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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία στόχο έχει να εξετάσει τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων 

ως προς τη διεθνοποίηση. Η εργασία επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, λόγω του συνεχώς αυξανόμενου ρόλου τους στην παγκόσμια οικονομία 

αλλά και λόγω της απουσίας σημαντικού όγκου ερευνών που να έχουν ως 

αντικείμενο τις ΜΜΕ.
Δύο είναι τα βασικά θέματα που εξετάζει η εργασία αυτή. Το πρώτο αφορά στη 

διαδικασία διεθνοποίησης, η οποία σχετίζεται αφενός με τον τρόπο ή τα στάδια με τα 
οποία πραγματοποιείται η επέκταση μίας επιχείρησης εκτός της εγχώριας αγοράς, 
και αφετέρου με τις αρχικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από την επιχείρηση 
που θέλει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε ξένες αγορές (όπως επιλογή της 
μεθόδου με την οποία θα διεθνοποιηθεί, ή της χώρας στην οποία θα επεκταθεί). Η 

διαδικασία διεθνοποίησης εξετάζεται τόσο από θεωρητικής όσο και από εμπειρικής 
πλευράς. Το δεύτερο θέμα είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση της 

επιχείρησης στις ξένες αγορές, και ειδικότερα οι παράγοντες που συνδέονται με την 
επιτυχία στην εξαγωγική δραστηριότητα. Ως βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων 

χρησιμοποιούνται διάφορες εμπειρικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 
σήμερα πάνω στο θέμα.

Η εργασία αξιοποιεί στοιχεία τόσο από πρωτογενείς όσο και από δευτερογενείς 
πηγές. Τα πρωτογενή στοιχεία συγκεντρώθηκαν μέσω της αποστολής 
ερωτηματολογίων σε έναν αριθμό εξαγωγικών επιχειρήσεων της Β. Ελλάδος. Τα 

δευτερογενή στοιχεία συλλέχθηκαν κυρίως από δημοσιευμένες εμπειρικές έρευνες 
καθώς επίσης και από άλλες πηγές όπως το Internet, και διάφορες εκθέσεις ή 
εκδόσεις διεθνών και εθνικών οργανισμών και φορέων.

Η διάρθρωση της εργασίας έχει ως εξής: Το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό 
και αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις μικρές από τις μεγάλου 
μεγέθους επιχειρήσεις. Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει το θεωρητικό και εμπειρικό 
πλαίσιο που συνδέεται με τη διαδικασία διεθνοποίησης. Στο τρίτο κεφάλαιο 
διερευνώνται οι κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν στην εξαγωγική επιτυχία μίας 

επιχείρησης, με βάση τις διάφορες εμπειρικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί 

μέχρι σήμερα. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται τα συμπεράσματα από την 

πρωτογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα ελληνικών εξαγωγικών 

επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας. Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με τα κυριότερα μέτρα στήριξης των Ευρωπαίων εξαγωγέων που προωθεί η
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ΕΕ, καθώς και κάποιες πηγές πληροφόρησης για την εξαγωγική δραστηριότητα και 
γενικότερα τη διεθνοποίηση.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή 
μου κ. Γιάννη Χατζηδημητρίου, για τη συνεχή καθοδήγηση και έμπρακτη υποστήριξη 

που μου παρείχε σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας αυτής. Οι γνώσεις του 

στα θέματα της διεθνοποίησης καθώς και το διαρκές ενδιαφέρον και η επιμονή του 

ώστε να ολοκληρωθεί η προσπάθεια αυτή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο υπήρξαν 

για μένα πολύτιμα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ένα σοβαρό πρόβλημα στην ταυτοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) και κατ’ επέκταση του ειδικού τους βάρους στην οικονομία και την πολιτική 

είναι ο «ορισμός» τους. Ο ορισμός των ΜΜΕ αποτέλεσε κατά καιρούς επίκεντρο 

αντιπαραθέσεων, λόγω της άμεσης συσχέτισής του με τα κίνητρα, τα κοινοτικά 
προγράμματα και τις κρατικές ενισχύσεις (ΟΚΕ 2001).

Σύμφωνα με το γενικό ορισμό του ΟΟΣΑ (2000), οι ΜΜΕ είναι μη θυγατρικές, 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από έναν δεδομένο αριθμό 
εργαζομένων, ο οποίος ποικίλλει μεταξύ των χωρών. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
το ανώτατο όριο είναι 250 εργαζόμενοι, το οποίο ισχύει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σε κάποιες χώρες το όριο αυτό φτάνει στους 200 εργαζομένους, ενώ στην 

περίπτωση των ΗΠΑ, ΜΜΕ θεωρούνται οι επιχειρήσεις με λιγότερους από 500 
εργαζομένους. Μικρές επιχειρήσεις θεωρούνται συνήθως αυτές που απασχολούν 

λιγότερους από 50 εργαζομένους, ενώ ως πολύ μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΕ) 
λογίζονται όσες έχουν το πολύ δέκα ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, πέντε 
εργαζομένους. Εκτός από τον αριθμό εργαζομένων, για τον ορισμό των ΜΜΕ 
χρησιμοποιούνται και οικονομικοί δείκτες, όπως ο κύκλος εργασιών, τα μεγέθη του 
ισολογισμού κ.ά, καθώς και κάποια ποιοτικά κριτήρια, το συνηθέστερο των οποίων 

είναι η ανεξαρτησία της επιχείρησης.
Παρά την έλλειψη ενός παγκόσμια αποδεκτού ποσοτικού κανόνα, οι ΜΜΕ ως 

τάξη επιχειρήσεων διακρίνονται καθαρά σε οποιαδήποτε χώρα, ανεπτυγμένη ή 
αναπτυσσόμενη. Οι παράγοντες που τις διακρίνουν είναι στην ουσία ποιοτικοί και 
συγκριτικοί.

Οι ποιοτικοί παράγοντες, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούνται συχνά, 
παράλληλα με τους ποσοτικούς δείκτες, για τον ορισμό των ΜΜΕ, δίνουν έμφαση 
στα στοιχεία που διακρίνουν τις ΜΜΕ από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Δύο βασικά 

στοιχεία, κοινά στους περισσότερους ορισμούς με βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά, 

είναι οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ της επιχείρησης και του ιδιοκτήτη, καθώς και η 

ανεξάρτητη ιδιοκτησία (συνήθως από ένα άτομο, μία οικογένεια ή μία μικρή ομάδα 

ατόμων). Άλλα κριτήρια είναι η έλλειψη κυριαρχίας στον κλάδο και ο τρόπος λήψης 

των αποφάσεων, οι οποίες βασίζονται συνήθως σε προσωπικούς και υποκειμενικούς 

παράγοντες. Επιπλέον, στις ΜΜΕ δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ
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προσωπικών και επιχειρησιακών περιουσιακών στοιχείων, ενώ το προσωπικό 
μερίδιο που έχει ο επιχειρηματίας είναι πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο των 
μεγάλων επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό αυξάνει τους κινδύνους και τη δέσμευση 
του επιχειρηματία για την επιτυχία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Άλλα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία του τρόπου λειτουργίας των ΜΜΕ, όπως 
περιγράψονται στη διεθνή βιβλιογραφία (Burns & Dewhurst 1996, Berry 1998, 

O’Regan et al. 1998) είναι τα ακόλουθα:

■ Προσωποκρατική διοίκηση με περιορισμένη μεταβίβαση εξουσιών.

■ Σοβαροί περιορισμοί πόρων σε επίπεδο διοίκησης και ανθρώπινου 

δυναμικού, καθώς και οικονομικών πόρων.

■ Εξάρτηση από έναν μικρό αριθμό πελατών, και δραστηριοποίηση σε 

περιορισμένες αγορές.
■ Επίπεδες, ευέλικτες δομές.
■ Υψηλές δυνατότητες καινοτομίας.
■ Αντιδραστική νοοτροπία.
■ Ανεπίσημες, δυναμικές στρατηγικές.

Οι συγκριτικοί παράγοντες αφορούν στον τρόπο με τον οποίο οι ΜΜΕ είναι 

τοποθετημένες έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων. Ορίζονται δηλαδή ως ΜΜΕ σε 
σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό 
χώρο. Ως εκ τούτου, οι ΜΜΕ σε μία χώρα μπορεί να είναι μεγαλύτερες από τις 
«μεγάλες» επιχειρήσεις σε άλλη χώρα.

Η σύνταξη ενός ορισμού με βάση ποσοτικά κριτήρια έχει το πλεονέκτημα, σε 
εθνικό επίπεδο, ότι διευκολύνει τη στόχευση των εθνικών πολιτικών στη 
συγκεκριμένη ομάδα επιχειρήσεων. Διευκολύνει επίσης την παροχή τεχνικής 
υποστήριξης και τη διάχυση των ωφελειών από τις διάφορες πολιτικές και 
πρωτοβουλίες. Καθιστά δυνατή τη φυσική αναγνώριση των ΜΜΕ, ενθαρρύνει τη 
δημιουργία ενώσεων ΜΜΕ και διευκολύνει τον εντοπισμό των προβλημάτων και 
προοπτικών του τομέα.

Πέρα από τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι ΜΜΕ σε κάθε χώρα, εκείνο που 
έχει σημασία είναι ότι, ανεξάρτητα από το απόλυτο μέγεθος τους, τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν είναι παρόμοια στις περισσότερες χώρες. Το γεγονός αυτό είναι 

που τις εντάσσει σε μία διακριτή ομάδα και είναι οι ποιοτικοί και συγκριτικοί 

Γταράγοντες, και όχι ο ποσοτικός ορισμός, που είναι κοινοί και έχουν παγκόσμια 

ϊφαρμογή.

Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Σύσταση ΕΕΚ 

107/1996), ως ΜΜΕ ορίζονται οι επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
- Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους
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- Έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 40 εκατ. ECU, ή ετήσιο 

συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 27 εκατ. ECU.
Όσον αφορά στη διάκριση μεταξύ μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, 

σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ η μικρή (small) επιχείρηση πρέπει να πληροί τα 

ακόλουθα κριτήρια:
- Απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και

- Έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 7 εκατ. ECU, ή ετήσιο 

ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατ. ECU,
Πέραν των ανωτέρω ποσοτικών ορισμών, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι 

ανεξάρτητες, δηλαδή 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 

ή της μικρής επιχείρησης (ανάλογα με την περίσταση).
Το όριο αυτό μπορεί να αυξηθεί σε δύο περιπτώσεις:
■ Εάν η επιχείρηση ανήκει σε δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, σε εταιρείες 

παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου ή θεσμικούς επενδυτές, και υπό τον όρο ότι δεν 
ασκείται έλεγχος ούτε ατομικά ούτε από κοινού.

■ 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 ή της μικρής επιχείρησης.

Τέλος, ως πολύ μικρές (πιίοτο) επιχειρήσεις, ορίζονται αυτές που απασχολούν 
λιγότερους από 10 εργαζομένους.

Πρόσφατα η Επιτροπή εξέδωσε νέα Σύσταση στην οποία προτείνεται ο 
επανακαθορισμός των κριτηρίων που αφορούν στον κύκλο εργασιών και τον 
ισολογισμό. Εφόσον τροποποιηθεί ο ορισμός που ισχύει από το 1996 σύμφωνα με 
τη νέα Σύσταση, τα νέα όρια θα έχουν ως εξής:

Πολύ μικρές Μικρές Μεσαίες

Κύκλος εργασιών 1 εκατ. ευρώ 9 εκατ. ευρώ 50 εκατ. ευρώ

Ισολογισμός 1,4 εκατ. ευρώ 10 εκατ. ευρώ 43 εκατ. ευρώ

1.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τα δυνατά και αδύνατα σημεία που διακρίνουν τις μικρομεσαίες από τις μεγάλες 

επιχειρήσεις καθορίζονται κυρίως από τα τυπικά χαρακτηριστικά τους. Τα 

χαρακτηριστικά που παίζουν καθοριστικό ρόλο είναι η ιδιοκτησία, η στενή επαφή με
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τους πελάτες, οι δομές και το μέγεθος, τα οποία έχουν όλα τόσο θετικές όσο και 
αρνητικές επιδράσεις (Recklies 2001a).

Λόγω του μεγέθους τους, πολλές ΜΜΕ έχουν απλές δομές και συστήματα, που 
διευκολύνουν την ευελιξία και συντομεύουν το χρόνο αντίδρασης. Αποτελούν τη 

βάση για την ικανότητα των ΜΜΕ να προσαρμόζονται γρήγορα σε αλλαγές που 

συμβαίνουν στο περιβάλλον. Ωστόσο, τα συστήματα αυτά συχνά βασίζονται στις 

προσωπικές εμπειρίες του ιδιοκτήτη και όχι σε αντικειμενικούς παράγοντες. Κατά 

συνέπεια, παραμένουν αμετάβλητα, ακόμη και αν οι συνθήκες απαιτούν άλλες δομές 

και συστήματα. Η συνολική στρατηγική κατεύθυνση συχνά εξαρτάται εξολοκλήρου 
από ένα άτομο ή μία μικρή ομάδα ατόμων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, 

το σχετικά μικρό μέγεθος των ΜΜΕ οδηγεί σε μειονεκτήματα όσον αφορά στις 

οικονομίες κλίμακας.
Ο Hauser (2000) τονίζει ότι το μικρό μέγεθος ευθύνεται για ένα από τα 

μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των ΜΜΕ - την ικανότητά τους να προσφέρουν 
προσαρμοσμένα και εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό ωστόσο σημαίνει 
ότι οι ΜΜΕ δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα κόστους που 
απορρέουν από τη μαζική παραγωγή. Επιπλέον, τα σταθερά κόστη επιβαρύνουν τη 
μικρομεσαία επιχείρηση πολύ περισσότερο σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι 
ΜΜΕ έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, και βασίζονται κυρίως σε 

τραπεζικά δάνεια και στα οικονομικά μέσα του ιδιοκτήτη. Τέλος, οι περιορισμοί όσον 
αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό προκύπτουν από την έλλειψη οικονομικών πόρων 
για την πρόσληψη κατάλληλου εργατικού δυναμικού.

Στον πίνακα 1.1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα τυπικά χαρακτηριστικά των ΜΜΕ, 

καθώς και τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που επιφέρουν όσον 
αφορά στη διαδικασία διεθνοποίησης.
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Πίνακας 1.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ΜΜΕ (Recklies 2001b)

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
Εξάρτηση από μικρό 
αριθμό ατόμων 
(συχνά ιδιοκτήτης 

και μάνατζερ είναι το 

ίδιο πρόσωπο)

■ Μακροπρόθεσμη σκέψη και 

προοπτικές
- Σταθερότητα

■ Απουσία πιέσεων για 

βραχυπρόθεσμη επιτυχία

■ Υψηλός βαθμός ταύτισης με την 

επιχείρηση, σταθερή κουλτούρα
■ Υψηλής βαθμός δέσμευσης

■ Στατική σκέψη, περιορισμένη στην 

εμπειρία και τις γνώσεις του ιδιοκτήτη
■ Δυσκολίες προσαρμογής της 

επιχειρηματικής κουλτούρας σε νέες 

καταστάσεις και προκλήσεις

■ Πιθανές συγκρούσεις μεταξύ 
εταιρικών στόχων και προσωπικών 
στόχων του ιδιοκτήτη

Στενές σχέσεις με 
πελάτες και 
επιχειρηματικούς 
εταίρους

■ Σταθερή βάση για επέκταση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας
■ Δυνατότητα ανάπτυξης 
συνεργασιών για αμοιβαίο όφελος
■ Ικανότητα και προθυμία για 

δημιουργία συνεργασιών

■ Κίνδυνος υπερβολικής έμφασης 
στην υπάρχουσα βάση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας

Απλές δομές - Υψηλός βαθμός ευελιξίας και 
προσαρμοστικότητας

■ Μικροί χρόνοι αντίδρασης
- Διαλειτουργική επικοινωνία και 
συνεργασία εντός της επιχείρησης
■ Καινοτομία

■ Περιορισμένη δυνατότητα για 
περίπλοκο σχεδίασμά και υλοποίηση 
διεθνών δραστηριοτήτων

■ Χαμηλός βαθμός προθυμίας για 
εισαγωγή πιο περίπλοκων μεθόδων

Μικρό μέγεθος ■ Βάση για εξειδίκευση, για 
επιτυχία με στρατηγικές σε αγορές 

niche

■ Περιορισμένοι πόροι (οικονομικοί και 

ανθρώπινοι)
■ Περιορισμένα κεφάλαια για τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων και 
αρχικών λειτουργικών ζημιών

■ Οι δαπάνες για έρευνα αγοράς και 
είσοδο στην αγορά καλύπτουν 
μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών 
δαπανών στις ΜΜΕ σε σχέση με τις 
μεγάλες επιχειρήσεις
■ Περιορισμένος αριθμός προσωπικού 
για την ανάληψη πρόσθετων εργασιών

■ Απουσία διεθνώς έμπειρων 
εργαζομένων

■ Έλλειψη αξιοπιστίας στις 

παγκόσμιες αγορές
■ Αδυναμία εκτέλεσης μεγάλων 
παραγγελιών
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1.3 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η έννοια της παγκοσμιοποίησης σχετίζεται με το δίκτυο δεσμών και 

διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών, κοινωνιών και επιχειρήσεων που σχηματίζουν το 

σημερινό παγκόσμιο οικονομικό σύστημα (Acs 1997). Η μεγαλύτερη επίπτωση της 

παγκοσμιοποίησης είναι ότι οι επιχειρηματικές αποφάσεις και δραστηριότητες σε μία 

πλευρά του κόσμου ασκούν σημαντική επίδραση σε άλλες περιοχές, και όλες οι 

επιχειρήσεις, ανεξάρτητό από το μέγεθος τους, είναι πλέον αναγκασμένες να 
σκέφτονται και να λειτουργούν με παγκόσμιο προσανατολισμό.

Τρεις είναι οι βασικές κινητήριες δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης (Hibbert 2000). 
Η πρώτη είναι η αυξανόμενη ενσωμάτων των παραγωγικών διαδικασιών. Φαινόμενα 

όπως outsourcing, licensing, subcontracting και άλλες συνεργατικές προσπάθειες 

που βασίζονται σε έναν αποδοτικότερο διεθνή καταμερισμό εργασίας αποτελούν όχι 
μόνο συχνά φαινόμενα, αλλά και ανάγκη για τις επιχειρήσεις.

Η δεύτερη κινητήρια δύναμη είναι η μείωση ή απόσυρση των θεσμικών φραγμών 

στο διεθνές εμπόριο και τη ροή των κεφαλαίων. Η ανάπτυξη και ενοποίηση των 
παγκόσμιων αγορών δίνει ώθηση στον ανταγωνισμό και αναγκάζει τις κυβερνήσεις 
να υιοθετήσουν φιλελεύθερες πολιτικές, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η τρίτη είναι οι ταχύτατες μεταβολές στην τεχνολογία, ιδιαίτερα όσον αφορά στη 
διάχυση και επεξεργασία της πληροφόρησης και στις επικοινωνίες. Η μείωση του 

κόστους της τεχνολογίας καθιστά ευκολότερο το συντονισμό των δραστηριοτήτων 

έρευνας, μάρκετινγκ και παραγωγής ανά τον κόσμο, και δίνει τη δυνατότητα 
μεγαλύτερου καταμερισμού της παραγωγικής διαδικασίας από τις επιχειρήσεις (Acs 
et al. 2001). Επιπλέον, η βελτίωση της επεξεργασίας πληροφόρησης και των 
επικοινωνιών δημιουργεί μία καλύτερη αντίληψη των διεθνών οικονομικών ευκαιριών.

Μεταξύ των διαφόρων επιδράσεων της παγκοσμιοποίησης, δύο είναι άμεσου 
ενδιαφέροντος για τις ΜΜΕ (Hibbert 2000). Η πρώτη είναι η αύξηση του όγκου του 
διεθνούς εμπορίου. Η δεύτερη είναι ότι έχει εγκαθιδρύσει τον ανταγωνισμό ως τον 
κυρίαρχο παράγοντα στην παγκόσμια αγορά, τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και 
σε επίπεδο κρατών.

Ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, τα όρια μεταξύ εγχώριου και διεθνούς 
εμπορίου έχουν γίνει πλέον δυσδιάκριτα, με τη μείωση των προστατευτικών 

δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών. Οι φραγμοί αυτοί έδιναν στις ΜΜΕ 

Γην επιλογή είτε να αναζητήσουν την προστασία των εθνικών πολιτικών έτσι ώστε να 

διασφαλίσουν τις εγχώριες αγορές τους, ή να αποδεχτούν την πρόκληση και να 

αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο. Με το άνοιγμα των αγορών, οι 

VIME δεν έχουν πια την επιλογή αυτή, καθώς γίνεται όλο και πιο απαραίτητο να
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γίνουν ανταγωνιστικές διεθνώς έτσι ώστε να λειτουργήσουν αποδοτικά, όχι μόνο στις 

διεθνείς, αλλά και στις εγχώριες αγορές.
Η πληροφορική τεχνολογία ανοίγει νέες ευκαιρίες για τις ΜΜΕ, επιτρέποντας τα 

πλεονεκτήματα του μικρού μεγέθους (πχ ευελιξία), να συνδυαστούν με τις οικονομίες 

κλίμακας και φάσματος που παρέχονται από τη δημιουργία ομάδων επιχειρήσεων, 

καθώς και από τη δικτύωσή τους με άλλες επιχειρήσεις ή φορείς όπως 

πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα κτλ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει τη δυνατότητα 

στις μικρές επιχειρήσεις να επεκτείνουν την πελατειακή τους βάση, να εισέλθουν σε 

νέες αγορές και να ορθολογικοποιήσουν τις δραστηριότητές τους. Η εξάπλωση του 
Internet συμβάλλει στη διεύρυνση των γεωγραφικών και τομεακών αγορών, 

ακυρώνοντας πολλά από τα εμπόδια στο μάρκετινγκ και τη διανομή που 
αντιμετώπιζαν οι μικρές επιχειρήσεις κατά την είσοδό τους στις ξένες αγορές.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες έχουν μειώσει σημαντικά το κόστος της 
πληροφόρησης, αυξάνοντας τις δυνατότητες για συμμετοχή στην παγκόσμια 

οικονομία. Τα παραπάνω οδήγησαν στο άνοιγμα των παγκόσμιων αγορών σε νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες και στην εμφάνιση νέων ευκαιριών για πολλές ΜΜΕ οι 
οποίες αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα κόστους, τα οποία δρούσαν ως 
ανασταλτικοί παράγοντες στην προσπάθειά τους να διεθνοποιήσουν τις 
δραστηριότητές τους. Έτσι, μία σημαντική επίδραση των δυνάμεων της 
παγκοσμιοποίησης έγκειται στο γεγονός ότι περιόρισαν πολλά από τα εμπόδια που 
παραδοσιακά εμπόδιζαν τις μικρές επιχειρήσεις να διεθνοποιήσουν τις 
δραστηριότητές τους (όπως εμπορικοί φραγμοί, γραφειοκρατία, πολιτιστικές 

διαφορές, έλλειψη γνώσης ξένης γλώσσας, έλλειψη πόρων, έλλειψη πληροφόρησης 
μάρκετινγκ), και τα οποία μπορούν σήμερα να ξεπεραστούν πιο εύκολα (Caferata & 

Mensi 1995, Bell & Young 1996).
Νέες ευκαιρίες εμφανίζονται επίσης από την ενσωμάτωση των δικτύων 

προσφοράς και ζήτησης μέσω οριζόντιων διασυνδέσεων μεταξύ προμηθευτών και 
πελατών, και μέσω της δημιουργίας κλάστερ επιχειρήσεων. Οι μορφές αυτές 
βιομηχανικής οργάνωσης δίνουν τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να ξεπεράσουν την 
απομόνωσή τους, και να επιλύσουν τα βασικά προβλήματα της έλλειψης πόρων και 
πρόσβασης σε τεχνολογία, προωθώντας τη μεταφορά της γνώσης μέσω της χρήσης 

διασυνδέσεων (συμμαχίες, outsourcing, διασυνδέσεις με την επιστημονική 

κοινότητα). Η απελευθέρωση του εμπορίου, τα ηλεκτρονικά δίκτυα και η διευκόλυνση 

της ροής κεφαλαίων περιλαμβάνονται μεταξύ των παραγόντων που συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη παγκόσμιων συνεργασιών μεταξύ των μικρότερων επιχειρήσεων 

αλλά και μεταξύ ΜΜΕ και μεγάλων πολυεθνικών.
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Παράλληλα όμως, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν νέες προκλήσεις στις οποίες οι 
μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να ανταποκριθούν. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών 
και η ανάπτυξη του διασυνοριακού ανταγωνισμού τοποθετεί τις ΜΜΕ σε μειονεκτική 
θέση έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων. Μέσα σε ένα δυναμικό περιβάλλον που 

χαρακτηρίζεται από συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές, η επίτευξη και διατήρηση 

ανταγωνιστικής θέσης αποτελεί τόσο αναγκαιότητα όσο και πρόκληση. Πολλά από τα 

παραδοσιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ - έλλειψη χρηματοδότησης, 

δυσκολίες στην πρόσβαση και αξιοποίηση της τεχνολογίας - γίνονται πιο έντονα σε 

ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που κυριαρχείται από τις μεταβολές στην 

τεχνολογία, και το οποίο φέρνει στην επιφάνεια νέα προβλήματα όπως η πρόσβαση 
σε δίκτυα πληροφόρησης και η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Κατά συνέπεια, η παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας έχει διπλή 
επίδραση στις ΜΜΕ. Για κάποιες από αυτές προσφέρει νέες ευκαιρίες για επέκταση 
και ανάπτυξη, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των διεθνών αγορών. 
Ωστόσο, για την πλειοψηφία των ΜΜΕ, η οικονομική παγκοσμιοποίηση αυξάνει τον 
ανταγωνισμό με ξένες επιχειρήσεις και επιφέρει ανταγωνιστικές προκλήσεις και 

απειλές.
Η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ θα εξαρτηθεί από την ικανότητά τους να 

προσαρμοστούν στις κινητήριες δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης. Μία σημαντική 

επίπτωση της παγκοσμιοποίησης είναι ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 
χωρών μετακινείται από τους παραδοσιακούς παράγοντες της παραγωγής, όπως γη, 
εργασία και κεφάλαιο, προς οικονομικές δραστηριότητες που βασίζονται στη γνώση. 
Στο εξής η ικανότητα των ΜΜΕ να δημιουργούν, να έχουν πρόσβαση και να 

εμπορευματοποιούν τη γνώση στις παγκόσμιες αγορές θα αποτελέσει τη βασική 
πηγή της ανταγωνιστικότητάς τους (OECD 2000c).

1.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων για την οικονομία, επισημαίνοντας ότι «παίζουν καθοριστικό ρόλο στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην εξαγωγική δραστηριότητα και δρουν ως 
παράγοντες κοινωνικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης» (European 

Commission 1998). Στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις 

αναγνωρίζεται ο ρόλος της μικρής επιχείρησης ως «κινητήριος μοχλός της 

<αινοτομίας, της απασχόλησης καθώς και της κοινωνικής και τοπικής ολοκλήρωσης 

ατην Ευρώπη».

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ 2001) επισημαίνει ότι 
:<οι ΜΜΕ συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς επίσης στην
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αποκέντρωση και την κοινωνική συνοχή. Η ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη μίας 
χώρας είναι ευθέως ανάλογη της ομαλής ενσωμάτωσης και ανάπτυξης των ΜΜΕ, 

στο πλαίσιο της εθνική οικονομίας. Σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης και εντεινόμενου 
ανταγωνισμού, οι ΜΜΕ αποτελούν βασικό στοιχείο ανταγωνιστικότητας των εθνικών 

οικονομιών, ενώ ταυτόχρονα μετατρέπονται σε συστατικά στοιχεία της παγκόσμιας 

οικονομίας».

Συνοπτικά, η στρατηγική σημασία των ΜΜΕ έγκειται, κυρίως, στα ακόλουθα:
Ο Συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης με μεγαλύτερους ρυθμούς σε 

σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο 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.
Ο Συνεισφέρουν στην οικονομία μέσω της μεγαλύτερης ευελιξίας στην παροχή 

υπηρεσιών και την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών.

Ο Αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα της αγοράς και αποτελούν εμπόδιο στις 
μονοπωλιακές θέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο Μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη επιχειρησιακών 

ικανοτήτων και καινοτομίας.
Ο Είναι πολύ σημαντικές για τη διατήρηση της περιφερειακής ανάπτυξης και 

συνοχής.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία: τα δύο 

τρίτα της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από επιχειρήσεις με 
λιγότερους από 250 εργαζομένους. Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί πάνω από 10% 

την τελευταία δεκαετία, με τη σταδιακή μείωση της απασχόλησης στις μεγάλες 
επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ για τις ΜΜΕ (2000), πάνω 
από το 95% των επιχειρήσεων του χωρών μελών του Οργανισμού είναι 
μικρομεσαίες, και αντιπροσωπεύουν το 60%-70% των θέσεων εργασίας στα 
περισσότερα κράτη. Επιπλέον, δεδομένης της τάσης των μεγάλων επιχειρήσεων να 
μεταβιβάζουν, μέσω της πρακτικής outsourcing, πολλές δραστηριότητές τους, ο 
ρόλος των ΜΜΕ στην οικονομία αναμένεται να αυξάνεται συνεχώς. Στην Ευρώπη οι 
ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99,8% των επιχειρήσεων, ενώ στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία 

γο ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο 99%.

Οι ΜΜΕ κυριαρχούν στον τομέα των υπηρεσιών, και ιδιαίτερα στις κατασκευές, 

γο χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Παίζουν 

πτίσης καθοριστικό ρόλο στις επιχειρηματικού τύπου υπηρεσίες, όπως λογισμικό και 

επεξεργασία πληροφόρησης, έρευνα και ανάπτυξη, μάρκετινγκ, οργάνωση 
:πιχειρήσεων και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Οι κλάδοι αυτοί είναι που
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απορροφούν και το μεγαλύτερο μέρος των νέων θέσεων εργασίας που 
δημιουργούνται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν περισσότερες δυνατότητες να 

διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη, ωστόσο το 30%-60% των ΜΜΕ στις χώρες του 

ΟΟΣΑ χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές 

πραγματοποιούν πολλές φορές ανεπίσημες προσπάθειες για έρευνα και ανάπτυξη 

(δηλαδή Ε&Α που δεν λαμβάνονται υπόψη σε επίσημες έρευνες) και καινοτομούν σε 

τομείς που σχετίζονται με την εμπορευματοποίηση υφιστάμενων τεχνολογιών, στη 

δημιουργία προϊόντων ή υπηρεσιών, και στην εισαγωγή ευέλικτων πρακτικών 
εργασίας. Οι μικρότερες επιχειρήσεις κυριαρχούν στην προσαρμογή και υιοθέτηση 
προϊόντων κατάλληλων στις ανάγκες των πελατών και της αγοράς.

Η ικανότητα των μικρών επιχειρήσεων για καινοτομία οφείλεται στην ευελιξία 

που διαθέτουν σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι περισσότερες μεγάλες 
επιχειρήσεις είναι γραφειοκρατικές και ιεραρχικές, και οι εργαζόμενοι ή μάνατζερς με 

ιδέες για ραγδαίες καινοτομίες δεν έχουν συχνά ισχυρή υποστήριξη από την 
επιχείρηση. Οι Acs et al. (1997) υποστηρίζουν ότι στις μεγάλες επιχειρήσεις οι 

καινοτομίες αποτελούν ιδιοκτησία της επιχείρησης, και όχι του εργαζόμενου που την 
εφηύρε. Το γεγονός αυτό αποθαρρύνει τους εργαζόμενους από το να 
πραγματοποιήσουν καινοτομίες. Έτσι, υποστηρίζεται ότι οι ΜΜΕ είναι καλύτερες στη 
δημιουργία καινοτομιών επειδή προστατεύουν καλύτερα τα δικαιώματα του 

νεωτεριστή.
Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι ΜΜΕ εκμεταλλεύονται τις σχέσεις που έχουν 

εγκαθιδρύσει με ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια κτλ. Αντίθετα οι μεγάλες 

επιχειρήσεις βασίζονται στις δικές τους δυνάμεις και δεν δημιουργούν δίκτυα με 
άλλους οργανισμούς. Έτσι, όπως προκύπτει από τις έρευνες που έχουν 
πραγματοποιηθεί, οι ΜΜΕ έχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα σε Ε&Α, και αυτό 
οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στην ικανότητά τους να καινοτομούν εκμεταλλευόμενες 
τη γνώση που έχει δημιουργηθεί εκτός της επιχείρησης (Audretsch & Vivarelli 1996).

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ (2000c), οι ΜΜΕ μπορούν να διακριθούν σε 
τρεις ομάδες:

«> Αυτές που αναπτύσσουν τεχνολογία (Technology developers), οι οποίες 

συνιστούν το 1-3% των συνολικών ΜΜΕ

♦> Αυτές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία περισσότερο από τις υπόλοιπες 

(Leading technology users), οι οποίες συνιστούν το 10-15% και

❖ Αυτές που ακολουθούν την τεχνολογία (Technology followers), οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν το 80-85%. Αυτές διακρίνονται περαιτέρω σε δυνητικούς
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νεωτεριστές (40%) και μη νεωτεριστές (40-45%). Οι δυνητικοί νεωτεριστές 

εμφανίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Απασχολούν άτομα ανώτατης εκπαίδευσης

- Έχουν εισάγει τουλάχιστον ένα νέο προϊόν κατά μέσο όρο

Δίνουν σημασία στην ικανοποίηση του πελάτη και αναγνωρίζουν τη σημασία της 

έρευνας αγοράς

- Δείχνουν προθυμία να συνεργαστούν με άλλες επιχειρήσεις 

Δεν λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Δεν έχουν πατέντες

Πίνακας 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά των τριών κατηγοριών ΜΜΕ

TECHNOLOGY

DEVELOPERS

LEADING
TECHNOLOGY

USERS

TECHNOLOGY
FOLLOWERS

ΜΕΓΕΘΟΣ Μικρές επιχειρήσεις 
(το 40% έχουν < 10 
εργαζομένους, το 
23% > 250

ΚΛΑΔΟΣ Υπηρεσίες ICT, 
υψηλής τεχνολογίας*, 
υπηρεσίες Ε&Α.

Μεταποίηση και 
υπηρεσίες, λιγότερο 
από κλάδους υψηλής 

τεχνολογίας

Μεταποίηση χαμηλής 
τεχνολογίας, σπάνια 
από υπηρεσίες

ΗΛΙΚΙΑ Νέες επιχειρήσεις (το 
33% έχουν ιδρυθεί τα 
τελευταία 5 χρόνια)

Το 59% ιδρύθηκαν 

10 χρόνια πριν
Το 64% ιδρύθηκαν 
πάνω από 10 χρόνια 
πριν

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σημαντικές 
επενδύσεις σε 
έρευνα (το 75% 
επενδύσουν πάνω 
από το 20% του 
κύκλου εργασιών)

Επενδύουν κατά 
μέσο όρο 11% του 
κύκλου εργασιών σε 
Ε&Α

Επενδύουν λιγότερο 

από 5% του κύκλου 
εργασιών σε Ε&Α

* Βιοτεχνολογία, ηλεκτρονικά, τηλεπικοινωνίες, εφαρμογές λογισμικού, νέα υλικά 
Πηγή: OECD 2000c

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι μία υποομάδα μικρών επιχειρήσεων 

υψηλής ανάπτυξης αντιπροσωπεύει το 5-10% των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων. 

Οι εταιρείες αυτές εμφανίζουν υψηλές επιδόσεις όσον αφορά στη δημιουργία 

απασχόλησης και καινοτομίας, και δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της
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οικονομίας. Είναι συγκεντρωμένες σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου 
ενσωματώνονται σε ανεπίσημα ή επίσημα δίκτυα και οι περισσότερες 

πραγματοποιούν διεθνείς δραστηριότητες.
Ο ρυθμός διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει αρχίσει να 

αυξάνεται. Περίπου το 25% των μεταποιητικών ΜΜΕ είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές 

επίπεδο, ποσοστό το οποίο αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Σήμερα, οι ΜΜΕ 

αντιπροσωπεύουν το 25%-35% των παγκόσμιων εξαγωγών του μεταποιητικού τομέα 
και ένα μικρότερο ποσοστό των άμεσων ξένων επενδύσεων. Περίπου το ένα πέμπτο 

των μεταποιητικών ΜΜΕ αντλούν ποσοστό 10-40% του κύκλου εργασιών τους από 

διασυνοριακές δραστηριότητες. Παράλληλα, έχουν αρχίσει να συμμετέχουν με 
μεγαλύτερο ρυθμό σε στρατηγικές συμμαχίες και κοινοπρακτικές επιχειρήσεις, τόσο 

μεταξύ τους όσο και με άλλες, μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

1.5 ΠΡΟΦΙΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΜΜΕ 
(2002), οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύουν το 

99,8% των επιχειρήσεων, το 66% της συνολικής απασχόλησης και το 65% του 
κύκλου εργασιών. Κατά τη διάρκεια των ετών 1995-1998, η δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας από τις ΜΜΕ αντιστάθμισε σε μεγάλο βαθμό την αντίστοιχη απώλεια 
θέσεων εργασίας στις μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις με λιγότερους 

από 100 εργαζομένους ήταν υπεύθυνες για περίπου όλες τις νέες θέσεις εργασίας, 
με ρυθμό 259.000 νέων θέσεων ετησίως. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και 
στο μέλλον.

Παρά τα παραπάνω ενθαρρυντικά στοιχεία, οι πλήρεις δυνατότητες των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ για δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης δεν έχουν ακόμη 
εξαντληθεί. Το 50% κατά μέσο όρο των ΜΜΕ στην Ευρώπη αποτυγχάνουν μέσα στα 
πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας.

Το μέγεθος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των 
χωρών (Πίνακας 1.3). Το μέσο μέγεθος είναι πολύ μικρό στις μεσογειακές χώρες 
(Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία) και στην Ισλανδία, ενώ φτάνει στο ανώτατο 
όριο στην Αυστρία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. Ένας 

σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις διαφορές αυτές είναι το κατά κεφαλήν 

ΑΈΠ: όσο πιο ανεπτυγμένη είναι η χώρα, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέσο μέγεθος των 

επιχειρήσεών της. Επιπλέον, για κλάδους όπως το λιανεμπόριο και οι προσωπικές 

ϋπηρεσίες, η πυκνότητα του πληθυσμού επηρεάζει θετικά το μέσο μέγεθος της 

επιχείρησης. Επειδή το ανώτατο μέγεθος της φυσικής αγοράς για τις επιχειρήσεις
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των κλάδων αυτών είναι δεδομένο, η υψηλή πυκνότητα πληθυσμού συνεπάγεται 

μεγαλύτερο αριθμός δυνητικών πελατών.

