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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η επιλογή µεθόδου διεθνούς επέκτασης αποτελεί πλέον ζήτηµα που απασχολεί όχι 

µόνο τις πολυεθνικές εταιρίες (ΠΕΕ), αλλά και τις µικροµεσαίες εταιρίες (ΜΜΕ), οι 

οποίες συνιστούν το µεγαλύτερο τµήµα της ελληνικής οικονοµίας και η διεθνής 

παρουσία τους καθίσταται πλέον αναγκαία. Στη διεθνή βιβλιογραφία η διεθνής 

επέκταση των ΜΜΕ δεν έχει διερευνηθεί εκτενώς, ενώ η χρήση των υποδειγµάτων που 

αφορούν τις ΠΕΕ είναι αµφιλεγόµενη. Η παρούσα έρευνα είχε σαν στόχο να 

προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή µεθόδου διεθνούς 

επέκτασης από µια ΜΜΕ µε τη βοήθεια του εκλεκτικού παραδείγµατος του Dunning, 

που περιλαµβάνει τρία είδη προσδιοριστικών παραγόντων: τα πλεονεκτήµατα 

ιδιοκτησίας, τα πλεονεκτήµατα τοποθεσίας και τα πλεονεκτήµατα εσωτερίκευσης. 

Αποδείχτηκε ότι οι εταιρίες του δείγµατος, που ήταν στην πλειοψηφία τους εξαγωγικές, 

υστερούσαν σε πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας και εσωτερίκευσης. Το µοντέλο του 

Dunning έκανε καλή πρόβλεψη για την επιλογή µεθόδου και εποµένως µπορεί να 

αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για τις ΜΜΕ που θέλουν να εισέλθουν σε ξένες 

αγορές.  

 



iv 
 

ABSTRACT 

 

Nowadays entry mode choice is a subject that concerns not only multinational 

enterprises (MNEs), but also small and medium-sized enterprises (SMEs), which are 

considered to be the largest part of the Greek economy and their national presence is 

necessary. Nevertheless, in the international literature foreign expansion of SMEs was 

not surveyed to a great extent, while the use of models that concern MNEs is 

controversial. The objective of the present study was to determine the factors which 

affect entry mode choice of SMEs using Dunnings OLI framework, which includes 

three deterministic sets of variables: ownership, location and internationalization 

advantages. The sample, which mainly consisted of exporting firms, was short of 

ownership and internationalization advantages. Dunning’s OLI framework did a good 

job predicting entry mode choice and thus it could be a useful tool for SMEs willing to 

enter foreign markets. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Φαινόµενο διεθνοποίησης  

 

Η διεθνοποίηση είναι ένα φαινόµενο που έχει διερευνηθεί εντατικά τις τελευταίες 

δεκαετίες από διάφορες οπτικές γωνίες, συµπεριλαµβανοµένου: της οργανωσιακής 

θεωρίας, του µάρκετινγκ, της στρατηγικής διοίκησης, της διεθνούς διοίκησης και της 

διοίκησης µικρών επιχειρήσεων και είναι συνώνυµη της γεωγραφικής επέκτασης των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων πέραν των εθνικών συνόρων (Ruzzier et al., 2006). Οι 

περισσότεροι ερευνητές περιέγραψαν τη διεθνοποίηση σαν µια κίνηση προς τα έξω στις 

διεθνείς λειτουργίες µιας επιχείρησης (Turnbull, 1987). ∆εν υπάρχει, ωστόσο, ορισµός 

αυτής της έννοιας που να τυγχάνει γενικής αποδοχής. Άλλοι µετέφρασαν τη 

διεθνοποίηση σαν µια διαδικασία αυξανόµενης διεθνούς ανάµειξης (Welch and 

Luostarinen, 1988)  και τις συσχετιζόµενες αλλαγές στους οργανωσιακούς τύπους 

(Bilkey and Tesar, 1977; Johanson and Vahlne, 1990; Cavusgil, 1980; Reid, 1981). O 

Ahokangas (1998) ανέδειξε τη διεθνοποίηση σαν µια διαδικασία κινητοποίησης, 

συσσώρευσης και ανάπτυξης αποθεµάτων πόρων για διεθνείς δραστηριότητες. Τέλος, 

σύµφωνα µε τον Andersen (1997) διεθνοποίηση είναι η διαδικασία της προσαρµογής 

της µεθόδου συναλλαγής σε διεθνείς αγορές. Αυτός ο τελευταίος ορισµός περιλαµβάνει 

και τη στρατηγική για τη µέθοδο διεθνούς επέκτασης και την επιλογή διεθνούς αγοράς.  

 

1.2 Η επιλογή µεθόδου διεθνούς επέκτασης  

 

1.2.1 Η έννοια της επιλογής µεθόδου διεθνούς επέκτασης 

 

Μια επιχείρηση που επιδιώκει την οργάνωση και τη διεξαγωγή των επιχειρηµατικών 

της δραστηριοτήτων έξω από την εγχώρια αγορά της, πρέπει να επιλέξει την  πιο 

κατάλληλη µέθοδο εισόδου  στην ξένη αγορά (µέθοδο διεθνούς επέκτασης) (Anderson 

and Gatignon, 1986; Agarwal and Ramaswami, 1992; Root, 1987; Hill et al., 1990; 

(Cateora and Graham, 2003). Μία µέθοδος επέκτασης σε διεθνείς αγορές (international 

market entry mode) είναι µια θεσµική ρύθµιση (institutional arrangement) που καθιστά 

δυνατή την είσοδο των προϊόντων, της τεχνολογίας, των ανθρώπινων δεξιοτήτων, της 

διοίκησης ή άλλων πόρων µιας εταιρίας σε µια ξένη χώρα (Root, 1987). Η επιλογή µιας 

µεθόδου διεθνούς επέκτασης θα πρέπει να αντανακλά την ανάλυση του δυναµισµού της 

αγοράς, τις εταιρικές ικανότητες και το βαθµό της εµπλοκής του µάρκετινγκ και της 
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δέσµευσης που το µάνατζµεντ είναι προετοιµασµένο να αναλάβει (Cateora and 

Graham, 2003). Ανάλογα µε τους στόχους της επιχείρησης και τα χαρακτηριστικά της 

ξένης αγοράς, η επιχείρηση µπορεί να επιλέξει  από επενδύσεις µικρού µεγέθους που 

δεν συµπεριλαµβάνουν επένδυση σε ίδια κεφάλαια (non-equity arrangements), όπως οι 

περιστασιακές εξαγωγές, µέχρι  µεγάλες επενδύσεις κεφαλαίου, όπως οι θυγατρικές 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας (Anderson and Gatignon, 1986; Hill et al., 1990; Cateora 

and Graham, 2003). 

 

1.2.2 Η σηµασία της επιλογής µεθόδου διεθνούς επέκτασης 

 

Η επιλογή µεθόδου διεθνούς επέκτασης αποτελεί µια απόφαση βαρύνουσας σηµασίας 

για τις επιχειρήσεις, αφού, πέρα από το ότι αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά της 

έννοιας της διεθνοποίησης (Andersen, 1997),  προσδιορίζεται από ένα σύνολο 

παραγόντων κρίσιµων για την επιβίωση και τη κερδοφορία της, που ενυπάρχουν σε 

διαφορετικό βαθµό σε καθεµία από τις εναλλακτικές µεθόδους διεθνούς επέκτασης. 

Ειδικότερα, επηρεάζεται συνήθως από τον κίνδυνο και την απόδοση της επένδυσης που 

θα αναληφθεί, τη διαθεσιµότητα πόρων για την εξυπηρέτηση της ξένης αγοράς και το 

επιθυµητό επίπεδο ελέγχου στο ξένο εγχείρηµα, δηλαδή την επιθυµητή δικαιοδοσία στη 

λήψη αποφάσεων για λειτουργικά και στρατηγικά θέµατα (Agarwal and Ramaswami, 

1992; Hill et al., 1990; Pan and Tse, 2000). Οι πόροι που δεσµεύονται είναι 

περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, τα οποία προορίζονται για την εκάστοτε µέθοδο 

διεθνούς επέκτασης και δεν µπορούν να αξιοποιηθούν για εναλλακτικές χρήσεις χωρίς 

κόστος. Άρα, η αρχική επιλογή µεθόδου διεθνούς επέκτασης είναι δύσκολο να αλλάξει 

χωρίς σηµαντική απώλεια σε χρήµα και χρόνο, γεγονός που την καθιστά µια ιδιαίτερα 

κρίσιµη απόφαση (Agarwal and Ramaswami, 1992; Root, 1987; Hill et al., 1990). 

Επιπλέον, όσο µεγαλύτερη είναι η απόδοση µιας επένδυσης, τόσο µεγαλύτερος είναι 

συνήθως και ο κίνδυνος που περιλαµβάνει. Άρα, η επιχείρηση θα επιλέξει εκείνη τη 

µέθοδο διεθνούς επέκτασης που µεγιστοποιεί την απόδοση της επένδυσης 

προσαρµοσµένη στον κίνδυνο. Παράλληλα, όµως, ο µεγαλύτερος έλεγχος, ο οποίος 

είναι επιθυµητός για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης µιας επιχείρησης και για 

τη µεγιστοποίηση της απόδοσης της επί των περιουσιακών της στοιχείων και των 

δεξιοτήτων της, προκύπτει από την ανάληψη περισσότερης ιδιοκτησίας στο ξένο 

εγχείρηµα, η οποία µε τη σειρά της απαιτεί περισσότερη δέσµευση πόρων και 

εποµένως, συνοδεύεται από µεγαλύτερο κίνδυνο (Agarwal and Ramaswami,1992; 
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Cespedes, 1988).  Εποµένως, η βέλτιστη επιλογή θα είναι αυτή που εξισορροπεί τους 

παραπάνω σηµαντικούς παράγοντες (Agarwal and Ramaswami, 1992). 

 

1.3 Ελληνικές ΜΜΕ  

 

Τα τελευταία χρόνια, µια σηµαντική εξέλιξη στην τάση για διεθνοποίηση υπήρξε ο 

ολοένα και πιο ενεργός ρόλος που διαδραµατίζουν οι ΜΜΕ στις διεθνείς αγορές (Oviatt 

and McDougall, 1999 in Lu and Beamish, 2001). Η διεθνοποίηση των ΜΜΕ 

αναµένεται να κερδίσει περισσότερο έδαφος, καθώς στη παγκόσµια οικονοµία 

πραγµατοποιούνται ολοένα και περισσότερες συνεχείς µειώσεις σε εµπόδια 

τοποθετηµένα από τις κυβερνήσεις, καθώς και συνεχή επιτεύγµατα στην τεχνολογία 

(Lu and Beamish, 2001).  

 

Οι ΜΜΕ, δηλαδή οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται µε βάση 

τον αριθµό των απασχολούµενων ατόµων και τον κύκλο εργασιών τους ή το σύνολο 

του ετήσιου ισολογισµού τους. Ως µεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία 

απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζοµένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατ. ευρώ. Ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 

λιγότερους από 50 εργαζοµένους και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η 

επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο 

κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ 

(Ευρωπαική Επιτροπή, 2003). 

 

Με βάση στοιχεία από το 2008, στην Ευρώπη οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99% του 

συνολικού αριθµού των επιχειρήσεων και απασχολούν το 67% του συνολικού αριθµού 

των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα. Περιλαµβάνουν 19 εκατοµµύρια πολύ µικρές 

εταιρίες, που αποτελούν το 91,8% του συνολικού αριθµού εταιριών και που παρέχουν 

θέσεις εργασίας για 39,6 εκατοµµύρια ανθρώπους, δηλαδή το 29,7% της συνολικής 

απασχόλησης. Στην Ελλάδα, τα ποσοστά για τις ΜΜΕ είναι ακόµα µεγαλύτερα από τα 

αντίστοιχα της Ευρώπης. Απαντώνται 849.389 ΜΜΕ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 

99,95% του συνολικού αριθµού εταιριών και απασχολούν το 87,05% του συνόλου των 

εργαζοµένων (Daskalakis et al, 2013). 
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Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 

της ελληνικής οικονοµίας, καθώς επίσης και ότι έχουν τη δυνατότητα διεθνοποίησης, η 

οποία καθίσταται αναγκαία γι αυτές, αφού πλέον υφίστανται ισχυρές πιέσεις από το 

διεθνή ανταγωνισµό ακόµη και εντός των ορίων των εθνικών τους αγορών. Επιπλέον, η 

στενή σχέση µεταξύ της διεθνοποίησης και της αύξησης των επιδόσεων των ΜΜΕ έχει 

ήδη αποδειχθεί βάσει µελετών, ενώ άλλα πλεονεκτήµατα αποτελούν: η ανάπτυξη, η 

προώθηση της ανταγωνιστικότητας και η στήριξη της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας 

µιας επιχείρησης (Ευρωπαική Επιτροπή, 2008). 

 

1.4 Σκοπός της µελέτης και διάρθρωση των ενοτήτων 

 

Η παρούσα µελέτη εστιάζει στις ΜΜΕ και µε τη βοήθεια του θεωρήµατος του 

Dunning, αποσκοπεί στο να αναδείξει εκείνους τους παράγοντες που συσχετίζονται µε 

την επιλογή µεθόδου διεθνούς επέκτασης από µια ΜΜΕ.  

 

Στο 2ο Κεφάλαιο πραγµατοποιείται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και πιο 

συγκεκριµένα στην ενότητα 2.1 αναπτύσσονται οι εναλλακτικές µορφές διεθνούς 

επέκτασης, στην ενότητα 2.2 παρατίθεται µια κατηγοριοποίηση των µεθόδων διεθνούς 

επέκτασης, στην ενότητα 2.3 γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση έρευνας για την πιο 

συχνή µέθοδο διεθνούς επέκτασης που χρησιµοποιούν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ, ενώ στην 

ενότητα 2.4 γίνεται ανάλυση και κριτική διαφόρων θεωρητικών υποδειγµάτων για τη 

διεθνοποίηση των ΜΜΕ.  

 

Το κεφάλαιο 3 επεξηγεί το εκλεκτικό µοντέλο του Dunning. Στην ενότητα 3.1 

περιγράφονται οι απαρχές του µοντέλου. Στην ενότητα 3.2 αναλύονται οι βασικές αρχές 

του παραδείγµατος και στην ενότητα 3.3 περιγράφεται ο ρόλος των ατελειών της 

αγοράς στο εκλεκτικό παράδειγµα.  

 

Το κεφάλαιο 4 περιλαµβάνει τη διατύπωση υποθέσεων, όπου πραγµατοποιείται η 

συσχέτιση µεταξύ διαφόρων παραγόντων (πλεονεκτηµάτων) µε την επιλογή µεθόδου 

διεθνούς επέκτασης.  Πιο αναλυτικά, στην ενότητα 4.1 περιέχονται τα πλεονεκτήµατα 

ιδιοκτησίας, στην ενότητα 4.2 τα πλεονεκτήµατα τοποθεσίας και στην ενότητα 4.3 τα 

πλεονεκτήµατα εσωτερίκευσης. 
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Το κεφάλαιο 5 περιλαµβάνει τη µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για την άντληση 

και την επεξεργασία των δεδοµένων, καθώς και την ανάλυση των δεδοµένων και την 

ερµηνεία των ευρηµάτων. 

 

Τέλος, στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται συµπεράσµατα και προτάσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1 Εναλλακτικές µορφές διεθνούς επέκτασης 

 

2.1.1 Εξαγωγές 

 

Οι εξαγωγές, η παλαιότερη µορφή διεθνών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

(Χατζηδηµητρίου, 2003), είναι η  διαδικασία αποστολής προϊόντων ή υπηρεσιών από 

µία χώρα σε κάποια άλλη για να χρησιµοποιηθούν ή να πωληθούν εκεί (Griffin and 

Pustay, 1999). Αποτελεί µια µέθοδος που εφαρµόζεται για εκείνες συνήθως τις αγορές 

που δε δικαιολογούν την επένδυση για ίδια παραγωγή στη συγκεκριµένη χώρα που 

βρίσκονται και προσφέρει µια σειρά από πλεονεκτήµατα στην επιχείρηση όπως: τη 

δυνατότητα για εξαγωγές σε πολλές χώρες εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σηµαντικές 

οικονοµίες κλίµακας και εµπειρίας (Πανηγυράκης, 1999, σελ. 264), τη µικρή ανάληψη 

κινδύνου λόγω της µικρής δέσµευσης πόρων και την άσκηση ελέγχου επί των 

λειτουργιών. Ωστόσο, η απόδοση είναι µικρή για την εξαγωγική εταιρία, η οποία, 

επιπλέον, δεν έχει σε πολλές περιπτώσεις τον έλεγχο του marketing, που µπορεί να 

είναι σηµαντικός σε εταιρίες που αναζητούν νέες αγορές (Agarwal and Ramaswami, 

1992). 

 

Μια επιχείρηση που επιθυµεί να επεκταθεί µέσω των εξαγωγών µπορεί να συνεργαστεί 

µε ειδικευµένους εξαγωγείς στη χώρα ή εισαγωγείς στο εξωτερικό, ή να διαθέσει τα 

προϊόντα της χρησιµοποιώντας ένα δικό της δίκτυο πωλήσεων (Πανηγυράκης, 1999). 

Ειδικότερα, υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες µεθόδων ή στρατηγικών άσκησης 

εξαγωγικών  δραστηριοτήτων, τις οποίες θα µπορούσε να ακολουθήσει µια επιχείρηση 

στην προσπάθειά της να προωθήσει τα προϊόντα της στις αλλοδαπές αγορές: οι άµεσες 

και οι έµµεσες εξαγωγές (Graham and Cateora, 2003; Χατζηδηµητρίου, 2003; 

Πανηγυράκης, 1999). 

 

2.1.1.Α Άµεσες εξαγωγές 

 

Μια εταιρία, η οποία διενεργεί άµεσες εξαγωγές, πραγµατοποιεί πωλήσεις σε µία ή 

περισσότερες ξένες αγορές σε ενεργό επίπεδο (Cateora and Graham, 2003; Kotler, 

1994). Οι άµεσες εξαγωγές είναι η συνηθέστερη προσέγγιση που χρησιµοποιείται από 

εταιρίες που κάνουν το πρώτο διεθνές βήµα τους, επειδή οι κίνδυνοι της οικονοµικής 
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ζηµιάς µπορούν να ελαχιστοποιηθούν (Graham and Cateora, 2003). Προκειµένου, 

όµως, να έχει επιτυχία αυτό το βήµα, η εταιρία πρέπει να διαθέτει τους απαραίτητους 

οικονοµικούς πόρους, καθώς και τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους για τη 

διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται παρακάτω (Χατζηδηµητρίου, 

2003). 

  

Οι δραστηριότητες που εκτελεί µια επιχείρηση που επιλέγει τις άµεσες εξαγωγές είναι 

οι εξής: 

• έρευνα αγοράς (Bello and Williamson, 1985 in Πανηγυράκης,1999) 

• εντοπισµό και επικοινωνία µε αλλοδαπούς πελάτες, µάρκετινγκ των προϊόντων της 

στις ξένες αγορές (Χατζηδηµητρίου, 2003), καθώς και διαπραγµάτευση µε τους 

αλλοδαπούς πελάτες (Bello and Williamson, 1985 in Πανηγυράκης,1999). 

• διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών που συνεπάγονται οι 

εξαγωγές και στις δύο πλευρές των συνόρων(Χατζηδηµητρίου, 2003), όπως οι 

ρυθµίσεις των διεθνών πληρωµών (Root, 1987) και η έκδοση των αναγκαίων 

πιστοποιητικών και συνοδευτικών για την εξαγωγή εγγράφων (Bello and 

Williamson, 1985 in Πανηγυράκης,1999). 

• µεταφορά, ασφάλιση και παράδοση του προϊόντος στους αλλοδαπούς αγοραστές 

(Χατζηδηµητρίου, 2003), δηλαδή όλη τη φυσική διανοµή του προϊόντος (Bello and 

Williamson, 1985 in Πανηγυράκης,1999). 

• εξασφάλιση της χρηµατοδότησης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της  

• εκτίµηση του βαθµού φερεγγυότητας (credit evaluation ή rating) των ξένων 

επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα προϊόντα της  

• διασφάλιση της είσπραξης της αξίας των εξαγωγών της από τους ξένους πελάτες 

της (Χατζηδηµητρίου, 2003). 

 

Παρόλο που οι άµεσες εξαγωγές περιλαµβάνουν  υψηλότερα έξοδα εκκίνησης (startup 

costs),  σηµαντικότερες απαιτήσεις για πληροφόρηση και υψηλότερους κινδύνους 

(Root, 1987) σε σχέση µε τις έµµεσες εξαγωγές, παρέχουν όµως, καλύτερο έλεγχο επί 

των δραστηριοτήτων (Πανηγυράκης, 1999) του διεθνούς σχεδίου µάρκετινγκ (διανοµή, 

τιµολόγηση, προώθηση, υπηρεσίες προϊόντος, κ.ο.κ.) (Root, 1987), καλύτερη 

ανατροφοδότηση πληροφοριών ποιοτικά και ποσοτικά από την αγορά στόχο για τη 

βελτίωση της προσπάθεια του µάρκετινγκ µε καλύτερη προσαρµογή του προϊόντος ή 

πιο προσαρµόσιµη τιµολόγηση (Root, 1987; Πανηγυράκης, 1987) και καλύτερη 



8 
 

προστασία του εµπορικού σήµατος, των δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας, της καλής πίστης 

και άλλης άυλης περιουσίας (Root, 1987). Τέλος, η επιχείρηση αποκτά την αναγκαία 

εµπειρία για πραγµατοποίηση διεθνών εµπορικών δραστηριοτήτων (Πανηγυράκης, 

1999). 

 

Η επιχείρηση που ασκεί άµεσες εξαγωγές, χρησιµοποιεί ένα κανάλι άµεσων εξαγωγών, 

το οποίο ορίζεται ως η αλυσίδα των µεσαζόντων µάρκετινγκ που συνδέει την εταιρία 

παραγωγό µε τους τελικούς καταναλωτές του προϊόντος της στην ξένη αγορά στόχο. Οι 

ξένοι µεσάζοντες µάρκετινγκ µπορεί να είναι πράκτορες, διανοµείς, παραρτήµατα 

πωλήσεων, εµπορικές θυγατρικές, χονδρέµποροι και λιανοπωλητές, και διαχωρίζονται 

από τους επικουρικούς µεσάζοντες (facilitating agencies) όπως οι µεταφορικές εταιρίες, 

οι εκτελωνιστές και οι κυβερνητικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στον 

παραγωγό που είναι απαραίτητες ή χρήσιµες στην εξαγωγική διαδικασία, αλλά δε 

δεσµεύονται σε συναλλαγές πωλήσεων από εξαγωγές, ούτε ελέγχουν την προσπάθεια 

µάρκετινγκ, όπως κάνουν τα µέλη του καναλιού (Root, 1987).  

 

Οι βασικές µέθοδοι άσκησης άµεσων εξαγωγών που απαντώνται στη βιβλιογραφία του 

διεθνούς µάρκετινγκ είναι οι εξής: 

 

2.1.1.Α.1 Τµήµα εξαγωγών 

 

Η επιχείρησης ιδρύει τµήµα εξαγωγών (export department) µε τις εξής δύο λειτουργίες: 

πωλήσεις και παραλαβή παραγγελιών από τους αλλοδαπούς πελάτες. Για τη 

διεκπεραίωση των υπόλοιπων λειτουργιών υπάρχουν τα εξής ενδεχόµενα:  

 

• είτε πραγµατοποιείται προώθηση των εντολών για την αποστολή του προϊόντος 

στους αλλοδαπούς πελάτες στο αρµόδιο τµήµα της επιχείρησης, ενώ όλες οι 

υπόλοιπες λειτουργίες (είσπραξη της πληρωµής από τους πελάτες, προώθηση, 

διαφήµιση, έλεγχος του προϊόντος πριν την αποστολή, κ.α) γίνονται από τα 

αντίστοιχα τµήµατα τα οποία, ωστόσο, εκτελούν τις λειτουργίες αυτές και για τα 

προϊόντα που αποστέλλονται στους εγχώριους πελάτες (built-in department) 

(Albaum et al., 1998; Χατζηδηµητρίου, 2003). 

 

• είτε όλες οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για τις εξαγωγές διεξάγονται από το 

αυτόνοµο τµήµα εξαγωγών (Albaum, 1998; Kotler, 1994), το οποίο πιθανόν να έχει 
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µια εσωτερική δοµή µε βάση τη λειτουργία, τη γεωγραφική περιοχή, το προϊόν ή 

τον πελάτη (Albaum, 1998).  

 

Η επιχείρηση που δραστηριοποιείται εξαγωγικά διά µέσω µια από τις δύο παραπάνω 

µορφές οργάνωσης του τµήµατος εξαγωγών, µπορεί να επιλέξει να προµηθεύει η ίδια 

τους αλλοδαπούς πελάτες της µε τα προϊόντα της ή να τους προµηθεύει διαµέσου µιας 

τοπικής επιχείρησης – αντιπροσώπου στη χώρα εξαγωγής (Χατζηδηµητρίου, 2003). 

 

2.1.1.Α.2 Αντιπρόσωπος στη Χώρα Εξαγωγής 

 

Ο αντιπρόσωπος στη χώρα εξαγωγής είναι µια τοπική επιχείρηση, η οποία αποτελεί τον 

αποκλειστικό αντιπρόσωπο των προϊόντων της εξαγωγικής επιχείρησης για µια 

συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή ή ακόµα και για ολόκληρη τη χώρα. Οι 

αντιπρόσωποι διακρίνονται στις ακόλουθες δύο ευρείες κατηγορίες: τους Τοπικούς 

Εµπορικούς Πράκτορες ή Εκπρόσωπους (Host country Brokers ή Agents) και τους 

Τοπικούς Εµπόρους ή ∆ιανοµείς (Host Country Merchants ή Distributors). Ο Τοπικός 

Εµπορικός Πράκτορας ή Εκπρόσωπος εντοπίζει τους πελάτες και επικοινωνεί µαζί 

τους, λαµβάνει και µεταβιβάζει παραγγελίες, καθώς και συγκεντρώνει χρήσιµες 

πληροφορίες για την αγορά εξαγωγής (Χατζηδηµητρίου, 2003). ∆εν έχει στην 

κυριότητά του τα προϊόντα της επιχείρησης, ενώ η αµοιβή του έχει τη µορφή 

προµήθειας. Ο Τοπικός Έµπορος ή ∆ιανοµέας αποτελεί ουσιαστικά ένα πελάτη της 

επιχείρησης, αφού αγοράζει τα προϊόντα της, τα οποία στη συνέχεια µεταπουλάει 

(Albaum et al., 1998). ∆ιατηρεί αποθέµατα προϊόντων, διαµορφώνει τη δική του 

τιµολογιακή πολιτική απέναντι στους πελάτες του και έχει τον πλήρη έλεγχο της 

στρατηγικής προώθησης και διαφήµισης που θα ακολουθήσει. (Χατζηδηµητρίου, 

2003). 

 

2.1.1.Α.3 Υποκατάστηµα στη Χώρα Εξαγωγής 

 

Εφόσον η επιχείρηση εδραιώσει τη θέση των προϊόντων της στην ξένη αγορά 

χρησιµοποιώντας µία από τις φθηνότερες και πιο απλές µεθόδους άµεσων εξαγωγών 

που παρουσιάστηκαν προηγουµένως, µπορεί να προχωρήσει στην ίδρυση 

υποκαταστήµατος (sales branch) στην ξένη αγορά για την άσκηση µεγαλύτερου 

ελέγχου επί των πωλήσεων που πραγµατοποιούνται σε αυτή την αγορά. Το 

υποκατάστηµα διεκπεραιώνει διάφορες εργασίες όπως  η εύρεση νέων πελατών, η λήψη 
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και η διαβίβαση παραγγελιών στη µητρική εταιρία, η παροχή διαφόρων υπηρεσιών 

προς τους πελάτες, η επίδειξη της γραµµής προϊόντος της επιχείρησης κ.α.. Η 

στελέχωση του υποκαταστήµατος γίνεται κυρίως µε τοπικά στελέχη, γεγονός που 

οφείλεται πολλές φορές σε πολιτικές της ξένης κυβέρνησης, ενώ είναι χρήσιµη η 

ύπαρξη και στελεχών από τη µητρική χώρα, τους εκπάτριδες µάνατζερς (expatriate 

managers),  για να εκπαιδεύσουν τα τοπικά στελέχη στις µεθόδους και στις πρακτικές 

διοίκησης και διαχείρισης της µητρικής επιχείρησης, καθώς και για να τους 

µεταδώσουν τη συνολική φιλοσοφία της (Χατζηδηµητρίου, 2003; Albaum et al., 1998) . 

 

2.1.1.Α.4 Θυγατρική Εµπορική Εταιρία στη Χώρα Εξαγωγής 

 

Η θυγατρική εµπορική εταιρία είναι µια αυτόνοµη τοπική εταιρία µε δικά της έσοδα, 

δαπάνες και κέρδη. Είναι αλλοδαπής ιδιοκτησίας, καθώς ανήκει στη µητρική εξαγωγική 

επιχείρηση, που αποτελεί τον µόνο της µέτοχο. Οι σχέσεις τους είναι σχέσεις αγοραστή 

και πωλητή ή προµηθευτή και πελάτη. Η εγχώρια επιχείρηση αγοράζει κανονικά τα 

προϊόντα από τη µητρική, πληρώνει την αξία τους και έπειτα, τα διαθέτει στους 

τοπικούς πελάτες της ή µπορεί ακόµα να µεταπουλάει τοπικά προϊόντα στη µητρική και 

να εισπράττει κανονικά από αυτήν την αξία τους. Η µεταξύ τους  ιδιοκτησιακή σχέση 

τις παρέχει τη δυνατότητα να εφαρµόζουν µεταξύ τους τιµολογιακές πολιτικές 

διαφορετικές από αυτές που χρησιµοποιούν µε άλλους πελάτες τους, οι οποίες µπορεί 

να µειώνουν τα κέρδη της µίας επιχείρησης, αλλά να αυξάνουν τα κέρδη της άλλης 

περισσότερο, για τη µεγιστοποίηση των συνολικών κερδών του οµίλου (Αlbaum, 1998; 

Χατζηδηµητρίου, 2003).  

 

2.1.1.Β Έµµεσες εξαγωγές 

 

Πραγµατοποίηση έµµεσων εξαγωγών (indirect exports) συνήθως σηµαίνει ότι η εταιρία 

πωλεί σε έναν αγοραστή στο εσωτερικό της χώρας (µεγάλοι λιανοπωλητές, 

προµηθευτικοί οίκοι χονδρικής, εµπορικές εταιρίες κ.α.), ο οποίος ακολούθως εξάγει το 

προϊόν (Graham and Cateora, 2003), είτε στην αρχική του µορφή είτε τροποποιηµένο 

(Griffin and Pustay, 1999). Χαρακτηρίζονται από το ότι η επιχείρηση παράγει µεν το 

προϊόν αλλά δεν ασχολείται, και συνεπώς, δεν ελέγχει τη διαδικασία εξαγωγής των 

προϊόντων της στις αλλοδαπές αγορές (Χατζηδηµητρίου, 2003).  H υιοθέτηση αυτής 

της µεθόδου σηµαίνει ότι η διοίκηση της επιχείρησης δεν αποβλέπει στην 

πραγµατοποίηση εξαγωγών σε µόνιµη βάση, αλλά περισσότερο περιστασιακά 



11 
 

(Πανηγυράκης, 1999).  Οι περιστασιακές εξαγωγές (casual exporting) είναι ένα επίπεδο 

παθητικής ενασχόλησης, όπου η εταιρία εξάγει πότε πότε από µόνη της ή 

ανταποκρινόµενη σε παραγγελίες από το εξωτερικό, τις οποίες δεν επιδίωξε η ίδια 

(Kotler, 1994), κάθε φορά που υπάρχει ένα πλεόνασµα παραγωγής που δεν µπορεί να 

απορροφηθεί από την εσωτερική αγορά.  

 

Τα βασικό όφελος αυτής της µεθόδου είναι το γεγονός ότι προϋποθέτει µικρότερη 

επένδυση κεφαλαίου (Πανηγυράκης, 1999). Η επιχείρηση δεν χρειάζεται να 

δηµιουργήσει τµήµα εξαγωγών, να βρει πωλητές για το εξωτερικό ή άτοµα µε τα οποία 

να έρχεται σε επαφή στο εξωτερικό (Kotler, 1994), ούτε να αφιερώσει πόρους για τη 

µελέτη και εκτίµηση των κινδύνων που υπάρχουν στις αλλοδαπές αγορές, καθώς δεν 

είναι αυτή που τους αναλαµβάνει, αλλά η επιχείρηση –διαµεσολαβητής 

(Χατζηδηµητρίου, 2003). Εποµένως, ο επιχειρησιακός κίνδυνος είναι µικρότερος, αφού 

οι ενδιάµεσοι φορείς του διεθνούς µάρκετινγκ εισφέρουν τεχνογνωσία και υπηρεσίες 

(Kotler, 1994), καθώς και αναλαµβάνουν τους κινδύνους που συνεπάγεται η 

ενασχόληση µε ξένες αγορές (Πανηγυράκης, 1999; Χατζηδηµητρίου, 2003).  Από την 

άλλη πλευρά, οι ελάχιστες απαιτήσεις σε γνώσεις πάνω στην ξένη αγορά από την 

πλευρά του παραγωγού, αν και απαλλάσσουν την επιχείρηση από το κόστος 

πληροφόρησης, ταυτόχρονα την αποµονώνουν από τις ξένες αγορές και δεν της 

επιτρέπουν να πραγµατοποιήσει µια ενεργή διείσδυση σε αυτές. Επιπλέον, οι έµµεσες 

εξαγωγές δεν επιτρέπουν σε µια παραγωγική εταιρία να έχει τη δική της στρατηγική 

διεθνούς επέκτασης (Root, 1987), ούτε να επιτύχει υψηλού µεγέθους πωλήσεων, αφού 

οι διάφοροι µεσάζοντες είναι αρκετά αδιάφοροι προς το προϊόν και τη µελλοντική του 

πορεία στην αγορά του εξωτερικού (Πανηγυράκης, 1999). Ακολουθεί η περιγραφή των 

κυριότερων µεθόδων άσκησης έµµεσων εξαγωγών. 

 

2.1.1.Β.1 Εγχώριοι πράκτορες 

 

Οι εγχώριοι πράκτορες (Home Country Export Agents/Brokers) είναι ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις εγκατεστηµένες και δραστηριοποιούµενες στη χώρα της επιχείρησης 

παραγωγού, αντιπροσωπεύουν αλλοδαπές επιχειρήσεις αγοραστές, οι οποίες 

ενδιαφέρονται να αγοράσουν προϊόντα που πληρούν συγκεκριµένες προδιαγραφές στη 

χαµηλότερη δυνατή τιµή και κατά κανόνα, εξειδικεύονται σε ένα µικρό αριθµό 

οµοειδών προϊόντων. Η βασική τους λειτουργία, εποµένως, είναι ότι φέρνουν σε επαφή 
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αγοραστές και πωλητές. Τέλος, η πληρωµή τους έχει τη µορφή προµήθειας 

(Χατζηδηµητρίου, 2003; Albaum et al., 1998). 

 

2.1.1.Β.2 Εγχώριος έµπορος 

 

Οι εγχώριοι έµποροι (Home Country Merchants) είναι µεγάλες ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις στη χώρα παραγωγής, που αγοράζουν και πωλούν για δικό τους 

λογαριασµό, λειτουργώντας όπως οι τοπικοί χονδρέµποροι (wholesalers) (Albaum et 

al., 1998). Πωλούν τα προϊόντα αυτά σε αλλοδαπούς πελάτες, µε αποτέλεσµα να 

αναλαµβάνουν οι ίδιοι τον κίνδυνο της αφερεγγυότητας του αγοραστή, καθώς και τους 

συναλλαγµατικούς κινδύνους, αφού  είναι δικιά τους ευθύνη να διασφαλίσουν ότι οι 

αγοραστές θα τους πληρώσουν (Χατζηδηµητρίου, 200). Επίσης, αναλαµβάνουν όλες τις 

δραστηριότητες του διεθνούς µάρκετινγκ, όπως επιλογή καναλιού διανοµής, πωλήσεις, 

µάρκετινγκ, προώθηση, διαφήµιση, παράδοση, υπηρεσίες (Albaum et al., 1998), 

τιµολόγηση, ασφάλιση και µεταφορά των προϊόντων στη χώρα εξαγωγής 

(Χατζηδηµητρίου, 2003). 

 

2.1.1.Β.3 Εταιρίες ∆ιαχείρισης Εξαγωγών 

 

Οι Εταιρίες ∆ιαχείρισης Εξαγωγών (Export Management Companies) λειτουργούν σαν 

να είναι τµήµα εξαγωγών µικρότερων επιχειρήσεων, που έχουν συγγενή αλλά µη 

ανταγωνιστικά µεταξύ τους προϊόντα (Χατζηδηµητρίου, 2003; Griffin and Pustay, 

1999; Albaum et al., 1998). Το προσωπικό τους είναι καταρτισµένο πάνω στις νοµικές, 

οικονοµικές και λογιστικές λεπτοµέρειες των εξαγωγών και εποµένως αποδεσµεύει τον 

εξαγωγέα από την ανάπτυξη αυτής της εξειδίκευσης εντός της εταιρίας, ενώ µπορεί και 

να παρέχει συµβουλές πάνω στις ανάγκες των καταναλωτών και στα διαθέσιµα κανάλια 

διανοµής στις ξένες αγορές, που ο εξαγωγέας θέλει να διεισδύσει (Griffin and Pustay, 

1999).  

 

Οι εταιρίες διαχείρισης εξαγωγών συνήθως λειτουργούν µε δύο τρόπους: 

• Κάποιες λειτουργούν ως παραγγελιοδόχοι (commission agents) για τους εξαγωγείς 

(Albaum et al., 1998, Griffin and Pustay, 1999). Χειρίζονται τις λεπτοµέρειες που 

αφορούν στη µεταφορά, στους εκτελωνισµούς και στην προετοιµασία των 

εγγράφων µε αντάλλαγµα µια συµφωνηµένη αµοιβή  
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• Άλλες αποκτούν κυριότητα επί των αγαθών, αγοράζοντας τα από τον εξαγωγέα και 

εν συνεχεία, πουλώντας τα σε υψηλότερη τιµή σε αλλοδαπούς πελάτες (Griffin and 

Pustay, 1999), αναλαµβάνοντας όµως ταυτόχρονα όλες τους κινδύνους και τα 

προβλήµατα των εξαγωγών, ενώ η µόνη υποχρέωση του παραγωγού είναι να 

εκπληρώσει την παραγγελία (Albaum et al., 1998).  

 

2.1.1.Β.4 Εταιρίες διεθνούς εµπορίου 

 

Οι Εταιρίες ∆ιεθνούς Εµπορίου (International Trading Companies) επιδίδονται σε 

εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων και πρώτων υλών που αγοράζουν από παραγωγούς 

σε διάφορες χώρες, αφού πρώτα έχουν διερευνήσει τις ανάγκες των αγοραστών και 

έχουν εντοπίσει την επιχείρηση που παράγει το προϊόν µε τα επιθυµητά 

χαρακτηριστικά, τις απαιτούµενες προδιαγραφές και την καλύτερη τιµή 

(Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 150-151). Αγοράζοντας αγαθά σε µία χώρα και 

πουλώντας τα σε µία δεύτερη, οι εταιρίες διεθνούς εµπορίου παρέχουν µία γκάµα από 

απαραίτητες εξαγωγικές και εισαγωγικές δραστηριότητες, όπως έρευνα αγοράς, 

εκτελωνιστικές διαδικασίες, διεθνείς µεταφορές καθώς και τη διανοµή, το µάρκετινγκ 

και τη χρηµατοδότηση εγχώρια, από τις οποίες συσσωρεύουν την οικονοµική 

ενηµέρωση που αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα ανταγωνιστικά τους 

πλεονεκτήµατα (Griffin and Pustay, 1999). Τέλος, ενώ οι µικρότερες εταιρίες διεθνούς 

εµπορίου συνήθως περιορίζουν τις δραστηριότητες τους στο διεθνές εµπόριο, οι 

µεγαλύτερες, οι οποίες ονοµάζονται και Εταιρίες Γενικού Εµπορίου (General Trading 

Companies), ασχολούνται ενεργά και µε την εγχώρια διανοµή και άλλες 

δραστηριότητες (Albaum et al., 1998). 

 

2.1.2 Παραχώρηση ∆ικαιωµάτων Εκµετάλλευσης 

 

Μέσω της στρατηγικής των συµφωνιών παραχώρησης δικαιωµάτων εκµετάλλευσης 

(licensing), µια επιχείρηση (licensor) παραχωρεί το δικαίωµα χρήσης ή αλλιώς την 

άδεια εκµετάλλευσης ενός βιοµηχανικού δικαιώµατος της -δικαίωµα που µπορεί να έχει 

σχέση µε το προϊόν της, την τεχνολογία της, την τεχνογνωσία της, την εµπορική 

ονοµασία ή το σήµα της (trade name ή trademark), το λογότυπό της (logo), τη 

διαδικασία κατασκευής (patent), τη χρήση τεχνολογικών διαδικασιών, κάποιο εµπορικό 

µυστικό ή την απόκτηση µιας ορισµένης ικανότητος marketing (marketing skill)- σε 

κάποια άλλη, συνήθως αλλοδαπή επιχείρηση (licensee) (Χατζηδηµητρίου, 2003; 
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Πανηγυράκης, 1999; Albaum et al., 1998; Kotler, 1994; Graham and Cateora, 2003; 

Griffin and Pustay, 1999). Οι συµφωνίες αυτές ισχύουν, κατά κανόνα, είτε για µια 

συγκεκριµένη χώρα ή για µια γεωγραφική περιοχή  (Χατζηδηµητρίου, 2003), η 

διάρκεια τους εξαρτάται από τη συµφωνία των δύο µελών (Πανηγυράκης, 1999) και η 

παραχώρηση των δικαιωµάτων στον licensee γίνεται µε αντάλλαγµα ένα 

προκαθορισµένο ποσό ή/και µε ένα ποσοστό επί των πωλήσεων της επιχείρησης 

(royalties) και τη δέσµευση να τηρηθούν όλοι οι όροι του συµβολαίου (Hill et al., 1990; 

Χατζηδηµητρίου, 2003). 

 

H παραχώρηση δικαιωµάτων εκµετάλλευσης είναι µια χαµηλή µεγέθους επένδυση και 

εποµένως, µια εναλλακτική χαµηλού κινδύνου/απόδοσης, που παρέχει τον ελάχιστο 

έλεγχο στην εταιρία licensor (Agarwal and Ramaswami, 1992; Hill et al., 1990). Η 

τελευταία δεν χρειάζεται να διαθέσει κεφάλαια (Πανηγυράκης, 1999), ενώ η δέσµευση 

πόρων είναι χαµηλή, αφού περιορίζεται στο προσωπικό για την εκπαίδευση των 

licensees και τον έλεγχο για την παραβίαση των όρων της συµφωνίας, ενώ τα κόστη για 

την ίδρυση της νέας επιχείρησης και την εξυπηρέτηση της ξένης αγοράς τα επωµίζεται 

ο licensee, ο οποίος και κατέχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που παράγουν εισόδηµα 

(Hill et al., 1990) και θα πρέπει να κάνει και την αναγκαία επένδυση για την παραγωγή 

και εµπορία του προϊόντος στην περιοχή της δικαιοδοσίας του (Πανηγυράκης, 1999). Η 

επιχείρηση  licensee έχει απόλυτη ελευθερία στη διαµόρφωση της στρατηγικής 

τιµολόγησης, διανοµής και προβολής του προϊόντος, αλλά η συµφωνία µε την 

επιχείρηση  licensor  γίνεται πάντα µε την προϋπόθεση πως η διαδικασία και η 

τεχνολογία παραγωγής τoυ  licensee ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που θέτει ο licensor για το παραγόµενο προϊόν (Χατζηδηµητρίου, 2003, 

σελ. 204-208). Γενικά, αυτή η συµφωνία θεωρείται περισσότερο συµπληρωµατική των 

εξαγωγών ή της µεταποίησης, παρά το µόνο µέσο εισόδου σε ξένες αγορές (Graham 

and Cateora, 2003). Επιπλέον, µπορεί να πάρει τη µορφή του cross-licensing, όπου 

πραγµατοποιείται αµοιβαία ανταλλαγή γνώσεων και αδειών ανάµεσα στα εµπλεκόµενα 

µέρη (Albaum et al., 1998).  

 

Σε γενικές γραµµές η στρατηγική της παραχώρησης δικαιωµάτων εκµετάλλευσης 

ενδείκνυται για την επέκταση των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης σε χώρες όπου η 

αυτόνοµη παραγωγική δραστηριοποίηση είναι οικονοµικά ασύµφορη, η πολιτική και 

οικονοµική κατάσταση δεν είναι σταθερή, µε αποτέλεσµα η µακροχρόνια δέσµευση 

ιδίων κεφαλαίων να συνεπάγεται  υψηλούς επιχειρηµατικούς κινδύνους 



15 
 

(Χατζηδηµητρίου, 2003), οι εισαγωγικοί περιορισµοί απαγορεύουν άλλα µέσα εισόδου, 

υπάρχει αρνητική στάση προς την ξένη κυριότητα ή είναι απαραίτητο να 

προστατευθούν δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας και εµπορικά σήµατα έναντι ανάκλησης για 

µη χρήση (Graham and Cateora, 2003). Ο εκχωρών την άδεια εξασφαλίζει την είσοδο 

στην αγορά µε µικρότερο κίνδυνο (Kotler, 1994; Graham and Cateora, 2003), χωρίς 

µεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες, κεφαλαιοποιώντας παράλληλα µε ένα θεµιτό µέσο 

την πνευµατική του ιδιοκτησία σε µια ξένη αγορά (Graham and Cateora, 2003). 

Ωστόσο, η χρήση τους δεν ενδείκνυται σε χώρες που προσφέρουν ανεπαρκή προστασία 

της πνευµατικής ιδιοκτησίας (Griffin and Pustay, 1999), ενώ η παράνοµη χρήση της 

τεχνολογίας ή του εµπορικού σήµατος της επιχείρησης από τοπικούς ανταγωνιστές της 

είναι δυνατόν να έχει αρνητική επίδραση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης (Χατζηδηµητρίου, 2003). Τέλος, δεν είναι επιτυχείς όλες οι εµπειρίες µε 

παραχώρηση άδειας, εξαιτίας του βάρους εξεύρεσης, επόπτευσης και παρακίνησης 

κατόχων των αδειών (Graham and Cateora, 2003). 

 

2.1.3. Συµφωνίες Παραγωγής 

 

Οι συµφωνίες παραγωγής (contract manufacturing), ή αλλιώς παραγωγή µέσω 

συµβολαίου ή παραγωγή φασόν (Kotler, 1994), είναι συµφωνίες µε τις οποίες οι 

επιχειρήσεις αναθέτουν σε τρίτους για ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα την 

παραγωγή ή τη συναρµολόγηση του προϊόντος ή κάποιων τµηµάτων του προϊόντος ή 

ακόµα και τη διανοµή του για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στις διεθνείς 

αγορές  µε την προϋπόθεση, πάντα, πως η διαδικασία και η τεχνολογία παραγωγής της 

τοπικής επιχείρησης ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που θέτει 

η αλλοδαπή επιχείρηση για το παραγόµενο προϊόν (Cavinato, 1993; Χατζηδηµητρίου, 

2003). Η επιχείρηση που αναθέτει την παραγωγή έχει συχνά τη συµβατική υποχρέωση 

για µεταφορά τεχνολογίας και  παροχή τεχνικής βοήθειας προς την τοπική επιχείρηση- 

παραγωγό (Albaum, 1998), ενώ  διατηρεί το δικαίωµα της προώθησης, τιµολόγησης και 

διάθεσής του προϊόντος, το οποίο φέρει την επωνυµία της (Χατζηδηµητρίου, 2003).  

 

Η εταιρία µπορεί να χρησιµοποιεί αυτή τη µέθοδο, εάν έρχεται αντιµέτωπη µε: 

περιορισµένη υπάρχουσα δυναµικότητα, διακυµάνσεις στις απαιτήσεις σε όγκο 

παραγωγής, ελλείψεις στις εσωτερικές της ικανότητες, υψηλά κόστη ή ανεπάρκειες 

στην κάθετη ολοκλήρωση (Conklin, 1994) ή ακόµα αν επιθυµεί να δώσει έµφαση στο 

κοµµάτι της αλυσίδας αξίας στο οποίο στηρίζεται το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα 
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(Griffin and Pustay, 1999), ενώ έχει παράλληλα και την ευκαιρία να ξεκινήσει µε 

λιγότερο κίνδυνο, ελάχιστη επένδυση σε µετρητά, χρόνο και στελέχη (Albaum et al., 

1998), και έπειτα, να συνεταιριστεί ή να εξαγοράσει τον τοπικό παραγωγό. Ωστόσο, η 

εταιρία ελέγχει λιγότερο τη διαδικασία παραγωγής και χάνει πιθανά κέρδη από την 

παραγωγή (Kotler, 1994), µπορεί να αντιµετωπίσει ποιοτικά προβλήµατα (Griffin and 

Pustay, 1999) και επιπλέον, αποκτά έναν εν δυνάµει ανταγωνιστή, δεδοµένου ότι η 

τοπική εταιρία-παραγωγός γνωρίζει την τεχνογνωσία του προϊόντος της (Albaum et al., 

1998).  

 

2.1.4. Συµφωνίες διεθνούς δικαιόχρησης 

 

Η διεθνής δικαιόχρηση (international franchising) είναι µια ειδική άδεια που παρέχεται 

από µια επιχείρηση, που αποτελεί τον δικαιοπάροχο (franchisor), προς ένα συνεργάτη 

της στο εξωτερικό, τον δικαιοδόχο (franchisee), για τη χρησιµοποίηση ενός 

συγκεκριµένου προγράµµατος marketing, που περιλαµβάνει το όνοµα, το σλόγκαν, το 

προϊόν και τη µέθοδο λειτουργίας (Πανηγυράκης, 1999). Ο δικαιοπάροχος παρέχει ένα 

δεδοµένο σύνολο προϊόντων, συστηµάτων και υπηρεσιών µάνατζµεντ στο δικαιοδόχο, 

ο οποίος σε αντάλλαγµα προσφέρει τη γνώση της αγοράς, το κεφάλαιο και την 

προσωπική ανάµειξη στο µάνατζµεντ. Πραγµατοποιείται, εποµένως, ένας συνδυασµός 

της γνώσης του δικαιοπάροχου µε την τοπική γνώση και το επιχειρηµατικό πνεύµα του 

δικαιοδόχου (Cateora and Graham, 2003).  

 

Η στρατηγική των συµφωνιών διεθνούς δικαιόχρησης αποτελεί µια ειδική περίπτωση 

των συµφωνιών παραχώρησης δικαιωµάτων εκµετάλλευσης (Χατζηδηµητρίου, 2003; 

Griffin and Pustay, 1999), που επιτρέπει στο δικαιοπάροχο να έχει περισσότερο έλεγχο 

επί του δικαιοδόχου, αλλά ταυτόχρονα παρέχει περισσότερη υποστήριξη από το 

δικαιοπάροχο προς το δικαιοδόχο συγκριτικά µε τη σχέση licensor και licensee (Griffin 

and Pustay, 1999). Η κύρια διαφορά είναι ότι o δικαιοπάροχος δεν παραχωρεί µόνο το 

δικαίωµα της χρήσης της τεχνογνωσίας ή της εµπορικής ονοµασίας του στο δικαιοδόχο,  

αλλά επιπλέον τον προµηθεύει σε σταθερή βάση µε σχεδόν όλο το µηχανικό εξοπλισµό 

και όλα τα υποπροϊόντα που χρησιµοποιεί και του παρέχει υπηρεσίες προώθησης καθώς 

και εκπαίδευσης των υπαλλήλων (Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 208). Τέλος, όπως και 

στην παραχώρηση δικαιωµάτων εκµετάλλευσης, ο δικαιοπάροχος λαµβάνει µια 

σταθερή πληρωµή συν ένα ποσοστό επί των πωλήσεων του δικαιοδόχου σε αντάλλαγµα 
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των δικαιωµάτων χρήσης του ονόµατος, του εµπορικού σήµατος και άλλων 

λειτουργικών διαδικασιών του δικαιοδόχου (Griffin and Pustay, 1999).  

 

Σε γενικές γραµµές, είναι µια ελκυστική µορφή εταιρικής οργάνωσης, που εξασφαλίζει 

µια αποτελεσµατική µείξη συγκέντρωσης δεξιοτήτων και λειτουργικής αποκέντρωσης, 

για εταιρίες που επιθυµούν γρήγορη επέκταση µε χαµηλή επένδυση κεφαλαίου. Ο 

δικαιοπάροχος έχει ένα λογικό βαθµού ελέγχου για να µπορεί να παρακολουθεί όλη τη 

διαδικασία από το µάρκετινγκ των προϊόντων  µέχρι το σηµείο της τελικής πώλησης. 

Επίσης, οι ξένοι νόµοι και ρυθµίσεις είναι περισσότερο φιλικοί έναντι της 

δικαιόχρησης, επειδή τείνει να καλλιεργεί την ιδιοκτησία και την απασχόληση (Graham 

and Cateora, 2003).   

 

2.1.5. ∆ιοικητικά συµβόλαια 

 

Η επιχείρηση που αναλαµβάνει ένα διοικητικό συµβόλαιο (management contract) 

επωµίζεται την ευθύνη οργάνωσης και διοίκησης µιας άλλης επιχείρησης (ξενοδοχείο, 

αεροδρόµιο κ.α.) ή ενός τµήµατος της (π.χ. διανοµή) έναντι κάποιας αµοιβής 

(Χατζηδηµητρίου, 2003; Kotler, 1994), η οποία εξαρτάται από την οικονοµική επίδοση 

της άλλης επιχείρησης υπό τη νέα διοίκηση και συνήθως, καθορίζεται ως ένα ποσοστό 

επί των µεικτών κερδών της ή εκτός από αυτό, και µε ένα επιπλέον ποσό (bonus), εάν η 

νέα διοίκηση επιτύχει οικονοµικά αποτελέσµατα καλύτερα από τους στόχους που είχαν 

τεθεί αρχικά (Χατζηδηµητρίου, 2003). ∆ε σχετίζεται µε την προσπάθεια παραγωγής 

προϊόντων σε κάποια άλλη χώρα, αλλά µε την προσφορά υπηρεσιών ή τεχνογνωσίας 

για τη διοίκηση µιας επιχείρησης (Χατζηδηµητρίου, 2003; Albaum et al., 1998). Σε 

αυτήν την περίπτωση, δηλαδή, η επιχείρηση εξάγει κάποια υπηρεσία αντί για κάποιο 

προϊόν (Kotler, 1994). 

 

Τα διοικητικά συµβόλαια είναι µια πολύ εξειδικευµένη στρατηγική που προσφέρει 

επιπλέον εισόδηµα στην επιχείρηση, χωρίς να δηµιουργεί επενδυτικούς κινδύνους ή 

υποχρεώσεις (Griffin and Pustay, 1999; Kotler, 1994). Ωστόσο, το συµβόλαιο είναι από 

µόνο του ένα σύνθετο και ακριβό νοµικό έγγραφο, που δεσµεύει πιθανόν την 

επιχείρηση ως προς την ίδρυση κάποιας άλλης ιδιόκτητης επιχείρησης για κάποια 

χρονική περίοδο (Albaum et al., 1998). Αποτελεί µια ελκυστική εναλλακτική, αν η 

συµβαλλόµενη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να αγοράσει κάποιο µερίδιο 

στην εταιρία που ασκείται το µάνατζµεντ, ενώ δεν ενδείκνυται, αν η εταιρία µπορεί να 
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βάλει το σπάνιο ταλέντο της στο µάνατζµεντ σε καλύτερες χρήσεις ή αν µπορούν να 

επιτευχθούν µεγαλύτερα κέρδη µε την ανάληψη όλης της επιχείρησης (Kotler, 1994). 

 

2.1.6. Συµφωνίες κατασκευής έργων «µε το κλειδί στο χέρι» 

 

Οι συµφωνίες κατασκευής έργων «µε το κλειδί στο χέρι» (turn-key projects) αποτελούν 

συµφωνίες, όπου η ανάδοχος επιχείρηση αναλαµβάνει την υποχρέωση να κατασκευάσει 

και να παραδώσει ένα έργο σε λειτουργική ετοιµότητα µε ένα προκαθορισµένο κόστος 

και σε προκαθορισµένο χρόνο, µε την απόκτηση και την οργάνωση όλων των 

απαραίτητων εγκαταστάσεων, εξοπλισµών, προµηθειών και λειτουργικού προσωπικού 

(Albaum et al., 1998; Merna and Smith,1990; Χατζηδηµητρίου, 2003). Ο οργανισµός 

που προκηρύσσει το έργο δεν επιθυµεί να αναµειχθεί τεχνικά σε οποιοδήποτε µέρος του 

και για το λόγο αυτό, η ανάδοχος επιχείρηση αναπτύσσει το έργο από τη σύλληψη του 

µέχρι την αποπεράτωση του (Chen, 1997).  Τα έργα µε το κλειδί στο χέρι 

περιλαµβάνουν: την παροχή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, το βασικό σχεδιασµό και 

κατασκευή, την παράδοση ενός ολοκληρωµένου εργοστασίου και εξοπλισµού, το 

σχεδιασµό και κατασκευή τεχνικών έργων και την ανάθεση των συνολικών 

εγκαταστάσεων του εργοστασίου από το πρώτο στάδιο ανάπτυξης (Luostarinen and 

Welch, 1990). 

 

Οι διεθνείς συµφωνίες κατασκευής έργων «µε το κλειδί στο χέρι» συνήθως 

περιλαµβάνουν κάποιο µεγάλο, σύνθετο, πολυετές έργο, όπως η κατασκευή ενός 

µεγάλου εργοστασίου π.χ. παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενός µεγάλου δηµοσίου 

έργου κοινής ωφέλειας, όπως δρόµοι, γέφυρες, λιµενικές εγκαταστάσεις, αεροδρόµια 

κ.α. ή ακόµα ενός διυλιστηρίου πετρελαίου (Χατζηδηµητρίου, 2003; Griffin and 

Pustay, 1999).  Τα έργα αυτά συνήθως προκηρύσσονται και κατακυρώνονται µετά από 

διεθνείς διαγωνισµούς (Χατζηδηµητρίου, 2003), ενώ η αµοιβή της ανάδοχου 

επιχείρησης µπορεί να είναι είτε ένα σταθερό ποσό, γεγονός που ωθεί την επιχείρηση 

να δηµιουργεί κέρδος διατηρώντας τα κόστη της κάτω από αυτό το σταθερό ποσό, είτε 

να είναι µια αµοιβή σε βάση πλέον του κόστους, γεγονός που µετατοπίζει τον κίνδυνο 

του επιπλέον κόστους από τον κατασκευαστή στον αγοραστή (Griffin and Pustay, 

1999).  

 

∆ύο ιδιαίτερα δηµοφιλείς παραλλαγές των συµφωνιών αυτών αποτελούν η µέθοδος της 

ολικής ή µερικής «αυτοχρηµατοδότησης» και η µέθοδος των B-O-T projects (build-
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operate-transfer). Η πρώτη µέθοδος αποτελεί συνδυασµό των συµφωνιών κατασκευής 

έργων «µε το κλειδί στο χέρι» µε διοικητικά συµβόλαια. Η ανάδοχος επιχείρηση, η 

οποία στην περίπτωση αυτή αναφέρεται και ως «Στρατηγικός Επενδυτής»,  

αναλαµβάνει να χρηµατοδοτήσει ένα µέρος του κόστους κατασκευής του έργου µε 

αντάλλαγµα το δικαίωµα να διαχειριστεί και να εκµεταλλευτεί το έργο για ένα σχετικά 

µεγάλο χρονικό διάστηµα (Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 215). Στη δεύτερη µέθοδο, η 

επιχείρηση κατασκευάζει µια εγκατάσταση (Β), τη διαχειρίζεται (Ο) και αργότερα 

µεταφέρει την ιδιοκτησία του έργου σε κάποιο τρίτο µέρος (Τ), λαµβάνοντας τα οφέλη 

από τη λειτουργία και την ιδιοκτησία του για αυτό το χρονικό διάστηµα, αλλά 

παράλληλα αναλαµβάνοντας και τους οποιοσδήποτε κινδύνους παρουσιαστούν (Griffin 

and Pustay, 1999).  

 

2.1.7. Άµεσες Ξένες Επενδύσεις  

 

Ένα άλλο µέσο εισόδου και επέκτασης σε ξένη αγορά είναι η άµεση ξένη επένδυση, 

δηλαδή η επένδυση σε ξένη χώρα (Cateora and Graham, 2003). Οι Άµεσες Ξένες 

Επενδύσεις ή ΑΞΕ (Foreign Direct Investment ή FDI) συνεπάγονται τη µεταφορά από 

την επιχείρηση κεφαλαίων, τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναµικού σε µια ξένη χώρα 

για τη δηµιουργία δικών της παραγωγικών εγκαταστάσεων και την παραγωγή των 

προϊόντων της ή/και την προσφορά των υπηρεσιών της στη χώρα αυτή 

(Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 217-228). Η επιχείρηση, αντί  να κατασκευάσει τις δικές 

τις εγκαταστάσεις, µπορεί επίσης να αγοράσει ένα τµήµα ή ολόκληρη µια τοπική 

εταιρία  (Kotler, 1994).  

 

Οι κυριότεροι λόγοι που ερµηνεύουν µια επένδυση σε µια µονάδα παραγωγής στο 

εξωτερικό είναι οι παρακάτω: 

 

• ο έλεγχος επί των διεθνών δραστηριοτήτων, όπως η παραγωγή και διάθεση του 

προϊόντος σε µια αγορά κλειδί του εξωτερικού (Griffin and Pustay, 1999; 

Πανηγυράκης, 1999), ο οποίος κατ’ επέκταση προσφέρει τη δυνατότητα για 

εφαρµογή πολιτικών παραγωγής και µάρκετινγκ, που εξυπηρετούν τους 

µακροχρόνιους διεθνείς στόχους της επιχείρησης (Kotler, 1994).  

 

• µείωση του κόστους λόγω του χαµηλότερου κόστους παραγωγής (φτηνά εργατικά, 

πρώτες ύλες, ενέργεια κ.α.),  των επενδυτικών κινήτρων απ’ την ξένη κυβέρνηση 
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για την πραγµατοποίηση επενδύσεων και της αποφυγής του υψηλού κόστους 

µεταφοράς προϊόντων από την αγορά προέλευσης στην αγορά στόχο του 

εξωτερικού µε την εξοικονόµηση ναύλων, αποφυγή δασµών που αυξάνουν την 

τελική τιµή του προϊόντος και άµεση πρόσβαση σε πρώτες ύλες  (Πανηγυράκης, 

1999; Cateora and Graham, 2003; Kotler, 1994)  

 

• καλύτερη προσαρµογή των προϊόντων της προς το τοπικό περιβάλλον µάρκετινγκ 

και ευνοϊκότερη στάση της τοπικής κοινωνίας, λόγω της δηµιουργίας θέσεων 

εργασίας και της στενής σχέσης µε την κυβέρνηση, τους πελάτες, τους τοπικούς 

προµηθευτές και τους αντιπροσώπους (Kotler, 1994)  

 

• υψηλότερα περιθώρια κέρδους (Griffin and Pustay, 1999) 

 

Ωστόσο, σε ένα διεθνές περιβάλλον δραστηριοποίησης η επιχείρηση είναι πιθανό να 

αντιµετωπίσει προβλήµατα που αφορούν το προσωπικό της, όπως τοπικοί εργατικοί 

νόµοι, ή επαναπατρισµού των κερδών και των κεφαλαίων (Albaum et al., 1998) ή 

ακόµα είναι πιθανό να συµβεί δέσµευση ή υποτίµηση συναλλάγµατος, επιδείνωση του 

κλίµατος της αγοράς ή ακόµα και απαλλοτρίωση. Επιπλέον, σε περίπτωση που θελήσει 

να µειώσει ή να παύσει τη λειτουργία της, η φιλοξενούσα χώρα µπορεί να απαιτήσει 

καταβολή ουσιαστικής αποζηµίωσης στους υπαλλήλους (Kotler, 1994). Εποµένως, 

λόγω της µεταφοράς συντελεστών παραγωγής σε µια αλλοδαπή χωρά, οι άµεσες ξένες 

επενδύσεις θεωρούνται ως η µέθοδος που ενέχει µακράν τους υψηλότερους 

επιχειρηµατικούς κινδύνους και πολυπλοκότητα σε σχέση µε τις υπόλοιπες µεθόδους 

(Griffin and Pustay, 1999; Χατζηδηµητρίου, 2003). 

 

Στο υπόλοιπο µέρος του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι διάφορες µορφές άµεσων ξένων 

επενδύσεων. 

 

2.1.7.Α Θυγατρική Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας  

 

Η ίδρυση µιας θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας (Wholly Owned Subsidiary) 

συνεπάγεται ότι η επιχείρηση ιδρύει σε ξένη χώρα µια νέα επιχείρηση, είτε µε την ίδια 

ονοµασία είτε µε διαφορετική, της οποίας είναι ο µοναδικός µέτοχος και έχει την 

αποκλειστική ευθύνη διοίκησής της  (Χατζηδηµητρίου, 2003). Ο έλεγχος των 

καθηµερινών λειτουργιών και κάποιες στρατηγικές αποφάσεις µπορεί να αναθέτονται 
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στη θυγατρική, αλλά τον απόλυτο έλεγχο τον διαθέτει η µητρική. Επίσης, η δέσµευση 

πόρων είναι υψηλή, αφού τα κόστη για την ίδρυση της νέας επιχείρησης και την 

εξυπηρέτηση της ξένης αγοράς το επωµίζεται η ίδια, η οποία και κατέχει όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία που παράγουν εισόδηµα (Hill et al., 1990). Εποµένως, αποτελεί 

µια υψηλού µεγέθους, µε υψηλό κίνδυνο/απόδοση, αλλά και µε υψηλότερο βαθµό 

ελέγχου για την εταιρία (Agarwal and Ramaswami, 1992; Hill et al., 1990; 

Erramilli,1993).  Πρέπει, επίσης, να τονισθεί πως η νέα επιχείρηση νοµικά θεωρείται 

µια τοπική επιχείρηση που ο ιδιοκτήτης της είναι µια ξένη επιχείρηση  

(Χατζηδηµητρίου, 2003). 

 

Η θυγατρική  αποκλειστικής ιδιοκτησίας µπορεί να είναι µία εντελώς νέα επιχείρηση 

(greenfield strategy) ή µία υπάρχουσα τοπική επιχείρηση, που την εξαγόρασε 

(acquisition strategy). Στην πρώτη περίπτωση, που είναι και περισσότερο χρονοβόρα, η 

εταιρία αγοράζει ή ενοικιάζει γη, κατασκευάζει νέες εγκαταστάσεις, προσλαµβάνει 

και/ή µεταφέρει µάνατζερς και υπαλλήλους, καθώς και τους εκπαιδεύει, οργανώνει την 

οµάδα διοίκησης και έπειτα ξεκινά τη νέα επιχείρηση (Albaum et al., 1998; Griffin and 

Pustay, 1999). Στη δεύτερη περίπτωση, αυτήν της εξαγοράς,  µπορεί να εξαγοράζεται  

το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της τοπικής επιχείρησης ή ένα µεγάλο ποσοστό του, 

που να επιτρέπει στη µητρική επιχείρηση να ελέγχει απόλυτα τη διοίκηση της τοπικής 

(Χατζηδηµητρίου, 2003). 

  

2.1.7.Β ∆ιεθνής Κοινοπρακτική επιχείρηση  

 

Η διεθνής κοινοπρακτική επιχείρηση ή διεθνής κοινοπραξία ή παραγωγή σε συνεργασία 

ή µικτή επιχείρηση (joint venture) είναι το αποτέλεσµα της συµφωνίας µιας ή 

περισσοτέρων αλλοδαπών επιχειρήσεων µε µία ή περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις για 

την παραγωγή και εµπορία προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών σε κοινή βάση 

συνεργασίας, δηµιουργώντας στην τοπική αγορά µια νέα επιχείρηση ή εξαγοράζοντας 

από κοινού µια υπάρχουσα τοπική επιχείρηση, στην οποία έχουν κοινή ιδιοκτησία και 

έλεγχο, ενώ ο τρόπος διοίκησης προκύπτει από µεταξύ τους συµφωνία (Πανηγυράκης, 

1999; Χατζηδηµητρίου, 2003; Albaum et al., 1998; Kotler, 1994). Οι επιχειρήσεις που 

συµµετέχουν µπορεί να συνεισφέρουν κεφάλαια, στελεχιακό δυναµικό, τεχνολογία και 

τεχνογνωσία, αν και συνήθως συνεισφέρουν τον παραγωγικό συντελεστή στον οποίον 

υπερτερούν σε σχέση µε τους υπόλοιπους εταίρους (Χατζηδηµητρίου, 2003, σελ. 217-

228). Αποτελεί χαµηλότερου µεγέθους επένδυση συγκριτικά µε τις θυγατρικές 
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αποκλειστικής ιδιοκτησίας (Hill et al., 1990) και εµπεριέχει κίνδυνο, απόδοση και 

έλεγχο ανάλογο µε την έκταση της συµµετοχής στα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, 

στην οποία γίνεται η επένδυση (Agarwal and Ramaswami, 1992).  

 

Σε γενικές γραµµές, οι κοινοπραξίες χρησιµεύουν ως µέσο άµβλυνσης των πολιτικών 

και οικονοµικών κινδύνων κατά το µέγεθος της συµβολής του εταίρου και προσφέρουν 

έναν λιγότερο επικίνδυνο τρόπο εισόδου στις αγορές, οι οποίες εγείρουν νοµικούς και 

πολιτισµικούς φραγµούς σε σύγκριση µε τις θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας 

(Cateora and Graham, 2003). Ειδικότερα, η επιλογή της κοινοπραξίας ως µέθοδο 

διεθνούς επέκτασης ενδείκνυται όταν: 

 

• η ξένη επιχείρηση δε διαθέτει τους απαραίτητους οικονοµικούς πόρους, τις 

δυνάµεις ή το κατάλληλο µάνατζµεντ για να αναλάβει µόνη της µια επιχείρηση 

(Kotler, 1994, σελ. 716), εάν έχει, δηλαδή, περιορισµένο κεφάλαιο και ανθρώπινους 

πόρους (Albaum et al., 1998).  

 

• η ξένη κυβέρνηση θέτει σαν προϋπόθεση για την είσοδο στην αγορά τη δηµιουργία 

µιας κοινοπραξίας (Πανηγυράκης, 1999; Kotler, 1994) ή απαγορεύει τις πλήρους 

ιδιοκτησίας δραστηριότητες ή προστατεύει τις τοπικές αγορές µε δασµούς ή 

ποσοτικούς περιορισµούς (Cateora and Graham, 2003) 

 

• καθιστά ικανή µια εταιρία να χρησιµοποιήσει τις εξειδικευµένες δεξιότητες ενός 

τοπικού εταίρου ή να αποκτήσει πρόσβαση στο τοπικό σύστηµα διανοµής του 

Cateora and Graham, 2003) 

 

Ωστόσο, οι εταίροι µπορεί να µη συµφωνούν ως προς την πολιτική που πρέπει να 

ακολουθήσουν στις επενδύσεις, στη διανοµή µερισµάτων ή να έχουν διαφορετική 

φιλοσοφία διοίκησης. Εκτός αυτού, η κοινή ιδιοκτησία µπορεί να εµποδίσει µια εταιρία 

να εφαρµόσει ορισµένες πολιτικές παραγωγής και µάρκετινγκ σε παγκόσµια κλίµακα ή 

να δηµιουργήσει µια καινούρια εταιρία σε µια αγορά, στην οποία πραγµατοποιεί 

πωλήσεις και η κοινοπραξία (Albaum et al., 1998; Kotler, 1994).  

 

Τέλος, µία άλλη µορφή διεθνούς επέκτασης, που είναι παρόµοια µε τις κοινοπραξίες 

και θα µπορούσε να ταξινοµηθεί σαν αυτές, είναι οι διεθνείς συµπράξεις (consortia) µε 

τη διαφορά δύο µοναδικών χαρακτηριστικών: (1) συνήθως εµπλέκεται µεγάλος αριθµός 
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συµµετεχόντων και (2) συχνά λειτουργούν σε µια χώρα ή αγορά, στην οποία κανένας 

από τους µετέχοντες δεν είναι επί του παρόντος ενεργός. Αναπτύσσονται για να 

συγκεντρώνουν χρηµατοοικονοµικούς πόρους και πόρους µάνατζµεντ για να 

αµβλύνουν τους κινδύνους και συχνά χρησιµοποιούνται για τη συγκρότηση τεράστιων 

κατασκευαστικών προγραµµάτων, όπου οι σηµαντικότεροι συµβαλλόµενοι µε 

διαφορετικές εξειδικεύσεις  σχηµατίζουν µια χωριστή εταιρία ειδικά για να 

διαπραγµατευτούν και να εκτελέσουν ένα έργο. (Cateora and Graham, 2003). 

 

2.1.7.Γ Μερική Εξαγορά  

 

Η µερική εξαγορά (partial acquisition) µιας τοπικής επιχείρησης είναι µια µορφή 

άµεσων ξένων επενδύσεων, όπου µια επιχείρηση αποκτά ένα ποσοστό του µετοχικού 

κεφαλαίου µιας τοπικής επιχείρησης, που την καθιστά µέτοχο πλειοψηφίας ή µέτοχο 

µειοψηφίας, ανάλογα µε το µέγεθος του ποσοστού που εξαγοράζει (Χατζηδηµητρίου, 

2003). Οι µερικές εξαγορές συνδυάζουν στοιχεία των κοινοπραξιών, δηλαδή την από 

κοινού ιδιοκτησία, και των εξαγορών, δηλαδή την απόκτηση ελέγχου σε µια υπάρχουσα 

επιχείρηση. Λαµβάνουν χώρα µε διάφορες µορφές: σε κάποιες περιπτώσεις ο επενδυτής 

αναλαµβάνει τον διοικητικό έλεγχο και δεσµεύεται άµεσα στη στρατηγική διοίκηση της 

εταιρίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, δρα περισσότερο σαν ένας χρηµατοοικονοµικός 

επενδυτής ή σαν venture capitalist, συµβουλεύοντας και πιθανόν επηρεάζοντας έµµεσα 

τη διοίκηση, αλλά χωρίς να λαµβάνει άµεσα τον έλεγχο (Jakobsen and Meyer, 2008). Η 

µερική εξαγορά είναι δυνατόν να είναι και αµοιβαία, µε την πραγµατοποίηση 

ανταλλαγής πακέτων µετοχών µεταξύ των επιχειρήσεων µε στόχο να συνεργαστούν για 

ανταλλαγή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, για κοινή έρευνα για την ανάπτυξη νέας 

τεχνολογίας ή νέων προϊόντων κ.α.. Επίσης, στην περίπτωση της µερικής εξαγοράς 

εµπίπτει και ο θεσµός του «Στρατηγικού Επενδυτή», που αναφέρεται σε µια επιχείρηση 

που εξαγοράζει ένα µέρος του µετοχικού κεφαλαίου µιας άλλης επιχείρησης, αλλά 

ταυτόχρονα αναλαµβάνει και τη διοίκησή της  µε την υπογραφή ενός διοικητικού 

συµβολαίου (Χατζηδηµητρίου, 2003). 

 

Οι ξένοι επενδυτές συχνά χρησιµοποιούν τις µερικές εξαγορές, για να αποκτήσουν 

πρόσβαση στα πλεονεκτήµατα τοποθεσίας που ελέγχονται από τις εγχώριες εταιρίες. Η 

συµµετοχή στην ιδιοκτησία από εγχώριους επενδυτές µπορεί να µετριάσει τα εµπόδια 

και να επιταχύνει τη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων, καθώς και να µειώσει τις 

δυσπιστίες προς την ξένη επένδυση, σε αντίθεση µε την περίπτωση της πλήρους 
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ιδιοκτησίας.. Ωστόσο, σε αβέβαια περιβάλλοντα που απαιτούν συχνή στρατηγική και 

λειτουργική προσαρµογή, η ανάγκη για διαπραγµάτευση αλλαγών µε ένα εγχώριο 

συνεργάτη µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την ικανότητα της επιχείρησης να περάσει 

εγκαίρως αλλαγές, αυξάνοντας έτσι το κόστος διακυβέρνησης (Jakobsen and Meyer, 

2008).  

 

2.1.8 ∆ιεθνείς ή παγκόσµιες στρατηγικές συµµαχίες 

 

Οι διεθνείς ή παγκόσµιες στρατηγικές συµµαχίες (International ή Global Strategic 

Alliances) είναι επιχειρηµατικές σχέσεις που δηµιουργούνται από δύο ή περισσότερες 

εταιρίες λόγω αµοιβαίας ανάγκης να µοιραστούν τον κίνδυνο στην επίτευξη ενός 

κοινού στόχου στις διεθνείς αγορές (Cateora and Graham, 2003), όπως  είσοδο σε 

ορισµένο δίκτυο διανοµής, έρευνα και ανάπτυξη σε ορισµένη τεχνολογία, βελτίωση 

µεθόδων παραγωγής, χρηµατοδότησης, προµήθειας πρώτων υλών, διοικητικών 

µεθόδων και µάρκετινγκ κ.α. (Πανηγυράκης, 1999). Ο όρος δεν έχει ακριβή ορισµό, 

αλλά περιλαµβάνει όλες τις περιπτώσεις συµµαχιών, όπου: υπάρχει ένας κοινός στόχος, 

η αδυναµία του ενός εταίρου αντισταθµίζεται από την ισχύ του άλλου, η επίτευξη του 

στόχου χωριστά από τον καθένα θα ήταν πολύ δαπανηρή, χρονοβόρα ή ιδιαίτερα 

υψηλού κινδύνου και από κοινού οι αντίστοιχες δυνάµεις τους καθιστούν δυνατό αυτό 

που διαφορετικά θα ήταν ανέφικτο (Πανηγυράκης, 1999; Cateora and Graham, 2003). 

Παραδείγµατος χάριν, µια εταιρία δυνατή στην έρευνα και ανάπτυξη και αδύναµη στην 

ικανότητα ή ανεπαρκής σε κεφάλαιο για επιτυχή προώθηση ενός προϊόντος µπορεί να 

επιδιώξει συµµαχία, ώστε να αντισταθµίσει την αδυναµία της (Cateora and Graham, 

2003). 

 

Οι διεθνείς στρατηγικές συµµαχίες µπορεί να είναι είτε κάθετες, δηλαδή να 

σχηµατίζονται από επιχειρήσεις µε συµπληρωµατικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

(π.χ. µια παραγωγός επιχείρηση και ο/οι προµηθευτής/ές της) είτε οριζόντιες ή 

ανταγωνιστικές, δηλαδή να διαµορφώνονται από οµοειδής επιχειρήσεις που είναι ήδη 

ανταγωνιστές στις διεθνείς αγορές (Πανηγυράκης, 1999, σελ. 285-286). Ενώ δεν  

αποτελούν αυστηρά στρατηγική εισόδου σε µια αγορά, πολλές συµβατικές συµφωνίες 

οι οποίες αναφέρθηκαν προηγουµένως µπορούν να ταξινοµηθούν στις στρατηγικές 

διεθνείς συµµαχίες (Cateora and Graham, 2003), όπως οι συµφωνίες παραγωγής και 

παραχώρησης δικαιωµάτων εκµετάλλευσης, οι κοινοπρακτικές επιχειρήσεις, καθώς και 

οι µονοµερείς και αµοιβαίες µερικές εξαγορές. Επιπλέον, στρατηγικές συµµαχίες 
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θεωρούνται και οι επίσηµες συµφωνίες συνεργασίας για την ανταλλαγή τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας, για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών, 

καθώς και για τη µονοµερή ή αµοιβαία χρήση του δικτύου διανοµής των εταίρων και 

την προώθηση στις διεθνείς αγορές των προϊόντων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν 

στη συµµαχία. (Πανηγυράκης, 1999; Albaum, 1998).  

 

2.2 Κατηγοριοποίηση µεθόδων διεθνούς επέκτασης 

 

Σύµφωνα µε µία οικονοµική προσέγγιση, οι µέθοδοι διεθνούς επέκτασης 

κατηγοριοποιούνται µε βάση την τοποθεσία της παραγωγικής βάσης µε τους εξής δύο 

τρόπους: α) εξαγωγή των προϊόντων στη χώρα στόχο από µία παραγωγική βάση έξω 

από αυτή τη χώρα και β) µεταφορά των πόρων σε τεχνολογία, κεφάλαιο, ανθρώπινες 

δεξιότητες και επιχειρηµατικότητα στην ξένη χώρα προς άµεση πώληση στους χρήστες 

ή για να συνδυαστούν µε τοπικούς πόρους  για την παραγωγή προϊόντων προς πώληση 

στις τοπικές αγορές. Η παραπάνω κατηγοριοποίηση δεν ενδείκνυται για υπηρεσίες 

παροχής υπηρεσιών, αφού οι τελευταίες δεν είναι εφικτό να παράγουν το τελικό προϊόν 

σε χώρα άλλη, εκτός της χώρας στόχου (Root, 1987). 

 

Σύµφωνα, µε µια διοικητική προσέγγιση, η κατηγοριοποίηση των µορφών εισόδου έχει 

ως εξής στον πίνακα 1: 
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Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση µορφών εισόδου 

 

 

Οι εξαγωγικές µορφές εισόδου διαφέρουν από τις άλλες δυο κατηγορίες ως προς το ότι 

το τελικό ή ενδιάµεσο προϊόν της εταιρίας παράγεται έξω από τη χώρα στόχο και έπειτα 

µεταφέρεται σε αυτή (Root, 1987). Οι συµβατικές µορφές εισόδου είναι 

µακροπρόθεσµες συνεργασίες µεταξύ µιας διεθνούς επιχείρησης και µιας οντότητας 

στην ξένη χώρα στόχο, δεν απαιτούν επένδυση σε ίδια κεφάλαια, και περικλείουν 

µεταφορά τεχνολογίας, διαδικασιών, εµπορικών σηµάτων ή ανθρώπινων δεξιοτήτων 

από την πρώτη προς τη δεύτερη, δηλαδή χρησιµεύουν ως µέσα µεταβίβασης 

τεχνολογίας µάλλον, παρά ιδίων κεφαλαίων (Cateora and Graham, 2003; Root, 1987). 

∆ιακρίνονται από τις εξαγωγικές µορφές εισόδου, επειδή είναι τα βασικά µέσα 

µεταφοράς τεχνολογίας και δεξιοτήτων, αν και µπορεί παράλληλα να δηµιουργούν 

ευκαιρίες για εξαγωγές, και  από τις επενδυτικές µορφές εισόδου, επειδή δεν 

πραγµατοποιείται επένδυση σε ίδια κεφάλαια από τη διεθνή εταιρία. Οι διεθνείς 

εταιρίες συχνά συνδυάζουν συµβατικές µορφές εισόδου µε εξαγωγικές ή επενδυτικές 

µορφές εισόδου (Root, 1987).  

 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ 

ΑΜΕΣΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

LICENSING 

FRANCHISING 

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΣΤΟ ΧΕΡΙ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

ΕΞΑΓΟΡΕΣ 
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Τέλος, οι διάφοροι τρόποι εισόδου µπορούν να ταξινοµηθούν περαιτέρω, σύµφωνα µε 

τις ανάγκες σε ίδια ή ξένα κεφάλαια του κάθε ενός ξεχωριστά. Το ποσό των ιδίων 

κεφαλαίων που απαιτείται από την εταιρία για να χρησιµοποιήσει διαφορετικούς 

τρόπους επηρεάζει τον κίνδυνο, την απόδοση και τον έλεγχο που θα έχει µε κάθε έναν. 

Παραδείγµατος χάριν, οι έµµεσες εξαγωγές δεν απαιτούν επένδυση σε ίδιο κεφάλαιο 

(equity investment) και έτσι έχουν χαµηλό κίνδυνο, χαµηλό ποσοστό απόδοσης και 

µέτριο έλεγχο, ενώ οι άµεσες ξένες επενδύσεις απαιτούν τα περισσότερα ίδια κεφάλαια 

και δηµιουργούν τη µεγαλύτερη πιθανότητα για κίνδυνο (Cateora and Graham, 2003).  

 

2.3 Η επιλογή µεθόδου διεθνούς επέκτασης από τις ΜΜΕ 

 

Σύµφωνα µε έρευνα η οποία διεξήχθη ανάµεσα σε 9480 ΜΜΕ από 33 ευρωπαϊκές 

χώρες, ένας σηµαντικός αριθµός ΜΜΕ συµµετέχει σε διεθνείς δραστηριότητες, µε τις 

εξαγωγές να αποτελούν τη συχνότερη µέθοδο διεθνούς επέκτασης, ενώ οι υπόλοιπες 

µέθοδοι χρησιµοποιούνται σε αρκετά µικρότερο ποσοστό (βλ. πίνακα 2) (ΕΙΜ, 2010). 

 

 

Πίνακας 2: Έρευνα για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ 
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2.4 Θεωρητικά υποδείγµατα για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ 

 

2.4.1  Εισαγωγή 

 

Σύµφωνα µε τους Nakos και Brouthers (2002), αρκετά µοντέλα και θεωρητικά 

υποδείγµατα έχουν αναπτυχθεί για την απόφαση µιας ΜΜΕ να ξεκινήσει να 

διεθνοποιείται, ενώ η επιλογή µεθόδου διεθνούς επέκτασης έχει εισπράξει πολύ µικρή 

προσοχή. Η εφαρµογή των θεωρητικών υποδειγµάτων που περιγράφουν την επιλογή 

µεθόδου διεθνούς επέκτασης από τις ΠΕΕ είναι αµφιλεγόµενη λόγω των σηµαντικών 

διαφορών ανάµεσα στις ΠΕΕ και τις ΜΜΕ, που µπορεί να αφορούν στο πιο 

περιορισµένο κεφάλαιο και σύστηµα διοίκησης, έλλειψη χρόνου, εµπειρίας και πόρων 

πληροφόρησης, σε περιβαλλοντικούς περιορισµούς κ.ο.κ. (Rialp and Rialp, 2001).  

Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Whitelock (2002), τα µοντέλα που αφορούν τις ΠΕΕ 

συµπεριλαµβάνοντας ένα µεγάλο πλήθος από µεταβλητές κλειδιά, µπορούν να 

σχηµατίσουν µία σαφή εικόνα για την επιλογή µεθόδου διεθνούς επέκτασης των ΜΜΕ. 

Στην παρούσα µελέτη επιλέχθηκαν τα πιο σχετικά θεωρητικά µοντέλα µε τη 

διεθνοποίηση  των ΜΜΕ: η θεωρία του κόστους συναλλαγής, το µοντέλο των σταδίων, 

το µοντέλο των δικτύων, η προσέγγιση των οργανωσιακών ικανοτήτων και πόρων, τα 

µοντέλα υιοθέτησης της καινοτοµίας και το εκλεκτικό παράδειγµα του Dunning (Bell 

and Young, 1998 in Pinho, 2007; Andersen, 1993).  

 

2.4.2 Θεωρία του κόστους συναλλαγής 

 

Η ανάλυση κόστους συναλλαγής προσδιορίζει: τα κριτήρια ταξινόµησης των 

συναλλαγών, τις εναλλακτικές δοµές διακυβέρνησης µε τις οποίες οι συναλλαγές 

µπορούν να οργανωθούν και το ιδανικό ταίριασµα των δοµών διακυβέρνησης µε τις 

συναλλαγές από την πλευρά της εξοικονόµησης του κόστους συναλλαγής. Η πρόταση 

ότι η συναλλαγή είναι η βασική µονάδα οικονοµικής ανάλυσης,  αναφέρθηκε αρχικά 

από τον John R. Commons, το 1934, ο οποίος αναγνώρισε, ότι υπήρχε µια ποικιλία 

δοµών διακυβέρνησης, µε τις οποίες µπορεί να µεσολαβήσει κανείς για την ανταλλαγή 

αγαθών ή υπηρεσιών µεταξύ διαφόρων οντοτήτων (Williamson, 1981), ενώ οι 

βιβλιογραφίες πάνω στις οποίες βασίζεται η προσέγγιση του κόστους συναλλαγής για 

να αντισταθµίσει τις εναλλακτικές σε αποφάσεις σχετικά µε την κάθετη ολοκλήρωση 

και κατ’ επέκταση µε το βαθµό ελέγχου, είναι η οργανωσιακή θεωρία, η βιοµηχανική 
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οργάνωση και το δίκαιο των συµβάσεων (Williamson, 1981; Anderson and Gatignon, 

1986). 

 

Τα δύο συµπεριφορικά συµπεράσµατα στα οποία βασίζεται η ανάλυση του κόστους 

συναλλαγής είναι τα εξής: 

• τα άτοµα είναι υποκείµενα σε περιορισµένη ορθολογικότητα 

• τουλάχιστον κάποια άτοµα συµπεριφέρονται ευκαιριακά.  

Απουσία της περιορισµένης ορθολογικότητας, όλες οι οικονοµικές συναλλαγές θα 

µπορούσαν να οργανωθούν αποδοτικά µε ένα συµβόλαιο. ∆εδοµένης της 

περιορισµένης ορθολογικότητας, ωστόσο, είναι αδύνατο να αντιµετωπίσει κανείς τη 

πολυπλοκότητα σε όλες τις εκφάνσεις των συµβολαίων. Σαν συνέπεια, η ατελής 

σύναψη συµβάσεων είναι ό,τι καλύτερο µπορεί να επιτευχθεί. Μολονότι ατελής, η 

σύναψη συµβολαίων θα ήταν και πάλι αποδοτική, αν οι άνθρωποι δεν ενέδιδαν σε 

ευκαιριακές συµπεριφορές. Εποµένως, εάν τα άτοµα, παρά την περιορισµένη 

ορθολογικότητα, ήταν πλήρως αξιόπιστα, η περιεκτική σύναψη συµβολαίων θα ήταν 

ακόµα εφικτή (Williamson,1981). 

 

Η ανάλυση του κόστους συναλλαγής προσεγγίζει το ερώτηµα της µεθόδου διεθνούς 

επέκτασης µε την ακόλουθη πρόταση: ένα χαµηλό επίπεδο ιδιοκτησίας είναι 

προτιµότερο µέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο. Η πρόταση αυτή είναι σύµφωνη µε  το 

θεµελιώδες συµπέρασµα στα οικονοµικά, ότι τα αποτελέσµατα της αγοράς έχουν την 

τάση να είναι πιο αποδοτικά, όταν ο ανταγωνισµός είναι ισχυρός, δηλαδή υπάρχουν 

πολλοί πιθανοί προµηθευτές. Οι ανταγωνιστικές πιέσεις οδηγούν τα µέρη στο να 

λειτουργούν αποτελεσµατικά µε χαµηλό κόστος, αφού  ελαχιστοποιούν την ανάγκη για 

έλεγχο και επιβολή ορθής συµπεριφοράς στους προµηθευτές και στο να συνδιαλέγονται 

µεταξύ τους δίκαια, ειλικρινά και µε καλή πίστη, ώστε να µην αντικατασταθούν 

(Anderson and Gatignon, 1986; Hennart, 1989 in Erramilli and Rao, 1993). Όταν οι 

αγορές αποτυγχάνουν και το εύρος των διαθέσιµων στην επιχείρηση προµηθευτών είναι 

περιορισµένο (οδηγώντας σε small numbers bargaining), η τάση του προµηθευτή να 

συµπεριφερθεί ευκαιριακά µειώνεται µόνο µέσω αυστηρών διαπραγµατεύσεων και 

επίβλεψης των συµβασιακών σχέσεων (Dwyer and Oh, 1988 in Erramilli and Rao, 

1993), αυξάνοντας σηµαντικά τα κόστη συναλλαγών που συνδέονται µε τις µεθόδους 

χαµηλού ελέγχου. Σε τέτοιες συνθήκες, η εταιρία µπορεί να µειώσει σηµαντικά τα 

κόστη συναλλαγής αντικαθιστώντας τους εξωτερικούς προµηθευτές  µε τους 

υπαλλήλους της, των οποίων η συµπεριφορά µπορεί να ελεγχθεί περισσότερο 
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αποτελεσµατικά (Hennart, 1989; Klein, 1989 in Erramilli and Rao, 1993 ). Εποµένως, η 

αποτυχία της αγοράς είναι ο βασικός προγενέστερος παράγοντας που προσδιορίζει την 

απόφαση της εταιρίας για ενσωµάτωση λειτουργιών και ανάληψη µεγαλύτερου ελέγχου 

(Erramilli and Rao, 1993). 

 

Για αγορές αρκετά µεγάλες, ώστε να ισοβαθµήσουν το σταθερός κόστος µιας µεθόδου 

υψηλού ελέγχου, ο εισερχόµενος πρέπει να κάνει µια επιλογή. (Anderson and Gatignon, 

1986). Σύµφωνα µε τη θεωρία του κόστους συναλλαγής, η αποδοτικότητα µιας µεθόδου 

εξαρτάται από τέσσερα στοιχεία που προσδιορίζουν τον άριστο βαθµό ελέγχου, 

ακολουθώντας µια ανάλυση κόστους συναλλαγής. Αυτά τα στοιχεία είναι τα εξής: 

 

• περιουσιακά στοιχεία για συγκεκριµένη συναλλαγή (transaction specific assets), 

δηλαδή επενδύσεις (υλικές και ανθρώπινες) που ειδικεύονται σε έναν ή σε λίγους 

χρήστες ή χρήσεις (Anderson and Gatignon, 1986). Τα περιουσιακά στοιχεία που 

δεν ειδικεύονται σε λίγους χρήστες ή χρήσεις µπορούν εύκολα να αντληθούν από 

εναλλακτικές πηγές, ενώ οι προµηθευτές τους µπορούν να πουλήσουν τις εκροές 

που προορίζονταν για ένα αγοραστή σε κάποιον άλλον χωρίς δυσκολία. Σε αυτήν 

την περίπτωση, οι αγορές υπερτερούν και ως προς τα κόστη παραγωγής και στα 

κόστη διακυβέρνησης, αφού µπορούν επιπλέον να συγκεντρώσουν µη σχετιζόµενες 

ζητήσεις, πραγµατοποιώντας εποµένως οφέλη συγκέντρωσης κινδύνων (risk-

pooling). Τα προβλήµατα µη εµπορευσιµότητάς προκύπτουν στις λεγόµενες 

ιδιόµορφες συναλλαγές, όπου η εξειδίκευση επιφέρει σηµαντικές οικονοµικές 

συνέπειες. Καθώς τα περιουσιακά στοιχεία γίνονται περισσότερο συγκεκριµένα, τα 

οφέλη της συγκέντρωσης µειώνονται για την αγορά και η συναλλαγή αποκτά 

προοδευτικά ένα ισχυρότερο διµερή χαρακτήρα. Τα κόστη διακυβέρνησης των 

αγορών κλιµακώνονται και ως εκ τούτου, ο εσωτερικός εφοδιασµός υποκαθιστά 

τους εξωτερικούς προµηθευτές (Williamson, 1979;1981). Η θεωρία του κόστους 

συναλλαγής προβλέπει ότι η εταιρία ολοκληρώνεται, όταν η εξειδίκευση των 

περιουσιακών στοιχείων είναι υψηλή, αφού τα υψηλότερα κόστη από την κάθετη 

ολοκλήρωση καλύπτονται από τα οφέλη, ενώ όταν η εξειδίκευση είναι χαµηλή, τα 

οφέλη από την απόκτηση ελέγχου είναι λιγότερο σηµαντικά από το κόστος για την 

απόκτηση του (Erramilli and Rao, 1993). 

 

• εξωτερική αβεβαιότητα, δηλαδή η αστάθεια (ανικανότητα πρόβλεψης) του 

περιβάλλοντος της εταιρίας. Ο Williamson (1979) υποστηρίζει ότι σε ασταθή 
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περιβάλλοντα, οι εταιρίες πρέπει  να αποφεύγουν την ιδιοκτησία, αφού η τελευταία 

µπορεί να τις δεσµεύσει σε µια λειτουργία ακατάλληλη, όταν προκύψει η επόµενη 

περιβαλλοντική αλλαγή, χάνοντας έτσι την ευελιξία τους. Ωστόσο, όταν τα 

περιουσιακά στοιχεία, που είναι συγκεκριµένα για µια συναλλαγή, συσσωρεύονται 

τόσο, ώστε ο εισερχόµενος να εγκλωβίζεται σε ένα συνεργάτη, τότε η ευελιξία, ο 

βασικός λόγος για να µην πραγµατοποιηθεί ολοκλήρωση ενώπιον της 

αβεβαιότητας, χάνεται ούτως ή άλλως. Επιπρόσθετα, οι συχνές αλλαγές σηµαίνουν 

συχνή διαπραγµάτευση νέων ρυθµίσεων, δηµιουργώντας στον αντιπρόσωπο πολλές 

ευκαιρίες για να συµπεριφερθεί καιροσκοπικά και χωρίς ευελιξία. Εν συντοµία, τα 

αβέβαια περιβάλλοντα χειροτερεύουν την κανονική δυσκολία συνεργασίας µε 

αναντικατάστατους αντιπροσώπους, καθιστώντας το συνδυασµό αβεβαιότητας και 

συγκεκριµενότητας ένα πιθανό διπλό πρόβληµα. Εποµένως, δεδοµένου κάποιου 

βαθµού στον οποίο ένα προϊόν είναι συγκεκριµένο µιας συναλλαγή, ο έλεγχος 

γίνεται περισσότερο επιθυµητός, καθώς η αβεβαιότητα αυξάνεται (Anderson and 

Gatignon, 1986). 

 

• η εσωτερική αβεβαιότητα, η οποία εµφανίζεται, όταν η εταιρία δεν µπορεί να 

αξιολογήσει µε ακρίβεια την απόδοση των αντιπροσώπων της µε αντικειµενικά και 

άµεσα διαθέσιµα µέτρα . Όταν η εσωτερική αβεβαιότητα είναι υψηλή, ο έλεγχος 

είναι απαραίτητος για να επιβάλλει την υποκειµενική κρίση και για να ελέγξει τις 

εισροές (συµπεριφορά). Αυτό προϋποθέτει ότι η διοίκηση γνωρίζει πώς θα πρέπει 

να συµπεριφέρονται τα άτοµα και πώς να κρίνει αποτελέσµατα που είναι δύσκολο 

να ποσοτικοποιηθούν. Στο εγχώριο περιβάλλον, αυτό µπορεί όντως να επιτευχθεί, 

αφού η διοίκηση έµαθε να διοικεί µε την πάροδο του χρόνου, ενώ στο διεθνές, οι 

νέοι εισερχόµενοι σε διεθνείς αγορές είναι απίθανο να γνωρίζουν πώς να 

ξεπεράσουν την εσωτερική αβεβαιότητα. Για το λόγο αυτό, ο βαθµός ελέγχου του 

εισερχοµένου σε µια ξένη επιχειρηµατική οντότητα θα πρέπει να συνδέεται θετικά 

µε τη συσσωρευµένη διεθνή εµπειρία µιας εταιρίας (Anderson and Gatignon, 1986). 

 

• free riding potential, δηλαδή η ικανότητα του αντιπροσώπου να λαµβάνει οφέλη 

εκµεταλλευόµενος τις προσπάθειες των άλλων, χωρίς να επωµίζεται τα σχετιζόµενα 

κόστη (Anderson and Gatignon, 1986). Για παράδειγµα, η επιχείρηση McDonald’s 

µήνυσε τον γάλλο δικαιοδόχο της για εκµετάλλευση της διεθνής καλής πίστης της 

εταιρίας και αναγνώρισης για την προσέλκυση πελατών, χωρίς παράλληλη 

διατήρηση των προτύπων καθαριότητας που στηρίζουν το όνοµα της εταιρίας 



32 
 

(Times, 1981 in Anderson and Gatignon, 1986). Η ανάλυση κόστους συναλλαγής 

προτείνει ότι ceteris paribus, όταν η δυνατότητα για “free-riding” είναι υψηλή, οι 

µέθοδοι επέκτασης που προσφέρουν υψηλότερο έλεγχο είναι περισσότερο 

αποδοτικές. Επιπλέον, οι µέθοδοι επέκτασης που προσφέρουν υψηλότερους 

βαθµούς ελέγχου είναι πιο αποδοτικές, όσο µεγαλύτερη είναι η αξία του ονόµατος 

της µάρκας. Όταν το όνοµα της µάρκας είναι πολύτιµο, τα βραχυπρόθεσµα κέρδη 

είναι προτιµότερο να θυσιαστούν για την προστασία της µάρκας και για την 

εξασφάλιση των µακροπρόθεσµων κερδών (Anderson and Gatignon, 1986). 

 

2.4.3 Μοντέλο των σταδίων-incremental stage model / Uppsala model 

 

Στο µοντέλο διεθνοποίησης της Ουψάλα (Uppsala Internationalisation Model), η 

διεθνοποίηση της εταιρίας αντιµετωπίζεται σαν µία διαδικασία, στην οποία η εταιρία 

σταδιακά αυξάνει τη διεθνή ανάµειξή της. Αυτή η διαδικασία εξελίσσεται σε µία 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στην ανάπτυξη της γνώσης για τις ξένες αγορές και 

λειτουργίες από τη µία πλευρά και µία αυξανόµενη δέσµευση πόρων στις ξένες αγορές 

από την άλλη (Johanson and Vahlne, 1990). Το µοντέλο βασίζεται σε εµπειρικές 

παρατηρήσεις από έρευνές σε διεθνείς δραστηριότητες στο Πανεπιστήµιο της Uppsala, 

που δείχνουν ότι οι σουηδικές εταιρίες συχνότερα αναπτύσσουν τις διεθνείς 

δραστηριότητες τους σε µικρά βήµατα, παρά κάνοντας µεγάλες επενδύσεις για ξένη 

παραγωγή σε µεµονωµένες χρονικές στιγµές. Συνήθως, οι εταιρίες ξεκινούν τις 

εξαγωγές σε µία χώρα µέσω αντιπροσώπου, έπειτα ιδρύουν εµπορική θυγατρική, και 

τελικά, σε κάποιες περιπτώσεις, ξεκινούν παραγωγή στη χώρα-υποδοχέα (Johanson and 

Vahlne, 1977). 

 

Το µοντέλο διεθνοποίησης µπορεί να εξηγήσει δύο µοτίβα στη διεθνοποίηση της 

εταιρίας. Σύµφωνα µε το πρώτο µοτίβο, η εταιρία που δεσµεύεται σε συγκεκριµένη 

αγορά µιας χώρας αναπτύσσεται σύµφωνα µε µία αλυσίδα καθιέρωσης (establishment 

chain), δηλαδή µία αλληλουχία σταδίων, τα οποία έχουν ως εξής:  

 

1. µη τακτικές εξαγωγικές δραστηριότητες 

2. εξαγωγές µέσω ανεξάρτητων αντιπροσώπων  

3. εµπορική θυγατρική 

4. παραγωγή 
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Στο πρώτο στάδιο, η εταιρία δε δεσµεύει πόρους στην αγορά και έχει έλλειψη από 

οποιοδήποτε κανάλι πληροφόρησης προς και από την αγορά. Στο δεύτερο στάδιο, η 

εταιρία έχει ένα κανάλι προς την αγορά, µέσω του οποίου αποκτά αρκετά τακτική 

πληροφόρηση για παράγοντες που επηρεάζουν τις πωλήσεις, αλλά και πραγµατοποιεί 

κάποια δέσµευση στην αγορά. Στο τρίτο στάδιο υπάρχει ένα ελεγχόµενο κανάλι 

πληροφόρησης προς την αγορά, που δίνει στην εταιρία την ικανότητα να διευθύνει το 

είδος και την ποσότητα πληροφόρησης που ρέει από την αγορά προς την εταιρία. 

Τέλος, το τέταρτο στάδιο σηµαίνει µία ακόµα µεγαλύτερη δέσµευση πόρων. Σε όρους 

του µοντέλου, αυτή η αλληλουχία σταδίων υποδεικνύει µία αυξανόµενη δέσµευση 

πόρων στην αγορά, καθώς και τρέχουσες επιχειρηµατικές δραστηριότητες που 

διαφέρουν ως προς την εµπειρία που αποκοµίζεται.  Η έλλειψη γνώσεων και πόρων, 

που αποτελεί το σηµαντικότερο εµπόδιο προς τη διεθνοποίηση, µειώνεται  µέσω της 

σταδιακής λήψης αποφάσεων και εκµάθησης για τις ξένες αγορές και λειτουργίες, όπως 

επίσης µειώνεται  και ο αντιλαµβανόµενος κίνδυνος των επενδύσεων στην αγορά, 

υποκινώντας µια αυξανόµενη ανάγκη για έλεγχο των πωλήσεων και αυξανόµενη 

έκθεση σε προσφορές και ζητήσεις για επέκταση δραστηριοτήτων (Johanson and 

Wiedersheim-Paul, 1975) 

 

Σύµφωνα µε το δεύτερο µοτίβο που επεξηγείται, οι αγορές εισέρχονται σε νέες αγορές 

µε διαδοχικά όλο και µεγαλύτερη ψυχική απόσταση (psychic distance). Η ψυχική 

απόσταση ορίζεται σε όρους παραγόντων όπως γλώσσα, κουλτούρα, πολιτικά 

συστήµατα, επιχειρηµατικές πρακτικές κ.τ.λ., που παρεµποδίζουν τη ροή 

πληροφόρησης µεταξύ της εταιρίας και της αγοράς (Vahlne and Wiedersheim-Paul, 

1973 in Johanson and Vahlne, 1990; Johanson and Vahlne, 1977). Εποµένως, οι 

εταιρίες ξεκινούν τη διεθνοποίησή τους πηγαίνοντας σε εκείνες τις αγορές που µπορούν 

πιο εύκολα να καταλάβουν και που αντιλαµβάνονται ότι έχουν χαµηλότερη 

αβεβαιότητα (Johanson and Vahlne, 1990) 

 

Το µοντέλο διεθνοποίησης της Ουψάλα διακρίνει τις διαστάσεις της διεθνοποίησης σε 

σταθερές και µεταβλητές και πιο συγκεκριµένα, τις σταθερές διαστάσεις αποτελούν η 

δέσµευση στην αγορά και η γνώση της αγοράς, ενώ τις µεταβλητές οι τρέχουσες 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες και οι αποφάσεις για δέσµευση. Η γνώση της αγοράς 

και η δέσµευση στην αγορά θεωρείται ότι επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις 

αποφάσεις σχετικά µε τη δέσµευση πόρων στις ξένες αγορές και τον τρόπο που 
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διεξάγονται οι τρέχουσες δραστηριότητες. Εποµένως, η διαδικασία έχει τη µορφή 

αιτιώδη κύκλου (causal cycle) (Johanson and Vahlne, 1990; Aharoni, 1966). 

 

Πιο αναλυτικά, η δέσµευση στην αγορά, θεωρούµε ότι αποτελείται από δύο συνιστώσες 

- την ποσότητα πόρων που δεσµεύονται και το βαθµό δέσµευσης, δηλαδή, τη δυσκολία 

εύρεσης εναλλακτικής χρήσης για τους πόρους και τη µεταφορά τους σε αυτή τη 

χρήση. Ο βαθµός δέσµευσης είναι χαµηλός, όταν οι πόροι µπορούν να πωληθούν, αφού 

προκύπτουν οικονοµικοί πόροι,  που είναι εύκολο να αξιοποιηθούν σε άλλες χρήσεις. 

Ωστόσο, ορισµένες φορές ο βαθµός δέσµευσης είναι υψηλότερος, όταν οι πόροι 

ενσωµατώνονται µε κάποιες δραστηριότητες και η αξία τους προκύπτει από την 

ενσωµάτωση τους σε αυτές. Επιπλέον, οι πόροι που βρίσκονται στη µητρική χώρα και 

χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων για µια αλλοδαπή αγορά 

επίσης αποτελούν µία δέσµευση σε αυτή την αγορά. και µάλιστα, όσο πιο 

εξειδικευµένοι είναι, τόσο µεγαλύτερος είναι και ο βαθµός δέσµευσης. Και ακόµα και 

εάν τέτοιοι πόροι µπορούν εύκολα να προσανατολιστούν προς την ανάπτυξη και 

παραγωγή σε άλλες αγορές, δεν µπορούν πάντα να χρησιµοποιηθούν εκεί επικερδώς. 

Το άλλο µέρος της δέσµευσης στην αγορά- η ποσότητα πόρων που δεσµεύεται- είναι 

αντίστοιχο του µεγέθους της επένδυσης στην αγορά, η οποία ορίζεται µε την ευρεία της 

έννοια, συµπεριλαµβάνοντας το marketing, την οργάνωση, το προσωπικό και άλλα 

πεδία (Johanson and Vahlne, 1977). 

 

Με τον όρο «γνώση της αγοράς» το µοντέλο αναφέρεται στην πληροφόρηση για τις 

αγορές, και τις λειτουργίες σε αυτές τις αγορές (Johanson and Vahlne, 1977), όπως για 

παράδειγµα την παρούσα και τη µελλοντική ζήτηση και προσφορά, τον ανταγωνισµό, 

τα κανάλια διανοµής, τις συνθήκες πληρωµής και την ευκολία µεταφοράς χρήµατος 

(Carlson, 1974 in Johanson and Vahlne, 1977),  που κατά κάποιον τρόπο 

αποθηκεύονται και µπορούν να ανακτηθούν- στο µυαλό των ατόµων, σε µνήµες 

υπολογιστών και σε γραπτές αναφορές (Johanson and Vahlne, 1977).  Επίσης για τις 

ανάγκες του µοντέλου είναι χρήσιµη η διάκριση της γνώσης σε αντικειµενική, δηλαδή 

αυτή που µπορεί να διδαχθεί, και σε εµπειρική, δηλαδή αυτή που προκύπτει µόνο από 

την προσωπική εµπειρία (Penrose, 1966). ∆ίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην εµπειρική 

γνώση, αφού σε διεθνές περιβάλλον δεν είναι εφικτό να βασιστεί κανείς σε υπάρχουσες 

εµπειρίες, ώστε να προσθέσει σε αυτές τις εµπειρίες των ατόµων, των επιχειρήσεων και 

των αγορών, τακτική που συχνά ακολουθείται σε εγχώριες δραστηριότητες, αλλά είναι 

ανάγκη να αποκτηθεί εµπειρία σταδιακά µε τη δραστηριοποίηση στη συγκεκριµένη 
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αγορά, δηλαδή µέσα από τις τρέχουσες επιχειρηµατικές δραστηριότητες στην αγορά. Η 

εµπειρική γνώση θεωρείται επίσης ο κύριος τρόπος µείωσης της αβεβαιότητας για την 

αγορά. Εποµένως, σε µια συγκεκριµένη χώρα, η εταιρία µπορεί να αναµένεται να πάρει 

αποφάσεις για µεγαλύτερες δεσµεύσεις πόρων σταδιακά, καθώς κερδίζει εµπειρία από 

τις τρέχουσες δραστηριότητες στην αγορά, αφού η γνώση των ευκαιριών ή των 

προβληµάτων θεωρείται ότι εισάγει αποφάσεις, καθώς και η αξιολόγηση εναλλακτικών 

βασίζεται σε κάποια γνώση για τα σχετικά µέρη του περιβάλλοντος της αγοράς και για 

την επίδοση διαφόρων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η γνώση µπορεί να θεωρηθεί σαν 

ένας πόρος και συνεπώς όσο καλύτερη η γνώση για µια αγορά, τόσο πιο πολύτιµοι οι 

πόροι και τόσο ισχυρότερη η δέσµευση στην αγορά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την 

εµπειρική γνώση, που συνήθως συσχετίζεται µε συγκεκριµένες συνθήκες µιας αγοράς 

και εποµένως δεν µπορεί να µεταφερθεί σε άλλα άτοµα ή αγορές (Johanson and Vahlne, 

1977). 

 

Σχετικά µε τις τρέχουσες δραστηριότητες, πρέπει να σηµειωθεί αρχικά ότι υπάρχει µια 

χρονική καθυστέρηση ανάµεσα σε αυτές καθαυτές και τις συνέπειες τους, οι οποίες 

µπορεί µάλιστα να µη πραγµατοποιηθούν, αν οι δραστηριότητες δεν επαναληφθούν 

περισσότερο ή λιγότερο συνεχόµενα. Για παράδειγµα οι δραστηριότητες marketing- 

συνήθως δε καταλήγουν σε πωλήσεις εκτός εάν επαναλαµβάνονται για κάποιο χρονικό 

διάστηµα. Σε πολλές περιπτώσεις η χρονική καθυστέρηση είναι σηµαντική και η 

επένδυση στο marketing αντιπροσωπεύει µια σηµαντική και ολοένα αυξανόµενη 

δέσµευση στην αγορά. Όσο µεγαλύτερη η καθυστέρηση, τόσο υψηλότερη η δέσµευση 

που πραγµατοποιείται από την εταιρία. Επίσης, όσο πιο σύνθετα και διαφοροποιηµένα 

τα προϊόντα, τόσο µεγαλύτερη θα καταλήξει να γίνει η  συνολική δέσµευση σαν 

συνέπεια των τρεχουσών δραστηριοτήτων (Johanson and Vahlne, 1977). 

 

Οι αποφάσεις για δέσµευση πόρων, σύµφωνα µε το µοντέλο, εξαρτώνται από το ποιες 

εναλλακτικές αποφάσεων προκύπτουν και πως επιλέγονται. Σε σχέση µε το πρώτο, οι 

αποφάσεις λαµβάνονται ανταποκρινόµενες σε αντιλαµβανόµενα προβλήµατα και/ή σε 

ευκαιρίες της αγοράς, που εντοπίζονται βάση της εµπειρίας, κυρίως από αυτά τα µέρη 

της οργάνωσης που είναι υπεύθυνα για λειτουργίες στην αγορά. Για αυτούς η φυσική 

λύση στα προβλήµατα θα είναι η επέκταση των λειτουργιών στην αγορά σε 

συµπληρωµατικές λειτουργίες. Εποµένως, είτε οι εναλλακτικές αποφάσεων 

προκύπτουν ανταποκρινόµενες σε προβλήµατα είτε σε ευκαιρίες, θα συσχετίζονται µε 

τις λειτουργίες που διεξάγονται το τρέχον χρονικό διάστηµα στην αγορά. Οι 
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εναλλακτικές λύσεις θα αποτελούνται γενικά από δραστηριότητες που σηµαίνουν 

επέκταση των ορίων της εταιρίας και µία αύξηση της δέσµευσης στην αγορά. (Johanson 

and Vahlne, 1977). 

 

Tο µοντέλο υπονοεί, ότι η επιπρόσθετη δέσµευση στην αγορά θα γίνει µε µικρά 

βήµατα, εκτός τριών εξαιρέσεων. Πρώτον, όταν οι εταιρίες έχουν πολλούς πόρους, οι 

συνέπειες των δεσµεύσεων δεν είναι σηµαντικές. Εποµένως, οι µεγάλες εταιρίες ή οι 

εταιρίες µε πλεονάζοντες πόρους αναµένεται να κάνουν µεγαλύτερα βήµατα για 

διεθνοποίηση. ∆εύτερον, όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι σταθερές και οµογενείς, 

συναφής γνώση της αγοράς µπορεί να αποκτηθεί µε τρόπους άλλους πέραν της 

εµπειρίας. Τρίτον, όταν η εταιρία έχει σηµαντική εµπειρία από αγορές µε παρόµοιες 

συνθήκες µπορεί να είναι δυνατό να γενικεύσει αυτή την εµπειρία στη συγκεκριµένη 

αγορά (Johanson and Vahlne, 1990).  

 

Κυρίως, αυτοί που είναι δεσµευµένοι σε µία ξένη αγορά θα δουν ευκαιρίες και 

προβλήµατα σε αυτή, θα επιζητήσουν λύσεις στα προβλήµατα και θα προάγουν αυτές 

τις λύσεις. Εποµένως, το µοντέλο αναµένει ότι η διαδικασία διεθνοποίησης, εφόσον 

έχει ξεκινήσει, θα έχει την τάση να προχωρήσει ανεξάρτητα από το εάν λαµβάνονται 

στρατηγικές αποφάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση ή όχι (Johanson and Vahlne, 1990).  

 

 

2.4.4 Μοντέλο των δικτύων (Network Model) 

 

Σύµφωνα µε τη θεωρία των δικτύων, οι επιχειρηµατικές αγορές είναι δοµηµένες σαν 

δίκτυα, µε την έννοια ότι οι δρώντες σε µία αγορά είναι δεσµευµένοι σε 

διασυνδεδεµένες σχέσεις συναλλαγών (Johanson and Vahlne, 1992). Πρόκειται για ένα 

σύστηµα σχέσεων ανάµεσα σε ένα αριθµό δρώντων συµπεριλαµβανοµένου πελάτες, 

προµηθευτές, ανταγωνιστές και ιδιωτικά και δηµόσια γραφεία υποστήριξης (Coviello 

and Munro, 1995). Οι σχέσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως συνεχείς και συγκεκριµένες, 

καθώς υπάρχει αµοιβαία γνώση και εµπιστοσύνη µεταξύ των δρώντων, καθώς και 

συµπληρωµατικότητα,  αλλά και ως πολλαπλές λόγω των πολλαπλών δεσµών µεταξύ 

των δρώντων,  που µπορεί να συνδέονται µεταξύ τους µέσω τεχνικών, κοινωνικών, 

γνωστικών, νοµικών, οικονοµικών και άλλου είδους δεσµών. Επιπλέον, οι σχέσεις 

αυτές περιλαµβάνουν επαφές µεσαίων διοικητικών στελεχών, όπως manager 

παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου κ.ο.κ, τα οποία είναι βαθιά εµπλεκόµενα και ασκούν µία 
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ισχυρή επιρροή στις επιχειρηµατικές σχέσεις µεταξύ των εταιριών. Εποµένως, οι 

διαδικασίες εισόδου σε µία αγορά αναµένεται να περιλαµβάνουν µάνατζερς διαφόρων 

διοικητικών επιπέδων, και όχι µόνο ανώτερα στελέχη. Όσο αφορά στα δίκτυα, αυτά 

χαρακτηρίζονται ως µη δεσµευτικά, αφού επεκτείνονται µεταξύ των δρώντων χωρίς 

περιορισµούς, και ως µη διαφανή, αφού περιλαµβάνουν σχέσεις υποκειµενικές και 

ρευστές, που δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν από κάποιον εξωτερικό παρατηρητή, 

παρά µόνο επιφανειακά.  Επίσης, εµφανίζονται και αναπτύσσονται ως συνέπεια 

συναλλαγών ανάµεσα σε ηµιαυτόνοµους δρώντες, δηλαδή αυτούς που ναι µεν δρουν 

στη βάση των δικών τους συµφερόντων, αλλά αλληλοεξαρτώνται, αφού όχι µόνο δεν 

υφίστανται µονόπλευρες συναλλακτικές σχέσεις, αλλά ο αντισυµβαλλόµενος πρέπει να 

κινητοποιηθεί για να δεσµευτεί σε συναλλαγή που µπορεί να απαιτεί δαπανηρές 

προσαρµογές από τον έναν, και από τους δύο ή από πολλούς δρώντες. Εποµένως, η 

είσοδο µπορεί να είναι η συνέπεια πρωτοβουλιών διαφόρων δρώντων πέραν του 

εισερχόµενου (Johanson and Vahlne, 1992).  

 

Σε όρους διεθνοποίησης, οι Johanson και Mattsson (1988) υποστηρίζουν τη θεωρία 

δικτύων προτείνοντας ότι η επιτυχία µιας εταιρίας στην είσοδο σε νέες διεθνείς αγορές 

εξαρτάται περισσότερο από τις σχέσεις της µε τις τρέχουσες αγορές,  εγχώριες και 

διεθνείς, παρά από την επιλεγµένη αγορά και τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά της. Για 

παράδειγµα, οι επιχειρήσεις επεκτείνονται από εγχώριες προς διεθνείς αγορές µέσω των 

υπαρχουσών σχέσεων που προσφέρουν επαφές και βοηθούν στην ανάπτυξη νέων 

συνεργατών και θέσεων σε νέες αγορές. Επίσης, και οι Coviello και Munro (1995) 

θεωρούν ότι η επιλογή ξένης αγοράς και οι πρωτοβουλίες εισόδου απορρέουν από 

ευκαιρίες που δηµιουργούνται µέσω επαφών του δικτύου, και όχι µόνο από 

στρατηγικές αποφάσεις των µάνατζερ στην εταιρία. Σε γενικές γραµµές, οι θεωρίες 

δικτύου δεν αναιρούν απαραίτητα την ιδέα της ψυχικής απόστασης, ούτε αµφισβητούν 

τις υπάρχουσες απόψεις σχετικά µε την προοδευτική φύση της διεθνοποίησης. Ωστόσο, 

προτείνουν ότι η όλη διαδικασία είναι πολύ πιο σύνθετη και λιγότερο δοµηµένη από ότι 

προτείνουν παλιότερες θεωρίες και µοντέλα (Bell, 1995).  
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2.4.5 Η προσέγγιση των οργανωσιακών ικανοτήτων και πόρων (organization 

capability perspective) 

 

Η προσέγγιση των οργανωσιακών ικανοτήτων αναπτύχθηκε από τον Madhok (1997) 

και έχει τις ρίζες τις στη θεωρία που βασίζεται στους πόρους. Με βάση αυτή την 

προσέγγιση, η εταιρία αντιµετωπίζεται σαν ένα σύνολο πόρων και ικανοτήτων που 

συνδέονται µεταξύ τους µέσα από καθηµερινές λειτουργίες που είναι συγκεκριµένες για 

µια εταιρία και που υποστηρίζουν τις δραστηριότητές της που προσθέτουν αξία. Οι 

πόροι περιλαµβάνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τις οργανωσιακές διαδικασίες, τα 

χαρακτηριστικά των εταιριών, τις πληροφορίες και τη γνώση που ελέγχεται από µια 

εταιρία, που την καθιστούν ικανή να συλλάβει και να εφαρµόσει στρατηγικές 

αποδοτικά και αποτελεσµατικά (Barney, 1991 in Erramilli et al., 2002). Οι ικανότητες 

αναφέρονται σε ένα συνδυασµό πόρων που δηµιουργούν ικανότητες ανώτερης τάξης 

(Madhok, 1997). Για παράδειγµα, η φήµη της µάρκας, η πελατειακή βάση και η 

ικανότητα δηµιουργίας επανειληµµένων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µπορούν να 

θεωρηθούν σαν ανεξάρτητοι πόροι, που, όταν συνδυαστούν µε οργανωσιακές 

καθηµερινές λειτουργίες και τεχνολογία συνετά, µπορούν να δηµιουργήσουν µια 

ικανότητα (Erramilli et al., 2002). 

 

Στη προσέγγιση των οργανωσιακών ικανοτήτων και πόρων, η ιστορική διάσταση των 

δραστηριοτήτων µιας εταιρίας είναι κρίσιµη, αφού οι προηγούµενες εµπειρίες της 

παράγουν τις καθηµερινές συνήθειες στη βάση των οποίων πραγµατοποιεί επακόλουθες 

πράξεις. Εποµένως, οι οργανωσιακές ικανότητες συµπεριφέρονται και σαν πηγή 

συγκριτικού πλεονεκτήµατος και σαν περιορισµός (Madhok, 1997). Στα πλαίσια της 

εισόδου σε ξένη αγορά, η συµβατότητα µεταξύ των απαιτήσεων της συγκεκριµένης 

λειτουργίας και της υπάρχουσας βάσης γνώσεων είναι ένας πρωταρχικός παράγοντας 

στην στρατηγική εκτίµηση µιας συγκεκριµένης εισόδου από την εταιρία (Johanson and 

Vahlne, 1977; Tallman, 1991 in Madhok, 1998). Συνεπακόλουθα, η εσωτερίκευση 

παρέχει ένα πλεονέκτηµα και θα ήταν προτιµότερη σε αυτούς τους τοµείς όπου η 

εταιρία έχει µια ισχυρή βάση γνώσεων και κατέχει τις απαραίτητες καθηµερινές 

λειτουργίες. Από την άλλη πλευρά, ο περιορισµός των ικανοτήτων γίνεται σηµαντικός, 

όταν µια εταιρία εισέρχεται σε άγνωστες γι αυτήν περιοχές δραστηριότητας, όπου η 

τεχνολογική απόσταση και η απόσταση της αγοράς από τη δραστηριότητα στόχο είναι 

ακόµα πιο µακριά από τις γνώσεις της εταιρίας (Madhok, 1997). Σε τέτοιες 

καταστάσεις, µια εναλλακτική είναι να συµπληρωθούν οι πόροι της εταιρίας 
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παίρνοντας νέα γνώση από άλλους (Huber, 1991 in Madhok, 1997) και επακόλουθη 

ενσωµάτωσή τους στη βάση γνώσεών της. Άρα, οι συνεργασίες είναι ένα χρήσιµο 

όχηµα για την βελτίωση της γνώσης σε κρίσιµες περιοχές λειτουργίας, όπου το 

απαιτούµενο επίπεδο γνώσης υστερεί και δεν µπορεί να αναπτυχθεί µέσα σε ένα 

αποδεκτό πλαίσιο χρόνου ή κόστους (Madhok, 1997).  

 

Ένας άλλος παράγοντας που λαµβάνει υπόψη η προσέγγιση οργανωσιακών πόρων για 

την επιλογή µεθόδου διεθνούς επέκτασης είναι ο βαθµός που είναι µιµήσιµοι οι πόροι ή 

οι ικανότητες.  Όταν µια εταιρία εισέρχεται σε µια ξένη αγορά, πρέπει να µεταφέρει 

τους πόρους και τις ικανότητες στις ξένες λειτουργίες της. Συνεπώς, µια εταιρία πρέπει 

να επιλέξει µια µέθοδο εισόδου που µπορεί να µεταφέρει µε τον καλύτερο τρόπο τους 

πόρους ή ικανότητες από τις λειτουργίες της µητρικής χώρας προς τις λειτουργίες της 

χώρας υποδοχέα χωρίς να µειώσει την αξία τους, δηλαδή χωρίς να επηρεάσει την 

ικανότητα της εταιρίας να παράγει το επιθυµητό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Erramilli 

et al., 2002). Η µεταφορά ενός πόρου ή µιας ικανότητας δεν είναι  απαραίτητο να 

εσωτερικευτεί, εάν ο πόρος ή ικανότητα προς µεταφορά δεν είναι ατελώς µιµήσιµος 

(Madhok, 1997). Όταν, όµως, οι πόροι ή οι ικανότητες αυτού που εισέρχεται είναι 

ατελώς µιµήσιµες, ο συνεργάτης στη χώρα υποδοχέα είναι ανίκανος να τις 

απορροφήσει ή να τις αναπαράγει και να διεξάγει τις απαιτούµενες δραστηριότητες 

χωρίς να υποστεί µια σηµαντική απώλεια σε αξία, δηλαδή στο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, ο εισερχόµενος διεξάγει εσωτερική 

µεταφορά για να διατηρήσει την αξία του πόρου ή της ικανότητας (Erramilli et al., 

2002). Η ατελής ικανότητα µίµησης προκύπτει, όταν η ικανότητα είναι βαθιά ριζωµένη 

στις καθηµερινές οργανωσιακές λειτουργίες και γίνεται συγκεκριµένη για την εταιρία 

(Madhok, 1997), ενώ όταν οι πόροι είναι πλήρως µιµήσιµοι, όλες οι µέθοδοι είναι το 

ίδιο αποτελεσµατικές (Erramilli et al., 2002). 

 

2.4.6 Μοντέλα υιοθέτησης καινοτοµίας 

 

Τα µοντέλα υιοθέτησης της καινοτοµίας εστιάζουν στη διαδοχική µάθηση σε σύνδεση 

µε την υιοθέτηση καινοτοµίας. Με άλλα λόγια, η απόφαση για διεθνοποίηση θεωρείται 

σαν καινοτοµία για την εταιρία. Ο πίνακας 3 συνοψίζει τα πιο γνωστά µοντέλα που 

εξηγούν τη διαδικασία της διεθνοποίησης από µία προσέγγιση που σχετίζεται µε την 

καινοτοµία, τα οποία απορρέουν από τα στάδια του Roger (1962) της διαδικασίας 

υιοθέτησης. 
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Πίνακας 3: Επισκόπηση των µοντέλων διεθνοποίησης που σχετίζονται µε την 

καινοτοµία 

 

  

Bilkey and 
Tesar (1977) 

Cavusgil (1980) Czinkota (1982) Reid (1981) 

Σ
τ
ά
δ
ιο

 1
 

Η διοίκηση 
δεν 
ενδιαφέρεται 
για εξαγωγές 

Εγχώριο 
µάρκετινγκ: 
εταιρία πουλά µόνο 
στη µητρική χώρα  

Η εντελώς αδιάφορη 
εταιρία: δεν εξάγει ούτε καν 
ευκαιριακά και δε θεωρεί 
τις εξαγωγές απαραίτητες γι 
αυτή 

Επίγνωση των εξαγωγών: η 
εταιρία αναγνωρίζει ότι οι 
διεθνείς αγορές µπορούν να 
αποτελέσουν είτε µία 
πιθανή λύση σε προβλήµατα 
που υπάρχουν στην εγχώρια 
αγορά, είτε µία ευκαιρία για 
επέκταση και ανάπτυξη 
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Η διοίκηση 
είναι πρόθυµη 
να εκπληρώσει 
περιστασιακές 
παραγγελίες, 
αλλά δεν 
προσπαθεί να 
εξερευνήσει 
την 
εφικτότητα για 
ενεργές 
εξαγωγές. 

Προεξαγωγικό 
στάδιο: Η εταιρία 
αναζητά 
πληροφόρηση και 
αξιολογεί την 
εφικτότητα  
ανάληψης 
εξαγωγών 

Η µερικώς ενδιαφερόµενη 
εταιρία: ίσως 
αντιλαµβάνεται τη σηµασία 
και την εφικτότητα 
πραγµατοποίησης εξαγωγών 
και πιθανόν εξάγει, αλλά δε 
θεωρεί τις εξαγωγές 
εντελώς απαραίτητες και το 
ποσοστό των πωλήσεων της 
από εξαγωγές τείνει να είναι 
λιγότερο από 10%. 

Πρόθεση για εξαγωγές: η 
εταιρία σχηµατίζει 
προσδοκίες ως προς τα 
ενδεχόµενα αποτελέσµατα 
από τη διεθνή ανάµειξη, 
επηρεαζόµενη από 
παράγοντες που σχετίζονται 
µε κίνητρα, στάσεις και 
πιστεύω για τις εξαγωγές. 
Το έναυσµα για να 
ασχοληθεί η εταιρία µε τις 
εξαγωγές είναι πιθανόν µία 
µεµονωµένη παραγγελία 
από ξένο πελάτη, η 
συµµετοχή σε εµπορικές 
εκθέσεις ή επισκέψεις σε 
ξένες αγορές. 
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Η διοίκηση 
εξερευνά 
ενεργά την 
εφικτότητα για  
ενεργές 
εξαγωγές. 

Πειραµατική 
ανάµειξη: Η 
εταιρία ξεκινά 
εξαγωγές σε µια 
περιορισµένη βάση 
σε κάποια χώρα 
ψυχολογικά κοντά 

Ο πειραµατικός εξαγωγέας: 
η εµπειρία και η απόδοση 
που αποκτήθηκε στο 
προηγούµενο στάδιο µπορεί 
να προκαλέσει την εταιρία 
να εξερευνήσει την 
εφικτότητα 
πραγµατοποίησης 
περαιτέρω εξαγωγών. Αυτή 
η εταιρία συνήθως είναι 
νέος εξαγωγέας (λιγότερο 
από 10 χρόνια εξαγωγικής 
εµπειρίας) µε πωλήσεις από 
εξαγωγές σαν ποσοστό επί 
των συνολικών της 
πωλήσεων χαµηλές 
(λιγότερο από 20%). 

Εξαγωγική δοκιµή: η 
εταιρία ξεκινά την 
εξαγωγική της 
δραστηριότητα, 
ανταποκρινόµενη σε 
παραγγελίες πελατών από 
το εξωτερικό 
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Η εταιρία 
εξάγει σε µια 
πειραµατική 
βάση σε 
κάποια χώρα 
ψυχολογικά 
κοντά. 

Ενεργή ανάµειξη: 
Εξαγωγές σε 
περισσότερες νέες 
χώρες-άµεσες 
εξαγωγές-αύξηση 
στον όγκο 
πωλήσεων 

Ο έµπειρος µικρός 
εξαγωγέας: Μετά από 
εξαγωγές 10 ετών και άνω, 
ο πειραµατικός εξαγωγέας 
θα έχει προσλάβει 
τουλάχιστον δύο άτοµα 
πλήρως υπεύθυνα για 
εξαγωγές, Οι εξαγωγές σαν 
ποσοστό των συνολικών 
πωλήσεων θα είναι τώρα 
κάπου ανάµεσα στο 20-
40%. 

Αξιολόγηση εξαγωγών:εάν 
στο προηγούµενο στάδιο, η 
εταιρία πέτυχε τέτοιους 
στόχους όπως η κερδοφορία 
και η σταθερότητα των 
πωλήσεων, τότε έχει 
αποκοµίσει θετικές 
εντυπώσεις από τις 
εξαγωγές 
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Η εταιρία είναι 
ένας έµπειρος 
εξαγωγέας. 

Σταθερή ανάµειξη: 
Η διοίκηση 
διαρκώς κάνει 
επιλογές για την 
κατανοµή των 
περιορισµένων 
πόρων ανάµεσα σε 
εγχώριες και ξένες 
αγορές. 

Ο έµπειρος µεγάλος 
εξαγωγέας: βασίζεται 
περισσότερο στις εξαγωγές 
και είναι πιο αφοσιωµένος 
στην ανάπτυξη εξαγωγικών 
αγορών σε σύγκριση µε το 
µικρό εξαγωγέα. Οι 
εξαγωγικές πωλήσεις σαν 
ποσοστό των συνολικών 
πωλήσεων τώρα 
υπερβαίνουν το 40% και 
έχει ανατεθεί σε πάνω από 2 
άτοµα να ασχολούνται 
πλήρως µε εξαγωγικές 
δραστηριότητες  

Αποδοχή εξαγωγών: η 
εταιρία υιοθετεί ή 
απορρίπτει τις εξαγωγές. 
Για να προσδιοριστεί το 
σηµείο στο οποίο µια 
εταιρία µπορεί να θεωρηθεί 
ότι έχει υιοθετήσει τις 
εξαγωγές, συνήθως 
χρησιµοποιείται ένα 
κριτήριο όπως το ποσοστό 
των εξαγωγικών πωλήσεων 
προς τις συνολικές ή κάποια 
παραλλαγή του σαν δείκτης 
µέτρησης της εξαγωγικής 
επίδοσης  
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Η διοίκηση 
εξερευνά την 
εφικτότητα για 
εξαγωγές σε 
άλλες χώρες 
περισσότερο 
αποµακρυσµέν

ες ψυχολογικά.   

    

Πηγή: (Andresen, 1993; Cavusgil,S.T. and Godiwalla, Y.M., 1982; Hakam et al., 1993; Reid, 1981) 

 

Τα µοντέλα στον πίνακα έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Οι βασικές διαφορές είναι 

στον αριθµό των σταδίων και στη περιγραφή του κάθε σταδίου. Τα κίνητρα για έναρξη 

εξαγωγών, παραδείγµατος χάριν, φαίνεται να µεταφράζονται διαφορετικά στο µοντέλο 

του Bilkey and Tesar (1977) και του Czinkota (1982) σε σχέση µε τα µοντέλα του 

Cavusgil (1980) και Reid (1981).  Τα δύο πρώτα υποθέτουν ότι η εταιρία δεν 

ενδιαφέρεται για εξαγωγές στο στάδιο 1, και είναι πρόθυµη να εκπληρώσει ευκαιριακά 

παραγγελίες/ είναι µερικώς ενδιαφερόµενη στο στάδιο 2, γεγονός που το καθιστά 

λογικό να πιστεύει ότι  πρέπει να υπάρχει κάποιου είδους µηχανισµός «ώθησης» ή 

παράγοντας εξωτερικής αλλαγής που αρχίζει την εξαγωγική απόφαση. Στα άλλα δύο 

µοντέλα, η εταιρία περιγράφεται σαν µία µονάδα περισσότερο ενδιαφερόµενη και 

δραστήρια κατά τα πρώτα στάδια. Σε αυτά τα µοντέλα, ένας µηχανισµός «έλξης» ή 

παράγοντας εσωτερικής αλλαγής είναι πιθανώς µια πιο σχετική επεξήγηση για το λόγο 

που η εταιρία κινείται προς το επόµενο στάδιο. Εκτός του εναρκτήριου µηχανισµού, οι 
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διαφορές µεταξύ των µοντέλων φαίνεται να αντανακλούν περισσότερο εννοιολογικές 

διαφορές, παρά πραγµατικές περί της φύσης της διαδικασίας διεθνοποίησης. (Andresen, 

1993). 

 

 

2.4.7 Κριτική των θεωρητικών υποδειγµάτων 

 

Τα θεωρητικά υποδείγµατα που αναλύθηκαν παραπάνω έχουν συνεισφέρει σηµαντικά 

στη µελέτη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ. Ωστόσο, το καθένα από αυτά παρουσιάζει 

κάποιες αδυναµίες, οι οποίες καθιστούν αδύνατο να βασιστεί µια εταιρία αποκλειστικά 

σε ένα από αυτά προκειµένου, να επιλέξει τη µέθοδο διεθνούς επέκτασης που της 

ταιριάζει (Rialp and Rialp, 2001) και οι οποίες αναφέρονται  επιγραµµατικά παρακάτω.  

 

Πιο συγκεκριµένα, οι Johanson and Vahlne (1977,1990) δεν συµπεριέλαβαν τις 

συµβατικές µεθόδους διεθνούς επέκτασης στην αλυσίδα καθιέρωσης, παρόλο αυτές οι 

µέθοδοι υιοθετούνται συχνά από τις εταιρίες. Επίσης, το µοντέλο των σταδίων έχει 

δεχτεί κριτική για το γεγονός ότι είναι απόλυτα προσδιοριστικό, δηλαδή προβλέπει ότι 

η εταιρία ξεκινά στο στάδιο 1, έπειτα προχωρά στο στάδιο 2 κ.τ.λ., και άρα η ικανότητα 

της εταιρίας να κάνει στρατηγική επιλογή αναφορικά µε τις κατάλληλης µεθόδους 

εισόδου σε ξένες αγορές καταργείται. Παράλληλα, αγνοούνται οι λόγοι που  ωθούν την 

εταιρία στη µετάβαση από το ένα στάδιο στο. Τέλος, η εφαρµογή του µοντέλου έχει 

αµφισβητηθεί για τη βιοµηχανία των υπηρεσιών (Andersen, 1997; Rialp and Rialp, 

2001; Bell, 1995).  

 

Η θεωρία του κόστους συναλλαγής έχει τροποποιηθεί σε αρκετές µελέτες, προκειµένου 

να συµπεριλάβει οφέλη µη σχετιζόµενα µε το κόστος συναλλαγής, τα οποία απορρέουν 

από τον αυξηµένο έλεγχο ή την ολοκλήρωση. Στην πρωτότυπη µορφή της, έχει 

παρατηρηθεί ότι δεν κάνει σαφή διάκριση ανάµεσα στους διάφορους βαθµούς 

συνεργασίας µεταξύ των εταιριών (Andersen 1997; Erramilli and Rao, 1993). Επίσης, η 

πρακτική της αξία δεν είναι τόσο υψηλή, δεδοµένου ότι αφενός θέτει σαν µονάδα 

ανάλυσης την εκάστοτε συναλλαγή, ενώ στην πράξη επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι 

η ανάλυση σε επίπεδο εταιρίας και αφετέρου, συχνά τα σχετικά κόστη συναλλαγών 

µπορούν να αξιολογηθούν µόνο εµµέσως µε τη χρήση δεικτών, όπως ο βαθµός 

συγκεκριµενότητας των περιουσιακών στοιχείων και το επίπεδο εσωτερικής ή 

εξωτερικής αβεβαιότητας (Rialp and Rialp 2001). 
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Όσο αφορά στην προσέγγιση των οργανωσιακών ικανοτήτων και πόρων, η βασική της 

αδυναµία έγκειται στη δυσκολία µέτρησης των άυλων πόρων που µετατρέπονται σε 

οργανωσιακές ικανότητες (Andersen, 1997), ενώ η θεωρία δικτύων δε λαµβάνει υπόψη 

στις διαστάσεις των δικτύων παράγοντες, όπως οι πελάτες και οι κυβερνήσεις, που 

οδηγούν την εταιρία στη διεθνοποίηση, παρά µόνο το δίκτυο της παραγωγής (Rialp and 

Rialp 2001). Τέλος,  τα µοντέλα υιοθέτησης της καινοτοµίας χρησιµοποιούν έννοιες 

που δεν είναι ευδιάκριτες για την περιγραφή των επιµέρους σταδίων τους, µε 

αποτέλεσµα η οριοθέτηση των σταδίων να καθίσταται δύσκολη (Andersen, 1993).  

 

Στην παρούσα έρευνα το µοντέλο που υιοθετείται είναι το εκλεκτικό µοντέλο του 

Dunning. Αν και παρουσιάζει ορισµένες αδυναµίες λόγω της γενικότητάς του, η οποία 

περιορίζει την ικανότητα του για να εξηγήσει ή να προβλέψει κάποιες µορφές διεθνούς 

παραγωγής και τη συµπεριφορά µεµονωµένων επιχειρήσεων, ωστόσο, αποτελεί µια 

προσπάθεια για το σχηµατισµό ενός γενικού, αλλά λειτουργικά ελέγξιµου 

παραδείγµατος του διεθνούς εµπορίου (Dunning, 1988). Επιπρόσθετα, το εκλεκτικό 

µοντέλο του Dunning είναι το µόνο από τα διάφορα θεωρητικά υποδείγµατα που έχει 

αποδειχτεί ότι είναι και περιγραφικό και κανονιστικό (Nakos and Brouthers, 2002). 

Τέλος, έχει εφαρµοστεί στο παρελθόν σε εµπειρικές έρευνες για τη διεθνοποίηση των 

ΜΜΕ (Brouthers et al., 1996; Pinho, 2007; Nakos and Brouthers, 2002). 

 

2.5 Σύνοψη  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι εναλλακτικές µορφές διεθνούς επέκτασης που 

µπορεί να επιλέξει µια ΜΜΕ και ειδικότερα, επιχειρήθηκε µια περιγραφή των 

χαρακτηριστικών της κάθε µεθόδου, των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων 

τους, καθώς και των περιπτώσεων που ενδείκνυται ή αντενδείκνυται η χρήση τους. 

Ακολούθησε οµαδοποίηση αυτών των µεθόδων σύµφωνα µε µία οικονοµική και µία 

διοικητική προσέγγιση και έγινε παράθεση µιας έρευνας για τη διεθνοποίηση των 

ΜΜΕ. Στη συνέχεια, αφού αναλύθηκαν τα θεωρητικά µοντέλα, τα οποία ναι µεν 

περιγράφουν την επιλογή µεθόδου διεθνούς επέκτασης µιας ΠΕΕ, αλλά θεωρούνται 

σχετικά µε τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ, παρουσιάστηκαν οι αδυναµίες τους. Στο τέλος 

του κεφαλαίου, εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους η παρούσα έρευνα υιοθέτησε το 

εκλεκτικό µοντέλο του Dunning, το οποίο θα αναλυθεί παρακάτω στο κεφάλαιο 3. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΤΟ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ DUNNING 

 

3.1 Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το εκλεκτικό µοντέλο του Dunning 

 

Η ιδέα του εκλεκτικού παραδείγµατος της διεθνούς παραγωγής προτάθηκε πρώτη φορά 

από τον καθηγητή John H. Dunning το 1976 σε ένα Συµπόσιο Νόµπελ στη Στοκχόλµη, 

σχετικά µε τη ∆ιεθνή Κατανοµή της Οικονοµικής ∆ραστηριότητας. Το εκλεκτικό 

παράδειγµα ήταν ένα ολιστικό µοντέλο για τον προσδιορισµό και την αξιολόγηση 

αφενός της σηµασίας των παραγόντων που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις για την αρχική 

απόφαση της παραγωγής σε ξένη χώρα και αφετέρου του µεγέθους αυτής της 

παραγωγής (Dunning, 1988). Σύµφωνα µε το εκλεκτικό παράδειγµα, η επιλογή µιας 

µεθόδου διεθνούς επέκτασης επηρεάζεται από τρία είδη προσδιοριστικών παραγόντων: 

τα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας, τα πλεονεκτήµατα τοποθεσίας και τα πλεονεκτήµατα 

εσωτερίκευσης (Agarwal and Ramaswami, 1992; Brouthers et al., 1996), στα οποία, 

κατά τους Nakos και Brouthers (2002), συµπεριλαµβάνονται ειδικοί παράγοντες της 

εταιρίας και της αγοράς, οι οποίοι επηρεάζουν τις αντιλήψεις για τον κίνδυνο και τη 

σχετιζόµενη πιθανή απόδοση επί της επένδυσης, τη δέσµευση πόρων, καθώς και την 

επιθυµία της εταιρίας για έλεγχο πάνω στην επένδυση. Επίσης, το εκλεκτικό 

παράδειγµα επιτρέπει την ενσωµάτωση νέων προσδιοριστικών παραγόντων (οι 

διαστάσεις του µοντέλου) για την πρόβλεψη της µεθόδου διεθνούς επέκτασης µιας 

µικροµεσαίας επιχείρησης (ΜΜΕ) (Andersen, 1997). 

 

 Το εκλεκτικό µοντέλο ή το µοντέλο OLI (από τα αρχικά organizational, locational, 

internalization) (Dunning 1988; Dunning, 1993) αντιπροσωπεύει µια προσέγγιση 

πολλαπλών θεωριών για τη µελέτη της µεθόδου διεθνούς επέκτασης (Andersen, 1997; 

Agarwal and Ramaswami, 1992)  και συγκεκριµένα οι βασικές θεωρίες που 

χρησιµοποιούνται είναι η θεωρία διεθνούς εµπορίου, η θεωρία των πόρων και 

ικανοτήτων και η θεωρία κόστους συναλλαγών (Andersen, 1997). Επιλέγοντας τη λέξη 

«εκλεκτικό», ο Dunning ήθελε να δώσει έµφαση στη συµβολή των διαφόρων 

οικονοµικών θεωριών, όπως οι θεωρίες διεθνούς εµπορίου, της βιοµηχανικής 

οργάνωσης και των ατελειών της αγοράς (Agarwal and Ramaswami, 1992), για την 

κατανόηση των διακρατικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων  και να τονίσει ότι η 

άµεση ξένη επένδυση αποτελεί έναν από τους  πολλούς εναλλακτικούς τρόπους 

διεθνούς οικονοµικής ανάµειξης, οι οποίοι προσδιορίζονται από διάφορους κοινούς 

παράγοντες (Dunning, 1988).   
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Οι απαρχές του εκλεκτικού παραδείγµατος ή της εκλεκτικής θεωρίας, όπως αρχικά είχε 

ονοµαστεί, µπορούν να εντοπιστούν στα µέσα της δεκαετίας του 1950, όταν ο Dunning 

έγραφε τη διδακτορική διατριβή του µε θέµα την άµεση επένδυση των Ηνωµένων 

Πολιτειών στη βρετανική κατασκευαστική βιοµηχανία. Τα δεδοµένα κάποιων 

παλαιότερων ερευνών που έδειχναν ότι η εργατική παραγωγικότητα στον 

κατασκευαστικό κλάδο των Ηνωµένων Πολιτειών ήταν περίπου 2 µε 5 φορές 

υψηλότερη από την αντίστοιχη του Ηνωµένου Βασιλείου, ώθησαν τον Dunning να 

διερευνήσει σε ποιους λόγους οφειλόταν αυτή η διαφορά και να καταλήξει στην εξής 

υπόθεση: εάν η µεγαλύτερη παραγωγικότητα σχετίζεται αποκλειστικά µε τη διοίκηση, 

τότε οι θυγατρικές των αµερικάνικων κατασκευαστικών εταιριών στο Ηνωµένο 

Βασίλειο θα πρέπει να έχουν απόδοση τουλάχιστον τόσο καλή όσο και οι µητρικές 

εταιρίες και πολύ καλύτερη από τους εγχώριους ανταγωνιστές τους. Αυτό το ονόµασε 

ειδικό αποτέλεσµα της ιδιοκτησίας (ownership-specific effect), επειδή οι διαφορές στην 

παραγωγικότητα υποτίθεται ότι οφείλονται σε άυλους πόρους των µητρικών εταιριών, 

που µπορούν να µεταφερθούν γεωγραφικά. (Dunning, 2001). Εάν, ωστόσο, οι 

θυγατρικές αυτές στο Ηνωµένο Βασίλειο δεν κατέγραφαν καλύτερες επιδόσεις από 

τους εγχώριους ανταγωνιστές και εποµένως, πολύ χειρότερες από τις µητρικές τους, 

τότε η µεγαλύτερη παραγωγικότητα που παρατηρήθηκε στις έρευνες  οφειλόταν στα 

χαρακτηριστικά της αµερικανικής οικονοµίας που δε µπορούν να µεταφερθούν 

γεωγραφικά ή αλλιώς ειδικά χαρακτηριστικά της τοποθεσίας (location specific 

component) (Dunning, 2001).  

 

Τελικά, η έρευνά του αποκάλυψε ότι οι θυγατρικές δεν ήταν τόσο παραγωγικές όσο οι 

µητρικές εταιρίες τους, αλλά ήταν περισσότερο παραγωγικές από τους εγχώριους 

ανταγωνιστές. Εποµένως, τουλάχιστον για εκείνο το χρονικό διάστηµα, οι 

συγκεκριµένες διαφορές στην παραγωγικότητα εξηγούνταν µερικώς από τα ειδικά 

χαρακτηριστικά τοποθεσίας (L) και µερικώς από τα ειδικά χαρακτηριστικά ιδιοκτησίας 

(O). Επιπλέον, προκειµένου να ερµηνεύσει πλήρως την έκταση και τη µορφή των 

δραστηριοτήτων προστιθέµενης αξίας των εταιριών στις ξένες χώρες, συµπεριέλαβε 

ακόµη ένα σύνολο χαρακτηριστικών, τα οποία αποτελούνταν από τα πλεονεκτήµατα 

της δηµιουργίας και/ή εκµετάλλευσης των ειδικών πλεονεκτηµάτων ιδιοκτησίας 

εσωτερικά έναντι της απόκτησης και/ή πώλησης αυτών καθαυτών ή των δικαιωµάτων 

χρήσης τους µέσω της ανοιχτής αγοράς. Αυτά τα πλεονεκτήµατα είναι τα 

πλεονεκτήµατα εσωτερίκευσης (internalization advantages (I)) (Dunning, 2001). 
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Στο παρελθόν, ο Dunning είχε την τάση να αντιµετωπίζει τα πλεονεκτήµατα 

εσωτερίκευσης περισσότερο σαν απόρροια του τρόπου εκµετάλλευσης των 

πλεονεκτηµάτων ιδιοκτησίας παρά σαν µια δραστηριότητα αντικατάστασης της αγοράς 

που επέφερε τα δικά της ιεραρχικά πλεονεκτήµατα. Πλέον, αναγνωρίζει ότι µπορεί να 

είναι τα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας αυτά που προκύπτουν σαν άµεση συνέπεια των 

διασυνοριακών δραστηριοτήτων αντικατάστασης της αγοράς. Ωστόσο, πιστεύει ότι η 

ικανότητα µιας εταιρίας να επωφεληθεί από διασυνοριακές δραστηριότητες πρέπει να 

βασίζεται στα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει πριν την πράξη της εσωτερίκευσης 

(Dunning, 2001). 

 

3.2 Οι βασικές αρχές του παραδείγµατος 

 

Στην αρχική του µορφή, το εκλεκτικό παράδειγµα ανέφερε ότι το µέγεθος, η µορφή και 

η µέθοδος διεθνούς παραγωγής προσδιοριζόταν από το σχηµατισµό τριών σετ 

πλεονεκτηµάτων, όπως γινόταν αντιληπτός από τις επιχειρήσεις (Dunning, 1988; 

Dunning, 2001), ενώ η βασική του υπόθεση ήταν ότι το επίπεδο και η δοµή των ξένων 

δραστηριοτήτων µιας εταιρίας που προσθέτουν αξία θα εξαρτώνται από την 

ικανοποίηση των εξής τεσσάρων υποθέσεων: 

 

1η Υπόθεση: το βαθµό στον οποίο η εταιρία κατέχει διατηρήσιµα πλεονεκτήµατα 

ιδιοκτησίας, δηλαδή πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τη συγκεκριµένη φύση ή/και 

εθνικότητα της ιδιοκτησίας της εταιρίας (Dunning, 1988), σε σχέση µε εταιρίες άλλων 

εθνικοτήτων στις συγκεκριµένες αγορές που εξυπηρετεί ή που σχεδιάζει να 

εξυπηρετήσει (Dunning, 1993; Calvet, 1981). Αυτά τα πλεονεκτήµατα, τα οποία µπορεί 

να εµφανιστούν εναλλακτικά µε τον όρο µονοπωλιακά πλεονεκτήµατα ή ειδικά 

πλεονεκτήµατα µιας εταιρίας (firm-specific advantages) ή ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα (Hymer, 1960; Eramilli et al., 1997; Porter, 1980) πρέπει να αρκούν, 

ώστε να αποζηµιώνουν για τα έξοδα εγκατάστασης και λειτουργίας µιας 

δραστηριότητας που προσθέτει αξία και πραγµατοποιείται σε ξένη χώρα, πλέον αυτών 

που προκύπτουν από τους εγχώριους ή τους δυνητικούς παραγωγούς (Dunning, 1988). 

Τα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας συνήθως παίρνουν τη µορφή της προνοµιακής κατοχής 

άυλων περιουσιακών στοιχείων  ή της πρόσβασης σε ένα σετ περιουσιακών στοιχείων 

που παράγουν εισόδηµα (Dunning, 2001), καθώς επίσης και αυτών που προκύπτουν 

σαν αποτέλεσµα της κοινής διακυβέρνησης των διασυνοριακών δραστηριοτήτων 
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προστιθέµενης αξίας (Dunning 1993; Dunning, 2001), ενώ θεωρείται ότι αυξάνουν την 

ικανότητα δηµιουργίας πλούτου µιας εταιρίας, και εποµένως την αξία των 

περιουσιακών της στοιχείων (Dunning, 1993).  

 

 Παραδείγµατα πλεονεκτηµάτων ιδιοκτησίας αποτελούν:  

• µοναδικά προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν µπορούν εύκολα να αντιγραφούν από τους 

ανταγωνιστές και αποφέρουν κέρδη ανώτερα από τα ανταγωνιστικά προϊόντα της 

αγοράς 

• κατοχή πόρων που παρέχουν ένα τρόπο εισόδου σε αγορές που είναι διαφορετικά 

κλειστές 

• αποτελεσµατικές τεχνικές παραγωγής, διοίκησης και διανοµής που προσφέρουν 

χαµηλότερο κόστος σε σχέση µε αυτό των ανταγωνιστών 

• κάποια ισχυρή πατέντα ή κάποιο ευρέως γνωστό εµπορικό σήµα, που έχει σαν 

αποτέλεσµα ο άµεσος ανταγωνισµός να είναι εξασθενηµένος ή και ανύπαρκτος 

(Porter, 1980; Contractor, 1984). 

Ωστόσο, τα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας πρέπει να είναι και µοναδικά και διατηρήσιµα, 

ώστε να παρέχουν στην εταιρία ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην επιλογή µεθόδου 

διεθνούς επέκτασης (Porter, 1980). 

 

2η Υπόθεση: εφόσον ικανοποιείται η υπόθεση 1, το βαθµό στον οποίο η επιχείρηση 

αντιλαµβάνεται ότι τη συµφέρει περισσότερο να προσθέσει αξία στα πλεονεκτήµατα 

ιδιοκτησίας που κατέχει µεταφέροντάς τα εκτός των εθνικών συνόρων µέσω των δικών 

της οργανώσεων, πάρα να τα πουλήσει ή να πουλήσει το δικαίωµα χρήσης τους σε 

ξένες εταιρίες (Dunning 1988, Dunning 1993). Με άλλα λόγια, είναι σηµαντικό σε ποιο 

βαθµό οι εταιρίες πιστεύουν ότι τους συµφέρει να εσωτερικεύσουν τις αγορές για την 

παραγωγή και/ ή για τη χρήση αυτών των περιουσιακών στοιχείων και κάνοντας το 

αυτό να προσθέσει αξία σε αυτά (Dunning, 2001). Αυτά τα πλεονεκτήµατα 

αποκαλούνται πλεονεκτήµατα εσωτερίκευσης αγοράς (Dunning 1988; Dunning 1993) 

και µπορεί να αντανακλούν είτε τη µεγαλύτερη οργανωτική αποδοτικότητα των 

ιεραρχιών ή την ικανότητα των ιεραρχιών να ασκούν µονοπωλιακή εξουσία στα 

περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται υπό τη διακυβέρνησή τους (Dunning, 1993). 

 

3η Υπόθεση: εφόσον ικανοποιούνται οι υποθέσεις 1 και 2, το βαθµό στον οποίο 

εξυπηρετούνται τα παγκόσµια συµφέροντα της επιχείρησης µε τη δηµιουργία ή τη 

χρήση των πλεονεκτηµάτων ιδιοκτησίας της σε ξένη τοποθεσία. Η κατανοµή αυτών 



48 
 

των πόρων και ικανοτήτων θεωρείται άνιση και εποµένως, ανάλογα µε την κατανοµή 

τους, θα αποφέρουν ένα πλεονέκτηµα τοποθεσίας στις χώρες που τα κατέχουν  σε 

σχέση µε αυτές που δεν τα κατέχουν (Dunning, 1993). Οι επιχειρήσεις θα δεσµεύονται 

σε παραγωγή σε ξένη χώρα όποτε αντιλαµβάνονται ότι τους συµφέρει να συνδυάσουν 

ενδιάµεσα προϊόντα που µπορούν να µεταφερθούν χωρικά και που έχουν παραχθεί 

εγχώρια µε τουλάχιστον κάποιους συντελεστές παραγωγής που δε µετακινούνται ή 

άλλα ενδιάµεσα προϊόντα σε άλλη χώρα (Dunning, 1988). Εποµένως, η τρίτη 

προϋπόθεση σχετίζεται µε το βαθµό στον οποίο οι εταιρίες επιλέγουν να τοποθετήσουν 

τις δραστηριότητες που προσθέτουν αξία εκτός εθνικών συνόρων (Dunning, 2001). 

 

4η Υπόθεση: δεδοµένου του σχηµατισµού των πλεονεκτηµάτων ιδιοκτησίας, 

τοποθεσίας και εσωτερίκευσης µιας εταιρίας, το βαθµό στον οποίο αυτή η εταιρία 

πιστεύει ότι η παραγωγή σε ξένη χώρα είναι συνεπής µε τη µακροπρόθεσµη στρατηγική 

διοίκησης (Dunning, 1993). 

 

Οι γενικευµένες προβλέψεις του εκλεκτικού παραδείγµατος είναι ξεκάθαρες. Σε 

οποιαδήποτε δεδοµένη χρονική στιγµή, όσο πιο πολλά είναι τα πλεονεκτήµατα 

ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων µιας χώρας σε σχέση µε αυτών µιας άλλης χώρας, όσο 

πιο ισχυρό είναι το κίνητρό αυτών των επιχειρήσεων να εσωτερικεύσουν παρά να 

εξωτερικεύσουν τη χρήση αυτών των πλεονεκτηµάτων, όσο περισσότερο θεωρούν ότι 

τους συµφέρει να τα εκµεταλλευτούν από µια ξένη τοποθεσία, τότε τόσο πιο πιθανό 

είναι αυτές οι επιχειρήσεις να δεσµευτούν σε παραγωγή σε ξένη χώρα (Dunning, 1993). 

Το εκλεκτικό παράδειγµα επιπλέον ισχυρίζεται ότι η σηµασία του καθενός από αυτά τα 

πλεονεκτήµατα και ο σχηµατισµός τους είναι πιθανόν να ποικίλει ανάµεσα στις 

βιοµηχανίες (ή στα είδη δραστηριοτήτων προστιθέµενης αξίας), στις περιοχές, στις 

χώρες  ή ανάµεσα στις εταιρίες (Dunning, 2001). 

 

3.3 Ο ρόλος των ατελειών της αγοράς στο εκλεκτικό παράδειγµα 

 

Οι ατέλειες της αγοράς µπορούν να διακριθούν σε δοµικές και συναλλακτικές (Dunning 

and Rugman, 1985). Ο βαθµός στον οποίο το καθένα από τα παραπάνω είδη ατελειών 

της αγοράς προσδιορίζει τα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας των εταιριών εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά τους, τα προϊόντα που παράγουν, τις αγορές στις οποίες λειτουργούν, 

καθώς επίσης και από το εάν αντιµετωπίζουν τον ανταγωνισµό στατικά ή δυναµικά 

(Dunning, 1988). Ο Dunning (1988) κάνει τη διάκριση µεταξύ των πλεονεκτηµάτων 
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που προκύπτουν από δοµικές και από συναλλακτικές ατέλειες της αγοράς. Τα πρώτα, 

τα οποία αποκαλούνται asset ownership advantages (Oa),  προκύπτουν από την 

αποκλειστική ιδιοκτησία συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων από τις πολυεθνικές 

σε σχέση µε άλλες επιχειρήσεις και µπορούν να συµβούν µόνο σε µία κατάσταση όπου 

παρατηρούνται δοµικές στρεβλώσεις της αγοράς. Τα δεύτερα, τα οποία αποκαλούνται 

transaction ownership advantages (Ot), καθρεφτίζουν την ικανότητα των πολυεθνικών 

ιεραρχιών έναντι των εξωτερικών αγορών να συλλάβουν τα οφέλη των συναλλαγών ή 

να µειώσουν τα κόστη συναλλαγών που προκύπτουν από τη κοινή διακυβέρνηση ενός 

δικτύου αυτών των περιουσιακών στοιχείων, που βρίσκεται σε διαφορετικές χώρες 

(Dunning, 1983; Dunning, 1988; Johanson and Vahlne, 1990). Παλαιότερες αναλύσεις 

της άµεσης ξένης επένδυσης, κυρίως της παράδοσης του Hymer, ο οποίος έδινε 

υπερβολική έµφαση στα πλεονεκτήµατα της δύναµης της αγοράς (Dunning and 

Rugman, 1985), επικεντρωνόντουσαν στις δοµικές ατέλειες της αγοράς, στις οποίες 

συγκαταλέγονται τα πλεονεκτήµατα τύπου Bain, όπως οι οικονοµίες κλίµακας, τα 

πλεονεκτήµατα γνώσης, τα δίκτυα διανοµής, η διαφοροποίηση προϊόντος και τα 

πλεονεκτήµατα πίστωσης (Dunning and Rugman, 1985). Από µια άλλη προσέγγιση, 

αυτή της µοντέρνας θεωρίας της πολυεθνικής, ο κύριος λόγος ύπαρξης της διεθνούς 

παραγωγής θεωρείται να είναι η συναλλακτική αποτυχία της αγοράς (Dunning, 1988). 

Οι συναλλακτικές ατέλειες περιλαµβάνουν κόστη συναλλαγής (Williamson, 1975), τα 

οποία προκύπτουν φυσικά ή έστω υποτίθεται ότι είναι εξωγενή ως προς την εταιρία 

(Dunning and Rugman, 1985). Ωστόσο, οι πιο πετυχηµένες επιχειρήσεις είναι αυτές που 

είναι περισσότερο κατάλληλες να καλλιεργήσουν και να εκµεταλλευτούν και τους δύο 

τύπους πλεονεκτηµάτων ιδιοκτησίας (Dunning, 1988).   

 

Η επιθυµία από µέρους των εταιριών για εσωτερίκευση προέρχεται από τα παρακάτω 

είδη συναλλακτικού τύπου αποτυχίας της αγοράς: “α) αυτά που προκύπτουν από τον 

κίνδυνο και την αβεβαιότητα,  β) αυτά που προκύπτουν από την ικανότητα των 

επιχειρήσεων να εκµεταλλεύονται τις οικονοµίες µαζικής παραγωγής, αλλά µόνο σε 

κατάσταση ατελούς αγοράς και γ) αυτά που προκύπτουν όπου η συναλλαγή ενός 

συγκεκριµένου αγαθού ή υπηρεσίας παράγει κόστη και οφέλη εξωτερικά από αυτή τη 

συναλλαγή, αλλά τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται στους συµφωνηµένους όρους από τα 

συναλλασσόµενα µέρη” (Dunning, 1988, σελ. 3).  

 

 Η διάκριση των ατελειών της αγοράς σε δοµικού και συναλλακτικού τύπου επηρεάζει 

και τα πλεονεκτήµατα τοποθεσίας. Τα κόστη και/ή τα έσοδα από την παραγωγή σε 
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διάφορες τοποθεσίες µπορεί να επηρεάζονται από ατέλειες δοµικού τύπου, όπως η 

κρατική παρέµβαση (Dunning, 1988), αλλά και από ατέλειες συναλλακτικού τύπου 

όπως οι ενισχυµένες ευκαιρίες για arbitrage και µόχλευση ( Dunning, 1989).  

 

3.4 Σύνοψη  

 

Στο κεφάλαιο αυτό, αναλύθηκε το εκλεκτικό µοντέλο του Dunning. Αρχικά, 

περιγράφηκε πώς ο καθηγητής John H. Dunning κατέληξε στη διατύπωση του 

εκλεκτικού παραδείγµατος. Έπειτα, παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές του 

παραδείγµατος και πιο συγκεκριµένα, οι τέσσερις υποθέσεις οι οποίες προσδιορίζουν το 

επίπεδο και τη δοµή των ξένων δραστηριοτήτων µιας εταιρίας. Τέλος, έγινε µια 

σύντοµη περιγραφή του ρόλου των δοµικών και συναλλακτικών ατελειών της αγοράς 

στο εκλεκτικό παράδειγµα.  Όπως προαναφέρθηκε, σύµφωνα µε το εκλεκτικό 

παράδειγµα, η επιλογή µεθόδου διεθνούς επέκτασης προσδιορίζεται από 3 σετ 

πλεονεκτηµάτων. Στο επόµενο κεφάλαιο, σχηµατίζονται οι υποθέσεις της παρούσας 

έρευνας, που αφορούν στον τρόπο που επηρεάζουν αυτά τα πλεονεκτήµατα τη µέθοδο 

που θα επιλεχθεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

4.1 Πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας 

 

Σύµφωνα µε εµπειρικές έρευνες, οι εταιρίες που αντιλαµβάνονται ότι κατέχουν υψηλά 

πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας έχουν την τάση να προτιµούν πιο ολοκληρωµένες µεθόδους 

διεθνούς επέκτασης, όπως θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας και joint ventures 

(Brouthers et al., 1999;  Eramilli et al., 1997), προκειµένου να εκµεταλλευτούν 

επικερδώς την ανταγωνιστική τους ανωτερότητα (Eramilli et al., 1997). Για να 

ανταγωνιστούν τις εγχώριες εταιρίες της χώρας-υποδοχέα, οι εταιρίες θα πρέπει να 

κατέχουν ανώτερα περιουσιακά στοιχεία και δεξιότητες που να µπορούν να κερδίσουν 

οικονοµικές προσόδους, που θα είναι αρκετά υψηλές, ώστε να µπορούν να 

αντιµετωπίσουν τα υψηλά κόστη, που είναι απαραίτητα για να εξυπηρετηθούν αυτές οι 

αγορές. Σύµφωνα µε τους Hood and Young (1979), οι πόροι χρειάζονται για να 

απορροφήσουν τα υψηλά κόστη του marketing, για να εφαρµόζονται τα διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας και τα συµβόλαια και για να επιτυγχάνονται οικονοµίες κλίµακας 

(Agarwal and Ramaswami, 1992). Η ανταγωνιστική ισχύς µιας εταιρίας σε διεθνές 

επίπεδο όσο αφορά στα περιουσιακά της στοιχεία, αντικατοπτρίζεται από το µέγεθος 

της και από τη διεθνή εµπειρία της, ενώ όσο αφορά στις δεξιότητες της από την 

ικανότητα της να αναπτύσσει διαφοροποιηµένα προϊόντα (Agarwal and Ramaswami, 

1992; Dunning, 1993).  

 

4.1.1 Μέγεθος εταιρίας 

 

Το µέγεθος της εταιρίας αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα στην επιλογή µεθόδου 

διεθνούς επέκτασης.  Οι µεγαλύτερες εταιρίες συνήθως έχουν περισσότερους πόρους 

για να ακολουθήσουν µια πιο επιθετική στρατηγική διεθνοποίησης, για να 

απορροφήσουν τα αυξηµένα κόστη που συνδέονται µε τη διεθνοποίηση (Shrader et al., 

2000; Erramilli and Rao, 1993), τα οποία είναι σηµαντικά υψηλότερα σε σχέση µε αυτά 

που αντιµετωπίζουν οι  εταιρίες της χώρας υποδοχέα, προκειµένου να οργανώσουν τις 

δραστηριότητες τους (Buckley and Casson, 1976; Kumar, 1984), όπως και για να 

επενδύσουν στην πρόσληψη και εκπαίδευση διεθνούς προσωπικού (Calof, 1994).  Ένας 

άλλος λόγος, για τον οποίο το µέγεθος της εταιρίας επιδρά στην επιλογή µεθόδου 

διεθνούς επέκτασης, σχετίζεται µε τον κύκλο ανάπτυξης της εταιρίας (growth life 

cycle) (Calof, 1994). Οι µικρές εταιρίες αναπτύσσονται στην εγχώρια αγορά 
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αποφεύγοντας  τους κινδύνους της διεθνοποίησης, ενώ οι µεγαλύτερες εταιρίες 

οδηγούνται σε διεθνείς δραστηριότητες, προκειµένου να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. 

Ωστόσο, οι µικρές εταιρίες υψηλής τεχνολογίας µπορεί να γίνουν εξαγωγείς από την 

αρχή του κύκλου ζωής τους, λόγω των χαµηλών προοπτικών ανάπτυξης της εγχώριας 

αγοράς, καθώς επίσης και οι εταιρίες υψηλής εξειδίκευσης ή οι µικρές εταιρίες που 

πωλούν ακριβό κεφαλαιουχικό εξοπλισµό (Bonaccorsi, 1992). Επιπλέον, οι µικρότερες 

εταιρίες µπορεί να αποφεύγουν περισσότερο τον κίνδυνο λόγω έλλειψης πληροφόρησης 

και λόγω των επιπτώσεων σε περίπτωση αποτυχίας ενός διεθνούς εγχειρήµατος, οι 

οποίες θα είναι αρκετά σπουδαιότερες για µια µικρή σε σχέση µε µία µεγαλύτερη 

εταιρία. Τέλος, οι εταιρίες µεγαλύτερου µεγέθους  διαθέτουν µεγαλύτερη 

διαπραγµατευτική ικανότητα στις διαπραγµατεύσεις µε τις τοπικές κυβερνήσεις ως 

προς το ποσοστό ιδιοκτησίας που µπορούν να κατέχουν και την έκταση του ελέγχου 

που µπορούν να ασκούν στις θυγατρικές τους (Lecraw, 1984). Σύµφωνα µε εµπειρικές 

έρευνες (Terpstra and Yu, 1988; Agarwal and Ramaswami, 1992; Brouthers et al., 

1996) ) το µέγεθος της εταιρίας επιδρά θετικά στην επιλογή της άµεσης ξένης 

επένδυσης ως µέθοδο διεθνούς επέκτασης. 

 

4.1.2 ∆ιεθνής εµπειρία 

 

Συνήθως, το πρώτο διεθνές εγχείρηµα µιας εταιρίας περιλαµβάνει εξαγωγές ή licensing 

και µόνο αφότου αποκτήσει αρκετή διεθνή εµπειρία θα λάβει υπόψη την ξένη άµεση 

επένδυση ως µέθοδο διεθνούς επέκτασης (Porter, 1980; Pan and Tse, 2000; Bilkey, 

1978). Εταιρίες χωρίς εµπειρία είναι πιθανό να έχουν µεγαλύτερα προβλήµατα στη 

διαχείριση των ξένων δραστηριοτήτων. Παρατηρήθηκε ότι υπερβάλλουν όσο αφορά 

στους πιθανούς κινδύνους, παρόλο που αντιλαµβάνονται τις πιθανές αποδόσεις από τη 

λειτουργία σε µια ξένη αγορά. Αυτό κάνει την επιλογή των µεθόδων διεθνούς 

επέκτασης που δεν περιλαµβάνουν επένδυση κεφαλαίου (non-investment modes), όπως 

οι εξαγωγές ή η παραχώρηση δικαιωµάτων εκµετάλλευσης (licensing),  πιο πιθανή για 

αυτές τις εταιρίες. Αντιστρόφως, εταιρίες µε µεγαλύτερη διεθνή εµπειρία προσδοκάται 

να προτιµούν µεθόδους  που περιλαµβάνουν επένδυση κεφαλαίων (investment modes 

of entry), δηλαδή άµεσες ξένες επενδύσεις και joint ventures (Agarwal and 

Ramaswami, 1992). Η διεθνής εµπειρία συµβάλλει στη διαχείριση των κινδύνων και 

στη µείωση της ασάφειας και της πολυπλοκότητας, που αφορά στην ενασχόληση σε 

διεθνείς αγορές και σαν αποτέλεσµα, αυξάνει την πιθανότητα οι µάνατζερ να 

αποδεχτούν διεθνείς κινδύνους (Shrader et al., 2000). Επίσης, στην περίπτωση που µια 
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εταιρία διαθέτει γνώση από µια συγκεκριµένη αγορά λόγω της εµπειρίας της σε αυτή, 

είναι πιθανό να θελήσει να αυξήσει τη δέσµευσή της σε αυτή, αφού σύµφωνα µε τους 

Johanson και Vahlne (1977) η γνώση αυτή, η οποία θεωρείται πόρος της εταιρίας, είναι 

καλύτερη για τη συγκεκριµένη αγορά και θα αξιοποιηθεί σε µεγαλύτερο βαθµό µε την 

ενασχόληση σε αυτή. Επιπλέον, εξαιτίας της έκθεσης στις διεθνείς δραστηριότητες, η 

οργανωτική δοµή µιας εταιρίας και το σύστηµα που διαθέτει για συλλογή πληροφοριών 

και αξιολόγηση είναι πιθανό να αλλαχθούν για να προσαρµοστούν στις νέες 

προκλήσεις. Αυτή η αλλαγή, αν και προκλήθηκε από τις δραστηριότητες σε 

συγκεκριµένες χώρες, θα επηρεάσει τη λειτουργία της εταιρίας και σε άλλες χώρες 

(Terpstra and Yu, 1988). Η θετική επίδραση της διεθνούς εµπειρίας στην επιλογή της 

άµεσης επένδυσης ως µέθοδο διεθνούς επέκτασης αποδεικνύεται από διάφορες 

εµπειρικές µελέτες (Shrader et al., 2000; Brouthers et al., 1996, Ball and Tschoegl, 

1982). Η αντίθετη άποψη, σύµφωνα µε την οποία οι άπειρες εταιρίες απαιτούν 

µεγαλύτερο βαθµό ιδιοκτησίας, βασίζεται στον εθνοκεντρικό προσανατολισµό κάποιων 

εταιριών, που τις οδηγεί να απαιτούν  οµοεθνείς σε θέσεις κλειδιά, κατάσταση η οποία 

είναι ευκολότερο να επιτευχθεί µέσω της ιδιοκτησίας από ότι µέσω των 

διαπραγµατεύσεων (Wiechmann and Pringle, 1979).  

 

4.1.3 ∆ιαφοροποιηµένα προϊόντα 

 

Μια εταιρία που κατέχει ένα διαφοροποιηµένο προϊόν ή µια ιδιόκτητη τεχνολογία θα 

επιδιώξει να εκµεταλλευτεί αυτό το πλεονέκτηµα σε ξένες αγορές (Contractor, 1984), 

καθώς η διαφοροποίηση προϊόντος είναι ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα ιδιοκτησίας, που 

µπορεί να εξασφαλίσει υψηλές πωλήσεις σε µια ξένη αγορά (Erramilli et al., 1997; 

Shrader et al., 2000). Οι εταιρίες προσπαθούν να διαφοροποιήσουν προϊόντα µε 

πολλούς τρόπους, αλλά ένας σηµαντικός παράγοντας είναι η δηµιουργία θετικής 

εικόνας της µάρκας (brand image) µέσω της χρήσης προωθητικών ενεργειών 

marketing, συµπεριλαµβανοµένου της διαφήµισης (Erramilli et al., 1997). Προϊόντα µε 

υψηλή διαφοροποίηση, µε διακριτά πλεονεκτήµατα έναντι των ανταγωνιστικών 

προϊόντων, δίνουν στους πωλητές σηµαντική τιµολογιακή ευχέρεια. Συνεπώς, τέτοια 

προϊόντα µπορούν να απορροφήσουν υψηλά µοναδιαία κόστη µεταφοράς και υψηλούς 

εισαγωγικούς δασµούς και να παραµένουν ακόµα ανταγωνιστικά στην ξένη χώρα-

στόχο (Root, 1987). Ωστόσο, όταν µια εταιρία κατέχει την ικανότητα να αναπτύσσει 

διαφοροποιηµένα προϊόντα,  ίσως αντιµετωπίσει τον κίνδυνο της απώλειας 

µακροπρόθεσµων εισοδηµάτων, εάν µοιραστεί αυτή τη γνώση µε τις εταιρίες της 
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χώρας-υποδοχέα (Hill et al., 1990), οι οποίες µπορεί εάν αποκτήσουν αυτή τη γνώση, 

να αποφασίσουν να λειτουργήσουν σαν µια ανεξάρτητη οντότητα στο µέλλον. 

Εποµένως, όταν η εταιρία κατέχει αυτές τις δεξιότητες, τότε µέθοδοι διεθνούς 

επέκτασης που επιτρέπουν υψηλότερο έλεγχο θα είναι πιο αποτελεσµατικές (Agarwal 

and Ramaswami, 1992). Σύµφωνα µε εµπειρικές µελέτες, η ικανότητα µιας εταιρίας να 

παράγει διαφοροποιηµένα προϊόντα σχετίζεται σηµαντικά µε τη επιλογή µεθόδου 

διεθνούς επέκτασης (Nakos and Brouthers, 2002; Erramilli et al., 1997). Oι ΜΜΕ που 

έχουν περισσότερο διαφοροποιηµένα προϊόντα έχουν την τάση να χρησιµοποιούν 

µεθόδους που περιλαµβάνουν επένδυση σε ίδια κεφάλαια (equity modes of entry), 

δηλαδή θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας και joint ventures, ενώ οι ΜΜΕ µε 

λιγότερο διαφοροποιηµένα προϊόντα είχαν την τάση να χρησιµοποιούν µεθόδους που 

δεν περιλαµβάνουν επένδυση σε ίδια κεφάλαια (non-equity modes), όπως εξαγωγές και 

συµβατικές συµφωνίες (contractual agreements) (Nakos and Brouthers, 2002; Brouthers 

et al., 1996). Σε έρευνα του Coughlan (1985), σχετικά µε την επιλογή ανάµεσα σε 

ολοκληρωµένα και ανεξάρτητα κανάλια διανοµής για την εξυπηρέτηση µιας ξένης 

αγοράς, υποστηρίχθηκε η υπόθεση ότι προϊόντα µε υψηλή διαφοροποίηση είναι πιο 

πιθανό να πουληθούν µέσω ολοκληρωµένων καναλιών. Η υπόθεση αυτή βασίστηκε στο 

αναλυτικό µοντέλο των  McGuire και Staelin (1983) για την επιλογή καναλιού 

διανοµής λιανικής σε ένα δυοπώλιο, όπου οι λιανοπωλητές φέρουν το προϊόν µόνο ενός 

κατασκευαστή (Anderson and Coughlan, 1987). 

 

4.2 Πλεονεκτήµατα τοποθεσίας 

 

Τα ειδικά πλεονεκτήµατα τοποθεσίας (location-specific advantages) είναι τα 

πλεονεκτήµατα που απολαµβάνουν οι εταιρίες που λειτουργούν σε µια συγκεκριµένη 

τοποθεσία (Erramilli et al., 1997). Οι εταιρίες που αντιλαµβάνονται υψηλά 

πλεονεκτήµατα  τοποθεσίας έχουν την τάση να προτιµούν πιο ολοκληρωµένες 

µεθόδους διεθνούς επέκτασης, όπως θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας και joint 

ventures (Brouthers et al., 1999). Παραδείγµατα πλεονεκτηµάτων τοποθεσίας 

αποτελούν οι πωλήσεις και η δυνητική ζήτηση, οι διαφορές ή οι οµοιότητες στην 

κουλτούρα, οι οικονοµικές, νοµικές και εµπορικές πολιτικές και η διαθεσιµότητα 

χαµηλότερου κόστους  παραγωγής (Dunning, 1993).  
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4.2.1 Προοπτικές τη αγοράς 

 

Η ελκυστικότητα µιας αγοράς χαρακτηρίζεται σε όρους προοπτικών της αγοράς 

(market potential), δηλαδή µέγεθος και ανάπτυξη της αγοράς, και επενδυτικού 

κινδύνου.  Οι εταιρίες που ενδιαφέρονται να εξυπηρετήσουν ξένες αγορές προσδοκάται 

να προτιµήσουν την είσοδο σε πιο ελκυστικές αγορές, επειδή οι πιθανότητες να 

πετύχουν υψηλές αποδόσεις είναι καλύτερες σε αυτές τις αγορές. (Agarwal and 

Ramaswami, 1992), λόγω των σηµαντικών ευκαιριών που παρουσιάζουν (Kwon and 

Konopa, 1993). Πιο συγκεκριµένα, το µέγεθος της αγοράς επηρεάζει θετικά την 

απόφαση για άµεσες ξένες επενδύσεις. Μακροπρόθεσµα, το µέγεθος µιας αγοράς 

αποτελεί ένα µέσο αύξησης κερδών, επειδή αντανακλά τη δυνατότητα για 

εκµετάλλευση των οικονοµιών κλίµακας και για µείωση στα οριακά κόστη παραγωγής 

(Sabi, 1988). Ακόµα και αν οι οικονοµίες κλίµακας δεν είναι σηµαντικές, µια εταιρία 

µπορεί και πάλι να επιλέξει επενδυτικές µεθόδους, αφού παρέχουν στην εταιρία την 

ευκαιρία να εδραιώσει µακροπρόθεσµη παρουσία στην αγορά (Agarwal and 

Ramaswami, 1992).  Επιπλέον, επειδή οι άµεσες ξένες επενδύσεις αντιπροσωπεύουν τη 

δέσµευση πόρων σε λειτουργίες που λαµβάνουν χώρα σε άγνωστα περιβάλλοντα και 

άρα σε πιο επικίνδυνα, οι εταιρίες έχουν την τάση να επενδύουν σε χώρες µε 

µεγαλύτερο µέγεθος αγοράς σαν αποζηµίωση για τον κίνδυνο που αναλαµβάνουν 

(Terpstra and Yu, 1988), για να εξασφαλίσουν ότι θα επανακτήσουν τα κόστη της 

αρχικής ξένης επένδυσης (Calvet, 1981) και για να καλύψουν τα αυξηµένα σταθερά 

κόστη µιας στρατηγικής διεθνοποίησης (Contractor, 1984). Σύµφωνα µε τον Davidson 

(1980), η άµεση ξένη επένδυση σε µια χώρα αποτελεί συνετή επιλογή από οικονοµική 

άποψη, µόνο όταν ο όγκος των πωλήσεων στη συγκεκριµένη χώρα ξεπερνά το επίπεδο 

στο οποίο το µέσο κόστος εξυπηρέτησης της αγοράς µέσω εξαγωγών ξεπερνά το µέσο 

κόστος παραγωγής εντός της αγοράς. Σε γενικές γραµµές, οι µικρές αγορές ευνοούν 

στρατηγικές που έχουν χαµηλό νεκρό σηµείο πωλήσεων (εξαγωγές έµµεσες και µέσω 

αντιπροσώπων, licensing και κάποιες συµβατικές συµφωνίες). Αντίστροφα, αγορές µε 

υψηλές προοπτικές πωλήσεων µπορούν να δικαιολογήσουν στρατηγικές µε υψηλά 

νεκρά σηµεία πωλήσεων (επένδυση σε ίδια κεφάλαια) (Root, 1987). 

 

Η επιθυµία των εταιριών να εκµεταλλευτούν µια αγορά µε µεγάλες προοπτικές 

ανάπτυξης αποτέλεσε ένα ισχυρό κίνητρο για διεθνοποίηση στην έρευνα του Weinstein 

(1977).  Σύµφωνα µε εµπειρικές µελέτες (Nakos and Brouthers, 2002; Brouthers et al., 

1996;  Terpstra and Yu, 1988; Contractor, 1984) το µέγεθος της αγοράς της χώρας 
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υποδοχέα επιδρά θετικά στις επενδύσεις σε άλλες χώρες. Οι ΜΜΕ που 

αντιλαµβάνονται ότι µια αγορά έχει υψηλές προσδοκίες ανάπτυξης έχουν την τάση να 

χρησιµοποιούν µεθόδους διεθνούς επέκτασης που περιλαµβάνουν επένδυση κεφαλαίου, 

ενώ οι ΜΜΕ που αντιλαµβάνονται χαµηλότερες προσδοκίες έχουν την τάση να 

χρησιµοποιούν µεθόδους που δεν περιλαµβάνουν επένδυση κεφαλαίου.  

 

4.2.2 Χαµηλά κόστη παραγωγής 

 

H ποιότητα, η ποσότητα και το κόστος των πρώτων υλών, της εργασίας, της ενέργειας 

και άλλων παραγωγικών συντελεστών στη χώρα-στόχο, καθώς επίσης και η ποιότητα 

και το κόστος των οικονοµικών υποδοµών (µεταφορές, επικοινωνίες, λιµάνια,  κτλ) 

έχουν µία προφανή επίδραση στις αποφάσεις για στρατηγική διεθνούς επέκτασης.  Τα 

χαµηλά κόστη παραγωγής στη χώρα στόχο ενθαρρύνουν κάποιου είδους τοπική 

παραγωγή έναντι των εξαγωγών, ενώ τα υψηλά κόστη συνηγορούν κατά της εγχώριας 

παραγωγής (Root, 1987). Επιπλέον, οι εταιρίες που ανταγωνίζονται µε βάση το κόστος 

συχνά εισέρχονται σε ξένες αγορές, ακόµα και σε αυτές που είναι υψηλού κινδύνου, για 

να επιτύχουν οικονοµίες κλίµακας, να µειώσουν τα κόστη παραγωγής, να επιµηκύνουν 

τους κύκλους ζωής των προϊόντων και άρα, να αυξήσουν τις πωλήσεις. Αυτού του 

είδους η στρατηγική µπορεί επίσης να οδηγήσει στην επιλογή µεθόδων που 

προβλέπουν µεγαλύτερη δέσµευση και επιτρέπουν την ύπαρξη µεγαλύτερου ελέγχου 

του κόστους (Shrader et al., 2000). Τέλος, σύµφωνα µε τον Vernon (1966) για προϊόντα 

των οποίων η τεχνολογία είναι σχετικά σταθερή, δηλαδή δε µεταβάλλεται µε γρήγορους 

ρυθµούς, οι εταιρίες έχουν την τάση να επενδύσουν τους πόρους τους σε 

αναπτυσσόµενες χώρες, προκειµένου να επωφεληθούν από την παραγωγή σε χαµηλό 

κόστος, εισάγοντας   προϊόντα παλαιότερης τεχνολογίας ή περισσότερο σταθερά σε 

αυτές τις λιγότερο απαιτητικές αγορές. Η θετική επίδραση του χαµηλού κόστους 

παραγωγής στην επιλογή της άµεσης ξένης επένδυσης ως µέθοδο διεθνούς επέκτασης 

αποδεικνύεται και εµπειρικά (Carstensen and Toubal, 2004; Cushman, 1987; Young 

and Lan, 1997) 

 

4.2.3 Οι διαφορές στην κουλτούρα και στις επιχειρηµατικές πρακτικές 

 

Η επιλογή στρατηγικής διεθνούς επέκτασης από µια εταιρία επηρεάζεται και από 

κοινωνικοπολιτιστικούς παράγοντες. Εξαιρετικής σηµασίας είναι η πολιτισµική 

απόσταση (cultural distance) ανάµεσα στις κοινωνίες της χώρας από την οποία 
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προέρχεται η εταιρία και της χώρα στην οποία θέλει να εισέλθει (Root, 1987). Όποτε 

µια εταιρία επιχειρεί να επεκταθεί διεθνώς είτε µέσω joint ventures είτε µέσω µιας 

εξαγοράς, έρχεται αντιµέτωπη και µε µια εθνική και µε µια εταιρική κουλτούρα. 

(Barkema et al., 1996). Οι διαφορές στην κουλτούρα και στις επιχειρηµατικές 

πρακτικές ανάµεσα στην χώρα προέλευσης και στην χώρα υποδοχέα αποτελούν ένα 

µέρος της έννοιας της «ψυχικής απόστασης», η οποία συνδέεται µε τη χρονική σειρά 

που πραγµατοποιούνται οι διαδοχικές ενέργειες που πραγµατοποιεί µια εταιρία, που 

προοδευτικά εγκαθιστά λειτουργίες σε ξένες χώρες (Johanson and Vahlne, 1977).  Η 

αντιλαµβανόµενη απόσταση ανάµεσα στις εν λόγω κουλτούρες αποτελεί µια 

συνάρτηση του βασικού επίπεδου της «ψυχικής απόστασης», η οποία αποτελεί το 

βαθµό στον οποίο µια εταιρία είναι αβέβαιη για τα χαρακτηριστικά µιας ξένης αγοράς 

(Kogut and Singh, 1988), και της προηγούµενης εµπειρίας της χώρας σε αυτή τη 

κουλτούρα (Hill et al., 1990). Στη µελέτη τους οι Kogut και Singh (1988) επιχείρησαν 

να εξηγήσουν τις διαφορετικές τάσεις που παρουσιάζουν οι χώρες στην επιλογή 

µεθόδου διεθνούς επέκτασης έχοντας σαν αφετηρία ότι οι διαφορές στις κουλτούρες 

µεταξύ των χωρών επηρεάζουν τις αντιλήψεις των µάνατζερς όσο αφορά στα κόστη και 

τις αβεβαιότητες των εναλλακτικών µεθόδων διεθνούς επέκτασης. Υποθέτοντας ότι τα 

έσοδα παραµένουν σταθερά µεταξύ των εναλλακτικών, οι µάνατζερς θα επιλέξουν τη 

µέθοδο που ελαχιστοποιεί τα αντιλαµβανόµενα κόστη που συνδέονται µε αυτή. Λόγω 

της δυσκολίας ενσωµάτωσης µιας ήδη υπάρχουσας ξένης διοίκησης, οι πολιτισµικές 

διαφορές είναι πιθανό να είναι πολύ σηµαντικές στην περίπτωση µιας εξαγοράς. Όντως, 

εµπειρικές έρευνες σε κυρίως εγχώριες εξαγορές έχουν δείξει ότι τα κόστη µετά την 

εξαγορά είναι σηµαντικά (Kogut and Singh, 1988) και επηρεάζονται από αυτό που ο 

Jemison και Sitkin (1986) αποκαλούν organizational fit των δύο εταιριών, το οποίο 

ορίζουν  ως «το ταίριασµα µεταξύ διοικητικών πρακτικών, πολιτισµικών πρακτικών, 

και προσωπικών χαρακτηριστικών µεταξύ της εταιρίας στόχου και της µητρικής 

εταιρίας» (Jemison and Sitkin, 1986, p. 147).  

 

Όταν οι πολιτισµικές αξίες, η γλώσσα, οι κοινωνικές δοµές και οι τρόποι ζωής της 

χώρας στόχου διαφέρουν σηµαντικά από αυτούς της χώρας προέλευσης, οι διεθνείς 

µάνατζερ είναι περισσότερο επιρρεπής στο να νιώσουν αδαείς για τη χώρα στόχο και 

φοβισµένοι για την ικανότητα να διοικήσουν τις παραγωγικές λειτουργίες εκεί (Root, 

1987). Σε αντίθεση, όταν υπάρχει µικρή απόσταση στην κουλτούρα, η αβεβαιότητα ή η 

άγνοια της διοίκησης για τις τοπικές συνθήκες θα είναι σχετικά χαµηλή, επιτρέποντας 

στην εταιρία να είναι λιγότερο επιφυλακτική (risk-averse) και να επιλέξει τις άµεσες 
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επενδύσεις ως µέθοδο διεθνούς επέκτασης (Davidson, 1980).  Επιπρόσθετα, η ύπαρξη 

µεγαλύτερων γλωσσικών διαφορών µεταξύ των χωρών από ότι εντός της χώρας 

καθιστά περισσότερο δαπανηρή τη µετάδοση πληροφοριών διεθνώς από ότι σε εθνικό 

επίπεδο. Λόγω του υψηλότερου κόστους µεταφοράς πληροφόρησης από χώρα σε χώρα, 

οι εγχώριοι επιχειρηµατίες θα έχουν ένα πλεονέκτηµα στην πληροφόρηση σε σχέση µε 

τους ξένους ανταγωνιστές τους. Ο εγχώριος επιχειρηµατίας συσσωρεύει µε φυσικό 

τρόπο γνώσεις για τις οικονοµικές, κοινωνικές, νοµικές και πολιτιστικές συνθήκες της 

χώρας του, ενώ οι ξένοι πρέπει συχνά να ξοδέψουν σηµαντική ποσότητα χρόνου και 

χρήµατος για να αποκτήσουν τον ίδιο όγκο πληροφόρησης (Hennart, 1982). Η µεγάλη 

πολιτισµική απόσταση συνήθως προκαλεί υψηλά κόστη για απόκτηση πληροφόρησης, 

τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της απόδοσης των 

υπαλλήλων στις γραφειοκρατίες (Erramilli and Rao, 1993). Εποµένως, µια ουσιαστική 

πολιτισµική απόσταση ευνοεί µεθόδους επέκτασης που περιορίζουν τη δέσµευση της 

εταιρίας στη χώρα στόχο (Root, 1987), ενώ µια µικρότερη απόσταση ενθαρρύνει ην 

άµεση επένδυση, αφού η ύπαρξη παρόµοιας γλώσσας και κουλτούρας διευκολύνει τη 

διάδοση πληροφοριών για το προϊόν (Davidson, 1980). Επιπλέον, όσο µεγαλύτερες 

είναι οι διαφορές στην κουλτούρα και στις επιχειρηµατικές πρακτικές, τόσο πιθανότερο 

είναι οι εταιρίες να αποφύγουν τις άµεσες ξένες επενδύσεις και να προτιµήσουν 

µεθόδους διεθνούς επέκτασης που βελτιώνουν την ευελιξία τους για απόσυρση από την 

αγορά σε περίπτωση που δεν µπορούν να εγκλιµατιστούν σε αυτή (Kim and Hwang, 

1992; Hill et al., 1990).  Σύµφωνα µε τη µελέτη των Brouthers, Brouthers και Werner 

(1996), όταν οι πολιτισµικές διαφορές είναι µικρές και όταν υπάρχουν οµοιότητες σε 

οικονοµικά και πολιτικά θέµατα, οι εταιρίες προτιµούν ολοκληρωµένες µεθόδους 

διεθνούς επέκτασης.  

 

4.2.4 Αντιλαµβανόµενος κίνδυνος της χώρας-υποδοχέα 

 

Ο κίνδυνος της χώρας-υποδοχέα διακρίνεται σε: κίνδυνο που οφείλεται σε 

αβεβαιότητες και κινδύνους από το εξωτερικό περιβάλλον, που ενσωµατώνονται στο 

περιβάλλον της αγοράς (contextual risks) και σε κίνδυνο που προκύπτει εσωτερικά από 

την καιροσκοπική συµπεριφορά των εταιριών, όπως αθέτηση των υποχρεώσεων τους 

(transactional risks).  ∆εδοµένου ότι η διαχείριση µιας επένδυσης σε ίδια κεφάλαια 

είναι µια συνεχής διαδικασία, η πρόβλεψη και η διασφάλιση έναντι των κινδύνων είναι 

δύσκολη, παρόλο που κάποια προστασία -όπως προγράµµατα ασφάλισης από τη 

µητρική χώρα- είναι διαθέσιµη. Σε αντίθεση, οι ξένες εταιρίες που υιοθετούν µεθόδους 
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που δε συµπεριλαµβάνουν επένδυση κεφαλαίου, έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

γνωρίζουν σε τι κινδύνους θα εµπλακούν και πώς να προστατευτούν από αυτούς, αφού 

είναι ευκολότερο να προβλέψουν τα είδη και τη σοβαρότητα των κινδύνων (Pan and 

Tse, 2000). Οι µάνατζερς εξισορροπούν τους κινδύνους της χώρας στην οποία 

επιθυµούν να εισέλθουν µε τη µέθοδο διεθνούς επέκτασης που θα επιλέξουν και µε το 

µέρος των συνολικών εσόδων της εταιρίας που θα εκτεθεί στους κινδύνους που 

απορρέουν από τη δραστηριοποίηση σε αυτή τη χώρα. Εποµένως, είναι πιθανό να 

επιλέξουν να µην εξαρτώνται σηµαντικά για απόκτηση εισοδηµάτων από χώρες 

υψηλού κινδύνου και να υιοθετήσουν µεθόδους διεθνούς επέκτασης που απαιτούν 

µικρότερες δεσµεύσεις πόρων, όπως για παράδειγµα οι εξαγωγές (Shrader et al., 2000).   

 

Σύµφωνα µε τον Root (1987), το επενδυτικό κλίµα της χώρας υποδοχέα, το οποίο είναι 

ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση για ξένη επένδυση, εξαρτάται 

άµεσα ή έµµεσα από τη συµπεριφορά του πολιτικού συστήµατος της χώρας υποδοχέα 

και εποµένως, η αξιολόγηση του µελλοντικού επενδυτικού κλίµατος µιας χώρας 

αποτελεί µια αξιολόγηση του πολιτικού κινδύνου που περιβάλει το εκάστοτε 

επενδυτικό εγχείρηµα.  Για το διεθνή µάνατζερ, ο πολιτικός κίνδυνος προκύπτει από 

την αβεβαιότητα του για τη συνέχιση των παρουσών  πολιτικών συνθηκών και των 

κυβερνητικών πολιτικών στη ξένη χώρα υποδοχέα, που είναι κρίσιµες για την 

κερδοφορία µιας πραγµατικής ή µιας προτεινόµενης επιχειρηµατικής συµφωνίας.  

 

Ο πολιτικός κίνδυνος διακρίνεται σε: 

• κίνδυνο γενικής αστάθειας (βιωσιµότητα του πολιτικού συστήµατος),  

• κίνδυνο ιδιοκτησίας/ ελέγχου (απαλλοτρίωση),  

• κίνδυνο λειτουργικό (κυβερνητικές πολιτικές) και  

• κίνδυνο µεταφοράς κεφαλαίων (µη υπάρχουσα ισοτιµία ή υποτίµηση του ξένου 

νοµίσµατος σε σχέση µε το εγχώριο) (Root, 1987).  

 

 Η επιχείρηση εκτίθεται σε µέτρα των κυβερνήσεων που εισάγουν τις διακρίσεις µε 

διάφορες µορφές: σε πολλές χώρες η παράδοση να αγοράζεις από εγχώριους 

προµηθευτές επεκτάθηκε στο να αποκλείει τις θυγατρικές ξένων επιχειρήσεων, η 

πρόσβαση σε αγορές κεφαλαίων, οι άδειες εισαγωγών ή εξαγωγών, και ειδικά 

προγράµµατα επιδοτήσεων µπορεί να µη δίδονται σε ξένες εταιρίες, υπάρχει η απειλή 

της απαλλοτρίωσης ή της κατάσχεσης  και η ικανότητα της µητρικής εταιρίας για 

επαναπατρισµό των κερδών από τη θυγατρική µπορεί να περιοριστεί. Ακόµα και όταν 
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οι ξένες θυγατρικές δεν αντιµετωπίζουν τέτοιες διακρίσεις, ο φόβος προσέλκυσης 

ξενοφοβικών αντιδράσεων µπορεί να περιορίσει σηµαντικά την ελευθερία κινήσεών 

τους, µε αποτέλεσµα η εταιρία να διστάζει να απολύσει εργαζοµένους, να αυξήσει τα 

περιθώρια κέρδους της κ.ο.κ. (Hennart, 1982). Εποµένως, υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία 

από κυβερνητικά εµπόδια στον διεθνή ανταγωνισµό, τα περισσότερα εκ των οποίων 

ανακύπτουν µε την πρόφαση της προστασίας των εγχώριων εταιριών ή της εγχώριας 

απασχόλησης: 

- δασµοί, οι οποίοι έχουν τις ίδιες συνέπειες µε τα µεταφορικά κόστη περιορίζοντας 

την επίτευξη οικονοµιών παραγωγής 

- ποσοστώσεις 

- προτίµηση της κυβέρνησης και των quasi-government entities (ηµικρατικών 

οντοτήτων ή οιονεί κρατικών οντοτήτων όπως εταιρίες τηλεπικοινωνιών, αµυντικοί 

ανάδοχοι) για εφοδιασµό από εγχώριες εταιρίες  

- επιµονή της κυβέρνησης για εγχώριο R&D ή απαίτηση για εγχώριας παραγωγής 

εξαρτήµατα του προϊόντος 

- προνοµιακή φορολογική µεταχείριση, πολιτικές για την απασχόληση, ή άλλοι 

κανόνες λειτουργίας και µεταρρυθµίσεις που ευνοούν τις εγχώριες εταιρίες (Porter, 

1980) 

 

Σε ευµετάβλητα περιβάλλοντα, οι εισερχόµενοι είναι καλύτερο να υιοθετούν µεθόδους 

επέκτασης χαµηλού ελέγχου, ώστε να αποφεύγεται η δέσµευση πόρων αλλά και να  

τους δίνεται η δυνατότητα να αλλάξουν συνεργάτες ή να επαναδιαπραγµατευθούν τους 

όρους των συµβολαίων και τις συνθήκες εργασίας σχετικά εύκολα καθώς οι συνθήκες 

εξελίσσονται και αλλάζουν (Αnderson and Gatignon, 1986). Οι ολοκληρωµένες 

µέθοδοι δε συνιστώνται σε τέτοια περιβάλλοντα, αφού συνδέονται µε υψηλά κόστη 

αλλαγής (switching costs), σε αντίθεση µε τις µεθόδους χαµηλού ελέγχου, οι οποίες 

προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία και χαρακτηρίζονται από χαµηλότερα κόστη 

αλλαγής (Erramilli and Rao, 1993). Σύµφωνα µε εµπειρικές έρευνες, όταν οι διεθνείς 

µάνατζερ αντιλαµβάνονται υψηλούς πολιτικούς κινδύνους σε µια χώρα στόχο, όπως 

γενική πολιτική αστάθεια ή την απειλή απαλλοτρίωσης, ευνοούν µεθόδους επέκτασης 

που περιορίζουν τη δέσµευση των πόρων της εταιρίας (Kwon and Konopa, 1993; 

Agarwal and Ramaswami, 1992; Root, 1987; Kim and Hwang, 1992; Contractor, 1984), 

ώστε να έχουν την ικανότητα να εξέλθουν από την αγορά γρήγορα χωρίς µεγάλες 

απώλειες σε περίπτωση που χειροτερεύσουν οι συνθήκες (Hill et al., 1990). 



61 
 

Αντίστροφα, οι χαµηλοί πολιτικοί κίνδυνοι ενθαρρύνουν την επένδυση σε ίδια 

κεφάλαια  (Root, 1987). 

 

4.3 Πλεονεκτήµατα εσωτερίκευσης 

 

Όταν οι πόροι που χρειάζεται η εταιρία είναι εύκολα διαθέσιµοι από την  αγορά, τότε το 

κόστος ενσωµάτωσής τους στην εταιρία συνήθως είναι µεγαλύτερο από το κόστος που 

προκύπτει από τις συναλλαγές στην αγορά (Anderson and Gatignon, 1986) και είναι 

πιθανότερο να αποφευχθεί η εσωτερίκευση. Σε αντίθεση, όταν ο αριθµός των 

διαθέσιµων προµηθευτών είναι περιορισµένος ή όταν είναι πιθανή η εµφάνιση 

επιβλαβούς κερδοσκοπικής συµπεριφοράς (Klein et al., 1990) ή όταν είναι δύσκολο να 

προβλεφθούν οι µελλοντικές συγκυρίες, τότε το κόστος ενσωµάτωσης µιας καινούργιας 

ξένης δραστηριότητας είναι µικρότερο από το κόστος που προκύπτει από τη 

συνεργασία µε την αγορά (Agarwal and Ramaswami, 1992). Τα πλεονεκτήµατα 

εσωτερίκευσης προκύπτουν από την προτίµηση της εταιρίας για διεκπεραίωση µιας 

δραστηριότητας από τους δικούς της υπαλλήλους έναντι της ανάθεσης σε εξωτερικούς 

αντιπροσώπους, συνεργάτες ή προµηθευτές (Erramilli and Rao, 1993), κατόπιν 

σύγκρισης των κοστών που συνοδεύουν την εσωτερίκευση  µε τα κόστη εξεύρεσης και 

διατήρησης µια εξωτερικής σχέσης για να πραγµατοποιηθούν οι ίδιες λειτουργίες στις 

διεθνείς αγορές (Brouthers et al., 1996), δηλαδή µε τα συναλλακτικά κόστη 

(Williamson, 1981).  Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να περιλαµβάνει από µία απόφαση 

για την ίδρυση µιας τοπικής βάσης για παραγωγή  µέχρι την ανάπτυξη ενός συστήµατος 

διανοµής (Nakos and Brouthers, 2002).  

 

Οι Agarwal and Ramaswami (1992) εννοιοποίησαν τα πλεονεκτήµατα εσωτερίκευσης 

ως συµβασιακούς κινδύνους και έλαβαν υπόψη για τη µέτρησή τους το κόστος 

σύναψης και τήρησης των συµβολαίων, τον κίνδυνο επιδείνωσης της ποιότητας των 

υπηρεσιών, όταν εκτελούνται από κοινού µε κάποιο συνεργάτη από τη χώρα υποδοχέα 

ή από κάποιον licensee και τον κίνδυνο διαρροής της γνώσης. Η αδυναµία πρόβλεψης 

των µελλοντικών συγκυριών και η υψηλή αβεβαιότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος 

καθιστά τη σύναψη και την τήρηση των συµβολαίων, τα οποία συγκεκριµενοποιούν 

κάθε ενδεχόµενο µε τον αντίστοιχο τρόπο δράσης, πιο ακριβά (Anderson and Weitz, 

1986; Agarwal and Ramaswami, 1992). Επιπλέον,  δηµιουργούνται προβλήµατα στη 

δηµιουργία συµβολαίων, αφού οι συµφωνίες είναι ελλιπείς σε κάποια σηµαντικά 

ζητήµατα. Σαν αποτέλεσµα, όταν προκύπτουν απρόβλεπτα γεγονότα, τα συµβόλαια 
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αντιµετωπίζουν πιέσεις στο να προσαρµοστούν στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, επειδή 

κάποια µέρη µε καιροσκοπική συµπεριφορά µπορεί να προσπαθήσουν να µεταφράσουν 

κάποιους  αδιευκρίνιστους όρους προς όφελός τους (John and Weitz, 1988).  

 

Σύµφωνα µε εµπειρικές µελέτες (Brouthers et al., 1999), oι εταιρίες που 

αντιλαµβάνονται υψηλά πλεονεκτήµατα εσωτερίκευσης ή αλλιώς υψηλά κόστη από τη 

συναλλακτικού τύπου αποτυχία της αγοράς (Dunning, 1988), έχουν την τάση να 

προτιµούν πιο ολοκληρωµένες µεθόδους όπως θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας 

και joint ventures, ενώ όταν τα διοικητικά κόστη των ιεραρχιών και/ ή οι εξωτερικές 

αντιοικονοµίες λειτουργίας µιας ξένης επιχείρησης θα είναι υψηλές, τότε οι συµβατικές 

συµφωνίες θα είναι µάλλον προτιµότερες (Dunning, 1988). Πιο συγκεκριµένα, οι ΜΜΕ 

που θεωρούν ότι υπάρχουν υψηλοί συµβασιακοί κίνδυνοι στη χώρα που θέλουν να 

δραστηριοποιηθούν, έχουν την τάση να χρησιµοποιούν περισσότερο µεθόδους που 

περιλαµβάνουν επένδυση σε ίδια κεφάλαια σε σχέση µε τις ΜΜΕ που θεωρούν ότι 

υπάρχουν χαµηλότεροι (Agarwal and Ramaswami, 1992; Nakos and Brouthers, 2002; 

Brouthers et al., 1999). 

 

4.4 Σύνοψη 

 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε η διατύπωση των υποθέσεων, στις οποίες βασίστηκε η 

παρούσα έρευνα. Σύµφωνα µε το πρώτο σύνολο υποθέσεων, που αφορούσε στα 

πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας, το µέγεθος της εταιρίας, η διεθνής εµπειρία που διαθέτει 

και η ικανότητά της να παράγει διαφοροποιηµένα προϊόντα επιδρούν θετικά στην 

επιλογή της άµεσης ξένης επένδυσης ως µέθοδο διεθνούς επέκτασης.  Το δεύτερο 

σύνολο υποθέσεων, δηλαδή τα πλεονεκτήµατα τοποθεσίας της χώρας υποδοχέα, 

περιλάµβαναν τις προοπτικές της αγοράς, οι οποίες αποτελούνται από το µέγεθος και 

την ανάπτυξη της αγοράς, τα χαµηλά κόστη παραγωγής, τις διαφορές στην κουλτούρα 

και στις επιχειρηµατικές πρακτικές και τον αντιλαµβανόµενο κίνδυνο της χώρας-

υποδοχέα. Αυτό το σύνολο υποθέσεων υποστήριζε την πρόταση ότι όσο µεγαλύτερη 

αντιλαµβάνονται οι εταιρίες την παρουσία των παραπάνω πλεονεκτηµάτων στη χώρα 

υποδοχέα, τόσο µεγαλύτερη η τάση να προτιµήσουν πιο ολοκληρωµένες µεθόδους 

διεθνούς επέκτασης. Τέλος, το τρίτο σύνολο υποθέσεων, τα πλεονεκτήµατα 

εσωτερίκευσης, τα οποία µπορούν να εννοιοποιηθούν ως συµβασιακοί κίνδυνοι, 

υποστηρίζουν ότι οι ΜΜΕ που αντιλαµβάνονται υψηλά πλεονεκτήµατα εσωτερίκευσης 

ή αλλιώς υψηλούς συµβασιακούς κινδύνους στη χώρα υποδοχέα τείνουν να 
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χρησιµοποιήσουν µεθόδους που περιλαµβάνουν επένδυση σε ίδια κεφάλαια. Η 

µεθοδολογία της έρευνας που βασίστηκε σε αυτές τις υποθέσεις, η ανάλυση των 

δεδοµένων και η ερµηνεία των ευρηµάτων ακολουθεί στο επόµενο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

5.1 Μεθοδολογία 

 

Στην προηγούµενη ενότητα αναλύθηκαν οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την 

επιλογή µεθόδου διεθνούς επέκτασης µιας ΜΜΕ. Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίχθηκε η 

θετική σχέση ανάµεσα σε αυτούς τους παράγοντες και την επιλογή των άµεσων ξένων 

επενδύσεων ως µέθοδο διεθνούς επέκτασης. Αρχικός στόχος της παρούσας έρευνας 

ήταν η απόδειξη αυτής της θετικής σχέσης. Με αυτή την κατεύθυνση, κατασκευάστηκε 

ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο βασίστηκε στις έρευνες των Agarwal and Ramaswami 

(1992), Nakos and Brouthers (2002) και Brouthers et al. (1996), µε ερωτήσεις 

διαβαθµισµένης κλίµακας στην πλειοψηφία τους.  

 

Το ερωτηµατολόγιο αυτό αποστάλθηκε ηλεκτρονικά υπ’όψιν του υπευθύνου εξαγωγών 

σε περισσότερες από 400 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη Β.Ελλάδα, οι οποίες 

επιλέχθηκαν από την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Σ.Ε.Β.Ε. Ωστόσο, από το 

αρχικό δείγµα 55 εταιριών, µόνο οι 5 είχαν επιλέξει σαν µορφή διεθνούς επέκτασης τις 

θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Για το λόγο αυτό αφαιρέθηκαν,  καθώς ήταν 

ανεπαρκείς σε αριθµό για εξαγωγή συµπερασµάτων. Εποµένως, η ανάλυση αφορά στις 

50 εναποµείναντες που διεξάγουν εξαγωγές και παράγουν προϊόντα.  

 

Ο περιορισµός του δείγµατος σε εξαγωγικές επιχειρήσεις συντέλεσε στην  αλλαγή της 

στατιστικής τεχνικής για την ανάλυση δεδοµένων, η οποία ήταν αρχικά η λογιστική 

παλινδρόµηση, µια τεχνική η οποία έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλές αντίστοιχες έρευνες 

(Pinho, 2007). Αντί αυτής πραγµατοποιήθηκε  µια περιγραφή των βασικών στατιστικών 

µεγεθών των µεταβλητών του δείγµατος και µια διερεύνηση ύπαρξης συσχετίσεων 

ανάµεσα στις µεταβλητές µε τη βοήθεια του προγράµµατος SPSS Statistics 20.  
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5.2 Ανάλυση δεδοµένων και Ερµηνεία ευρηµάτων 

 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα, καθώς και η οµαδοποίηση τους 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 4. Οι µεταβλητές αποτελούν τα µέτρα του 

καθενός παράγοντα. 

 
Πίνακας 4: Οµαδοποίηση µεταβλητών 

 
Πλεονεκτήµατα Παράγοντες Μεταβλητές 

Μέγεθος εταιρίας ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΞΕΝΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

∆ιεθνής εµπειρία ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Πλεονεκτήµατα 
ιδιοκτησίας 

∆ιαφοροποιηµένα 
προιόντα 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Προοπτικές της 

αγοράς ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΑ∆ΟΥ 
ΜΙΣΘΟΙ 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ Α ΥΛΩΝ 

Κόστος παραγωγής ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

∆ιαφορές στην 
κουλτούρα και τις 
επιχειρηµατικές 
πρακτικές ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡ∆ΩΝ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Πλεονεκτήµατα 

τοποθεσίας 
Κίνδυνος της χώρας 
υποδοχέα ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 
ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Πλεονεκτήµατα 
εσωτερίκευσης 

Συµβασιακός 
κίνδυνος 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΛΟΠΗΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 
Παρακάτω αναλύονται τα αποτελέσµατα από το δείγµα για την κάθε µεταβλητή, 

προκειµένου να σχηµατιστεί µια εικόνα για τον κάθε παράγοντα και κατ’ επέκταση για 

την κάθε οµάδα πλεονεκτηµάτων.  

 

Η εικόνα που παρουσίασε το δείγµα για την πρώτη µεταβλητή παρουσιάζεται στον  

πίνακα 5. 
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Πίνακας 5: Συχνότητες κύκλου εργασιών του δείγµατος 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ 15 30,0 30,0 30,0 

ΜΙΚΡΗ 21 42,0 42,0 72,0 

ΜΕΣΑΙΑ 12 24,0 24,0 96,0 

ΜΕΓΑΛΗ 2 4,0 4,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 
 

Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι είτε µικρές (42%)  ή όπως 

οριοθετήθηκε στο ερωτηµατολόγιο, την προηγούµενη οικονοµική χρήση σε παγκόσµιο 

επίπεδο πραγµατοποίησαν κύκλο εργασιών συνολικά από 1.000.000 € έως 10.000.000 

€, είτε µε κύκλο εργασιών κάτω του 1.000.000 € (30%). Εποµένως, ο παράγοντας 

µέγεθος εταιρίας, που µετριέται από τον κύκλο εργασιών παρουσιάζει σχετικά χαµηλό 

µέγεθος καθώς το 72% των επιχειρήσεων είχε κύκλο εργασιών κάτω των 10.000.000 €.  

 

Η διεθνής εµπειρία µετρήθηκε µε το ποσοστό των συνολικών πωλήσεων της 

επιχείρησής, που αποτελούν οι πωλήσεις σε ξένες αγορές και µε τα έτη που είχε 

διεθνείς δραστηριότητες η επιχείρησή, πριν από την τελευταία είσοδό της σε ξένη 

αγορά.  Όσο αφορά στην πρώτη µεταβλητή, το ποσοστό ξένων πωλήσεων, ο πίνακας 6 

µας αποκαλύπτει ότι το 50% των επιχειρήσεων έχει ποσοστό ξένων πωλήσεων άνω του 

48% των συνολικών του πωλήσεων. 
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Πίνακας 6: Συχνότητες ποσοστού ξένων πωλήσεων του δείγµατος 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΞΕΝΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

,02 1 2,0 2,0 2,0 

,03 1 2,0 2,0 4,0 

,05 2 4,0 4,0 8,0 

,06 1 2,0 2,0 10,0 

,10 2 4,0 4,0 14,0 

,11 1 2,0 2,0 16,0 

,13 1 2,0 2,0 18,0 

,15 3 6,0 6,0 24,0 

,18 1 2,0 2,0 26,0 

,20 2 4,0 4,0 30,0 

,25 2 4,0 4,0 34,0 

,30 3 6,0 6,0 40,0 

,32 1 2,0 2,0 42,0 

,40 1 2,0 2,0 44,0 

,45 2 4,0 4,0 48,0 

,48 1 2,0 2,0 50,0 

,50 3 6,0 6,0 56,0 

,52 1 2,0 2,0 58,0 

,55 1 2,0 2,0 60,0 

,60 2 4,0 4,0 64,0 

,67 1 2,0 2,0 66,0 

,68 1 2,0 2,0 68,0 

,69 1 2,0 2,0 70,0 

,70 1 2,0 2,0 72,0 

,75 1 2,0 2,0 74,0 

,78 1 2,0 2,0 76,0 

,80 4 8,0 8,0 84,0 

,90 4 8,0 8,0 92,0 

,91 1 2,0 2,0 94,0 

,95 1 2,0 2,0 96,0 

,97 1 2,0 2,0 98,0 

,98 1 2,0 2,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  
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Για την άντληση πιο ξεκάθαρων συµπερασµάτων ακολουθεί και ο πίνακας 7, όπου τα 

ποσοστά ξένων πωλήσεων εντάσσονται στις εξής κλάσεις: 0 για ποσοστό πωλήσεων 

κάτω από 21,2%, 1 για ποσοστό µεγαλύτερο από 21,2% έως 40,4%, 2 για ποσοστό 

µεγαλύτερο από 40,4% έως 59,6%, 3 για ποσοστό µεγαλύτερο από 59,6% έως 78,8% 

και 4 για ποσοστό µεγαλύτερο από 78,8% έως 98%. Παρατηρείται ότι οι περισσότερες 

επιχειρήσεις (56%) έχουν ποσοστό ξένων πωλήσεων άνω του 40,4% και µάλιστα το 

40% εξ’ αυτών έχουν ποσοστό ξένων πωλήσεων άνω του 59,6%. Άρα το συγκεκριµένο 

µέτρο της διεθνούς εµπειρίας παρουσιάζει θετική εικόνα. 

 
Πίνακας 7: Συχνότητες ποσοστού ξένων πωλήσεων του δείγµατος 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΞΕΝΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

0 15 30,0 30,0 30,0 

1 7 14,0 14,0 44,0 

2 8 16,0 16,0 60,0 

3 8 16,0 16,0 76,0 

4 12 24,0 24,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 
Η δεύτερη µεταβλητή της διεθνούς εµπειρίας, τα έτη που είχε διεθνείς δραστηριότητες 

η επιχείρησή, πριν από την τελευταία είσοδό της σε ξένη αγορά, περιγράφεται στον  

πίνακα 8.  

 

Πίνακας 8: Στατιστική περιγραφή της διεθνούς εµπειρίας του δείγµατος 

 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Valid 50 
N 

Missing 0 

Mean 17,50 

Median 14,00 

Std. Deviation 13,258 

Minimum 0 

Maximum 53 

 
Από το πίνακα αυτόν επισηµαίνεται ότι στο δείγµα η διεθνής εµπειρία εκτείνεται από 0 

έως 53 έτη, µε µέσο όρο 17,5 έτη και διάµεσο 14 έτη. Γραφική αναπαράσταση των 

τιµών της µεταβλητής προβάλλεται και στο παρακάτω ιστόγραµµα 1 
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. 

Ιστόγραµµα 1: Γραφική αναπαράσταση των τιµών της διεθνούς εµπειρίας του 
δείγµατος 
 

 
 
Προκειµένου να αποκτηθεί µια πληρέστερη εικόνα, οι τιµές της µεταβλητής 

εντάχθηκαν σε κλάσεις: 0 για έτη από 0 έως 10,6, 1 για έτη από 10,6 έως 21,2, 2 για έτη 

από 21,2 έως 31,8, 3 για έτη από 31,8 έως 42,4 και 4 για έτη από 42,4 έως 53. Τα νέα 

αποτελέσµατα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 9. 

 
Πίνακας 9: Συχνότητες της διεθνούς εµπειρίας του δείγµατος 

 

∆ΙΕΘΝΕΜΠ2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

0 21 42,0 42,0 42,0 

1 14 28,0 28,0 70,0 

2 8 16,0 16,0 86,0 

3 4 8,0 8,0 94,0 

4 3 6,0 6,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  
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Από τον πίνακα αυτό παρατηρείται ότι το 42% των επιχειρήσεων έχει κάτω των 11 

ετών διεθνή εµπειρία, ενώ το 70% εξ’ αυτών κάτω των 21 ετών. Η µεταβλητή αυτή 

λοιπόν, ως µέτρο της διεθνούς εµπειρίας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα, καθώς είναι πολύ µεγάλο το ποσοστό των εταιριών µε διεθνή εµπειρία 

κάτω των 11 ετών.  

 

Τέλος, ο τρίτος παράγοντας των πλεονεκτηµάτων ιδιοκτησίας, τα διαφοροποιηµένα 

προϊόντα, µετριέται µε τη µεταβλητή ικανότητα δηµιουργίας νέων και καινοτόµων 

προϊόντων και µε τη µεταβλητή ικανότητα του εκπαιδευτικού προγράµµατος της 

επιχείρησης για την προετοιµασία του προσωπικού για τη διεξαγωγή των καθηκόντων 

του. Στον πίνακα 10 βλέπουµε τα αποτελέσµατα για την πρώτη µεταβλητή. 

 
Πίνακας 10: Συχνότητες της ικανότητας δηµιουργίας νέων και καινοτόµων 

προϊόντων του δείγµατος 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ 2 4,0 4,0 4,0 

ΧΑΜΗΛΗ 2 4,0 4,0 8,0 

ΜΕΤΡΙΑ 18 36,0 36,0 44,0 

ΥΨΗΛΗ 23 46,0 46,0 90,0 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 5 10,0 10,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 
 

Σύµφωνα µε το 46% των επιχειρήσεων, η ικανότητά τους για δηµιουργία νέων και 

καινοτόµων προϊόντων είναι υψηλή, ενώ το 56% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η 

συγκεκριµένη ικανότητα είναι άνω του µετρίου. Όσο αφορά στη δεύτερη µεταβλητή, ο  

πίνακας 11 φανερώνει και αυτός ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσµατα µε το 48% των 

επιχειρήσεων να αντιλαµβάνεται ως υψηλή την ικανότητα του εκπαιδευτικού 

προγράµµατος, ενώ το 50% των επιχειρήσεων θεωρεί αυτήν την ικανότητα άνω του 

µετρίου. Εποµένως, ο παράγοντας διαφοροποιηµένα προιόντα παρουσιάζει συνολικά 

µια θετική εικόνα. 
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Πίνακας 11: Συχνότητες του εκπαιδευτικού προγράµµατος του δείγµατος 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ 2 4,0 4,0 4,0 

ΧΑΜΗΛΗ 2 4,0 4,0 8,0 

ΜΕΤΡΙΑ 21 42,0 42,0 50,0 

ΥΨΗΛΗ 24 48,0 48,0 98,0 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 1 2,0 2,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 
 
Ανακεφαλαιώνοντας για τα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας, παρόλο που τα 

διαφοροποιηµένα προϊόντα βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, το µέγεθος των 

επιχειρήσεων είναι χαµηλό, ενώ η διεθνής εµπειρία έχει µέτρια αποτελέσµατα, αφού 

αφενός υπάρχουν υψηλά ποσοστά ξένων πωλήσεων, αφετέρου όµως τα έτη διεθνούς  

εµπειρίας είναι µικρότερου επιπέδου.  

 

Προχωρώντας στα πλεονεκτήµατα τοποθεσίας, αρχικά θα παρουσιαστούν για 

επιπρόσθετη πληροφόρηση οι χώρες στις οποίες εισήλθαν πιο πρόσφατα οι επιχειρήσεις 

του δείγµατος, και µε βάση της οποίας απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο (πίνακας 12). 
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Πίνακας 12: Χώρες εισόδου του δείγµατος 

 

 

 

Η Ρωσία είναι η συνηθέστερη χώρα εισόδου, ενώ ακολουθούν η Βουλγαρία, η Κύπρος, 

η Μ. Βρετανία, η Γαλλία, το Ιράκ, η Ρουµανία και η Σερβία.  

 

Για τη µέτρηση του παράγοντα προοπτικές αγοράς, χρησιµοποιήθηκαν οι µεταβλητές 

µέγεθος αγοράς, προοπτική ανάπτυξης της αγοράς, αποδοχή προϊόντος, αντιµετώπιση 

ξένων επιχειρήσεων και  αντιµετώπιση κλάδου. Το µέγεθος αγοράς για το προιόν των 

επιχειρήσεων στη χώρα υποδοχέα, όπως απεικονίζεται στον πίνακα 13, στο 36% των 

περιπτώσεων χαρακτηρίζεται κανονικό, ενώ στην πλειοψηφία τους (54%) άνω του 

κανονικού.  

 

 

 

 

 



73 
 

Πίνακας 13: Συχνότητες του µεγέθους αγοράς του δείγµατος 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ 1 2,0 2,0 2,0 

ΜΙΚΡΟ 4 8,0 8,0 10,0 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 18 36,0 36,0 46,0 

ΜΕΓΑΛΟ 17 34,0 34,0 80,0 

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ 10 20,0 20,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 
Η προοπτική ανάπτυξης της αγοράς για το προιόν της επιχείρησης στη χώρα υποδοχέα 

στο 40% των περιπτώσεων χαρακτηρίζεται υψηλή, ενώ το 60% τη θεωρεί άνω του 

µετρίου (πίνακας 14). 

 
Πίνακας 14: Συχνότητες της προοπτικής ανάπτυξης αγοράς του δείγµατος 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ 1 2,0 2,0 2,0 

ΧΑΜΗΛΗ 3 6,0 6,0 8,0 

ΜΕΤΡΙΑ 16 32,0 32,0 40,0 

ΥΨΗΛΗ 20 40,0 40,0 80,0 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 10 20,0 20,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 
 

Η αποδοχή του προιόντος στη χώρα υποδοχέα στο 60% των περιπτώσεων 

χαρακτηρίζεται υψηλή, ενώ το 70% τη θεωρεί άνω του µετρίου (πίνακας 15). 
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Πίνακας 15: Συχνότητες της αποδοχής του προιόντος ή της υπηρεσίας του 

δείγµατος 

 

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ 2 4,0 4,0 4,0 

ΧΑΜΗΛΗ 4 8,0 8,0 12,0 

ΜΕΤΡΙΑ 9 18,0 18,0 30,0 

ΥΨΗΛΗ 30 60,0 60,0 90,0 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 5 10,0 10,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 
Η αντιµετώπιση των ξένων επιχειρήσεων από την κυβέρνηση της χώρας υποδοχέα είναι 

θετική σύµφωνα µε το 36% των επιχειρήσεων του δείγµατος, ενώ η πλειοψηφία τους 

(56%) τη χαρακτηρίζει σχεδόν θετική ή θετική (πίνακας 16). 

 
Πίνακας 16: Συχνότητες της αντιµετώπισης των ξένων επιχειρήσεων από την 

κυβέρνηση της χώρας υποδοχέα του δείγµατος 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΣΧΕ∆ΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 7 14,0 14,0 14,0 

ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ 15 30,0 30,0 44,0 

ΣΧΕ∆ΟΝ ΘΕΤΙΚΗ 10 20,0 20,0 64,0 

ΘΕΤΙΚΗ 18 36,0 36,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 

Τέλος, η αντιµετώπιση του κλάδου που ανήκει η επιχείρησή από την κυβέρνηση της 

χώρας υποδοχέα είναι σχεδόν θετική στο 36% των επιχειρήσεων του δείγµατος και 

σχεδόν θετική ή θετική στην πλειοψηφία τους (56%) (πίνακας 17). 
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Πίνακας 17: Συχνότητες της αντιµετώπισης του κλάδου που ανήκει η επιχείρηση 

από την κυβέρνηση της χώρας υποδοχέα του δείγµατος 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΑ∆ΟΥ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΣΧΕ∆ΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 6 12,0 12,0 12,0 

ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ 16 32,0 32,0 44,0 

ΣΧΕ∆ΟΝ ΘΕΤΙΚΗ 18 36,0 36,0 80,0 

ΘΕΤΙΚΗ 10 20,0 20,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 
 

Εποµένως, ο παράγοντας προοπτικές αγοράς έχει µια πολύ θετική εικόνα, αφού όλες οι 

επιµέρους µεταβλητές για τη µέτρηση του είχαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα.  Στη συνέχεια, για τη µέτρηση του παράγοντα του κόστους παραγωγής 

χρησιµοποιήθηκαν οι µεταβλητές µισθοί, κόστος ενέργειας, κόστος πρώτων υλών και 

φορολογικοί συντελεστές. Οι µισθοί ανά ανθρωποώρα στη χώρα υποδοχέα  

χαρακτηρίστηκαν χαµηλοί από το 36% των επιχειρήσεων του δείγµατος και χαµηλοί ή 

πολύ χαµηλοί από την πλειοψηφία τους (54%) (πίνακας 18). 

 
Πίνακας 18: Συχνότητες των µισθών ανά ανθρωποώρα στη χώρα υποδοχέα  του 

δείγµατος 

 

ΜΙΣΘΟΙ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΙ 6 12,0 12,0 12,0 

ΥΨΗΛΟΙ 9 18,0 18,0 30,0 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ 8 16,0 16,0 46,0 

ΧΑΜΗΛΟΙ 18 36,0 36,0 82,0 

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΙ 9 18,0 18,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 
 

Το κόστος ενέργειας (π.χ. ηλεκτρισµός ή πετρέλαιο) στη χώρα υποδοχέα 

χαρακτηρίστηκε χαµηλό από το 42% και χαµηλό ή πολύ χαµηλό από την πλειοψηφία 

(60%) (πίνακας 19). 
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Πίνακας 19: Συχνότητες του κόστους ενέργειας στη χώρα υποδοχέα του δείγµατος 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ 2 4,0 4,0 4,0 

ΥΨΗΛΟ 6 12,0 12,0 16,0 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 12 24,0 24,0 40,0 

ΧