στα προηγούμενα
Κεφάλαια (βλ. Εισαγωγή – Κεφάλαιο 4). Πέρα όμως από τη θεωρητική συνεισφορά,
τα ευρήματα της έρευνας έχουν και μεγάλη πρακτική αξία, αφού το θέμα του χρήσης
του Διαδικτύου για επιχειρηματικούς σκοπούς είναι αφενός πολύ επίκαιρο και
αφετέρου ιδιαίτερα ευμετάβλητο. Έτσι, είναι σημαντικό να διαμορφωθεί μια σειρά
από χρήσιμες, ουσιαστικές, και εφαρμόσιμες διοικητικές προτάσεις απευθυνόμενες
κυρίως προς τους επιχειρηματίες και τα εξαγωγικά στελέχη των ελληνικών
επιχειρήσεων. Οι προτάσεις αυτές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως εργαλείο
σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, είτε ως δεξαμενή προβληματισμού, ιδεών, και
στρατηγικών,

με

στόχο

τη

δημιουργία

των

κατάλληλων

προϋποθέσεων

επιχειρηματικής ανάπτυξης. Τα ακόλουθα αποτελούν τις κυριότερες γενικές
διοικητικές προτάσεις για κάθε ενδιαφερόμενο:
1. Η αποφυγή, αναβολή, ή ακόμα και άρνηση ενασχόλησης με το ζήτημα του
ηλεκτρονικού

εμπορίου

και

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις,

του
μπορεί

Διαδικτύου
να

από

κοστίσει

τις

τόσο

ελληνικές
σε

όρους

ανταγωνιστικότητας όσο και σε επίπεδο οικονομικών απολαβών.
Προκειμένου, λοιπόν, να αποφύγουν πιθανές καταστάσεις απομόνωσης και
αποξένωσης στην/στις αγορά/αγορές που δραστηριοποιούνται (είτε
εγχώρια είναι αυτή, είτε ξένη), θα πρέπει οι ελληνικές επιχειρήσεις να
συμπεριλάβουν στα άμεσα σχέδια τους την εξέταση του πότε και με ποιον
τρόπο θα μπορέσουν να εισέλθουν με επιτυχία στον παγκόσμιο χώρο του
Διαδικτύου.
2. Αποτελεί ουσιαστικό στήριγμα αλλά και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για
τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, η ύπαρξη σημαντικής τεχνολογικής
υποδομής. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει, ότι ο
συγκεκριμένος παράγοντας επηρεάζει σε πολύ σημαντικό βαθμό την
εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων του δείγματος, ενώ ταυτόχρονα το
αντίστοιχο επίπεδο (κατά μέσο όρο) της τεχνολογικής τους υποδομής είναι
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από μέτριο προς υψηλό. Αυτό αφήνει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και
ανάπτυξης, και σημαίνει ότι η επένδυση μεγαλύτερων κεφαλαίων και
πόρων προς αυτήν την κατεύθυνση θα βοηθήσει σημαντικά τις ελληνικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να βελτιώσουν την
εξαγωγική τους επίδοση μέσα από τη χρήση του Διαδικτύου.
3. Άμεσα σχετιζόμενο θέμα με το προηγούμενο, αποτελεί και το επίπεδο
επένδυσης πόρων από τις επιχειρήσεις για την προώθηση και χρήση
συγκεκριμένα του Διαδικτύου. Το επίπεδο τόσο της αρχικής όσο και της
συνεχούς επένδυσης των επιχειρήσεων των δείγματος σε υλικό και
λογισμικό σχετικών με το Διαδίκτυο είναι κάτι λιγότερο από μέτριο, κάτι
που ισχύει και για το επίπεδο του στρατηγικού τους σχεδιασμού αναφορικά
με το Διαδίκτυο αλλά και για επίπεδο της συνολικής τους επένδυσης στο
Διαδίκτυο σε χρόνο και σε χρήμα. Αυτή η κάτω του μετρίου κατάσταση
των επιχειρήσεων του δείγματος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το
σημαντικό ρόλο που παίζει ο συγκεκριμένος παράγοντας στη βελτίωση της
εξαγωγικής τους επίδοσης, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι
διοικήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το
ενδεχόμενο να αυξήσουν το επίπεδο της επένδυσής τους τόσο γενικά
αναφορικά με το τεχνολογικό τους υπόβαθρο, όσο και ειδικά σε ότι έχει
να κάνει με την υιοθέτηση και χρήση του Διαδικτύου.
4. Σε άμεση σχέση και συνέχεια των ανωτέρω, ο ρόλος του αριθμού των
γλωσσών στις οποίες είναι μεταφρασμένη η εταιρική ιστοσελίδα των
επιχειρήσεων του δείγματος εμφανίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός. Αν
αναλογιστεί κανείς την παγκόσμια φύση του συγκεκριμένου μέσου, και τον
τεράστιο αριθμό χρηστών που το χρησιμοποιεί (αριθμός που καθημερινά
αυξάνεται με αλματώδεις ρυθμούς), μπορεί να καταλάβει ότι όσο
αυξάνεται ο αριθμός των γλωσσών στις οποίες είναι μεταφρασμένη μια
ιστοσελίδα, τόσο μεγαλώνει το ποσοστό των χρηστών στο οποίο
απευθύνεται, με περαιτέρω συνέπεια την αύξηση της πιθανότητας
προσέλκυσης νέων πελατών. Τα ευρήματα της έρευνας αποκάλυψαν ότι οι
περισσότερες επιχειρήσεις του δείγματος έχουν μεταφρασμένη την
εταιρική τους ιστοσελίδα μόνο σε δύο γλώσσες, οι οποίες είναι τα
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Ελληνικά (93,2%) και τα Αγγλικά (91,9%). Μπορεί τα Αγγλικά να είναι η
παγκόσμια γλώσσα του εμπορίου, αλλά ένα τεράστιο κομμάτι του
παγκόσμιου πληθυσμού μιλάει γλώσσες όπως είναι τα Κινέζικα, τα
Ισπανικά, και τα Ρωσικά. Αν δίπλα στον παραπάνω τεράστιο αριθμό
πληθυσμού προστεθεί και το γεγονός ότι η Κίνα και η Ρωσία αποτελούν
σήμερα δύο από τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις του πλανήτη,
οδηγούμαστε εύλογα στο συμπέρασμα ότι όσες από τις ελληνικές
εξαγωγικές επιχειρήσεις επιθυμούν πραγματικά να δραστηριοποιηθούν
έντονα και ανταγωνιστικά στο διεθνές περιβάλλον, είναι “υποχρεωμένες”
να μεταφράσουν τις εταιρικές τους ιστοσελίδες και στις παραπάνω
γλώσσες.
5. Ως άμεση συνέπεια του επιπέδου της τεχνολογικής υποδομής και
επένδυσης στο Διαδίκτυο, προκύπτει και η ικανότητα των επιχειρήσεων να
προστατεύουν και να διασφαλίζουν τις συναλλαγές με τους πελάτες καθώς
και τα ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα. Και στην περίπτωση του
συγκεκριμένου παράγοντα φαίνεται να υπάρχει μία μεγάλη αντίφαση,
αφού από τη μια μεριά η ικανότητα ασφάλειας και προστασίας των
συναλλαγών επηρεάζει σε αρκετά σημαντικό βαθμό την εξαγωγική
επίδοση των επιχειρήσεων του δείγματος, και από την άλλη η πλειοψηφία
τους (78,4%) δηλώνει ότι δεν εφαρμόζει καμία απολύτως πολιτική
ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων και των συναλλαγών με τους
πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Επιπλέον, είναι σημαντικό
να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι η έλλειψη ασφάλειας στις διαδικτυακές
συναλλαγές αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο σημαντικούς λόγους για
τον οποίο οι χρήστες (σε παγκόσμιο επίπεδο) δεν πραγματοποιούν online
αγορές (Dholakia and Kshetri, 2004). Άρα, για να προσελκύσουν
περισσότερους πελάτες σε διεθνές επίπεδο, θα πρέπει οι ελληνικές
μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις να βελτιώσουν τα επίπεδα
ασφάλειας

των

διαδικτυακών

τους

συναλλαγών

υιοθετώντας

συγκεκριμένες πολιτικές ασφάλειας και σύγχρονες μεθόδους προστασίας,
όπως είναι για παράδειγμα οι μέθοδοι κρυπτογράφησης με μεγάλα κλειδιά.

469

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

6. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο επηρεάζει σημαντικά αφενός την εξαγωγική
επίδοση των επιχειρήσεων του δείγματος και αφετέρου το επίπεδο της
τεχνολογικής τους υποδομής, είναι ο ενθουσιασμός της διοίκησης τόσο
γενικά όσο και ειδικά σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου. Τα ευρήματα
της έρευνας αποκάλυψαν ότι 7 στις 10 επιχειρήσεις του δείγματος
υποστηρίζουν την προώθηση και χρήση του Διαδικτύου από πολύ έως
πάρα πολύ, ενώ αντίθετα μόνο 1 στις 10 δηλώνει ότι υποστηρίζει τη χρήση
του από λίγο έως καθόλου. Αυτό σημαίνει, ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες
και τα στελέχη τους είναι σε γενικές γραμμές ένθερμοι υποστηρικτές της
χρήσης του Διαδικτύου, και σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να
συνεχίσουν να κινούνται για τα επόμενα χρόνια, υιοθετώντας και
προωθώντας άμεσα τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρει το
συγκεκριμένο μέσο. Αν συνδυαστεί το συγκεκριμένο εύρημα με το γεγονός
ότι το επίπεδο επένδυσης των επιχειρήσεων του δείγματος σε θέματα
τεχνολογικής υποδομής και Διαδικτύου είναι κάτω του μετρίου, προκύπτει
το συμπέρασμα ότι μάλλον οι ελληνικές μικρομεσαίες εξαγωγικές
επιχειρήσεις ενώ έχουν τη διάθεση και την όρεξη, δεν έχουν στην κατοχή
τους, τους απαραίτητους χρηματοοικονομικούς πόρους που απαιτούνται
για να προχωρήσουν στις κατάλληλες επενδύσεις.
7. Κατά τη διαδικασία υιοθέτησης του Διαδικτύου στις εξαγωγικές τους
δραστηριότητες, θα πρέπει τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων να
δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα χαρακτηριστικά και το είδος του προϊόντος
(ή των προϊόντων) που διακινούν. Εάν το προϊόν τους είναι σχετικά απλό
και η χρησιμότητα ή η υπηρεσία που προσφέρει μπορεί εύκολα να
διατηρηθεί (ή και να ενισχυθεί) όταν μεταφέρεται ή πωλείται σε ψηφιακή
μορφή μέσω του Διαδικτύου, τότε τόσο ο ίδιες όσο και οι πελάτες τους,
τείνουν

να

χρησιμοποιούν

το

Διαδίκτυο

περισσότερο

και

αποτελεσματικότερα αποκομίζοντας μεγαλύτερα κέρδη. Άρα, καλό θα
ήταν τα στελέχη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, κατά τη
διαδικασία υιοθέτησης και/ή προσαρμογής της χρήσης του Διαδικτύου στα
πλαίσια λειτουργίας των επιχειρηματικών τους διαδικασιών, να εξετάσουν
το κατά πόσο τα προϊόντα τους μπορούν εύκολα και απλά να διακινηθούν
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μέσα από αυτό. Όσο πιο εύκολα ψηφιοποιήσιμα είναι τα προϊόντα ή οι
υπηρεσίες τους, τόσο αποτελεσματικότερη και επικερδής θα είναι η
διακίνησή τους μέσω του Διαδικτύου.
8. Η επόμενη πρόταση αφορά το επίπεδο έντασης με το οποίο ασκούν οι
ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες.
Η έρευνα έδειξε ότι ο τύπος του εξαγωγέα φαίνεται να επιδρά σε πολύ
σημαντικό

βαθμό

αναδεικνύοντας

στην

μάλιστα

εξαγωγική
το

επίδοση

γεγονός ότι οι

των

επιχειρήσεων,

σταθεροί

εξαγωγείς

αποκομίζουν μεγαλύτερα οφέλη από τη χρήση του Διαδικτύου, εν
συγκρίσει με τους περιστασιακούς. Τα οφέλη αυτά, αφορούν τόσο τη
δημιουργία μεγαλύτερων εξαγωγικών εσόδων όσο και τη βελτίωση της
συνολικής επιχειρηματικής τους απόδοσης. Με βάση τα παραπάνω, η
συγκεκριμένη πρόταση απευθύνεται κυρίως στις ελληνικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που ασκούν τις διεθνείς τους δραστηριότητες σε επίπεδο
περιστασιακού-σποραδικού εξαγωγέα, προτείνοντας την εξέταση της
πιθανότητας διεύρυνσης και εντατικοποίησης των εξαγωγικών τους
δραστηριοτήτων, κυρίως μέσω Διαδικτύου, έτσι ώστε να αποκομίσουν
περισσότερα οφέλη και να βελτιώσουν σημαντικά την εξαγωγική τους
επίδοση.
9. Πολύ σημαντική επίδραση στην εξαγωγική επίδοση των ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων του δείγματος, αλλά και στο επίπεδο
επένδυσής τους στο Διαδίκτυο, ασκεί το φαινόμενο του Δικτύου (the
Network effect), δηλαδή το επίπεδο της χρήσης του Διαδικτύου από όλους
τους παίκτες μιας αγοράς (επιχείρηση, ανταγωνιστές, προμηθευτές,
συνεργάτες, πελάτες, χρήστες). Αυτό σημαίνει, ότι όσοι περισσότεροι
χρήστες (πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές) χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο
σε μια αγορά, τόσο πιο γρήγορα αναπτύσσεται και μεταδίδεται η χρήση
του, γεγονός που με τη σειρά του έχει πολύ θετική και άμεση επίπτωση
στην ανάπτυξη των εξαγωγών στη συγκεκριμένη αγορά. Έτσι, προτείνεται
στα στελέχη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων που ήδη
δραστηριοποιούνται, ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, μέσω του
Διαδικτύου σε κάποια ξένη αγορά, να ελέγξουν πρώτα το μέγεθος του
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Δικτύου (πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές) που χρησιμοποιεί το
συγκεκριμένο μέσο. Ο έλεγχος αυτός, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε
διαδικτυακά, μέσα από τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς χρησιμοποιώντας
κάποιες αξιόπιστες μηχανές αναζήτησης, είτε μέσω εξειδικευμένων
εταιριών έρευνας αγοράς (της ίδιας χώρας, ή της χώρας-στόχου),
προσεγγίζοντάς τες είτε μέσα από προσωπική επαφή, είτε διαδικτυακά (σε
περίπτωση που έχουν δική τους εταιρική ιστοσελίδα). Εάν το αποτέλεσμα
είναι θετικό, μπορεί να εκληφθεί από τις ελληνικές εξαγωγικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ένα σημαντικό κίνητρο για να εισέλθουν ή
να

εντατικοποιήσουν

τις

διαδικτυακές

τους

δραστηριότητες

στη

συγκεκριμένη αγορά.
10. Τόσο το γεγονός, ότι στη διεθνή βιβλιογραφία είναι ο πιο συχνά
αναφερόμενος παράγοντας επηρεασμού της επιτυχημένης χρήσης του
Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς (βλ. §4.8 – Πίνακα 4.8), όσο και το
ότι ήταν ο τελευταίος παράγοντας που αποκλείστηκε από το τελικό
προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο (βλ. §7.3.3), αποδεικνύουν ότι η ύπαρξη
εμπειρίας και γνώσεων των στελεχών της επιχείρησης πάνω σε θέματα
χρήσης του Διαδικτύου, πρέπει να αποτελούν στοιχεία προς εξέταση. Βάση
αρκετών διεθνών ερευνών (Bennett, 1997; Moodley, 2002; Dholakia and
Kshetri, 2004; Fillis et al., 2004; Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004;
Mostafa et al. 2006), η ύπαρξη στελεχών με γνώση και εμπειρία πάνω στη
χρήση του Διαδικτύου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιτυχημένη
χρήση του για εξαγωγικούς σκοπούς. Για αυτό, προτείνεται στις ελληνικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σκοπεύουν να υιοθετήσουν τη χρήση του
Διαδικτύου για την προώθηση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων, να
ξεκινήσουν πρώτα από την προσέλκυση ενός, ή περισσοτέρων (ανάλογα με
τις αντίστοιχες δυνατότητές τους) στελεχών, που θα κατέχουν ένα
ορισμένο επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας πάνω στη χρήση του Διαδικτύου.
Θα ήταν θεμιτό για τις επιχειρήσεις, αφενός το επίπεδο των γνώσεων των
στελεχών που ενδεχομένως να προσλάβουν να είναι πιστοποιημένο από
κάποιο επίσημο εκπαιδευτικό φορέα, και αφετέρου το επίπεδο της
εμπειρίας τους να τεκμηριώνεται μέσα από την ύπαρξη κάποιας σχετικής
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προϋπηρεσίας. Εναλλακτικά, θα μπορούσε η διοίκηση της εκάστοτε
εταιρίας να επιλέξει κάποια από τη ήδη υπάρχοντα στελέχη της, και να
επενδύσει επάνω τους σε χρόνο και σε χρήμα, προσφέροντάς τους μια
σειρά

εντατικών

εκπαιδευτικών

προγραμμάτων

με

πρακτικό

προσανατολισμό, έτσι ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και
δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της
διαδικασίας εφαρμογής του Διαδικτύου στις επιχειρηματικές

και

εξαγωγικές τους δραστηριότητες.
11. Εκτός από τα παραπάνω ζητήματα, προτείνεται στα στελέχη των
ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων να λάβουν υπόψη τους κατά τη
διαδικασία υιοθέτησης του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς, και τους
υπόλοιπους έντεκα παράγοντες που αναφέρονται στον Πίνακα 4.8 ((βλ.
§4.8), που είναι οι εξής: α) ο τρόπος χρήσης του Διαδικτύου, β) η
κατανόηση και χρήση των στρατηγικών ηλεκτρονικού εμπορίου, γ) ο
σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο, δ) το μέγεθος της
εταιρίας, ε) ο βαθμός επιχειρηματικότητας των στελεχών της επιχείρησης,
στ) τα προσδοκώμενα οφέλη από τη χρήση του Διαδικτύου, ζ) η εξαγωγική
εμπειρία των στελεχών, η) τα κανάλια εξαγωγών, θ) ο βιομηχανικός
κλάδος στον ανήκει η επιχείρηση, ι) το επίπεδο του ανταγωνισμού στις
εξαγωγικές αγορές, και κ) η ανάγκη των πελατών για προσωπική επαφή με
τα στελέχη της εταιρίας. Παρά το γεγονός, ότι οι παραπάνω παράγοντες
φαίνεται να μην επηρεάζουν άμεσα την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου
στις εξαγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων του δείγματος, θα
βοηθούσε πολύ η (σε δεύτερο στάδιο) εξέτασή τους στο να έχουν οι
ελληνικές επιχειρήσεις μια πιο ολοκληρωμένη και πλήρη προσέγγιση στο
συγκεκριμένο ζήτημα, βοηθώντας τες να αποφύγουν ενδεχόμενα λάθη και
παγίδες.
12. Θα πρέπει οι διάφοροι, δημόσιοι και μη, οργανισμοί και φορείς που
ασχολούνται με θέματα εξαγωγών, όπως είναι τα Επιμελητήρια, ο
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), κ.α., να ενισχύσουν την παροχή πληροφοριών
πάνω σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης, και εφαρμογής του Διαδικτύου
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στρατηγικών

ηλεκτρονικού

εμπορίου

στις

εξαγωγικές

δραστηριότητες, έχοντας ως στόχο τη διευκόλυνση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.

Οι

πολύ

περιορισμένοι

πόροι

των

συγκεκριμένων

επιχειρήσεων, καθιστούν σχεδόν απαραίτητη: α) τη δωρεάν παροχή των
παραπάνω πληροφοριών, β) την καθολική τους διαθεσιμότητα, γ) την
εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές, δ) τη συνεχή ανανέωση και
αναβάθμισή τους, και ε) την αποστολή τους σε τέτοια μορφή που να τις
καθιστά άμεσα και εύκολα επεξεργάσιμες από τις επιχειρήσεις.
13. Τέλος, από την πλευρά της πολιτείας, θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να
σχεδιάσουν και να προσφέρουν κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης και
ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα εφαρμογής του
Διαδικτύου. Η κυβερνητική πολιτική πρέπει να επικεντρωθεί σε βασικά
ζητήματα όπως η αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, η
μείωση του κόστους πρόσβασης στο Διαδίκτυο, η διάχυση των
διαδικτυακών

στρατηγικών

στην

αγορά

μέσα

από

εκπαιδευτικά

προγράμματα ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων (π.χ. ΛΑΕΚ 0,45, Goonline, e-επιχειρείν, κ.α.), η παροχή χρηματοδοτικών προγραμμάτων (π.χ.
μέσω του ΕΣΠΑ), η εισαγωγή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση περισσότερων ωρών πάνω σε θέματα που αφορούν την
τεχνολογική εξοικείωση και εξέλιξη, κ.α.

8.5 Ερευνητικοί Στόχοι της Μελέτης
Για την επίτευξη του βασικού σκοπού της παρούσας μελέτης, που είναι η
αναγνώριση και ο καθορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχημένη
χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες (πιο συγκεκριμένα στη
βελτίωση της εξαγωγικής επίδοσης) των ελληνικών ΜΜΕ, ορίσθηκαν πέντε
επιμέρους στόχοι (βλ. §Ε.2). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά τα
αποτελέσματα και αξιολογείται κριτικά ο βαθμός και η πληρότητα επίτευξής του
καθενός από αυτούς χωριστά.
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1ος Στόχος: Η συγκέντρωση (για πρώτη φορά) όλων των μελετών, ερευνών,
και αναφορών πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, η
κριτική αξιολόγηση, και η ομαδοποιημένη παράθεσή τους σε
έναν Πίνακα, έτσι ώστε να είναι πολύ εύκολο για τον
οποιονδήποτε αναγνώστη/ενδιαφερόμενο, να ανατρέξει σε αυτές
και να αποκτήσει γρήγορα μια συνολική εικόνα.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, συγκεντρώθηκαν
διεξοδικά για πρώτη φορά όλες οι μελέτες, έρευνες, και αναφορές
που έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά βιβλία και
περιοδικά πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της χρήσης του
Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς από τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, και αξιολογήθηκαν κριτικά στο 4ο Κεφάλαιο (βλ.
§4.3 και §4.8).
Το αποτέλεσμα περιλαμβάνει τη συντριπτική πλειοψηφία
των σχετικών με το αντικείμενο μελετών, και αποτελεί έναν πολύ
χρήσιμο και εύχρηστο οδηγό τόσο για μελλοντικές έρευνες όσο και
για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο που θέλει να ασχοληθεί με το
συγκεκριμένο γνωστικό τομέα. Για λόγους συνολικής και
ολοκληρωμένης προσέγγισης, έχουν συμπεριληφθεί και κάποιες
δημοσιεύσεις οι οποίες σχετίζονται σε πιο γενικά πλαίσια με το
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, έτσι ώστε ο αναγνώστης να
είναι σε θέση να έχει συνολική άποψη για το τι υπάρχει στη διεθνή
βιβλιογραφία.
Το τελικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης προσπάθειας,
παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.1 που ακολουθεί, στον οποίο
παρουσιάζονται όλες οι σχετικές με το αντικείμενο μελέτεςέρευνες ομαδοποιημένες ανά κατηγορία ανάλογα με τον τρόπο
προσέγγισής τους. Με βάση το παραπάνω αποτέλεσμα κρίνεται ότι
ο 1ος Στόχος έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.
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Πίνακας 8.1: Κατηγοριοποίηση των Σχετικών με την Παρούσα Έρευνα
Μελετών-Ερευνών με Βάση τον Τρόπο Προσέγγισής τους
Θεωρητική και
Εμπειρική
Προσέγγιση με τη
Μέθοδο της
Αποστολής
Ερωτηματολογίων
Freund and
Weinhold
(2004)

Θεωρητική
Προσέγγιση

Εμπειρική
Προσέγγιση με
τη Μέθοδο της
Ανάλυσης
Περιπτώσεων

Εμπειρική
Προσέγγιση με τη
Μέθοδο της
Αποστολής
Ερωτηματολογίων

1

Auger and
Gallaugher
(1997)

Poon and
Swatman
(1997)

Bennett
(1997)

2

Samiee
(1998a)

Nance
(2000)

Pitis and Vlosky
(2000)

Morgan-Thomas
and Bridgewater
(2004)

3

Petersen et al.
(2002)

Rosson
(2004)

Moodley
(2002)

Nguyen and Barrett
(2006)

4

Chrysostome
and Rosson
(2004)

Sorensen and
Buatsi
(2002)

Beckers et al.
(2007)

5

Fillis et al.
(2004)

Dholakia and
Kshetri
(2004)

6

Karavdic and
Gregory
(2005)

Julian and
Holtedahl
(2005)

7

Lu and Rao
(2008)

Loane
(2006)

8

Mostafa et al.
(2006)

9

Lu and Julian
(2007)

10

Clarke
(2008)

11

Lu and Julian
(2008)
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2ος Στόχος: Η δημιουργία ενός προτεινόμενου θεωρητικού μοντέλου των
πιθανών παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση
του Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η αναγνώριση και θεωρητική
θεμελίωση των πιθανών παραγόντων θα προκύψει μέσα από την
εκτενή, λεπτομερή, και διεξοδική ανασκόπηση της σχετικής
διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας.
Όπως έχει ήδη παρουσιαστεί στο 4ο Κεφάλαιο (βλ. §4.1 και
§4.3), η εκτενής και ιδιαίτερα λεπτομερής μελέτη της διαθέσιμης
βιβλιογραφίας του διεθνούς μάρκετινγκ δεν οδήγησε στον
εντοπισμό

κάποιου

τεκμηριωμένου,

θεωρητικού,

πλαισίου

ή

αλλά

και

ερευνητικού

εμπειρικά

υποδείγματος

αναγνώρισης των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχημένη
χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Κατά

την

προσπάθεια

υποδείγματος από την αρχή,
βιβλιογραφία

όλοι

οι

δημιουργίας

ενός

τέτοιου

καταγράφηκαν από τη διεθνή

αναφερόμενοι

πιθανοί

παράγοντες

επηρεασμού της επιτυχημένης χρήσης του διαδικτύου (βλ. §4.8),
βάση των οποίων σχηματίστηκε το προτεινόμενο θεωρητικό
μοντέλο, το οποίο αποτέλεσε και το βασικό αντικείμενο της
εμπειρικής ανάλυσης που ακολούθησε.
Οι είκοσι πιθανοί παράγοντες που καταγράφηκαν από τη
βιβλιογραφική ανασκόπηση, παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.2 που
ακολουθεί, ταξινομημένοι με βάση τη συχνότητα αναφορών τους,
ξεκινώντας από τον πιο συχνά αναφερόμενο παράγοντα.
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Πίνακας 8.2: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιτυχημένη Χρήση του Διαδικτύου στις Εξαγωγές των ΜΜΕ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

1. Η ύπαρξη εμπειρίας και γνώσεων των στελεχών της επιχείρησης
πάνω σε θέματα χρήσης του Διαδικτύου

2. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο, ή αλλιώς η
εξελιγμένη και πολύπλοκη χρήση (sophisticated use) του, εννοώντας
περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο μία εξαγωγική επιχείρηση έχει
δημιουργήσει την ιστοσελίδα της, το πόσο εύκολη πρόσβαση μπορεί
να έχει ο πελάτης σ’ αυτήν, τον τρόπο με τον οποίο παρέχει
πληροφορίες, χτίζει πελατειακές σχέσεις, και αλληλεπιδρά, παρά το
γεγονός ότι τα κάνει όλα αυτά
3. Ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο, είτε ως μέσο
επικοινωνίας με τους πελάτες, προμηθευτές, διανεμητές, και
υπαλλήλους, είτε ως μέσο πληροφόρησης, είτε ως μέσο υποστήριξης
και προώθησης των πωλήσεων, είτε ως μέσο δημιουργίας εσόδων,
είτε ως μέσο αυτοματοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών της
επιχείρησης
4. Ο βιομηχανικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση
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6

1. Bennett, 1997, σελ. 341;
2. Moodley, 2002, σελ. 653;
3. Dholakia and Kshetri, 2004, σελ. 316;
4. Fillis et al., 2004, σελ. 186;
5. Morgan-Thomas and Bridgewater,
2004, σελ. 401;
6. Mostafa et al. 2006, σελ. 295-299

4

1. Auger and Gallaugher, 1997, σελ. 72;
2. Morgan-Thomas and Bridgewater,
2004, σελ. 401;
3. Rosson, 2004, σελ. 175;
4. Mostafa et al. 2006, σελ. 295-299

4

1. Poon and Swatman, 1997, σελ. 393-400;
2. Samiee, 1998a, σελ. 417-420;
3. Rosson, 2004, σελ. 174-175;
4. Mostafa et al. 2006, σελ. 295-299

4

1. Auger and Gallaugher, 1997, σελ. 72;
2. Poon and Swatman, 1997, σελ. 396-397;
3. Nance, 2000, σελ. 5;
4. Fillis et al., 2004, σελ. 185

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

Πίνακας 8.2: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιτυχημένη Χρήση του Διαδικτύου στις Εξαγωγές των ΜΜΕ (Συνεχ.)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

4

1. Auger and Gallaugher, 1997, σελ. 72;
2. Poon and Swatman, 1997, σελ. 397;
3. Fillis et al., 2004, σελ. 185;
4. Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004,
σελ. 397

4

1. Nance, 2000, σελ. 5;
2. Moodley, 2002, σελ. 653;
3. Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004,
σελ. 397-398;
4. Lu and Julian, 2007, σελ. 137

7. Ο αριθμός των γλωσσών στις οποίες είναι μεταφρασμένη η εταιρική
ιστοσελίδα (κουλτούρα και ψυχική απόσταση)

4

1. Samiee, 1998a, σελ. 422;
2. Dholakia and Kshetri, 2004, σελ. 314;
3. Fillis et al., 2004, σελ. 185;
4. Rosson, 2004, σελ. 174

8. Η ύπαρξη της ανάγκης για προσωπική επαφή με τους πελάτες
(κουλτούρα και ψυχική απόσταση)

3

1. Bennett, 1997, σελ. 336-337;
2. Samiee, 1998a, σελ. 423;
3. Fillis et al., 2004, σελ. 186

9. Το μέγεθος της εταιρίας

3

1. Pitis and Vlosky, 2000, σελ. 27;
2. Dholakia and Kshetri, 2004, σελ. 314;
3. Fillis et al., 2004, σελ. 185

3

1. Samiee, 1998a, σελ. 417;
2. Moodley, 2002, σελ. 653;
3. Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004,
σελ. 397

5. Τα χαρακτηριστικά και το είδος του προϊόντος της επιχείρησης

6. Η εξαγωγική εμπειρία των στελεχών της επιχείρησης

10. Ο τύπος του εξαγωγέα και το στάδιο ανάπτυξής του
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Πίνακας 8.2: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιτυχημένη Χρήση του Διαδικτύου στις Εξαγωγές των ΜΜΕ (Συνεχ.)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

3

1. Bennett, 1997, σελ. 341;
2. Samiee, 1998a;
3. Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004,
σελ. 397-398

3

1. Poon and Swatman, 1997, σελ. 396;
2. Freund and Weinhold, 2004, σελ. 172,177;
3. Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004,
σελ. 395

3

1. Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004,
σελ. 395;
2. Mostafa et al. 2006, σελ. 295-299;
3. Beckers et al., 2007, σελ. 5

14. Το στάδιο ανάπτυξης της τεχνολογικής υποδομής της επιχείρησης

3

1. Moodley, 2002, σελ. 653;
2. Morgan-Thomas and Bridgewater, 2004,
σελ. 396;
3. Rosson, 2004, σελ. 174

15. Το επίπεδο του ανταγωνισμού στις εξαγωγικές αγορές, και πιο
συγκεκριμένα η ικανότητα εξυπηρέτησης των πελατών σε σχέση
με τους κύριους ανταγωνιστές, και η ικανότητα ελέγχου των
κινήσεων των ανταγωνιστών και συνολικά της αγοράς

2

1. Dholakia and Kshetri, 2004, σελ. 319;
2. Freund and Weinhold, 2004, σελ. 177

16. Ο ενθουσιασμός τη διοίκησης

2

1. Poon and Swatman, 1997, σελ. 394;
2. Rosson, 2004, σελ. 174

11. Μέθοδος άσκησης και κανάλια εξαγωγών (η ύπαρξη άλλων
εξαγωγικών καναλιών)
12. Το φαινόμενο του Δικτύου (the Network effect), δηλαδή το επίπεδο
της χρήσης του Διαδικτύου από όλους τους παίκτες μιας αγοράς
(επιχείρηση, ανταγωνιστές, προμηθευτές, συνεργάτες, πελάτες,
χρήστες)
13. Το επίπεδο επένδυσης στην ανάπτυξη και εφαρμογή του
Διαδικτύου από την πλευρά της επιχείρησης, για παράδειγμα
χρηματοδότηση για εκπαίδευση πάνω στη χρήση του, για
απόκτηση πρόσβασης, για απόκτηση υλικού
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Πίνακας 8.2: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιτυχημένη Χρήση του Διαδικτύου στις Εξαγωγές των ΜΜΕ (Συνεχ.)
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

17. Το επίπεδο της επιχειρηματικότητας της επιχείρησης, το οποίο σε
αρκετές περιπτώσεις πρέπει να συνδυάζεται και με άλλους
παράγοντες όπως η διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης, και
η καινοτομία

2

1. Poon and Swatman, 1997, σελ. 398;
2. Fillis et al., 2004, σελ. 185

18. Τα προσδοκώμενα οφέλη από τη χρήση του Διαδικτύου

2

1. Poon and Swatman, 1997, σελ. 395-396;
2. Mostafa et al. 2006, σελ. 298

19. Το επίπεδο κατανόησης και χρήσης των στρατηγικών του
ηλεκτρονικού εμπορίου

2

1. Moodley, 2002, σελ. 653;
2. Fillis et al., 2004, σελ. 185-186

20. Η ικανότητα εκτέλεσης και ολοκλήρωσης συγκεκριμένων
λειτουργιών, και πιο συγκεκριμένα η ικανότητα προστασίας των
συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων

2

1. Dholakia and Kshetri, 2004, σελ. 314;
2. Fillis et al., 2004, σελ. 185
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3ος Στόχος: Η παραμετροποίηση του μοντέλου και η διερεύνηση ύπαρξης
αιτιακών σχέσεων τόσο μεταξύ της εξαρτημένης και των
ανεξάρτητων

μεταβλητών

του

μοντέλου,

όσο

και

μόνο

αναμεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών.
Η προσεκτική μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας αποτέλεσε
σημαντικό οδηγό για τον προσδιορισμό και την υιοθέτηση
ικανοποιητικών παραμετροποιήσεων των σημαντικών πιθανών
παραγόντων

που

προέκυψαν

από

τα

αποτελέσματα

του

προηγούμενου στόχου. Έτσι, καταγράφηκε μια σειρά ερωτήσεων
που χρησιμοποιήθηκαν από άλλους ερευνητές σε παρόμοιες μελέτες
για την μέτρηση των ίδιων ή παρεμφερών παραγόντων (βλ. §6.4).
Στη συνέχεια, μέσω εκτενών συναντήσεων και συζητήσεων
τόσο με τον επιβλέποντα Καθηγητή της διατριβής και τα υπόλοιπα
δύο μέλη της Τριμελούς επιτροπής, όσο και με ειδικούς του χώρου,
ελέγχθηκε η πιστοποίηση της εγκυρότητας του περιεχομένου των
ερωτήσεων, η προσαρμογή τους στα ελληνικά δεδομένα, η ορθή
διατύπωσή τους, και η εξασφάλιση της κάλυψης του γνωστικού
πεδίου της μελέτης. Στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας,
χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον εξετάσεις της ακρίβειας, όπως η
ανάλυση εσωτερικής αξιοπιστίας (Internal Consistency Reliability
Analysis), έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των μετρήσεων
(βλ. §6.4.3.2 – Πίνακα 6.2).
4ος Στόχος: Η εμπειρική τεκμηρίωση του παραμετροποιημένου θεωρητικού
μοντέλου μέσα από τη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας και τη
χρήση προηγμένων πολυμεταβλητών στατιστικών εργαλείων.
Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του δομημένου
ερωτηματολογίου, και την υλοποίηση του πιλοτικού ελέγχου,
στάλθηκε

το

τελικό

ερωτηματολόγιο

(μέσω

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου) σε 404 ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Από
αυτές, 80 το έστειλαν πίσω πλήρως συμπληρωμένο, με αποτέλεσμα
να

αποκτηθούν αρκετά δεδομένα για τη διεξαγωγή
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πρωτογενούς έρευνας και τον έλεγχο του παραμετροποιημένου
θεωρητικού μοντέλου με τη χρήση προηγμένων πολυμεταβλητών
στατιστικών τεχνικών, και πιο συγκεκριμένα με τις μεθόδους της
Standard Multiple Regression, της Backward Deletion, και της
Ανάλυσης Μονοπατιού.
Το αποτέλεσμα των παραπάνω μεθόδων αποκάλυψε, ότι από
τους είκοσι πιθανούς παράγοντες επιτυχημένης χρήσης του
Διαδικτύου οι οκτώ (1. Επίπεδο Επένδυσης στο Διαδίκτυο, 2.
Τεχνολογική Υποδομή της Επιχείρησης, 3. Ασφάλεια και Προστασία
των Συναλλαγών στο Διαδίκτυο, 4. Ενθουσιασμός της Διοίκησης για
τη χρήση του Διαδικτύου 5. Χαρακτηριστικά και Είδος του
Προϊόντος, 6. Ο Τύπος του Εξαγωγέα, 7. Το Φαινόμενο του
Δικτύου, και 8. Ο Αριθμός των Γλωσσών στις οποίες είναι
μεταφρασμένη η Εταιρική Ιστοσελίδα) επηρεάζουν σε σημαντικό
βαθμό την εξαγωγική επίδοση των ελληνικών ΜΜΕ του δείγματος.
Επίσης, με την εφαρμογή της μεθόδου της Ανάλυσης
Μονοπατιού διερευνήθηκε περαιτέρω η ύπαρξη πιθανών σχέσεων
μεταξύ των οκτώ σημαντικών παραγόντων που προέκυψαν από την
παραπάνω εφαρμογή των πολυμεταβλητών στατιστικών μεθόδων
και αποκαλύφτηκαν έξι επιπλέον σχέσεις μεταξύ τους. Το τελικό
προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο των οκτώ παραγόντων της
διατριβής, παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.1 του παρόντος Κεφαλαίου
(βλ. §8.2).

5ος Στόχος: Η εξαγωγή και διαμόρφωση μιας σειράς διοικητικών
προτάσεων σε πρακτικό, κυρίως, επίπεδο, έτσι ώστε να
βοηθηθούν τα εξαγωγικά στελέχη των ελληνικών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων αναφορικά με την υιοθέτηση του Διαδικτύου και
την επαναχάραξη των εξαγωγικών τους στρατηγικών μέσα από
τη χρήση του.
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Στο παρόν Κεφάλαιο (βλ. §8.4) και βασισμένες στα
αποτελέσματα
προηγούμενου

που

προέκυψαν

στόχου,

από

την

παρουσιάστηκαν

επίτευξη

του

συνοπτικά

13

συγκεκριμένες διοικητικές προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές, έγιναν
σε καθαρά πρακτικό επίπεδο και αφορούν κυρίως τους Έλληνες
επιχειρηματίες και τα εξαγωγικά στελέχη των ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και δευτερευόντως τους αρμόδιους
θεσμικούς και κρατικούς φορείς και οργανισμούς της Ελλάδος.
Είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός, ότι αν οι παραπάνω
διοικητικές προτάσεις χρησιμοποιηθούν σωστά τόσο από τις
επιχειρήσεις όσο και από τους αρμόδιους φορείς, μπορούν να
αποτελέσουν ένα εξαιρετικό εργαλείο το οποίο θα αναβαθμίσει την
κερδοφορία, τη θέση και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
εξαγωγικών ΜΜΕ, αλλά και τη συνολική εικόνα της Ελληνικής
οικονομίας διεθνώς.

8.6 Συνεισφορά της Διατριβής
Με την ολοκλήρωση της έρευνας και το πέρας της παρουσίασης των αποτελεσμάτων
της, είναι εφικτή στο συγκεκριμένο στάδιο η καταγραφή της συνεισφοράς και της
χρησιμότητας της παρούσας μελέτης τόσο από πλευράς συμβολής της στον
εμπλουτισμό της σχετικής θεωρίας και της ακαδημαϊκής μελέτης-βιβλιογραφίας, όσο
και από την πλευρά της πρακτικής της εφαρμογής στην ελληνική πραγματικότητα.
Πιο συγκεκριμένα η παρούσα μελέτη:
1. Συγκεντρώνει και ομαδοποιεί για πρώτη φορά τη σχετική διεθνή
βιβλιογραφία αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγές.
2. Επιβεβαιώνει και ενισχύει προϋπάρχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις και
εμπειρικές διαπιστώσεις στον τομέα του Διεθνούς Μάρκετινγκ.
3. Προσφέρει νέες προοπτικές και γνώσεις αναφορικά με το σχετικά
ανεξερεύνητο για τα ελληνικά δεδομένα ζήτημα της χρήσης του
Διαδικτύου στο Εξαγωγικό Μάρκετινγκ.
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4. Επικαιροποιεί μέσα από την εμπειρική έρευνα τη χρησιμότητα των
θεωρητικών υποδειγμάτων της χρήσης του Διαδικτύου στις διεθνείς
επιχειρηματικές δραστηριότητες.
5. Συστηματοποιεί την καταγραφή των βασικότερων πλεονεκτημάτων,
προϋποθέσεων, και δυσκολιών που συνεπάγεται η χρήση του Διαδικτύου
στα πλαίσια των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.
6. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκτενούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης,
είναι η πρώτη στην οποία γίνεται προσπάθεια ταυτόχρονης δημιουργίας
ενός θεωρητικού μοντέλου αναγνώρισης των παραγόντων που επηρεάζουν
την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες
των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και εμπειρικής αξιολόγησής
του μέσα από τη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας.
7. Διευρύνει την υπάρχουσα θεωρία του διεθνούς εξαγωγικού μάρκετινγκ,
προσθέτοντας τη χρήση του Διαδικτύου ως μία συμπληρωματική μέθοδο
άσκησης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων.
8. Παρέχει τη δυνατότητα ποσοτικού προσδιορισμού, τόσο της άμεσης όσο
και της έμμεσης επίδρασης των παραγόντων στην εξαγωγική επίδοση των
ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
9. Αποκαλύπτει την ύπαρξη σχέσεων και επιδράσεων μεταξύ των ιδίων των
παραγόντων.
10. Συμβάλλει τόσο
εμπλουτισμό

στην επιστημονική προσέγγιση,

των

μεθόδων

υιοθέτησης

και

όσο

και στον

χρησιμοποίησης

του

Διαδικτύου από τις ελληνικές εξαγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
11. Προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις, μέσα από τη χρήση του
Διαδικτύου, ένα νέο, σχετικά χαμηλού κόστους, τρόπο διεθνούς επέκτασης
σε νέες αγορές, αλλά και αντιμετώπισης του έντονου ανταγωνισμού που
δέχονται από τις μεγαλύτερες, και οικονομικά ισχυρότερες, τοπικές και
διεθνείς επιχειρήσεις.
12. Παρέχει ένα είδος πρακτικού οδηγού στα στελέχη των ελληνικών ΜΜΕ
που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο για εξαγωγικούς
σκοπούς, για το τι πρέπει να προσέξουν και για το πώς να κινηθούν.
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13. Προσφέρει πολύτιμη πληροφόρηση προς κάθε αρμόδια αρχή, δημόσια ή
μη, για τους παράγοντες που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη χρήση
του Διαδικτύου και για τους τρόπους διάδοσης της χρήσης του.
14. Δημιουργεί θεωρητικές βάσεις για περαιτέρω έρευνα και συγκρίσεις τόσο
σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο.

8.7 Περιορισμοί και Όρια της Μελέτης
Αφού ολοκληρώθηκε και η περιγραφή της συνεισφοράς της παρούσας διατριβής,
πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μελέτη έχει και κάποιους
περιορισμούς, παρά το γεγονός ότι παρέχει μια εκτενή εξέταση των παραγόντων και
των θεμάτων που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου για εξαγωγικούς
σκοπούς. Το αντικείμενο του Διαδικτύου αποτελεί ένα τόσο πολύπλοκο, σύνθετο,
και πολυσχιδές θέμα, που δεν είναι εφικτό να καλυφθεί πλήρως μέσα στα πλαίσια
μιας διδακτορικής διατριβής. Συνεπώς, είναι σημαντικό για λόγους επιστημονικής
ορθότητας, να αναγνωριστούν και να διατυπωθούν οι περιορισμοί και τα όρια που
ορίζουν το πλαίσιο ανάπτυξης της σχετικής μελέτης. Οι περιορισμοί και τα
επιστημονικά όρια της μελέτης είναι τα ακόλουθα:
1. Η διερευνητική αξία και οι δυνατότητες μιας διαχρονικής μελέτης
(longitudinal study) με επαναλαμβανόμενες λήψεις πρωτογενών στοιχείων
είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές της μίας ανεξάρτητης λήψης. Επίσης, η
ανεξάρτητη λήψη πρωτογενών στοιχείων προσφέρει μόνον έμμεση
απόδειξη της αιτιότητας των σχέσεων ανάμεσα στους παράγοντες
(Malhotra, 1993). Επειδή στην παρούσα έρευνα ακολουθήθηκε η μέθοδος
της μίας και ανεξάρτητης λήψης πρωτογενών στοιχείων, η ερευνητική
ακρίβεια είναι περιορισμένη και σαφώς μικρότερη από ότι εάν είχε
ακολουθηθεί ο διαχρονικός σχεδιασμός.
2. Συνδυάζοντας διάφορα κριτήρια και μεθόδους (βλ. §6.5), προέκυψε ότι το
ελάχιστο δείγμα επιχειρήσεων που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για τη
διεξαγωγή της έρευνας ήταν οι 80, ενώ ένα ικανοποιητικό δείγμα θα ήταν
οι 100. Η απόκτηση του τελικού δείγματος των 80 αναλύσιμων
ερωτηματολογίων,

αριθμός

που
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ικανοποιητικώς, τον ελάχιστο αριθμό επιχειρήσεων που θα έπρεπε να
υπάρχει ως δείγμα στη συγκεκριμένη έρευνα, αποτελεί ακόμα έναν
περιορισμό της παρούσας μελέτης.
3. Όπως περιγράφηκε και στο 7ο Κεφάλαιο (βλ. §7.3), το είδος των
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη ήταν τα
Διαστρωματικά Δεδομένα (Cross-Sectional Data). Αυτό σημαίνει, ότι το
ερευνητικό πλαίσιο έπρεπε να συμπεριλαμβάνει δείγμα από όλους τους
βιομηχανικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, αφού είναι πιθανό
εξαιτίας της διακλαδικής φύσης της έρευνας και του συνεπαγόμενου
εύρους των προϊόντων και των υπηρεσιών, να διαφοροποιούνται οι
παράγοντες και ο βαθμός επίδρασής τους στην επιτυχημένη χρήση του
Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς. Η διακλαδική μελέτη παρόμοιων
φαινομένων, επιτρέπει την εκμετάλλευση του πλούτου της πληροφόρησης
που μόνο η ποικιλία των ζητημάτων που προέρχονται από διαφορετικούς
κλάδους μπορεί να προσφέρει. Το γεγονός, ότι στην παρούσα έρευνα
υπήρχε αντιπροσώπευση για τους 22 από τους συνολικά 33 βιομηχανικούς
κλάδους (σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του ΕΒΕΑ), αποτελεί έναν
επιπλέον περιορισμό. Πάντως, πρέπει να τονιστεί ότι ο συγκεκριμένος
περιορισμός δεν εμφανίζεται μόνο στην παρούσα μελέτη, αλλά αποτελεί
σύνηθες θέμα διαλόγου και προβληματισμού μέσα στους κόλπους της
αρθρογραφίας του διεθνούς εξαγωγικού μάρκετινγκ.
4. Η γεωγραφική κάλυψη των επιχειρήσεων του δείγματος δεν ήταν
καθολική, αφού υπήρχε αντιπροσώπευση για τους 18 από τους 51 νομούς
της Ελλάδος, αφήνοντας εκτός κάποιες σημαντικές εξαγωγικές περιοχές
όπως είναι η Κρήτη, και πολλοί νομοί της Πελλοπονήσου (βλ. §7.2.2).
Παρόλα αυτά, η επίδραση του συγκεκριμένου περιορισμού στα
αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας είναι περιορισμένη, αφού η
πλειοψηφία των επιχειρήσεων προήλθε από τους δύο νομούς με τη
μεγαλύτερη δραστηριοποίηση εξαγωγικών επιχειρήσεων, αυτόν της
Αττικής και αυτόν της Θεσσαλονίκης.
5. Η έλλειψη παρόμοιων δημοσιευμένων μελετών και τα προβλήματα
συστηματοποίησης των ερευνητικών δημοσιεύσεων στο χώρο του
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διεθνούς μάρκετινγκ, καθορίζουν τη φύση της παρούσας μελέτης
περισσότερο ως διερευνητική (exploratory) και λιγότερο ως επιβεβαιωτική
(confirmatory) (βλ. §6.2). Η διερευνητική αυτή φύση αποτυπώθηκε και
στη

μεθοδολογία

της

στατιστικής

ανάλυσης

που

υιοθετήθηκε,

χρησιμοποιώντας για την ανάπτυξη και τον έλεγχο του σχετικού
θεωρητικού μοντέλου των παραγόντων επηρεασμού της επιτυχημένης
χρήσης του Διαδικτύου στις εξαγωγές, τις κατά κύριο λόγο διερευνητικές
μεθόδους της Πολλαπλής Παλινδρόμησης (Tabachnick and Fidell, 1996,
σελ. 156) και Ανάλυσης Μονοπατιού (Tabachnick and Fidell, 1996, σελ.
709).
Η ύπαρξη των παραπάνω περιορισμών δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τη
συνεισφορά της παρούσας μελέτης, αλλά περισσότερο οριοθετεί και τοποθετεί σε
ρεαλιστικότερα επίπεδα το βαθμό γενίκευσης των συγκεκριμένων ευρημάτωναποτελεσμάτων.

8.8 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα
Η αναγκαιότητα αναγνώρισης και αξιολόγησης των παραγόντων επηρεασμού της
επιτυχημένης χρήσης του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς είναι μεγάλη
σημαντική. Παρόλα αυτά, το τεράστιο βάθος, οι πολλές πλευρές, η άμεση αποδοχή
του, το εύρος των εφαρμογών του, και η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που λαμβάνει
χώρα σήμερα στο χώρο του Διαδικτύου, το καθιστούν ένα μέσο ευμετάβλητο και
ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο για έρευνα. Είναι προφανές, ότι μία πρώτη βαθιά
προσέγγιση, όπως ή συγκεκριμένη μελέτη, δεν είναι αρκετή για να το καλύψει
πλήρως, και αφήνει πολύ χώρο για μελλοντικές έρευνες. Ειδικότερα, προτείνονται
τα ακόλουθα:
1. Αρχικά, θα πρέπει μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης νέων
ερευνών, να αντιμετωπισθούν επιτυχώς οι περιορισμοί της παρούσας
μελέτης, όπως αυτοί παρουσιάζονται στην προηγούμενη ενότητα (βλ.
§8.7).
2. Προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα του προτεινόμενου θεωρητικού
μοντέλου, θα μπορούσε να ακολουθήσει σε κάποια μελλοντική έρευνα η
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εφαρμογή κάποιας επιβεβαιωτικής μεθόδου (confirmatory), όπως η
Confirmatory Factor Analysis (CFA).
3. Θα μπορούσε το ίδιο γνωστικό αντικείμενο να προσεγγιστεί με
εναλλακτικό τρόπο, μέσα από την αναγνώριση όχι συγκεκριμένων
παραγόντων-μεταβλητών, αλλά ομάδων παραγόντων, δημιουργώντας
άλλη δομή ερωτηματολογίου και χρησιμοποιώντας άλλες πολυμεταβλητές
στατιστικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων όπως αυτές της Exploratory
Factor Analysis (EFA) ή της Cluster Analysis (CA).
4. Διατηρώντας το ίδιο γνωστικό αντικείμενο και τον ίδιο επιστημονικό
προσανατολισμό, θα μπορούσε να διεξαχθεί αντίστοιχη έρευνα που θα
χρησιμοποιούσε ως δείγμα μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις (από 250
εργαζόμενους και πάνω), και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί
συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
5. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η εφαρμογή μιας αντίστοιχης έρευνας που θα
υλοποιούνταν στα πλαίσια κάποιας άλλης χώρας με συγγενή κουλτούρα
και χαρακτηριστικά (Cross-country research), όπως είναι για παράδειγμα η
Ιταλία ή η Ισπανία, και στη συνέχεια η συγκριτική αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων.
6. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η εφαρμογή μιας αντίστοιχης
έρευνας που θα υλοποιούνταν στα πλαίσια κάποιας άλλης χώρας με
τελείως διαφορετική κουλτούρα και χαρακτηριστικά (Cross-cultural
research), όπως είναι για παράδειγμα η Ιαπωνία ή η Κίνα, και στη συνέχεια
η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
7. Τέλος, σε θεωρητικό επίπεδο, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα πιο
ολιστικό μοντέλο χρήσης του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς, το
οποίο θα περιλαμβάνει περισσότερες παραμέτρους, όπως τους πιθανούς
δομικούς περιορισμούς του εξωτερικού περιβάλλοντος

(Structural

Constraints), τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εφαρμοστεί, τα
πιθανά προβλήματα που εγκυμονεί η χρήση του, καθώς και τα εξαγωγικά
εμπόδια που πιθανώς εξαλείφει.

489

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

Aaker, D., Kumar, V. and Day, G. (1998), Marketing Research, 6th Ed., New
York: Wiley.

2.

Abdel-Malik, T. (1974), Managerial Export-Orientation: A Canadian Study,
Ontario: University of Western Ontario, London.

3.

Acs, Z.J. (1995), “Symposium on Harrison’s “Lean and Mean”: What Are the
Questions?”, Small Business Economics, Vol. 7, No. 5, pp. 333-363.

4.

Acs, Z.J. and Audretsch, D.B. (1990), Innovation and Small Firms, Cambridge,
Mass.: MIT Press.

5.

Acs, Z.J. and Preston, L. (1997), “Small and Medium-Sized Enterprises,
Technology, and Globalization: Introduction to a Special Issue on Small and
Medium-Sized Enterprises in the Global Economy”, Small Business
Economics, Vol. 9, No.1, pp. 1-6.

6.

Agarwal, S. and Ramaswami, S.N. (1992), “Choice of Foreign Market Entry
Mode: Impact of Ownership, Location and Internalization Factors”, Journal of
International Business Studies, Vol. 23, No. 1, pp. 1-27.

7.

Aharoni, Y. (1966), The Foreign Investment Decision Process, Division of
Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University:
Boston MA.

8.

Ahokangas, P. (1998), Internationalization and Resources. An Analysis of
Processes in Nordic SMEs, Publications of the University of Vaasa, Business
Administration No. 64, Acta Wasaensia, Vaasa.

9.

Ainscough, T.L. and Luckett, M.G. (1996), “The Internet for the Rest of Us:
Marketing on the World Wide Web”, Journal of Consumer Marketing, Vol. 13,
No. 2, pp. 36-47.

10.

Albaum, G., Strandskov, J. and Duerr, E. (1998), International Marketing and
Export Management (3rd Ed), Essex: Addison Wesley Longman Publishing
Company.

11.

Albers, N. and Kumar, V. (1991), “International Direct Marketing Efforts: Are
they Useful to Small Businesses in Establishing Consistent Patterns of
Exporting?”, Journal of Direct Marketing, Vol. 5, No. 4, Autumn, pp. 29-38.

12.

Aldridge, A., Forcht, K. and Pierson, J. (1997), “Get Linked or Get Lost:
Marketing Strategy for the Internet”, Internet Research: Electronic Networking
Applications and Policy, Vol. 7, No. 3, pp. 161-169.

13.

Alexandrides, C.G. (1971), “How the Major Obstacles to Exporting can be
Overcome”, Atlanta Economic Review, May, pp. 12-15.

490

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

14.

Andersen, O. (1993), “On the Internationalization Process of Firms: A Critical
Analysis”, Journal of International Business Studies, Vol. 24, No. 2, pp. 209231.

15.

Andersen, O. (1997), “Internationalization and Market Entry Mode: A Review
of Theories and Conceptual Frameworks”, Management International Review,
Vol. 37, No. 2, pp. 27-42.

16.

Anderson, E. and Gatignon, H. (1986), “Modes of Foreign Entry: A
Transaction Cost Analysis and Propositions”, Journal of International Business
Studies, Vol. 17, No. 3, pp. 1-26.

17.

Andersson, S. and Wictor, I. (2003), “Innovative Internationalization in New
Firms: Born Globals – The Swedish Case”, Journal of International
Entrepreneurship, Vol. 1, No. 3, pp. 249-276.

18.

Andronikidis, A., Vasiliadis, C., Fotiadis, T. and Priporas, C.V. (2008),
“Exploring Marketing Information Systems (MkIS) Selection and Evaluation
Criteria: Implications for Suppliers”, International Journal of Technology
Marketing, Vol. 3, No. 1, pp. 20-38.

19.

Angelides, M. (1997), “Implementing the Internet for Business: A Global
Marketing Opportunity”, International Journal of Information Management,
Vol. 17, No. 6, pp. 405-419.

20.

Arnott, D.C. and Bridgewater, S. (2002), “Internet, Interaction and
Implications for Marketing”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 20, No.
2, pp. 86-95.

21.

Audretsch, D.B. and Vivarelli, M. (1996), “Firms Size and R&D Spillovers:
Evidence from Italy”, Small Business Economics, Vol. 8, No. 3, pp. 249-258.

22.

Auger, P. and Gallaugher, J.M. (1997), “Factors Affecting the Adoption of the
Internet-based Sales Presence for Small Businesses”, Information Society, Vol.
13, No. 1, pp. 55-74.

23.

Aulakh, P.S. and Kotabe, M (1997), “Antecedents and Performance
Implications of Channel Integration in Foreign Markets”, Journal of
International Business Studies, Vol. 28, No. 1, pp. 145-175.

24.

Autio, E., Sapienza, H.J. and Almeida, J.G. (2000), “Effects of Age at Entry,
Knowledge Intensity, and Imitability on International Growth”, Academy of
Management Journal, Vol. 43, No. 5, pp. 909-924.

25.

Autio, E., Yli-Renko, H. and Salonen, A. (1997), International Growth of
Young Technology-based Firms: A Resource-based Network Model”, Journal
of Enterprising Culture, Vol. 5, No. 1, pp. 57-73.

26.

Avlonitis, G.J. and Karayanni, D.A. (2000), “The Impact of Internet Use on
Business-to-Business Marketing: Examples from American and European
Companies”, Industrial Marketing Management, Vol. 29, pp. 441-459.

491

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

27.

Axinn, C.N. (1988), “Export Performance: Do Managerial Perceptions Make a
Difference?”, International Marketing Review, Vol. 5, No. 2, pp. 61-71.

28.

Axinn, C.N., Savitt, R., Sinkula, J.M. and Thach, S.V. (1994), “Export
Intention, Beliefs and Behaviours in Smaller Industrial Firms”, Journal of
Business Research, Vol. 32, pp. 49-55.

29.

Ayal, I. and Raban, J. (1987), “Export Management Structure and Successful
High Technology Innovation”, in Reid, S.D. and Rosson, P.J. (Eds.), Managing
Export Entry and Expansion, New York: Praeger.

30.

Baldwin, R.E. (1970), Non-Tariff Distortions of International Trade, The
Brookings Institution, Washington, D.C.

31.

Baldwin, W.L. and Scott, J.T. (1987), Market Structure and Technological
Change, London: Harwood Academic Publishers.

32.

Ball, D. and McCulloch, W. (1999), International Business: The Challenge of
Global Competition, McGraw-Hill, 7th Edition.

33.

Barker, A.T. and Kaynak, E. (1992), “An Empirical Investigation of the
Differences Between Initiating and Continuing Exporters”, European Journal
of Marketing, Vol. 26, No. 3, pp. 27-36.

34.

Barney, J. (1991), “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”,
Journal of Management, Vol. 17, No. 1, pp. 99-120.

35.

Barrett, N. and Wilkinson, I.F. (1985), “Export Stimulation: A Segmentation
Study of the Exporting Problems of Australian Manufacturing Firms”,
European Journal of Marketing, Vol. 19, No. 2, pp. 53-72.

36.

Bauerschmidt, A., Sullivan, D. and Gillespie, K. (1985), “Common Factors
Underlying Barriers to Export: a Comparative Study in the US Paper Industry”,
Journal of International Business Studies, Vol. 16, No. 3, Fall, pp. 111-123.

37.

Beckers, I., Pauwels, P.F.J., Ruyter, K., Wetzels, M.G.M. and Lages, L.F.
(2007), “Internet Capabilities in a Knowledge-based Perspective of Export
Marketing Performance”, 36th EMAC (European Marketing Academy) Annual
Conference on “Flexible Marketing in an Unpredictable World”, Reykjavik
University, Iceland, 22-25 May.

38.

Bell, J. (1995), “The Internationalization of Small Computer Software Firms –
A Further Challenge to Stage Theories”, European Journal of Marketing, Vol.
29, No. 8, pp. 60-75.

39.

Bell, J. and McNaughton, R. (2000), “Born Global Firms: A Challenge to
Public Policy in Support of Internationalization”, in Pels, J. and Stewart, D.W.
(Eds.), Marketing in a Global Economy, Conference Proceedings in CD-ROM,
American Marketing Association, Argentina, Buenos Aires, pp. 176-185.

40.

Bell, J., McNaughton, R. and Young S. (2001), “Born-again Global Firms. An
Extension to the Born Global Phenomenon”, Journal of International
Management, Vol. 7, pp. 173-189.

492

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

41.

Bell, J., McNaughton, R., Young S. and Crick, D. (2003), “Towards an
Integrative Model of Small Firm Internationalization”, Journal of International
Entrepreneurship, Vol. 1, No. 4, pp. 339-362.

42.

Bendel, R.B. and Afifi, A.A. (1977), “Comparison of Stopping Rules in
Forward Regression”, Journal of the American Statistical Association, Vol. 72,
pp. 46-53.

43.

Benjamin, R. and Wigand R. (1995), “Electronic Markets and the Virtual
Value Chains on the Information Superhighway”, Sloan Management Review,
Winter, pp. 62-72.

44.

Bennett, R. (1997), “Export Marketing and the Internet – Experiences of Web
Site Use and Perceptions of Export Barriers Among UK Businesses”,
International Marketing Review, Vol. 14, No. 5, pp. 324-344.

45.

Bennet, R. (1998), “Using the World Wide Web for International Marketing:
Internet Use and Perceptions of Export Barriers among German and British
Businesses”, Journal of Marketing Communications, Vol. 4, No. 1, pp. 27-43.

46.

Benoy, W., Cook, R.W. and Javalgi, R.G. (2001), “Marketing on the Web:
How Executives Feel, What Businesses Do”, Business Horizons, July/August,
pp. 32-40.

47.

Berry, M. (1998), “Strategic Planning in Small High Tech Companies”, Long
Range Planning, Vol. 31, No. 3, pp. 455-466.

48.

Bijmolt, T.H.A. and Zwart, P. (1994), “The Impact of Internal Factors on the
Export Success of Dutch Small and Medium-Sized Firms”, Journal of Small
Business Management, Vol. 32, No. 2, pp. 69-83.

49.

Bilkey, W.J. (1978), “An Attempted Integration of the Literature on the Export
Behavior of Firms”, Journal of International Business Studies, Vol. 9, Issue 1,
Spring/Summer, pp. 33-46.

50.

Bilkey, W.J. and Tesar, G. (1977), “The Export Behavior of Smaller-Sized
Wisconsin Manufacturing Firms”, Journal of International Business Studies,
Vol. 8, No. 2, pp. 93-98.

51.

Biswas, A. and Krishnan, R. (2004), “The Internet’s Impact on Marketing:
Introduction to the JBR Special Issue on {Marketing on the Web-Behavioral,
Strategy and Practices and Public Policy}”, Journal of Business Research, Vol.
57, pp. 681-684.

52.

Biswas, D. (2004), “Economics of Information in the Web Economy: Towards
a New Theory?”, Journal of Business Research, Vol. 57, pp. 724-733.

53.

Blau, P.M. (1964), Exchange and Power in Social Life, New York: John Wiley
and Sons.

54.

Bolton Report, (1971), Small Firms: Report of the Committee of Inquiry on
Small Firms (Chairman Bolton, J.E.), November Cmnd 4811, HMSO, London.

493

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

55.

Bonaccorsi, A. (1992), “On the Relationship between Firm Size and Export
Intensity”, Journal of International Business Studies, Vol. 23, No. 4, pp. 605656.

56.

Boyer, K.K. (2001), “E-Operations: A Guide to Streamlining With the
Internet”, Business Horizons, January/February, pp. 47-54.

57.

Branch, A.E. (1990), Elements of Export Marketing and Management,
Chapman & Hall, 2nd Edition, London.

58.

Breitenbach, C. S. and Van Doren, D. C. (1998), “Value-added Marketing in
the Digital Domain: Enhancing the Utility of the Internet”, Journal of
Consumer Marketing, Vol. 15, No. 6, pp. 558-575.

59.

Brooks, M.R. and Rosson, P.J. (1982), “A Study of Export Behaviour of Small
and Medium Sized Manufacturing Firms in Three Canadian Provinces”,
in
Czinkota, M. R. and Tesar, G. (Eds), Export Management: An International
Context, Praeger, New York, pp. 39-54.

60.

Brouthers, K.D., Brouthers, L.E. and Werner, S. (1996), “Dunning’s Eclectic
Theory and the Smaller Firm: The Impact of Ownership and Locational
Advantages on the Choice of Entry Modes in the Computer Software
Industry”, International Business Review, Vol. 5, pp. 377-394.

61.

Brouthers, L.E., Brouthers, K.D. and Werner, S. (1999), “Is Dunning’s Eclectic
Framework Descriptive or Normative?”, Journal of International Business
Studies, Vol. 30, No. 4, pp. 831-844.

62.

Buckley, P.J. (1989), “Foreign Direct Investment by Small and Medium-sized
Enterprises: The Theoretical Background”, Small Business Economics, Vol. 1,
No. 1, pp. 89-100.

63.

Buckley, P.J. and Casson, M. (1976), The Future of the Multinational
Enterprise, Holmes and Meier, New York.

64.

Buckley, P.J. and Casson, M. (1981), “The Optimal Timing of a Foreign Direct
Investment”, The Economic Journal, Vol. 91, No. 361, pp. 75-87.

65.

Buckley, P.J. and Casson, M. (1998), “Analyzing Foreign Market Entry
Strategies: Extending the Internalization Approach”, Journal of International
Business Studies, Vol. 29, No. 3, pp. 539-561.

66.

Buckley, P.J. and Pearce, R.D. (1979), “Overseas Production and Exporting by
the World’s Largest Enterprises: A Study in Sourcing Policy”, Journal of
International Business Studies, Vol. 10, No. 1, pp. 9-20.

67.

Burgel, O. and Murray, G.C. (2000), “The International Market Entry Choices
of Start-up Companies in High-Technology Industries”, Journal of
International Marketing, Vol. 8, No. 2, pp. 33-62.

68.

Calof, J.L. (1993), “The Impact of Size on Internationalization”, Journal of
Small Business Management, Vol. 31, No. 4, pp. 60-69.

494

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

69.

Calof, J.L. and Beamish, P.W. (1995), “Adapting to Foreign Markets:
Explaining Internationalization”, International Business Review, Vol. 4, No. 2,
pp. 115-131.

70.

Calvet, A.L. (1981), “A Synthesis of Foreign Direct Investment Theories and
Theories of the Multinational Firm”, Journal of International Business Studies,
Vol. 12, No.1, pp. 43-59.

71.

Campbell, A.J. (1996), “The Effects of Internal Firm Barriers on the Export
Behavior of Small Firms in a Free Trade Environment”, Journal of Small
Business Management, July 01, pp. 50-58.

72.

Cannon, T. (1979), “International and Export Marketing”, Management
Bibliographies & Review, Vol. 5, No. 2, pp. 91-124.

73.

Cao, A.D. (1980), “Non-tariff Barriers to U.S. Manufactured Exports”,
Columbia Journal of World Business, Summer, pp. 93-102.

74.

Carroll, G. (1984), “The Specialist Strategy”, California Management Review,
Vol. 16, No. 3, pp. 126-137.

75.

Caves, R.E. (1971), “International Corporations: The Industrial Economics of
Foreign Investment”, Economica, February, pp. 1-27.

76.

Caves, R.E. (1982), Multinational Enterprise and Economic Analysis,
Cambridge: Cambridge University Press.

77.

Cavusgil, S.T. (1980), “On the Internationalisation Process of Firms”,
European Research, Vol. 8, No. 6, pp. 273-281.

78.

Cavusgil, S.T. (1984a), “Organizational Characteristics Associated With
Export Activity”, Journal of Management Studies, Vol. 21, No. 1, pp. 3-22.

79.

Cavusgil, S.T. (1984b), “Differences Among Exporting Firms Based on their
Degree of Internationalisation”, Journal of Business Research, Vol. 12,
No. 2, pp. 195-208.

80.

Cavusgil, S.T. (1990), “On the Internationalization Process of Firms”, in H.B.
Thorelli and S.T. Cavusgil (eds.), International Marketing Strategy, Oxford:
Pergamon Press, pp. 147-159.

81.

Cavusgil, S.T. and Naor, J. (1987), “Firm and Management Characteristics as
Discriminators of Export Marketing Activity”, Journal of Business Research,
Vol. 15, pp. 221-235.

82.

Cavusgil, S.T. and Nevin, J. (1981), “Internal Determinants of Export
Marketing Behaviour: An Empirical Investigation”, Journal of Marketing
Research, Vol. 18, No. 1, pp. 114-119.

83.

Cavusgil, S.T. and Zou, S. (1994), “Marketing Strategy-Performance
Relationship: An Investigation of the Empirical Link in Export Market
Ventures”, Journal of Marketing, Vol. 58, No. 1, pp. 1-21.

495

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

84.

Cerf, V. (2003), “History of the Internet”, [Site Accessed: 13 May 2006],
Available from http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml

85.

CERN (2005), What are CERN’s greatest achievements? The World Wide
Web,
[Site
Accessed:
31
January
2005],
Available
from
http://public.web.cern.ch/PublicContent/Chapters/AboutCERN/Achievements/
WorldWideWeb/WWW-en.html

86.

Chambers, P.E. and Kohn, R.E. (2001), “Environmental Barriers to Trade: the
Case of Endangered Sea Turtles”, Review of International Economics, Vol. 9,
pp. 123-132.

87.

Chandler, A.D. (1992), “Organizational Capabilities and the Economic History
of the Industrial Enterprise, Journal of Economic Perspectives, Vol. 6, No. 3, pp.
79-100.

88.

Chen, S. and Leteney, F. (2000), “Get Real! Managing the Next Stage of
Internet Retail”, European Management Journal, Vol. 18, No. 5, pp. 519-528.

89.

Cheong, W.K. and Chong, K.W. (1988), “Export Behaviour of Small Firms in
Singapore”, International Small Business Journal, Vol. 6, No. 2, JanuaryMarch, pp. 34-41.

90.

Chetty, S.Κ. (1999), “Dimensions of Internationalization of Manufacturing
Firms in the Apparel Industry”, European Journal of Marketing, 33(1-2), 121142.

91.

Chetty, S.Κ. and Campbell-Hunt, C. (2003), “Explosive International Growth
and Problems of Success Amongst Small to Medium-sized Firms”,
International Small Business Journal, Vol. 21, No. 1, pp. 5-27.

92.

Chetty, S.Κ. and Hamilton, R. (1996), “The Process of Exporting In Ownercontrolled Firms”, International Small Business Journal, Vol. 14, No. 3, pp.
12-25.

93.

Chin, W.W. and Newsted, P.R. (1999), “Structural Equation Modelling
Analysis with Small Samples Using Partial Least Squares”, in Hoyle, R.H.
(Eds), Statistical Strategies for Small Sample Research, Sage Publications,
London, pp. 308-341.

94.

Christensen, C., De Rocha, A. and Gertner, R. (1987), “An Empirical
Investigation of the Factors Influencing Export Success of Brazilian Firms”,
Journal of International Business Studies, Vol. 18, Fall, pp. 61-77.

95.

Christensen, P.R. (1991), “The Small and Medium-Sized Exporters’ Squeeze:
Empirical Evidence and Model Reflections”, Entrepreneurship and Regional
Development, Vol. 3, No.1, pp. 49-65.

96.

Chrysostome, E. and Rosson, P. (2004), “The Internet and SME
Internationalization: Promises and Illusions”, 32nd Annual Administrative
Sciences Association of Canada (ASAC) on “Research Agenda for the Next
Decade”, Quebec, Canada, June 5-8.

496

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

97.

Churchill, G.A. (1979), “A Paradigm for Developing Better Measures of
Marketing Constructs”, Journal of Marketing Research, Vol. 16, No. 1 (Feb),
pp. 64-73.

98.

Churchill, G.A. (1997), Marketing Research Methodological Foundations, 6th
Ed., London: The Dryden Press.

99.

Churchill, G.A. and Iacobucci, D. (2005), Marketing Research Methodological
Foundations, 9th Ed., Thomson South-Western Publishers.

100. Clark, K. (1989), “What Strategy Can Do for Technology”, Harvard Business
Review, Vol. 67, No. 6, pp. 94-98.
101. Clarke, G.R.G. (2008), “Has the Internet Increased Exports for Firms from
Low and Middle-Income Countries?”, Information Economics and Policy, Vol.
20, pp. 16-37.
102. Cochran, W.G. (1977), Sampling techniques (3rd ed.), New York: John Wiley
& Sons.
103. Cockburn, C. and Wilson, T.D. (1996), “Business Use of the World Wide
Web”, Journal of Information Management, Vol. 16, No. 2, pp. 83-102.
104. Cohen, W.M. and Klepper, S. (1991), “Firm Size versus Diversity in the
Achievement of Technological Advance”, in Acs, J.Z. and Audretsch, D.B.,
(eds.) Innovation and Technological Change: An International Comparison,
Ann Arbor: University of Michigan Press, pp. 182-203.
105. Cohen, W.M. and Klepper, S. (1992), “The Tradeoff between Firm Size and
Diversity in the Pursuit of Technological Progress”, Small Business
Economics, 4, 1-14.
106. Collis, D.J. (1994), “Research Note: How Valuable are Organizational
Capabilities?”, Strategic Management Journal, Vol. 15, Special Issue:
Competitive Organizational Behavior, pp. 143-152.
107. Constantinides, E. (2004), “Strategies for Surviving the Internet Meltdown:
The Case of Two Internet Incumbents”, Management Decision, Vol. 42, No. 1,
pp. 89-107.
108. Contractor, F.J. (1984), “Choosing Between Direct Investment and Licensing:
Theoretical Considerations and Empirical Tests”, Journal of International
Business Studies, Vol. 15, No. 3, pp. 167-188.
109. Contractor, F.J. and Kundu, S.K. (1998), “Modal Choice in a World of
Alliances: Analyzing Organizational Forms in the International Hotel Sector”,
Journal of International Business Studies, Vol. 29, No. 2, pp. 325-357.
110. Cooper, R.G. and Kleinschmidt, E.J. (1985), “The Impact of Export Strategy
on Export Sales Performance”, Journal of International Business Studies, Vol.
16, No. 1, pp. 37-55.

497

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

111. Coughlin, C.C. and Wood, G.E. (1989), “An Introduction to Non-Tariff
Barriers to Trade”, Federal Reserve Bank of St. Louis, January/February, pp.
32-46.
112. Coviello, N.E. and McAuley, A. (1999), “Internationalization and the Smaller
Firm: A Review of Contemporary Empirical Research”, Management
International Review, Vol. 39, No. 3, pp. 223-256.
113. Coviello, N.E. and Munro, H.J. (1995), “Growing the Entrepreneurial Firm:
Networking for International Market Development”, European Journal of
Marketing, Vol. 29, No. 7, pp. 49-61.
114. Coviello, NΕ. and Munro, HJ. (1997), “Network Relationships and the
Internationalization Process of Small Software Firms”, International Business
Review, Vol. 6, No. 4, pp. 361-386.
115. Crick, D. and Jones, M.V. (2000), “Small High-Technology Firms and
International High-Technology Markets”, Journal of International Marketing,
Vol. 8, pp. 63-85.
116. Cronin, M.J. (1994), Doing Business on the Internet: How the Electronic
Highway is Transforming American Companies, Van Nostrand Reinhold, New
York.
117. Cunningham, M. (2000), Smart Things to Know About E-Commerce, Capstone
Publishing, Oxford, United Kingdom.
118. Czinkota, M.R. (1982), Export Development Strategies, New York: Praeger.
119. Czinkota, M.R. and Johnston, W.J. (1981), “Segmenting US Firms for Export
Development”, Journal of Business Research, Vol. 9, pp. 353-365.
120. Czinkota, M.R. and Johnston, W.J. (1983), “Exporting: Does Sales Volume
Make a Difference?”, Journal of International Business Studies, Vol. 14
(Spring/Summer), pp. 147-153.
121. Czinkota, M.R., Ronkainen,I.A., and Moffett, M.H. (1994), International
Business, 4rth Edition, The Dryden Press, International Edition.
122. Czuchry, A.J., Mahmoud, Y.M. and Robertson, L. (2002), “Entrepreneurial ECommerce: Strategy and Tactics”, Information Strategy, Vol. 18, No. 2, pp.
42-48.
123. Davis, F.D. (1989), “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User
Acceptance of Information Technology”, MIS Quarterly, Vol. 13, No. 3, pp.
319-340.
124. Dholakia, R.R. and Kshetri, N. (2004), “Factors Impacting the Adoption of the
Internet among SMEs”, Small Business Economics, Vol. 23, No. 4, pp. 311322.

498

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

125. Diamantopoulos, A. and Inglis, K. (1988), “Identifying Differences between
High and Low Involvement Exporters”, International Marketing Review, Vol.
5, No. 2, pp. 52-60.
126. Dicht, E., Koeglmayr, H.G. and Mueller, S. (1990), “International Orientation
as a Precondition for Export Success”, Journal of International Business
Studies, Vol. 21, No. 1, pp. 23-40.
127. Dicle, I.A. and Dicle, U. (1992), “Effects of Government Export Policies on
Turkish Export Trading Companies”, International Marketing Review, Vol. 9,
No. 3, pp. 62-76.
128. Dillman, D.A. (1978), Mail and Telephone Surveys: The Total Design Method,
New York: Wiley.
129. Doherty, N., Ellis-Chadwick, F. and Hart, C. (2003), “An Analysis of the
Factors Affecting the Adoption of the Internet in the UK Retail Sector”,
Journal of Business Research, Vol. 56, No. 11, pp. 887-897.
130. Dou, W., Nielsen, U.O. and Tan, C.M. (2002), “Using Corporate Websites for
Export Marketing”, Journal of Advertising Research, September-October, pp.
105-115.
131. Dubini, P. and Aldrich, H. (1991), “Personal and Extended Networks are
Central to the Entrepreneurial Process”, Journal of Business Venturing, Vol. 6,
pp. 306-313.
132. Dunning, J.H. (1980), “Toward an Eclectic Theory of International Production:
Some Empirical Tests”, Journal of International Business Studies, Vol. 11, No.
1, pp. 9-31.
133. Dunning, J.H. (1988), “The Eclectic Paradigm of International Production: A
Restatement and Some Possible Extensions”, Journal of International Business
Studies, Vol. 19, No. 1, pp. 1-31.
134. Dunning, J.H. (1993), Multinational Enterprises and the Global Economy,
New York: Addison-Wesley.
135. Dunning, J.H. (1995), “Reappraising the Eclectic Paradigm in an Age of
Alliance Capitalism”, Journal of International Business Studies, Vol. 26, No. 3,
pp. 461-491.
136. DuPont (2004), Home Site of Du Pont Corporation, [Site Accessed: 28 August
2004], Available from http://www.dupont.com
137. E-Business Forum (2002), Η Περιφερειακή Προςέγγιση της Πολιτικής για τη
Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονομία, Ομάδα Εργασίας Β3,
Β’ Κύκλος Εργασιών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της
Πληροφορίας”, Ιούλιος, Αθήνα.
138. e-Business W@tch (2003), The European e-Business Report: A Portrait of eBusiness in 15 Sectors of the EU Economy, 2nd Synthesis Report of the eBusiness W@tch, European Commission, July.

499

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

139. Ehrenberg, A.S.C. (1975), Data Reduction, John Wiley & Sons.
140. Eid, R. and Trueman, M. (2004), “Factors Affecting the Success of Businessto-Business International Internet Marketing (B-to-B IIM): An Empirical Study
of UK Companies”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 104, No. 1,
pp. 16-30.
141. Ekeledo, I. and Sivakumar, K. (1998), “Foreign Market Entry Mode Choice of
Service Firms: A Contingency Perspective”, Academy of Marketing Science,
Vol. 26, No. 4, pp. 274-292.
142. Ellis-Chadwick, F., Doherty, N. and Hart, C. (2002), “Signs of Change? A
Longitudinal Study of Internet Adoption in the UK Retail Sector”, Journal of
Retailing and Consumer Services, Vol. 9, No. 2, pp. 71-80.
143. Ellsworth, J.H. and Ellsworth, M.V. (1995), The Internet Business Book, John
Wiley, New York.
144. Ellsworth, J.H. and Ellsworth, M.V. (1996), Marketing on the Internet –
Multimedia Strategies for the WWW, John Wiley, New York.
145. Erickson, M. (2002), “Discussion of Managerial Actions, Stock Returns, and
Earnings: The Case of Business-to-Business Internet Firms”, Journal of
Accounting Research, Vol. 40, No. 2, pp. 557-560.
146. Erramilli, M.K. and Rao, C.P. (1993), “Service Firms’ International Entry
Mode Choice: A Modified Transaction Cost Analysis Approach”, Journal of
Marketing, Vol. 57, No. 3, pp. 19-38.
147. Etemad, H. and Wright, R.W. (1999), “Internationalization of SMEs:
Management Responses to a Changing Environment”, Journal of International
Marketing, Vol. 7, No. 4, pp. 4-10.
148. Eurostat (2002), E-Commerce in Europe: Results of the Pilot Surveys Carried
Out in 2001, Eurostat and European Commission, July.
149. Eurostat (2004), E-commerce and the Internet in European Businesses,
Eurostat and European Commission, February.
150. Eurostat (2004), Third Community Innovation Survey: Eurostat Metadata in
SDDS Format: Summary Methodology, [Site Accessed: 28 March 2005],
Available from http://europa.eu.int/comm/eurostat/newcronos/reference/sdds/
en/innovat/innovat_cis3_sm.htm
151. Fahy, J. (2000), “The Resource-based View of the Firm: Some Stumblingblocks on the Road to Understanding Sustainable Competitive Advantage”,
Journal of European Industrial Training, Vol. 24, 94-104.
152. Fillis, I., Johannson, U. and Wagner, B. (2004), “Factors Impacting on Ebusiness Adoption and Development in the Smaller Firm”, International
Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 10, No. 3, pp. 178191.

500

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

153. Foley, P. and Sutton, D. (1998), “Boom Time for Electronic Commerce –
Rhetoric or Reality?”, Business Horizons, September/October, pp. 21-30.
154. Fornell, C. (1987), “A Second Generation of Multivariate Analysis:
Classification of Methods and Implications for Marketing Research”, in
Houston, M.J. (Eds), Review of Marketing, American Marketing Association,
Chicago, pp. 407-450.
155. Fram, E.H. (2002), “E-commerce Survivors: Finding Value Amid Broken
Dreams”, Business Horizons, July/August, pp. 15-20.
156. Freund, C.L. and Weinhold, D. (2004), “The Effect of the Internet on
International Trade”, Journal of International Economics, Vol. 62, pp. 171189.
157. Galbraith, J.K. (1956), American Capitalism: The Concept of Counterveiling
Power, Revised Edition, Boston: Houghton Mifflin.
158. Gankema, H.G., Snuit, H.R. and Van Dijken, K.A. (1997), “The
Internationalisation Process of Small and Medium-Sized Enterprises: An
Evaluation of the Stage Theory”, in Donckells, R. and Mitettinen, A. (eds.)
Entrepreneurship and SME Research: On Its Way to the Next Millenium,
Aldershopt: Ashgate Publishing, pp. 185-197.
159. Garnier, G. (1982), “Comparative Export Behaviour of Small Firms in the
Printing and Electrical Industries”, in Czinkota, M. R. and Tesar, G. (Eds),
Export Management: An International Context, Praeger, New York.
160. Gatignon, H.A. and Anderson, E. (1988), “The Multinational Corporation’s
Degree of Control over Foreign Subsidiaries: An Empirical Test of a
Transaction Cost Explanation”, Journal of Law, Economics and Organization,
Vol. 4, No. 2, pp. 305-336.
161. Gattiker, U.E., Perlusz, S. and Bohmann, K. (2000), “Using the Internet for
B2B Activities: A Review and Future Directions for Research”, Internet
Research: Electronic Networking Applications and Policy, Vol. 10, No. 2, pp.
126-140.
162. GECON (2005), Προφίλ και Τάσεις των Μ.Μ.Ε. στη Β. Ελλάδα: Πρωτογενής
Έρευνα σε 317 Μ.Μ.Ε. του Παραγωγικού, του Εμπορικού και του Τομέα
Παροχής Υπηρεσιών, Georgakas Consulting Group, Φεβρουάριος,
Θεσσαλονίκη.
163. Gendall, P., Hoek, J. and Esslemont, D. (1995), “The Effect of Appeal,
Complexity and Tone in a Mail Survey Covering Letter”, Journal of the
Market Research Society, Vol. 37, No. 3, pp. 251-158.
164. Gomes-Casseres, B. and Kohn, T.O. (1996), “Small Firms in International
Competition: A Challenge to Traditional Theory?”, in Peter J. Buckley et al.
(eds.), International Technology Transfer by Small and Medium Sized
Enterprises: Country Studies, London: Macmillan.

501

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

165. Go-Online (2004), Τα Προβλήματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην
Ευρώπη, [Site Accessed: 15 December 2004], Available from http://www.goonline.gr/ ebusiness/specials/article.html?article_id=3
166. Go-Online (2005a), Ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Νέες Τάσεις και
Προοπτικές, [Site Accessed: 17 January 2005], Available from http://www.goonline.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=8
167. Go-Online (2005b), Πως Μπορεί να ενισχυθεί η «Δικτύωση» των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, [Site Accessed: 17 January 2005], Available
from http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=5
168. Go-Online (2005c), Δεκαπέντε Αρχές Πολιτικής για τις ΜΜΕ, [Site Accessed:
17 January 2005], Available from http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/
article.html?article_id=7
169. Grant, R.M. (1991), “The Resource-based View of Competitive Advantage:
Implications for Strategy Formulation”, California Management Review, Vol.
33, No. 3, pp. 114-135.
170. Grant, R.M. (1996), “Toward a Knowledge-based Theory of the Firm”,
Strategic Management Journal, Vol. 17, pp. 109-122.
171. Greenstein, S.M. (2006), “Commercialization of the Internet: The Interaction
of Public Policy and Private Choices”, [Site Accessed: 13 May 2006],
Available from http://econpapers.repec.org/paper/wopnwuipr/00-11.htm
172. Greenwichmeantime (2005), Currency in South Africa: Exchange Rate to
Other Major Currencies, [Site Accessed: 22 March 2005], Available from
http://www.greenwichmeantime.com/time-zone/africa/southafrica/
currency.htm
173. Griffin, R.W. and Pustay, M.W. (1996), International Business: A Managerial
Perspective (1st Ed), Massachusetts: Addison Wesley Publishing Company,
Inc.
174. Griffin, R.W. and Pustay, M.W. (1999), International Business: A Managerial
Perspective (2nd Ed), Massachusetts: Addison Wesley Publishing Company,
Inc.
175. Griffith, D.A. and Krampf, R.E. (1998) “A Content Analysis of Retail Web
Sites”, Journal of Marketing Channels, Vol. 6, No. 3/4, pp. 73-86.
176. Griffith, D.A. and Palmer, J.W. (1999), “Leveraging the Web for Corporate
Success”, Business Horizons, January/February, pp. 3-10.
177. Griffiths, R.T. (2006), “Chapter Two: from ARPANET to World Wide Web”,
[Site Accessed: 13 May 2006], Available from http://www.let.leidenuniv.nl/
history/ ivh/chap2.htm
178. Griliches, Z. (1979), “Issues in Assessing the Contribution of R&D to
Productivity Growth”, Bell Journal of Economics, 10, 92-116.

502

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

179. Groke, P.O. and Kreidle, J.R. (1967), “Export! Why or Why not? Managerial
Attitude and Action for Small Sized Business Firms”, Business Society, Vol. 8,
Fall, pp. 7-12.
180. Grosse, R. and Kujawa, D. (1995), International Business: Theory and
Managerial Applications, 3rd Edition, IRWIN Inc.
181. Groves, R.M. (1990), Survey Errors and Survey Costs, New York: John P.
Wiley and Sons.
182. Guillen, M.F. (2002), “What is the Best Global Strategy for the Internet?”,
Business Horizons, May/June, pp. 39-46.
183. Gulati, R., Nohria, N. and Zaheer, A. (2000), “Strategic Networks”, Strategic
Management Journal, Vol. 21, No. 3, pp. 203-215.
184. Guo, C. (2002), “Competing in High-Growth Markets: The Case of ECommerce”, Business Horizons, March/April, pp. 77-83.
185. Haar, J. and Ortiz-Buonafina, M. (1995), “The Internationalisation Process and
Marketing Activities: The Case of Brazilian Export Firms”, Journal of
Business Research, Vol. 32, pp. 175-181.
186. Hair, G.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L. and Black, W.C. (1998), Multivariate
Data Analysis (5th Ed), Prentice-Hall International Inc.
187. Hajidimitriou, Y.A. and Azaria, A.C. (2004), “Internet Use for Exporting
Purposes: The Challenges for Greek SMEs”, 9th International Conference of
the Economic Society of Thessaloniki on “Entrepreneurship, Competitiveness
and Growth in South-Eastern Europe”, Conference Proceedings, University of
Macedonia, Thessaloniki, Greece, 23-25 September, pp. 79-104.
188. Hajidimitriou, Y.A. and Azaria, A.C. (2005), “International Marketing and
Internet: Identified Stages of Internet Use at Company Level”, 9th International
Conference on Marketing and Development, Conference Proceedings, Aristotle
University, Thessaloniki, Greece, June 08–11.
189. Hajidimitriou, Y.A. and Azaria, A.C. (2006), “Determinants of Successful
Internet Use for Exporting Purposes”, 32nd EIBA (European International
Business Academy) Annual Conference on “Regional and National Drivers of
Business Location and Competitiveness”, University of Fribourg, Switzerland,
07-09 December.
190. Hakansson, H. and Snehota, I. (1995), Developing Relationships in Business
Networks, Routledge, London.
191. Hall, R. (1992), “The Strategic Analysis of Intangible Resources”, Strategic
Management Journal, Vol. 13, No. 2, pp. 135-144.
192. Hamill, J. (1997), “The Internet and International Marketing”, International
Marketing Review, Vol. 14, No. 5, pp. 300-323.

503

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

193. Hamill, J. and Gregory, K. (1997), “Internet Marketing in the
Internationalization of UK SMEs”, Journal of Marketing Management, Vol.
13, No. 1-3, pp. 9-28.
194. Hansen, N., Gillespie, K. and Gencturk, E. (1994), “SMEs and Export
Involvement: Market Responsiveness, Technology and Alliances”, Journal of
Global Marketing, Vol. 7, No. 4, pp. 7-27.
195. Harrison, B. (1994), Lean and Mean, Basic Books, New York.
196. Hart, C., Doherty, N. and Ellis-Chadwick, F. (2000), “Retailer Adoption of the
Internet: Implications for Retail Marketing”, European Journal of Marketing,
Vol. 34, No. 8, pp. 954-974.
197. Harvey, L. (1987), “Factors Affecting Response Rates to Mailed
Questionnaires: A Comprehensive Literature Review”, Journal of the Market
Research Society, Vol. 29, No. 3, pp. 341-353.
198. Haylock, C.F. and Muscarella, L. (1999), Net Success: 24 Leaders in Web
Commerce Show You How to Put the Internet to Work for Your Business,
Massachusetts: Adams Media Corporation.
199. Hennart, J.F. (1982), A Theory of Multinational Enterprise, Ann Arbor: The
University of Michigan Press.
200. Hill, C.W.L., Hwang, P. and Chan-Kim, W. (1990), “An Eclectic Theory of the
Choice of International Entry Mode”, Strategic Management Journal, Vol. 11,
No. 2, pp. 117-128.
201. Hill, R. (1997), “Electronic Commerce, the World Wide Web, Minitel, and the
EDI”, The Information Society, Vol. 13, pp. 33-41.
202. Hoffman, D. L., Novak, T. P. and Chaterjee, C. (1996), “Commercial
Scenarios for the Web: Opportunities and Challenges”, Journal of ComputerMediated Communication, Vol. 1, No. 3.
203. Hoffman, D.L. and Novak, T.P. (1996), “Marketing in Hypermedia ComputerMediated Environments: Conceptual Foundations”, Journal of Marketing, Vol.
60, July, pp. 50-68.
204. Hoffman, D.L. and Novak, T.P. (1997), “A New Marketing Paradigm for
Electronic Commerce”, The Information Society, Special Issue on Electronic
Commerce, Vol. 13, No. 1, pp. 43-54.
205. Holzmuller, H.H. and Kasper, H. (1991), “On a Theory of Export Performance:
Personal and Organizational Determinants of Export Trade Activities Observed
in Small and Medium-sized Firms”, Management International Review, Vol.
31 (Special Issue), pp. 54-65.
206. Homans, C.G. (1961), Social Behavior: Its Elementary Forms, New York:
Harcourt, Brace and World.

504

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

207. Hook, R.H. and Czinkota, M.R. (1988), “Export Activities and Prospects of
Hawaiian Firms”, International Marketing Review, Vol. 5, No. 4, pp. 51-57.
208. Houston, M.J. and Nevin, J.R. (1977), “The Effects of Source and Appeal on
Mail Survey Response Patterns”, Journal of Marketing Research, Vol. 14, No.
3, pp. 374-378.
209. Howe, W. (2005), “A Brief History of the Internet”, [Site Accessed: 13 May
2006], Available from http://www.walthowe.com/navnet/history.html
210. Hughes, A. (1997), “Finance for SMEs: A U.K. Perspective”, Small Business
Economics, Vol. 9, pp. 151-166.
211. Hutter, M. (1999), “The Commercialization of the Internet: A Progress
Report”,
[Site
Accessed:
13
May
2006],
Available
from
http://www.coll.mpg.depdf_dathutter.pdf
212. Hymer, S. (1976), International Operations of National Firms: A Study of
Direct Foreign Investment, Cambridge, MA: MIT Press.
213. Illingworth, L., Williams, D. and Burnett, S. (2002), “The Costs and Benefits
of the Internet as a Marketing and Communications Tool: The Attitudes,
Perceptions and Experiences within the Non-Profit Environmental Sector in
Scotland”, Aslib Proceedings, Vol. 54, No. 5, pp. 280-293.
214. Itaki, M. (1991), “A Critical Assessment of the Eclectic Theory of the
Multinational Enterprise”, Journal of International Business Studies, Vol. 22,
No. 3, pp. 445-460.
215. Jacobsen, C.R. (1998), “How Connecticut Companies Use the Internet for
Exporting”, Business America, Vol. 119.
216. Jaffe, E.D., Pasternak, H. and Nebenzahl, I. (1988), “The Export Behaviour of
Small Israeli Manufacturers”, Journal of Global Marketing, Vol. 2, No. 2, pp.
27-49.
217. Janssens, W., Wijnen, K., DePelsmacker, P and VanKenhove, P. (2008),
Marketing Research with SPSS, Essex: FT Prentice Hall.
218. Jatusripitak, S. (1986), “An Integrated Model of the Export Marketing
Decision”, Chapter 3 in The Export Behavior of Firms, UMI Research Press.
219. Johanson, J. and Mattsson, L.G. (1985), “Marketing Investments and Market
Investments in Industrial Networks”, International Journal of Research in
Marketing, Vol. 2, No. 3, pp. 185-195.
220. Johanson, J. and Mattsson, L.G. (1986), “International Marketing and
Internationalization Processes – A Network Approach”, in Paliwoda, S. and
Turnbull, P.N. (Eds.), Research in International Marketing, Croom Helm,
London.

505

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

221. Johanson, J. and Mattsson, L.G. (1987), “Interorganizational Relations in
Industrial Systems: A Network Approach Compared with the Transaction-cost
Approach”, International Studies of Management and Organization, Vol. 17,
No. 1, pp. 34-48.
222. Johanson, J. and Mattsson, L.G. (1988), “Internationalization in Industrial
Systems - A Network Approach”, in Hood, N. and Vahlne, J.E. (Eds.),
Strategies in Global Competition, Croom Helm, New York, pp. 287-331.
223. Johanson, J. and Sharma, D.D. (1987), “Technical Consultancy in
Internationalization”, International Marketing Review, Vol. 4, No. 4, pp. 2029.
224. Johanson, J. and Vahlne, J.E. (1977), “The Internationalization Process of the
Firm: a Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market
Commitments”, Journal of International Business Studies, Vol. 8, No. 1, pp.
23-32.
225. Johanson, J. and Vahlne, J.E. (1990), “The Mechanism of Internationalization”,
International Marketing Review, Vol. 7, No. 4, pp.11-24.
226. Johanson, J. and Vahlne, J.E. (1992), “Management of Foreign Market Entry”,
Scandinavian International Business Review, Vol. 1, No. 3, pp. 9-27.
227. Johanson, J. and Wiedersheim-Paul, F. (1975), “The Internationalization of the
Firm – Four Swedish Cases”, Journal of Management Studies, Vol. 12, No. 3,
PP. 305-322.
228. Johnson, J.L. and Arunthanes, W. (1995), “Ideal and Actual Product
Adaptation in US Exporting Firms: Market-Related Determinants and Impact
on Performance”, International Marketing Review, Vol. 12, No. 3, pp. 31-46.
229. Johnston, W.J. and Czinkota, M.R. (1982), “Managerial Motivations as
Determinants of Industrial Export Behaviour”, in Czinkota, M.R. and Tesar, G.
(Eds), Export Management: An International Context, Praeger Publishers, New
York, pp. 3-17.
230. Jones, K. and Biasiotto, M. (1999), “Internet Retailing: Current Hype or Future
Reality?”, International Journal of Retail Distribution & Consumer Research,
Vol. 9, No. 1, pp. 69-79.
231. Jones, M.V. (1999), “The Internationalization of Small UK High Technology
Based Firms”, Journal of International Marketing, Vol. 7, No. 4, pp. 15-41.
232. Julian, C.C. and Holtedahl, R. (2005), “The Effect of the Internet, Firm
Specific Characteristics and Market Characteristics on Export Marketing
Performance: An Empirical Investigation”, Journal of International Marketing
and Exporting, Vol. 10, No. 1, pp. 3-15.

506

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

233. Julien, P.A. and Ramangalahy, C. (2003), “Competitive Strategy and
Performance of Exporting SMEs: An Empirical Investigation of the Impact of
Their Export Information Search and Competencies”, Entrepreneurship Theory
and Practice, Spring, pp. 227-245.
234. Julien, P.A., Joyal, A. and Deshaies, L. (1994), “SMEs and International
Competition: Free Trade Agreement or Globalization”, Journal of Small
Business Management, Vol. 32, No. 3, pp. 52-64.
235. Julien, P.A., Joyal, A., Deshaies, L. and Ramangalahy, C. (1997), “A Typology
of Strategic Behavior among Small and Medium-Sized Exporting Business: A
Case Study”, International Small Business Journal, Vol. 15, No. 2, pp. 33-50.
236. Kahin, B. and Keller, J. (1995), Public Access to the Internet, A publication of
the Harvard Information Infrastructure Project, edited by Brian Kahin and
James Keller, The MIT Press, Cambridge-Massachusetts and London-England.
237. Kaleka, A. and Katsikeas, C.S. (1995), “Exporting Problems: The Relevance of
Export Development”, Journal of Marketing Management, Vol. 5, No. 3, pp.
499-515.
238. Kandampully, J. (2003), “B2B Relationships and Networks in the Internet
Age”, Management Decision, Vol. 41, No. 5, pp. 443-451.
239. Karafakioglu, M., (1986), “Export Activities of Turkish Manufacturers”,
International Marketing Review, Vol. 3, No. 4, pp. 34-43.
240. Karavdic, M. and Gregory, G. (2005), “Integrating E-Commerce into Existing
Export Marketing Theories: A Contingency Model”, Marketing Theory
Articles, Vol. 5, No. 1, pp. 75-104.
241. Kassaye, W.W. (1997), “Global Advertising and the World Wide Web”,
Business Horizons, May/June, pp. 33-42.
242. Katros, V. (2000), “A Note on Internet Technologies and Retail Industry
Trends”, Technology in Society, Vol. 22, No. 1, pp. 75-81.
243. Katsikeas, C.S. (1994), “Perceived Export Problems and Export Involvement:
The Case of Greek Exporting Manufacturers”, Journal of Global Marketing,
Vol. 7, No. 4, pp. 29-57.
244. Katsikeas, C.S. and Leonidou, L.C. (1996), “Export Market Expansion
Strategy: Differences Between Market Concentration and Market Spreading”,
Journal of Marketing Management, Vol. 12, No. 1-3, pp. 113-134.
245. Katsikeas, C.S. and Piercy, N.F. (1990), “The Relationship Between Greek
Export Manufacturers and UK Importers: The Dimension of Exercised Power”,
Journal of Marketing Management, Vol. 6, No. 3, pp. 239-256.
246. Katsikeas, C., Piercy, N.F and Ioannidis, C. (1996), “Determinants of Export
Performance in a European Context”, European Journal of Marketing, Vol. 30,
No. 6, pp. 6-35.

507

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

247. Kaynak, E. (1992), “A Cross Regional Comparison of Export Performance of
Firms in Two Canadian Regions”, Management International Review, Vol. 32,
No. 2, pp. 163-177.
248. Kaynak, E. and Kothari, V. (1983), “Export Behaviour of Small
Manufacturers: a Comparative Study of American and Canadian Firms”,
European Management Journal, Vol. 2, No. 2, Summer, pp. 41-47.
249. Kaynak, E., and Kothari, V. (1984), “Export Behaviour of Small and MediumSized Manufacturers: Some Policy Guide-lines for International Marketers”,
Management International Review, Vol. 24, No. 2, pp. 61-69.
250. Kaynak, E. and Kuan, W.K.-Y. (1993), “Environment, Strategy, Structure, and
Performance in the Context of Export Activity: An Empirical Study of
Taiwanese Manufacturing Firms”, Journal of Business Research, Vol. 27, No. 1,
pp. 33-49.
251. Kaynak, E., and Stevenson, L. (1982), “Export Orientation of Nova Scotia
Manufacturers”, in Czinkota, M. R. and Tesar, G. (Eds), Export Management:
An International Context, Praeger, New York, pp. 132-147.
252. Kaynak, E., Ghauri, P.N. and Olofsson-Bredenlow, T. (1987), “Export
Behavior of Small Swedish Firms”, Journal of Small Business Management,
Vol. 25, No. 2, pp. 26-32.
253. Kedia, B.L. and Chokar, J. (1986), “Factors Inhibiting Export Performance of
Firms: An Empirical Investigation”, Management International Review, Vol.
26, No. 4, pp. 33-43.
254. Keng, K.A. and Jiuan, T.S. (1989), “Differences Between Small and Medium
Sized Exporting and Non-exporting Firms: Nature or Nurture?”, International
Marketing Review, Vol. 6, No. 4, pp. 27-40.
255. Kiang, M.Y., Raghu, T.S. and Shang, K.H.M. (2000), “Marketing on the
Internet – Who Can Benefit from an Online Marketing Approach?”, Decision
Support Systems, Vol. 27, pp. 383-393.
256. Kiani, R.G. (1998), “Marketing Opportunities in the Digital World”, Internet
Research: Electronic Networking Applications and Policy, Vol. 8, No. 2, pp.
185-194.
257. Kiesler, S. (1996), Culture of the Internet, edited by Sara Kiesler, Lawrence
Erlbaum Associates, Publishers Mahwah, New Jersey.
258. Kindleberger, C.P. (1984), Multinational Excursions, Cambridge: The MIT
Press.
259. Kinnear, T.C. and Taylor, J.R. (1996), Marketing Research an Applied
Approach, 6th Ed., New York: McGraw-Hill.
260. Kirchoff, B.A. (1994), Entrepreneurship and Dynamic Capitalism: The
Economics of Business Firm Formation and Growth, Praegar, New York, NY.

508

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

261. Klein, L.R. and Quelch, J.A. (1997), “Business-to-Business Market Making on
the Internet”, International Marketing Review, Vol. 14, No. 5, pp. 345-361.
262. Klein, S., Frazier, G. and Roth, V.A. (1990), “Transaction Cost Analysis
Model of Channel Integration in International Markets”, Journal of Marketing
Research, Vol. 27, No. 2, pp. 196-208.
263. Kline, R.B. (1998), Principles and Practice of Structural Equation Modelling,
New York: Guilford Press.
264. Knight, G.A. and Cavusgil, S.T. (1996), “The Born Global Firm: A Challenge
to Traditional Internationalization Theory”, in Cavusgil, S.T. and Madsen, T.K.
(Eds.), Export Internationalizing Research – Enrichment and Challenges,
Advances in International Marketing, New York, NY: JAI Press, Vol. 8, pp.
11-26.
265. Kohn, R.E. (2003), “Environmental Standards as Barriers to Trade”, SocioEconomic Planning Sciences, Vol. 37, pp. 203-214.
266. Korth, C.M. (1991), “Managerial Barriers to U.S. Exports”, Business Horizons,
Vol. 34, No. 2, March/April, pp. 18-26.
267. Kotabe, M. and Czinkota, M.R. (1992), “State Government Promotion of
Manufacturing Exports: A Gap Analysis”, Journal of International Business
Studies, Vol. 23, No. 4, pp. 637-658.
268. Koyuncu, C. and Lien, D. (2003), “E-commerce and Consumer’s Purchasing
Behavior”, Applied Economics, Vol. 35, pp. 721-726.
269. Kumar, M.S. (1984), Growth, Acquisition and Investment: An Analysis of the
Growth of Industrial Firms and their Overseas Activities, Cambridge:
Cambridge University Press.
270. Kutschker, M., Baeurle, I. and Schmidt, S. (1997), “International Evolution,
International Episodes, and International Epochs – Implications for Managing
Internationalization”, Management International Review, Vol. 37, No. 2, pp.
101-124.
271. Kwon, Y.C. and Hu, M.Y. (1995), “Comparative Analysis of Export-oriented
and Foreign Production-oriented Firms’ Foreign Market Entry Decisions”,
Management International Review, Vol. 35, pp. 325-336.
272. Lace, J.M. (2004), “At the Crossroads of Marketing Communications and the
Internet: Experiences of UK Advertisers”, Internet Research, Vol. 14, No. 3,
pp. 236-244.
273. Laine, A. and Kock, S. (2000), “A Process Model of Internationalization –
New Times Demands New Patterns”, 16th Industrial Marketing and Purchasing
(IMP) Conference, University of Bath, School of Management, Conference
Papers.

509

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

274. Lall, S. and Kumar, R. (1981), “Firm Level Export Performance in an Inward
Looking Economy: The Indian Engineering Industry”, World Development,
Vol. 9, No. 5, pp. 452-463.
275. Larson, A. (1991), “Partner Networks: Leveraging External Ties to Improve
Entrepreneurial Performance”, Journal of Business Venturing, Vo. 6, No. 3, pp.
173-188.
276. Larson, B.D. (1996), “Information Technology and International Trade:
Resources for the Modern Exporter”, Business America, 117, pp. 13-14.
277. Lee, H.G., Lee, S.C., Kim, H.Y. and Lee, R.H. (2003), “Is the Internet Making
Retail Transactions More Efficient?: Comparison of Online and Offline CD
Retail Markets”, Electronic Commerce Research and Applications, Vol. 2, No.
3, pp. 266-277.
278. Lee, W. and Brasch, J.J. (1977), “The Adoption of Export as an Innovation
Strategy”, Journal of International Business Studies, Spring/Summer, pp. 8593.
279. Leong, E.K.F., Ewing, M.T. and Pitt, L.F. (2003), “Australian Marketing
Managers’ Perceptions of the Internet: A Quasi-Longitudinal Perspective”,
European Journal of Marketing, Vol. 37, No. 3/4, pp. 554-571.
280. Leonidou, L.C. (1988), “Export Initiation by Indigenous Manufacturers in a
Small Developing Economy”, Spoudai, Vol. 38, No. 1-2, January-June, pp. 6378.
281. Leonidou, L.C. (1995a), “Export Barriers: Non-Exporters’ Perceptions”,
International Marketing Review, Vol. 12, No. 1, pp. 4-25.
282. Leonidou, L.C. (1995b), “Export Stimulation Research: Review, Evaluation,
and Integration”, International Business Review, Vol. 4, No. 2, pp. 133-156.
283. Leonidou, L.C. (1995c), “Empirical Research on Export Barriers: Review,
Assessment, and Synthesis”, Journal of International Marketing, Vol. 3, No. 1,
pp. 29-43.
284. Leonidou, L.C. (1998), “Organizational Determinants of Exporting:
Conceptual, Methodological, and Empirical Insights”, Management
International Review, Vol. 38, No. 1, pp. 7-52.
285. Leonidou, L.C. (2000), “Barriers to Export Management: An Organizational
and Internationalization Analysis”, Journal of International Management, Vol.
6, No. 2, pp. 121-148.
286. Leonidou, L.C. and Katsikeas, C.S. (1996), “The Export Development Process:
An Integrative Review of Empirical Models”, Journal of International
Business Studies, Vol. 27, No. 3, pp. 517-551.
287. Leonidou, L.C., Katsikeas, C. and Samiee, S. (2002), “Marketing Strategy
Determinants of Export Performance: A Meta-Analysis”, Journal of Business
Research, Vol. 55, No. 1, pp. 51-67.

510

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

288. Levy, M. (1998), “SME Flexibility and the Role of Information Systems”,
Small Business Economics, Vol. 11, No. 2, pp. 183-196.
289. Li, Z.G. and Gery, N. (2000) “E-Tailing for All Products?”, Business Horizons,
November/December, pp. 49-54.
290. Lichtenthal, D.J. and Eliaz, S. (2003), “Internet Integration in Business
Marketing Tactics”, Industrial Marketing Management, Vol. 32, pp. 3-13.
291. Liesch, P.W. and Knight, G.A. (1999), “Information Internalisation and Hurdle
Rates in Small and Medium Enterprise Internationalisation”, Journal of
International Business Studies, Vol. 30, No. 1, pp. 383-394.
292. Loane, S. (2006), “The Role of the Internet in the Internationalisation of Small
and Medium Sized Companies”, Journal of International Entrepreneurship,
Vol. 3, pp. 263-277.
293. Lokken, S.L., Wigington-Cross, G., Halbert, L.K., Lindsey, G., Derby, C. and
Stanford, C. (2003), “Comparing Online and Non-Online Shoppers”,
International Journal of Consumer Studies, Vol. 27, No. 2, pp. 126-133.
294. Louter, P., Ouwerkerk, C. and Bakker, B. (1991), “An Inquiry into Successful
Exporting”, European Journal of Marketing, Vol. 25, No. 6, pp. 7-23.
295. Lu, V.N. and Julian, C.C. (2007), “The Internet and Export Marketing
Performance – The Empirical Link in Export Market Ventures”, Asia Pacific
Journal of Marketing and Logistics, Vol. 19, No. 2, pp. 127-144.
296. Lu, V.N. and Julian, C.C. (2008), “The Internet, Strategy and Performance: A
Study of Australian Export Market Ventures”, Journal of Global Marketing,
Vol. 21, No. 3, pp. 231-240.
297. Lu, V.N. and Rao, S. (2008), “Building A Theoretical Framework For EService Export Performance”, International Journal of Business Environment,
Vol. 2, No. 2, pp. 133-152.
298. Lucking, B. (2004), International Comparisons of the Third Community
Innovation Survey (CIS3), Department of Trade and Industry, TechnologyEconomics-Statistics-and Evaluation (TESE) Team, October, London.
299. Luostarinen, R. (1979), Internationalization of the Firm, Acta Academica
Series A:30, The Helsinki School of Economics, Helsinki.
300. Lyles, M.A., Baird, I.S., Orris, J.B. and Kuratko, D.F. (1993), “Formalized
Planning in Small Business: Increasing Strategic Choices”, Journal of Small
Business Management, Vol. 31, No.2, pp. 38-50.
301. Madhok, A. (1997), “Cost, Value and Foreign Market Entry Mode: The
Transaction and the Firm”, Strategic Management Journal, Vol. 18, pp. 39-61.
302. Madsen, T.K. (1989), “Successful Export Marketing Management: Some
Empirical Evidence”, International Marketing Review, Vol. 6, No. 4, pp. 4157.

511

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

303. Madsen, T.K. and Servais, P. (1997), “The Internationalization of Born
Globals: An Evolutionary Process?”, International Business Review, Vol. 6,
No. 6, pp. 561-583.
304. Malhotra, N.K. (1993), Marketing Research: An Applied Orientation, New
York: Prentice Hall International.
305. Mambula, C. (2002), “Perceptions of SME Growth Constraints in Nigeria”,
Journal of Small Business Management, Vol. 40, No.1, pp. 58-65.
306. Mathwick, C., Malhotra, N.K. and Rigdon, E. (2002), “The Effect of Dynamic
Retail Experiences on Experiential Perceptions of Value: An Internet and
Catalog Comparison”, Journal of Retailing, Vol. 78, No. 1, pp. 51-60.
307. McConnel, J.E. (1979), “The Export Decision: An Empirical Study of Firm
Behavior”, Economic Geography, Vol. 55, No. 3, pp. 171-183.
308. McDougall, P.P. and Oviatt, B.M. (1996), “New Venture Internationalization,
Strategic Change, and Performance: A Follow Up Study”, Journal of Business
Venturing, Vol. 11, pp. 23-40.
309. McDougall, P.P. and Oviatt, B.M. (2000), “International Entrepreneurship: The
Intersection of two Research Paths”, Academy of Management Journal, Vol.
43, pp. 902-908.
310. McDougall, P.P., Oviatt, B.M. and Shrader, R.C. (2003), “a Comparison of
International and Domestic New Ventures”, Journal of International
Entrepreneurship, Vol. 1, No. 1, pp. 59-82.
311. McDougall, P.P., Shane, S. and Oviatt, B.M. (1994), “Explaining the
Formation of International New Ventures: The Limits of Theories from
International Business Research”, Journal of Business Venturing, Vol. 9, No. 6,
pp. 469-487.
312. McIntosh, A.R. (1975), “Improving the Efficiency of Sample Surveys in
Industrial Markets”, Journal of the Market Research Society, Vol. 17, No.4.
313. McIntosh, A.R. and Davies, R.J. (1970), “The Sampling of Non-Domestic
Populations”, Journal of the Market Research Society, Vol. 12, No. 4, pp. 217232.
314. McNaughton, R. (2001), “The Export Mode Decision-Making Process in Small
Knowledge-Intensive Firms”, Marketing Intelligence and Planning, Vol. 19,
No. 1, pp. 12-20.
315. Melewar, T. C. and Smith, N. (2003), “The Internet Revolution: Some Global
Marketing Implications”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 21, No. 6,
pp. 363-369.
316. Melin, L. (1992), “Internationalization as a Strategy Process”, Strategic
Management Journal, Vol. 13, Winter, pp. 99-118.

512

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

317. Millington, A. and Bayliss, B. (1990), “The Process of Internationalization:
UK Companies in the EC”, Management International Review, Vol. 30, pp.
151-161.
318. Mittelstaedt, J.D., Harben, G.N. and Ward, W.A. (2003), “How Small Is Too
Small? Firm Size as a Barrier to Exporting from the United States”, Journal of
Small Business Management, Vol. 41, No. 1, pp. 68-84.
319. Moen, O. (2002), “The Born Globals: A New Generation of Small European
Exporters”, International Marketing Review, Vol. 19, No. 2, pp. 156-175.
320. Moen, O., Endresen, I. and Gavlen, M. (2003), “Executive Insights - Use of the
Internet in International Marketing: A Case Study of Small Computer Software
Firms”, Journal of International Marketing, Vol. 11, No. 4, pp. 129-149.
321. Moini, A.H. (1995), “An Inquiry into Successful Exporting: An Empirical
Investigation Using a Three-Stage Model”, Journal of Small Business
Management, Vol. 33, No. 3, pp. 9-25.
322. Moodley, S. (2002), “Connecting to Global Markets in the Internet Age: The
Case of South African Wooden Furniture Producers”, Development Southern
Africa, Vol. 19, No. 5, pp. 641-658.
323. Moon, H. and Lee, H. (1990), “On the Internal Correlates of Export Stage
Development: An Empirical Investigation in the Korean Electronics Industry”,
International Marketing Review, Vol. 7, No. 5, pp. 16-26.
324. Morgan, R.E. (1997), “Export Stimuli and Export Barriers: Evidence from
Empirical Research Studies”, European Business Review, Vol. 97, No. 2, pp.
68-79.
325. Morgan, G.A., Leech, N.L., Gloeckner, G.W. and Barrett, K.C. (2007), SPSS
for Introductory Statistics: Use and Interpretation (3rd Ed.), London: Lawrence
Erlbaum Associates Publishers.
326. Morgan-Thomas, A. and Bridgewater, S. (2004), “Internet and Exporting:
Determinants of Success in Virtual Export Channels”, International Marketing
Review, Vol. 21, No. 4/5, pp. 393-408.
327. Morton, F.S., Zettelmeyer, F. and Silva-Risso, J. (2001), “Internet Car
Retailing”, Journal of Industrial Economics, Vol. 49, No. 4, pp. 501-519.
328. Mostafa, R.H.A., Wheeler, C., and Jones, M.V. (2006), “Entrepreneurial
Orientation, Commitment to the Internet and Export Performance in Small and
Medium Sized Exporting Firms”, Journal of International Entrepreneurship,
Vol. 3, No. 4, pp. 291-302.
329. Murphy, M. (1999), Μάνατζμεντ Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων,
Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.
330. Naidu, G.M. and Prasad, V.K. (1994), “Predictors of Export Strategy and
Performance of Small and Medium Firms”, Journal of Business Research, Vol.
31, pp. 107-115.

513

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

331. Nakos, G. and Brouthers, K.D. (2002), “Entry Mode Choice of SMEs in
Central and Eastern Europe”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 27,
No.1, pp. 47-63.
332. Nakos, G.E, Brouthers, K.D. and Brouthers, L.E. (1998), “The Impact of Firm
and Managerial Characteristics on Small and Medium-Sized Greek Firms’
Export Performance”, Journal of Global Marketing, Vol. 11, No. 4, pp. 23-47.
333. Nance, B. (2000), “The Internet and International Exporting: A Study of
Internet Use among Exporting Manufacturers”, Independent Study, Final
Paper, MBA Program, Ohio University.
334. Nelson, C.A. (1995), Import/Export: How to Get Started in International
Trade, McGraw-Hill, Inc., 2nd Edition, New York.
335. Netvalley (2004), History of the Internet, [Site Accessed: 20 November 2004],
Available
from
http://www.netvalley.com/archives/mirrors/davemarshtimeline-1.htm
336. Netvalley. (2006), “History of the Internet”, [Site Accessed: 13 May 2006],
Available from www.netvalley.com/archives/mirrors/ davemarsh-timeline1.htm
337. Ng. H.I., Pan, Y.J. and Wilson, T.D. (1998), “Business Use of the World Wide
Web: A Report on Further Investigations”, International Journal of
Information Management, Vol. 18, No. 5, pp. 291-314.
338. Ngai, E.W.T. (2003), “Internet Marketing Research (1987-2000): A Literature
Review and Classification”, European Journal of Marketing, Vol. 37, No. 1/2,
pp. 24-49.
339. Nguyen, T.D. and Barrett, N.J, (2006), “The Adoption of the Internet by
Export Firms in Transitional Markets”, Asia Pacific Journal of Marketing and
Logistics, Vol. 18, No. 1, pp. 29-42.
340. O’Brien, R. (1998), “The Political Economy of Communications and the
Commercialization of the Internet”, [Site Accessed: 13 May 2006], Available
from http://www.web.ca/~robrien/papers/
341. O’Keefe, R.M., O’Connor, G. and Kung, H.J. (1998), “Early Adopters of the
Web as a Retail Medium: Small Company Winners and Losers”, European
Journal of Marketing, Vol. 32, No. 7/8, pp. 629-643.
342. Oesterle, M-J. (1997), “Time Span until Internationalization: Foreign Market
Entry as a Built-in Mechanism of Innovation”, Management International
Review, Vol. 37, No. 2, pp. 125-149.
343. Ogbuehi, A.O. and Longfellow, T.A. (1994), “Perceptions of U.S.
Manufacturing SMEs Concerning Exporting: A Comparison Based on Export
Experience”, Journal of Small Business Management, Vol. 32, No. 4, pp. 3747.

514

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

344. Ogram, E.W., Jr (1982), “Exporters and non-Exporters: A Profile of Small
Manufacturing Firms in Georgia”, in Czinkota, M. R. and Tesar, G. (Eds),
Export Management: An International Context, Praeger, New York, pp. 70-84.
345. Ohlin, B., Hesselborn, P.O. and Wiskman, P.M. (1977), The International
Allocation of Economic Activity, London: MacMillan.
346. Oviatt, B.M. and McDougall, P.P. (1994), “Toward a Theory of International
New Ventures”, Journal of International Business Studies, Vol. 25, No. 1, pp.
45-64.
347. Oviatt, B.M. and McDougall, P.P. (1995), “Global Start-ups: Entrepreneurs on
a World Wide Stage”, Academy of Management Executive, Vol. 9, No. 2, pp.
30-44.
348. Oviatt, B.M. and McDougall, P.P. (1997), “Challenges for Internationalisation
Process Theory: The Case of International New Ventures”, Management
International Review, Vol. 37, No. 2, pp. 85-99.
349. Oviatt, B.M. and McDougall, P.P. (1999), “A Framework for Understanding
Accelerated International Entrepreneurship”, in Rugman, A.M. and Wright,
R.W. (Eds.), Research in Global Strategic Management: International
Entrepreneurship, Stamford, CT: JAI Press, pp. 23-40.
350. Oviatt, B.M. and McDougall, P.P. (2005), “Toward a Theory of International
New Ventures”, Journal of International Business Studies, 2004 Decade
Award Winning Article, Vol. 36, No. 1, pp. 29-41.
351. Ozer, M. (2002), “The Role of Flexibility in Online Business”, Business
Horizons, January/February, pp. 61-69.
352. Palenzuela, V.A. and Bobillo, A.M. (1999), “Transaction Costs and Bargaining
Power: Entry Mode Choice in Foreign Markets”, Multinational Business
Review, Vol. 7, No. 1, pp. 62-75.
353. Pallab, P. (1996), “Marketing on the Internet”, Journal of Consumer
Marketing, Vol. 13, No. 4, pp. 27-39.
354. Palumbo, F. and Herbig, P. (1998), “International Marketing Tool: the
Internet”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 98, No. 6, pp. 253261.
355. Palvia, P.C., (1997), “Developing a Model of the Global and Strategic Impact
of Information Technology”, Information and Management, October, pp. 229244.
356. Pan, X., Ratchford, B.T. and Venkatesh, S. (2003), “The Evolution of Price
Dispersion in Internet Retail Markets”, Advances in Applied Microeconomics,
Vol. 12, pp. 85-105.
357. Pavord, W.C. and Bogart, R.G. (1975), “The Dynamics of the Decision to
Export”, Akron Business and Economic Review, 30, Spring, pp. 6-11.

515

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

358. Peng, M. (2001), “The Resource-based View and International Business”,
Journal of Management, Vol. 27, pp. 803-829.
359. Penrose, E.T. (1959), The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell,
London.
360. Peteraf, M.A. (1993), “The Cornerstones of Competitive Advantage: A
Resource-based View”, Strategic Management Journal, Vol. 14, pp. 179-191.
361. Petersen, B., Welch, L.S. and Liesch, P.W. (2002), “The Internet and Foreign
Market Expansion by Firms”, Management International Review, Vol. 42, No.
2, pp. 207-221.
362. Piercy, N. (1981), “Company Internationalisation: Active and Reactive
Exporting”, European Journal of Marketing, Vol. 15, No. 3, pp. 26-40.
363. Pinney, J.K. (1971), Obstacles to Foreign Trade of 209 Indiana
Manufacturers, Report prepared for the International Trade Division of the
Indiana Department of Commerce.
364. Pitis, O.T. and Vlosky, R.P. (2000), “Forest Products Exporting and the
Internet: Current Use Figures and Implementation issues”, Forest Products
Journal, Vol. 50, No. 10, pp. 23-29.
365. Pitt, L.F., Berthon, P.R., Watson, R.T. and Zinkhan, G.M. (2002), “The
Internet and the Birth of Real Consumer Power”, Business Horizons,
July/August, pp. 7-14.
366. Poon, S. and Jevons, C. (1997), “Internet Enabled International Marketing: A
Small Business Network Perspective”, Journal of Marketing Management,
Vol. 13, No. 1-3, pp. 29-41.
367. Poon, S. and Swatman, P.M.C. (1997), “Small Business Use of the Internet:
Findings from Australian Case Studies”, International Marketing Review, Vol.
14, No. 5, pp. 385-402.
368. Poon, S. and Swatman, P.M.C. (1999), “A Longitudinal Study of Expectations
in Small Business Internet Commerce”, International Journal of Electronic
Commerce, Vol. 3, No. 3, pp. 21-33.
369. Quelch, J.A. and Klein, L.R. (1996), “The Internet and International
Marketing”, Sloan Management Review, Spring, pp. 60-75.
370. Rabino, S. (1980), “An Examination of Barriers to Exporting Encountered by
Small Manufacturing Companies”, Management International Review, Vol. 20,
No. 1, pp. 67-74.
371. Rabinovich, E., Bailey, J.P. and Carter, C.R. (2003), “A Transaction-Efficiency
Analysis of an Internet Retailing Supply Chain in the Music CD Industry”,
Decision Sciences, Vol. 34, No. 1, pp. 131-172.

516

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

372. Ramaseshan, B. and Soutar, G.N. (1996), “Combined Effects on Incentives and
Barriers on Firm’s Export Decisions”, International Business Review, Vol. 5,
No. 1, February, pp. 53-65.
373. Ramaswami, S.N. and Yang, Y. (1990), “Perceived Barriers to Exporting and
Export Assistance Requirements”, in Cavusgil, S.T. and Czinkota, M.R. (Eds),
International Perspectives on Trade Promotion and Assistance, Westport, CT:
Quorum Books.
374. Rao, S.S., Metts, G. and Monge, C.A.M. (2003), “Electronic Commerce
Development in Small and Medium Sized Enterprises: A Stage Model and its
Implications”, Business Process Management Journal, Vol. 9, No. 1, pp. 1132.
375. Rasmussen, E.S., Madsen, T.K. and Evangelista, F. (2001), “The Founding of
the Born Global Company in Denmark and Australia: Sensemaking and
Networking”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 13, No. 3,
pp. 75-107.
376. Rayport, J.F. and Sviokla, J.J. (1995), “Exploiting the virtual value chain”,
Harvard Business Review, Vol. 73, No. 6, pp. 75-85.
377. Recklies, D. (2001a), Small Business – Size as a Chance or Handicap, [Site
Accessed: 25 June 2005], Available from http://www.themanagement.de
378. Recklies, D. (2001b), Impact of Globalization on Small and Medium-Sized
Enterprises, [Site Accessed: 25 June 2005], Available from
http://www.themanagement.de
379. Reid, S. (1981), “The Decision-Maker and Export Entry and Expansion”,
Journal of International Business Studies, Vol. 12, Fall, pp. 101-112.
380. Reid, S. (1983), “Firm Internationalization, Transaction Costs and Strategic
Choice”, International Marketing Review, Vol. 1, No. 2, pp. 44-56.
381. Reid, S. (1984), “Information Acquisition and Export Entry Decisions in Small
Firms”, Journal of Business Research, Vol. 12, No. 2, pp. 141-157.
382. Rennie, M. (1993), “Global Competitiveness: Born Global”, McKinsey
Quarterly, Vol. 4, pp. 45-52.
383. Reynolds, N., Diamantopoulos, A. and Schlegelmilch, B. (1993), “Pre-testing
in Questionnaire Design: A Review of the Literature and Suggestions for
Further Research”, Journal of the Market Research Society, Vol. 35, No. 2, pp.
171-182.
384. Rialp, A., Rialp, J. and Knight, G.A. (2005), “The Phenomenon of Early
Internationalizing Firms: What do we Know after a Decade (1993-2003) of
Scientific Inquiry?”, International Business Review, Vol. 14, No. 2, pp. 147166.

517

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

385. Roberts, E.B. and Senturia, T.A. (1996), “Globalizing the Emerging HighTechnology Company”, Industrial Marketing Management, Vol. 25, pp. 491506.
386. Robinson, R.B.Jr., Logan, J.E. and Salem, M.Y. (1986), “Strategic Versus
Operational Planning in Small Retail Firms”, American Journal of Small
Business, Vol. 10, No. 3, pp. 7-16.
387. Rogers, E.M. (1962), Diffusion of Innovations, Free Press: New York.
388. Rosenbloom, B. (2002), “The Ten Deadly Myths of E-Commerce”, Business
Horizons, March/April, pp. 61-66.
389. Rosson, P.J. (1987), “The Overseas Distributor Method: Performance and
Change in a Harsh Environment”, In Reid, S. and Rosson, P. (Eds), Managing
Export Entry and Expansion, New York: Praeger.
390. Rosson, P.J. (2004), “The Internet and SME Exporting: Canadian Success
Stories”, in Etemad, H. (Eds.), International Entrepreneurship: The
Globalization of SMEs Orientation, Environment and Strategy, Cheltenham,
Edward Elgar Publishing, pp. 145-177.
391. Roth, K. (1992), “International Configuration and Coordination Archetypes for
Medium-Sized Firms in Global Industries”, Journal of International Business
Studies, Vol. 23, pp. 533-549.
392. Rowley, J. (2001), “Remodelling Marketing Communications in an Internet
Environment”, Internet Research: Electronic Networking Applications and
Policy, Vol. 11, No. 3, pp. 203-212.
393. Rugman, A.M. (1981), Inside the Multinationals: The Economics of Internal
Markets, Groom Helm, London.
394. Rugman, A.M. (1982), New Theories of the Multinational Enterprise, New
York: St. Martin’s Press.
395. Rundh, B. (2001), “International Market Development: New Patterns in SMEs
International Market Behaviour?”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 19,
No. 5, pp. 319-329.
396. Rynning, M.R. and Andersen, O. (1994), “Structural and Behavioral Predictors
of Export Adoption: A Norwegian Study”, Journal of International Marketing,
Vol. 2, No. 1, pp. 73-90.
397. Sabi, M. (1988), “An Application of the Theory of Foreign Direct Investment
to Multinational Banking in LDCs”, Journal of International Business Studies,
Vol. 19, Fall, pp. 433-448.
398. Samiee, S. (1998a), “Exporting and the Internet: A Conceptual Perspective”,
International Marketing Review, Vol. 15, No. 5, pp. 413-426.
399. Samiee, S. (1998b), “The Internet and International Marketing: Is There a
Fit?”, Journal of Interactive Marketing, Vol. 12, No. 4, pp. 5-21.

518

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

400. Samiee, S. and Walters, P.G.P. (1991), “Segmenting Corporate Exporting
Activities: Sporadic Versus Regular Exporters”, Journal of the Academy of
Marketing Science, Vol. 19, No. 2, Spring, pp. 93-104.
401. Samiee, S., Walters, P.G.P. and Dubois, F.L. (1993), “Exporting as an
Innovative Behaviour: An Empirical Investigation”, International Marketing
Review, Vol. 10, No. 3, pp. 5-25.
402. Sashi, C.M. and O’Leary, B. (2002), “The Role of Internet Auctions in the
Expansion of B2B Markets”, Industrial Marketing Management, Vol. 31, pp.
103-110.
403. Saunders, M. and Brown, R. (2007), Dealing with Statistics, Oxford: Open
University Press.
404. Scherer, F.M. (1991), “Changing Perspectives on the Firm Size Problem”, in
Acs, J.Z. and Audretsch, D.B., (eds.) Innovation and Technological Change:
An International Comparison, Ann Arbor: University of Michigan Press, pp.
24-38.
405. Schneider, K.C. and Johnson, J.C. (1995), “Stimulating Response to Market
Surveys of Business Professionals”, Industrial Marketing Management¸ Vol.
24, No. 4, pp. 265-276.
406. Schumpeter, J.A. (1942), Capitalism, Socialism, and Democracy, New York:
Harper and Row.
407. Sekaran, U. (2003), Research Methods for Business: A Skill-Building
Approach, 4th Ed., New York: Wiley.
408. Sercu, P. and Vanhulle, C. (1992), “Exchange Rate Volatility, International
Trade, and the Value of Exporting Firms”, Journal of Banking and Finance,
Vol. 16, No. 1, February, pp. 155-182.
409. Seringhaus, F.H.R. (1987), “The Role of Information Assistance in the Small
Firm’s Export Involvement”, International Small Business Journal, Vol. 5, No.
2, pp. 26-36.
410. Seringhaus, F.H.R. (1989), “Trade Missions in Exporting: State of the Art”,
Management International Review, Vol. 29, No. 2, pp. 12.
411. Seringhaus, F.H.R. (1993), “Export Promotion in Developing Countries: Status
and Prospects”, Journal of Global Marketing, Vol. 6, No. 4, pp. 7-31.
412. Seringahus, F.H.R. and Botschen, G. (1991), “Cross-national Comparison of
Export Promotion Services: The Views of Canadian and Australian
Companies”, Journal of International Business Studies, Vol. 22, No. 1, pp.
115-133.
413. Sharkey, T.W., Lim, J.S. and Kim, K.I. (1989), “Export Development and
Perceived Export Barriers: An Empirical Analysis of Small Firms”,
Management International Review, Vol. 29, No. 2, pp. 33-40.

519

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

414. Sharma, A. (2002), “Trends in Internet-Based Business-to-Business
Marketing”, Industrial Marketing Management, Vol. 31, pp. 77-84.
415. Sharma, D. (1993), “Introduction: Industrial Networks in Marketing”, in
Cavusgil, T.S. and Sharma, D. (Eds.), Advances in International Marketing,
JAI Press, Greenwich, Vol. 5, pp. 1-9.
416. Shrader, R.C., Oviatt, B. and McDougall, P.P. (2000), “How New Ventures
Exploit Trade-offs among International Risk Factors: Lessons for the
Accelerated Internationalization of the 21 st Century”, Academy of Management
Journal, Vol. 43, No. 6, pp. 1227-1247.
417. Simmonds, K. and Smith, H. (1968), “The First Export Order: A Marketing
Innovation”, British Journal of Marketing, No. 2, pp. 93-100.
418. Simpson, C.L., Jr and Kujawa, D. (1974), “The Export Decision Process: An
Empirical Inquiry”, Journal of International Business Studies, Vol. 5, No.1,
Spring, pp. 107-117.
419. Singh, T., Jayashankar, J.V. and Singh, J. (2001), “E-Commerce in the U.S.
and Europe – Is Europe Ready to Compete?”, Business Horizons, March/April,
pp. 6-16.
420. Siu, W. (2002), “Marketing Activities and Performance: A Comparison of the
Internet-Based and Traditional Small Firms in Taiwan”, Industrial Marketing
Management, Vol. 31, pp. 177-188.
421. Smeltzer, L.R., Fann, G.L. and Nikolaisen, V.N. (1988), “Environmental
Scanning Practices in Small Business”, Journal of Small Business
Management, Vol. 26, No. 3, pp. 55-62.
422. Soontiens, W. (2002), “Managing International Trade: An Analysis of South
African SMEs and Regional Exports”, Management Decision, Vol. 40, No. 7,
pp. 710-719.
423. Sorensen, O.J. and Buatsi, S. (2002), “Internet and Exporting: the Case of
Ghana”, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 17, No. 6, pp. 481500.
424. Spiller, P. and Loshe, G.L. (1997), “A Classification of Internet Retail Stores”,
International Journal of Electronic Commerce, Vol. 2, No. 2, pp. 29-56.
425. Sterne, J. (1995), World Wide Web Marketing – Integrating the Internet Into
Your Marketing Strategy, John Wiley, New York.
426. Stevens, S.S. (1946), “On the Theory of Scales of Measurement”, Science, Vol.
103, No. 2684, pp. 677-680.
427. Stevenson, H.H. and Jarillo, J.C. (1990), “A Paradigm of Entrepreneurship:
Entrepreneurial Management”, Strategic Management Journal, Vol. 11, pp.
17-27.

520

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

428. Styles, C. (1998), “Export Performance Measures in Australia and the United
Kingdom”, Journal of International Marketing, Vol. 6, No. 3, pp. 12-36.
429. Suarez-Ortega, S. (2003), “Export Barriers: Insights from Small and Mediumsized Firms”, International Small Business Journal, Vol. 21, No. 4, pp. 403419.
430. Sudman, S. (1976), Applied Sampling, Academic Press, New York, NY.
431. Sudweeks, F. and Romm, C.T. (1999), Doing Business on the Internet:
Opportunities and Pitfalls, Springer, Great Britain.
432. Tabachnick, B.G. and Fidell, L.S. (1996), Using Multivariate Statistics (3rd
Ed), HarperCollins College Publishers.
433. Tajzadeh-Namin, A., Shayan, E. and Gillin, M. (1996), “Barriers to
International Trade Between Iran and Australia”, Technovation, Vol. 16, No.
7, pp. 317-325.
434. Teece, D.J. (1998), “Capturing Value from Knowledge Assets: The New
Economy, Markets for Know-How, and Intangible Assets”, California
Management Review, Vol. 40, No. 3, pp. 55.
435. Teece, D.J., Pisano, G. and Shuen, A. (1997), “Dynamic Capabilities and
Strategic Management”, Strategic Management Journal, Vol. 17, No. 7, pp.
509-553.
436. Terpstra, V. and Yu, C.M. (1988), “Determinants of Foreign Investment of US
Advertising Agencies”, Journal of International Business Studies, Vol. 19,
Spring, pp. 33-46.
437. Tesar, G. (1975), Empirical Study of Export Operations Among Small and
Medium-sized Firms, PhD dissertation, University of Wisconsin.
438. Tesar, G. and Tarleton, J.S. (1982), “Comparison of Wisconsin and Virginian
Small and Medium-sized Exporters: Aggressive and Passive Exporters”, in
Czinkota, M. R. and Tesar, G. (Eds), Export Management: An International
Context, Praeger, New York, pp. 85-112.
439. The Economist, (2004), “A Perfect Market”, [Site Accessed: 5 October 2004],
Available from http://www.economist.com/surveys/showsurvey.cfm?issue=
20040515
440. The Office of Advocacy (2004), The Small Business Economy: A Report to the
President, U.S. Small Business Administration, The U.S. Government Printing
Office, Washington.
441. Thibaut, J.W. and Kelley, H.H. (1959), The Social Psychology of Groups, New
York: John Wiley and Sons, NY.

521

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

442. Thistlethwaite, P.C. and Finlay, J. (1993), “The Impact of Selected Mail
Response Enhancement Techniques on Surveys of the Mature Market: Some
New Evidence”, Journal of Professional Services Marketing, Vol. 8, No. 2, pp.
269-276.
443. Tiessen, J.H. (1997), “Individualism, Collectivism, and Entrepreneurship: A
Framework for International Comparative Research”, Journal of Business
Venturing, Vol. 12, No. 5, pp. 367-384.
444. Tiessen, J.H., Wright, R.W. and Turner, I. (2001), “A Model of E-Commerce
Use by Internationalizing SMEs”, Journal of International Management, Vol.
7, pp. 211-233.
445. Tookey, D.A. (1964), “Factors Associated With Success in Exporting”,
Journal of Management Studies, Vol. 1, March, pp. 48-66.
446. Tse, D.K., Pan, Y. and Au, K.Y. (1997), “How MNCs Choose Entry Modes
and Form Alliances: The China Experience”, Journal of International Business
Studies, Vol. 28, No. 4, pp. 779-805.
447. Tseng, J. and Yu, C.M.J. (1991), “Export of Industrial Goods to Europe: the
Case of Large Taiwanese Firms”, European Journal of Marketing, Vol. 25, No.
9, pp.51-63.
448. Tull, D.S. and Hawkins, D.I. (1993), Marketing Research: Measurement and
Method, 6th Ed., New York: Macmillan Publishing Company.
449. Turnbull, P.W. (1987), “A Challenge to the Stages Theory of the
Internationalization Process”, in Rosson, P. and Reid, S. (Eds), Managing
Export Entry and Expansion, Praeger, New York, pp. 21-40.
450. Turnbull, P.W. and Valla, J.P. (1986), Strategies for International Industrial
Marketing, London: Croom Helm.
451. Tyagi, P.K. (1989), “The Effects of Appeals, Anonymity, and Feedback on
Mail Survey Response Patterns from Salespeople”, Academy of Marketing
Science Journal, Vol. 17, No. 3, pp. 235-241.
452. UNESCAP (2005), Primary Data Collection Methods: Survey Design, [Site
Accessed: 25 June 2009], Available from the Official United Nations (UN)
Website http://www.unescap.org/tid/projects/artnetbk05_surveydesign.pdf
453. Ursic, M. and Czinkota, M. (1984), “An Experience Curve Explanation of
Export Expansion”, Journal of Business Research, Vol. 12, June, pp. 159-168.
454. Vlosky, R.P. and Fontenot, R. (1997), “The Internet and the Forest Products
Industry: Current Status and Projected Trends”, Forest Products Journal, Vol.
47, No. 11/12, pp. 33-40.
455. Vrechopoulos, A.P., Pramataris, K.C., Doukidis, G. and Lekakos, G. (2003),
“An Internet Retailing Data Framework for Supporting Consumers and
Business Processes”, Information Systems Journal, Vol. 13, No. 4, pp. 353373.

522

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

456. Wagner, J.A. (2001), “a Note on the Firm Size – Export Relationship”, Small
Business Economics, Vol. 17, pp. 229-237.
457. Walker, B.J., Kirchmann, W. and Conant, J.S. (1987), “A Method to Improve
Response to Industrial Mail Surveys”, Industrial Marketing Management, Vol.
16, No. 4, pp. 305-314.
458. Walter, I. (1971), “Nontariff Barriers and the Export Performance of
Developing Economies”, American Economic Review, Vol. 61, No. 2, May, pp.
195-205.
459. Walters, P. (1983), “Export Information Sources – A Study of their Usage and
Utility”, International Marketing Review, Vol. 1, Winter, pp. 33-43.
460. Webopedia (2005a), Definition of the term Internet, [Site Accessed: 28 January
2005], Available from http://www.webopedia.com/TERM/I/Internet.html
461. Webopedia (2005b), Definition of the term World Wide Web, [Site Accessed:
28 January 2005], Available from http://www.webopedia.com/TERM/W/
World_Wide_Web.html
462. Webopedia (2005c), The difference between the Internet and the World Wide
Web,
[Site
Accessed:
31
January
2005],
Available
from
http://www.webopedia.com/DidYouKnow/Internet/ 2002/Web_vs_Internet.asp
463. Webopedia (2005d), Definition of the term IRC, [Site Accessed: 02 March
2005], Available from http://www.webopedia.com/TERM/I/IRC.html
464. Welch, L.S. and Luostarinen, R. (1988), “Internationalization: Evolution of a
Concept”, Journal of General Management, Vol. 14, No.2, pp. 34-55.
465. Welch, L.S. and Wiedersheim-Paul, F. (1980), “Initial Exports – A Marketing
Failure?”, Journal of Management Studies, Vol. 17, No. 4, pp. 334-344.
466. Wiedersheim-Paul, F., Olson, H.C. and Welch, L.S. (1978), “Pre-export
Activity: The First Step in Internationalisation”, Journal of International
Business Studies, Vol. 9, No. 1, pp. 47-50.
467. Wigand, R.T. (1997), “Electronic Commerce: Definition, Theory, and
Context”, The Information Society, Vol. 13, pp. 1-16.
468. Williamson, O.E. (1979), “Transaction Cost Economics: The Governance of
Contractual Relations”, Journal of Law and Economics, Vol. 22, October, pp.
233-262.
469. Wilson, S.G. and Abel, I. (2002), “So you Want to Get Involved in Ecommerce”, Industrial Marketing Management, Vol. 31, pp. 85-94.
470. Winch, G. and McDonald, J. (1999), “SMEs in an Environment of Change:
Computer-based Tools to Aid Learning and Change Management”, Industrial
and Commercial Training, Vol. 31, No. 2, pp. 49-57.

523

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

471. Wolff, J. and Pett, T. (2000), “Internationalization of Small Firms: An
Examination of Export Competitive Patterns, Firms Size, and Export
Performance”, Journal of Small Business Management, Vol. 38, pp. 34-47.
472. Woodcock, C.P., Beamish, P.W. and Makino, S. (1994), “Ownership-Based
Entry Mode Strategies and International Performance”, Journal of
International Business Studies, Vol. 25, No. 2, pp. 253-273.
473. Woolgar, S., Gomes, P., Vaux, J., Ezingeard, J.N. and Grieve, R. (1997),
“Abilities and Competencies Required, Particularly by Small Firms, to Identify
and Acquire New Technology”, EPSRC Technology Management Initiative,
December, pp. 1-5.
474. Yang, Y.S. (1988), An Export Behavior Model of Small Firms: Identifying
Potential and Latent Exporters Among Small and Medium Manufacturers, PhD
thesis, University Mecrofilms International (UMI), USA.
475. Yang, Y.S., Leone, R.P. and Alden, D.L. (1992), “A Market Expansion Ability
Approach to Identify Potential Exporters”, Journal of Marketing, Vol. 56, No.
1, pp. 84-96.
476. Yap, C. and Souder, W. (1994), “Factors Influencing New Product Success and
Failure in Small Entrepreneurial High-Technology Electronic Firms”, Journal
of Product Innovation Management, Vol. 11, pp. 418-432.
477. Yaprak, A. (1985), “An Empirical Study of the Differences Between Small
Exporting and Non-Exporting U.S. Firms”, International Marketing Review,
Vol. 2, No. 2, Summer, pp. 72-83.
478. Yli-Renko, H., Autio, E. and Sapienza, H. (2001), “Social Capital, Knowledge
Acquisition, and Knowledge Exploitation in Young Technology-Based Firms”,
Strategic Management Journal, Vol. 22, No. 6-7, pp. 587-613.
479. Young, S. (1990), “Internationalization: Introduction and Overview”,
International Marketing Review, Vol. 7, No. 4, pp. 5-10.
480. Yu, J. and Cooper, H. (1983), “A Quantitative Review of Research Design
Effects on Response Rates to Questionnaires”, Journal of Marketing Research,
Vol. 20, No. 1, pp. 36-44.
481. Zacharakis, A.L. (1997), “Entrepreneurial Entry into Foreign Markets: A
Transaction Cost Perspective”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 21,
No. 3, pp. 23-39.
482. Zahra, S.A. (1996), “Technology Strategy and Performance: A Study of
Corporate-Sponsored and Independent Biotechnology Ventures”, Journal of
Business Venturing, Vol. 11, No. 4, pp. 289-321.
483. Zahra, S.A. (2005), “A Theory of International New Ventures: A Decade of
Research”, Journal of International Business Studies, Vol. 36, No.1, pp. 20-28.

524

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

484. Zahra, S.A. and Bogner, W. (2000), “Technology Strategy and Software New
Venture Performance: The Moderating Effect of the Competitive
Environment”, Journal of Business Venturing, Vol. 15, No. 2, pp. 135-173.
485. Zahra, S.A., Ireland, R.D. and Hitt, M.A. (2000), “International Expansion by
New Venture Firms: International Diversity, Mode of Market Entry,
Technological Learning, and Performance”, Academy of Management Journal,
Vol. 43, No. 5, pp. 925-950.
486. Zahra, S.A., Matherne, B.P. and Carleton, J.M. (2003), “Technological
Resource Leveraging and the Internationalization of New Ventures”, Journal
of International Entrepreneurship,
487. Zakon, R.H. (2006), “Hobbe’s Internet Timeline v8.2”, [Site Accessed: 15
February 2007], Available from http://www.zakon.org/robert/internet/timeline
/#2000s
488. Zou, S. and Stan, S. (1998), “The Determinants of Export Performance: A
Review of the Empirical Literature between 1987 and 1997”, International
Marketing Review, Vol. 15, No. 5, pp. 333-356.
489. Zou, S., Taylor, C.R. and Osland, G.E. (1998), “The EXPERF Scale: A Cross
National Generalized Export Performance Measure”, Journal of International
Marketing, Vol. 6, No. 3, pp. 37-58.

525

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Γεωργόπουλος, Ν.Β., Πανταζή, Μ-Α.Α., Νικολαράκος, Χ.Θ. και Βαγγελάτος,
Ι.Χ. (2001), Ηλεκτρονικό Επιχειρείν: Προγραμματισμός και Σχεδίαση, Εκδόσεις
Ε. Μπένου, Αθήνα.
2. Δελτίο Τύπου (2004), “Ημερίδα στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με
Θέμα τους Δείκτες και τις Στατιστικές για τη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών
από τις ΜΜΕ”, Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας,
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 29 Ιανουαρίου, Αθήνα.
3. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1996), “96/280/ΕΚ: Σύσταση της
Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 1996, Σχετικά με τον Ορισμό των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων”, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 30 Απριλίου,
αριθ. L 107, σ. 0004-0009.
4. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2003), “2003/361/ΕΚ: Σύσταση της
Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, Σχετικά με τον Ορισμό των Πολύ Μικρών, των
Μικρών και των Μεσαίων Επιχειρήσεων”, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, 20 Μαΐου, αριθ. L 124, σ. 36-41.
5. Ζυγούρας, Μ.Α. (2002), Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Προβλήματα
Χρηματοδότησης,
Διπλωματική
Εργασία,
Διατμηματικό
Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
6. Η Ναυτεμπορική (2005), “Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Το Νέο Εργαλείο για την
Ανάπτυξη της Επιχείρησής σας”, Ένθετο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις,
Παρασκευή 17 Ιουνίου, σελ. 8-9.
7. Θωμόπουλος, Ν. (2000), Στρατηγικές για την Είσοδο μιας Εταιρείας στο
Διαδίκτυο, Εκδόσεις Anubis, Αθήνα.
8. Κανελλόπουλος, Χ.Κ. (1987), Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και
Επιχειρηματικότητα, Αθήνα.
9. Μάντζιαρης, Κ. (2004), Το Internet Μάρκετινγκ και η Online Διαφήμιση στην
Πράξη, Πρακτικά Σεμιναρίου, Ελληνική Ακαδημία Μάνατζμεντ, Θεσσαλονίκη,
2 και 5 Μαρτίου.
10. Μπίμπου, Σ. (2003), Η Διαδικασία Διεθνοποίησης των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων: Έρευνα σε Ελληνικές Εξαγωγικές Επιχειρήσεις, Διπλωματική
Εργασία, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
11. Ξουρής, Δ. (1995), Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Πανεπιστημιακές
Παραδόσεις, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
12. ΟΕΕ (2007), Οδηγός Ελλήνων Εξαγωγέων 2007-2008 (Greek Export Directory,
Αθήνα: ICAP Α.Ε. (για λογαριασμό του ΕΒΕΑ).

526

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

13. ΟΟΣΑ (2004), Η Υπουργική Διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης για την
Πρόωθηση της Ανάπτυξης Καινοτόμων και Διεθνώς Ανταγωνιστικών Μ.Μ.Ε., 2η
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ), 3-5 Ιουνίου, Κωνσταντινούπολη.
14. Πανηγυράκης, Γ.Γ. (1995), Διεθνές Εξαγωγικό Marketing, Εκδόσεις Σταμούλης,
Αθήνα.
15. Πασχόπουλος, Α. και Σκαλτσάς, Π. (2000), Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Νέο
Περιβάλλον, Νέα Εργαλεία, Νέοι Ηγέτες, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.
16. Πλαίσιο (2005a), Το B2C κατάστημα του Πλαισίου, [Site Accessed: 10
Φεβρουαρίου 2005], Available from http://www.plaisio.gr/
17. Πλαίσιο (2005b), Το B2B κατάστημα του Πλαισίου, [Site Accessed: 10
Φεβρουαρίου 2005], Available from http://www.plaisio.gr/b2b.tem
18. Πομπόρτσης, Α. και Τσουλφάς, Α. (2002), Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο,
Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.
19. Πουλιάδης (2005a), Το B2C κατάστημα του Πουλιάδη, [Site Accessed: 10
Φεβρουαρίου 2005], Available from http://www.pouliadis.gr/
20. Πουλιάδης (2005b), Το B2B κατάστημα του Πουλιάδη, [Site Accessed: 10
Φεβρουαρίου 2005], Available from https://ecom.pouliadis.gr/
21. Σαββίδης, Π. (2000), Η Μικρομεσαία Επιχείρηση στο Διεθνές Οικονομικό
Περιβάλλον, Διπλωματική Εργασία, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη.
22. ΣΕΒ (2004), Ο Ρόλος του Μεγέθους και του Κλάδου Δραστηριότητας των
Βιομηχανικών Επιχειρήσεων στη Δυναμική τους Πορεία – Η Εικόνα στην
Περίοδο
1998-2002,
Έρευνα
και
Ανάλυση,
Παρατηρητήριο
Ανταγωνιστικότητας, Δελτίο Ανταγωνιστικότητας, Τέυχος 22, ΙούλιοςΑύγουστος, σελ. 1-6.
23. Σιώμκος, Γ.Ι. και Βασιλικοπούλου, Α.Ι. (2005), Εφαρμογή Μεθόδων Ανάλυσης
στην Έρευνα Αγοράς, Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη.
24. Συμεωνάκη, Μ. (2008), Στατιστική Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων με το SPSS
15.0, Εκδόσεις Σοφία.
25. Τραμαντζά, Σ. (1997), Διορθωτική Πολιτική για τη Βελτίωση των μηχανισμών
χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Διπλωματική Εργασία,
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ιούνιος, Θεσσαλονίκη.
26. Τσόγκας, Μ.Μ.Η. (2006), Πραγματική και Ψυχολογική Απόσταση στην Επιλογή
Διεθνών Αγορών και η Επίδραση των Στερεοτυπικών Αντιλήψεων, Πανεπιστήμιο
Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

527

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

27. Υπουργείο Ανάπτυξης (2004), “2η Υπουργική Διάσκεψη του ΟΟΣΑ για τις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”, Δελτίο Τύπου από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων, 8 Ιουνίου, Αθήνα.
28. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (2004), “Ημερίδα με Θέμα τους
Δείκτες και τις Στατιστικές για τη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών από τις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”, Δελτίο Τύπου από την Ειδική Γραμματεία για την
Κοινωνία της Πληροφορίας, 29 Ιανουαρίου, Αθήνα.
29. Φίλιας, Β. (1996), Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών
Ερευνών, Β΄ Έκδοση, Αθήνα: Gutenberg.
30. Χατζηδημητρίου, Ι. (2001). Εισαγωγή στις Διεθνείς Επιχειρηματικές
Δραστηριότητες, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλονίκη.
31. Χατζηδημητρίου, Ι. (2002). Εισαγωγή στις Διεθνείς Επιχειρηματικές
Δραστηριότητες – Διεθνές Μάνατζμεντ, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Θεσσαλονίκη.
32. Χατζηδημητρίου, Ι.Α. (2000), Εισαγωγή στις Διεθνείς Επιχειρηματικές
Δραστηριότητες, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Μηχανισμός Εκδόσεων του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
33. Χατζηδημητρίου, Ι.Α. (2003), Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες,
Εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ, Θεσσαλονίκη.

528

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

529

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

530

Α

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:
Εξαγωγικό Εμπόριο και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ με τη Χρήση
του
Διαδικτύου (Internet) από τις Ελληνικές Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:
Επιβλέπων Καθηγητής:

Χατζηδημητρίου Ιωάννης,
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΟΔΕ

Υπεύθυνος Έρευνας:

Αζαρία Αλμπέρτος,
Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα ΟΔΕ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6977 896688
2310 891567
2310 891585
Fax Αποστολής:

2310 891544

E-Mail:

azarias@uom.gr ή
azarias@gmail.com ή
hajidim@uom.gr
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Π ΑΝ ΕΠ ΙΣ ΤΗ Μ ΙΟ Μ ΑΚ ΕΔΟ Ν ΙΑΣ
ΤΜΗΜ Α ΟΡ ΓΑΝΩΣΗ Σ &

UNIVERSITY OF M ACEDONIA
DEPARTMENT OF BUSINESS

Δ ΙΟ ΙΚ ΗΣΗ Σ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗΣ ΕΩΝ

ADMINISTRATION

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ:
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στη σύγχρονη εποχή, οι επιχειρήσεις με τη βοήθεια του Διαδικτύου μπορούν να εντοπίσουν νέους
προμηθευτές και πελάτες, να διεξάγουν πολύτιμες έρευνες αγοράς, και να προωθήσουν τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες τους καταχωρώντας στην ιστοσελίδα τους πληροφορίες σχετικές με αυτά.
Επιπλέον, οι εξαγωγείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο για να εκτελέσουν μια σειρά
εργασιών, από τη μεταβίβαση των απαραίτητων εγγράφων μέχρι την κράτηση
εμπορευματοκιβωτίων πάνω σε ένα πλοίο.
Μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων απασχολεί σήμερα τόσο την παγκόσμια όσο και την ελληνική
επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως:

Ø Μπορεί το Διαδίκτυο να βοηθήσει την ανάπτυξη και εδραίωση του εξαγωγικού μάρκετινγκ;
Ø Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου
στις εξαγωγικές δραστηριότητες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων;
Ø Η χρήση του Διαδικτύου παρέχει στις εξαγωγικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα αποφυγής
ορισμένων εξαγωγικών εμποδίων;
Ø Τι πλεονεκτήματα αποκομίζουν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις από τη χρήση του
Διαδικτύου;
Ø Υπάρχει κάποιο μοντέλο υιοθέτησης-χρήσης του Διαδικτύου στις εξαγωγές στο οποίο να
μπορεί να βασιστεί μία ελληνική επιχείρηση;
Στα παραπάνω ερωτήματα προσπαθεί να δώσει απαντήσεις η παρούσα έρευνα, η οποία
πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε Πανελλήνιο επίπεδο.
Το παρόν ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Αν
και η ανάγκη πλήρους κάλυψης του θέματος οδήγησε στην ύπαρξη αρκετών ερωτήσεων, η δομή που
υιοθετήθηκε και ο τρόπος απάντησης που προτείνεται, βοηθούν στη γρήγορη και εύκολη
συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου. Ταυτόχρονα, η συμπλήρωσή του μπορεί να αποτελέσει μια
ενδιαφέρουσα ευκαιρία για τη συνολική θεώρηση από μέρους της επιχείρησής σας των πρακτικών
που ακολουθεί όσον αφορά τη χρήση του Διαδικτύου στο εξαγωγικό μάρκετινγκ.
Η ανάλυση των απαντήσεων και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθούν σε
ομαδοποιημένη μορφή, εξασφαλίζοντας έτσι την ανωνυμία σας. Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι
όλες οι απαντήσεις που θα δώσετε θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές, δεν θα δημοσιοποιηθούν
ατομικά με κανέναν τρόπο, και δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από αυτόν
της έρευνας. Ο χαρακτήρας της έρευνας είναι αυστηρά επιστημονικός. Όλες οι απαντήσεις είναι
προσωπικές και θα χρησιμοποιηθούν με απόλυτη εχεμύθεια. Εφόσον το επιθυμείτε, μετά το πέρας
της έρευνας θα σας αποσταλεί μια περιληπτική έκθεση με τα συνολικά συμπεράσματα της έρευνας,
αφού πρώτα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στον ειδικό πίνακα στο τέλος του ερωτηματολογίου.
Επειδή οι απόψεις σας χρίζουν ιδιαίτερης σημασίας για τη συγκεκριμένη έρευνα, θα θέλαμε να
σας παρακαλέσουμε να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας προκειμένου να
συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί. Η συνεργασία, η συμμετοχή, η ακριβής
απάντηση των ερωτήσεων, και η όσο το δυνατόν αμεσότερη επιστροφή του ερωτηματολογίου,
αποτελούν εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρούσας ερευνητικής
προσπάθειας αλλά και την εξαγωγή χρήσιμων και έγκυρων συμπερασμάτων. Σας ευχαριστούμε
προκαταβολικά για την ευγενή συνεισφορά σας στην ερευνητική μας προσπάθεια.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
þ Σκοπός της έρευνας είναι η ανώνυμη και άκρως εμπιστευτική συλλογή
πρωτογενών στοιχείων για τους τρόπους και τους παράγοντες που επηρεάζουν
την επιτυχημένη χρήση του Διαδικτύου στις εξαγωγικές δραστηριότητες των
Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
þ Σε ολόκληρο το ερωτηματολόγιο η λέξη Διαδίκτυο είναι συνώνυμη της
αγγλικής λέξης Internet και όλες οι ερωτήσεις που την περιέχουν αναφέρονται
στην ευρύτερη έννοιά του. Ως Διαδίκτυο (ή Internet), ορίζεται ευρύτερα ένα
παγκόσμιο δίκτυο το οποίο συνδέει εκατομμύρια ηλεκτρονικούς υπολογιστές
(και κατ’ επέκταση χρήστες) μεταξύ τους, και το οποίο περιέχει εκατομμύρια
δικτυακούς τόπους-ιστοσελίδες (websites) που επιτρέπουν τη μεταφορά και/ή
ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών.
þ Στο τέλος κάθε ερώτησης και δίπλα σε κάθε απάντηση υπάρχει σε παρένθεση
ένας κωδικός. Παρακαλούμε να αγνοήσετε τους συγκεκριμένους κωδικούς διότι
αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη στατιστική ανάλυση που θα
πραγματοποιηθεί από εμάς.
þ Έχοντας ως στόχο την εξοικονόμηση του δικού σας χρόνου και την εύκοληγρήγορη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι ερωτήσεις έχουν ομαδοποιηθεί
κατά θεματική ενότητα.
þ Παρακαλούμε όπως απαντήσετε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια σε όλες τις
ερωτήσεις, πληκτρολογώντας στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας και
σημειώνοντας με Χ τις επιλογές σας στο/α αντίστοιχο/α κουτάκι/α της κάθε
ερώτησης. Υπογραμμίζεται το γεγονός, ότι σε αρκετές ερωτήσεις έχετε τη
δυνατότητα επιλογής περισσότερων από μία απαντήσεων. Επίσης, ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις ερωτήσεις 16 και 21, στις οποίες ανάλογα με
την απάντηση που θα δώσετε σας δίνονται και οι αντίστοιχες οδηγίες για την
περαιτέρω συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
þ Εάν κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εμφανιστεί κάποιο παράθυρο
διαλόγου για “ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΈΝΟΥ ΚΕΙΜΈΝΟΥ”,
πατήστε Άκυρο και συνεχίστε κανονικά.
þ Εάν κάποιες ερωτήσεις δεν μπορούν να απαντηθούν από εσάς, και εφόσον εσείς
το κρίνετε απαραίτητο, παρακαλούμε να προωθήσετε το ερωτηματολόγιο για
συμπλήρωση σε όποιο/α στέλεχος/στελέχη της εταιρίας σας θεωρείτε εσείς
καταλληλότερο/α.
þ Όταν ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, αποθηκεύστε τις
αλλαγές που κάνατε δίνοντας τις απαντήσεις σας και στείλτε μας το
συμπληρωμένο αρχείο σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις: azarias@uom.gr,
azarias@gmail.com, hajidim@uom.gr
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·

ΕΡΩΤΗ ΜΑΤΟΛΟ ΓΙΟ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Επωνυμία της επιχείρησης (Προαιρετικά): (V1)
Νομική μορφή της επιχείρησης: (V2) 1 Ατομική 2
Ε.Π.Ε. 3
Ο.Ε 4
Α.Ε 5
Άλλη
Έτος Ίδρυσης της επιχείρησης: (V3)
Νομός στον οποίο εδρεύει η επιχείρηση: (V4)
Κλάδος στον οποίο ανήκει: (V5)
(π.χ. Τρόφιμα, Υφαντουργία)
Είδος/η προϊόντος/ων επιχείρησης: (V6)
(π.χ. Μπλούζες)
Θέση ευθύνης που κατέχετε αυτή τη στιγμή στην επιχείρηση: (V7)
Συνολικός αριθμός εργαζομένων (διοικητικό, τεχνικό, εργατικό δυναμικό): (V8)
8.1
Από αυτούς πόσοι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο (Internet); (V9)
8.2
Παρακαλώ σημειώστε στον παρακάτω πίνακα, για κάθε υπάλληλο σας που
χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο, το Επίπεδο πιστοποιημένης γνώσης και την
Εμπειρία του σε αυτό (ως κριτήρια αξιολόγησης του επιπέδου γνώσης
χρησιμοποιήστε την ύπαρξη ή μη πιστοποιημένων τίτλων δευτεροβάθμιας ή
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, π.χ. ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΑΤΕΙ, Πανεπιστήμια,
Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά, ενώ για την εμπειρία χρησιμοποιήστε τα χρόνια
προϋπηρεσίας και τη συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου). Αν έχετε
περισσότερους από 10 υπαλλήλους που ασχολούνται με το Διαδίκτυο,
συμπληρώστε τα αντίστοιχα επιπλέον στοιχεία στον πίνακα.
Επίπεδο πιστοποιημένης γνώσης
Πολύ
Χαμηλό
(1)

Χαμηλό
(2)

Μέτριο
(3)

Εμπειρία

(V10)

Πολύ
υψηλό
(5)

Υψηλό
(4)

Πολύ
Χαμηλή
(1)

Χαμηλή
(2)

(V11)

Υψη
λή
(4)

Μέτρια
(3)

1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
7ος
8ος
9ος
10ος
11ο
12ο
13ο

9. Ετήσιος κύκλος εργασιών σε εκατ. €:
0,1-2 2

1

2+-5

3

5+-10 4

(V12)

10+-20

20+-30 6

5

30+-40

7

40+-50

8

10. Τι ποσοστό των πωλήσεων της επιχείρησής σας προέρχεται από τις εξαγωγές:
1

0-10%

2

10+-20%

3

20+-30%

4
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30+-50%

5

50+-70% 6

άνω 50
(V13)

άνω του 70%

Πολύ
Υψηλή
(5)
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11. Κάθε πότε ανανεώνει η επιχείρηση κατά μέσο όρο τον τεχνολογικό της εξοπλισμό
(υπολογιστές, συστήματα παραγωγής και ασφάλειας, προγράμματα, κ.α.);
1-6 μήνες

7-12 μήνες

1-2 χρόνια

2-5 χρόνια

(1)

(2)

(3)

(4)

(V15)

5 χρόνια και άνω (5)

12. Πόσοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop-φορητοί) υπάρχουν στην επιχείρησή σας; (V18)
0 2
1 3
2-3 4
4-5 5
6-10 6
11-20 7
21-50 8
51 και άνω

1

13. Ποια από τα παρακάτω είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών χρησιμοποιούνται στην
επιχείρησή σας;
(V19)

Desktop

Notebook (Laptop)

(V20)

Servers

(V21)

14. Υπάρχει σύνδεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της επιχείρησης σε δίκτυο;
1

Ναι

2

(V22)

Όχι

15. Το επίπεδο των τεχνολογικών δυνατοτήτων-υποδομών της επιχείρησής σας είναι:
Πολύ Χαμηλό (1)

Χαμηλό (2)

Μέτριο (3)

Υψηλό (4)

16. Υπάρχει σύνδεση με το Διαδίκτυο στην επιχείρησή σας;
1

Ναι

2

(V51)

Πολύ Υψηλό (5)

(V52)

Όχι

Αν Όχι, παρακαλώ πηγαίνετε απευθείας στην ερώτηση 41 στη σελίδα 9 του ερωτ/γίου.

17. Τι είδους σύνδεση στο Διαδίκτυο χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας;
1

Dial up (PSTN)

ISDN

2

ADSL

3

(V53)

Leased Line

4

Άλλη

5

18. Ποια είναι η υπάρχουσα ταχύτητα σύνδεσης της επιχείρησής σας στο Διαδίκτυο;
1

56 kbps

2

512 kbps

3

768 kbps

4

1 Mbps

6

4 Mbps

7

8 Mbps

8

16 Mbps

9

24 Mbps

5

2 Mbps

19. Πόσο χρονικό διάστημα είναι συνδεδεμένη η επιχείρησή σας στο Διαδίκτυο;
1-6 μήνες (1)

+

6 -12 μήνες (2)

+

1 -2 χρόνια (3)

(V54)

+

2 -3 χρόνια (4)

(V56)

3 χρόνια και άνω (5)

20. Παρακαλώ σημειώστε ποιο είναι το επίπεδο:
Πολύ
Χαμηλό

Χαμηλό

Μέτριο

Υψηλό

Πολύ
Υψηλό

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

της αρχικής επένδυσης της επιχείρησής σας σε
υλικό και λογισμικό σχετικών με το Διαδίκτυο (V61)
της συνεχούς επένδυσης της επιχείρησής σας σε
υλικό και λογισμικό σχετικών με το Διαδίκτυο (V62)
του στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησής σας
για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το
Διαδίκτυο (V63)
της συνολικής επένδυσης της επιχείρησής σας στο
Διαδίκτυο σε χρόνο και χρήμα (V64)
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21. Έχει η επιχείρησή σας δική της εταιρική ιστοσελίδα (website);
1

Ναι

(V65)

Όχι (Αν Όχι, πηγαίνετε στην ερώτηση 25 του ερωτημ/γίου στη σελίδα 7)

2

22. Ποιες από τις παρακάτω επιλογές εφαρμόζονται στην εταιρική σας ιστοσελίδα;
Ναι

Όχι

Επιλογή για επιστροφή στην αρχική σελίδα (V66)

1

2

Χάρτης πλοήγησης ή ευρετήριο όρων (V67)

1

2

Επιλογή αναζήτησης με λέξεις κλειδιά (V68)

1

2

Flash έκδοση (V69)

1

2

Επιλογή για μετάβαση σε non Flash έκδοση (V70)

1

2

Άμεση επικοινωνία μέσω e-mail (V71)

1

2

Πληροφορίες επικοινωνίας (V72)

1

2

Συχνές ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους (FAQ) (V73)

1

2

Διαφημίσεις, banner, flash videos, και κινούμενα γραφικά (V74)

1

2

Κάποια στρατηγική ενημέρωσης για την εύρεση και λειτουργία της (V75)

1

2

Κάποια στρατηγική προσέλκυσης επισκεπτών σε αυτήν (V76)

1

2

Κάποια στρατηγική one-to-one μάρκετινγκ (V77)

1

2

Κάποιο σύστημα CRM (Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες) (V78)

1

2

23. Σε ποιες από τις παρακάτω γλώσσες είναι γραμμένη και μεταφρασμένη η εταιρική σας
ιστοσελίδα;
(V79)

Ελληνικά

(V80)

Ρωσικά

(V81)

Ιαπωνικά

(V82)

Αγγλικά

(V83)

Ιταλικά

(V84)

Αραβικά

(V85)

Ισπανικά

(V86)

Τούρκικα

(V87)

Γερμανικά

(V88)

Σέρβικα

(V89)

Γαλλικά

(V90)

Κινέζικα

(V91)

Άλλες:

24. Εφαρμόζετε στην εταιρική σας ιστοσελίδα κάποια πολιτική ασφαλείας των προσωπικών
δεδομένων και των συναλλαγών με τους χρήστες;
1

Ναι

24.1

2

(V92)

Όχι

Αν Ναι, εφαρμόζετε κάποια μέθοδο κρυπτογράφησης προσωπικών δεδομένων
και συναλλαγών; (V93)
1

Ναι

Όχι

2

Αν Ναι,
24.1.1
1

ποια μέθοδο κρυπτογράφησης χρησιμοποιείτε;

Συμμετρική

2

Ασύμμετρη

(V94)

Ψηφιακές Υπογραφές

3

Ψηφιακοί

4

Φάκελοι

24.1.2
1

40 bit

τι μήκος κλειδιού χρησιμοποιείτε;
2

56 bit

3

64 bit
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80 bit

5

128 bit

6

128+ bit
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25. Συγκριτικά με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου σας, πόσο γρήγορα υιοθέτησε η
επιχείρησή σας το Διαδίκτυο;
1
2
3
4
5

(V97)

Από τους Πρώτους
Σχετικά Γρήγορα
Με την Πλειοψηφία
Σχετικά Αργά
Από τους Τελευταίους

26. Παρακαλώ σημειώστε πόσο η ανώτατη διοίκηση της επιχείρησής σας:
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Πάρα πολύ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Υποστηρίζει με ενθουσιασμό την προώθηση
της χρήσης του Διαδικτύου (V98)
Αναλαμβάνει κινδύνους για την προώθηση
της χρήσης του Διαδικτύου (V99)
Υιοθετεί νέες στρατηγικές και καινοτομίες
για τη χρήση του Διαδικτύου (V100)

27. Ποιο από τα παρακάτω αποτέλεσε το κυριότερο κίνητρο-λόγο υιοθέτησης και χρήσης
του Διαδικτύου από την επιχείρησή σας;
1
2
3

(V101)

Κανένα από τα δύο
Τα βραχυχρόνια (μερικοί μήνες) και άμεσα προσδοκώμενα οφέλη του Διαδικτύου
Τα μακροχρόνια (από 1 χρόνο και πάνω) και έμμεσα προσδοκώμενα οφέλη του Διαδικτύου

28. Παρακαλώ σημειώστε αν τα προϊόντα της επιχείρησής σας:
Ναι

Όχι

Είναι εύκολο να αποσταλούν ηλεκτρονικά (V102)

1

0

Απαιτούν για την προώθηση και πώλησή τους ειδικές γνώσεις (V103)

1

0

Απαιτούν πολύ χρόνο για να μάθει κάποιος για αυτά (V104)

1

0

29. Σε τι επίπεδο ασκεί η επιχείρησή σας εξαγωγικές δραστηριότητες;
1

Σποραδικού-Περιστασιακού εξαγωγέα

2

Σταθερού-Τακτικού εξαγωγέα

30. Πόσο καιρό ασκεί η επιχείρησή σας εξαγωγικές δραστηριότητες;
1

0,1-5 χρόνια

2

5-10 χρόνια

3

Μικρό

2

(V106)

άνω των 10 ετών

31. Το επίπεδο της εξαγωγικής εμπειρίας της επιχείρησής σας είναι:
1

(V105)

(V107)

Μεγάλο

32. Η πώληση των προϊόντων σας στις εξαγωγικές αγορές πραγματοποιείται:
(V108)
(V109)

κατευθείαν από εσάς στον πελάτη
μέσω αντιπροσώπων

538

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

33. Πόση πίεση δέχεστε από τους προμηθευτές σας και τους ξένους πελάτες για να
υιοθετήσετε τη χρήση του Διαδικτύου;
Καθόλου

Λίγο (2)

(1)

(V113)

Μέτρια (3)

Αρκετά

Πολύ

(4)

(5)

34. Πόσοι από τους ανταγωνιστές σας στις εξαγωγικές αγορές χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο;
(V114)

Κανένας (1)

Λίγοι

Αρκετοί (3)

(2)

Πολλοί

Όλοι

(4)

(5)

35. Το επίπεδο χρήσης του Διαδικτύου από τους ανταγωνιστές στις εξαγωγικές αγορές που
δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας είναι:
Πολύ Χαμηλό (1)

Χαμηλό (2)

(V115)

Μέτριο (3)

Υψηλό (4)

Πολύ Υψηλό (5)

36. Ο αριθμός των ανταγωνιστών στην κύρια εξαγωγική αγορά που δραστηριοποιείται η
επιχείρησή σας είναι:
Πολύ Μικρός

(1)

(V116)

Μικρός

Μέτριος

(2)

Υψηλός (4)

(3)

Πολύ Υψηλός (5)

37. Πόσοι από τους πελάτες της επιχείρησής σας στο εξωτερικό έχουν ανάγκη και
επιδιώκουν την προσωπική επαφή με στελέχη σας;
Κανένας (1)

Λίγοι

Αρκετοί (3)

(2)

(V117)

Πολλοί

Όλοι

(4)

(5)

38. Ποιος είναι ο κύριος σκοπός χρήσης του Διαδικτύου από την επιχείρησή σας; (V129)
1

Ενσωμάτωση και Αυτοματοποίηση των Ενδοεπιχειρησιακών Λειτουργιών

2

Μέσο Επικοινωνίας, Προώθησης, και Ανάπτυξης Άμεσων Πωλήσεων

39. Σε τι ποσοστό έχει βελτιώσει η χρήση του Διαδικτύου, τους τελευταίους 12 μήνες, τα
έσοδά σας από τις εξαγωγές;
1

Καθόλου

2

0,1-10%

(V124)
3

10,1-20%
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40. Η χρήση του Διαδικτύου έχει:
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Παρά πολύ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Βελτιώσει σημαντικά τα έσοδά σας από τις
εξαγωγές (V119)
Αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των
εξαγωγικών αγορών που εξυπηρετεί η
επιχείρησή σας (V120)
Αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των πελατών
σας στις εξαγωγικές αγορές (V121)
Μειώσει σημαντικά το κόστος διεξαγωγής
των εξαγωγών σας (V122)
Βελτιώσει σημαντικά τη συνολική εξαγωγική
σας επίδοση (V123)

(Αν η επιχείρησή σας έχει σύνδεση με το Διαδίκτυο, μην απαντήσετε την ερώτηση Νο 41
που ακολουθεί)
41. Παρακαλώ, αναφέρετε τους κυριότερους λόγους που δεν έχει η επιχείρησή σας σύνδεση
στο Διαδίκτυο (Για λόγους που δεν συντρέχουν καθόλου αφήστε κενές τις επιλογές).
(V1061)

Δεν υπάρχει ανάγκη από το αντικείμενο εργασίας

(V1062)

Δεν υπάρχουν εφαρμογές που να καλύπτουν τις ανάγκες μας

(V1063)

Έλλειψη εκπαίδευσης/ενημέρωσης της ανώτατης διοίκησης

(V1064)

Είναι ακριβή η σύνδεση

(V1065)

Έλλειψη τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού

(V1066)

Η χρήση του είναι δύσκολη

(V1067)

Δεν υπάρχει η ανάγκη από τις σχέσεις μας με προμηθευτές/πελάτες της επιχείρησης

(V1068)

Άλλοι:

Σας ευχαριστούμε θερμά για τον πολύτιμο χρόνο και τη συμμετοχή σας στην παρούσα έρευνα.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο με έναν από τους παρακάτω
τρόπους:
a.

Ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
κ. Ιωάννη Χατζηδημητρίου
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατίας 156
54006, Θεσσαλονίκη

b.

Με fax, στο 2310 891544, υπόψη κ. Ιωάννη Χατζηδημητρίου ή υπόψη κ. Αζαρία Αλμπέρτου.

c.

Ηλεκτρονικά, αφού πρώτα σώσετε τις αλλαγές που κάνετε στο αρχείο, σε μία από τις παρακάτω
ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
azarias@uom.gr
azarias@gmail.com
hajidim@uom.gr
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Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της έρευνας, παρακαλούμε
συμπληρώστε τα στοιχεία σας στον ακόλουθο πίνακα:
Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνα:
Fax:
E-mail:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
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ΑΡΧΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΡΩΤ/ΓΙΟΥ
Subject: ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αγαπητέ Έλληνα Εξαγωγέα,
η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μία από τις πιο πρόσφατες προσπάθειες που
καταβάλλονται στο χώρο του Διαδικτύου, για την χαρτογράφηση των πραγματικών
συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και τη χρήση των αποτελεσμάτων από τις
ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις για δικό τους όφελος.
Υπεύθυνοι της έρευνας είναι ο κ. Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Αναπληρωτής
Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (http://eos.uom.gr/~hajidim), και ο κ. Αζαρία
Αλμπέρτος, Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (http://eos.uom.gr/~azarias).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Συμμετέχοντας στην έρευνα έχετε το δικαίωμα να:
Α) σας αποσταλούν τα αποτελέσματα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που θα
σημειώσετε στον Πίνακα που βρίσκεται στο τέλος του ερωτηματολογίου που θα
συμπληρώσετε, και
Β) συμμετάσχετε (1 στέλεχος της εταιρίας σας) εντελώς ΔΩΡΕΑΝ σε ένα 4ωρο
επαγγελματικό σεμινάριο, με θέμα:
"Κερδίστε Χρήματα και Νέους Πελάτες μέσα από την Προώθηση και Προβολή της
Εταιρικής σας Ιστοσελίδας στις Μηχανές Αναζήτησης (Search Engine Optimization)
στις Διεθνείς Αγορές".
Το Σεμινάριο θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη από την εταιρία MINDWORKS
INTERACTIVE (http://www.mindworks.gr/), σε ημερομηνία και χώρο που θα σας
ανακοινωθεί έγκαιρα.
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το ερωτηματολόγιο της έρευνας. Το
ερωτηματολόγιο μπορεί να απαντηθεί πολύ εύκολα και γρήγορα τόσο ηλεκτρονικά
(αφού είναι δημιουργημένο σε μορφή φόρμας στο Word) όσο και γραπτώς αφού
πρώτα εκτυπωθεί. Σχεδόν όλες οι απαντήσεις απαιτούν απλώς ένα κλικ (είναι
δηλαδή πολλαπλής επιλογής και απλώς επιλέγετε την απάντηση που σας
αντιπροσωπεύει). Σε περίπτωση που απαντηθεί ηλεκτρονικά στο Word, ο χρόνος
συμπλήρωσής του υπολογίζεται περίπου σε 15' και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε
είναι να σώσετε τις αλλαγές στο αρχείο (δηλαδή τις απαντήσεις σας) και να μας το
στείλετε πίσω με e-mail. Εάν απαντηθεί γραπτώς, αφού πρώτα εκτυπωθεί, ο χρόνος
συμπλήρωσης παραμένει ίδιος, και μπορείτε να μας το στείλετε πίσω είτε μέσω fax,
είτε μέσω ταχυδρομείου σε τηλέφωνα και διευθύνσεις που θα βρείτε στο εξώφυλλο
του ερωτηματολογίου.
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Γενικά, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμπλήρωση και αποστολή του θα
τις βρείτε στις Γενικές Οδηγίες Συμπλήρωσης που υπάρχουν τόσο στο εξώφυλλο
όσο και στη σελίδα 3 του ερωτηματολογίου.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση και τα τηλέφωνα σας αντλήθηκαν από τον Οδηγό
Εξαγωγέων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ). Η
συνολική συμμετοχή των ελληνικών εξαγωγικών εταιριών είναι καθοριστικής
σημασίας για τη διεξαγωγή χρήσιμων και αξιοποιήσιμων από τις εταιρίες
αποτελεσμάτων! Σας παρακαλούμε θερμά να μην αγνοήσετε την έρευνα και να
συμμετάσχετε και εσείς, στέλνοντάς μας πίσω το ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο,
βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των αποτελεσμάτων, και κατ’ επέκταση τη χρήση
του από εσάς τους ίδιους.
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τόσο για την καλή σας διάθεση να
συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, όσο και για το χρόνο που μας αφιερώνετε.
Γνωρίζουμε, ότι ο χρόνος σας είναι πολύ περιορισμένος και πολύτιμος, γεγονός που
προσδίδει ιδιαίτερη αξία σε αυτό που κάνετε για την έρευνα. Πρέπει να σημειωθεί,
ότι η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως πρωταρχικό στόχο να βοηθήσει τις ελληνικές
εξαγωγικές επιχειρήσεις να βελτιώσουν, με βάση τα αποτελέσματά της, τη θέση και
την κερδοφορία τους μέσα από τη χρήση του Ίντερνετ. Με άλλα λόγια, η συμμετοχή
σας είναι σημαντική γιατί θα γυρίσει ανταποδοτικά πίσω σε σας!
Για τυχόν διευκρινίσεις, απορίες, συμβουλές, και πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τους Υπεύθυνους της έρευνας στα τηλέφωνα ή στις αντίστοιχες
ηλεκτρονικές διευθύνσεις ταχυδρομείου (e-mail) που εμφανίζονται στην πρώτη
σελίδα του ερωτηματολογίου.
Με Εκτίμηση
Ο Υπεύθυνος της Έρευνας
Αζαρία Αλμπέρτος
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1ο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
Subject: ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΡΕΥΝΑ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ MAIL
Καλησπέρα σας κ. ………………,
έχουμε λάβει το ερωτηματολόγιό σας, και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά
τόσο για το χρόνο που αφιερώσατε όσο και για τη συμμετοχή σας στην έρευνά μας
αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτύου.
Με την ολοκλήρωση της έρευνας, θα σας αποσταλούν τα αποτελέσματα
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που σημειώσατε στον Πίνακα που βρίσκεται στο τέλος
του ερωτηματολογίου που συμπληρώσατε.
Επίσης, με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έχετε αποκτήσει το δικαίωμα να
συμμετάσχετε (1 στέλεχος της εταιρίας σας) ΔΩΡΕΑΝ στο 4ωρο επαγγελματικό
σεμινάριο, με θέμα:
"Κερδίστε Χρήματα και Νέους Πελάτες μέσα από την Προώθηση και Προβολή της
Εταιρικής σας Ιστοσελίδας στις Μηχανές Αναζήτησης (Search Engine Optimization)
στις Διεθνείς Αγορές".
Το Σεμινάριο θα διοργανωθεί από την εταιρία MINDWORKS INTERACTIVE, σε
ημερομηνία και χώρο που θα σας ανακοινωθεί έγκαιρα. Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το σεμινάριο, σας έχουν ήδη αποσταλεί στο προηγούμενο mail.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Εάν κάποιο στέλεχος της εταιρίας σας επιθυμεί να λάβει μέρος στο παραπάνω
σεμινάριο, παρακαλούμε να μας στείλετε το συντομότερο δυνατό ένα mail με τίτλο:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, καθώς και το όνομα του
ανθρώπου που επιθυμεί να συμμετάσχει.
Επίσης, θα ήταν εξαιρετικής σημασίας αν γνωρίζετε, και μπορείτε να μας
συστήσετε, κι άλλες εξαγωγικές εταιρίες (και ένα e-mail επικοινωνίας δικό τους)
στις οποίες θα μπορούσαμε να στείλουμε το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο της
έρευνας. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα έχει τη δυνατότητα και ένα ΔΕΥΤΕΡΟ
στέλεχος της επιλογής σας από την εταιρία να συμμετάσχει ΔΩΡΕΑΝ στο παραπάνω
σεμινάριο.
Για τυχόν επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις, είμαστε στη διάθεσή σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ
Με Εκτίμηση
Ο Υπεύθυνος της Έρευνας
Αζαρία Αλμπέρτος
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2ο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
Subject: Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ
Καλησπέρα σας κ. …………………….,
η αίτηση συμμετοχής σας στο επαγγελματικό σεμινάριο της MINDWORKS
INTERACTIVE έχει ήδη καταχωρηθεί.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το σεμινάριο με θέμα:
"Κερδίστε Χρήματα και Νέους Πελάτες μέσα από την Προώθηση και Προβολή της
Εταιρικής σας Ιστοσελίδας στις Μηχανές Αναζήτησης (Search Engine Optimization)
στις Διεθνείς Αγορές",
θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη σε ημερομηνία και χώρο που θα σας ανακοινωθεί
έγκαιρα μέσω mail έτσι ώστε να είστε σε θέση να προλάβετε να οργανώσετε το
χρόνο σας. Πιο συγκεκριμένα, επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων προβλέπεται να
είναι σημαντικά μεγάλος, το σεμινάριο θα επαναληφθεί αρκετές φορές έτσι ώστε να
ικανοποιήσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους που συμμετείχαν στην έρευνα. Εσείς
μπορείτε να συμμετάσχετε σε όποιο σεμινάριο επιθυμείτε και σας βολεύει
περισσότερο.
Τέλος, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ξανά τόσο για το χρόνο που μας
αφιερώσατε όσο και για την καλή σας διάθεση. Για τυχόν επιπλέον πληροφορίες,
απορίες, συμβουλές ή διευκρινίσεις είμαστε στη διάθεσή σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ
Με Εκτίμηση
Ο Υπεύθυνος της Έρευνας
Αζαρία Αλμπέρτος
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Πίνακας Κωδικοποίησης της Εμπειρικής Έρευνας (Codebook)
Πληροφορίες Μεταβλητών
Μεταβλητή

Θέση

Ετικέτα Μεταβλητής

Κλίμακα
Μέτρησης

Αριθμός
Ψηφίων

Στοίχιση

Print
Format

Write
Format

Χαμένες
Τιμές

Company

1

Q1

Nominal

24

Left

A24

A24

LegalForm

2

Q2

Nominal

8

Right

F1

F1

YearFound

3

Q3: Year of Foundation

Scale

8

Right

F4

F4

Prefecture

4

Q4: Perfecture in Greece

Nominal

12

Right

F2

F2

99

Sector

5

Q5: Industrial Sector

Nominal

24

Right

F2

F2

99

Product

6

Q6: Specific Product

Nominal

19

Right

A24

A24

Position

7

Q7: Current Posotion in the company

Nominal

24

Right

A24

A24

TotNumEmp

8

Q8: Total Number of Employees

Scale

10

Right

F3

F3

IntNumEmp

9

Q8.1: Number of Employees that Use Internet

Scale

8

Right

F3

F3

IntKnow

10

Q8.2: Level of Certified Internet Knowledge

Ordinal

8

Right

F1

F1

9

IntExp

11

Q8.2: Level of Internet Experience

Ordinal

8

Right

F1

F1

9

Turnover

12

Q9: Annual Turnover in mil euros

Ordinal

8

Right

F1

F1

9

ExpPerc

13

Q10: Export Percentage of Comp Total Sales

Ordinal

8

Right

F1

F1

9

RenewTech

14

Q11: Renewal of Technological Infrastructure

Ordinal

8

Right

F1

F1

9

NumComp

15

Q12: Number of Company Computers

Ordinal

8

Right

F1

F1

9

Q13Desktop

16

Q13: DESKTOP - Types of Computers in Use

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Q13Notebook

17

Q13: NOTEBOOK - Types of Computers in Use

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Q13Servers

18

Q13: SERVERS - Types of Computers in Use

Nominal

8

Right

F1

F1

9
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Πληροφορίες Μεταβλητών (Συνεχ.)
Μεταβλητή

Θέση

Network

19

TechCapInfr

20

InterConn
TypeInterConn

Ετικέτα Μεταβλητής
Q14: Is There a Company Network

Κλίμακα
Μέτρησης

Αριθμός
Ψηφίων

Στοίχιση

Print
Format

Write
Format

Χαμένες
Τιμές

Nominal

8

Right

F1

F1

9

Ordinal

10

Right

F1

F1

9

21

Q15: Level of Company's Technological
Capabilities and Infrastructure
Q16: Is your Company Connected to Internet

Nominal

10

Right

F1

F1

9

22

Q17: What Type of Internet Connection

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Ordinal

12

Right

F2

F2

99

Ordinal

10

Right

F1

F1

9

Ordinal

10

Right

F1

F1

9

Ordinal

10

Right

F1

F1

9

Ordinal

10

Right

F1

F1

9

Ordinal

10

Right

F1

F1

9

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Nominal

10

Right

F1

F1

9

SpeedInterConn

23

TimeInterConn

24

InitInvInter

25

ContInvInter

26

StrPlanInter

27

TotInvInter

28

CompSite

29

HomPagRet

30

SiteMap

31

SearchBut

32

FlashVer

33

NonFlashVer

34

DirComEmail

35

Q18:What is your Company's Curent Speed of
Internet Connection
Q19: How Long is your Company Connected to
Internet
Q20: Level of Initial Investment on Internet Hard
and Soft
Q20: Level of Continuing Investment on Internet
Hard and Soft
Q20: Level of Strategic Planning regarding
Internet Activities
Q20: Level of Total Investment on Internet
regarding Time and Money
Q21: Do you have a Company Website
Q22: Check the Applications Used
Company's Website
Q22: Check the Applications Used
Company's Website
Q22: Check the Applications Used
Company's Website
Q22: Check the Applications Used
Company's Website
Q22: Check the Applications Used
Company's Website
Q22: Check the Applications Used
Company's Website

in your
in your
in your
in your
in your
in your
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Πληροφορίες Μεταβλητών (Συνεχ.)
Μεταβλητή

Θέση

Ετικέτα Μεταβλητής
Q22: Check the Applications Used in your
Company's Website
Q22: Check the Applications Used in your
Company's Website

Κλίμακα
Μέτρησης

Αριθμός
Ψηφίων

Στοίχιση

Print
Format

Write
Format

Χαμένες
Τιμές

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Nominal

10

Right

F1

F1

9

ContInfo

36

FAQs

37

BanAdsAnim

38

Q22: Check the Applications Used in your
Company's Website

Nominal

10

Right

F1

F1

9

AdverStrat

39

Q22: Check the Applications Used in your
Company's Website

Nominal

10

Right

F1

F1

9

PromStrat

40

Q22: Check the Applications Used in your
Company's Website

Nominal

10

Right

F1

F1

9

One2OneMark

41

Q22: Check the Applications Used in your
Company's Website

Nominal

10

Right

F1

F1

9

CRM

42

Q22: Check the Applications Used in your
Company's Website

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Q23Greek

43

Q23: GREEK - In which Languages is your
Company's Website Written and Tranlated

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Q23Russian

44

Q23: RUSSIAN - In which Languages is your
Company's Website Written and Tranlated

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Q23Japanese

45

Q23: JAPANESE - In which Languages is your
Company's Website Written and Tranlated

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Q23English

46

Q23: ENGLISH - In which Languages is your
Company's Website Written and Tranlated

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Q23Italian

47

Q23: ITALIAN - In which Languages is your
Company's Website Written and Tranlated

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Q23Arab

48

Q23: ARAB - In which Languages is your
Company's Website Written and Tranlated

Nominal

10

Right

F1

F1

9
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Πληροφορίες Μεταβλητών (Συνεχ.)
Κλίμακα
Μέτρησης

Αριθμός
Ψηφίων

Στοίχιση

Print
Format

Write
Format

Χαμένες
Τιμές

Q23: SPANISH - In which Languages is your
Company's Website Written and Tranlated

Nominal

10

Right

F1

F1

9

50

Q23: TURKISH - In which Languages is your
Company's Website Written and Tranlated

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Q23German

51

Q23: GERMAN - In which Languages is your
Company's Website Written and Tranlated

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Q23Serbian

52

Q23: SERBIAN - In which Languages is your
Company's Website Written and Tranlated

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Q23French

53

Q23: FRENCH - In which Languages is your
Company's Website Written and Tranlated

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Q23Chinese

54

Q23: CHINESE - In which Languages is your
Company's Website Written and Tranlated

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Q23Other

55

Q23: OTHER - In which Languages is your
Company's Website Written and Tranlated

Nominal

10

Right

F1

F1

9

SecurPol

56

Q24: Do you Use any Security Policy in your
Company's Website

Nominal

10

Right

F1

F1

9

EncrMeth

57

Q24.1: Do you Apply any Encryption Method

Nominal

10

Right

F1

F1

9

WhichEncrMet

58

Q24.1.1: Which Encryption Method you Use

Nominal

10

Right

F1

F1

9

KeyLength

59

Q24.1.2: How many bits is the Encryption Key
you Use

Nominal

10

Right

F1

F1

9

InterAdopt

60

Q25: When did your Company Adopted Use of
Internet

Ordinal

10

Right

F1

F1

9

Μεταβλητή

Θέση

Q23Spanish

49

Q23Turkish

Ετικέτα Μεταβλητής
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Πληροφορίες Μεταβλητών (Συνεχ.)
Κλίμακα
Μέτρησης

Αριθμός
Ψηφίων

Στοίχιση

Print
Format

Write
Format

Χαμένες
Τιμές

Q26: How much does the Management of your
Company

Ordinal

10

Right

F1

F1

9

62

Q26: How much does the Management of your
Company

Ordinal

10

Right

F1

F1

9

InnovManag

63

Q26: How much does the Management of your
Company

Ordinal

10

Right

F1

F1

9

MotAdopInter

64

Q27: Choose the main Motive for the Adoption
and Use of Internet

Nominal

10

Right

F1

F1

9

ElecTranPr

65

Q28: Are the Products of your Company

Nominal

10

Right

F1

F1

9

SpecKnowPr

66

Q28: Are the Products of your Company

Nominal

10

Right

F1

F1

9

TimeConsPr

67

Q28: Are the Products of your Company

Nominal

10

Right

F1

F1

9

ExporType

68

Q29: What is the Level of your Exporting
Activities

Nominal

10

Right

F1

F1

9

ExporTime

69

Q30: When did you start your Exporting Activities

Ordinal

10

Right

F1

F1

9

LevExporExper

70

Q31: What is the Level of Your Exporting
Experience

Ordinal

12

Right

F1

F1

9

Q32DirExpor

71

Q32: DIREXT EXPORTS - What Export Channel
you Use

Nominal

10

Right

F1

F1

9

Q32HosCounAg

72

Q32: HOST COUNTRY AGENTS - What Export
Channel you Use

Nominal

12

Right

F1

F1

9

Μεταβλητή

Θέση

EnthManag

61

RiskManag

Ετικέτα Μεταβλητής
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Πληροφορίες Μεταβλητών (Συνεχ.)
Μεταβλητή

Θέση

Ετικέτα Μεταβλητής

Κλίμακα
Μέτρησης

Αριθμός
Ψηφίων

Στοίχιση

Print
Format

Write
Format

Χαμένες
Τιμές

PressSupCust

73

Q33: Level of Pressure from Suppliers and
Foreign Customers to Use Internet

Ordinal

10

Right

F1

F1

9

NumComUseInter

74

Q34: The Number of Competitors that Use
Internet in Export Marekts

Ordinal

12

Right

F1

F1

9

LevComUseInter

75

Q35: The Level of Internet Use by Competitors in
Export Markets

Ordinal

12

Right

F1

F1

9

NumCompetit

76

Q36: The Number of Competitors in the main
Export Market

Ordinal

10

Right

F1

F1

9

CustPerCont

77

Q37: The Number of Customers that persue
Personal Contact with your Company

Ordinal

10

Right

F1

F1

9

PurpInterUse

78

Q38: What is the main Purpose of Internet Use in
your Company

Nominal

10

Right

F1

F1

9

InterExporIncPer

79

Q39: For the last 12 monts, the Use of Internet
has improved your Export Profits by

Ordinal

12

Right

F2

F2

99, 9

ExpIncomInter

80

Q40: The Use of Internet has significantly
improved Export Income

Ordinal

10

Right

F1

F1

9

NumExporMar

81

Q40: The Use of Internet has significantly raised
the number of Export Markets

Ordinal

10

Right

F1

F1

9

NumCustom

82

Q40: The Use of Internet has significantly raised
the number of Foreign Customers

Ordinal

10

Right

F1

F1

9

ExporCost

83

Q40: The Use of Internet has significantly
decreased the cost of Export Activities

Ordinal

10

Right

F1

F1

9

ExporPerf

84

Q40: The Use of Internet has significantly
improved your total Export Performance

Ordinal

10

Right

F1

F1

9

NumLang

85

Number of Languages for Company's Website

Scale

8

Right

F2

F2

99
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Πληροφορίες Μεταβλητών (Συνεχ.)
Μεταβλητή

Θέση

Ετικέτα Μεταβλητής

Κλίμακα
Μέτρησης

Αριθμός
Ψηφίων

Στοίχιση

Print
Format

Write
Format

Χαμένες
Τιμές

InterAdoptREVERSED

86

Q25.rec: When did your Company Adopted Use
of Internet

Ordinal

8

Right

F8

F8

KnowExpINTERV

87

H1.KnowExpINTERV

Ordinal

8

Right

F8

F8

9

ComplexuseINTERV

88

H2.ComplexuseINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

9

InvestmentINTERV

89

H3.InvestmentINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

9

TechCapInfrINTERV

90

H4.TechCapInfrINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

9

EcommerceINTERV

91

H5.EcommerceINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

9

SecurityINTERV

92

H6.SecurityINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

9

IntegrationINTERV

93

H7.IntegrationINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

CommunicationINTERV

94

H7.CommunicationINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

SizeINTERV

95

H8.SizeINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

9

EnthusiasmINTERV

96

H9.EnthusiasmINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

9

BusDexINTERV

97

H10.BusDexINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

9

MotAdoptIntINTERV

98

H11.MotAdoptIntINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

9
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Πληροφορίες Μεταβλητών (Συνεχ.)
Μεταβλητή

Θέση

Ετικέτα Μεταβλητής

Κλίμακα
Μέτρησης

Αριθμός
Ψηφίων

Στοίχιση

Print
Format

Write
Format

Χαμένες
Τιμές

ProductINTERV

99

H12.ProductINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

9

EXporTypeINTERV

100

H13.EXporTypeINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

9

ExporTimeINTERV

101

H14.ExporTimeINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

9

DirExporINTERV

102

H15.DirExporINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

HostCounAgINTERV

103

H15.HostCounAgINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

SectorINTERV

104

H16.SectorINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

9

NetworkEffectINTERV

105

H17.NetworkEffectINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

9

LevelofCompINTERV

106

H18.LevelofCompINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

9

CustPerContINTERV

107

H19.CustPerContINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

9

NumLangINTERV

108

H20.NumLangINTERV

Ordinal

10

Right

F8

F8

99

ExportPerfINTERV

109

DependentVariable:Level of Imrovement of
Export Performance by the use of Internet

Ordinal

10

Right

F8

F8

9
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