Πίνακας 1.3 Διάρθρωση ΜΜΕ ανά χώρα, 2000

Χώρες* Επιχειρήσεις
(Χ'λ)

Μέσο
μέγεθος
επιχείρησης

Κυρίαρχη
τάξη
μεγέθους*

Σχετική
παραγωγικότητα
εργασίας**

Σχετική
κερδοφορία***

ΜΜΕ ΜΚΕ ΜΜΕ ΜΚΕ

Αυστρία 225 10 ΜΜΕ 78 142 -9 10

Βέλγιο 545 6 ΠΜΕ 94 114 16 -28

Δανία 180 9 ΜΜΕ 85 132 -18 25

Φιλανδία 210 6 ΜΚΕ 75 136 -19 15

Γ αλλία 2.490 7 ΠΜΕ 68 164 -17 15

Γ ερμανία 3.550 8 ΜΚΕ 101 99 -4 5

Ελλάδα 800 2 ΠΜΕ 96 129 -1 3
Ιρλανδία 95 10 ΜΜΕ 47 220 2 -1
Ιταλία 4.125 3 ΠΜΕ 89 146 -1 2
Λουξεμβούργο 20 10 ΜΜΕ 103 93 2 -5

Ολλανδία 555 10 ΜΜΕ 90 117 1 -1
Πορτογαλία 685 5 ΜΜΕ 85 157 0 0

Ισπανία 2.700 5 ΠΜΕ 70 218 -6 7

Σουηδία 270 8 ΜΚΕ 84 126 -5 5

Ηνωμένο
Βασίλειο

3.490 6 ΜΚΕ 69 138 -11 7

ΕΕ 19.930 6 ΠΜΕ 78 143 -11 12
Ισλανδία 25 4 ΜΚΕ 23 186 -54 8
Λιχτενστάιν 3 6 ΠΜΕ 89 133 0 0

Νορβηγία 175 6 ΜΜΕ 73 164 -12 13
Σουηδία 320 8 ΜΜΕ 72 157 -10 9

Εκτός ΕΕ 525 7 ΜΜΕ 68 166 -14 12
Σύνολο 20.455 6 ΠΜΕ 78 144 -11 12

Πηγή: Observatory of European SMEs, 2002/No. 2
* Ανάλογα με τη συμμετοχή στη συνολική απασχόληση

* Παραγωγικότητα εργασίας (προστιθέμενη αξία / απασχολούμενο) ως ποσοστό του μέσου 
όρου της χώρας

* Διαφορά μεταξύ προστιθέμενης αξίας και κόστους εργασίας ως ποσοστού της 

προστιθέμενης αξίας, αποτέλεσμα συγκριτικά με το μέσο όρο της χώρας

* Εκτός από τις χώρες μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβάνονται και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η 
Νορβηγία και η Σουηδία
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Η παραγωγικότητα της εργασίας και η κερδοφορία είναι χαμηλότερες στις ΜΜΕ 

σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι διαφορές αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό 
αποτέλεσμα των διαφορών μεταξύ κλάδων. Έτσι, παρόλο που συνολικά η 
παραγωγικότητα εργασίας των ΜΜΕ είναι μικρότερη από το 80% της συνολικής 

παραγωγικότητας όλων των επιχειρήσεων, εντούτοις σε κάποιους κλάδους 

(κατασκευές, χονδρεμπόριο, λιανεμπόριο, μεταφορές και επικοινωνίες) οι διαφορές 

μεταξύ ΜΜΕ και μέσου όρου του κλάδου όσον αφορά τόσο στην παραγωγικότητα 

εργασίας όσο και στην κερδοφορία είναι πολύ μικρότερες. Αντίθετα, σε κλάδους 

όπως εξόρυξη, αγορά ακινήτων, επιχειρηματικές υπηρεσίες και χρηματοοικονομική 

διαμεσολάβηση οι ΜΜΕ έχουν υψηλότερη παραγωγικότητα σε σχέση με τις μεγάλες 
επιχειρήσεις. Οι μεγαλύτερες διαφορές στην παραγωγικότητα και την κερδοφορία 

μεταξύ ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων εμφανίζονται στο μεταποιητικό τομέα καθώς 
και στον κλάδο των προσωπικών υπηρεσιών. Επιπλέον, παρά τη διαφορά τους σε 
σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, ο ρυθμός ανάπτυξης της κερδοφορίας την 

τελευταία δεκαετία ήταν μεγαλύτερος στις ΜΜΕ σε σχέση με τον αντίστοιχο των 
μεγάλων επιχειρήσεων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια οι ΜΜΕ 

κατάφεραν, αυξάνοντας τις τιμές, να βελτιώσουν τα περιθώρια κέρδους τους 
περισσότερο σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Η τάση για εξαγωγές είναι ισχυρότερη στις μεγάλες επιχειρήσεις σε όλους τους 
κλάδους εκτός από το χονδρεμπόριο, όπου οι ΜΜΕ εξάγουν περισσότερο. Αυτό 
εξηγείται από το γεγονός ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ αναπτύσσουν 

διαφορετικές δραστηριότητες. Γενικά, οι μικρές επιχειρήσεις στο χονδρεμπόριο 
εμπλέκονται σε εμπορικές δραστηριότητες, ενώ οι μεγάλες ασχολούνται κυρίως με τη 

διανομή. Οι ΜΜΕ εξάγουν μόνο το 13% του κύκλου εργασιών, ενώ στις μεγάλες 
επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό φτάνει το 21%. Ωστόσο, επειδή οι ΜΜΕ παρέχουν 
αγαθά και υπηρεσίες και σε μεγάλες (εξαγωγικές) επιχειρήσεις, οι έμμεσες εξαγωγές 
των ΜΜΕ είναι σημαντικές. Η μεγαλύτερη τάση για εξαγωγές των μεγάλων 
επιχειρήσεων εξηγεί και την καλύτερη επίδοση που έχουν όσον αφορά στον κύκλο 
εργασιών και την αύξηση της παραγωγής.

Η αύξηση της καθαρής προστιθέμενης αξίας είναι πολύ μεγαλύτερη στις μεγάλες 
επιχειρήσεις, σε σχέση με τις ΜΜΕ. Οι μόνες χώρες στις οποίες οι ΜΜΕ έχουν 

καλύτερη επίδοση είναι η Αυστρία, η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισλανδία. Όσον αφορά στις διαφορές μεταξύ κλάδων, οι 

ΜΜΕ εμφανίζουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην εξόρυξη, τις κατασκευές και το 

εμπόριο, σε αντίθεση με το μεταποιητικό τομέα, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες. 

Γέλος, η αύξηση της απασχόλησης είναι μεγαλύτερη στις ΜΜΕ σε όλους τους 
<λάδους, εκτός από την εξόρυξη.
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Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν γίνει μικρές αλλαγές στη δομή και οργάνωση 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ΕΕ. Όσον αφορά στη διαχειριστική δομή, η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων διοικείται και διαχειρίζεται από τον ιδιοκτήτη, κατά ένα 
ποσοστό 85%. Μία πιο μικρή πλειοψηφία των ΜΜΕ περιγράφουν τη δραστηριότητά 

τους ως οικογενειακές επιχειρήσεις, σε ποσοστό 60%. Το μέγεθος των ομάδων 

διοίκησης έχει επίσης παραμείνει σχετικά σταθερό. Το 15% των εταιρειών έχουν έναν 

διευθυντή ενώ περίπου τα τρία τέταρτα των επιχειρήσεων έχουν μία ομάδα διοίκησης 

που αποτελείται από δύο έως πέντε άτομα.
Στον πίνακα που ακολουθεί (1.4) κάποια βασικά στοιχεία για τις ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις.

Πίνακας 1.4 Βασικοί δείκτες ευρωπαϊκών ΜΜΕ, 2000
ΜΜΕ Μεγάλες

επιχειρήσεις
Σύνολο

Πολύ
μικρές

Μικρές Μεσαίες Σύνολο

Αρ. επιχειρήσεων Χιλ. 19.040 1.200 170 20.415 40 20.455

Απασχόληση Χιλ. 41.750 23.080 15.960 80.790 40.960 121.750

Αρ.
απασχολούμενων 

/ επιχείρηση

2 20 95 4 1.020 6

Κύκλος εργασιών / 
επιχείρηση

Εκατ.
Ευρώ

0,2 3,0 24,0 0,6 255,0 1.1

Μερίδιο εξαγωγών 

στον κύκλο 
εργασιών

% 7 14 17 13 21 17

Προστιθέμενη αξία 

/εργαζόμενο

Χιλ.
ευρώ

40 75 105 65 115 80

Μερίδιο κόστους 
εργασίας στην 
προστιθέμενη αξία

% 66 66 58 63 49 56

Πηγή: Observatory of European SMEs, 2002/No. 2

1.6 ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει θεσμοθετημένος ορισμός για τις ΜΜΕ. Ένας 

διαδεδομένος ορισμός είναι αυτός που χρησιμοποιούν οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις και έχει ως βασικό κριτήριο την απασχόληση στις επιχειρήσεις. Οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν χρησιμοποιούν ποιοτικά στοιχεία, αλλά ωστόσο δεν
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θεωρούν ως ΜΜΕ τις θυγατρικές πολυεθνικών και αυτές που έχουν μεγάλο τζίρο, 
χωρίς αυτό το όριο να προσδιορίζεται, αν και γίνεται πολλές φορές αναφορά στο όριο 
τήρησης των βιβλίων Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (300 εκατ. δρχ).

Ένας δεύτερος ορισμός για τις ΜΜΕ είναι αυτός που δίνει η Τράπεζα της 

Ελλάδος, προκειμένου να τύχουν ευνοϊκή δανειοδότηση από το ειδικό κεφάλαιο της 

197/78 ΑΝΕ. Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, ως ΜΜΕ χαρακτηρίζονται όσες 

επιχειρήσεις έντασης εργασίας έχουν μέχρι 100 εργαζομένους και μέχρι 800 εκατ. 
δρχ τζίρο. Για τις επιχειρήσεις με ένταση κεφαλαίου η απασχόληση ορίζεται στα 50 

άτομα, ενώ ο τζίρος παραμένει ίδιος.
Τέλος, ο Αναπτυξιακός Νόμος 2601/98 (άρθρο 3) θεωρεί ως ΜΜΕ όσες 

απασχολούν έως 120 άτομα.

Η έλλειψη σαφούς ορισμού των ΜΜΕ και η έλλειψη αξιόπιστων στατιστικών 
στοιχείων για τις επιχειρήσεις είναι χαρακτηριστικό στοιχείο στη χώρα μας (ΟΚΕ 

2001). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ορισμένες στατιστικές 
επιχειρήσεων που έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια για την Ελλάδα.

Πίνακας 1.5 Σύνολο επιχειρήσεων Ελλάδας και αριθμός ΜΜΕ

Έτος
Απογραφής

Πηγή Αριθμός
Επιχειρήσεων

Αριθμός
ΜΜΕ

% ΜΜΕ
Κριτήρια

1988 ΕΣΥΕ 509.722 507.072 99,5 Μέχρι 49 άτ.

1996 EUROSTAT 733.200 731.000 99,6 Μέχρι 49 άτ.
1997 Υπ. Οικονομικών 

ΚΕΠΥΟ
793.790 780.281 98,2 Μέχρι 300 

εκ. τζίρο *
1998 Υπ. Οικονομικών 

ΚΕΠΥΟ
755.702 708.142 93,7 Κάτω των 7 

εκ. καθαρά 
κέρδη *

* Το κριτήριο ε ναι ανεπίσημο και ενδεικτικό

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι ο πιο αξιόπιστος αριθμός 
επιχειρήσεων είναι αυτός που αναφέρει η EUROSTAT (733.200 επιχειρήσεις) και 
αυτό επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία ΦΠΑ του 1997, όπου αναφέρεται ο ίδιος 
περίπου αριθμός επιχειρήσεων.

Στον παρακάτω πίνακα (1.6) γίνεται αναλυτική κατάταξη των επιχειρήσεων κατά 

μέγεθος απασχόλησης και κύκλου εργασιών που επιτρέπουν τη διατύπωση όχι μόνο 

της γενικής εικόνας των ΜΜΕ, αλλά και της εσωτερικής κατανομής τους, κατά 
υποορισμό.
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Πίνακας 1.6 Κατάταξη επιχειρήσεων στην Ελλάδα, 1996

Τάξη μεγέθους απασχόλησης Σύνολο

(Χ'λ.)
0 1-9 10-49 50-249 250+

Αριθμός
επιχειρήσεων

393,7 321,1 16,1 2,2 0,1 733,2

Ποσοστιαία 
διάρθρωση (%)

53,7 43,8 2,2 0,3 0,0 100,0

Αριθμός
απασχολούμενων

433,8 508,4 303,3 222,0 1.694,6

Ποσοστιαία 
διάρθρωση (%)

25,6 30,0 17,9 13,1 13,5 100,0

Κύκλος εργασιών 21.325 112.218,5 73.413,9 67.470,9 349.590,2

Ποσοστιαία 
διάρθρωση (%)

6,1 32,1 21,0 19,3 21,5 100,0

Μέση απασχόληση 

ανά επιχείρηση
1.1 1,6 18,8 100,9 2,3

Μέσος κύκλος 
εργασιών (ECU)

54.166 349.481 4.559.870 30.668.590 476.800

Τζίρος ανά 
εργαζόμενο (ECU)

49.159 220.728 242.050 303.923 206.297

Πηγή: EUROSTAT, Enterprises in Europe 2001 
* Τζίρος σε εκατ. ECU

Τα στοιχεία του πίνακα δείχνουν ότι στην Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων είναι ΠΜΕ, με προσωπικό λιγότερο από 10 άτομα και χαρακτηρίζονται 
από τον οικογενειακό τους χαρακτήρα. Επίσης, υπάρχει υψηλό ποσοστό 
αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 53,7% των επιχειρήσεων, και 
μαζί με τις επιχειρήσεις με απασχόληση μέχρι 9 άτομα αποτελούν το 97,5% των 
επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις μέχρι 49 ατόμων έχουν το 73,5% της απασχόλησης 
και το 59,2% των εσόδων των επιχειρήσεων.

Από άποψη κύκλου εργασιών, οι επιχειρήσεις με 0-9 άτομα κατέχουν μερίδιο 
38,2%, ενώ οι επιχειρήσεις με 0-49 άτομα (ΜΜΕ) κατέχουν 59,2%.

Από άποψη απασχόλησης, οι ΜΜΕ με 0-49 άτομα απασχολούσαν συνολικά 

1.245.500 άτομα ή το 73,5% των απασχολούμενων.

Οι ατομικές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους κλάδους 

χονδρεμπορίου, λιανικού εμπορίου, επισκευής οχημάτων και άλλων προσωπικών 

και οικιακών αγαθών, ξενοδοχεία και εστιατόρια.
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Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μερίδιο της οικονομίας, και 

θεωρούνται ως βασικοί παράγοντες της δημιουργίας απασχόλησης και της εθνικής 
και περιφερειακής ανάπτυξης. Κατά τη δεκαετία 1988-98 οι ΜΜΕ δημιούργησαν 
50.000 νέες θέσεις εργασίας και την ίδια περίοδο ο συνολικός αριθμός των 

επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 19.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι, μαζί με 

την Ιταλία, οι χώρες με τη μεγαλύτερη αναλογία επιχειρήσεων σε σχέση με τον 

πληθυσμό (694,4 και 683 επιχειρήσεις ανά 10.000 κατοίκους αντίστοιχα έναντι 546,4 

επιχειρήσεων στην ΕΕ).

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο για τις ΜΜΕ στην Ελλάδα, σχετίζεται με το 

βαθμό προσαρμοστικότητας και ευελιξίας τους, ο οποίος προκύπτει από την 
ανασύνθεση των επιχειρήσεων, που πραγματοποιείται με την είσοδο και έξοδο 
επιχειρήσεων (άνοιγμα-κλείσιμο). Στην Ελλάδα οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις 
ανέρχονται κατά μέσο όρο, στο 12% των επιχειρήσεων και οι εξερχόμενες στο 7,9%. 
Έτσι μένει ένα θετικό ποσοστό νέο-εγγεγραμμένων επιχειρήσεων 4,1%. Αυτό 

σημαίνει ότι οι ελληνικές ΜΜΕ προσαρμόζονται με ταχύτερους ρυθμούς από την ΕΕ 
(2%), πράγμα φυσιολογικό αν ληφθεί υπόψη η ανάγκη κάλυψης της υστέρησης όσον 

αφορά στις νέες ανταγωνιστικές συνθήκες. Τα ποσοστά ανασύνθεσης στην Ελλάδα 
δείχνουν το δυναμισμό και την ανθεκτικότητα ων ΜΜΕ, να δημιουργούνται και να 
αναπτύσσονται κάτω από αντίξοες συνθήκες. Στον πίνακα 1.7 παρουσιάζονται 

συνοπτικά τα παραπάνω στοιχεία.

Πίνακας 1.7 Άνοιγμα - Κλείσιμο επιχειρήσεων, Διαφορά

Έτη Άνοιγμα Κλείσιμο Διαφορά

1991 104.848 41.514 63.334

1992 108.723 49.833 58.890

1993 106.921 58.088 48.833
1994 87.407 64.744 22.663

1995 83.969 72.765 11.204

1996 82.550 59.541 23.009

1997 78.585 55.202 23.383

Σύνολο 1991-1997* 653.003 401.687 251.316

1999 104.587 59.300 45.287
Πηγή: Υπ. Οικονομικών, Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Σημίτη, ΕΣΥΕ 

*δεν υπάρχουν στοιχεία για το 1998

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, κάθε χρόνο προστίθενται στο απόθεμα 

επιχειρήσεων της χώρας μας 35.902 επιχειρήσεις, και το 1999 45.287 επιχειρήσεις.
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Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (2001), στη Γνώμη που 

εξέδωσε σχετικά με το νέο περιβάλλον λειτουργίας των ελληνικών ΜΜΕ, παρουσιάζει 

ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία:
ν' Οι νέες ευκαιρίες επέκτασης που εμφανίστηκαν με τη γενικότερη οικονομική 

ανάπτυξη και την αύξηση του ΑΕΠ αξιοποιήθηκαν μερικώς μόνο από τις ελληνικές 

ΜΜΕ.
ν' Λόγω της έντονης μεταβατικότητας της οικονομίας, έχουν δημιουργηθεί 

επιχειρήσεις δύο ταχυτήτων: αυτές που πρωτοπορούν σε ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα και αυτές που δέχονται πιέσεις από τον ανταγωνισμό. Η μεγάλη 

πλειοψηφία των ελληνικών ΜΜΕ ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Παρατηρείται έντονη 

υστέρηση στη δομή της οργάνωσης και διοίκησης των ΜΜΕ, σε σχέση με τις ανάγκες 

που επιβάλλει ο ανταγωνισμός.
ν' Η συμμετοχή της ελληνικής οικονομίας στην ΟΝΕ δεν έχει αποφέρει 

σημαντικά οφέλη, από πλευράς ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καθώς το μεγαλύτερο 

μέρος των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχουν αξιοποιήσει «εξαγωγικά» την αγορά 
αυτή.

ν' Εντάθηκε η διείσδυση ξένων προϊόντων στην ελληνική αγορά, λόγω της 

διεθνοποίησης των οικονομιών, χωρίς να ανταποδοθεί από ανάλογη εξαγωγική 
διείσδυση των ελληνικών ΜΜΕ, ιδίως στις χώρες της ΕΕ.

ν' Η είσοδος ξένων επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά, μέσω εξαγορών και 

συνεργασιών με ελληνικές, συνδυάστηκε, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων με 
ένταση της ισχύος τους στην ελληνική αγορά, χωρίς ανάπτυξη εξαγωγών. Οι 
εξελίξεις αυτές οδηγούν σε ραγδαία ανακατανομή της αγοράς, ιδίως στο λιανεμπόριο, 
υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων. Παράλληλα, αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις 
μετατρέπονται σιγά - σιγά σε πολυεθνικές, μέσω της δραστηριοποίησης ή της 

εξαγοράς άλλων επιχειρήσεων όχι μόνο στη βαλκανική αλλά και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη και τον κόσμο.

ν' Η αξιοποίηση της γειτνίασης της Ελλάδας με τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης έχει 
αποφέρει αρχικά αποτελέσματα, παρά τις διάφορες αντιξοότητες. Ωστόσο, η 
εξωστρέφεια των ΜΜΕ παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να έχουν 
μικρή συμμετοχή στις εξαγωγές.

ν' Η σύσταση των ελληνικών εξαγωγών συνεχίζει να βασίζεται στους 

παραδοσιακούς τομείς. Η συνεχιζόμενη εσωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας 

συνεπάγεται έλλειψη ισχυρών εξωγενών παραγόντων ανάπτυξης (εξαγωγές, εισροή 

επενδυτικών κεφαλαίων κ.ά.). Οι εισροές πόρων των Κ.Π.Σ. υποκαθιστούν, σε 

κάποιο βαθμό, προσωρινά την έλλειψη αυτή.
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S Η χρήση εξωτερικών υπηρεσιών από τις μεγάλες επιχειρήσεις (outsourcing) 
και οι υπεργολαβίες θα ενταθούν, καθώς οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να παράγουν 
εσωτερικά μόνο τις λειτουργίες και το είδος προϊόντων τα οποία θεωρούν μέρος του 
βασικού ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.

s Οι καταναλωτές δείχνουν όλο και μεγαλύτερη προτίμηση για τις παγκόσμιες 

μάρκες (global brands).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο επιχειρησιακό περιβάλλον στην Ελλάδα για 

τις ΜΜΕ γίνεται πιο σύνθετο. Σε σχέση με τις ΜΜΕ σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, οι 
ελληνικές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν επιπλέον, προβλήματα, όπως το πρόβλημα της 
απόστασης από την υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά, η τεχνολογική υστέρηση, το 

χαμηλό επίπεδο οργάνωσης, η έλλειψη συνεργασίας με μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ 
δεν είναι εξοπλισμένες για να αναλάβουν του επιχειρηματικούς κινδύνους που 
συνεπάγεται η δραστηριοποίηση σε τρίτες, ακόμη και γειτονικές αγορές.

Ο ΟΟΣΑ, στην ετήσια έκθεσή του για τις ΜΜΕ (2000), επισημαίνει ότι, παρά τη 

συνολική πρόοδο στην οικονομία, κυριαρχούν οι χαμηλής προστιθέμενης αξίας 
δραστηριότητες. Η μεγάλη πρόκληση για τις ελληνικές ΜΜΕ είναι να ενδυναμώσουν 
την ποιότητα, το σχεδίασμά, την καινοτομία και τη γνώση που ενσωματώνεται στα 
προϊόντα (αγαθά και υπηρεσίες). Η ανταπόκριση στην πρόκληση αυτή προϋποθέτει 
την αλλαγή στο κυρίαρχο τρόπο επιχειρηματικής συμπεριφοράς (προς την 
κατεύθυνση της μεγαλύτερης ανταπόκρισης στις αλλαγές των συνθηκών αγοράς, της 

αναζήτησης αγορών niche, της έμφασης σε έρευνα και ανάπτυξη και της 
ενδυνάμωσης της συνεργασίας) καθώς και την αναβάθμιση των ικανοτήτων και 

επιδεξιοτήτων.

1.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά στην οικονομική 

ανάπτυξη, και ιδιαίτερα στην απασχόληση, είναι αδιαμφισβήτητος και διεθνώς 
αναγνωρισμένος. Η παρουσία των ΜΜΕ είναι σημαντική σε όλους τους τομείς της 
οικονομικής δραστηριότητας, με ιδιαίτερα έντονη παρουσία στον τομέα των 
υπηρεσιών, κυρίως επιχειρηματικών. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αυτές εμφανίζουν 
ορισμένα διακριτικά χαρακτηριστικά τα οποία τις διαφοροποιούν από τις μεγάλου 

μεγέθους επιχειρήσεις, και τα οποία οδηγούν σε συγκεκριμένες πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα σε σχέση με τη διεθνοποίηση.

Οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης οδήγησαν στην εμφάνιση νέων προκλήσεων 

για τις ΜΜΕ, οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, 

προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Παράλληλα, οι 
5υνάμεις αυτές δημιουργούν ευκαιρίες, με το άνοιγμα νέων αγορών και με τις
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συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία, οι οποίες μειώνουν το κόστος και διευκολύνουν 

την πρόσβαση στην πληροφόρηση και τις επαφές με επιχειρηματικούς εταίρους σε 
απομακρυσμένες αγορές.

Η διεθνής επέκταση των δραστηριοτήτων προκύπτει σήμερα ως ανάγκη για όλες 

τις επιχειρήσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Για 

το σκοπό αυτό, και δεδομένης της στρατηγικής σημασίας των ΜΜΕ, είναι απαραίτητο 

να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης προς τις μικρές επιχειρήσεις 

στην προσπάθειά τους να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στις διεθνείς αγορές. 

Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
εμφανίζουν οι επιχειρήσεις αυτές κατά τη διαδικασία διεθνοποίησης, καθώς και τα 

προβλήματα και ανάγκες που προκύπτουν στην προσπάθειά τους αυτή. Η ανάπτυξη 

μέτρων και πολιτικών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε νέες αγορές, την 
εξοικείωση των ΜΜΕ με τις νέες τεχνολογίες και η υλοποίηση μίας αποτελεσματικής 
εξαγωγικής πολιτικής πρέπει να αποτελούν τομείς προτεραιότητας για τους 

αρμόδιους εθνικούς και διεθνείς φορείς επιχειρηματικότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διεθνοποίηση θεωρείται γενικά ως μία πολύπλοκη και πολυδιάστατη 

διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει ζητήματα όπως:

❖ Ποια στάδια ακολουθούν οι επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία διεθνοποίησης των 
δραστηριοτήτων τους;

♦> Ποιοι γενικοί παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της 
επιχείρησης παίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη της απόφασής της να 
διεθνοποιήσει τις δραστηριότητές της;

❖ Ποια είναι τα κίνητρα τα οποία ωθούν τις επιχειρήσεις στην έναρξη της 
διαδικασίας διεθνοποίησης;

❖ Πώς επιλέγουν οι επιχειρήσεις την αγορά - στόχο στην οποία θα επεκτείνουν 
τις δραστηριότητές τους;

♦> Πώς επιλέγουν τη μέθοδο με την οποία θα διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητές 

τους;

Ζητήματα όπως τα παραπάνω έχουν διερευνηθεί εκτεταμένα κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων δεκαετιών. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις έρευνες που έχουν 
πραγματοποιηθεί δίνουν έμφαση στις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η έρευνα 
για τη διαδικασία διεθνοποίησης που αναφέρεται στις μικρές επιχειρήσεις ασχολείται 
κυρίως με τα διάφορα στάδια ανάπτυξης εξαγωγικής δραστηριότητας (όπως συχνά 
αναφέρεται η διαδικασία διεθνοποίησης όταν πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις).

Με δεδομένη τη φύση της παγκόσμιας αγοράς, οι μικρές επιχειρήσεις 
λειτουργούν πλέον σε ένα περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από προβλήματα 
παρόμοια με αυτά που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
σε διεθνές επίπεδο (Ahokangas 1998). Κατά συνέπεια, είναι αδύνατον για τις ΜΜΕ 
να λειτουργήσουν σε μία αγορά χωρίς να λάβουν υπόψη τους κινδύνους και τις 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται από το διεθνή ανταγωνισμό. Για το λόγο αυτό, και 

παρά τις διαφορές που εμφανίζονται στη συμπεριφορά μεταξύ μεγάλων και μικρών 

επιχειρήσεων, θεωρείται σκόπιμο να παρουσιαστούν αρχικά κάποια στοιχεία σχετικά 

με τις γενικές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί αναφορικά με τη διαδικασία 

διεθνοποίησης. Στη συνέχεια θα εξετασθεί κατά πόσο, με βάση τις διάφορες
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εμπειρικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, 
οι θεωρίες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωση των μικρών 
επιχειρήσεων.

2.2 ΘΕΩΡΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί για την κατανόηση και 

ερμηνεία της διαδικασίας διεθνοποίησης. Τα κυριότερα μοντέλα που προσπαθούν να 
εξηγήσουν τη διεθνοποίηση είναι τα μοντέλα μάθησης και υιοθέτησης καινοτομίας 

(learning and innovation adoption models), το εκλεκτικό μοντέλο (eclectic model), τα 
μοντέλα δικτύου (network models) και τα μοντέλα που βασίζονται στους πόρους 

(resource - based models). Τα δύο πρώτα αντιπροσωπεύουν παραδοσιακές 

προσεγγίσεις στη διεθνοποίηση, ενώ τα μοντέλα δικτύων και αυτά που βασίζονται 

στους πόρους αναπτύχθηκαν πιο πρόσφατα.

2.2.1 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (TRADITIONAL APPROACHES)
Οι περισσότερες από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις δίνουν έμφαση στην 

ύπαρξη σταδίων ανάπτυξης των διεθνών δραστηριοτήτων. Ο πίνακας 2.1 
περιλαμβάνει μία συνοπτική παρουσίαση των προσεγγίσεων αυτών.

Πίνακας 2.1 Παραδοσιακές προσεγγίσεις διεθνοποίησης (Laine & Kock 2000)
Προσεγγίσεις 1) Μοντέλα μάθησης και υιοθέτησης 

καινοτομίας
(Learning and innovation adoption models)

2) Εκλεκτικό Μοντέλο 
(Eclectic Model)

Έρευνα A) Μοντέλο U

Aharoni 1966 
Johanson & Wiedersheim- 
Paul 1975
Johanson & Vahlne 1977 
Johanson & Mattsson 1988

Β) Μοντέλα I

Rogers 1962 
Bilkey & Tesar 1977 
Czinkota & Johnston 
1981
Czinkota 1987

Dunning 1988, 1993 
Hill, Hwang & Kim 
1990

Μέγεθος
επιχειρήσεων

Μεγάλες επιχειρήσεις Όλες οι επιχειρήσεις Μεγάλες επιχειρήσεις

Υποθέσεις για 
διεθνοποίηση

Διαδικασία σταδιακής 
αύξησης διεθνούς γνώσης 
και δέσμευσης πόρων, που 
επηρεάζεται από 
αποφάσεις που 
λαμβάνονται σταδιακά

Διαδικασία μάθησης 
που σχετίζεται με μία 
καινοτομία ή μία νέα 
ιδέα

- Ορθολογική λήψη 
αποφάσεων εντός της 
εταιρείας
- Οι παράγοντες του 
περιβάλλοντος είναι 
σημαντικοί
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2.2.1.1 Μοντέλα μάθησης και υιοθέτησης καινοτομίας (Learning and innovation 

adoption models)
Τα μοντέλα αυτά αντιμετωπίζουν τη διεθνοποίηση ως μία συνεχή διαδικασία 

μάθησης, κατά την οποία οι επιχειρήσεις μετακινούνται σταδιακά σε υψηλότερα 

επίπεδα διεθνοποίησης, με βάση την εμπειρία (ή μάθηση) που έχουν αποκτήσει από 

τα προηγούμενα στάδια. Στην καρδιά των μοντέλων αυτών βρίσκεται το μοντέλο 

Uppsala περί διεθνοποίησης, το οποίο βασίζεται στα άρθρα των Johanson & 
Wiedersheim-Paul (1975) και Johanson & Vahlne (1977), και το οποίο αποτελεί το 
επίκεντρο πολλών ερευνών που εξετάζουν τη διαδικασία διεθνοποίησης.

Το μοντέλο Uppsala περιλαμβάνει την ιδέα της σταδιακής αλλαγής και 
ανάπτυξης της διαδικασίας διεθνοποίησης. Σύμψωνα με τη θεωρία των Johanson & 
Wiedersheim-Paul (1975), η δέσμευση της επιχείρησης σε μία ξένη αγορά 

αναπτύσσεται βάσει μίας «αλυσίδας εγκαθίδρυσης» (chain of establishment), η 
οποία περιλαμβάνει πέντε διαδοχικά στάδια, το καθένα από τα οποία 

αντιπροσωπεύει υψηλότερο βαθμό διεθνοποίησης. Το πρώτο στάδιο της απουσίας 
οποιωνδήποτε εξαγωγικών δραστηριοτήτων ακολουθείται από το δεύτερο στάδιο 
που χαρακτηρίζεται από περιστασιακές εξαγωγές. Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει 
συστηματικές εξαγωγές μέσω ανεξάρτητων αντιπροσώπων (πρακτόρων). Στο 
τέταρτο στάδιο, η επιχείρηση ιδρύει εμπορική θυγατρική στο εξωτερικό, ενώ στο 
πέμπτο και τελευταίο στάδιο ιδρύεται παραγωγική μονάδα. Η διαδοχή αυτή των 
σταδίων καταδεικνύει μία σταδιακή αύξηση της δέσμευσης στην αγορά ως 
αποτέλεσμα του υψηλότερου επιπέδου γνώσης και εμπειρίας.

Με στόχο να εξηγήσουν τη σταδιακή ανάπτυξη της διαδικασίας, οι Johanson & 
Vahlne (1977) διαμόρφωσαν ένα δυναμικό μοντέλο, στο οποίο τα αποτελέσματα 
(outcomes) ενός κύκλου γεγονότων θεωρείται ότι παρέχουν τις εισροές (inputs) για 
τον επόμενο κύκλο. Η βασική υπόθεση είναι ότι η γνώση της ξένης αγοράς και η 
δέσμευση σε αυτήν επηρεάζουν τόσο τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη δέσμευση 
όσο και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες, τα οποία με τη σειρά 
τους επηρεάζουν το βαθμό γνώσης της αγοράς και τη δέσμευση σε αυτήν (Andersen 
1993.) Βάσει της υπόθεσης αυτής, η παρούσα κατάσταση της διεθνοποίησης 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ερμηνεία της μετέπειτα πορείας της.

Όσον αφορά στην επιλογή της ξένης αγοράς, οι Johanson & Vahlne (1977) 

υπέθεσαν ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν αρχικά σε γειτονικές χώρες και στη συνέχεια 

εισέρχονται σε αγορές με μεγαλύτερη «ψυχική απόσταση» (psychic distance). Η 
ψυχική απόσταση ορίζεται ως οι παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν ή διαταράσσουν
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τη ροή της πληροφόρησης μεταξύ της επιχείρησης και των αγορών της, 
συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας, κουλτούρας κτλ.

Τα μοντέλα μάθησης που σχετίζονται με την καινοτομία βασίζονται στις απόψεις 
του Rogers (1962) σχετικά με τη διαδικασία υιοθέτησης. Σύμφωνα με τα μοντέλα 

αυτά, η διεθνοποίηση αντιμετωπίζεται ως μία διαδικασία μάθησης που συνδέεται με 

την υιοθέτηση μίας καινοτομίας ή μίας νέας ιδέας. Ένα από τα μοντέλα είναι αυτό των 

Czinkota (1982), και Czinkota & Johnston (1981) το οποίο προτείνει έξι διαδοχικά 
στάδια: η απρόθυμη επιχείρηση (the unwilling firm), η αδιάφορη επιχείρηση (the 

uninterested firm), η ενδιαφερόμενη επιχείρηση (the interested firm), η 

πειραματιζόμενη επιχείρηση (the experimenting firm), ο ημι-έμπειρος μικρός 
εξαγωγέας (the semi-experienced small exporter) και τέλος ο έμπειρος μεγάλος 

εξαγωγέας (the experienced large exporter). Καθώς η εταιρεία εισέρχεται σε κάθε νέο 

στάδιο, χρειάζεται νέες ικανότητες και πόρους.
Παράλληλα, όσον αφορά στη μέθοδο που επιλέγουν οι επιχειρήσεις για την 

είσοδό τους στην ξένη αγορά, οι εμπειρικές έρευνες δείχνουν ότι καθώς αυξάνεται το 
επίπεδο της διεθνοποίησης, αλλάζουν και οι μέθοδοι εξυπηρέτησης της ξένης 
αγοράς (Welch & Luostarinen 1988). Οι μέθοδοι αυτές περιλαμβάνουν τις έμμεσες 

εξαγωγές (indirect exporting), τις άμεσες εξαγωγές (direct exporting), τις συμφωνίες 
παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (licensing), τις κοινοπρακτικές 
επιχειρήσεις (joint ventures) ή άμεσες επενδύσεις (direct investments) σε θυγατρικές. 

Έτσι, κάθε στάδιο χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη μέθοδο εξαγωγών, ενώ η 
δέσμευση, το ρίσκο, ο έλεγχος και οι δυνατότητες κέρδους αυξάνουν σε κάθε 
διαδοχικό στάδιο. Στο σχήμα 2.1 παρουσιάζεται σχηματικά η σχέση μεταξύ μεθόδου 

εισόδου και επιπέδου δέσμευσης, ρίσκου και προοπτικών κέρδους.

Σχήμα 2.1 Μέθοδοι εισόδου σε διεθνείς αγορές (Kotler 1991)

Τα μοντέλα μάθησης και υιοθέτησης καινοτομίας χρησιμοποιήθηκαν για την 

ανάλυση της διαδικασίας διεθνοποίησης τόσο των μεγάλων όσο και των μικρών 

επιχειρήσεων. Η βασική ιδέα των μοντέλων αυτών είναι η σταδιακή εξέλιξη της 

διαδικασίας, καταρχήν σε όρους δραστηριοτήτων και στη συνέχεια σε όρους πόρων. 
Ωστόσο, όσον αφορά στη διαδικασία διεθνοποίησης, τα μοντέλα αυτά περιγράφουν
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μόνο τη διαδικασία της αλλαγής αλλά όχι τις διαστάσεις της ή τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις κατά την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων τους.

2.2.1.2 Εκλεκτικό Μοντέλο Λήψης Αποφάσεων (Eclectic decision making 

model)

Οι προσεγγίσεις αυτές υποστηρίζουν ότι οι παράγοντες που περιλαμβάνονται 
στο μοντέλο εμπίπτουν στην ορθολογική λήψη αποφάσεων από τις επιχειρήσεις 

(Bjorkman 1990). Το μοντέλο του Dunning (1988, 1993) περί διεθνοποίησης δίνει 
έμφαση στις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις 
αυτές ιδρύουν παραγωγικές εγκαταστάσεις σε περιοχές όπου μπορούν να 
εκμεταλλευθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ανταγωνιστικά τους 

πλεονεκτήματα.
Πιο εξελιγμένο είναι το μοντέλο των Hill et al.. (1990) το οποίο δίνει έμφαση σε 

θέματα ελέγχου, δέσμευσης πόρων καθώς και ρίσκου διασποράς (dissemination 
risk). Σύμφωνα με αυτό, διαφορετικές μέθοδοι εισόδου καταδεικνύουν διαφορετικό 
επίπεδο ελέγχου πάνω στις ξένες λειτουργίες (Anderson & Gatingnon 1986). Ο 
έλεγχος αυτός είναι ελάχιστος στην περίπτωση των συμφωνιών παραχώρησης 
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (licensing), ενώ μεγαλύτερος έλεγχος ασκείται στις 
θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Το ρίσκο διασποράς, από την άλλη πλευρά, 
αναφέρεται στον κίνδυνο να χρησιμοποιηθεί το πλεονέκτημα τεχνογνωσίας της 
επιχείρησης από κάποιον εταίρο εις βάρος αυτής. Για παράδειγμα, το τελευταίο 
μπορεί να συμβεί στην περίπτωση των συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης ή της κοινοπρακτικής επιχείρησης. Ιδιαίτερα για τις εταιρείες με 
πλεονεκτήματα τεχνολογίας, οι κίνδυνοι διασποράς μπορεί να αποτελόσουν ένα 
σημαντικό πρόβλημα.

Η κύρια ιδέα και το βασικό πλεονέκτημα του μοντέλου αυτού είναι ότι εξηγεί τις 
αποφάσεις ή επιλογές που σχετίζονται με τη διεθνοποίηση. Το εύρος των 
.ιεταβλητών που χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία των επιλογών είναι αρκετά 
,ιεγάλο, και περιλαμβάνει μεταβλητές που σχετίζονται τόσο με την επιχείρηση όσο 
<αι με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Ωστόσο, το εκλεκτικό μοντέλο 

•χει περιορισμένη αξία όσον αφορά στην ανάλυση και κατανόηση των διαδικασιών 

(αι της δυναμικής της διεθνοποίησης. Επιπλέον, οι περισσότερες εφαρμογές του 

:κλεκτικού μοντέλου εστιάζουν περισσότερο στις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις 

(αι όχι στις ΜΜΕ. Η βασική λοιπόν συνεισφορά του μοντέλου αυτού όσον αφορά στη 

διαδικασία διεθνοποίησης είναι ότι δίνει έμφαση στο ζήτημα του ελέγχου των πόρων,
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παρόλο που το θέμα αυτό δεν αναλύεται σε σχέση με την ανάπτυξη της εταιρείας ή 
των δραστηριοτήτων της.

2.2.2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (NETWORK APPROACHES)

Οι θεωρίες δικτύου (network theories) υποστηρίζουν ότι η διαδικασία 

διεθνοποίησης είναι περισσότερο πολύπλοκη και λιγότερο δομημένη σε σχέση με 

αυτό που υποστηρίζουν οι παραδοσιακές προσεγγίσεις.

Με βάση το μοντέλο Uppsala, οι Johanson & Vahlne (1990) διερεύνησαν τη 

διαδικασία διεθνοποίησης εφαρμόζοντας τη θεώρηση των δικτύων. Ορίζουν τη 

διεθνοποίηση ως την ανάπτυξη δικτύων επιχειρηματικών σχέσεων σε άλλες χώρες 

μέσω επέκτασης (επενδύσεις σε δίκτυα που είναι καινούρια για την επιχείρηση), 
διείσδυσης (αύξηση δέσμευσης πόρων σε δίκτυα στα οποία συμμετέχει ήδη η 
επιχείρηση) και ενσωμάτωσης (συντονισμός των διαφόρων εθνικών δικτύων) 
(Johanson & Mattsson 1988). Με βάση τη λογική αυτή, εάν οι σχέσεις μεταξύ των 

επιχειρήσεων θεωρούνται ως ένα δίκτυο, μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι επιχειρήσεις 
διεθνοποιούνται επειδή διεθνοποιούνται άλλες εταιρείες στο ίδιο δίκτυο. Οι ίδιοι 
υποστηρίζουν ακόμη ότι η επιτυχία της επιχείρησης στην είσοδό της σε νέες διεθνείς 

αγορές εξαρτάται περισσότερο από τη θέση της στο δίκτυο και τις σχέσεις που έχει 
αναπτύξει στις αγορές που ήδη δραστηριοποιείται, παρά στα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά της αγοράς.

Οι Johanson & Mattsson (1988) θεωρούν τη διεθνοποίηση ως μία διαδικασία 
στην οποία σχέσεις συνεχώς δημιουργούνται, αναπτύσσονται, συντηρούνται και 
λύνονται με στόχο την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Στο μοντέλο τους, η 
έμφαση δίνεται στη διαδικασία σταδιακής μάθησης και ανάπτυξης γνώσεων μέσω 
της αλληλεπίδρασης εντός του δικτύου. Η θέση της επιχείρησης μέσα στο δίκτυο 
μπορεί να εξετασθεί με βάση δύο διαφορετικές προοπτικές: τη μικρο-προοπτική 
(micro-perspective) - επιχείρηση προς επιχείρηση και τη μακρο-προοπτική (macro
perspective) - επιχείρηση προς δίκτυο. Συνδυάζοντας τις δύο προοπτικές, οι 
Johanson & Mattsson (1988) καθόρισαν τέσσερα στάδια διεθνοποίησης: early 
starter, late starter, lonely international, international among others.

Βαθμός διεθνοποίησης στο δίκτυο

Χαμηλός Υψηλός

Βαθμός διεθνοποίησης 
επιχείρησης

Χαμηλός The early starter The late starter

Υψηλός
The lonely 
international

The international 
among others

Σχήμα 2.2 Διεθνοποίηση και μοντέλο δικτύου (Johanson & Mattsson 1988).
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Με βάση τις θεωρίες αυτές, η στρατηγική διεθνοποίησης μίας επιχείρησης 
μπορεί να χαρακτηριστεί από την ανάγκη 1) ελαχιστοποίησης της ανάγκης για 
ανάπτυξη της γνώσης, 2) ελαχιστοποίησης της ανάγκης για προσαρμογή, και 3) 
εκμετάλλευσης των υπάρχοντων θέσεων στο δίκτυο (Johanson & Mattsson 1988). 

Για τον early starter, οι απαιτήσεις αυτές προκαλούν σημαντικές πιέσεις, καθώς η 

εταιρεία είναι από τις πρώτες που αναπτύσσουν το δίκτυο, και τα κόστη 

αντιμετώπισης των προβλημάτων και απόκτησης της απαιτούμενης γνώσης είναι 
αρκετά υψηλά. Η προσαρμογή των πόρων παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία 

αυτή, επειδή η παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης πρέπει να αυξηθεί 

προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση από τις νέες αγορές, ενώ παράλληλα υπάρχει και 
ο κίνδυνος της υπερβάλλουσας παραγωγικής δυνατότητας. Για τον lonely 
international, οι εξωτερικές πιέσεις είναι μικρότερες σε σχέση με τον early starter, 

καθώς ο συντονισμός των διεθνών δραστηριοτήτων στο στάδιο αυτό παίζει πιο 

σημαντικό ρόλο.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο late starter είναι διαφορετικά από αυτά των 

δύο προηγούμενων κατηγοριών. Λόγω των αντιδράσεων που θα υπάρξουν από τις 
επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στο δίκτυο, η ανάγκη προσαρμογής των 
πόρων και συντονισμού των διεθνών δραστηριοτήτων είναι υψηλότερη. Στην 

περίπτωση που μία μικρή εταιρεία αντιμετωπίζει παρόμοια κατάσταση, πρέπει να 
είναι πολύ εξειδικευμένη σε συγκεκριμένους κλάδους της βιομηχανίας.

Ο international among others λειτουργεί σε ένα ανεπτυγμένο και ανταγωνιστικό 
δίκτυο, στο οποίο οι εθνικές διαφορές σταδιακά φθίνουν ενόψει της 
παγκοσμιοποίησης. Ως αποτέλεσμα, η διεθνοποίηση μέσω εξωτερικών πόρων 

μπορεί να προκύψει ως η καλύτερη στρατηγική επιλογή για τις μικρές επιχειρήσεις. 
Έτσι, συγχωνεύσεις και εξαγορές, συνεργασίες, συμμαχίες και κοινοπραξίες 
αποτελούν τη βασική πηγή της διεθνούς αστάθειας του δικτύου για την οποία οι 
εταιρείες πρέπει να είναι προετοιμασμένες (Johanson & Mattsson 1988.)

Η θεώρηση αυτή εμφανίζει πολλά κοινά σημεία με τις θεωρίες που βασίζονται 
στους πόρους, καθώς και στις δύο θεωρίες οι εσωτερικοί και εξωτερικοί πόροι της 
επιχείρησης παίζουν σημαντικό ρόλο. Με στόχο να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
στρατηγικούς πόρους, οι εταιρείες συνεργάζονται κάθετα ή οριζόντια με τους 
ανταγωνιστές τους, δηλαδή εισέρχονται σε σχέσεις δικτύων.

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει των 

προσεγγίσεων αυτών, ο ρυθμός και ο τρόπος διεθνοποίησης επηρεάζονται από τις 

σχέσεις της επιχείρησης (Lindquist 1988), και η διεθνοποίηση ως διαδικασία 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις σχέσεις που υπάρχουν εντός του δικτύου 
(Coviello & Munro 1997). Η φύση των σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ των
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διαφόρων μελών του δικτύου επηρεάζουν τις στρατηγικές αποφάσεις που σχετίζονται 
με τη διεθνοποίηση, ενώ το δίκτυο περιλαμβάνει και ανταλλαγή πόρων μεταξύ των 
μελών του (Hakansson & Snehota 1995).

2.2.3 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (RESOURCE BASED 

APPROACHES)

Με βάση τα υπάρχοντα μοντέλα, έχει αρχίσει να αναδύεται μία νέα άποψη περί 

διεθνοποίησης, με στόχο την ανάπτυξη μίας δυναμικής θεωρίας που θα βασίζεται 
στις ικανότητες και τους πόρους της επιχείρησης. Τα μοντέλα αυτά αναγνωρίζουν τη 
σημασία των άυλων πόρων που βασίζονται στη γνώση, και υποστηρίζουν ότι οι 

πόροι αυτοί συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην απόκτηση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος.

Ένα βασικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιλύσουν οι ΜΜΕ όταν 
αποφασίζουν να διεθνοποιηθούν, είναι ποιες διεθνείς δραστηριότητες και πόρους 

πρέπει να αναπτύξουν έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Δεδομένου ότι 

όλες οι στρατηγικές δραστηριότητες βασίζονται στους πόρους που διαθέτει η 
επιχείρηση, ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει κατανοητή η 

διεθνοποίηση είναι μέσω του εντοπισμού των πόρων που είναι διαθέσιμοι στην 
επιχείρηση και οι οποίοι συνιστούν το συγκριτικό της πλεονέκτημα και καθορίζουν τη 
λογική της ανάπτυξης για τη διεθνοποίηση. Το σύνολο των πόρων αυτών αποτελείται 
όχι μόνο από τους εσωτερικούς (internal resources) αλλά και από τους εξωτερικούς 
πόρους (external resources)1, συμπεριλαμβανομένων πελατών, προμηθευτών, 
συνεργατών, συμβούλων κτλ, τους οποίους η εταιρεία μπορεί να ανταλλάξει και να 

κινητοποιήσει μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια, μπορεί να 
υποστηριχθεί ότι η διαδικασία διεθνοποίησης επηρεάζεται από και πραγματοποιείται 
μέσω των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών διαθέσιμων 
πόρων. Ειδικότερα, θα πρέπει να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο οι 
διαθέσιμοι εσωτερικοί και εξωτερικοί πόροι αναπτύσσονται, συσσωρεύονται και 
ωθούν τη διαδικασία διεθνοποίησης των ΜΜΕ (Ahokangas 1998).

Στον πίνακα που ακολουθεί (2.2) παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες πόρων 
οι οποίοι θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για τη διαδικασία διεθνοποίησης μίας 
επιχείρησης.

1 Η διάκριση των πόρων βασίζεται στην πηγή τους, δηλαδή εάν προέρχονται από το εξωτερικό ή από 
το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
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Πίνακας 2.2 Ικανότητες, Δυνατότητες και Δεξιότητες (Collis 1994)

Ικανότητες

(Competencies)

Ικανότητα για 1) προσέλκυση και διατήρηση ατόμων ανώτερου επιπέδου 
επαγγελματικής ικανότητας και ανάπτυξή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη 
διάρκεια του χρόνου, 2) απόκτηση, ανάλυση και χρήση παγκόσμιας επιχειρηματικής 

πληροφόρησης πιο γρήγορα και καλύτερα από τους ανταγωνιστές, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται έξω από τα παραδοσιακά όρια 

αγοράς, 3) προσαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία σε διάφορα επιχειρηματικά 

περιβάλλοντα ξένων χωρών, 4) επίτευξη και διατήρηση μίας στρατηγικά 

σημαντικής, κυρίαρχης παγκόσμιας θέσης σε καινοτομία προϊόντος και / ή 

διαδικασίας, 5) υλοποίηση μίας αποτελεσματικής και ευέλικτης μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής ικανής να διατηρήσει το πλεονέκτημα κόστους, 6) αποδοτική 

αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της εταιρείας μέσω συμμαχιών.

Δυνατότητες
(Capabilities)

1) Αποδοτική και αξιόπιστη εκτίμηση των ξένων αγορών, 2) κατανόηση της ξένης 
κουλτούρας, 3) εγκαθίδρυση επαφών με ξένες χώρες, 4) διατήρηση της 

εμπιστοσύνης των πελατών, 5) αποδοτικότητα συναλλαγών, 6) επιλογή της 
βέλτιστης μεθόδου εισόδου στην ξένη αγορά, 7) ομαλή και αποδοτική διαχείριση 
των υπερπόντιων δραστηριοτήτων, 8) ικανότητα κατανόησης και διαπραγμάτευσης 
αμοιβαία αποδεκτών λύσεων σε επιχειρηματικά προβλήματα, 9) διατήρηση υψηλής 
επαγγελματικής υπόληψης απέναντι σε τρίτους.

Δεξιότητες - 

γνώσεις (Skills)

1) Γνώση ξένων γλωσσών, 2) γνώση διεθνούς και τοπικού πρωτοκόλλου, 3) 
επίδειξη ενδιαφέροντος και σεβασμού προς τις ξένες κουλτούρες, 4) γνώση των 
τοπικών επιχειρηματικών κανόνων και ηθικής, 5) γνώση και ευαισθησία απέναντι 

στα ταμπού της κάθε κουλτούρας, 6) αναγνώριση και κάλυψη των προσδοκιών του 
κάθε πελάτη, 7) ανώτερη ικανότητα διατήρησης της απόδοσης σε συνθήκες άγχους.

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στους πόρους οι οποίοι σχετίζονται με την 
ικανότητα της επιχείρησης να διεξάγει βασικές λειτουργικές δραστηριότητες, όπως 
παραγωγή και μάρκετινγκ. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους πόρους που 
δίνουν ώθηση στη δυναμική ανάπτυξη της επιχείρησης. Η τρίτη κατηγορία σχετίζεται 
με τη δεύτερη και αναφέρεται στην ικανότητα της επιχείρησης να αναγνωρίσει την 
ουσιαστική σημασία των πόρων.

Η διεθνοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέεται και με τα τρία αυτά επίπεδα 

πόρων. Τα δύο πρώτα επίπεδα καθορίζουν τους πόρους εντός της επιχείρησης, ενώ 

το τρίτο επίπεδο αφορά στις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. Έτσι, η διεθνοποίηση 
μπορεί να θεωρηθεί ως μία διαδικασία μάθησης, η οποία οδηγεί στην ανακάλυψη 

νέας γνώσης ή ήδη υπάρχουσας η οποία όμως είναι άγνωστη στη συγκεκριμένη 

επιχείρηση (Ahokangas 1998). Στη διαδικασία αυτή η διαθεσιμότητα πόρων, είτε 
εσωτερικών είτε εξωτερικών, αποκτά κεντρικό ρόλο.
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Οι Tallman & Fladmoe-Lindquist (1994) παρουσιάζουν ένα μοντέλο 

διεθνοποίησης με βάση τους πόρους, στο οποίο η διαδικασία διεθνοποίησης 

χαρακτηρίζεται από δύο παράγοντες: διαθεσιμότητα πόρων και ενδιαφέρον για 

ανάπτυξη ικανοτήτων (Σχήμα 2.3).
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Διαθεσιμότητα πόρων

Χαμηλή Υψηλή

1° Τεταρτημόριο: Εθνικές 3° Τεταρτημόριο: Στατικές
εταιρείες Πολυεθνικές

- Οριακό ενδιαφέρον για - Αναζήτηση κυριαρχίας στην
διεθνείς αγορές αγορά

- Εξαγωγές και άδειες - Υψηλός βαθμός διεθνοποίησης
- Χαμηλές αποδόσεις σε - Χαμηλό ρίσκο / χαμηλές
πολυεθνικές στρατηγικές αποδόσεις

2° Τεταρτημόριο: 4° Τεταρτημόριο: Παγκόσμιες
Πολυεθνικές που μαθαίνουν Πολυεθνικές

- Αναζήτηση ταχείας - Έμφαση σε παγκόσμιες αγορές
ανάπτυξης - Δομή δικτύου

- Συνεργασίες - Υψηλές αποδόσεις βασισμένες
- Έμφαση στην Ανάπτυξη σε οικονομίες φάσματος

Σχήμα 2.3 Πόροι, διαδικασία μάθησης και πολυεθνικές εταιρείες (Tallman & Fladmoe- 
Lindquist 1994)

Οι επιχειρήσεις με περιορισμένους πόρους και χαμηλή ικανότητα για 

οργανωσιακή μάθηση (Ιο τεταρτημόριο) είναι απίθανο να επιδιώξουν διεθνή 

ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν επαρκή γνώση πάνω στις ευκαιρίες που 

προσφέρονται από τη διεθνοποίηση, ούτε αντιλαμβάνονται πλήρως τις επιπτώσεις 

που μπορεί να έχει ο ξένος ανταγωνισμός στις αγορές τους. Οι επιχειρήσεις με 

χαμηλό επίπεδο διαθεσιμότητας πόρων αλλά υψηλά κίνητρα για διεθνοποίηση (2ο 

τεταρτημόριο) αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα της διεθνοποίησης, αλλά δεν είναι 

έτοιμες από πλευράς πόρων. Οι επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας 

πόρων, έχουν τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται για τη διεθνοποίηση, 

αλλά δεν έχουν την ικανότητα για οργανωσιακή μάθηση και ανάπτυξη ικανοτήτων 

που απαιτούνται για τη διαδικασία (3ο τεταρτημόριο). Οι εταιρείες αυτές τείνουν να 

εσωτερικεύουν νέους πόρους, καθώς δεν μπορούν να βασιστούν στους υπάρχοντες. 

Οι επιχειρήσεις με υψηλή διαθεσιμότητα πόρων και υψηλό επίπεδο ικανότητας για 

οργανωσιακή μάθηση έχουν τις καλύτερες προοπτικές για να διεθνοποιηθούν (4ο 

τεταρτημόριο).
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O Ahokangas (1998), στηριζόμενος στις θεωρίες που βασίζονται στους πόρους 
καθώς και στις θεωρίες των δικτύων, ανέπτυξε ένα μοντέλο διεθνοποίησης το οποίο 
δίνει έμφαση στα ζητήματα του ελέγχου, αλληλεξάρτησης και ανάπτυξης των πόρων 

και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το μοντέλο προσπαθεί να εξηγήσει τη 

λογική την οποία υιοθετούν οι ΜΜΕ κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων 

διεθνοποίησης.

Η έρευνα σχετικά με τη διεθνοποίηση των μικρών επιχειρήσεων υπέθετε πάντα 

ότι η στρατηγική των εταιρειών αυτών είναι στην ουσία μία διαδικασία λογική, 

συνειδητή και σχεδιασμένη που εξελίσσεται σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες και 

υποθέσεις (Andersen 1993). Ωστόσο, στην πραγματικότητα, οι μικρές επιχειρήσεις 
δεν ακολουθούν πάντα τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού, ούτε έχουν επίσημα 

στρατηγικά σχέδια.
Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες στις ΜΜΕ όσον αφορά στη διεθνοποίηση είναι 

στην ουσία απεριόριστες, δεδομένης της ετερογένειας των εταιρειών. Πρακτικά 
ωστόσο, με βάση τους περιορισμένους πόρους, τεχνογνωσία και εμπειρία των ΜΜΕ, 
η προσδοκία ότι οι μάνατζερς των μικρών εταιρειών θα είναι εξοικειωμένοι με όλες τις 
όψεις και δυνατότητες της διεθνοποίησης, μπορεί να θεωρηθεί ως ουτοπική. Το 
γεγονός αυτό περιορίζει τις πιθανές ενέργειες ή εξελίξεις που είναι διαθέσιμες στις 
εταιρείες που σκοπεύουν να διεθνοποιηθούν. Η εναλλακτική άποψη που 

παρουσιάζεται από τα παραδοσιακά μοντέλα - ότι δηλαδή η διεθνοποίηση είναι μία 

διαδικασία που χαρακτηρίζεται από διαδοχή (sequence), συσσώρευση 
(cumulativeness), και συνδετικότητα (conjunctiveness) - επίσης δεν επιβεβαιώνεται 
από την εμπειρία. Τα μοντέλα περί σταδίων βασίζουν τα επιχειρήματά τους στην 
υπόθεση ότι ο ορθολογικός στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί χαρακτηριστικό όχι 
μόνο των μεγάλων αλλά και των μικρών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον Ahokangas (1998), ο ανταγωνισμός επηρεάζει άμεσα και 
έμμεσα τη συμπεριφορά των εταιρειών στις διεθνείς αγορές. Με βάση τους πόρους 
και τις δραστηριότητές τους, οι εταιρείες προσπαθούν να προσαρμοστούν στο 
περιβάλλον τους είτε αντιδραστικά είτε προληπτικά, προσαρμόζοντας τους πόρους 
και τις δραστηριότητές τους. Η προσαρμογή αυτή μπορεί να πάρει τρεις διαφορετικές 
μορφές: 1) ανταλλαγή εμπορεύσιμων πόρων εντός του δικτύου ή μεταξύ των 

εταιρειών, 2) εσωτερική ανάπτυξη των κρίσιμων εσωτερικών πόρων και 3) συνένωση 

κρίσιμων και μη κρίσιμων πόρων με άλλες εταιρείες.

Εξετάζοντας ξεχωριστά την κάθε επιχείρηση, το κυριότερο ζήτημα που 

προκύπτει όσον αφορά στη διεθνοποίηση είναι κατά πόσο θα πρέπει να 

δραστηριοποιηθεί ανεξάρτητα ή να επιδιώξει συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις 
(Ahokangas 1998). Εφόσον τόσο η επιχείρηση όσο και το περιβάλλον μπορούν να
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εξετασθούν με βάση τους πόρους, η διαδικασία διεθνοποίησης σχετίζεται με την 
ανάπτυξη και κινητοποίηση πόρων από την εταιρεία, είτε μόνη της είτε σε 

συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις. Με βάση το μοντέλο, η διαδικασία προσαρμογής 
των πόρων αναλύεται, ως προς δύο διαστάσεις: η πρώτη αφορά στην πηγή των 

πόρων (αν είναι εσωτερικοί ή εξωτερικοί) και η δεύτερη σχετίζεται με το αν η 

ανάπτυξη των πόρων πραγματοποιείται με προσανατολισμό προς την εταιρεία ή με 

προσανατολισμό προς το δίκτυο.
Σύμφωνα με τον Ahokangas, οι δύο αυτές διαστάσεις οδηγούν σε τέσσερις 

τρόπους προσαρμογής των πόρων (Σχήμα 2.4.):

• Προσαρμογή εσωτερικών πόρων με προσανατολισμό προς την εταιρεία

• Προσαρμογή εξωτερικών πόρων με προσανατολισμό προς την εταιρεία

• Προσαρμογή εσωτερικών πόρων με προσανατολισμό προς το δίκτυο και

• Προσαρμογή εξωτερικών πόρων με προσανατολισμό προς το δίκτυο
Η πρώτη μέθοδος προσαρμογής σχετίζεται με την προσπάθεια της εταιρείας να 

αναπτύξει από μόνη της τους κρίσιμους πόρους που είναι απαραίτητοι για τη 

διεθνοποίηση, διεξάγοντας διεθνείς δραστηριότητες, αποκτώντας γνώση και 
εμπειρία, χωρίς να εξαρτάται από τους πόρους που διατίθενται στο εξωτερικό 

περιβάλλον.
Η δεύτερη μέθοδος περιλαμβάνει τη χρήση εξωτερικών πόρων για την ανάπτυξη 

των εσωτερικών πόρων της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν, για 
παράδειγμα, οι σχέσεις της εταιρείας με εγχώριους και ξένους οργανισμούς όπως 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμβουλοι, εμπορικά επιμελητήρια, ερευνητικά ιδρύματα, ή 
άλλους οργανισμούς που μπορούν να παρέχουν πολύτιμη πληροφόρηση σε σχέση 
με τη διεθνοποίηση της επιχείρησης. Η επιχείρηση που λειτουργεί με τον τρόπο αυτό 
προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τους εξωτερικούς πόρους με στόχο να αναπτύξει τους 

δικούς της κρίσιμους πόρους.
Η τρίτη μέθοδος αναφέρεται σε αναπτυξιακές δραστηριότητες οι οποίες 

συνδέονται παραδοσιακά με συνεργασία μεταξύ μίας επιχείρησης και των 
πρακτόρων της, ή με συμμαχίες μεταξύ εταιρειών. Για παράδειγμα, η συνεργασία 
μεταξύ της εταιρείας και του προμηθευτή ή του πελάτη της εμπίπτει στην κατηγορία 
αυτή. Στα πλαίσια αυτά, αναπτύσσονται δραστηριότητες συνεργασίας προκειμένου 

να αναπτυχθούν οι πόροι και των δύο εταίρων. Και οι δύο επιχειρήσεις ελέγχουν η 

κάθε μία τους δικούς της πόρους, ωστόσο έχουν συμφέρον να τους αναπτύξουν από 

κοινού, κάθε μία για τους δικούς της λόγους.

Στην τέταρτη μέθοδο προσαρμογής εμπίπτουν οι συγχωνεύσεις μεταξύ 

εταιρειών, ή η ίδρυση κοινοπρακτικών επιχειρήσεων. Σε αντίθεση με την
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προηγούμενη κατηγορία, κάποιοι από τους εσωτερικούς πόρους της εταιρείας 
εξωτερικεύονται χάριν της ανάπτυξης, της απόκτησης γνώσης, ή οποιουδήποτε 
άλλου στόχου της επιχείρησης.

Πηγές πόρων

Σχήμα 2.4 Μέθοδοι προσαρμογής πόρων (Ahokangas 1998)

Η προσαρμογή που απαιτείται για τη διεθνοποίηση μπορεί να αφορά σε 

οποιαδήποτε λειτουργία της επιχείρησης, ενώ παράλληλα μία επιχείρηση μπορεί να 

εφαρμόσει κάποιον συνδυασμό των τεσσάρων μεθόδων προσαρμογής. Η σειρά των 
μεθόδων καθώς και η σημασία τους για την εταιρεία ποικίλλουν στη διάρκεια της 

διαδικασίας διεθνοποίησης, ανάλογα με τους στόχους της επιχείρησης και τις 
εξωτερικές συνθήκες που διαμορφώνουν το περιβάλλον. Με βάση τη λογική αυτή, η 
ύπαρξη ξεκάθαρης στρατηγικής και στόχων από την πλευρά της επιχείρησης δεν 
σχετίζεται με τη διαδικασία διεθνοποίησης. Αντίθετα, η βιωσιμότητα της 
διεθνοποίησης απαιτεί μόνο μία επιτυχημένη προσαρμογή πόρων.

Πίνακας 2.3 Έλεγχος, αλληλεξάρτηση και μέθοδοι προσαρμογής πόρων (Ahokangas 1998)

Πόροι Έλεγχος Αλληλεξάρτηση
Προσαρμογή εσωτερικών πόρων με μέθοδο 
προσανατολισμένη στην εταιρεία

Μέσα στην 
επιχείρηση

Μέσα στην 
επιχείρηση

Προσαρμογή εξωτερικών πόρων με μέθοδο 
προσανατολισμένη στην εταιρεία

Κοινός Μέσα στην 
επιχείρηση

Προσαρμογή εσωτερικών πόρων με μέθοδο 

προσανατολισμένη στο δίκτυο

Μέσα στην 

επιχείρηση
Κοινός

Προσαρμογή εξωτερικών πόρων με μέθοδο 

προσανατολισμένη στο δίκτυο

Κοινός Κοινός
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Σύμφωνα με τον Ahokangas, μία σημαντική συνέπεια του μοντέλου είναι ότι η 
διοίκηση μίας επιχείρησης μπορεί να διαχειριστεί και να ελέγξει όχι μόνο τους 
εσωτερικούς αλλά και τους εξωτερικούς πόρους. Τόσο η επιχείρηση που επιχειρεί να 
διεθνοποιηθεί όσο και οι υπόλοιπες εταιρείες του δικτύου είναι αλληλεξαρτώμενες 

στη διαδικασία διεθνοποίησης μέσω των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων τις οποίες 

διεξάγουν. Κατά συνέπεια, οι στρατηγικές που ακολουθεί μία εταιρεία για τη 

διεθνοποίηση πρέπει να βασίζονται στους συγκεκριμένους πόρους τόσο της ίδιας 

όσο και του δικτύου.
Συνοψίζοντας, με βάση το μοντέλο του Ahokangas, η διαδικασία διεθνοποίησης 

μπορεί να θεωρηθεί ως μία δυναμική αναπτυξιακή διαδικασία με διάφορες πιθανές 
κατευθύνσεις και δραστηριότητες, η επιλογή των οποίων εξαρτάται από τους 
στόχους της επιχείρησης, τους πόρους που αυτή διαθέτει, τις σχέσεις που έχει 
αναπτύξει με άλλες επιχειρήσεις του δικτύου, καθώς και από τις συνθήκες που 

επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε ο 

Ahokangas (1998) προκειμένου να επιβεβαιώσει τη θεωρία του, καμία από τις ΜΜΕ 

τη συμπεριφορά των οποίων διερεύνησε δεν έμεινε σταθερή όσον αφορά στις 
διεθνείς δραστηριότητές της και στους διαθέσιμους πόρους. Και αυτό είναι λογικό, 
δεδομένου ότι ούτε οι εξωτερικές συνθήκες ούτε το εσωτερικό της περιβάλλον (άρα 
και η συμπεριφορά της επιχείρησης) παραμένουν σταθερά στη διάρκεια του χρόνου.

2.3 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.3.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ένα μεγάλο μέρος των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 

εστιάζει στην κατανόηση της διαδικασίας με την οποία οι επιχειρήσεις αποφασίζουν 
να ξεκινήσουν διεθνή (κυρίως εξαγωγική)2 δραστηριότητα.

Οι κινητήριες δυνάμεις οι οποίες ωθούν τις εταιρείες 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).

2 Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (και ειδικά των ΜΜΕ) ξεκινούν τη διαδικασία διεθνοποίησης μέσω 
εξαγωγών. Κατά συνέπεια, οι περισσότεροι από τους παράγοντες που επιδρούν στην απόφαση για 
έναρξη της διαδικασίας διεθνοποίησης, αναφέρονται στην εξαγωγική δραστηριότητα.

37



2.3.1.1 Εξωτερικοί παράγοντες
Η διεθνοποίηση αντιμετωπίζεται πρωταρχικά με βάση το εξωτερικό περιβάλλον 

το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της διεθνούς δραστηριότητας της 

εταιρείας. Με βάση την άποψη αυτή, οι επιχειρήσεις θεωρούνται ως «ανοιχτά 

συστήματα» (Buckley 1968, Katz & Kahn 1966) με ημι-διαπερατά σύνορα κατά 

μήκος των οποίων πραγματοποιείται η ροή των σχέσεων, χρημάτων, συναλλαγών, 

αγαθών και υπηρεσιών. Τα συστήματα αυτά επηρεάζονται συνεχώς από πιέσεις και 

αλλαγές που πραγματοποιούνται στην αγορά, και οι οποίες ωθούν τις επιχειρήσεις 

να αναπτύξουν διασυνδέσεις με άλλες εταιρείες στο λειτουργικό τους περιβάλλον. Οι 
εξωτερικές διασυνοριακές διασυνδέσεις θεωρούνται σημαντικές προκειμένου οι 

εταιρείες να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξωτερικούς πόρους. Κατά συνέπεια, μία 
από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης διεθνών δραστηριοτήτων είναι οι 
εξωτερικές διασυνδέσεις που αποκτούν οι επιχειρήσεις μέσω συνεργασιών, 
κοινοπραξιών κτλ.

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η διεθνής δραστηριότητα των εταιρειών 
επηρεάζεται από το βαθμό στον οποίο είναι διεθνοποιημένος ο κλάδος στον οποίο 
ανήκουν. Ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας που εξετάζει τη διεθνοποίηση ως 

διαδικασία, υποστηρίζει ότι τουλάχιστον για τις μικρές επιχειρήσεις η διεθνής 

ανάπτυξη θεωρείται ότι εξαρτάται από την εγκαθίδρυση και ανάπτυξη σχέσεων με 
διαμεσολαβητές (πράκτορες, αντιπροσώπους κτλ), με άλλες ήδη διεθνοποιημένες 
επιχειρήσεις, ή με ξένες εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στη χώρα προέλευσης.

2.3.1.2 Εσωτερικοί παράγοντες

Πολλές έρευνες δίνουν έμφαση σε ενδογενή χαρακτηριστικά τα οποία 
ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να διεθνοποιηθούν. Οι εσωτερικοί παράγοντες εξηγούν 
ως ένα βαθμό τις σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων υποκλάδων όπου η 
ηλικία της εταιρείας, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και ο προσανατολισμός της 
διοίκησης καθορίζουν τη διαδικασία διεθνοποίησης.

α) Ηλικία της εταιρείας
Η άποψη ότι η διεθνοποίηση γίνεται πιο έντονη όσο ωριμάζει η επιχείρηση, είναι 

συνεπής με τα παραδοσιακά στάδια της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Όταν η εγχώρια 

αγορά κορεσθεί και οι ιδιοκτήτες-μάνατζερς έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία 

και περισσότερες επαφές δικτύων, αρχίζουν να εξάγουν κάνοντας έτσι το πρώτο 

βήμα προς τη διεθνοποίηση. Με βάση την έρευνα των Johnson & Czinkota (1982) 

σχετικά με το στρατηγικό προσανατολισμό των εταιρειών προς τη διεθνοποίηση, οι 
επιχειρήσεις τείνουν να αναπτύσσουν όλο και μεγαλύτερη προληπτική συμπεριφορά
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καθώς αυξάνει η ηλικία τους. Αντίθετα, πρόσφατες εμπειρικές έρευνες έχουν 
καταλήξει στην ύπαρξη αρνητικής ή καθόλου συσχέτισης μεταξύ της ηλικίας της 
επιχείρησης και της ικανότητάς της για διεθνοποίηση. Μία από τις έρευνες αυτές είναι 
των Smallbone & Wyer (1994), οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας της εταιρείας και του επιπέδου διεθνοποίησης. Ο Bell 

(1995) στην έρευνά του σε μικρές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας υποστηρίζει ότι 

ούτε το μέγεθος ούτε η ηλικία των εταιρειών είχαν σημαντική επίδραση στην 

απόφαση για διεθνοποίηση. Παρόμοια είναι και τα συμπεράσματα από την έρευνα 

των Reuber & Fischer (1997) οι οποίοι, με βάση την έρευνα που πραγματοποίησαν 
σε μικρές επιχειρήσεις παραγωγής λογισμικού, υποστήριξαν ότι η ηλικία της 
επιχείρησης δεν επηρεάζει την ικανότητά της να διεθνοποιηθεί.

Δεδομένων των διαφορετικών απόψεων που έχουν εκδηλωθεί όσον αφορά στη 

σχέση μεταξύ ηλικίας της επιχείρησης και ικανότητάς της να διεθνοποιηθεί, είναι 
δύσκολο να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. 

Μπορεί να υποστηριχθεί ότι, αφενός η φύση της σχέσης αυτής εξαρτάται από τον 
κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, και αφετέρου ότι η ύπαρξη 
πολλών άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την τάση της επιχείρησης να εξάγει 
συνεπάγεται ότι η ηλικία δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα έναρξης της διεθνούς 

δραστηριότητας.

β). Χαρακτηριστικά των ατόμων που λαμβάνουν τις αποφάσεις
Το πρόσωπο που λαμβάνει τις αποφάσεις παίζει καθοριστικό ρόλο στη 

διεθνοποίηση των μικρών επιχειρήσεων (Miesenbock 1988). Σύμφωνα με τους 
Westhead et al.. (2001), οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερους ηλικιακά ιδρυτές και 
σημαντική τεχνογνωσία σε θέματα μάνατζμεντ, εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες 
για την πραγματοποίηση εξαγωγικής δραστηριότητας. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις των 
οποίων οι βασικοί ιδρυτές γνωρίζουν πολύ καλά τα ζητήματα που αφορούν στη 
συγκεκριμένη βιομηχανία, είναι πιθανότερο να γίνουν εξαγωγείς. Η ύπαρξη 
προηγούμενης εμπειρίας στην πώληση αγαθών και υπηρεσιών στο εξωτερικό 
αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα ενθάρρυνσης των επιχειρήσεων να εξάγουν. Ο 
Rundh (2001) προσθέτει στους παραπάνω παράγοντες το εγγενές ενδιαφέρον του 

επιχειρηματία για τις διεθνείς δραστηριότητες και την πεποίθησή του ότι είναι πιθανό 

ι/α επιτευχθούν οι στόχοι ανάπτυξης και κέρδους.

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την έναρξη ή επέκταση της διεθνούς 

δραστηριότητας της επιχείρησης είναι αρκετά περίπλοκη, λόγω της φύσης της 

διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στις αναπτυσσόμενες εταιρείες, οι 
τποφάσεις που σχετίζονται με τη διεθνοποίηση συνήθως λαμβάνονται από τον
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ιδιοκτήτη/μάνατζερ, αφού, τουλάχιστον στην αρχή, οι αποφάσεις που αφορούν στη 
διασυνοριακή δραστηριότητα είναι στρατηγικά σημαντικές για την επιχείρηση (Aerts 
1992). Ο Morgan (1997) υποστηρίζει ότι η λογική του ατόμου που λαμβάνει τις 

αποφάσεις διαμορφώνεται με βάση την προηγούμενη εμπειρία του και τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά του. Οι Madsen & Servais (1997) τονίζουν την ανάγκη 

κατανόησης των χαρακτηριστικών του ιδρυτή της μικρής επιχείρησης, προκειμένου 

να εξηγηθεί η συμπεριφορά της ως προς τη διεθνοποίηση. Ως εκ τούτου είναι πολύ 

σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι τα άτομα που λαμβάνουν τις αποφάσεις για 

διεθνοποίηση καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουν να ξεκινήσουν τη 

διαδικασία.

γ) Ψυχολογικοί παράγοντες
Το θέμα της «ψυχικής απόστασης» έχει τεθεί σε πολλές συζητήσεις αναφορικά 

με τη διαδικασία διεθνοποίησης. Οι έρευνες δίνουν έμφαση σε δύο διαστάσεις οι 
οποίες εξηγούν ως ένα βαθμό τη σημασία των ψυχολογικών παραγόντων. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι η «ψυχική απόσταση» (psychic distance) και η «αλυσίδα 

εγκαθίδρυσης» (chain of establishment). Υποστηρίζεται ότι όσο πιο δύσκολο είναι για 
την εταιρεία να συλλέξει και να ερμηνεύσει την πληροφόρηση για τις πιθανές ξένες 
αγορές, τόσο μεγαλύτερη είναι η ψυχική απόσταση και τόσο πιο πιθανό είναι η 
εμπειρική γνώση να διαμορφωθεί αποκλειστικά και μόνο από την εγχώρια 
στρατηγική (Eriksson et al.. 1997). Με βάση τα παραπάνω, έχει επιβεβαιωθεί ότι η 
επίδραση της ψυχικής απόστασης μπορεί να καθορίσει την επιλογή της πρώτης 
ξένης αγοράς, η οποία είναι συνήθως η πλησιέστερη, σε όρους ψυχικής απόστασης, 

χώρα (O’Farrell et al. 1998).
Η δεύτερη διάσταση σχετίζεται με την «αλυσίδα εγκαθίδρυσης» σύμφωνα με την 

οποία, καθώς η επιχείρηση αποκτά περισσότερες γνώσεις για την αγορά, αυξάνει τη 
5έσμευση για τη συγκεκριμένη χώρα. Το τελευταίο σημαίνει ότι υπάρχει μία σταδιακά 
αυξανόμενη σχέση μεταξύ εμπειρίας και δέσμευσης.

5) Ικανότητες και διεθνής προσανατολισμός της διοίκησης
Ο προσανατολισμός της γενικής διοίκησης προς την κατεύθυνση της 

5ιεθνοποίησης μπορεί να καθορίσει πόσο επιτυχημένη θα είναι ή όχι η επιχείρηση 

ττις ξένες αγορές. Σύμφωνα με τον Ditchtl (1990) υπάρχουν δύο τύποι μάνατζερς: 

αυτοί που είναι προσανατολισμένοι στις ξένες αγορές και αυτοί που δεν είναι. Αυτό 

καθορίζεται από τα διοικητικά χαρακτηριστικά τους, όπως το πώς αντιλαμβάνονται 

ην ψυχική απόσταση από την ξένη αγορά, το επίπεδο εκπαίδευσής τους, το αν 

'νωρίζουν ξένες γλώσσες, το αν έχουν ταξιδέψει σε ξένες χώρες, τη στάση τους
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απέναντι στον κίνδυνο και την προθυμία τους να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Σημαντικός είναι και ο βαθμός στον οποίο ο διεθνής 
προσανατολισμός συμβαδίζει με την κουλτούρα της επιχείρησης.

Ο Solberg (1997) προτείνει «Εννέα στρατηγικά παράθυρα» τα οποία 

αντιπαραθέτουν το επίπεδο διεθνούς προσανατολισμού της επιχείρησης με την 

παγκοσμιότητα της βιομηχανίας και τα οποία δίνονται στον πίνακα 2.4.

Πίνακας 2.4 Επίπεδο διεθνούς προσανατολισμού και παγκοσμιότητα βιομηχανίας (Solberg
1997)

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΩΡΙΜΗ Έναρξη νέας
επιχειρηματικής

δραστηριότητας

Προετοιμασία για 

παγκοσμιοποίηση
Ενδυνάμωση της
παγκόσμιας
θέσης

ΕΦΗΒΗ Συνένωση των
εξαγωγικών
αγορών

Διερεύνηση δυνατότητας 
για επέκταση στις 

διεθνείς αγορές

Αναζήτηση
παγκόσμιων
συμμαχιών

ΑΝΩΡΙΜΗ Παραμονή στην 

εγχώρια αγορά

Αναζήτηση αγορών 

niche στις διεθνείς 
αγορές

Προετοιμασία για 

εξαγορά

ΤΟΠΙΚΗ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ε) Επίπεδο διεθνούς εμπειρίας
Υπάρχει γενική συμφωνία ότι η εμπειρική γνώση πάνω σε μία συγκεκριμένη 

αγορά παίζει καθοριστικό ρόλο για την ανάλυση και ερμηνεία της διαδικασίας 
διεθνοποίησης της εταιρείας (Barkema et al. 1996, Caldof & Beamish 1995, O’grady 
& Lane 1996). Οι Eriksson et al. (1997) τονίζουν τα κόστη που συνδέονται με την 
κατάκτηση της εμπειρικής γνώσης και αναφέρουν την ύπαρξη διαφορετικών 

κατηγοριών μέσω των οποίων η γνώση αυτή επιτυγχάνεται: ξένη επιχειρηματική 

γνώση (foreign business knowledge), που αναφέρεται σε θέματα όπως πολιτισμός, 

γλώσσα, οργανωσιακές πρακτικές, διάρθρωση και έλεγχος, ξένη θεσμική γνώση 

(foreign institutional knowledge) σε σχέση με τους κυβερνητικούς κανονισμούς, το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, την πολιτική και οικονομική κατάσταση, και γενική
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γνώση για τη διεθνοποίηση (general internationalization knowledge) όπως διεθνής 
αντίληψη, ευαισθησία, επαφές κτλ. Υποστηρίζουν ότι όσο χαμηλότερο είναι το 
επίπεδο της γνώσης σε κάθε μία από τις τρεις αυτές κατηγορίες, τόσο περισσότερο 
θα κοστίσει στην επιχείρηση η είσοδος στην αγορά αυτή.

Οι Reuber & Fischer (1997) υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις που διοικούνται 

από άτομα με διεθνή εμπειρία χρησιμοποιούν συχνότερα αλλοδαπούς στρατηγικούς 

εταίρους λόγω της ικανότητάς τους να αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα από την 

πραγματοποίηση συνεργασιών με εταίρους από άλλες χώρες, καθώς και να 
γνωρίζουν, να προσελκύουν και να διαπραγματεύονται με επιχειρήσεις διαφορετικής 

κουλτούρας. Επιπλέον, καθυστερούν λιγότερο στην έναρξη της διαδικασίας 
διεθνοποίησης, επειδή η ύπαρξη εμπειρίας και γνώσης των ξένων αγορών τους δίνει 
τη δυνατότητα να κινητοποιήσουν ευκολότερα και πιο γρήγορα τους μηχανισμούς 
που απαιτούνται για την πραγματοποίηση διεθνούς δραστηριότητας.

2.3.2 ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Με βάση τους πόρους και τη δραστηριότητά τους, οι επιχειρήσεις προσπαθούν 

να προσαρμοστούν στο περιβάλλον είτε αντιδραστικά (reactively) είτε προληπτικά 
(proactively) (Ahokangas 1998). Με βάση τα δύο αυτά είδη συμπεριφοράς των 
επιχειρήσεων ως προς τη διεθνοποίηση, οι Albaum et al. (1994) έχουν καθορίσει 
τέσσερις κατηγορίες εξαγωγικών κινήτρων3:

> Προληπτικά - εσωτερικά κίνητρα, τα οποία πηγάζουν από το εσωτερικό 
περιβάλλον της επιχείρησης αλλά συνδέονται με το ενδιαφέρον της να εκμεταλλευτεί 
τις εσωτερικές της δυνατότητες ή τις ευκαιρίες της αγοράς.

> Προληπτικά - εξωτερικά κίνητρα, τα οποία πηγάζουν από την επιθετική 
συμπεριφορά της εταιρείας και τη συστηματική και προμελετημένη διερεύνηση 
ευκαιριών στο εξωτερικό, αλλά προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον.

> Αντιδραστικά - εσωτερικά κίνητρα, τα οποία προκύπτουν από την ίδια την 
επιχείρηση αλλά αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση στις διεθνείς επιχειρηματικές 
δραστηριότητες ως αντίδραση σε ορισμένες εσωτερικές συνθήκες ή γεγονότα.

> Αντιδραστικά - εξωτερικά κίνητρα, τα οποία δηλώνουν μία παθητική 
στάση απέναντι στην εξαγωγική δέσμευση η οποία αποτελεί είτε το αποτέλεσμα 
τυχαίων περιστάσεων είτε την ανταπόκριση σε πιέσεις του περιβάλλοντος.

Τα βασικότερα κίνητρα διεθνούς επέκτασης που αναφέρονται στη διεθνή 
αρθρογραφία είναι τα ακόλουθα:

3 Όπως και στην περίπτωση της ενότητας 3.1, τα κίνητρα διεθνούς επέκτασης αναφέρονται κυρίως 
στην εξαγωγική δραστηριότητα, δεδομένου ότι το πρώτο στάδιο στη διαδικασία διεθνοποίησης είναι, 
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η πραγματοποίηση άμεσων ή έμμεσων εξαγωγοιν.
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2.3.2.1 Κίνητρα πρόληψης
Πλεονέκτημα κέρδους: Η διοίκηση της επιχείρησης αισθάνεται ότι με τη 

διεθνοποίηση της παρέχεται μία μεγάλη ευκαιρία να αυξήσει τα κέρδη της.

Προϊόντα: Επίσης, μία επιχείρηση μπορεί να παράγει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία 

που δεν είναι διαθέσιμα σε άλλες αγορές. Τα προϊόντα μπορεί να είναι ελκυστικά 

στην ξένη αγορά λόγω τεχνολογικών πλεονεκτημάτων στην παραγωγική διαδικασία, 

γεγονός το οποίο δίνει στην επιχείρηση συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των εγχώριων 

επιχειρήσεων (Czinkota & Ronkainen 1995).

Αποκλειστική πληροφόρηση: Μία επιχείρηση μπορεί ακόμη να κατέχει γνώση 

πάνω σε μία συγκεκριμένη αγορά την οποία άλλες επιχειρήσεις δεν έχουν. Η ύπαρξη 

εξειδικευμένης γνώσης ή πρόσβασης σε πληροφόρηση προσδίδουν στην επιχείρηση 
συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της.

Παρότρυνση διοίκησης. Η επιθυμία, η καθοδήγηση και ο ενθουσιασμός της 
διοίκησης για τις διεθνείς δραστηριότητες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Παρόμοια 
χαρακτηριστικά αποτελούν και η επιθυμία των στελεχών να αποτελούν μέλη μίας 
επιχείρησης η οποία δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο, καθώς και η επιθυμία 

τους για συνεχή ανάπτυξή της.
Φορολογικά οφέλη: Επιπλέον, τα φορολογικά οφέλη που παρέχονται από την 

τοπική κυβέρνηση μπορεί να ωθήσουν την επιχείρηση να ξεκινήσει εξαγωγική 

δραστηριότητα (Czinkota & Ronkainen 1995).
Οικονομίες κλίμακας. Μέσω της εξαγωγικής δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις 

έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες και να βελτιώσουν τις υπάρχουσες 
οικονομίες κλίμακας που συνεπάγεται η αύξηση του όγκου παραγωγής της 

(Χατζηδημητρίου 2001).
Εξομάλυνση εποχιακών πωλήσεων: Στην περίπτωση εποχικών διακυμάνσεων 

στη ζήτηση του προϊόντος της επιχείρησης, η διάθεση των προϊόντων αυτών σε 
χώρες με διαφορετικά πρότυπα εποχιακών διακυμάνσεων βοηθάει την επιχείρηση να 
εξομαλύνει το βαθμό χρησιμοποίησης των παραγωγικών εγκαταστάσεων στη 
διάρκεια του έτους (Χατζηδημητρίου 2001).

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι όταν μία επιχείρηση ενεργεί πιο πολύ με 
προληπτικά κίνητρα, οι διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού είναι καλύτερα 

προγραμματισμένες, με την έννοια των προμελετημένων επιλογών που γίνονται 

όσον αφορά σε ποιες αγορές και με ποιες μεθόδους θα επεκταθεί η επιχείρηση. Κατά 

συνέπεια, η διεθνοποίηση είναι μία συνειδητή και προμελετημένη διαδικασία που 

αντικατοπτρίζει δέσμευση και ανάληψη κινδύνου.
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2.3.2.2 Κίνητρα αντίδρασης
Ανταγωνιστικές πιέσεις: Η αύξηση του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά ή η 

υπερπαραγωγή κατά τη διάρκεια οικονομικής ύφεσης μπορούν να επηρεάσουν την 
κερδοφορία της επιχείρησης, και κατά συνέπεια να την ωθήσουν στην αναζήτηση 

νέων αγορών στο εξωτερικό.

Πτώση εγχώριων πωλήσεων - Κορεσμός εγχώριας αγοράς. Η πτώση των 

εγχώριων πωλήσεων, η οποία μπορεί να οφείλεται στο στάδιο του κύκλου ζωής στο 

οποίο βρίσκεται το προϊόν, ή ο κορεσμός της εγχώριας αγοράς, μπορούν να 
οδηγήσουν την επιχείρηση στην έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας, με στόχο να 
επιμηκύνει τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Υπερβάλλουσα παραγωγική δυνατότητα: Εάν η επιχείρηση έχει υπερβάλλουσα 
παραγωγική ικανότητα, η διεθνοποίηση μπορεί να τη βοηθήσει έτσι ώστε να επιτύχει 
το επιθυμητό επίπεδο παραγωγής με στόχο να μειώσει τα σταθερά κόστη ανά 

μονάδα προϊόντος και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα τιμής των προϊόντων της 
στις διεθνείς αγορές (Czinkota & Ronkainen 1995).

Σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις Η επιχείρηση μπορεί να αναγκαστεί να 
διεθνοποιηθεί ακόμη και στην περίπτωση στην οποία επιθυμεί να διατηρήσει ή να 
υπερασπιστεί τη θέση της στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό δίκτυο (ΗοΙπιΙυηά & Kock 
1998).

Αυτόκλητη παραγγελία: Τέλος, η λήψη μίας παραγγελίας μπορεί να ωθήσει την 
επιχείρηση στην έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση αυτή η 

επιχείρηση προσεγγίζεται από αλλοδαπές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μάθει για το 
προϊόν της και ενδιαφέρονται να το αγοράσουν (Χατζηδημητρίου 2001).

Εμφάνιση νέων ευκαιριών σε αλλοδαπές αγορές Η επιχείρηση ενθαρρύνεται να 
ξεκινήσει εξαγωγική δραστηριότητα ως αποτέλεσμα ευνοϊκών εξελίξεων που 
λαμβάνουν χώρα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον (διακρατικές οικονομικές 
συμφωνίες, φιλελευθεροποίηση ξένων αγορών κ.ά.) (Χατζηδημητρίου 2001).

Γενικά υποστηρίζεται ότι όταν η διαδικασία της διεθνοποίησης υποκινείται από 
κίνητρα αντίδρασης, αποτελεί μία διαδικασία η οποία πραγματοποιείται, τουλάχιστον 
στην αρχή, σταδιακά. Εκτός από την περίπτωση στην οποία η διεθνοποίηση 
καταλήγει περισσότερο «στρατηγική» και προληπτική, το πιθανότερο είναι ότι θα 

πραγματοποιηθεί με τρόπο μη σχεδιασμένο με μεγαλύτερο εύρος και πλάτος 

αγορών, παρά με συγκέντρωση σε λίγες, βασικές αγορές.

Όσον αφορά στις μικρές επιχειρήσεις, το ζήτημα που προκύπτει, και με το οποίο 

ασχολούνται οι περισσότερες έρευνες, είναι ποια από τις παραπάνω κατηγορίες 

επιδρά περισσότερο στις αποφάσεις που σχετίζονται με την έναρξη εξαγωγικής 

δραστηριότητας. Πρόσφατα, ο Λεονίδου (1998) υποστήριξε ότι οι μεγαλύτερες
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επιχειρήσεις υποκινούνται περισσότερο από προληπτικούς παράγοντες, ενώ οι 
μικρότερες εταιρείες ακολουθούν κυρίως στρατηγικές αντίδρασης, καθώς είναι πιο 
ευαίσθητες στους περιορισμούς της αγοράς. Παρόμοιο συμπέρασμα προκύπτει και 
από την έρευνα των Westhead et al. (2002), με βάση την οποία οι μικρές 

επιχειρήσεις ακολουθούν στις περισσότερες περιπτώσεις στρατηγικές αντίδρασης. 

Τα αποτελέσματα αυτά συμπίπτουν και με τις θεωρίες που βασίζονται στους πόρους, 

με βάση τις οποίες οι επιχειρήσεις με περισσότερους πόρους έχουν μεγαλύτερες 
δυνατότητες να ακολουθήσουν τακτικές πρόληψης, διερευνώντας τις ευκαιρίες που 

προσφέρονται από τις διεθνείς αγορές.

Με στόχο τη διατήρηση των υπαρχόντων πελατών στις εγχώριες αγορές, οι 
μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένους πόρους συχνά έλκονται στις ξένες αγορές 
από τις δραστηριότητες διεθνοποίησης των εγχώριων πελατών ή αλλοδαπών 
πρακτόρων. Πολλές μικρές εξαγωγικές εταιρείες κατά συνέπεια ενεργούν 
περισσότερο αντιδραστικά παρά προληπτικά, καθώς η απόφαση για εξαγωγική 

δραστηριότητα πραγματοποιείται εξαιτίας μία αυτόκλητης παραγγελίας.
Σύμφωνα με την έρευνα του Rundh (2001), τα κυριότερα κίνητρα που ωθούν τις 

μικρές επιχειρήσεις στην έναρξη διεθνούς δραστηριότητας (κυρίως μέσω εξαγωγών) 
είναι το εγγενές ενδιαφέρον και η δέσμευση της διοίκησης για την εξαγωγική 
δραστηριότητα, οι δυνατότητες μακροπρόθεσμου κέρδους και ανάπτυξης, η μικρή 
εγχώρια αγορά, η μοναδικότητα του προϊόντος και η ύπαρξη ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος.

Οι Boter & Holmquist (1996) εντόπισαν τρεις διαφορετικούς παράγοντες οι 

οποίοι επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης απόφασης για διεθνοποίηση της μικρής 
επιχείρησης: ο κλάδος, η επιχείρηση ως σύνολο και το ανθρώπινο δυναμικό της 
επιχείρησης. Κατέληξαν δε στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία διεθνοποίησης στις 
ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς κλάδους εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από τη δομή της βιομηχανίας, από μία αυστηρή διοικητική μορφή 
επιχειρησιακής κουλτούρας και από έναν εσωτερικό κύκλο συγγενών ή φίλων. Για τις 
επιχειρήσεις αυτές, η αιτία έναρξης διεθνών δραστηριοτήτων εντοπίζεται κυρίως σε 
συμπτωματικά γεγονότα (όπως η αυτόκλητη παραγγελία) ή στην υπερπαραγωγή η 
οποία αναγκάζει την επιχείρηση να επεκτείνει διεθνώς τις δραστηριότητές της. 

Αντίθετα, οι καινοτόμες ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας εμφανίζονται σχετικά ανεξάρτητες 

από τις δομές του κλάδου, βασίζουν τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη 

διεθνοποίηση σε στρατηγικές για γρήγορη ανάπτυξη και η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων χαρακτηρίζεται ως περισσότερο επαγγελματική, καλύτερα 

προσχεδιασμένη και υποκινούμενη κυρίως από προληπτικά κίνητρα.
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2.3.3 ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ

2.3.3.1 Επιλογή αγοράς
Η έννοια της ψυχικής απόστασης αποτελεί το κέντρο όλων των μοντέλων 

ανάπτυξης διεθνούς δραστηριότητας. Σύμφωνα με την έννοια αυτή, οι επιχειρήσεις 

επιλέγουν αγορές οι οποίες είναι ψυχολογικά πλησιέστερες, και κατά συνέπεια ο 

κίνδυνος είναι μικρότερος. Η ψυχική απόσταση από τις αγορές μειώνεται σταδιακά, 
καθώς αυξάνει η γνώση της επιχείρησης για τη συγκεκριμένη αγορά (Leonidou & 

Katsikeas 1996).
Παρά τη χρησιμότητά της, η έννοια της ψυχικής απόστασης έχει κατηγορηθεί ότι 

είναι πολύ περιορισμένη και δεν μπορεί να εξηγήσει τη φύση της διαδικασίας 

ανάπτυξης εξαγωγικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τους Johanson & Wiedersheim- 

Paul (1975) σε ορισμένες περιπτώσεις το μέγεθος της ξένης αγοράς μπορεί να μην 

είναι αρκετά μεγάλο έτσι ώστε τα οφέλη που θα προκύψουν από την επέκταση σε 
αυτήν να αντισταθμίσουν το υψηλό κόστος που απαιτείται για την πραγματοποίηση 

άμεσης επένδυσης. Επιπλέον, οι Czinkota et at. (1990) υποστηρίζουν ότι η σημασία 
της ψυχικής απόστασης έχει μειωθεί σημαντικά με τη βελτίωση των υποδομών 

επικοινωνίας και μεταφορών, και με τη σταδιακή αύξηση του βαθμού ομοιογένειας 
των αγορών.

Ο Bell (1995) αμφισβήτησε την έννοια της ψυχικής απόστασης διεξάγοντας 
έρευνα σε μικρές εταιρείες παραγωγής λογισμικού που είναι εγκατεστημένες στις 
Σκανδιναβικές χώρες. Από τα συμπεράσματα της έρευνας, προκύπτει ότι, παρά το 
γεγονός ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων επέλεξαν αγορές γεωγραφικά κοντά 

στην εγχώρια αγορά, ένα αρκετά υψηλό ποσοστό της τάξης του 30-50% επέλεξε 
αγορές οι οποίες δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ούτε ψυχολογικά ούτε 

γεωγραφικά κοντά στις εγχώριες. Η διαδικασία διεθνοποίησης για τις επιχειρήσεις 
του κλάδου αυτού επηρεάζεται περισσότερο από την επιθυμία να ακολουθήσουν οι 
εταιρείες τους πελάτες τους, από τη στόχευση σε αγορές niche και από συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά της βιομηχανίας, παρά από τη γεωγραφική και ψυχολογική εγγύτητα 
των αγορών. Άρα η ψυχική απόσταση δεν αποτελεί πάντα επαρκή εξήγηση για την 
αρχική επιλογή της αγοράς στόχου.

Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν και με την έρευνα των Coviello & Munro 

(1997) σε μικρές επιχειρήσεις λογισμικού, με βάση την οποία η επιλογή της αγοράς 

επηρεάζεται περισσότερο από τις σχέσεις της επιχείρησης με πελάτες, προμηθευτές 

κτλ., παρά από την ψυχική απόσταση των χωρών. Οι επιχειρήσεις τη συμπεριφορά 

των οποίων διερεύνησαν οι Coviello & Munro επέλεξαν αρχικά χώρες με μικρή 
ψυχική απόσταση, κυρίως λόγω των σχέσεων που είχαν αναπτύξει με αλλοδαπούς
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εταίρους, και όχι για λόγους μείωσης των κινδύνων. Επιπλέον, μετά το αρχικό στάδιο 
διεθνοποίησης, οι αγορές οι οποίες επιλέχθηκαν είχαν μεγάλη ψυχική απόσταση από 

τη χώρα προέλευσης.
Σύμψωνα με τους Boter & Holmquist (1996), η έννοια της ψυχικής απόστασης 

έχει μεγαλύτερη σημασία όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

παραδοσιακούς κλάδους, ενώ αντίθετα δεν φαίνεται να επηρεάζει τις καινοτόμες 

επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.
Οι Coviello & Martin (1999) με βάση την έρευνα που πραγματοποίησαν σε 

μικρές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαπιστώνουν ότι η επιλογή, τόσο της 

αρχικής όσο και των μετέπειτα αγορών επηρεάστηκε κυρίως από την τοποθεσία των 
πελατών και άλλων επιχειρήσεων με τις οποίες είχαν αναπτύξει διασυνδέσεις οι 
επιχειρήσεις αυτές. Έτσι, επιλέχθηκαν αγορές με μικρή γεωγραφική αλλά μεγάλη 

ψυχική απόσταση από τη χώρα προέλευσης, όσον αφορά στην κουλτούρα, το 
πολιτικό σύστημα, τις εμπορικές πρακτικές κτλ. Για τις επιχειρήσεις αυτές η ψυχική 
απόσταση δεν θεωρήθηκε ως εμπόδιο για τη διεθνοποίηση, κυρίως επειδή η 
επέκταση σε αυτές έγινε μέσω των επαφών που είχαν δημιουργήσει, αλλά και ως 
αποτέλεσμα της πρόσληψης προσωπικού από διάφορες εθνικότητες με εμπειρία στη 

δραστηριοποίηση σε ξένες χώρες.
Ο Koch (2001) προτείνει τρεις γενικές κατηγορίες παραγόντων οι οποίοι 

επηρεάζουν την επιλογή αγοράς. Η διάκρισή τους γίνεται σε εσωτερικούς, 

εξωτερικούς και μεικτούς παράγοντες. Οι παράγοντες που περιλαμβάνονται στην 
τρίτη κατηγορία εμφανίζουν χαρακτηριστικά τόσο του εσωτερικού όσο και του 
εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Για παράδειγμα, η ομοιότητα/εγγύτητα 
της ξένης αγοράς περιλαμβάνει στοιχεία τόσο του εξωτερικού (π.χ. γεωγραφική 
απόσταση, κουλτούρα, γλώσσα) όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος (αντιλήψεις 
της διοίκησης σχετικά με την ψυχική απόσταση της αγοράς), όπως και η διεθνής 
ανταγωνιστικότητα, η οποία απαιτεί τη σύγκριση στοιχείων που εμφανίζονται εντός ή 
εκτός της επιχείρησης. Οι παράγοντες αυτοί παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 
2.5.

Πίνακας 2.5 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή αγοράς
Εσωτερικοί Παράγοντες Εξωτερικοί Παράγοντες Εσωτερικοί/Εξωτερικοί

Παράγοντες
■ Στρατηγικός 

προσανατολισμός 

επιχείρησης

* Στάδιο διεθνοποίησης

■ Προοπτικές αλλοδαπής 

χώρας

■ Ανταγωνιστική θέση της 
ξένης χώρας

■ Διεθνής 

ανταγωνιστικότητα 

επιχείρησης
■ Πόροι επιχείρησης

47



■ Στρατηγικοί στόχοι ■ Προσδοκώμενοι κίνδυνοι ■ Πρόσβαση σε
επιχείρησης ξένης αγοράς (market εξωτερικούς πόρους

■ Εμπειρία στην επιλογή risks) ■ Δικτύωση επιχείρησης
ξένων αγορών ■ Ομοιότητα/εγγύτητα 

ξένης αγοράς
■ Υπάρχον χαρτοφυλάκιο 

αγορών επιχείρησης

2.3.3.2 Επιλογή Μεθόδου Διεθνούς Επέκτασης

Η επιλογή της μεθόδου εισόδου σε μία αγορά εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, όπως οι πόροι που διαθέτει η επιχείρηση, τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος, ο αριθμός των πιθανών πελατών, οι στόχοι της επιχείρησης και η 
διάρθρωση της αγοράς (Rundh 2001). Για τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες 

διαθέτουν περιορισμένους πόρους, η ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων 
ξεκινάει συνήθως με την πραγματοποίηση εξαγωγικής δραστηριότητας, όπως 
προκύπτει από τις εμπειρικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση, μία ευρέως υποστηριζόμενη άποψη αναφορικά με τη 
διασυνοριακή δραστηριότητα των μικρών εταιρειών είναι ότι ξεκινούν τη διαδικασία 
διεθνοποίησης μέσω μεθόδων χαμηλού κινδύνου και χαμηλής εμπλοκής (low 

involvement), όπως έμμεσες εξαγωγές. Η διεθνής δραστηριότητα μπορεί στη 
συνέχεια να εξελιχθεί μέσω μίας σειράς μεθόδων τις οποίες θα υπαγορεύσει η 
αύξηση του κινδύνου, του κόστους, της δέσμευσης, της απόδοσης της επένδυσης 

κτλ, καθώς θα αυξάνεται το μέγεθος, η εμπειρία και η γνώση της εταιρείας. Τα 
μοντέλα περί σταδίων υποστηρίζουν την παραπάνω άποψη, ότι δηλαδή οι 
επιχειρήσεις ξεκινούν τη διαδικασία διεθνοποίησης με μη μόνιμες (περιστασιακές) 
εξαγωγές, στη συνέχεια εξάγουν μέσω πράκτορα, έπειτα μέσω εμπορικής 
θυγατρικής και τέλος ιδρύουν παραγωγική επιχείρηση.

Όσον αφορά στην επιλογή μεταξύ άμεσων και έμμεσων εξαγωγών, οι 
Ramaseshan & Patton (1994) υποστηρίζουν ότι οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν 
στην απόφαση της μικρής επιχείρησης είναι ο όγκος των εξαγωγών και οι υπηρεσίες 
που παρέχονται. Εξετάζοντας ένα δείγμα μικρών επιχειρήσεων από έναν 

συγκεκριμένο κλάδο, συμπέραναν ότι οι επιχειρήσεις επιλέγουν άμεσα κανάλια για 

την εξαγωγική τους δραστηριότητα όταν ο όγκος των εξαγωγών τους είναι μικρός, 

καθώς και όταν οι ανάγκες για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τον πελάτη 

είναι μεγάλες.
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Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγαν οι Laine & Kock (2000) σε μικρές 
φινλανδικές επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποίησαν κατά τη 

διαδικασία διεθνοποίησης διαφέρουν από αυτές που περιλαμβάνονται στο μοντέλο 
Uppsala. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές ξεκίνησαν με την 

πραγματοποίηση έμμεσων εξαγωγών (δεύτερο στάδιο στο μοντέλο Uppsala), ενώ η 

δεύτερη πιο διαδεδομένη μέθοδος έναρξης της διεθνούς επιχειρηματικής 

δραστηριότητας ήταν η δημιουργία εμπορικής θυγατρικής (τρίτο στάδιο στο μοντέλο). 

Το δεύτερο βήμα προς τη διεθνοποίηση πραγματοποιήθηκε στις περισσότερες 

περιπτώσεις μέσω ενός πράκτορα, ενώ στο τρίτο στάδιο οι επιχειρήσεις 
επεκτάθηκαν μέσω πρακτόρων αλλά και εμπορικών θυγατρικών. Τέλος, πολύ λίγες 

επιχειρήσεις προχώρησαν στο τέταρτο στάδιο διεθνούς επέκτασης, δηλαδή στη 
δημιουργία παραγωγικών μονάδων στο εξωτερικό.

Πρόσφατες παγκόσμιες έρευνες δείχνουν ότι έχει αρχίσει να αναδύεται μία 
ομάδα μικρών εταιρειών, οι οποίες διεθνοποιούνται πολύ γρήγορα, χρησιμοποιώντας 

διάφορες μεθόδους εισόδου. Τα συμπεράσματα αυτά αποτελούν σημαντική 
πρόκληση τόσο για τη μέχρι σήμερα εμπειρία αναφορικά με τη διεθνοποίηση μέσω 

διαδοχικών σταδίων, όσο και για τις συμβατικές αξιώσεις και τα μέτρα που 

σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν οι 
μέθοδοι εισόδου. Για παράδειγμα, ο Young (1987) υποστηρίζει ότι διάφορες 

εναλλακτικές στρατηγικές όπως συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης και κοινοπρακτικές επιχειρήσεις υιοθετούνται όλο και συχνότερα από 
τις μικρές επιχειρήσεις ως αρχικές μέθοδοι εισόδου.

Έτσι, με βάση την έρευνα της Jones (2001), η οποία εξετάζει τα πρώτα βήματα 
στη διεθνοποίηση που πραγματοποιούν οι μικρές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, 
προκύπτει ότι:

■ Ενώ οι εμπορικές διασυνδέσεις (εισαγωγές-εξαγωγές) παραμένουν η πιο 
κοινή μορφή διασυνοριακής δραστηριότητας για τις μικρές διεθνοποιημένες εταιρείες, 
αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας διεθνούς επέκτασης είναι και οι διασυνδέσεις 
παραγωγής και έρευνας.

■ Η ποικιλία των συνδυασμών στις αρχικές διασυνοριακές διασυνδέσεις δείχνει 
ότι αυτές μπορεί να συνδέονται με συγκεκριμένες ανάγκες, ικανότητες και στόχους 

των εταιρειών, παρά με συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης που εμφανίζονται σε μία 

διαδικασία διεθνοποίησης.

Τα συμπεράσματα από την έρευνα που πραγματοποίησε ο Bell (1995) σε μικρές 

επιχειρήσεις λογισμικού συμπίπτουν εν μέρει με τις θεωρίες σταδίων, καθώς η κύρια 

μέθοδος διεθνούς επέκτασης ήταν οι εξαγωγές μέσω τμήματος εξαγωγών ή μέσω 

πρακτόρων και διανομέων. Ωστόσο, στην περίπτωση των επιχειρήσεων αυτών, η
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επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου δεν πραγματοποιήθηκε, με βάση τις 
υπάρχουσες θεωρίες, λόγω των χαμηλών επιπέδων κινδύνου και δέσμευσης. 
Αντίθετα, εξηγείται από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο προϊόν εμπεριέχει υψηλό 
επίπεδο πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και από την ανάγκη παροχής υποστήριξης 

στον πελάτη. Επίσης, λόγω του μικρού κύκλου ζωής του προϊόντος, οι άμεσες 

εξαγωγές θεωρήθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις ο καλύτερος τρόπος για την 

εμπορευματοποίηση των προϊόντων γρήγορα και σε όλες τις αγορές.

Επιπλέον, όσον αφορά στα μεταγενέστερα στάδια ανάπτυξης των διεθνών 

δραστηριοτήτων τους, οι εταιρείες αυτές δεν φάνηκαν διατεθειμένες να αλλάξουν τη 

μέθοδο εισόδου που είχαν προτιμήσει αρχικά στη μεταγενέστερη ανάπτυξη τους σε 
νέες αγορές. Έτσι, οι άμεσες ή έμμεσες εξαγωγές παρέμειναν η κυρίαρχη μέθοδος. 

Άρα, με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα του Bell, οι μικρές 

επιχειρήσεις λογισμικού διεθνοποιούνται πολύ γρήγορα, και όχι με μικρά, σταδιακά 
βήματα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στα υψηλά κόστη έρευνας και ανάπτυξης, στο 

μικρό κύκλο ζωής των προϊόντων, καθώς και στη δυναμική φύση του συγκεκριμένου 
κλάδου.

Σύμφωνα με τον Koch (2001) οι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην απόφαση 
της επιχείρησης για την επιλογή της μεθόδου διεθνούς επέκτασης είναι οι ακόλουθοι:

Πίνακας 2.5 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της μεθόδου διεθνούς επέκτασης
Εσωτερικοί Παράγοντες Εξωτερικοί Παράγοντες Εσωτερικοί/Εξωτερικοί

Παράγοντες
■ Μέγεθος / πόροι ■ Χαρακτηριστικά επιχειρηματικού ■ Ικανότητες, δυνατότητες

επιχείρησης περιβάλλοντος ξένης χώρας και επιδεξιότητες που
• Βαθμός / πεδίο ελέγχου ■ Εμπόδια αγοράς (δασμοί, απαιτούνται και είναι

που ασκεί ο μάνατζερ κυβερνητικοί κανονισμοί, διαθέσιμες για κάθε
■ Εμπειρία στην επιλογή πρόσβαση σε κανάλια διανομής μέθοδο

μεθόδων διεθνούς κτλ) ■ Επάρκεια και αξιοπιστία
επέκτασης ■ Κίνδυνοι και κόστη που συνδέονται εισερχόμενης

■ Συμπεριφορά της με κάθε μέθοδο πληροφόρησης
διοίκησης απέναντι στον ■ Κίνδυνοι και κόστη που συνδέονται (απαραίτητης για τη

κίνδυνο με το συγκεκριμένο κλάδο σύγκριση μεταξύ των
■ Στόχοι για αύξηση 

μεριδίου αγοράς

■ Στόχοι για αύξηση 

κέρδους

(κυβερνητικοί κανονισμοί, κίνδυνοι 

διασποράς κτλ)
■ Βαθμός χρήσης (δημοτικότητα) 

συγκεκριμένης μεθόδου στην ξένη 

χώρα

■ Ρυθμός ανάπτυξης ξένης αγοράς

■ Διατήρηση της εικόνας της 

επιχείρησης στον παγκόσμιο χώρο

διαφόρων μεθόδων)
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■ Απαιτήσεις για την

αποτελεσματικότητα στη διαχείριση 

πολλών ξένων αγορών 

(χαρτοφυλάκιο μεθόδων εισόδου)

2.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Βάσει των ερευνών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε σχέση με τη διαδικασία 

διεθνοποίησης, εμφανίζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των μικρών και μεγάλων 

επιχειρήσεων. Προσπάθειες να εφαρμοστούν οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για 
τις μεγάλες επιχειρήσεις στις μικρότερες δεν έχουν καταλήξει σε έγκυρα 
αποτελέσματα, και οι ιδέες που έχουν αναπτυχθεί για μεγαλύτερες εταιρείες δεν 
ισχύουν απαραίτητα και για τις μικρότερες (Baird et al. 1994, Chen & Hambrick 

1995). Για παράδειγμα, το επιχείρημα ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, κατά τη διεξαγωγή 
των διεθνών δραστηριοτήτων τους αναζητούν και εκμεταλλεύονται πλεονεκτήματα 

τοποθεσίας, λόγω της ικανότητάς τους να δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες 

(Dunning 1988) δεν ισχύει για τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες συνήθως 
διεξάγουν τις δραστηριότητές τους από μία και μόνο χώρα. Επίσης, οι θεωρίες για τη 
συμπεριφορά των μικρών επιχειρήσεων δίνουν πολύ συχνά έμφαση στο ρόλο του 

ιδιοκτήτη - επιχειρηματία. Ωστόσο, ο ρόλος του τελευταίου, ακόμα και όταν υπάρχει, 
δεν είναι τόσο καθοριστικός όταν πρόκειται για μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. 
Σύμφωνα με τους Coviello & Martin (1999) οι μικρές επιχειρήσεις διαφέρουν από τις 
μεγάλες όσον αφορά στον τρόπο διοίκησης, την ανεξαρτησία, την ιδιοκτησία, τους 

πόρους, τις διαδικασίες και δομές διοίκησης οι οποίες είναι λιγότερο αυστηρές και 
περίπλοκες σε σχέση με τις μεγαλύτερες εταιρείες. Εφόσον λοιπόν οι μικρές εταιρείες 

δεν αποτελούν απλά μικρότερες εκδόσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά 
λειτουργούν με βάση μία τελείως διαφορετική λογική (Ahokangas 1998), είναι 
σημαντικό να διερευνηθεί η στρατηγική συμπεριφορά τους και να αναπτυχθούν 
θεωρίες οι οποίες θα εφαρμόζονται στα ειδικά χαρακτηριστικά που τις 
διαφοροποιούν από τις μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις.

Τα περισσότερα από τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν ακολουθούν μία 

προσέγγιση σταδιακής (incremental) διεθνοποίησης και σε γενικές γραμμές 

υποστηρίζουν την άποψη περί ψυχικής απόστασης. Τα μοντέλα αυτά αποτέλεσαν 

για πολλά χρόνια το κέντρο των ερευνών σε θέματα διεθνοποίησης, και, παρά τις 
αδυναμίες που παρουσιάζουν, φαίνεται να αποτελούν, μέχρι στιγμής, ένα βασικό 

πλαίσιο για την εξήγηση της συμπεριφοράς των μικρών επιχειρήσεων, δεδομένου ότι
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οι διάφορες εναλλακτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί προσανατολίζονται 
περισσότερο προς τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις (Fillis 2001). Εξάλλου, 
πολλές από τις προτάσεις των θεωριών αυτών έχουν υποστηριχθεί από πολλές 
εμπειρικές έρευνες. Παραδείγματα αποτελούν η επιλογή της εξαγωγικής 

δραστηριότητας ως πρώτο βήμα προς τη διεθνοποίηση, η προτίμηση των μικρών 

επιχειρήσεων προς γεωγραφικά και ψυχικά κοντινές αγορές, καθώς και οι αλλαγές 

που παρατηρούνται στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων κατά την εξέλιξη της 

διαδικασίας διεθνοποίησης, όσον αφορά στην αύξηση της δέσμευσης και του 

κινδύνου.
Ωστόσο, και παρά την ευρεία εφαρμογή τους, οι θεωρίες σταδίων έχουν δεχθεί 

πολλές κριτικές, ενώ τα τελευταία χρόνια πολλές εμπειρικές έρευνες έχουν αρχίσει να 
ανατρέπουν τις βασικές τους θέσεις. Για παράδειγμα, πολλές μικρές επιχειρήσεις 

(κυρίως υψηλής τεχνολογίας) συχνά παραβλέπουν κάποια στάδια προκειμένου να 
επιταχύνουν τη διαδικασία, με αποτέλεσμα ο ρυθμός διεθνοποίησης να είναι πολύ 
πιο γρήγορος σε σχέση με τη σταδιακή διεθνοποίηση που προτείνουν οι 
παραδοσιακές προσεγγίσεις. Οι Laine & Kock (2000) υποστηρίζουν ότι τις 

περισσότερες φορές οι μικρές επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν όλα τα στάδια 
διεθνοποίησης αλλά σταματούν τη διαδικασία διεθνούς επέκτασης συνήθως με τη 
δημιουργία εμπορικής θυγατρικής (λόγω απροθυμίας για δέσμευση επιπλέον πόρων, 

ή έλλειψης πόρων ή του υψηλού κινδύνου που συνεπάγεται η περαιτέρω επέκταση). 

Παράλληλα, όπως ήδη αναφέρθηκε, και η έννοια της ψυχικής απόστασης έχει 
αμφισβητηθεί από διάφορους ερευνητές. Σύμφωνα με τον Bell (1995), σε ένα 
περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο παγκόσμιο, η καταλληλότητα των 
θεωριών σταδίων θα πρέπει να διερευνηθεί, ιδιαίτερα όσον αφορά στις εταιρείες 
υψηλής τεχνολογίας καθώς και αυτές των υπηρεσιών.

Ο Andersen (1993) εντοπίζει τρεις περιορισμούς στο μοντέλο Uppsala:
■ Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άφθονους πόρους αντιμετωπίζουν λιγότερες 

επιπτώσεις από τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν κατά τη διαδικασία 
διεθνοποίησης, και κατά συνέπεια μπορούν να πραγματοποιούν μεγαλύτερα βήματα 
προς τη διεθνοποίηση

■ Όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι σταθερές και ομοιογενείς, η γνώση της 

αγοράς μπορεί να επιτευχθεί και με άλλους τρόπους εκτός από την εμπειρία.

■ Όταν η επιχείρηση έχει συγκεντρώσει σημαντική εμπειρία από αγορές με 

παρόμοιες συνθήκες, μπορεί να εφαρμόσει την εμπειρία αυτή σε οποιαδήποτε άλλη 

αγορά.

Ένα βασικό πρόβλημα που εμφανίζουν οι θεωρίες σταδίων είναι ότι τις 
περισσότερες φορές περιλαμβάνουν μία στατική περιγραφή των επιχειρήσεων στα
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διάφορα στάδια ανάπτυξης, ενώ δεν εξηγούν τη δυναμική, τις σχέσεις και τους 
μηχανισμούς που εμπλέκονται στη διαδικασία (Leonidou & Katsikeas 1996). Οι 

θεωρίες αυτές χρησιμοποιούν γραμμικά μοντέλα με στόχο να εξηγήσουν περίπλοκη, 
δυναμική, διαδραστική και συχνά μη γραμμική συμπεριφορά (Bell 1995). Από την 

άποψη αυτή, οι προσεγγίσεις δικτύων έχουν μεγαλύτερη αξία, καθώς 

συμπεριλαμβάνουν ζητήματα όπως οι επαφές με ξένους πελάτες ή προμηθευτές ως 

βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία διεθνοποίησης των μικρών 

επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι θεωρίες αυτές δεν εξηγούν τη διαδικασία διεθνοποίησης 

άλλων επιχειρήσεων οι οποίες δεν έχουν τις διασυνδέσεις αυτές. Κατά συνέπεια, 
ούτε οι θεωρίες σταδίων ούτε οι προσεγγίσεις δικτύων εξηγούν επαρκώς τη 
διαδικασία διεθνοποίησης. Όσον αφορά στο εκλεκτικό μοντέλο, η εφαρμογή του 

εντοπίζεται κυρίως στα μεταγενέστερα στάδια της διαδικασίας διεθνοποίησης 
(Andersen 1993). Δεδομένου όμως ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν προχωρούν 

έπειτα από κάποιο συγκεκριμένο στάδιο, ούτε η προσέγγιση αυτή μπορεί να εξηγήσει 

σε ικανοποιητικό βαθμό τη συμπεριφορά των μικρών επιχειρήσεων (Fillis 2000b).

Λόγω των διαφορών που εμφανίζει η συμπεριφορά ως προς τη διεθνοποίηση 
μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικού μεγέθους, καθώς και λόγω της επίδρασης της 
τεχνολογίας και των επιπτώσεων από την παγκοσμιοποίηση, των αυξημένων 
επιπέδων ανταγωνισμού και των μικρότερων κύκλων ζωής των προϊόντων, μπορεί 
να υποστηριχθεί ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει μία γενική θεωρία διεθνοποίησης. 

Όπως υποστηρίζουν οι Coviello & Martin (1999), επειδή όλα τα θεωρητικά πλαίσια 
συνεισφέρουν στην κατανόηση της διαδικασίας διεθνοποίησης, είναι απαραίτητο να 
εξετάζεται η διεθνοποίηση λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά όλων των 
μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί.

Επιπλέον, λόγω των διαφορών που εντοπίζονται στη συμπεριφορά 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους, είναι απαραίτητο 
να ελεγχθούν οι υπάρχουσες θεωρίες και να δημιουργηθούν νέα θεωρητικά 
πλαίσια που θα βασίζονται σε συγκεκριμένους κλάδους (Fillis 2001).

Κάποιοι συγγραφείς έχουν αρχίσει να εξετάζουν το φαινόμενο της «στιγμιαίας» 
(instant) ή «γεννημένης παγκόσμιας» (born global) διεθνοποιημένης εταιρείας σε 
διάφορους κλάδους. Οι Jolly et al. (1992) δίνουν έμφαση στην ικανότητα ορισμένων 

επιχειρήσεων να επιδιώκουν παγκόσμιες στρατηγικές. Υπερπηδώντας κάποια από 

τα παραδοσιακά ενδιάμεσα στάδια διεθνοποίησης, οι επιχειρήσεις αυτές γίνονται 

σημαντικοί παγκόσμιοι παράγοντες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι συγγραφείς 

εντοπίζουν κάποιες ομάδες επιχειρησιακών ικανοτήτων που οδηγούν στην απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, όπως η ύπαρξη παγκόσμιου οράματος, η 
ικανότητα εντοπισμού των τεχνολογικών ευκαιριών, καθώς και η διορατικότητα του
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επιχειρηματία. Οι Knight & Cavusgil (1996) βλέπουν αυτό το φαινόμενο της 
«γεννημένης παγκόσμιας» επιχείρησης ως μία πρόκληση σε μέχρι σήμερα 

αποδεκτές θεωρίες διεθνοποίησης, επισημαίνοντας ότι οι μικρές επιχειρήσεις που 
βασίζονται στην τεχνολογία δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγορές από τις πρώτες 

ημέρες της ίδρυσής τους και διοικούνται από επιχειρηματίες οι οποίοι αντιμετωπίζουν 

τον κόσμο ως μία ενιαία αγορά χωρίς σύνορα. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και 

σε κλάδους οι οποίοι δεν θεωρούνται ως υψηλής τεχνολογίας (Me Auley 1999). 

Πολλές επιχειρήσεις που βασίζονται κυρίως σε χειρονακτικές μεθόδους παραγωγής, 

διεθνοποιούνται πολύ γρήγορα, αναπτύσσοντας διεθνή δίκτυα, και εμφανίζοντας 
μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στη διεξαγωγή των επιχειρηματικών τους 

δραστηριοτήτων, σε σχέση με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές τους.

Σε μία μικρή επιχείρηση, ικανότητες όπως η δημιουργικότητα, η καινοτομία, 
η αναγνώριση των ευκαιριών και η ανάληψη ρίσκου, καθώς και η δυνατότητα 
δικτύωσης και ανάπτυξης σχέσεων με άλλες επιχειρήσεις, μπορούν να 

επιδράσουν στο βαθμό διεθνοποίησης. Ο Fillis (2000a, 2000b) υποστηρίζει ότι σε 
μία μικρή επιχείρηση, η επίδραση της κουλτούρας καινοτομίας και της φιλοσοφίας 

της διοίκησης στην επιτάχυνση της διαδικασίας διεθνοποίησης είναι καταλυτική. 
Όπως υποστηρίζουν οι Madsen & Servais (1997), λειτουργώντας σε αγορές niche 

και αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες ικανότητές τους, οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να 
ανταγωνιστούν με τις μεγάλες επιχειρήσεις παρά τους περιορισμούς που έχουν όσον 

αφορά στους πόρους.
Ο Fillis (2001) προτείνει την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου για την εξήγηση της 

συμπεριφοράς της μικρής επιχείρησης ως προς τη διεθνοποίηση. Το μοντέλο αυτό 
αναπτύχθηκε πρόσφατα και συνδέει το μάρκετινγκ με την επιχειρηματικότητα 
(marketing and entrepreneurship interface). Με βάση την υπόθεση ότι 

χαρακτηριστικά όπως η καινοτομία και η δημιουργικότητα αποτελούν βασικούς 
παράγοντες στη διαδικασία διεθνοποίησης των μικρών επιχειρήσεων, προτείνεται η 
προσέγγιση της διαδικασίας διεθνοποίησης μέσω της διερεύνησης των φαινομένων 
αυτών. Σύμφωνα με τον Fillis (2001), το φαινόμενο της επικάλυψης μεταξύ 
επιχειρηματικότητας και μάρκετινγκ μπορεί να εξηγήσει καλύτερα τις διαφορές που 
εμφανίζονται στη συμπεριφορά των μικρών επιχειρήσεων σε σχέση με τις 

μεγαλύτερες εταιρείες, δεδομένου ότι πολλές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται άνισα σε 

όρους επιχειρησιακών ικανοτήτων, ικανοτήτων μάρκετινγκ, διαθέσιμων πόρων, 

δημιουργικότητας και εντοπισμού ευκαιριών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια η επίδοση των επιχειρήσεων στις ξένες αγορές έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών 
αυτών επικεντρώνεται στους παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία της 

εξαγωγικής δραστηριότητας, καθώς αυτή αποτελεί τη συνηθέστερη μέθοδο διεθνούς 

επέκτασης που συνήθως προτιμούν οι επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα οι ΜΜΕ.
Η χρησιμότητα της διερεύνησης των κρίσιμων παραγόντων για την επιτυχία στις 

εξαγωγικές αγορές και της διαμόρφωσης ενός μοντέλου εξαγωγικής επίδοσης 

έγκειται στη χρησιμοποίησή του ως ένα εργαλείο για την υποβοήθηση και ενίσχυση 

της εξαγωγικής δραστηριότητας, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
επιχείρησης. Η κατανόηση των χαρακτηριστικών αυτών μπορεί να παρέχει τις 

κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδίασμά και την υλοποίηση εθνικών 
προγραμμάτων με στόχο την προώθηση των εξαγωγών, και παράλληλα να βοηθήσει 
τις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τις δυνατότητες που έχουν για επιτυχία στην 

εξαγωγική δραστηριοποίηση, με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους, και να 
εντοπίσουν τις αδυναμίες τους, τις οποίες μπορούν στη συνέχεια να βελτιώσουν 

(Χατζηδημητρίου 2001).
Στην παρούσα ενότητα, θα γίνει μία προσπάθεια να καταγραφούν οι παράγοντες 

που αναφέρονται πιο συχνά στη διεθνή αρθρογραφία ως κρίσιμοι για την επιτυχία 
στις εξαγωγικές αγορές, με έμφαση πάντα στη συμπεριφορά και λειτουργία των 
μικρών επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι, παρά το μικρό αριθμό των ερευνών που 
έχουν επικεντρωθεί ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις, οι περισσότερες τις 
συμπεριλαμβάνουν στο εξεταζόμενο δείγμα. Έτσι, οι παράγοντες που θα 
παρουσιασθούν ισχύουν σε γενικές γραμμές για όλες τις επιχειρήσεις, με μόνη 
διαφορά ότι, ορισμένοι από αυτούς αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για τις ΜΜΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν από τις 

μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις (περιορισμένοι πόροι, ρόλος της διοίκησης κτλ).

Πριν από το κύριο μέρος της ανάλυσης, θα παρουσιαστεί το ζήτημα της 

αποτίμησης της εξαγωγικής επίδοσης, και των προβλημάτων που αυτή επιφέρει 

όσον αφορά στην εξαγωγή ολοκληρωμένων και ακριβών συμπερασμάτων πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα.
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3.2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Η μέτρηση της εξαγωγικής επίδοσης αποτελεί ένα πολύπλοκο ζήτημα, και μέχρι 

στιγμής δεν έχει υπάρξει γενική συμφωνία μεταξύ των ερευνητών σχετικά με τις 

μεταβλητές που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται (Zou & Stan 1998). Η έλλειψη ενός 

κοινά αποδεκτού τρόπου μέτρησης της επίδοσης αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα 

που αντιμετωπίζει η έρευνα καθώς δυσκολεύει, τόσο την ανάπτυξη θεωριών, όσο και 

τη συγκριτική ανάλυση μεταξύ των αποτελεσμάτων των διαφόρων εμπειρικών 

ερευνών.
Δεδομένης της απουσίας ενός κοινά αποδεκτού τρόπου μέτρησης της 

εξαγωγικής επίδοσης, οι διάφορες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 
σήμερα εφαρμόζουν διαφορετικούς δείκτες, οι οποίοι μπορούν να διακριθούν σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες: τους αντικειμενικούς και τους υποκειμενικούς. Το μεγαλύτερο 
μέρος των ερευνών χρησιμοποιούν αντικειμενικούς δείκτες μέτρησης της εξαγωγικής 
επίδοσης, οι οποίοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις ακόλουθες ομάδες 

(Leonidou et al. 2002):
❖ Ένταση εξαγωγών (αναλογία εξαγωγών προς συνολικές πωλήσεις)
❖ Ρυθμός αύξησης εξαγωγικών πωλήσεων
❖ Επίπεδο κερδών από εξαγωγές
❖ Όγκος εξαγωγικών πωλήσεων

❖ Μερίδιο αγοράς στις εξαγωγικές αγορές

♦> Συνεισφορά των εξαγωγών στα κέρδη

Εκτός από τους παραπάνω οικονομικούς δείκτες, διάφορες έρευνες έχουν 
χρησιμοποιήσει πιο υποκειμενικές μεταβλητές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

❖ Η πεποίθηση της διοίκησης ότι οι εξαγωγές συνεισφέρουν στη 
συνολική κερδοφορία και φήμη της επιχείρησης

❖ Η συνολική ικανοποίηση της διοίκησης για την εξαγωγική επίδοση της 
επιχείρησης

❖ Η αποτίμηση της επίδοσης από τη διοίκηση, σε σχέση με τους 
αρχικούς στόχους

Οι Katsikeas et al. (1996) εντοπίζουν δύο βασικούς περιορισμούς στη χρήση 
αντικειμενικών δεικτών μέτρησης. Πρώτον, συχνά τα επίσημα οικονομικά στοιχεία 

των επιχειρήσεων δεν κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ των εγχώριων και εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων, εν μέρει εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλές επιχειρήσεις θεωρούν 

την εξαγωγική δραστηριότητα ως επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην εγχώρια 

αγορά (Yang et al. 1992). Κατά συνέπεια, είναι δύσκολο να αντληθούν ακριβείς 

αντικειμενικοί δείκτες εξαγωγικής επίδοσης.
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Δεύτερον, προκύπτουν δυσκολίες σύγκρισης ως αποτέλεσμα των εγγενών 
αδυναμιών που παρουσιάζονται στη μέτρηση. Για παράδειγμα, η κερδοφορία 

εξαρτάται από παράγοντες όπως η μέθοδος απόσβεσης που ακολουθείται και ο 
τρόπος με τον οποίο κατανέμονται τα γενικά βιομηχανικά έξοδα (overheads). 

Ωστόσο, τα θέματα αυτά αντικατοπτρίζουν τις εσωτερικές λογιστικές πρακτικές οι 

οποίες συχνά διαφέρουν μεταξύ των επιχειρήσεων. Το πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμη 

πιο περίπλοκο όταν ενσωματώνεται και η εξαγωγική διάσταση.
Επιπλέον, οι αντικειμενικοί δείκτες εξαγωγικής επίδοσης δεν έχουν μεγάλη 

σημασία όταν πρόκειται για επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων ή ομάδων προϊόντων 

(Covin 1991). Οι μεγάλες διαφορές μεταξύ κλάδων όσον αφορά στον ανταγωνισμό, 

την ένταση της τεχνολογίας ή τη δομή της αγοράς οδηγούν σε αδυναμία σύγκρισης 

μεταξύ των επιχειρήσεων.
Στις παραπάνω δυσκολίες μπορούν να προστεθούν και οι ακόλουθες (Leonidou 

et al. 2002):
■ Η απροθυμία των αρμόδιων στελεχών να αποκαλύψουν στοιχεία που 

σχετίζονται με την εξαγωγική τους επίδοση, η οποία δυσχεραίνει την πρόσβαση σε 

διαθέσιμη και αξιόπιστη πληροφόρηση.
■ Τα οικονομικά στοιχεία υπόκεινται σε εθνικά λογιστικά πρότυπα καθώς και 

στην αντίληψη της διοίκησης αναφορικά με δεδομένο επίπεδο επίδοσης, γεγονός το 
οποίο προκαλεί δυσκολίες στη σύγκριση μεταξύ κλάδων ή χωρών.

■ Ο καθορισμός και η αποτίμηση του κόστους που συνδέεται με τα εξαγόμενα 
προϊόντα είναι δύσκολος, καθώς τα κόστη αυτά σχετίζονται με τον τρόπο με τον 
οποίο η επιχείρηση αντιμετωπίζει την εξαγωγική δραστηριότητα. Για παράδειγμα, η 

κατανομή των γενικών βιομηχανικών εξόδων μπορεί να είναι αυθαίρετη στην 
περίπτωση στην οποία οι εξαγωγές αποτελούν μία περιστασιακή δραστηριότητα, 

οπότε τα στοιχεία σχετικά με τα κέρδη από τις εξαγωγές θα φαίνονται υψηλότερα 
από την πραγματικότητα. Αντίθετα, όταν οι επιχειρήσεις θεωρούν τι εξαγωγές ως 
δραστηριότητα που εμπερικλείει ρίσκο και έξοδα, ενδεχομένως να αναφέρουν 
χαμηλά στοιχεία εξαγωγικής επίδοσης.

■ Οι ΜΜΕ δεν έχουν τους απαραίτητους λογιστικούς μηχανισμούς για τις 
οικονομικές εκθέσεις και αναφορές τους σχετικά με την εξαγωγική τους 

δραστηριότητα.

Διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι μεγαλύτερη σημασία για τη 

συμπεριφορά της επιχείρησης έχει ο τρόπος με τον- οποίο αντιλαμβάνονται οι 

διοικήσεις το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, και όχι η 

αντικειμενική πραγματικότητα αυτών. Αντίστοιχα, σε σχέση με την αποτίμηση της 
επίδοσης, η συμπεριφορά της διοίκησης οδηγείται από τις αντιλήψεις της για την
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επίδοση της επιχείρησης και όχι από την αντικειμενική μέτρηση των χαρακτηριστικών 
της τελευταίας. Με βάση τις απόψεις αυτές, οι υποκειμενικές μέθοδοι μέτρησης της 
επίδοσης έχουν μεγαλύτερη αξία σε σχέση με τους αντικειμενικούς δείκτες.

Όσον αψορά στις μεταβλητές που εμπερικλείονται σε κάθε μοντέλο μέτρησης της 

επίδοσης, εμφανίζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων ερευνών. Η 

επιλογή των μεταβλητών αυτών εμφανίζει προβλήματα τα οποία εντοπίζονται στα 

ακόλουθα (Katsikeas et al. 1996):

❖ Οι περισσότερες έρευνες εξετάζουν μεμονωμένα την επίδραση των 

διαφόρων μεταβλητών σε έναν ή περισσότερους δείκτες επίδοσης, χωρίς να 
λαμβάνουν υπόψη τις αλληλεπιδράσεις που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των 
μεταβλητών αυτών, καθώς και τους διαφορετικούς στόχους τους οποίους θέτει κάθε 
επιχείρηση όσον αφορά στην εξαγωγική επίδοση. Για παράδειγμα, όταν μία 

επιχείρηση στοχεύει στην αύξηση του κέρδους, θα πρέπει να αναμένεται μείωση 
στον όγκο των εξαγωγικών πωλήσεων. Επίσης, και η διατήρηση ή βελτίωση του 

μεριδίου αγοράς μπορεί να απαιτεί μείωση των επιπέδων κερδοφορίας. Κατά 
συνέπεια, απαιτείται η ανάπτυξη σύνθετων (composite) μονάδων μέτρησης της 
εξαγωγικής επίδοσης, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα δυναμικά στοιχεία που 

σχετίζονται με τις σχέσεις των διαφόρων πλευρών της εξαγωγικής επίδοσης.
❖ Λόγω των διαφορών που εμφανίζονται στα χαρακτηριστικά των εξαγωγικών 

αγορών, κάποιες ενδεχομένως σημαντικές επεξηγηματικές μεταβλητές, όπως οι 

αντιλήψεις ως προς τα κίνητρα εξαγωγικής δραστηριότητας, τα εξαγωγικά 
προβλήματα και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των 
χωρών στις οποίες εξάγει η επιχείρηση. Στις περιπτώσεις αυτές όπου πρέπει να 
ελεγχθούν παρόμοιες επιρροές, η εξαγωγική επίδοση θα πρέπει να αποτιμάται σε 
επίπεδο εξαγωγικού προορισμού.

3.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Θεωρητικό Πλαίσιο
Η θεωρία με βάση τους πόρους (resource - based theory) θεωρεί την 

επιχείρηση ως ένα μοναδικό σύνολο που αποτελείται από υλικούς και άυλους 

πόρους (περιουσιακά στοιχεία, ικανότητες, διαδικασίες, χαρακτηριστικά της 

διοίκησης, πληροφόρηση, γνώση, τεχνολογία κτλ), οι οποίοι αποτελούν τους κύριους 

καθοριστικούς παράγοντες της επίδοσής της στις εξαγωγικές αγορές. Οι πόροι αυτοί 

ελέγχονται από την επιχείρηση και της δίνουν τη δυνατότητα να συλλαμβάνει και να 

υλοποιεί στρατηγικές με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητάς της και, στην περίπτωση των ΜΜΕ, να αποκτά διαφορικό
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πλεονέκτημα στις ξένες αγορές (Collis 1991, Wernerfelt 1984). 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 διεθνείς 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 στις διεθνείς 

αγορές όπου έχουν εντοπίσει μία αγορά niche σε ένα αναπτυσσόμενο τμήμα της 

βιομηχανίας τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου η δυναμική της 

βιομηχανίας είναι ήδη διεθνής. Οι Ο ' Farrell, Wood & Zheng (1998) υποστηρίζουν ότι 
η έγκαιρη είσοδος στην ξένη αγορά αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. Για 

παράδειγμα, εάν η διεθνοποίηση σε μία βιομηχανία είναι ανεπτυγμένη τότε οι μικρές 

εταιρείες μπορούν να πάρουν το ρίσκο και να διεθνοποιηθούν σε πρώιμο στάδιο της 
επιχειρηματικής τους εξέλιξης.

Η θεωρία στρατηγικής συμπεριφοράς (strategic behavior theory) υποστηρίζει 

ότι οι επιχειρήσεις διεξάγουν την δραστηριότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο 
μεγιστοποιεί τα κέρδη, μέσω της προσπάθειας για βελτίωση της ανταγωνιστικής τους 
θέσης έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων. Η θεωρία αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των προσπαθειών των ΜΜΕ ως προς τη 
διεθνοποίηση, καθώς συμβάλλει στην κατανόηση των λόγων για τους οποίους οι 
ΜΜΕ επιδιώκουν συγκεκριμένες στρατηγικές προσεγγίσεις με στόχο να αποφύγουν 
τον άμεσο ανταγωνισμό με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου ή να αποκομίσουν 

μακροπρόθεσμο συγκριτικό πλεονέκτημα.
Τέλος, 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 καθορίζει την οικονομική επίδοση. Η θεωρία 
στηρίζεται στη λογική ότι το εξωτερικό περιβάλλον επιβάλλει πιέσεις στις οποίες η 
επιχείρηση πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε να επιβιώσει και να επιτύχει τα 
επιθυμητά οικονομικά αποτελέσματα.

Ευττειρικό Πλαίσιο
Οι παράγοντες που έχουν εξεταστεί από τη μέχρι σήμερα εμπειρική έρευνα 

μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

❖ Παράγοντες σχετικοί με τη διοίκηση της επιχείρησης

❖ Επιχειρησιακοί παράγοντες

❖ Παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος

❖ Στρατηγική εξαγωγικού μάρκετινγκ
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Σύμφωνα με το μοντέλο που ανέπτυξαν οι Leonidou et al. (2002), οι διοικητικοί, 
επιχειρησιακοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν τη στρατηγική 
εξαγωγικού μάρκετινγκ της επιχείρησης, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την 

εξαγωγική επίδοση. Έτσι, οι τρεις πρώτες κατηγορίες παραγόντων περιλαμβάνουν 

μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν έμμεσα την εξαγωγική επίδοση, ενώ η τελευταία 

κατηγορία ασκεί άμεση επίδραση καθώς σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο 

διεξάγει την εξαγωγική της δραστηριότητα η επιχείρηση.

Μία άλλη διάκριση των παραγόντων επιτυχίας μπορεί να γίνει με βάση το αν 
προέρχονται από το εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Έτσι, οι 

διοικητικοί, οργανωσιακοί και οι παράγοντες που σχετίζονται με τη στρατηγική 
εξαγωγικού μάρκετινγκ είναι εσωτερικοί, ενώ οι παράγοντες του περιβάλλοντος είναι 

εξωτερικοί. Οι εσωτερικοί παράγοντες σχετίζονται με τη θεωρία που βασίζεται στους 
πόρους, ενώ οι εξωτερικοί υποστηρίζονται από τη θεωρία βιομηχανικής οργάνωσης.

Οι Zou & Stan (1998) κάνουν μία 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 εσωτερικούς - μη 

ελεγχόμενους παράγοντες θεωρούν τα χαρακτηριστικά της διοίκησης και της 
επιχείρησης.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν 

οι διάφορες μεταβλητές που επηρεάζουν την εξαγωγική επίδοση, το ζήτημα που 
προκύπτει είναι πώς αυτές επιδρούν στους διάφορους δείκτες οι οποίοι καθορίζουν 
την επιτυχία της επιχείρησης στις εξαγωγικές αγορές. Με βάση λοιπόν τις διάφορες 
έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, 

διαπιστώνονται τα ακόλουθα:

3.3.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η σχέση μεταξύ των γενικών χαρακτηριστικών, στάσεων και αντιλήψεων της 

διοίκησης και της εξαγωγικής επίδοσης έχει αποδειχθεί αρκετά ισχυρή, ιδιαίτερα στις 
ΜΜΕ, όπου ο ρόλος της διοίκησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Γενικά μέχρι σήμερα οι 
εμπειρικές έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η διοίκηση επηρεάζει την 
επιχείρηση καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας διεθνοποίησης.

3.3.1.1 Διεθνής προσανατολισμός της διοίκησης

Ο διεθνής προσανατολισμός αντικατοπτρίζει την προληπτική συμπεριφορά της 

επιχείρησης και την επιθετικότητα με την οποία επιδιώκει την είσοδό της σε νέες 
αγορές. Οι διοικήσεις με διεθνή προσανατολισμό έχουν μεγαλύτερη τάση να
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δημιουργούν και να ενεργοποιούν στρατηγικές και τακτικές κινήσεις, έχοντας ως 

στόχο τη διατήρηση ή βελτίωση της επίδοσης. Σύμφωνα με τον Knight (2001), η 

ύπαρξη ισχυρού διεθνούς προσανατολισμού ενισχύει τις στρατηγικές ικανότητες και 

το βαθμό προετοιμασίας της μικρομεσαίας επιχείρησης, και κατά συνέπεια την 

επίδοσή της στις ξένες αγορές. Η σχέση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές 

επιχειρήσεις, στις οποίες η ανάγκη προετοιμασίας και κατοχής στρατηγικού 

πλεονεκτήματος είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχία τους στις διεθνείς 

αγορές. Στις επιχειρήσεις αυτές οι διοικήσεις αντιδρούν καλύτερα απέναντι στις 

αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, ενθαρρύνοντας το στρατηγικό πλεονέκτημα, 

την ανάπτυξη ή υιοθέτηση καινοτόμων προϊόντων και την προσαρμογή τους στις 

ανάγκες των πελατών.

Παρόμοιο συμπέρασμα προκύπτει και από άλλες έρευνες, οι οποίες έχουν 

συσχετίσει την εξαγωγική επίδοση με τα κίνητρα έναρξης της εξαγωγικής 

δραστηριότητας. Στην περίπτωση στην οποία η διοίκηση ενεργεί περισσότερο με 

κίνητρα πρόληψης, η εξαγωγική επίδοση είναι υψηλότερη, επειδή η συμπεριφορά 

αυτή ωθείται από τις ευκαιρίες που υπάρχουν για την αύξηση των ικανοτήτων της 

επιχείρησης στις διεθνείς αγορές. Σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν 

αντιδραστικά απέναντι στις πιέσεις και τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος, αυτές που 

καθοδηγούνται από κίνητρα πρόληψης έχουν καλύτερη αντίληψη όσον αφορά τόσο 

στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές συνθήκες, και κατά συνέπεια διαθέτουν 

πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την κατοχή πληροφόρησης, τα οποία οδηγούν σε 

υψηλότερη επίδοση (Lee & Yang 1990). Έτσι, έχει διαπιστωθεί (Baldauf et al. 2000) 

ότι οι επιχειρήσεις με υψηλότερη εξαγωγική ένταση και αποδοτικότητα (σε όρους 

εξαγωγικών πωλήσεων, εξαγωγικής έντασης, μεριδίου αγοράς και αριθμού 

εξαγωγικών αγορών) λειτουργούν με βάση κίνητρα πρόληψης, ενώ οι επιχειρήσεις με 

χαμηλότερη εξαγωγική ένταση δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε κίνητρα αντίδρασης.

3.3.1.2 Διεθνής εμπειρία της διοίκησης
Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η διεθνής εμπειρία της διοίκησης, η οποία 

αναπτύσσεται μέσω προηγούμενης εμπειρίας σε διεθνείς δραστηριότητες, επαφής με 

ξένες κουλτούρες, γνώσης ξένων γλωσσών κτλ, βελτιώνει την ικανότητά της να 

συλλέγει και να ερμηνεύει την πληροφόρηση από την ξένη αγορά, γεγονός το οποίο 

οδηγεί σε καλύτερη εξαγωγική επίδοση (Reid 1983b). Οι Lohrke et al. (1999) 

διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ διεθνούς προσανατολισμού της διοίκησης και 

εξαγωγικής επίδοσης, υπό την επίδραση παραγόντων του περιβάλλοντος. 

Συμπεραίνουν ότι ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών (διεθνής 

εμπειρία και επίδοση) ποικίλλει με βάση τα χαρακτηριστικά της εξαγωγικής αγοράς
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και του συγκεκριμένου κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Έτσι, για 

παράδειγμα, η ύπαρξη διεθνούς εμπειρίας έχει μεγαλύτερη επίδραση στην επίδοση 

για επιχειρήσεις που εξάγουν σε χώρες με σημαντικές οικονομικές και πολιτιστικές 

διαφορές σε σχέση με την εγχώρια αγορά, ή για ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε 

κλάδους όπου εμφανίζουν διαφορές στις ανάγκες των πελατών μεταξύ των 

διαφόρων χωρών (multidomestic industries), σε σχέση με αυτές που λειτουργούν σε 

«παγκόσμιους κλάδους» (global industries).

3.3.1.3 Αντιλήψεις και στάσεις της διοίκησης

Ένας από τους παράγοντες οι οποίοι αναφέρονται συχνότερα στην αρθρογραφία 

ως κρίσιμοι για την επιτυχία στην εξαγωγική δραστηριότητα είναι η αφοσίωση και 

δέσμευση της διοίκησης. Σύμφωνα με τους Katsikeas et al. (1996) η δέσμευση της 

διοίκησης σχετίζεται θετικά με την εξαγωγική επίδοση (μετρούμενη με υποκειμενικές 

παραμέτρους), ιδιαίτερα όσον αφορά στη διενέργεια έρευνας μάρκετινγκ πριν την 

είσοδο στην ξένη αγορά. Ο Louter (1991) στην έρευνά του σε μικρές επιχειρήσεις 

επιβεβαιώνει τη σημασία της δέσμευσης (προτεραιότητα στις εξαγωγές, σκληρή 

δουλειά, ταξίδια στο εξωτερικό, γνώση ξένων γλωσσών, δέσμευση οικονομικών και 

ανθρώπινων πόρων κτλ) στις ξένες αγορές, η οποία αναφέρθηκε ως βασικός 

παράγοντας επιτυχίας από τις περισσότερες επιχειρήσεις του δείγματος. Σύμφωνα 

με τους Holmiund et al. (1995) οι ΜΜΕ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το 

ενδιαφέρον της διοίκησης για εμπλοκή σε διεθνείς δραστηριότητες, και επομένως η 

διοίκηση πρέπει να είναι αφοσιωμένη προκειμένου να επιτύχει η επιχείρηση. 

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγαν οι Ghosh et al. (1998) στις πιο επιτυχημένες 

ΜΜΕ της Σιγκαπούρης, η αφοσίωση, η δέσμευση και η υποστήριξη από την ομάδα 

διοίκησης προέκυψε ως βασικός παράγοντας επιτυχίας των επιχειρήσεων αυτών. 

Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και από πολλές έρευνες που έχουν 

ασχοληθεί με τους παράγοντες επιτυχίας στην εξαγωγική δραστηριότητα όχι μόνο 

των μικρών αλλά και των μεγάλων επιχειρήσεων. Διαπιστώνεται ότι η δέσμευση της 

διοίκησης στις εξαγωγές αποτελεί βασικό καθοριστικό παράγοντα εξαγωγικής 

επίδοσης, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αυτή μετράται.

Η θεωρία σχετικά με τη διεθνοποίηση υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο η 

διοίκηση αντιλαμβάνεται τα προβλήματα από την εξαγωγική δραστηριότητα 

επηρεάζει τη γενική συμπεριφορά της επιχείρησης στις διεθνείς αγορές. Λίγες 

έρευνες ωστόσο έχουν μελετήσει την επίδραση των προβλημάτων αυτών στην 

εξαγωγική επίδοση, και πολύ λίγες έχουν καταλήξει στην ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ 

των δύο αυτών μεταβλητών. Για παράδειγμα, οι Katsikeas et al. (1996) υποστήριξαν 

ότι η εξαγωγική επίδοση (όπως την αντιλαμβάνεται η διοίκηση, δηλαδή με βάση
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υποκειμενικούς δείκτες μέτρησης) επηρεάζεται μόνο από τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζει η διοίκηση και τη σημασία την οποία δίνει στα προβλήματα που 

σχετίζονται με την απόκτηση πληροφόρησης και την επικοινωνία με την εξαγωγική 

αγορά. Οι Baldauf et al. (2000) με βάση την έρευνα που πραγματοποίησαν 

προκειμένου να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο επιδρά στην εξαγωγική 

επίδοση η στάση της διοίκησης απέναντι στο εξωτερικό περιβάλλον, διαπίστωσαν ότι 

η συμπεριφορά και η επίδοση των επιχειρήσεων δεν επηρεάζεται από τις αντιλήψεις 

της διοίκησης όσον αφορά στα προβλήματα και τις ευκαιρίες που προέρχονται από 

το εξωτερικό περιβάλλον. Γενικά οι επιχειρήσεις του δείγματος θεώρησαν ασήμαντες 

τις επιδράσεις του περιβάλλοντος, και δεν φάνηκαν να ενδιαφέρονται για παράγοντες 

εξωτερικούς προς την επιχείρηση κατά τη διαδικασία επέκτασής τους στις διεθνείς 

αγορές.

3.3.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Μεταξύ των χαρακτηριστικών της επιχείρησης που έχουν διερευνηθεί όσον 

αφορά στην επίδρασή τους στην εξαγωγική επίδοση περιλαμβάνονται το μέγεθος, η 

εμπειρία στην εξαγωγική δραστηριότητα και η ύπαρξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος.

3.3.2.1 Μέγεθος επιχείρησης

Σύμφωνα με τους Katsikeas et al. (1996), υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για τους 

οποίους θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το μέγεθος της επιχείρησης συνδέεται 

θετικά με την επίδοσή της στις εξαγωγικές αγορές. Ο πρώτος από αυτούς αναφέρεται 

στο πλεονέκτημα των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων το οποίο διαθέτουν οι 

μεγάλοι εξαγωγείς έναντι των μικρότερων. Ο δεύτερος σχετίζεται με την ικανότητα 

των μεγάλων επιχειρήσεων να επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα οικονομιών 

κλίμακας, ενώ ο τρίτος λόγος συνδέεται με την αντίληψη που έχουν οι επιχειρήσεις 

αυτές για τους κινδύνους που σχετίζονται με την ξένη αγορά, τους οποίους δεν 

θεωρούν τόσο υψηλούς όσο οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τα πλεονεκτήματα αυτά 

διευκολύνουν την κατανόηση των χαρακτηριστικών της ξένης αγοράς, ενώ 

παράλληλα ενισχύουν την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται έγκαιρα και 

αποδοτικά στις απαιτήσεις των ξένων πελατών.

Τα αποτελέσματα από τις εμπειρικές έρευνες όσον αφορά στη σχέση μεταξύ 

μεγέθους της επιχείρησης και εξαγωγικής επίδοσης είναι συγκεχυμένα, καθώς έχουν 

βρεθεί θετικές, αρνητικές συσχετίσεις, ενώ πολλές έρευνες δεν έχουν καταλήξει σε 

καμία συσχέτιση. Ο Bonaccorsi (1992) σε μία ανασκόπηση της αρθρογραφίας πάνω 

στο θέμα κατέληξε ότι «με βάση τη μέχρι σήμερα βιβλιογραφία μπορούμε να
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συμπεράνουμε ότι δεν υπάρχει γενική συμφωνία για τη σχέση μεταξύ μεγέθους της 

επιχείρησης και έντασης εξαγωγικής δραστηριότητας». Οι Zou & Stan (1998) 

διαπιστώνουν, με βάση τη δική τους ανασκόπηση, ότι θετικές σχέσεις έχουν βρεθεί 

κυρίως όταν το μέγεθος της επιχείρησης μετράται με βάση το ύψος των πωλήσεων, 

ενώ αρνητικά αποτελέσματα όταν το μέγεθος μετράται με βάση τον αριθμό των 

εργαζομένων.

3.3.2.2 Εμπειρία σε εξαγωγές

Η θεωρητική ερμηνεία της σχέσης μεταξύ εμπειρίας και εξαγωγικής επίδοσης 

στηρίζεται στο ζήτημα της αβεβαιότητας και στον τρόπο με τον οποίο την 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις (Erramilli 1991). Οι λιγότερο έμπειροι εξαγωγείς 

αισθάνονται μεγαλύτερη αβεβαιότητα, η οποία ενδεχομένως επηρεάζει αρνητικά τις 

αντιλήψεις τους σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και τις πιθανές αποδόσεις που 

συνδέονται με τη δραστηριοποίησή τους στην ξένη αγορά (Agarwal & Ramaswami 

1992, Davidson 1982). Αντίθετα, οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερη εμπειρία σε 

εξαγωγική δραστηριότητα αισθάνονται μικρότερη αβεβαιότητα, έχουν καλύτερη 

κατανόηση των μηχανισμών της ξένης αγοράς, έχουν αναπτύξει ένα δίκτυο 

προσωπικών επαφών και πελατών στο εξωτερικό και κατά συνέπεια μπορούν να 

σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποδοτικά προγράμματα εξαγωγικής δραστηριότητας 

(Madsen 1989).

Τα αποτελέσματα από τις εμπειρικές έρευνες δεν μπορούν να οδηγήσουν σε 

σαφή συμπεράσματα όσον αφορά στη σχέση της μεταβλητής αυτής με την 

εξαγωγική επίδοση, τόσο λόγο του μικρού αριθμού ερευνών που έχουν ασχοληθεί με 

το θέμα, όσο και εξαιτίας της ασυμφωνίας που παρουσιάζουν τα συμπεράσματα στα 

οποία καταλήγουν.

3.3.2.3 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Σύμφωνα με τους Katsikeas et al. (1996), η δυνατότητα της επιχείρησης για 

επιτυχία στις εξαγωγικές αγορές εξαρτάται από την ανταγωνιστική της θέση στην 

ξένη αγορά. Η ύπαρξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ενισχύει τη δυνατότητα της 

επιχείρησης να εξυπηρετήσει τις αγορές αυτές καλύτερα από τους ανταγωνιστές της, 

γεγονός το οποίο οδηγεί σε υψηλότερη εξαγωγική επίδοση. Τέτοιες ικανότητες 

μπορεί να είναι η παραγωγική δυνατότητα, η ανωτερότητα του προϊόντος, η 

ανταγωνιστική τιμολόγηση, ικανότητες στο μάρκετινγκ κα.

Ειδικά για τις ΜΜΕ, ο Knight (2001) υποστηρίζει ότι οι στρατηγικές τους 

ικανότητες παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξαγωγική επιτυχία, και μπορούν να 

αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις για να αντισταθμίσουν τους περιορισμένους
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πόρους και την ύπαρξη πολλών μη ελεγχόμενων παραγόντων που εμφανίζονται 

στην ξένη αγορά.

Οι Julien et al. (1998), διερευνώντας τη σχέση μεταξύ ανταγωνιστικότητας και 

επίδοσης σε μικρές εξαγωγικές επιχειρήσεις, κατέληξαν στην ύπαρξη ισχυρής θετικής 

σχέσης μεταξύ ανταγωνιστικότητας σε όρους προϊόντος και μάρκετινγκ και 

εξαγωγικής επίδοσης σε όρους έντασης εξαγωγών και κερδοφορίας.

3.3.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το εξωτερικό περιβάλλον αποτελείται από παράγοντες οι οποίοι θέτουν 

ευκαιρίες και απειλές στην επιχείρηση, και οι οποίοι δεν ελέγχονται από τη διοίκηση 

(Baldauf et al. 2000). Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να αφορούν την εξαγωγική 

αγορά, την εγχώρια αγορά ή τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Πολύ λίγες έρευνες έχουν ασχοληθεί με την επίδραση των παραγόντων του 

περιβάλλοντος στην εξαγωγική επίδοση, και τα συμπεράσματα στα οποία 

καταλήγουν είναι πολλές φορές αντικρουόμενα. Για παράδειγμα, έχει υποστηριχθεί 

ότι τα εμπόδια εισόδου που υπάρχουν στην ξένη αγορά, οι πολιτιστικές διαφορές και 

η ψυχική απόσταση επηρεάζουν την ανάπτυξη και επιτυχία των εξαγωγών (Cavusgil 

1984, Kaynak & Erol 1989). Αλλες εμπειρικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι 

παράγοντες αυτοί δεν έχουν σημαντική επίδραση στη συμπεριφορά και επίδοση των 

επιχειρήσεων κατά την εξαγωγική τους δραστηριότητα (Gripsrud 1990, Madsen 

1989). Οι Katsikeas et al. (1996) υποστήριξαν ότι η επίδοση των επιχειρήσεων στις 

εξαγωγικές αγορές επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την εθνική εξαγωγική πολιτική 

της χώρας προέλευσης και τονίζουν την ανάγκη εφαρμογής, από την πλευρά των 

κυβερνήσεων, μέτρων και πολιτικών για την προώθηση των εξαγωγών.

Επιπλέον, κάποιες έρευνες έχουν καταλήξει στην ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ 

της «παραγωγικής πολυπλοκότητας» και της εξαγωγικής επίδοσης (Cavusgil & Zou 

1994, Holzmuller & Kasper 1991, Holzmuller & Stottinger 1996, Ito & Pucik 1993). 

Σύμφωνα με αυτές, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε βιομηχανίες περισσότερο 

πολύπλοκες και τεχνολογικά προσανατολισμένες έχουν καλύτερη εξαγωγική 

επίδοση. Οι περισσότερες έρευνες αναφέρουν ότι τα εμπόδια της εξαγωγικής αγοράς 

(εμπορικοί φραγμοί, φυσική και ψυχολογική απόσταση) δεν αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες προσδιορισμού της εξαγωγικής επίδοσης.

Αλλοι παράγοντες που έχουν διερευνηθεί όσον αφορά στην επίδρασή τους στην 

εξαγωγική επίδοση είναι η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητα της εξαγωγικής και 

της εγχώριας αγοράς, η εθνική εξαγωγική πολιτική κα. Ωστόσο, καμία από τις 

έρευνες που έχουν εξετάσει την επίδραση των παραγόντων αυτών δεν έχει καταλήξει 

σε ξεκάθαρα αποτελέσματα.
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Κατά συνέπεια, λόγω του μικρού αριθμού των ερευνών που έχουν ασχοληθεί με 

το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και των αντιφατικών αποτελεσμάτων που 

εμφανίζονται, δεν είναι δυνατό να υπάρξει μία τεκμηριωμένη και σαφής κατανόηση 

του τρόπου με τον οποίο επηρεάζουν οι παράγοντες αυτοί την εξαγωγική επίδοση 

των επιχειρήσεων.

3.3.4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ο αριθμός των εμπειρικών ερευνών που μελετούν το ζήτημα της επίδρασης που 

έχει η στρατηγική μάρκετινγκ στην εξαγωγική επίδοση έχει αυξηθεί σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης του βαθμού 

φιλελευθεροποίησης και του ανταγωνισμού στις παγκόσμιες οικονομίες, και των 

ακόλουθων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγείς όσον αφορά στην 

αύξηση της επίδοσής τους στις ξένες αγορές. Μεταξύ των παραγόντων που έχουν 

διερευνηθεί εκτεταμένα περιλαμβάνονται η εξαγωγική στρατηγική, οι μεταβλητές του 

μίγματος μάρκετινγκ και η διενέργεια έρευνας μάρκετινγκ πριν από την είσοδο στην 

ξένη αγορά.

3.3.4.1 Εξαγωγική στρατηγική

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν μέχρι σήμερα αναφορικά με την επίδραση 

της γενικής στρατηγικής που ακολουθεί η επιχείρηση για την είσοδό της στην ξένη 

αγορά είναι τα ακόλουθα (Leonidou et al. 2002):

❖ Η χρήση στρατηγικής συγκέντρωσης (market concentration strategy) 

σχετίζεται θετικά με την εξαγωγική επίδοση σε όρους όγκου πωλήσεων, ανάπτυξης 

πωλήσεων και έντασης εξαγωγών. Ωστόσο, δεν βρέθηκε σημαντική σχέση όσον 

αφορά στους υπόλοιπους δείκτες επίδοσης, και ιδιαίτερα στην απόκτηση 

μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς.

❖ Η χρήση στρατηγικής διασποράς (market spreading), η οποία αναφέρεται 

στην προσπάθεια για εξαγωγές σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, συνδέεται 

θετικά με την αναλογία των εξαγωγικών πωλήσεων και με την ανάπτυξη των 

εξαγωγικών πωλήσεων. Σημειώνεται ότι η στρατηγική αυτή, όπως και η στρατηγική 

συγκέντρωσης, παρουσιάζει αδύναμη σχέση με την εξαγωγική επίδοση, όταν αυτή 

μετράται με σύνθετους δείκτες.

❖ Τέλος, και η στρατηγική τμηματοττοίησης των ξένων αγορών έχει 

αποδειχθεί ότι συμβάλλει στην εξαγωγική επιτυχία. Παρόλο που δεν έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, φαίνεται να υπάρχει θετική σχέση 

μεταξύ τμηματοποίησης και ανάπτυξης εξαγωγικών πωλήσεων, έντασης εξαγωγών 

και επιπέδου κερδών.
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3.3.4.2 Στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ

Από τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ, εκείνο που έχει διερευνηθεί εκτεταμένα 

είναι το προϊόν. Με βάση την ανάλυση των μέχρι σήμερα ερευνών που 

πραγματοποίησαν οι Leonidou et al. (2002), προκύπτουν τα ακόλουθα:

Προϊόν : Οι διάφορες διαστάσεις του προϊόντος έχουν προσελκύσει την προσοχή

πολλών ερευνητών, καθώς το στοιχείο αυτό του μίγματος ΜΚΤ θεωρείται ότι 

συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχία των εξαγωγών, εφόσον μπορεί να 

διαφοροποιήσει την προσφορά της εταιρείας από αυτή των ανταγωνιστών της. Τα 

συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει οι έρευνες είναι:

❖ Ο σχεδιασμός και το στυλ του προϊόντος εμφανίζουν θετική επίδραση στην 

εξαγωγική επίδοση. Θετική σχέση έχει βρεθεί επίσης μεταξύ ποιότητας και 

μοναδικότητας προϊόντος και επίδοσης, η οποία όμως δεν επαληθεύεται στην 

περίπτωση μέτρησης της επίδοσης με βάση το μερίδιο αγοράς.

❖ Οι μεταβλητές που σχετίζονται με τη μάρκα συνδέονται θετικά με την 

επίδοση, εκτός από τη συσκευασία και την ετικετοποίηση.

❖ Η εξυπηρέτηση πελατών αναφέρεται ως καθοριστικός παράγοντας 

επιτυχίας στις διεθνείς αγορές.

❖ Η παροχή εγγύησης αυξάνει την αξία των εξαγόμενων προϊόντων, καθώς 

μπορεί να αντισταθμίσει τις επιφυλάξεις των ξένων πελατών αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν οι εξαγωγές 

γίνονται σε νέες υπερπόντιες αγορές ή σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές.

❖ Η ικανότητα της εταιρείας να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο μίγμα 
προϊόντος ή μάρκας στις εξαγωγικές αγορές σχετίζεται θετικά με την επίδοση για 

δύο λόγους: πρώτον, παρέχει τη δυνατότητα αύξησης των πωλήσεων μέσω της 

εξυπηρέτησης περισσότερων τμημάτων πελατών, και δεύτερον δίνει τη δυνατότητα 

διασποράς του κόστους σε μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων. Ωστόσο, συνήθως το 

μίγμα προϊόντος ή μάρκας είναι μικρότερο στις εξαγωγικές αγορές σε σχέση με αυτό 

που προσφέρεται στην εγχώρια αγορά, για λόγους οικονομικούς και λόγω 

λειτουργικών δυσκολιών.

❖ Η σχέση μεταξύ προσαρμογής (adaptation) του προϊόντος και επίδοσης έχει 

διερευνηθεί περισσότερο από κάθε άλλη μεταβλητή. Λόγω των πλεονεκτημάτων που 

προσφέρει η στρατηγική αυτή (μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη, καλύτερη 

κατανόηση των αναγκών του, δυνατότητα προσφοράς πρόσθετων προϊόντων λόγω 

του δημιουργικού και καινοτόμου τρόπου σκέψης που απαιτεί η στρατηγική αυτή),
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βρέθηκε θετική σχέση με την εξαγωγική επίδοση, ιδιαίτερα όταν αυτή αποτιμάται με 

δείκτες πωλήσεων.

Τιμολόγησή: Σε σχέση με την τιμολόγηση έχουν διερευνηθεί έξι παράγοντες, όσον 

αφορά στην επίδρασή τους στην εξαγωγική επίδοση: η μέθοδος τιμολόγησης, η 

στρατηγική τιμολόγησης, οι όροι πωλήσεων, η πολιτική πιστώσεων, η στρατηγική 

νομίσματος και η προσαρμογή της τιμής. Τα κυριότερα συμπεράσματα που 

προκύπτουν είναι τα ακόλουθα:

❖ Η μέθοδος τιμολόγησης στην περίπτωση που γίνεται με βάση τις απαιτήσεις 

των πελατών και τις πρακτικές των ανταγωνιστών σχετίζεται θετικά μόνο όταν η 

επίδοση μετράται σε όρους ποσοστού εξαγωγικών πωλήσεων και επιπέδου κερδών.

❖ Η υιοθέτηση στρατηγικής διείσδυσης αγοράς (θέσπιση χαμηλών τιμών για 

την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων πελατών) σχετίζεται θετικά με την 

επίδοση, εκτός από την περίπτωση στην οποία η μέτρηση της τελευταίας γίνεται με 

βάση το κέρδος. Σημειώνεται ότι δεν έχει διερευνηθεί καθόλου η σχέση μεταξύ άλλων 

μεθόδων τιμολόγησης και επίδοσης.

❖ Οι όροι πωλήσεων δεν επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την επίδοση. Θετική 

σχέση έχει βρεθεί μόνο μεταξύ της χρήσης πολιτικής πιστώσεων από τις επιχειρήσεις 

και των δεικτών επίδοσης που βασίζονται στο κέρδος.

❖ Η στρατηγική νομίσματος (εάν τα προϊόντα τιμολογούνται με το νόμισμα 

της χώρας προέλευσης, της χώρας προορισμού ή κάποιας τρίτης χώρας) δεν 

φαίνεται να έχει θετική επίδραση στην επίδοση, παρόλο που δεν έχει προσελκύσει το 

ενδιαφέρον πολλών ερευνητών.

❖ Η επίδραση της προσαρμογής των τιμών στην επίδοση έχει διερευνηθεί 

εκτεταμένα. Οι μέχρι σήμερα έρευνες αποδεικνύουν την ύπαρξη ισχυρής θετικής 

σχέσης μεταξύ της μεταβλητής αυτής και όλων των δεικτών εξαγωγικής επίδοσης. Τα 

αποτελέσματα αυτά είναι αναμενόμενα, δεδομένου ότι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τον καθορισμό των τιμών (πολιτικοί, νομικοί, έλεγχοι τιμών, κόστη 

διανομής, δομή αγοράς, φόροι, δασμοί, πρακτικές ανταγωνιστών κτλ) διαφέρουν 

σημαντικά από χώρα σε χώρα, με αποτέλεσμα η προσαρμογή των τιμών να είναι 

απαραίτητη προκειμένου να επιβιώσει και να παραμείνει ανταγωνιστική η επιχείρηση 

στην ξένη αγορά.

Διανομή: Από τη μέχρι σήμερα έρευνα προκύπτει ότι:

❖ Όσον αφορά στη σχέση μεταξύ του είδους του δικτύου διανομής που 

χρησιμοποιείται και της εξαγωγικής επίδοσης, τα αποτελέσματα είναι ανάμεικτα. Η
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χρήση αντιπροσώπου ή γραφείου αντιπροσωπείας και άμεσων πωλήσεων συνδέεται 

θετικά με την ένταση των εξαγωγών, ενώ η υιοθέτηση διανομέων / πρακτόρων και 

εμπόρων δεν εμφανίζει την ίδια τάση. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η 

καταλληλότητα της συγκεκριμένου δικτύου διανομής δεν είναι σταθερή, αλλά 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από της συνθήκες που επικρατούν στην ξένη αγορά, της 

η οικονομική κατάσταση, η δομή των δικτύων διανομής και οι πρακτικές του 

ανταγωνισμού.

❖ Η ύπαρξη σταθερής και ισχυρής υποστήριξης από της διανομείς σχετίζεται 

θετικά με όλους της δείκτες εξαγωγικής επίδοσης, εκτός από τη συνεισφορά στο 

κέρδος.

❖ Η καταλληλότητα του χρόνου διανομής των προϊόντων παίζει σημαντικό 

ρόλο για την αύξηση της επίδοσης.

❖ Η προσαρμογή των δικτύων διανομής ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της 

κάθε χώρας συνδέεται θετικά με την επίδοση, και ιδιαίτερα με την ένταση των 

εξαγωγών και το επίπεδο των κερδών.

Προβολή: Έξι μεταβλητές έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα: διαφήμιση, προώθηση

πωλήσεων, προσωπικές πωλήσεις, εμπορικές εκθέσεις, προσωπικές επισκέψεις και 

προσαρμογή προβολής. Από αυτές, η διαφήμιση είναι αυτή που έχει διερευνηθεί 

περισσότερο.

❖ Σχετικά με τη διαφήμιση, οι έρευνες δείχνουν ότι οι σωστές διαδικασίες 

διαφήμισης αυξάνουν τη συνολική εξαγωγική επίδοση της εταιρείας. Η θετική 

επίδραση της διαφήμισης είναι σημαντική στην ένταση των εξαγωγικών πωλήσεων, 

καθώς και σε σύνθετους δείκτες μέτρησης της επίδοσης.

❖ Οι προσωπικές πωλήσεις αναφέρονται σε πολύ λίγες έρευνες, οι οποίες 

καταλήγουν στην ύπαρξη θετικής σχέσης. Η χρήση προσωπικών πωλήσεων ως 
μέσο προβολής μπορεί να βελτιώσει την εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης σε 

χώρες όπου υπάρχουν περιορισμοί στη διαφήμιση ή σε άλλους τρόπους προβολής, 

και όπου τα κόστη διατήρησης και διοίκησης δυναμικού πωλήσεων είναι χαμηλά.

❖ Η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις μελετήθηκε από πολλούς ερευνητές 

όσον αφορά στην επίδρασή της στην εξαγωγική επίδοση, αλλά λίγες εμπειρικές 

έρευνες μέχρι στιγμής συνδέουν τη μεταβλητή αυτή με την επίδοση.

*> Πολλοί ερευνητές έχουν τονίσει τη σημασία των προσωπικών επισκέψεων 

στις εξαγωγικές αγορές ως ένα πολύτιμο εργαλείο για την απόκτηση εμπειρίας 

σχετικά με τις ευκαιρίες και τα προβλήματα της ξένης αγοράς, την ενίσχυση της 

επικοινωνίας και των σχέσεων με τους πελάτες στο εξωτερικό και την παροχή
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έγκαιρης ανταπόκρισης και άμεσης υποστήριξης στις ανάγκες του εξαγωγικού 

εγχειρήματος. Τα αποτελέσματα από τις μέχρι σήμερα έρευνες επιβεβαιώνουν την 

ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ επιτόπιων επισκέψεων και επίδοσης.

❖ Τέλος, η προσαρμογή της στρατηγικής προβολής εμφανίζει ισχυρή θετική 

σχέση με τη συνολική εξαγωγική επίδοση, και ιδιαίτερα με την ανάπτυξη των 

εξαγωγικών πωλήσεων και την ένταση των εξαγωγών. Η επίδρασή της στη 

συνεισφορά στο κέρδος είναι περιορισμένη.

3.3.4.3 Έρευνα Μάρκετινγκ

Η αξία της πληροφόρησης όσον αφορά στη μείωση της αβεβαιότητας και στην 

ενίσχυση των επιχειρησιακών αποφάσεων έχει οδηγήσει στην άποψη ότι η ανάπτυξη 

των επιχειρήσεων σήμερα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις στρατηγικές που 

ακολουθούν για την συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών (Deshpane & 

Zaltman 1982, Turner 1991, Glazer 1991). Σε σχέση με το μάρκετινγκ, παρόλο που 

υπάρχουν παραδείγματα επιτυχημένων αποφάσεων που έχουν ληφθεί με βάση τη 

διαίσθηση και τη διορατικότητα του επιχειρηματία, υποστηρίζεται γενικά ότι οι 

αποφάσεις που βασίζονται στην πληροφόρηση που αποκτάται μέσω της έρευνας 

μάρκετινγκ αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία (Kohli & Jaworski 

1990, Narver & Slater 1990). Ιδιαίτερα στο διεθνές μάρκετινγκ, έχει υποστηριχθεί ότι 

η αυξημένη αβεβαιότητα που υπάρχει σε σχέση με την εγχώρια αγορά εντείνει ακόμη 

περισσότερο την ανάγκη για απόκτηση της κατάλληλης πληροφόρησης.

Τα αποτελέσματα από τις μέχρι σήμερα έρευνες σε γενικές γραμμές 

επιβεβαιώνουν την ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ έρευνας μάρκετινγκ και επίδοσης, 

παρόλο που κάποιες έρευνες έχουν καταλήξει στην ύπαρξη αρνητικής ή καθόλου 

σχέσης. Σύμφωνα με τους Hart & Tzokas (1999), το γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρει 

στον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες έρευνες προσεγγίζουν το θέμα. Για 

παράδειγμα, η χρήση ή όχι έρευνας μάρκετινγκ διαπιστώνεται με βάση διάφορους 

τρόπους, όπως ο αριθμός των εργαζομένων που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια 

έρευνας, η εκτίμηση του προϋπολογισμού που διατίθεται για έρευνες μάρκετινγκ, ή 

με βάση την απάντηση που δίνει η επιχείρηση στο ερώτημα εάν έχει διεξαχθεί έρευνα 

μάρκετινγκ. Έτσι όμως λαμβάνεται υπόψη μόνο η συγκέντρωση της πληροφόρησης, 

και όχι εάν και πώς αυτή αξιοποιείται.

Από την έρευνα των Hart & Tzokas (1999) σε μικρές επιχειρήσεις, διαπιστώνεται 

ότι η σωστή αξιοποίηση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται κατά τη διενέργεια 

μίας έρευνας μάρκετινγκ μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εξαγωγική επίδοση. Οι 

ΜΜΕ που είχαν συγκεντρώσει μεγαλύτερο όγκο πληροφόρησης σχετικά με την 

εξαγωγική αγορά εμφάνισαν υψηλότερη επίδοση, κυρίως όσον αφορά στην αναλογία
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των εξαγωγικών ττωλήσεων και κερδών που τις συνολικές πωλήσεις και κέρδη. 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που βάσισαν τις αποφάσεις τους στην έρευνα μάρκετινγκ, 

παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα κερδών και πωλήσεων από την εξαγωγική τους 

δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον Knight (2001) οι ΜΜΕ που προετοιμάζονται μέσω της 

διενέργειας έρευνας μάρκετινγκ πριν από την είσοδό τους στην ξένη αγορά αυξάνουν 

σε μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες για επιτυχία στις εξαγωγικές τους δραστηριότητες. 

Ο Knight (2001) στην έρευνά του σε μικρές επιχειρήσεις καταλήγει ότι η 

προετοιμασία για διεθνοποίηση, η οποία περιλαμβάνει και τη διενέργεια έρευνας 

μάρκετινγκ, επιτρέπει στην επιχείρηση να εντοπίσει να προβλήματα που υπάρχουν 

πριν από την είσοδό της στην ξένη αγορά. Το ίδιο υποστηρίζουν και οι Gankema et 

al. (1996) οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνα σε μικρές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο σχεδιασμός της εξαγωγικής στρατηγικής αποτελεί 

ένα βασικό παράγοντα που διαχωρίζει τις επιτυχημένες από τις μη επιτυχημένες 

εξαγωγικές ΜΜΕ. Σύμφωνα με τους Katsikeas et al. (1996) η απόκτηση 

πληροφόρησης από την ξένη αγορά μειώνει την «ψυχική απόσταση» και ενισχύει τη 

γνώση της επιχείρησης πάνω στην αγορά αυτή.

3.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση που 

προηγήθηκε είναι τα ακόλουθα:

❖ Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η απουσία ξεκάθαρης θετικής σχέσης μεταξύ 

μεγέθους ή εμπειρίας της επιχείρησης και εξαγωγικής επίδοσης αποτελεί ένα 

σημαντικό μήνυμα τόσο για τους μικρότερους όσο και για τους λιγότερο έμπειρους 

εξαγωγείς. Είναι πολύ σημαντικό για τη διοίκηση των επιχειρήσεων αυτών να μην 

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 υψηλά επίπεδα επίδοσης στις ξένες αγορές 

(Katsikeas et al. 1996). Επιπλέον, η ύπαρξη πολλών άλλων παραγόντων που 

επηρεάζουν την εξαγωγική επίδοση, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το μεγάλο μέγεθος 

δεν είναι ούτε αναγκαίο ούτε επαρκές για την πραγματοποίηση εξαγωγικής 

δραστηριότητας (Wagner 2001).

❖ Η εξαγωγική επίδοση των μικρών επιχειρήσεων επηρεάζεται σε μεγάλο 

βαθμό από τον ιδιοκτήτη ή μάνατζερ. Η διεθνής εμπειρία, η αφοσίωση και η 

δέσμευση της διοίκησης στην εξαγωγική δραστηριότητα αποτελούν βασικούς 

παράγοντες για τη βελτίωση της επίδοσης των ΜΜΕ. Όπως υποστηρίζουν οι Hine & 

Kelly (1998), οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν στις διεθνείς αγορές μέσω
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μίας στρατηγικής ανάπτυξης μακροπρόθεσμων δεσμών και σχέσεων, η οποία 

προϋποθέτει την αφοσίωση της διοίκησης στην εξαγωγική δραστηριότητα.

❖ Ο διεθνής προσανατολισμός της διοίκησης παίζει επίσης πολύ σημαντικό 

ρόλο. Με βάση το μοντέλο του Knight (2001), οι ΜΜΕ, διαθέτοντας περιορισμένους 

πόρους, δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλά λάθη στις διεθνείς 

δραστηριότητές τους. Επιπλέον, δεδομένης της αβεβαιότητας και των μη 

ελεγχόμενων παραγόντων που συνδέονται με την ξένη αγορά, οι ΜΜΕ θα πρέπει να 

διατηρούν στενή επαφή με τους καταναλωτές μέσω της διενέργειας έρευνας 

μάρκετινγκ, της προσαρμογής των προϊόντων, της ανάπτυξης ικανοτήτων στο 

μάρκετινγκ και της χρήσης των κατάλληλων δικτύων διανομής τα οποία θα 

εξασφαλίσουν την άριστη αλληλεπίδραση με το τοπικό περιβάλλον. Οι 

δραστηριότητες αυτές αυξάνουν την ανάγκη για τη μικρή επιχείρηση να αποκτήσει 

στρατηγικό πλεονέκτημα και να αυξήσει το βαθμό προετοιμασίας για τη 

διεθνοποίηση. Τα τελευταία μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά με την ύπαρξη 

ισχυρού διεθνούς προσανατολισμού.

❖ Η υλοποίηση μίας καλά σχεδιασμένης εξαγωγικής στρατηγικής ΜΚΤ μπορεί 

να καθορίσει την επιτυχία στις εξαγωγές, καθώς η μεγαλύτερη πλειοψηφία των 

μεταβλητών της στρατηγικής ΜΚΤ συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τη συνολική 

εξαγωγική επίδοση, και ιδιαίτερα με τους δείκτες που σχετίζονται με την ένταση 

εξαγωγών, την ανάπτυξη των εξαγωγικών πωλήσεων και το επίπεδο των κερδών. 

Γενικά, η σχέση μεταξύ στρατηγικής εξαγωγικού μάρκετινγκ και εξαγωγικής επίδοσης 

εμφανίζεται αρκετά ισχυρή. Οι ικανότητες της μικρής επιχείρησης όσον αφορά στο 

μάρκετινγκ της επιτρέπουν, με δεδομένους τους περιορισμένους πόρους που 

διαθέτει, να επιτύχει στις ξένες αγορές αξιοποιώντας δυνάμεις όπως η έμφαση στην 

ποιότητα, η προσαρμογή του προϊόντος, η αποτελεσματική διανομή κτλ. Επιπλέον, η 

μοναδικότητα, η ποιότητα και η προσαρμογή του προϊόντος ασκούν άμεση επίδραση 

στην εξαγωγική επίδοση, μέσω της συμβολής τους στην ικανοποίηση των αναγκών 

του πελάτη (Hine & Kelly 1998).

❖ Ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ έχουν οι προσωπικές επαφές, η γνώση της 

αγοράς και η αποδοτική χρήση των καναλιών διανομής. Σύμφωνα με τους Louter et 

al. (1991), οι μικρές επιχειρήσεις, που δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για να 

επενδύσουν στην ίδρυση τοπικών εμπορικών επιχειρήσεων, να διεξάγουν 

εκτεταμένες έρευνες μάρκετινγκ ή μεγάλης κλίμακας διαφημιστικές εκστρατείες, θα 

πρέπει να επιλέγουν προσεκτικά τους συνεργάτες / διανομείς τους στην ξένη αγορά. 

Η εύρεση των κατάλληλων συνεργατών, και η διατήρηση καλών σχέσεων με αυτούς 

επιτυγχάνεται μέσω της απόκτησης γνώσεων πάνω στην αγορά. Οι συχνές
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προσωπικές επαφές με τους πελάτες συμβάλλουν στη διαφήμιση των προϊόντων της 

επιχείρησης.

❖ Η πληροφόρηση που συγκεντρώνεται μέσω της έρευνας μάρκετινγκ, με την 

προϋπόθεση ότι συλλέγεται με τρόπο συνειδητό και προληπτικό συνδέεται με 

υψηλότερα επίπεδα εξαγωγικής επίδοσης. Ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, τα αποτελέσματα 

από τις μέχρι σήμερα έρευνες δείχνουν ότι η χρήση πληροφόρησης σχετικά με τις 

συνθήκες που επικρατούν στην ξένη αγορά μπορεί να αυξήσει σε μεγάλο βαθμό την 

κερδοφορία από τις εξαγωγές και την ένταση των εξαγωγών. Ιδιαίτερα σήμερα, που 

τα κόστη πρόσβασης στην πληροφόρηση μειώνονται συνεχώς, 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 (Bonk 1996). Με τη μείωση του κόστους 

απόκτησης πληροφόρησης, τα μοναδικά εμπόδια στην αποδοτική χρήση της 

πληροφόρησης μπορεί να είναι η απουσία πίστης στη χρησιμότητά της από την 

πλευρά της διοίκησης, η έλλειψη της κατάλληλης εκπαίδευσης ή η έλλειψη των 

κατάλληλων οργανωτικών δομών για τη συγκέντρωση και αξιοποίησή της (Hart & 

Tzokas 1999). Οι Hart & Tzokas (1999) τονίζουν λοιπόν την ανάγκη να εκπαιδευθούν 

τα ανώτερα στελέχη των ΜΜΕ σε θέματα σχετικά με τη χρησιμότητα της 

πληροφόρησης αυτής, τις πηγές από τις οποίες μπορούν να την προμηθευθούν με 

χαμηλότερο κόστος, και τις αναγκαίες οργανωσιακές ή άλλες αλλαγές που πρέπει να 

εφαρμόσουν στην επιχείρησή τους προκειμένου να επιτρέψουν τη ροή και χρήση της 

πληροφόρησης. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσω των κατάλληλων κυβερνητικών 

πολιτικών, όπως εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα πληροφορικής 

τεχνολογίας, η οποία δίνει τη δυνατότητα απόκτησης πόρων επικοινωνίας και 

πληροφόρησης σε πολύ χαμηλές τιμές. Η ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα του 

μάρκετινγκ και η δέσμευση πόρων στη διενέργεια έρευνας μάρκετινγκ, παρά τις 

δυσκολίες και τα κόστη που επιφέρουν, μπορούν να μειώσουν το σχετικά υψηλό 

βαθμό αβεβαιότητας που συνδέεται με τις αποφάσεις διεθνούς μάρκετινγκ.

Τα παραπάνω συμπεράσματα, παρά τη χρησιμότητά τους, δεν εξαντλούν σε 

καμία περίπτωση το θέμα των παραγόντων επιτυχίας στις εξαγωγικές αγορές. 

Προκειμένου να υπάρξει ένα αξιόπιστο μοντέλο θα πρέπει να διερευνηθούν πιο 

εκτεταμένα οι παράγοντες που αναφέρθηκαν (ιδιαίτερα εκείνοι η επίδραση των 

οποίων δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί) και να ξεπεραστούν κάποια ουσιαστικά 

προβλήματα και περιορισμοί που προκύπτουν από τη μέχρι σήμερα έρευνα.

Ένας βασικός περιορισμός των εμπειρικών ερευνών είναι, όπως ήδη έχει 

αναφερθεί, οι διαφορετικοί τρόποι μέτρησης της εξαγωγικής επίδοσης, οι οποίοι 

καθιστούν πολύ δύσκολη τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των διαφόρων
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ερευνών και την ανάπτυξη μίας γενικής θεωρίας. Το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μόνο 

στη μέτρηση της εξαρτημένης μεταβλητής (εξαγωγική επίδοση) αλλά και των 

διαφόρων ανεξάρτητων μεταβλητών που χρησιμοποιούνται. Όπως και στην 

περίπτωση της μέτρησης της επίδοσης, έτσι η έλλειψη συμφωνίας στον τρόπο 

μέτρησης των ανεξάρτητων μεταβλητών εμποδίζει την ανάπτυξη γενικών 

συμπερασμάτων και ενός θεωρητικού πλαισίου.

Δεδομένου ότι οι περισσότερες έρευνες περιλαμβάνουν στο δείγμα τόσο μεγάλες 

όσο και μικρές επιχειρήσεις, οι Zou & Stan (1998) τονίζουν επίσης την ανάγκη να 

λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης. Χρειάζεται επομένως περισσότερη 

έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι παράγοντες επιτυχίας διαφέρουν 

όταν λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης (μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων 

και ΜΜΕ).

Οι Katsikeas et al. (1996) εντοπίζουν τους ακόλουθους περιορισμούς στη μέχρι 

σήμερα έρευνα αναφορικά με τους παράγοντες επιτυχίας στις εξαγωγικές αγορές:

❖ Οι περισσότερες έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε μεμονωμένους παράγοντες, 

ενώ πολύ λίγες προσπάθειες έχουν γίνει για την ανάπτυξη και τον έλεγχο μοντέλων 

τα οποίο να ενσωματώνουν ένα μεγάλο εύρος παραγόντων.

❖ Η πλειοψηφία των ερευνών έχουν εξετάσει την επίδραση κάθε μεταβλητής 

ανεξάρτητα, χωρίς να αναλύουν τις επιδράσεις όλων των ανεξάρτητων μεταβλητών 

μαζί. Θα πρέπει λοιπόν να εξεταστεί η αλληλεπίδραση όλων αυτών των παραγόντων 

δεδομένου ότι πολλοί παράγοντες μπορεί να παίζουν ρόλο ταυτόχρονα στη 

συμπεριφορά και επιτυχία της επιχείρησης στις ξένες αγορές.

❖ Δεν έχει δοθεί προσοχή σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν 

τις συνθήκες στις οποίες πραγματοποιεί εξαγωγική δραστηριότητα μία επιχείρηση. 

Τέτοια χαρακτηριστικά τα οποία ενδεχομένως επιδρούν στη δυνατότητα επιτυχίας 

είναι η μέθοδος εισόδου στην ξένη αγορά, τα χαρακτηριστικά της ξένης αγοράς, το 

στάδιο εξαγωγικής ανάπτυξης, ή τα χαρακτηριστικά του κλάδου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν επεξεργασμένα τα αποτελέσματα της 

πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων σε ένα μικρό 

δείγμα εξαγωγικών επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας.

Η έρευνα στόχο έχει να διερευνήσει τη συμπεριφορά και κυρίως τις απόψεις των 

ελληνικών επιχειρήσεων όσον αφορά στην εξαγωγική δραστηριότητα. Τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα συγκρίνονται (όπου αυτό είναι 

δυνατόν) με τα αντίστοιχα συμπεράσματα παρόμοιων εμπειρικών ερευνών, τα οποία 

έχουν παρατεθεί στις προηγούμενες ενότητες. Τα βασικά ζητήματα που επιθυμεί να 

καλύψει η έρευνα είναι:

■ Ποιοι είναι οι παράγοντες που ωθούν τις ελληνικές επιχειρήσεις να 

ξεκινήσουν εξαγωγική δραστηριότητα.

■ Πώς επιλέγουν τις αγορές στις οποίες θα εξάγουν τα προϊόντα τους.

■ Ποιοι παράγοντες, σύμφωνα με την προσωπική τους εμπειρία, επηρεάζουν 

την εξαγωγική επίδοση.

4.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν ταχυδρομικά σε 100 εξαγωγικές επιχειρήσεις της 

Βόρειας Ελλάδας. Απάντησαν 28, κατανεμημένες ως εξής ανά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας:

■ Τρόφιμα - ποτά : 10 επιχειρήσεις (35,7%)

■ Χημικά - Πλαστικά : 6 επιχειρήσεις (21,4%)

■ Κλωστοϋφαντουργία - ένδυμα : 5 επιχειρήσεις (17,8%)

■ Μηχανολογικός εξοπλισμός : 3 επιχειρήσεις (10,7%)

■ Οικοδομικά υλικά : 2 επιχειρήσεις (7,1%)

■ Ξυλεία - έπιπλα - χαρτί: 2 επιχειρήσεις (7,1 %)

Τον στατιστικό πληθυσμό της μελέτης αποτελούσαν όλες οι εξαγωγικές 

επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, τον όγκο των 

εξαγωγών, ή τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Το δειγματοληπτικό πλαίσιο 

(βάση δεδομένων επιχειρήσεων) δημιουργήθηκε αξιοποιώντας στοιχεία από τον 

ετήσιο κατάλογο εξαγωγέων που εκδίδει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
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(ΣΕΒΕ). Η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 

του 2003.

Το ερωτηματολόγιο, το οποίο παρατίθεται στο αντίστοιχο παράρτημα, στάλθηκε 

μέσω φαξ και e-mail στους υπευθύνους εξαγωγών των επιχειρήσεων για 

συμπλήρωση. Η έκταση του ερωτηματολογίου ήταν επτά σελίδες και αποτελούνταν 

από 24 ερωτήσεις κλειστού τύπου, από τις οποίες οι 8 αναφέρονταν στα γενικά 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και οι υπόλοιπες στην εξαγωγική τους 

δραστηριότητα. Οι ερωτήσεις που αφορούν στις απόψεις των επιχειρήσεων σχετικά 

με τους παράγοντες που επηρεάζουν την έναρξη της εξαγωγικής δραστηριότητας, 

την επιλογή της εξαγωγικής αγοράς και την εξαγωγική επίδοση αποτελούνται από 

δύο σκέλη. Στο πρώτο ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αναφέρουν απλώς τους 

παράγοντες που θεωρούν σημαντικούς, ενώ στο δεύτερο να ταξινομήσουν αυτούς 

που ανέφεραν στο πρώτο σκέλος ανάλογα με τη σημασία που τους αποδίδουν. Για 

την ταξινόμηση χρησιμοποιήθηκε πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης, με το 1 να 

αντιπροσωπεύει τον σημαντικότερο παράγοντα και το 5 τον λιγότερο σημαντικό.

4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4.3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (35,7%) εντάσσεται στην κατηγορία των μικρού 

μεγέθους επιχειρήσεων (σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε. για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις), αφού απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους. Ποσοστό 17,9% 

απασχολούν πάνω από 200 υπαλλήλους, ενώ συνολικά οι επιχειρήσεις που 

εμφανίζουν προσωπικό έως 200 ατόμων αντιπροσωπεύουν το 82,1% του συνόλου. 

Άρα, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που κάλυψε η έρευνα εμπίπτει 

στον ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Όσον αφορά στον κύκλο εργασιών, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος (78,6%) 

παρουσιάζει πωλήσεις πάνω από 1 δις δρχ (2.934.702 ευρώ) για το έτος 2001, ενώ 

πολύ λίγες (7,1% του δείγματος) είναι οι επιχειρήσεις με αξία πωλήσεων έως 300 

εκατ. δρχ (880.410 ευρώ).

Οι επιχειρήσεις που εκτός από εξαγωγική εμφανίζουν και παραγωγική 

δραστηριότητα σε ξένη χώρα καλύπτουν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του δείγματος 

(39,3%). Τέλος, το 78,6% των επιχειρήσεων του δείγματος διαθέτουν τμήμα 

εξαγωγών.
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4.3.2 ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4.3.2.1 Εμπειρία στην εξαγωγική δραστηριότητα

Ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων (33,3% του δείγματος) έχουν μικρή 

σχετικά εμπειρία στην εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία κυμαίνεται μεταξύ ενός και 

δέκα ετών. Ένα μικρότερο ποσοστό (14,8%) αποτελείται από επιχειρήσεις οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στο χώρο των εξαγωγών πάνω από τριάντα χρόνια. Οι 

περισσότερες (51,8%) έχουν αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα τα τελευταία δέκα 

έως τριάντα χρόνια.

4.3.2.2 Ποσοστό εξαγωγών στις συνολικές πουλήσεις της επιχείρησης

Προκειμένου να διερευνηθεί η ένταση της εξαγωγικής δραστηριότητας στις υπό 

εξέταση επιχειρήσεις, χρησιμοποιήθηκε ένας από τους πιο συνήθεις δείκτες 

μέτρησης, που είναι η αναλογία των εξαγωγών προς τις συνολικές πωλήσεις της 

επιχείρησης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι για το 46,4% των επιχειρήσεων το 

ποσοστό αυτό κυμαίνεται (σύμφωνα με στοιχεία του 2001) μεταξύ 1-20%, ενώ 25% 

των επιχειρήσεων εμφανίζουν μεγάλη ένταση εξαγωγών, καθώς πάνω από το 50% 

των πωλήσεών τους προέρχεται από εξαγωγές. Τέλος, η εξαγωγική ένταση είναι 

μέτρια (20-50%) στο 28,6% του δείγματος.

4.3.2.3 Μέθοδος εξαγωγικής δραστηριότητας

3,6
□ Απευθείας στους ξένους 

πελάτες
□ Αντιπρόσωπος στη χώρα 

εξαγωγής
□ Υποκατάστημα στη χώρα 

εξαγωγής
□ Θυγατρική εμπορική στη 

χώρα εξαγωγής
□Έμπορος/Αντιπρόσωπος 

στην Ελλάδα
□ Εταιρεία Διεθνούς Εμπορίου

Διάγραμμα 4.1 Αρχικές μέθοδοι εξαγωγών

Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα (4.1), οι μέθοδοι εξαγωγών που 

χρησιμοποιήθηκαν από το μεγαλύτερο μέρος των εξεταζόμενων επιχειρήσεων στα
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πρώτα στάδια της εξαγωγικής τους δραστηριότητας είναι η απευθείας πώληση στους 

ξένους πελάτες (ποσοστό 60,7% του δείγματος) και η εξαγωγή μέσω αντιπροσώπου 

στην ξένη χώρα (46,4%). Λιγότερο διαδεδομένοι τρόποι εισόδου στην ξένη αγορά 

είναι η εξαγωγή μέσω εμπόρου ή αντιπροσώπου εγκατεστημένου στην Ελλάδα 

(17,9% των επιχειρήσεων) και η ίδρυση θυγατρικής εμπορικής εταιρείας (10,7%). 

Τέλος, το ποσοστό των επιχειρήσεων που ξεκίνησαν να εξάγουν μέσω 

υποκαταστήματος ή Εταιρείας Διεθνούς Εμπορίου είναι πολύ μικρό και ανέρχεται σε 

3,6% του συνόλου για κάθε μία από τις δύο αυτές κατηγορίες.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που ξεκίνησαν να εξάγουν μέσω θυγατρικής ή 

υποκαταστήματος εμφανίζουν υψηλό όγκο πωλήσεων (άνω των 5 δις δρχ σύμφωνα 

με στοιχεία του 2001) και απασχολούν πάνω από 150 εργαζομένους. Πρόκειται 

δηλαδή για μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, γεγονός αναμενόμενο εάν ληφθεί υπόψη 

ότι οι μικρές επιχειρήσεις συνήθως επιλέγουν μεθόδους που δεν απαιτούν υψηλό 

κόστος και δέσμευση, όπως η χρήση αντιπροσώπου ή εμπόρου.

Όσον αφορά στη μέθοδο εξαγωγών που χρησιμοποιούν σήμερα (2003), η 

κατανομή παραμένει σχεδόν ίδια, καθώς και πάλι οι περισσότερες επιχειρήσεις 

πραγματοποιούν εξαγωγές κυρίως με απευθείας πώληση ή μέσω αντιπροσώπου 

στην ξένη χώρα, και λιγότερο μέσω εγχώριου αντιπροσώπου. Ωστόσο, όπως 

φαίνεται και στο διάγραμμα 4.2, τα ποσοστά των τριών αυτών κατηγοριών 

εμφανίζονται αυξημένα, ενώ αύξηση σημειώνουν και τα ποσοστά των επιχειρήσεων 

που χρησιμοποιούν υποκατάστημα, θυγατρική ή Εταιρεία Διεθνούς Εμπορίου. 

Ειδικότερα όσον αφορά στις επιχειρήσεις που εξάγουν μέσω υποκαταστήματος ή 

εμπορικής θυγατρικής, διαπιστώνεται και πάλι ότι στην πλειοψηφία τους (67% 

περίπου) είναι μεγάλες σχετικά επιχειρήσεις, με πωλήσεις άνω των 5 δις δρχ, 

προσωπικό άνω των 150 εργαζομένων και μέτρια ένταση εξαγωγικής 

δραστηριότητας (20%-50%).

□ Απευθείας στους ξένους 
πελάτες

□ Αντιπρόσωπος στη χώρα 
εξαγωγής

□ Υποκατάστημα στη χώρα 
εξαγωγής

□ Θυγατρική εμπορική στη 
χώρα εξαγωγής

□ Έμπορος/Αντιπρόσωπος 
στην Ελλάδα

□ Εταιρεία Διεθνούς 
Εμπορίου

Διάγραμμα 4.2 Σημερινές μέθοδοι εξαγωγών
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Κατά συνέπεια, ως κύριες μέθοδοι εξαγωγικής δραστηριότητας εμφανίζονται 

μέθοδοι άμεσων εξαγωγών, τόσο στην αρχή όσο και στη συνέχεια, γεγονός το οποίο 

δεν συμπίπτει με την γενικότερη άποψη ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

πραγματοποιούν αρχικά έμμεσες εξαγωγές και μετά προχωρούν σε πιο άμεσες 

μεθόδους, με στόχο να περιορίσουν τους κινδύνους που συνεπάγεται η επέκταση 

στις ξένες αγορές.

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προκύπτει επίσης ότι μόνο 10 από τις 

28 επιχειρήσεις (35,7%) πραγματοποιούν εξαγωγές με την ίδια ή τις ίδιες μεθόδους 

με τις οποίες πραγματοποιούσαν αρχικά. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (64,2%) 

είτε άλλαξαν μέθοδο εξαγωγών σε σχέση με την αρχική ή διατήρησαν την αρχική 

μέθοδο προσθέτοντας και άλλες μεθόδους. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές δεν 

αντικατοπτρίζουν αύξηση του επιπέδου δέσμευσης στην εξαγωγική δραστηριότητα, 

και αποτελούν κυρίως μετακινήσεις προς άλλες μεθόδους με ίδιο επίπεδο 

δέσμευσης. Πολύ μικρό ποσοστό (21%) των επιχειρήσεων μετακινήθηκαν από 

μεθόδους χαμηλής δέσμευσης (αντιπρόσωποι, έμποροι, Εταιρείες Διεθνούς 

Εμπορίου) προς άλλες που απαιτούσαν υψηλότερη δέσμευση (υποκατάστημα και 

θυγατρική).

4.3.2.4 Επιτυχία στην εξαγωγική δραστηριότητα

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (57,1%) εμφανίζονται ικανοποιημένες από την 

πορεία της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, καθώς δηλώνουν ότι η συνολική 

εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης είναι από ανώτερη (50% του δείγματος) έως 

πολύ ανώτερη (7,1%) του αναμενόμενου. Το 21,4% θεωρούν ότι η εξαγωγική τους 

δραστηριότητα εξελίχθηκε όπως αναμενόταν, ενώ το υπόλοιπο 21,4% των 

επιχειρήσεων αξιολογούν την πορεία των εξαγωγών ως κατώτερη από το 

προβλεπόμενο.

4.3.2.5 Εξαγωγικές αγορές
Το 50% των επιχειρήσεων του δείγματος ξεκίνησαν να εξάγουν σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Διάγραμμα 4.3). Ένα σημαντικό ποσοστό (32%) αναφέρουν 

ως αρχικές εξαγωγικές αγορές χώρες των Βαλκανίων, ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις 

εξήγαγαν σε χώρες του Ευξείνου Πόντου, της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής 

Ευρώπης.
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ΛΟΙΠΕΣ
18%

32%

□ EE

□ BAA

□ ΛΟΙΠΕΣ

Διάγραμμα 4.3 Αρχικές εξαγωγικές αγορές

Όσον αφορά στις σημερινές (2003) εξαγωγικές αγορές (Διάγραμμα 4.4), οι 

χώρες της ΕΕ εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό προορισμό των εξαγωγών για 

το 64% περίπου των επιχειρήσεων, ενώ σε χώρες των Βαλκανίων εξάγει το 21% του 

δείγματος.

Διάγραμμα 4.4 Σημερινές εξαγωγικές αγορές

Γενικά, αν και είναι δύσκολο με τα δεδομένα αυτά να εξαχθούν συμπεράσματα 

σχετικά με τη λογική την οποία ακολούθησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία 

επιλογής των εξαγωγικών αγορών, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι δεν 

εμφανίζονται σημαντικές αλλαγές μεταξύ των αρχικών και των μετέπειτα εξαγωγικών 

αγορών, και κατά συνέπεια δεν μπορεί να υποστηριχθεί, με βάση τα στοιχεία αυτά, η 

έννοια της θεωρίας των σταδίων, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις 

μετακινούνται σταδιακά σε πιο απομακρυσμένες αγορές.
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Εξετάζοντας ειδικότερα τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν να εξάγουν κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του '90 (μετά το άνοιγμα των αγορών των Βαλκανίων), 

διαπιστώνουμε ότι το 53% μετακινήθηκε από την περιοχή των Βαλκανίων σε πιο 

απομακρυσμένες γεωγραφικά αγορές, ενώ οι υπόλοιπες διατήρησαν τις αρχικές 

εξαγωγικές τους αγορές. Και στην περίπτωση αυτή όμως δεν μπορούμε να 

καταλήξουμε σε ασφαλές συμπέρασμα, αφενός επειδή η έννοια της ψυχικής 

απόστασης περιλαμβάνει και άλλους παράγοντες πέρα από τη γεωγραφική 

απόσταση (στοιχεία κουλτούρας, οικονομικό-πολιτικό-κοινωνικό περιβάλλον κτλ), και 

αφετέρου γιατί το διάστημα των δέκα ετών είναι ίσως μικρό για να 

πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις στροφή προς άλλες, πιο μακρινές αγορές.

4.3.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι δύο παράγοντες που αναφέρθηκαν συχνότερα από τις επιχειρήσεις του 

δείγματος είναι η δυνατότητα αύξησης των κερδών και το μικρό μέγεθος της 

εγχώριας αγοράς (75% και 71,4% αντίστοιχα). Ποσοστό 64,3% των επιχειρήσεων 

θεωρούν ότι για την έναρξη της εξαγωγικής δραστηριότητας παίζει σημαντικό ρόλο η 

ευνοϊκή στάση της διοίκησης απέναντι στις εξαγωγές, ενώ ακολουθούν, με ίδια 

συχνότητα αναφοράς, οι παράγοντες επίτευξη οικονομιών κλίμακας και 

πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα.
Το 53,6% των επιχειρήσεων ανέφεραν ως σημαντικό τον παράγοντα 

αξιοποίηση νέων ευκαιριών στην ξένη αγορά, ενώ οι παράγοντες αξιοποίηση 
της καλής γνώσης της επιχείρησης για την ξένη αγορά και αξιοποίηση της 
γεωγραφικής εγγύτητας σε ξένους πελάτες συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον ενός 

ποσοστού 50% των επιχειρήσεων ο καθένας.

Οι παράγοντες που εμφανίζουν τη μικρότερη σημασία, καθώς αναφέρθηκαν από 

μικρό μέρος των υπό εξέταση επιχειρήσεων, είναι οι: ανάγκη εύρεσης νέων 
αγορών λόγω συσσώρευσης αποθεμάτων (25% του δείγματος), εξομάλυνση 
εποχιακών πωλήσεων (25%), παρουσία στην ξένη χώρα ανταγωνιστών της 
επιχείρησης (25%) και μείωση εγχώριων πωλήσεων λόγω αύξησης 
ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά (17,9%).

Παρακάτω (Διάγραμμα 4.5) παρουσιάζεται διαγραμματικά η συχνότητα με την 

οποία αναφέρθηκε κάθε ένας από τους παράγοντες που συμπεριλήφθησαν στο 

ερωτηματολόγιο, ξεκινώντας από αυτόν που αναφέρθηκε από τις περισσότερες 

επιχειρήσεις. Ο πίνακας 4.1 είναι επεξηγηματικός του διαγράμματος και δείχνει σε 

ποιον παράγοντα αντιστοιχεί κάθε αριθμός που εμφανίζεται στον άξονα χ του 

διαγράμματος (με βάση την αρίθμηση του ερωτηματολογίου).
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Διάγραμμα 4.5 Παράγοντες έναρξης εξαγωγικής δραστηριότητας

Πίνακας 4.1 Παράγοντες έναρξης εξαγωγικής δραστηριότητας

Παράγοντες έναρξης εξαγωγικής δραστηριότητας % επιχ/σεων

1 Δυνατότητα αύξησης κερδών 75

10 Μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς 71,4

4 Ευνοϊκή στάση της διοίκησης απέναντι στις εξαγωγές 64,3

5 Επίτευξη οικονομιών κλίμακας 57,1

9 Πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα 57,1

6 Αξιοποίηση νέων ευκαιριών που προέκυψαν σε κάποια ξένη αγορά 53,6

3 Αξιοποίηση της καλής γνώσης της επιχείρησης για την ξένη αγορά 50

Π Αξιοποίηση γεωγραφικής εγγύτητας σε ξένους πελάτες 50

12 Λήψη παραγγελίας από ξένους πελάτες 50

2 Ποιοτική ή τεχνολογική ανωτερότητα του προϊόντος 46,4

16 Καθιέρωση της επιχείρησης στην ξένη αγορά πριν από τους ανταγωνιστές 46,4

14 Ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά 32,1

18 Κορεσμός εγχώριας αγοράς 32,1

15 Αξιοποίηση ιδιαίτερων ικανοτήτων της επιχείρησης στον τομέα του μάρκετινγκ 28,6

7 Ανάγκη εύρεσης νέων αγορών λόγω συσσώρευσης αποθεμάτων 25

13 Εξομάλυνση εποχιακών πωλήσεων 25

17 Παρουσία στην ξένη χώρα ανταγωνιστών της επιχείρησης 25

8 Μείωση εγχώριων πωλήσεων λόγω αύξηση ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά 17,9
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Ο πίνακας 4.2 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ταξινόμησης των παραπάνω 

παραγόντων από τις επιχειρήσεις. Τα κελιά περιέχουν τα ποσοστά των επιχειρήσεων 

που ταξινόμησαν κάθε παράγοντα σε κάθε αντίστοιχη θέση. Έτσι, σε κάθε σειρά 

φαίνονται οι δύο παράγοντες που αναφέρθηκαν ως πρώτοι, δεύτεροι κτλ από το 

μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων. Ο πρώτος και ο δεύτερος σημαντικότερος 

παράγοντες για κάθε θέση ταξινόμησης σημειώνονται με κόκκινο και μπλε χρώμα 

αντίστοιχα.

Προκύπτει λοιπόν από τον πίνακα αυτό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

επιχειρήσεων (28,6%) θεωρεί ότι η δυνατότητα αύξησης κερδών επηρεάζει 

περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον παράγοντα την απόφαση για έναρξη 

εξαγωγικής δραστηριότητας. Το μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς κατατάχθηκε 

στην πρώτη θέση από το 14,3% των επιχειρήσεων.

Πίνακας 4.2 Ταξινόμηση παραγόντων έναρξης εξαγωγικής δραστηριότητας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

28,6 7,1 0 7,1 10,7 10,7 0 0 3,6 14,3 0 0 0 0 0 3,6 0 7,1

2ος 17,9 10,7 0 7,1 10,7 7,1 0 0 14,3 7,1 0 3,6 0 3,6 3,6 3,6 0 3,6

3ος 7,1 0 10,7 3,6 3,6 10,7 7,1 0 10,7 14,3 10,7 3,6 3,6 0 0 7,1 0 3,6

4ος 10,7 0 0 21.4 7,1 7,1 7,1 0 3,6 7,1 10,7 0 0 0 3,6 7,1 0 3,6

5ος 3,6 7,1 3,6 3,6 7,1 0 0 3,6 7,1 7,1 10,7 3,6 7,1 7,1 3,6 7,1 0 3,6

Στη δεύτερη θέση το 17,9% τοποθετεί και πάλι τον παράγοντα δυνατότητα 

αύξησης κερδών, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό της τάξης του 14,3% κρίνει ως 

δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα την πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα.

Ως τρίτο σημαντικότερο παράγοντα, το 14,3% των επιχειρήσεων αναφέρει το 

μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς, ενώ ακολουθεί, στην τέταρτη θέση, με 

ποσοστό 21,4% του συνόλου η ευνοϊκή στάση της διοίκησης απέναντι στις 

εξαγωγές και στην πέμπτη θέση η αξιοποίηση της γεωγραφικής εγγύτητας σε 
ξένους πελάτες.

Μπορούμε συνεπώς να συμπεράνουμε ότι η δυνατότητα αύξησης κερδών που 

προσφέρει η εμπλοκή σε εξαγωγική δραστηριότητα θεωρείται από τις επιχειρήσεις 

του δείγματος ως ο σημαντικότερος παράγοντας, δεδομένου ότι αναφέρεται από ένα 

μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων, πολλές από τις οποίες τον αναφέρουν και 

μεταξύ των πέντε πρώτων παραγόντων.

Σημαντικοί παράγοντες αναδεικνύονται επίσης το μικρό μέγεθος της εγχώριας 

αγοράς, η ευνοϊκή στάση της διοίκησης απέναντι στις εξαγωγές, η

83



πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα και η γεωγραφική εγγύτητα σε ξένους 

πελάτες.

4.3.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Όπως (ραίνεται από το διάγραμμα 4.6 και τον πίνακα 4.3, ο παράγοντας 

προοπτικές της ξένης χώρας (οικονομική ανάπτυξη, ζήτηση, βιοτικό επίπεδο) 

συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων (82,1%). 

Ακολουθούν με αρκετά μεγάλη διαφορά (67,9%) οι παράγοντες γεωγραφική 

εγγύτητα της ξένης χώρας και προσέγγιση από πελάτη της ξένης χώρας

Τα κοινά στοιχεία κουλτούρας με την ξένη χώρα και η καλή γνώση της ξένης 

αγοράς θεωρήθηκαν ως σημαντικοί παράγοντες από το 60,7% των επιχειρήσεων, 

ενώ οι κοινές εμπορικές πρακτικές και η θέση της ξένης χώρας ως εφαλτήριο για 

περαιτέρω επέκταση σε αγορές άλλων χωρών αναφέρθηκαν από το 53,6% και το 

50% αντίστοιχα.

Στην τελευταία θέση βρίσκονται οι ιστορικοί δεσμοί της Ελλάδας με την ξένη 

χώρα, οι οποίοι θεωρούνται σημαντικοί για την επιλογή της εξαγωγικής αγοράς μόνο 

από το 17,9% του δείγματος.

615283794

Παράγοντες

Διάγραμμα 4.6 Επιλογή εξαγωγικής αγοράς
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Πίνακας 4.3 Παράγοντες επιλογής εξαγωγικής αγοράς

Παράγοντες επιλογής εξαγωγικής αγοράς % επιχ/σεων

6 Προοπτικές ξένης χώρας 82,1

1 Γεωγραφική εγγύτητα ξένης χώρας 67,9

5 Προσέγγιση από πελάτη της ξένης χώρας 67,9

2 Κοινά στοιχεία κουλτούρας με την ξένη χώρα 60,7

8 Καλή γνώση της ξένης αγοράς 60,7

3 Κοινές εμπορικές πρακτικές με την ξένη χώρα 53,6

7 Θέση ξένης χώρας ως εφαλτήριο για επέκταση σε αγορές άλλων χωρών 50

9 Δασμολογικές ευκολίες που υπάρχουν στην ξένη χώρα 42,9

4 Ιστορικοί δεσμοί της Ελλάδας με την ξένη χώρα 17,9

Όσον αφορά στην κατάταξη των παραγόντων με βάση τη σημασία τους (πίνακας 

4.4), οι προοπτικές της ξένης χώρας κατατάσσονται στην πρώτη θέση από ένα 

μεγάλο ποσοστό (42,8%) των επιχειρήσεων, ενώ οι παράγοντες γεωγραφική 

εγγύτητα και καλή γνώση της ξένης αγοράς κατατάσσονται στην πρώτη θέση από 

ένα μικρότερο ποσοστό, το οποίο ανέρχεται σε 10,7% για κάθε έναν από τους 

παράγοντες αυτούς.

Πίνακας 4.4 Ταξινόμηση παραγόντων επιλογής εξαγωγικής αγοράς

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1°ς 10,7 3,6 3,6 0 3,6 42,9 7,1 10,7 3,6

2ος 25 3,6 10,7 7,1 10,7 14,3 7,1 14,3 7,1

3°ς 7,1 17,9 10,7 0 17,9 7,1 7,1 7,1 7,1

4ος 10,7 17,9 7,1 3,6 10,7 0 10,7 14,3 10,7

5ος 14,3 3,6 7,1 14,3 3,6 14,3 3,6 3,6 7,1

Στη δεύτερη θέση αναφέρεται ο παράγοντας θέση της ξένης χώρας ως 

εφαλτήριο για περαιτέρω επέκταση από το 28,5% και η γεωγραφική εγγύτητα

από το 25%.

Η ύπαρξη κοινών στοιχείων κουλτούρας και η προσέγγιση από πελάτη της

ξένης χώρας κατατάσσονται στην τρίτη θέση από το 17,9% των επιχειρήσεων, ενώ 

το 10,7% θεωρεί ως τρίτο σημαντικότερο παράγοντα τις κοινές εμπορικές 

πρακτικές

Τα κοινά στοιχεία κουλτούρας εμφανίζονται και στην τέταρτη θέση από 

ισάριθμες επιχειρήσεις (17,9%), ενώ ένα μικρότερο ποσοστό της τάξης του 14,3% 

τοποθετεί στην θέση αυτή την καλή γνώση της ξένης αγοράς
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Τέλος, στην πέμπτη θέση παρατηρούμε ότι ένα ποσοστό 14,3% αναφέρουν της 

γεωγραφική εγγύτητα, τους ιστορικούς δεσμούς και τις προοπτικές της ξένης 
χώρας, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό 7,1% τις κοινές εμπορικές πρακτικές και τις 

δασμολογικές ευκολίες ττου προσφέρει η ξένη χώρα.

Κατά συνέπεια, προκύπτει ότι οι προοπτικές της ξένης χώρας καθώς και η 

γεωγραφική εγγύτητα με την Ελλάδα είναι οι παράγοντες που καθορίζουν κυρίως 

την επιλογή μίας εξαγωγικής αγοράς, σύμφωνα με τις απόψεις των επιχειρήσεων του 

δείγματος.

Η θέση της ξένης χώρας ως εφαλτήριο για περαιτέρω επέκταση σε άλλες 

χώρες, παρόλο που αρχικά επιλέχθηκε μόνο από το 50% των επιχειρήσεων, ένα 

μεγάλο ποσοστό αυτών που την επέλεξαν (57%) τη θεωρούν ως το δεύτερο 

σημαντικότερο παράγοντα.

Σημαντικοί είναι τέλος και οι παράγοντες που σχετίζονται με τις κοινές 
εμπορικές πρακτικές με την ξένη χώρα, την καλή γνώση της ξένης αγοράς και 

την προσέγγιση από ξένο πελάτη.
Τέλος, πέρα από τους παραπάνω, ορισμένοι πρόσθετοι παράγοντες οι οποίοι 

αναφέρθηκαν από τις επιχειρήσεις ήταν: η ύπαρξη κατάλληλου συνεργάτη / δικτύου 

διανομής στην ξένη χώρα, οι συνθήκες της ξένης αγοράς, και ιδιαίτερα όσον αφορά 

στην ασφάλεια, η έλλειψη ανταγωνισμού στην ξένη χώρα και το κόστος διαφήμισης.

4.3.5 ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
Από το Διάγραμμα 4.7, καθώς και από τον πίνακα 4.5 προκύπτει ότι το σύνολο 

σχεδόν των επιχειρήσεων (96,4%) πιστεύουν ότι η διεθνής εμπειρία των στελεχών 

παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της εξαγωγικής δραστηριότητας. Ένα μικρότερο 

ποσοστό της τάξης του 78,6% ανέφεραν ως σημαντικούς τους παράγοντες 

χαρακτηριστικά του προϊόντος, καλή γνώση της ξένης αγοράς και καλές 
σχέσεις με τους πελάτες, ενώ ακολουθούν, με ποσοστό 71,4% οι παράγοντες 

δέσμευση και αφοσίωση της διοίκησης στην εξαγωγική δραστηριότητα και 

οικονομικό-πολιτικό-κοινωνικό περιβάλλον στην ξένη αγορά.
Η σημασία της διενέργειας έρευνας αγοράς πριν από την είσοδο στην ξένη 

χώρα αναγνωρίζεται από το 67,9% των επιχειρήσεων, ενώ λίγο μικρότερο (64,3%) 

είναι το ποσοστό αυτών που θεωρούν ως σημαντικά για την εξαγωγική επιτυχία την 

προσαρμογή του προϊόντος και την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται στην 

ξένη χώρα.
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Παράγοντες

Διάγραμμα 4.7 Παράγοντες που επιδρούν στην εξαγωγικη επίδοση

Πίνακας 4.5 Παράγοντες εξαγωγικής επίδοσης

Παράγοντες εξαγωγικής επίδοσης % επιχ/σεων

1 Διεθνής εμπειρία των στελεχών 96,4

5 Χαρακτηριστικά προϊόντος 78,6

7 Καλή γνώση της ξένης αγοράς 78,6

8 Καλές σχέσεις με πελάτες 78,6

2 Δέσμευση και αφοσίωση της διοίκησης στην εξαγωγική δραστηριότητα 71,4

15 Οικονομικό-πολιτικό-κοινωνικό περιβάλλον στην ξένη αγορά 71,4

4 Διενέργεια έρευνας αγοράς πριν την είσοδο στην ξένη χώρα 67,9

6 Προσαρμογή προϊόντος στην τοπική αγορά 64,3

13 Τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται στην ξένη χώρα 64,3

9 Είδος δικτύου διανομής που χρησιμοποιείται 50

10 Αποδοτικότητα δικτύου διανομής 50

12 Επίπεδο τεχνολογίας της επιχείρησης 46,4

3 Μέθοδος προώθησης / διαφήμισης των προϊόντων στην ξένη αγορά 35,7

11 Βαθμός υποστήριξης από το δίκτυο διανομής 32,1

14 Οικονομικό-πολιτικό-κοινωνικό περιβάλλον στην εγχώρια αγορά 25

16 Παροχή υποστήριξης από φορείς 25

17 Παροχή στήριξης από το δημόσιο 21,4
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Τέλος, οι παράγοντες που συνδέονται με το οικονομικό-πολιτικό-κοινωνικό 

περιβάλλον στην εγχώρια αγορά και την υποστήριξη από φορείς ή από το 

κράτος δεν θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί για τις εξεταζόμενες επιχειρήσεις, 

δεδομένου ότι βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις.

Όσον αφορά στην κατάταξη των παραγόντων (πίνακας 4.6), ο παράγοντας 

δέσμευση και αφοσίωση της διοίκησης στην εξαγωγική δραστηριότητα 

ταξινομήθηκε στην πρώτη θέση από την άποψη της σημασίας που παίζει στην 

εξαγωγική επίδοση, από το 28,6% των επιχειρήσεων του δείγματος, ενώ το 17,9% 

θεωρεί ως κυριότερους παράγοντες τη διεθνή εμπειρία των στελεχών και την καλή 

γνώση της ξένης αγοράς

Δεύτερος κατά σειρά παράγοντας από το 39,3% των επιχειρήσεων είναι η 

διεθνής εμπειρία των στελεχών, η οποία εμφανίζεται και στην τρίτη θέση από ένα 

ποσοστό 10,7%, μετά από τους παράγοντες 4 (διενέργεια έρευνας αγοράς πριν 

την είσοδο στην ξένη χώρα), 6 (προσαρμογή προϊόντος στην τοπική αγορά) και 8 

(καλές σχέσεις με πελάτες).

Στην τέταρτη θέση εμφανίζεται ο παράγοντας χαρακτηριστικά προϊόντος από 

το 17,9% των επιχειρήσεων, και το είδος δικτύου διανομής που χρησιμοποιείται, 

από το 14,3%. Τέλος, στην τελευταία θέση αναφέρονται καταρχήν το οικονομικό- 

πολιτικό-κοινωνικό περιβάλλον στην ξένη αγορά (21,4% του δείγματος) και 

έπειτα οι καλές σχέσεις με τους πελάτες (14,3%).

Πίνακας 4.6 Ταξινόμηση παραγόντων εξαγωγικής επίδοσης

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10? 17,9 28.6 3,6 7,1 14,3 3,6 17,9 3,6 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0

2ος 39,3 0 3,6 10,7 10,7 0 10,7 3,6 0 10,7 3,6 0 0 0 3,6 0 0

3ος 10,7 7,1 3,6 14,3 7,1 14,3 3,6 14.3 0 7,1 3,6 0 3,6 0 3,6 3,6 0

4ος 3,6 0 3,6 3,6 17,9 3,6 7,1 10,7 14,3 3,6 3,6 0,0 10,7 3,6 7,1 0 3,6

5ος 3,6 10,7 7,1 0 0 0 3,6 14,3 7,1 0 0 7,1 3,6 0 21.4 7,1 0

Από τα παραπάνω προκύπτει καθαρά ότι ο παράγοντας διεθνής εμπειρία των 

στελεχών θεωρείται από τις επιχειρήσεις ως ο κυριότερος παράγοντας που 

καθορίζει την εξαγωγική επίδοση, αφού σχεδόν όλοι όσοι τον ανέφεραν αρχικά τον 

συμπεριλαμβάνουν μεταξύ των πέντε σημαντικότερων παραγόντων. Το συμπέρασμα 

αυτό συμπίπτει με πολλές εμπειρικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 

σήμερα, οι οποίες έχουν δείξει ότι η ύπαρξη διεθνούς προσανατολισμού και διεθνούς 

εμπειρίας από την πλευρά της διοίκησης ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητες 

επιτυχίας στην εξαγωγική δραστηριότητα.
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Πολύ σημαντικός αναδεικνύεται και ο παράγοντας δέσμευση και αφοσίωση 

της διοίκησης στην εξαγωγική δραστηριότητα, ο οποίος ταξινομήθηκε ως ο 

πρώτος σημαντικότερος παράγοντας από το 40% των επιχειρήσεων που τον 

ανέφεραν αρχικά και από το 28,5% του συνόλου των επιχειρήσεων.

Γενικά μπορούμε να συμπεράνουμε από την ανάλυση που προηγήθηκε ότι οι 

απαντήσεις των Ελλήνων επιχειρηματιών συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τις 

περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, καθώς 

αναδεικνύουν ως κυριότερους καθοριστικούς παράγοντες για την εξαγωγική επίδοση 

αυτούς που σχετίζονται με το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, και ιδιαίτερα 

αυτούς που συνδέονται με τη διοίκηση (διεθνής εμπειρία, δέσμευση και αφοσίωση), 

το προϊόν (μοναδικότητα, ποιότητα κτλ), την καλή γνώση της ξένης αγοράς και τις 

καλές σχέσεις με τους πελάτες.

Θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε στο σημείο αυτό ότι σχετικά μικρό ποσοστό 

των επιχειρήσεων θεωρούν ως σημαντική τη διενέργεια έρευνας αγοράς για την 

επιτυχία στην εξαγωγική δραστηριότητα, γεγονός το οποίο δεν συμπίπτει με τις μέχρι 

σήμερα έρευνες, οι οποίες δείχνουν ότι αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας. 

Επίσης, δεν θεωρούνται σημαντικοί από τις επιχειρήσεις οι παράγοντες που 

συνδέονται με το δίκτυο διανομής (είδος, αποδοτικότητα και υποστήριξη του δικτύου) 

που χρησιμοποιείται στην ξένη χώρα, παρόλο που ο ρόλος των καναλιών διανομής 

στην επιτυχία της εξαγωγικής δραστηριότητας έχει αναγνωρισθεί από πολλούς 

ερευνητές.

Τέλος, διαπιστώνεται η πολύ μικρή σημασία που δίνουν οι επιχειρήσεις στην 

παροχή στήριξης από φορείς ή από το κράτος, η οποία βρίσκεται στην τελευταία 

θέση στη σχετική κατάταξη. Το γεγονός αυτό είναι πιθανόν να αντικατοπτρίζει την 

έλλειψη εμπιστοσύνης των Ελλήνων επιχειρηματιών προς τις υπηρεσίες 

υποστήριξης των εξαγωγέων που παρέχονται από το ελληνικό κράτος.

Αξίζει να αναφερθούν, στο σημείο αυτό, οι απαντήσεις των επιχειρηματιών όσον 

αφορά στην αναζήτηση βοήθειας εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας και φορέων. Από 

το σύνολο των επιχειρήσεων, το 57,7% αναζήτησε βοήθεια κατά τα πρώτα βήματα 

της εξαγωγικής δραστηριότητας, κυρίως από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου 

Ελλάδος και τα Επιμελητήρια. Η ικανοποίηση που εκφράζουν οι επιχειρήσεις από τη 

ατήριξη αυτή είναι σε γενικές γραμμές μέτρια, με εξαίρεση τον ΣΕΒΕ, οι υπηρεσίες 

rou οποίου φαίνεται να ικανοποιούν αρκετά τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς στις 

περισσότερες περιπτώσεις βαθμολογούνται ως «άριστες» ή «πολύ καλές».
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4.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των 

ερωτηματολογίων, διαπιστώνουμε ότι:

■ Η θεωρία περί σταδίων διεθνούς ανάπτυξης δεν επιβεβαιώνεται από την 

έρευνα, καθώς οι επιλογές των επιχειρήσεων όσον αφορά στη μέθοδο εξαγωγικής 

δραστηριότητας και στις χώρες στις οποίες εξάγουν τα προϊόντα τους δεν 

ακολουθούν τα κλασικά στάδια ανάπτυξης από μεθόδους που απαιτούν χαμηλό 

επίπεδο δέσμευσης πόρων και από ψυχικά κοντινές αγορές, προς μεθόδους 

υψηλότερης δέσμευσης και πιο απομακρυσμένες χώρες.

■ Οι απόψεις των επιχειρηματιών όσον αφορά στους παράγοντες που επιδρούν 

στην απόφαση για έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας δεν συμπίπτουν με τη 

γενικότερη αντίληψη ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διεθνοποιούνται αντιδρώντας 

σε πιέσεις τους εξωτερικού περιβάλλοντος, καθώς τα κίνητρα που αναφέρονται από 

τους συμμετέχοντες στην έρευνα είναι περισσότερο προληπτικά παρά αντιδραστικά.

■ Η επιλογή των αγορών στις οποίες θα εξάγουν τα προϊόντα τους 

πραγματοποιείται με βασικό κριτήριο τις προοπτικές της ξένης χώρας, ενώ οι 

παράγοντες που σχετίζονται με την ψυχική της εγγύτητα θεωρούνται ως 

δευτερεύοντες. Άρα, η έννοια της ψυχικής απόστασης δεν είναι τόσο σημαντική όσο 

θα περίμενε κανείς, με βάση το αντίστοιχο θεωρητικό και εμπειρικό πλαίσιο.

■ Τέλος, όσον αφορά στην εξαγωγική επίδοση, οι επιχειρήσεις του δείγματος 

δίνουν μεγάλη σημασία σε παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα 

σε χαρακτηριστικά της διοίκησης όπως η διεθνής εμπειρία και η δέσμευση και 

αφοσίωση στην εξαγωγική δραστηριότητα. Οι παράγοντες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος αντίθετα δεν επηρεάζουν σχεδόν καθόλου την επιτυχία στις 

εξαγωγικές αγορές, με βάση την εμπειρία και τις απόψεις των συμμετεχόντων.

Τα παραπάνω συμπεράσματα υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς:

■ Ο μικρός αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, δεν 

επιτρέπει τη γενίκευση των συμπερασμάτων στο σύνολο των βορειοελλαδικών 

επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, τα συμπεράσματά μας σχετικά με την εξαγωγική 

συμπεριφορά των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρούνται ενδεικτικά, δεδομένου ότι 

(ρειάζονται στοιχεία από περισσότερες επιχειρήσεις προκειμένου να επιτραπεί η 

γενίκευση των συμπερασμάτων με υψηλό βαθμό βεβαιότητας. Όπως είναι φυσικό, 

ικόμη πιο δύσκολη είναι η κατηγοριοποίηση των συμπερασμάτων ανάλογα με το 

,]έγεθος των επιχειρήσεων και τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, η οποία θα 

ταρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένου ότι η εξαγωγική συμπεριφορά έχει
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αποδειχθεί ότι επηρεάζεται σημαντικά από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η 

επιχείρηση, καθώς και από το μέγεθος της.

■ Ένας βασικός περιορισμός είναι η αδυναμία της έρευνας να εξηγήσει την εξέλιξη 

της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων σε βάθος χρόνου. Στην ουσία 

πρόκειται για μία στατική έρευνα, η οποία δεν παρέχει τη δυνατότητα κατανόησης της 

δυναμικής και της εξέλιξης της εξαγωγικής δραστηριότητας. Η αδυναμία αυτή 

οφείλεται και στο είδος των ερωτήσεων, που αντικατοπτρίζουν κυρίως τις απόψεις 

των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι πιθανόν να διαφέρουν κατά πολύ από την 

πραγματική τους συμπεριφορά.

■ Προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες επιστροφής των ερωτηματολογίων, 

καταβλήθηκε προσπάθεια έτσι ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο 

αριθμός των ερωτήσεων που συμπεριλήφθηκαν. Το γεγονός αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να μην καλυφθούν όλα τα θέματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

αντικείμενο μίας παρόμοιας έρευνας, με βάση και τις ενότητες που προηγήθηκαν. 

Έτσι, συμπεριλήφθησαν οι ερωτήσεις που κρίθηκαν ως οι πιο βασικές προκειμένου 

να εξαχθούν κάποια γενικά συμπεράσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο σημαντικός ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομική 

ανάπτυξη, παράλληλα με τα ιδιαίτερα προβλήματα που προκύπτουν από το μέγεθος 

και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους, καθιστούν καθοριστική την εξάρτησή 

τους από το περιβάλλον και τις ασκούμενες πολιτικές. Για το λόγο αυτό, η άσκηση 

ειδικών αναπτυξιακών πολιτικών για τις ΜΜΕ αποτελεί πρωταρχικό καθήκον και 

ευθύνη τόσο των εθνικών κυβερνήσεων όσο και των διεθνών οργανισμών. Τα βασικά 

θέματα που προκύπτουν όσον αφορά στις ασκούμενες πολιτικές είναι τα ακόλουθα:

> Καταρχήν, θα πρέπει να τονιστεί ότι η δυνατότητα αξιοποίησης από τις ΜΜΕ 

των νέων ευκαιριών που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση, και ιδιαίτερα όσον 

αφορά στις νέες τεχνολογίες, είναι πολλές φορές περιορισμένη λόγω έλλειψης 

ενημέρωσης ή λόγω επιχειρηματικής κουλτούρας και σκέψης. Γ ια το λόγο αυτό, πριν 

από την εφαρμογή οποιωνδήποτε πολιτικών είναι απαραίτητο να αξιολογείται η 

δυνατότητα των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα, και να 

λαμβάνονται μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των 

επιχειρήσεων σχετικά με τα οφέλη που θα προκύψουν από την υιοθέτηση των 

εφαρμοζόμενων πολιτικών. Πολλές φορές η επιχειρησιακή κουλτούρα εμποδίζει την 

ανάπτυξη νέων και καινοτόμων ιδεών, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι δυνατότητες 

της επιχείρησης να κατανοήσει τις θετικές επιδράσεις από την υλοποίηση μίας 

συγκεκριμένης πολιτικής ή ενός προγράμματος.

> Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων που 

υλοποιούνται. Η εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης καθιστά δυνατή την καλύτερη 

προσαρμογή της πολιτικής ή του προγράμματος στις υπάρχουσες ανάγκες και 

προβλήματα.

> Ιδιαίτερα χρήσιμη μπορεί να αποδειχθεί η άντληση παραδειγμάτων 

εφαρμογής προγραμμάτων και πολιτικών υποστήριξης των ΜΜΕ σε άλλες χώρες, 

που έχουν σημειώσει επιτυχία και μπορούν να επαναληφθούν. Βέβαια, είναι 

αυτονόητο ότι οι πολιτικές που υλοποιούνται θα πρέπει παράλληλα να είναι 

προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα και κλάδο.

> Γενικότερα, προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας πάνω 

σε θέματα πολιτικών ενίσχυσης των ΜΜΕ. Η ανταλλαγή εμπειριών και η συνεργασία 

σε διεθνές επίπεδο είναι πολύ χρήσιμη στο βαθμό που συμβάλλει στον καλύτερο 

εντοπισμό των αναγκών των ΜΜΕ και στην ενίσχυση των προσπαθειών για την
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αντιμετώπισή τους. Τέλος, παράλληλα με τη συνεργασία με άλλες κυβερνήσεις, 

μεγάλη σημασία έχει και η συνεργασία εντός της χώρας, με τους αρμόδιους 

συλλογικούς φορείς και οργανισμούς.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση πολιτικών επικεντρωμένων στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Οι προσπάθειες αυτές στοχεύουν στην ανάπτυξη των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων των ΜΜΕ,' ώστε να γίνουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές στις νέες 

συνθήκες παγκοσμιοποίησης και ανοιχτού ανταγωνισμού.

Στην παρούσα ενότητα θα γίνει μία συνοπτική παρουσίαση των μέτρων και 

πολιτικών που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη των 

Ευρωπαίων εξαγωγέων, μέσω των δύο αρμόδιων τμημάτων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής: της Γενικής Διεύθυνσης για το Εμπόριο (DG Trade) και της Γενικής 

Διεύθυνσης για τις Επενδύσεις (DG Enterprise).

5.2 ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

5.2.1 Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης (Euro-Info-Centre network)
http://Europa.eu.int/comnn/enterprise/networks/eic/eic.html

Ελλάδα: www.eic.gr

Στόχος των Κέντρων αυτών είναι η παροχή πληροφόρησης, συμβουλών και 

υποβοήθησης των επιχειρήσεων σχετικά με τα ευρωπαϊκά θέματα. Το Δίκτυο 

□ποτελείται από 258 Κέντρα, 31 Συνδεδεμένα Μέλη (εθνικοί, υπερεθνικοί και 

ευρωπαϊκοί οργανισμοί που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ) και 12 Κέντρα Ανταπόκρισης 

(Correspondence Centers) με έδρα σε 40 ευρωπαϊκές και μεσογειακές χώρες.

Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης (ΕΚΠ) δημιουργήθηκαν για να 

βοηθήσουν τις ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση στα προγράμματα και τις 

πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη δυνατότητα να 

εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους παρέχει. Τα κέντρα αυτά δραστηριοποιούνται 

στο περιβάλλον των ΜΜΕ, έτσι ώστε να τους παρέχουν ενημέρωση, αρωγή και 

συμβουλευτική υποστήριξη στα κοινοτικά θέματα. Το εύρος των υπηρεσιών που 

τροσφέρονται από τα ΕΚΤ είναι:

Ενημέρωση των επιχειρήσεων θέτοντας στη διάθεσή τους εμπειρογνωμοσύνη 

^ύρω από κοινοτικά θέματα.

Συμβουλευτική Υποστήριξη. Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών 

διαδραματίζουν συμβουλευτικό ρόλο σε πάρα πολλούς τομείς. Με την υποστήριξη 

ης ΓΔ Επιχειρήσεων και των υπόλοιπων Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής, 

ινέπτυξαν συγκεκριμένες αρμοδιότητες γύρω από θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα
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τις ΜΜΕ, όπως, οι δημόσιες προμήθειες, η κοινωνία της πληροφόρησης, η έρευνα 

και η ανάπτυξη, το περιβάλλον, η φορολογία κ.ά. Επιπλέον, παρέχουν υποστήριξη 

για τη διατήρηση και εδραίωση των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Οι 

δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα ΕΚΠ καλύπτουν γενικά τους τομείς που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή εξάπλωση και τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, και 

αποσκοπούν στην καλύτερη πληροφόρηση των επιχειρήσεων για το σύνολο των 

αγορών τρίτων χωρών και τα σχετικά προγράμματα της ΕΕ, καθώς και στην 

προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων τόσο της ΕΕ όσο και τρίτων 

χωρών, μέσω της πρόσβασης που παρέχουν στα άλλα κοινοτικά δίκτυα και μέσα.

Αρωνή Παροχή αρωγής στις ΜΜΕ στην προσπάθειά τους να τοποθετηθούν σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους τοπικούς φορείς και, 

όπου χρειάζεται, με τις εθνικές υπηρεσίες. Τα ΕΚΠ συνδράμουν τις ΜΜΕ στην 

οργάνωση κοινοτικών προγραμμάτων και διευκολύνουν την πρόσβαση σε 

πληροφορίες σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Παρέχουν υποστήριξη στην 

προσπάθεια ευρωπαϊκής και διεθνούς εξάπλωσης των επιχειρήσεων,

ΐξασφαλίζοντάς τους καλύτερη πληροφόρηση για το σύνολο των αγορών στις τρίτες 

χώρες και για τα προγράμματα που έχουν σχέση με αυτές τις αγορές.

5.2.2 Δίκτυο Κέντρων Αναδιανομής (Innovation Relay Centre Network)
http://www.cordis.lu/irc/home.html.

To Δίκτυο Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας δημιουργήθηκε το 1995 από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποτελείται από 68 Κέντρα σε όλη την Ευρώπη. Τα Κέντρα 

ιυτά παρέχουν συμβουλές προς τις επιχειρήσεις σχετικά με θέματα τεχνολογίας και 

ςαινοτομίας, και ιδιαίτερα όσον αφορά σε διεθνικές μεταφορές τεχνολογίας, 

δρύθηκαν με στόχο να διευκολύνουν τη μεταφορά καινοτόμων τεχνολογιών προς και 

ιπό ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή ερευνητικά τμήματα. Οι υπηρεσίες των Κέντρων 

cατεuθύvovται κυρίως προς ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, αλλά είναι διαθέσιμες και 

τρος μεγάλες επιχειρήσεις, ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, κέντρα τεχνολογίας 

:αι φορείς καινοτομίας.

Μέσω του δικτύου, διαχέεται η πληροφόρηση σχετικά με τις τεχνολογικές 

:αινοτομίες ή τις τεχνολογικές ανάγκες των ΜΜΕ προς τις υπόλοιπες επιχειρήσεις 

ης Ευρώπης. Το Δίκτυο προωθεί τα καινοτόμα προϊόντα και τις διαδικασίες που 

ταράγονται σε μία περιοχή της Ευρώπης προς τις επιχειρήσεις στις υπόλοιπες 

ώρες. Παρέχει επίσης πληροφόρηση σε θέματα δικαιωμάτων πνευματικής 

5ιοκτησίας, licensing, διαπραγματεύσεων, χρηματοδότησης. Παρέχει κατευθυντήριες 

ραμμές για την καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τη δραστηριότητα 

ρευνας και ανάπτυξης, καθώς και για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων αυτών σε
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άλλες περιοχές της ΕΕ. Περιλαμβάνει επίσης μία βάση δεδομένων στην οποία 

παρουσιάζονται παραδείγματα προσφοράς τεχνολογίας τα οποία αντλούνται από τα 

καλύτερα και πιο πρόσφατα αποτελέσματα των προγραμμάτων έρευνας και 

ανάπτυξης που χρηματοδοτεί η ΕΕ.

5.3 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

5.3.1 Βάση Δεδομένων για την Πρόσβαση στις Αγορές (Market Access 

Database) - http://mkaccdb.eu.int
Πρόκειται για το κυριότερο εργαλείο εμπορικής πολιτικής της ΕΕ. Η βάση 

δεδομένων δημιουργήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

το Εμπόριο το 1996 («The Global Challenge of International Trade : A Market Access 

Strategy for the European Union», COM(96) 53 final of 14 February 1996), με στόχο 

να καλύψει τις ακόλουθες ανάγκες:

> Καταγραφή όλων των εμπορικών φραγμών που επηρεάζουν τις εξαγωγές 

της ΕΕ ανά κλάδο και ανά χώρα και εξασφάλιση συστηματικής ενημέρωσης και 

ανάληψης δράσης από την ΕΕ για κάθε φραγμό που εντοπίζεται.

> Παροχή πληροφόρησης προς τους εξαγωγείς της ΕΕ, όπως δασμολογικοί 

συντελεστές και φόροι σε βασικές εξαγωγικές αγορές, άδειες εισαγωγών και ειδικές 

διαδικασίες εκτελωνισμού.

> Παροχή ενός αμφίδρομου μέσου επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και 

ευρωπαϊκών αρχών, επιτρέποντας την on line ανταλλαγή πληροφόρησης.

Η βάση δεδομένων παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ, 

σε πληροφόρηση πάνω στους ακόλουθους τομείς:

❖ Κλαδικοί και ευποοικοί φρανυοί: το τμήμα αυτό της βάσης περιλαμβάνει μία 

ανασκόπηση των γενικών εμπορικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε χώρα για 

κάθε κλάδο καθώς και μία λίστα όλων των ειδικών φραγμών στο εμπόριο που 

επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές εξαγωγές ανά κλάδο και χώρα.

❖ Δασμοί: το τμήμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει μία 

εξαγωγική αγορά και να πληροφορηθεί για τον τελωνειακό δασμό και τους φόρους 

που εφαρμόζονται σε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν.

❖ Δασυοί στα πλαίσια του ΠΟΕ: παρέχει στους εξαγωγείς πληροφόρηση 

σχετικά με τους μέγιστους δασμολογικούς συντελεστές τους οποίους μπορούν να 

επιβάλλουν οι χώρες του ΠΟΕ, επιτρέποντας ταυτόχρονα και μία άμεση σύγκριση 

μεταξύ των δασμών αυτών και των δασμών που εφαρμόζονται.

❖ Σηυείο πληροφόρησης νια το πανκόσυιο ευπόοιο σε υπηοεσίεο: στοχεύει 

στην υποβοήθηση των φορέων υπηρεσιών της Ευρώπης, έτσι ώστε να παρέχουν τις
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υπηρεσίες τους σε όλο τον κόσμο. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει έναν κατάλογο των 

υποχρεώσεων κάθε κράτους μέλους του ΠΟΕ στα πλαίσια της Γενικής Συμφωνίας 

για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS) και παράλληλα έναν ολοκληρωμένο οδηγό για τη 

GATS, νέα για το παγκόσμιο εμπόριο υπηρεσιών και πληροφόρηση πάνω σε 

φραγμούς και περιορισμούς στο εμπόριο υπηρεσιών.

❖ Οδηνός εισανωνικών κανονισυών via touc εξανωνεκ: περιλαμβάνει 

κατάλογο των τελωνειακών εντύπων ή άλλων εγγράφων που απαιτούνται για 

συγκεκριμένα προϊόντα σε συγκεκριμένες χώρες.

❖ Έρευνες: περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο εκθέσεων σχετικά με γεωγραφικές 

περιοχές, επιχειρηματικούς κλάδους κ.ά.

❖ Στατιστικά στοιχεία: ανασκόπηση των εμπορικών σχέσεων της ΕΕ με τις 

υπόλοιπες χώρες. Η αναζήτηση των στοιχείων γίνεται με την εισαγωγή του κωδικού 

ή της περιγραφής του προϊόντος.

5.3.2 Κανονισμός για τους Εμπορικούς Φραγμούς (Trade Barriers Regulation)

Πρόκειται για ένα εργαλείο εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

πρωτοτυπία του οποίου έγκειται στο γεγονός ότι είναι επιθετικό και όχι αντιδραστικό. 

Έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουάριου 1995, ως μέσο για την επίλυση 

προβλημάτων πρόσβασης αγοράς για τους Ευρωπαίους παραγωγούς που εξάγουν 

σε τρίτες χώρες.

Επιτρέπει στις επιχειρήσεις, ή ομάδες επιχειρήσεων ή στα κράτη μέλη 

πρόσβαση, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα δικαιώματά τους βάσει των 

Συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ο Κανονισμός καλύπτει τους 

εμπορικούς φραγμούς που απαγορεύονται από τους διεθνείς κανόνες εμπορίου, 

κυρίως του ΠΟΕ. Εφαρμόζεται τόσο σε αγαθά όσο και σε υπηρεσίες, και καλύπτει 

επίσης εμπορικούς φραγμούς που προέρχονται από την παραβίαση δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στην περίπτωση που οι εμπορικές δραστηριότητες σε μία τρίτη χώρα 

επηρεάζονται από εμπόδια που επιβάλλονται από την ξένη χώρα, ή υφίσταται απειλή 

ή μελλοντική ζημία, μία επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων ή κράτος μέλος μπορεί να 

υποβάλλει επίσημη αγωγή (complaint) στην Επιτροπή προκειμένου να διερευνήσει 

το θέμα. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κατηγορία έχει βάση, 

ξεκινάει μία επίσημη διαδικασία κατά την οποία διεξάγει διαπραγματεύσεις με την 

κυβέρνηση της τρίτης χώρας, προκειμένου να εξευρεθεί λύση, ειδάλλως προσφεύγει 

στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Μέχρι σήμερα, τα προβλήματα που έχουν κυρίως αναφερθεί από τις 

επιχειρήσεις σχετίζονται με τη διέλευση προϊόντων, του κανόνες προέλευσης
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(ορισμός, πιστοποιητικά), τις άδειες εισαγωγών, την τελωνειακή αποτίμηση αγαθών, 

τη διακριτική φορολόγηση κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό παρέχονται στη διεύθυνση 

http://europa. eu. int/comm/trade/policy/traderegul/index_en. htm

5.3.3 Πρόγραμμα για την άρση των φραγμών

Με βάση την ανακοίνωση που εξέδοσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο: 

«Εξυπηρετώντας τους Ευρωπαίους εξαγωγείς στον 21ο αιώνα: η επόμενη φάση της 

κοινοτικής στρατηγικής για την πρόσβαση στις αγορές» (Απρίλιος 1999), 

αναγνωρίζεται ως κύριος στόχος της ΕΕ η συγκέντρωση των πόρων της για την 

κατάργηση των κυριότερων φραγμών στις τρίτες χώρες. Στα πλαίσια αυτά, η 

Επιτροπή έχει εγκαθιδρύσει μία τυποποιημένη διαδικασία για τον εντοπισμό των 

εμπορικών φραγμών και την απόσυρσή τους, αξιοποιώντας μέσα όπως ο 

μηχανισμός διευθέτησης διαφορών του ΠΟΕ, η διοργάνωση διμερών 

συμβουλευτικών επιτροπών, η πληροφόρηση των εμπόρων για τις υποχρεώσεις 

τους βάσει των διμερών συμφωνιών κ.ά.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία διατίθενται στην ιστοσελίδα της 

Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου (http://europa.eu.int/commArade).

5.4 ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

5.4.1 Διάλογος με τις Επιχειρήσεις (Dialogue with Business)
httD://europa.eu.int/business/el/index.html

Ο «Διάλογος με τις Επιχειρήσεις» παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα, 

πληροφόρηση και συμβουλές που προσφέρονται από διάφορες υφιστάμενες πηγές. 

Η βάση περιλαμβάνει θέματα όπως τεχνικά πρότυπα, χρηματοδοτικές δυνατότητες 

από την ΕΕ, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προκηρύξεις δημοσίων 

προμηθειών.

Τμήμα του «Διαλόγου με τις Επιχειρήσεις αποτελεί το Ενιαίο Κέντρο Επαφής στο 

Internet για τις Επιχειρήσεις, το οποίο προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Πληροφόρηση σχετικά με τις κοινοτικές πολιτικές που επηρεάζουν την 

επιχειρηματική δραστηριότητα.

• Λεπτομερείς πληροφορίες και συμβουλές για τις επιχειρήσεις.

• Περιλήψεις και πλήρη κείμενα της νομοθεσίας της ΕΕ και πρόσβαση σε 

έγγραφα πολιτικής, καθώς και κείμενα νομολογίας και εθνικής νομοθεσίας.

97

http://europa
http://europa.eu.int/commArade


♦ Σύνδεση με τα δίκτυα Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης και Σημείων 

Επαφής για τις Επιχειρήσεις, καθώς και με άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΕ.

♦ Επιχειρηματικά νέα, εμπορικές εκθέσεις, πιθανοί επιχειρηματικοί εταίροι και 

άλλα πρακτικά θέματα.

Τον Απρίλιο του 2000 ξεκίνησε η λειτουργία του “Επιχειρηματικού Μηχανισμού 

Ανατροφοδότησης” (Business Feedback Mechanism), πρωτοβουλίας που έχει ως 

στόχο να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές πολιτικές θα λαμβάνουν υπόψη την πρακτική 

εμπειρία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Βάσει της πρωτοβουλίας αυτής, αναλύονται 

οι ερωτήσεις που υποβάλλονται προς τα Euro Info Centres έτσι ώστε να διαπιστωθεί 

ποια ζητήματα είναι αυτά που προκαλούν τα κυριότερα προβλήματα για τις 

επιχειρήσεις. Μέσω της ανάλυσης αυτής η Επιτροπή αποκομίζει μία εικόνα των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, με στόχο να ανταποκριθεί με νέα 

ή τροποποιημένη νομοθεσία ή με μη νομοθετικά μέτρα. Τα αποτελέσματα 

περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Strategy) η 

οποία καθορίζει όλα τις νομοθετικές και μη νομοθετικές προτεραιότητες για την 

ανάπτυξη της Εσωτερικής Αγοράς.

5.4.2 Community Research and Development Information Service (CORDIS)
http://www.cordis.lu/areece/ar/home.html

Η Υπηρεσία αυτή δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 

Καινοτομία/ΜΜΕ (Innovation/SMEs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρέχει δωρεάν 

πρόσβαση, μέσω του Internet, σε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών σχετικά με τα 

ακόλουθα:

♦ Πληροφόρηση για τις δραστηριότητες και την πολιτική της ΕΕ σε θέματα 

έρευνας και ανάπτυξης, με στόχο να ενισχύσει τη συμμετοχή και την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης.

♦ Πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής των επιχειρήσεων στο 

6° Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Ανάπτυξη (6th R&D Framework 

Programme), συμπεριλαμβανομένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, όλα τα 

επίσημα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή των προτάσεων και ξεχωριστές 

υπηρεσίες για κάθε ένα από τα προγράμματα του 6ου Πλαισίου.

♦ Νέα για τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης της ΕΕ, τα οποία 

ενημερώνονται σε καθημερινή βάση.

♦ Δύο βάσεις δεδομένων με πληροφορίες για τα προγράμματα, έργα, 

αποτελέσματα και σημεία επαφής που σχετίζονται με το τρέχον Πρόγραμμα Πλαίσιο,
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καθώς και με τα προηγούμενα. Μέσω της βάσης δεδομένων αποτελεσμάτων 

παρέχονται υπηρεσίες «προσφοράς τεχνολογίας».

♦ Υπηρεσία εύρεσης εταίρων, για πιθανούς συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα 

Πλαίσιο και για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

♦ Διμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο (Innovation &Technology Transfer Newsletter) 

σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων που σχετίζονται με την καινοτομία και 

τις ΜΜΕ, και τη γενικότερη πολιτική της ΕΕ σε θέματα καινοτομίας.

♦ Ειδική υπηρεσία (SME Helpline) στην οποία μπορούν οι ΜΜΕ να 

απευθύνουν ερωτήσεις και απορίες.

5.4.3 Μέτρα και Πρωτοβουλίες Υποστήριξης για Επιχειρήσεις (Support 
Measures and Initiatives for Enterprises, SMIE)

http://europa.eu.int/comnn/enterprise/srnie/

To πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπή για τις Επιχειρήσεις (Enterprise Directorate-General), και 

αφορά στη δημιουργία δύο βάσεων δεδομένων στο Διαδίκτυο: μίας βάσης 

δεδομένων για μέτρα υποστήριξης (Support Measures database) και μίας βάσης 

δεδομένων Καλών Πρακτικών (Good Practice database).

Κύριος στόχος είναι η παροχή βοήθειας προς τις δημόσιες αρχές και τους 

οργανισμούς επιχειρηματικής υποστήριξης, κατά τη διαδικασία συγκριτικής ανάλυσης 

και αποτίμησης των μέτρων επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ευρώπη, μέσω του 

εντοπισμού και της ανταλλαγής των καλών πρακτικών.

Η πρώτη βάση δεδομένων στοχεύει στην παροχή πληροφόρησης σχετικά με τα 

πιο σημαντικά μέτρα επιχειρηματικής υποστήριξης στα κράτη μέλη της ΕΕ, τις χώρες 

ΕΕΑ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), στην Ελβετία και στις υποψήφιες προς 

ένταξη χώρες (Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία). 

Περιλαμβάνει πάνω από 2.000 δημόσια και ημι-δημόσια μέτρα από 25 ευρωπαϊκές 

χώρες την αγγλική γλώσσα. Για την αναζήτηση των μέτρων αυτών χρησιμοποιούνται 

προκαθορισμένα κριτήρια (είδος μέτρου, στόχος, χώρα, τομέας, πληθυσμός-στόχος).

Η δεύτερη βάση δεδομένων προσφέρει μία επιλογή πρωτοβουλιών 

επιχειρηματικής υποστήριξης που σημείωσαν επιτυχία και μπορούν να θεωρηθούν 

ως «βέλτιστες πρακτικές» που θα μπορούσαν να υιοθετηθεούν από φορείς 

επιχειρηματικής υποστήριξης σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στη βάση είναι αυτές που έχουν 

αναγνωριστεί ως ιδιαίτερα επιτυχημένες, είτε με κοινή έγκριση (επιδοκιμασία) ή 

κατόπιν σύστασης στα πλαίσια άλλων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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5.4.4 Διάφορες ττηγές πληροφόρησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση για το Εμπόριο (DG Trade)
http://www.europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm

Η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Εμπόριο έχει ως κύριο 

στόχο τη διεξαγωγή της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης. Η σελίδα της Γενικής 

Διεύθυνσης παρέχει πρόσβαση σε πληροφόρηση πάνω στα βασικά ζητήματα του 

εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών (δασμολογικοί και μη δασμολογικοί φραγμοί, 

εμπορική άμυνα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ντάμπινγκ και επιχορηγήσεων, εξαγωγικά 

δάνεια), καθώς και βασικά θέματα που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία, τις 

επενδύσεις και τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για το 

διμερές εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση για τις Επιχειρήσεις (DG Enterprise)
www.europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_en.htm

Επίσημο site της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπή για τις 

Επιχειρήσεις. Παρέχει πληροφόρηση για την πολιτική της ΕΕ για τις επιχειρήσεις, για 

χρηματοδότηση, προκηρύξεις, case studies, εκδόσεις κτλ.

ISPO (Information Society Promotion Office)
europa.eu.int/information_society/index_en.htm

Η σελίδα αυτή παρουσιάζει νέα, πολιτικές της ΕΕ για την κοινωνία της 

πληροφορίας, στατιστικά στοιχεία, διάφορα θέματα που σχετίζονται με την ΚτΠ κτλ.

G8 Pilot Project (Global Marketplace for SMESs)
europa.eu.int/ISPO/ecommerce/g8/eug7sme.htm 

Σελίδα του Δικτύου Πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Μικρές και 

Μεσαίες Επιχειρήσεις. Παρέχει πληροφόρηση σε θέματα πληροφορικής τεχνολογίας 

και ηλεκτρονικού εμπορίου, ειδική πληροφόρηση για τις ΜΜΕ, διεθνής συνεργασία, 

νομικά θέματα, εθνικές πρωτοβουλίες κτλ.

Eeurope (www.europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/index_en.htm) 

Πληροφορίες για την πρωτοβουλία eEurope, η οποία ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 

1999 με την υιοθέτηση της Επικοινωνίας “eEurope - An Information Society for all”.

CEN (Information Society Standardisation System)

www.isss-awareness.cenorm.be/Home/ecommerce awareness.htm
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To CEN/ISSS στοχεύει στην αύξηση της πληροφόρησης για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο στην Ευρώπη, έτσι ώστε να ενισχύσει το ενδιαφέρον και να βοηθήσει τις 

επιχειρήσεις να κατανοήσουν και να αποκομίσουν γνώση μέσω των βέλτιστων 

πρακτικών (best practices).

E-gateway (www.e-gateway.net/)

Πρόγραμμα ενημέρωσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο, πρωτοβουλία της Γενικής 

Διεύθυνσης για τις Επιχειρήσεις. Στόχος του είναι η υποστήριξη και η καθοδήγηση 

των ΜΜΕ στην ανάπτυξη λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου.

ELexPortal (www.elexportal.com)

Παρέχει ενημερωμένη πληροφόρηση για επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα για ΜΜΕ, 

σχετικά με νομοθετικά και ρυθμιστικά θέματα.

Ελληνικός Δικτυακός Τόπος για την Κοινωνία της Πληροφορίας
http://www.infosocietv.gr/

Παρέχει πληροφορίες για πολιτικές, στατιστικά στοιχεία, εκδηλώσεις και 

προγράμματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, και παρέχει τη δυνατότητα για 

διάλογο και έκφραση απόψεων από πολίτες και κοινωνικούς φορείς.

Διαδικτυακή εφαρμογή TED (http://ted.eur-op.eu.int/)

Η διαδικτυακή εφαρμογή TED παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης 

στις εκδόσεις της Επίσημης Εφημερίδας και σε αρχείο προκηρύξεων διαγωνισμών 

που δημοσιεύθηκαν κατά τα πέντε τελευταία έτη.

* Σημείωση: Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται σε έρευνα στο Internet, καθώς και στα 
ακόλουθα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

■ European Commission, Enterprise Directorate-General, Work Programme 2002, 
Part 1: Summary of Activities.
■ European Commission, Symposium: "The challenge of Globalisation: the 

European Union’s Market Access Strategy”, Workshop No 3: Trade Barrier 
Regulation, Paper: Trade Barrier Regulation: The first five years, November 2000.
■ Commission of the European Communities, Report from the Commission to the 

Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions: Creating an entrepreneurial Europe. The activities of the 
European Union for small and medium-sized enterprises (SMEs), Brussels, March 
2001.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα εργασία παρουσίασε και ανέλυσε ορισμένα από τα θέματα που 

σχετίζονται με τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, και τα οποία τα τελευταία χρόνια 

αποτελούν το επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε μία προσπάθεια να εμπλουτιστεί η μέχρι σήμερα 

έρευνα η οποία είναι αρκετά ελλιπής σε σχέση με τον όγκο των ερευνών που έχουν 

ασχοληθεί με τη συμπεριφορά των μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων.

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τονίστηκε ότι οι στρατηγικές και οι δομές των 

επιχειρήσεων αυτών διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από αυτές των μεγάλων 

επιχειρήσεων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πολλοί ερευνητές που έχουν 

ασχοληθεί με τη διεθνοποίηση των μικρών επιχειρήσεων υποστηρίζουν ότι οι 

διάφορες θεωρίες και τα μοντέλα που λαμβάνουν υπόψη κυρίως μεγάλου μεγέθους 

επιχειρήσεις δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία της συμπεριφοράς 

ή για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές 

επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους πέρα 

από τα εθνικά σύνορα.

Η βασική διαφορά μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων έγκειται στο 

γεγονός ότι οι πρώτες συχνά δεν διαθέτουν χρηματοδοτικούς ή άλλους πόρους, 

συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων, τεχνολογικών και διοικητικών πόρων. 

Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις αυτές είναι περισσότερο επιρρεπείς σε τυχαίες και μη 

προγραμματισμένες αντιδράσεις απέναντι στις εξωτερικές συνθήκες, σε αντίθεση με 

τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε καλύτερη θέση όσον αφορά στον 

μελλοντικό σχεδίασμά και προγραμματισμό των δραστηριοτήτων τους, έχοντας 

εξασφαλισμένους πόρους και περισσότερες επιλογές στη διάθεσή τους.

Στο δεύτερο κεφάλαιο έγινε μία προσπάθεια να παρουσιαστεί και να διερευνηθεί 

η διαδικασία με την οποία επεκτείνει η μικρομεσαία επιχείρηση τις δραστηριότητές 

της στο εξωτερικό. Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι μέχρι σήμερα θεωρίες 

εμφανίζουν σημαντικές αδυναμίες και δεν μπορούν να εξηγήσουν πλήρως τη 

συμπεριφορά των μικρών επιχειρήσεων ως προς τη διεθνοποίηση. Η συμπεριφορά 

των τελευταίων πολλές φορές είναι απρόβλεπτη και επηρεάζεται από παράγοντες 

τελείως διαφορετικούς σε σχέση με αυτούς που επηρεάζουν τις μεγάλου μεγέθους 

επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα όσον αφορά στις θεωρίες περί σταδίων, διαπιστώθηκε ότι 

αυτές δεν εφαρμόζονται πάντα στην πράξη, ωστόσο μπορούν να ερμηνεύσουν τα 

περισσότερα από τα στάδια από τα οποία περνάει η μικρή επιχείρηση με στόχο να
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επεκταθεί έξω από την εγχώρια αγορά. Η διεθνοποίηση των μικρών επιχειρήσεων 

γενικά αναγνωρίζεται ως μία σταδιακή διαδικασία που εξελίσσεται από το επίπεδο 

των μη εξαγωγών σε υψηλότερα επίπεδα εμπλοκής και δέσμευσης στις ξένες 

αγορές.

Ο τρόπος με τον οποίο μετακινείται μία επιχείρηση στα διάφορα στάδια 

διεθνοποίησης, καθώς και η ταχύτητα με την οποία περνάει από το ένα στάδιο στο 

άλλο επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και από 

το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει γιατί η διεθνοποίηση είναι μία διαδικασία η 

οποία περιλαμβάνει αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση παράγοντες τόσο του 

εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Η ταυτόχρονη 

αλληλεπίδραση των παραγόντων αυτών αποτελεί ίσως μία αιτία για την οποία οι 

επιχειρήσεις δεν ακολουθούν πάντα τα κλασικά στάδια διεθνοποίησης έτσι όπως 

περιγράφονται στη θεωρία. Έτσι, ένα βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την 

θεωρητική ανάλυση είναι ότι η διεθνής επέκταση, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, 

συμπεριλαμβάνει όλες τις πλευρές των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, και η 

μορφή την οποία θα λάβει η διεθνοποίηση αντικατοπτρίζει τη διαδικασία εσωτερικής 

ανάπτυξης της επιχείρησης.

Κατά συνέπεια θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των μικρών επιχειρήσεων και στον τρόπο με τον οποίο επιδρούν στη 

διαδικασία διεθνοποίησής τους, έτσι ώστε να προκύψει ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο 

που θα εφαρμόζεται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις αυτές.

Ένα ακόμη θέμα το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στην παρούσα 

εργασία είναι οι παράγοντες που υποκινούν τις μικρές επιχειρήσεις στην έναρξη 

διεθνούς δραστηριότητας. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι μεγάλες 

επιχειρήσεις ενεργούν περισσότερο προληπτικά σε σχέση με τις μικρότερες 

επιχειρήσεις απέναντι στο εξωτερικό περιβάλλον, γεγονός το οποίο επιδρά θετικά και 

στην μετέπειτα επιτυχία των προσπαθειών διεθνοποίησής τους. Το θέμα αυτό θα 

μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω έρευνας, προκειμένου να 

διαπιστωθεί κατά πόσο επηρεάζουν οι παράγοντες έναρξης διεθνούς 

δραστηριότητας την μετέπειτα επίδοση στις ξένες αγορές. Για παράδειγμα, εάν μία 

επιχείρηση διεθνοποιείται αντιδρώντας σε παράγοντες του εξωτερικού

περιβάλλοντος, πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την επιτυχία στην διαδικασία 

διεθνοποίησης, σε αντιδιαστολή με μία επιχείρηση η οποία καθοδηγείται από κίνητρα 

πρόληψης;

Ένα βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την ανάλυση των παραγόντων 

που επιδρούν στην εξαγωγική επίδοση είναι ότι, παρόλο που το μικρό μέγεθος της 

επιχείρησης μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην πορεία της προς τη διεθνοποίηση,
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εντούτοις εφόσον ξεπεραστεί δεν επηρεάζει σημαντικά την επιτυχία της μικρής 

επιχείρησης στην εξαγωγική δραστηριότητα. Αντίθετα, σημαντικό ρόλο παίζουν οι 

πόροι και οι στρατηγικές που εφαρμόζει η επιχείρηση, οι οποίες πρέπει να είναι 

προσεκτικά σχεδιασμένες έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την αναγκαία ισορροπία μεταξύ 

των ικανοτήτων και πόρων της επιχείρησης από τη μία και των απαιτήσεων της 

ξένης αγοράς από την άλλη. Οι μικρές επιχειρήσεις διαθέτουν μοναδικές ικανότητες, 

προϊόντα και γνώση που μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία στις εξαγωγικές 

αγορές και κατά συνέπεια το μέγεθος δεν τις αποκλείει από την επιτυχημένη εμπλοκή 

σε διεθνείς δραστηριότητες.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις 

προέκυψαν κάποια συμπεράσματα όσον αφορά στη συμπεριφορά των 

επιχειρήσεων, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν συμπίπτουν με το θεωρητικό και 

εμπειρικό πλαίσιο που περιγράφηκε στις προηγούμενες ενότητες. Γενικά οι ελληνικές 

επιχειρήσεις φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη σημασία σε παράγοντες του εσωτερικού 

περιβάλλοντος, τόσο κατά την έναρξη της εξαγωγικής δραστηριότητας όσο και για 

την μετέπειτα επίδοσή τους στις εξαγωγικές αγορές. Το γεγονός αυτό ενισχύει την 

άποψη πολλών ερευνητών ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν μία ξεχωριστή 

ομάδα και οι όποιες προσπάθειες διερεύνησης της συμπεριφοράς τους ως προς τη 

διεθνοποίηση θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

εμφανίζουν οι επιχειρήσεις αυτές.

Βέβαια, όπως αναφέρθηκε ήδη, η έρευνα αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει σε 

καμία περίπτωση αφορμή για την εξαγωγή γενικευμένων και αξιόπιστων 

συμπερασμάτων, τόσο λόγω του μικρού δείγματος όσο και λόγω της αδυναμίας της 

να εξηγήσει την εξέλιξη της διαδικασίας διεθνοποίησης. Για το λόγο αυτό, κρίνεται 

απαραίτητο να διενεργηθούν μεγαλύτερης κλίμακας έρευνες, οι οποίες θα 

συμπεριλαμβάνουν ένα ευρύτερο τμήμα των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων 

και θα καλύπτουν όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Μία παρόμοια 

έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο μέσο για την κατανόηση της 

συμπεριφοράς των ελληνικών επιχειρήσεων, και για την ενίσχυση των προσπαθειών 

υποβοήθησής τους στην προσπάθειά τους να διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητές 

τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΡΩ ΤΗ Μ Α ΤΟΛΟΓΙΟ

Θέμα Έρευνας: «Η διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων: Έρευνα σε 

εξαγωγικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας»

1. Ποιο έτος ξεκίνησε η επιχείρησή σας να εξάγει; _______

2. Ποια από τις παρακάτω μεθόδους εξαγωγών χρησιμοποιήσατε όταν εξάγατε για 
πρώτη φορά;

♦ Απευθείας στους ξένους πελάτες CD
♦ Αντιπρόσωπος στη χώρα εξαγωγής CD
♦ Υποκατάστημα στη χώρα εξαγωγής CD
♦ Θυγατρική εμπορική εταιρεία στη χώρα εξαγωγής CD
♦ Εγχώριος ΑντιπρόσωποςΓΕμπορος (εγκατεστημένος στην Ελλάδα) □
♦ Εταιρεία Διεθνούς Εμπορίου CD
♦ Άλλο___________________________________________________________

3. Ποιες από τις παρακάτω μεθόδους χρησιμοποιείτε σήμερα;

♦ Απευθείας στους ξένους πελάτες CD
♦ Αντιπρόσωπος στη χώρα εξαγωγής CD
♦ Υποκατάστημα στη χώρα εξαγωγής CD
♦ Θυγατρική εμπορική εταιρεία στη χώρα εξαγωγής CD
♦ Εγχώριος ΑντιπρόσωποςΓΕμπορος (εγκατεστημένος στην Ελλάδα) CD
♦ Εταιρεία Διεθνούς Εμπορίου CD
♦ Άλλο___________________________________________________________

4. Για την άσκηση της εξαγωγικής σας δραστηριότητας λειτουργεί στην επιχείρησή σας 

Τμήμα Εξαγωγών;

ΝΑΙ ΌΧΙ
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5. Αυτή τη στιγμή παράγετε προϊόντα σας εκτός Ελλάδας;

ΝΑΙ Π ΟΧΙ □

Αν ΝΑΙ, με ποιες από πς παρακάτω μεθόδους; (σημειώστε όποιες χρησιμοποιείτε)
ΧΩΡΑ/ΕΣ

♦ Συμφωνίες παραγωγής (φασόν)
♦ Licensing
♦ Θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας σας
♦ Μερική εξαγορά ξένης επιχείρησης

α) εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου (50% και 
άνω)
β) εξαγορά μειοψηφικού πακέτου (κάτω του 

50%)
♦ Κοινοπρακτική Επιχείρηση (Joint Venture)

α) συμμετοχή με ποσοστό 50% και άνω
β) συμμετοχή με ποσοστό μικρότερο του 50%

Άλλη μέθοδος
♦
♦

6. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις εξάγουν τα 
προϊόντα τους. Παρακαλούμε σημειώστε, με βάση τη δική σας εμπειρία, ποιοι από 
τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι παίζουν ρόλο στην απόφαση μίας 
επιχείρησης να ξεκινήσει εξαγωγική δραστηριότητα.

1 Δυνατότητα αύξησης κερδών

2 Ποιοτική ή τεχνολογική ανωτερότητα του προϊόντος σας

3 Αξιοποίηση της καλής γνώσης που κατείχε η επιχείρηση για κάποια ξένη 
αγορά.

4 Ευνοϊκή στάση της διοίκησης απέναντι στις εξαγωγές

5 Επίτευξη οικονομιών κλίμακας

6
Αξιοποίηση νέων ευκαιριών που προέκυψαν σε κάποια ξένη αγορά, όπως 
έλλειψη ανταγωνιστικών προϊόντων, ζήτηση για τα προϊόντα της 
επιχείρησης, πολιτικές / οικονομικές εξελίξεις, διακρατικές εμπορικές 
συμφωνίες, δασμολογικά οφέλη.

7 Ανάγκη εύρεσης νέων αγορών λόγω συσσώρευσης αποθεμάτων

8 Μείωση εγχώριων πωλήσεων λόγω αύξησης ανταγωνισμού στην εγχώρια 
αγορά

9 Πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα

10 Μικρό μέγεθος εγχώριας αγοράς

11 Αξιοποίηση γεωγραφικής εγγύτητας σε ξένους πελάτες

12 Λήψη παραγγελίας από ξένους πελάτες

13 Εξομάλυνση εποχιακών πωλήσεων
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14 Ενίσχυση της εικόνας (image) της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά

15 Αξιοποίηση ιδιαίτερων ικανοτήτων που εμφανίζει η επιχείρηση στον τομέα 
του marketing

16 Καθιέρωση της επιχείρησης στην ξένη αγορά πριν από τους ανταγωνιστές

17 Παρουσία στην ξένη χώρα ανταγωνιστών της επιχείρησης

18 Κορεσμός εγχώριας αγοράς
Άλλοι λόγοι;

19

20

21

22

7. Από τους παράγοντες που σημειώσατε στην προηγούμενη ερώτηση, παρακαλούμε 
σημειώστε τους πέντε (5) σημαντικότερους, ξεκινώντας από τον πλέον σημαντικό (ο 
αύξων αριθμός προκύπτει από τον πίνακα της προηγούμενης ερώτησης).

Αύξων Αριθμός παράγοντα
1
2
3
4
5

8. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες παίζουν κατά κανόνα ρόλο στην επιλογή 
μίας εξαγωγικής αγοράς;

1 Γεωγραφική εγγύτητα ξένης χώρας
2 Κοινά στοιχεία κουλτούρας με την ξένη χώρα
3 Κοινές εμπορικές πρακτικές με την ξένη χώρα
4 Ιστορικοί δεσμοί της Ελλάδας με την ξένη χώρα
5 Προσέγγιση από πελάτη της ξένης χώρας

6
Προοπτικές ξένης χώρας (θετικός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης, 
προοπτικές αύξησης της ζήτησης για τα προϊόντα της επιχείρησης, άνοδος 
του βιοτικού επιπέδου)

7 Θέση ξένης χώρας ως εφαλτήριο για περαιτέρω επέκταση σε αγορές άλλων 
χωρών

8 Καλή γνώση της ξένης αγοράς
9 Δασμολογικές ευκολίες που υπάρχουν στην ξένη χώρα

Άλλοι παράγοντες;
10

11

12

9. Από τους παράγοντες που σημειώσατε στην προηγούμενη ερώτηση, παρακαλούμε 
σημειώστε τους πέντε (5) σημαντικότερους, ξεκινώντας από τον πλέον σημαντικό για 
εσάς (ο αύξων αριθμός προκύπτει από τον πίνακα της προηγούμενης ερώτησης).
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Αύξων Αριθμός παράγοντα
1
2
3
4
5

10. Παρακαλούμε σημειώστε ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες πιστεύετε ότι 
επηρεάζουν θετικά την εξαγωγική επίδοση μιας επιχείρησης

1
Διεθνής εμπειρία των στελεχών (εργασία στο εξωτερικό, γνώση ξένων 
γλωσσών, συχνή επαφή με ξένες χώρες)

2 Δέσμευση και αφοσίωση διοίκησης στην εξαγωγική δραστηριότητα

3 Μέθοδος προώθησης / διαφήμισης των προϊόντων στην ξένη αγορά
4 Διενέργεια έρευνας αγοράς πριν την είσοδο στην ξένη χώρα

5 Χαρακτηριστικά προϊόντος (μοναδικότητα, ποιότητα, μάρκα, εξυπηρέτηση 
after sales)

6 Προσαρμογή προϊόντος στην τοπική αγορά
7 Καλή γνώση της ξένης αγοράς

8 Καλές σχέσεις με πελάτες
9 Είδος δικτύου διανομής που χρησιμοποιείται

10 Αποδοτικότητα δικτύων διανομής

11 Βαθμός υποστήριξης από το δίκτυο διανομής

12 Επίπεδο τεχνολογίας της επιχείρησης

13 Τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται στην ξένη χώρα

14 Οικονομικό - πολιτικό - κοινωνικό περιβάλλον στην εγχώρια αγορά

15 Οικονομικό - πολιτικό - κοινωνικό περιβάλλον στην ξένη αγορά

16 Παροχή στήριξης από φορείς (Επιμελητήρια, Συνδέσμους, Οργανισμούς)

17 Παροχή στήριξης από το δημόσιο

Άλλοι παράγοντες
18

19

20

21

22

11. Από τους παράγοντες που σημειώσατε στην προηγούμενη ερώτηση, παρακαλουμε 
σημειώστε τους πέντε (5) σημαντικότερους, ξεκινώντας από τον πλέον σημαντικό για 
εσάς παράγοντα (ο αύξων αριθμός προκύπτει από τον πίνακα της προηγούμενης 
ερώτησης). ________ _________________________________

Αύξων Αριθμός παράγοντα
1
2
3
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4
5

12. Σύμφωνα με τη δική σας εκτίμηση, σε σχέση με τους στόχους που είχατε θέσει όταν 
ξεκινήσατε να εξάγετε, η συνολική εξαγωγική επίδοση της επιχείρησής σας μέχρι 
σήμερα είναι:

Πολύ

□
 κατώτερη I I Κατώτερη του I I Όπως είχε I I Ανώτερη του

του I---- 1 αναμενόμενου I---- 1 προβλεφθεί I---- 1 αναμενόμενου
αναμενόμενου

Πολύ
ανώτερη
του
αναμενό
μενου

13. Υπήρξε η ανάγκη βοήθειας - στήριξης - πληροφόρησης σε οποιαδήποτε φάση της 
εξαγωγικής δραστηριότητας, από κάποιον Οργανισμό - Φορέα - Υπηρεσία - 
Επιμελητήριο της Ελληνικής Πολιτείας;

ΟΧΙ Ο ΝΑΙ Ο

Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε γράψτε τα ονόματα των Οργανισμών - Φορέων - Υπηρεσιών - 
Επιμελητηρίων στους οποίους απευθυνθήκατε

ΑΙΑ Όνομα Οργανισμού - Φορέα - Υπηρεσίας

1.

2.

3.

4.

5.

Παρακαλούμε, αξιολογήστε νια κάθε όνουα Οργανισμό - Φορέα - Υπηρεσία τη βοήθεια 
- στήριξη - πληροφόρηση που σας παρείχε :

Α/Α
Κλίμακα Αξιολόγησης

Άριστη Πολύ Καλή Καλή Μέτρια Κακή

1. □ □ □ □ □

2. □ □ □ □ □

3. □ □ □ □ □
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4. □ □ □ □ □

5. □ □ □ □ □

14. Παρακαλούμε σημειώστε τις τρεις ΑΡΧΙΚΕΣ εξαγωγικές αγορές της επιχείρησής σας 
(με τη χρονική σειρά με την οποία η επιχείρηση δραστηριοποιήθηκε εξαγωγικά σε αυτές).

1..........................................................

2..........................................................

3....................................................

15. Παρακαλούμε να αναφέρετε σε ποιες χώρες εξάγετε σήμερα τα προϊόντα σας, 
ξεκινώντας από τη σημαντικότερη για εσάς εξαγωγική αγορά:

1....................... 5...................... ....... 9. .

2....................... 6............................... 10.

3....................... 7.............................. 11.

4....................... 8....................... ...... 12.

16. Τι ποσοστό των συνολικών πωλήσεων του 2001 αποτελούσαν οι εξαγωγές της

επιχείρησής σας; %
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Παρακαλούμε συμπληρώστε τις παρακάτω γενικές πληροφορίες για την επιχείρησή 

σας. Τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά, θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για αυτή την έρευνα, και δεν θα γίνουν γνωστά σε κανέναν 

άλλον, εκτός των δύο ερευνητών. Εκτός της χρησιμότητάς τους για την ερευνά μας, 

μερικά από αυτά είναι απαραίτητα για να σας στείλουμε μια σύνοψη των 

αποτελεσμάτων μας.

1. Επωνυμία Επιχείρησης __________________________________________________

2. Κλάδος Επιχείρησης_____________________________________________________

3. Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντος___________________________________________

4. Θέση στην Επιχείρηση ___________________________________________________

5. Τηλ:_____________________________ E-mail:_____________________________

6. Νομική Μορφή της Επιχείρησης :

Ατομική Π Ο.Ε. Ο Ε.Ε. Q Ε.Π.Ε. Ο Α.Ε. Q

7. Αριθμός Εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένων και όλων των διοικητικών 

υπαλλήλων και στελεχών)

1-10 Ο 11-50 | | 51-100 Ο 101-1501 |

151-200 Ο 201-5001 | 501 και άνω \^\

8. Ετήσιες συνολικές πωλήσεις 2001 (εκατ. δρχ)

Μέχρι 100 □ 100-300 Π 300-500 Ο

500-1.000 □ 1.000-5.000 Ο άνω των 5.000

Παρακαλείσθε να επιστρέφετε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο με Φαξ στους 
αριθμούς 2310-891544 ή 891565 υπόψη κ. I. Χατζηδημητρίου (τηλέφωνα επικοινωνίας 
2310-891585/6), ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση

Ιωάννη Χατζηδημητρίου 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Εγνατία 156 
54006 Θεσ/νίκη
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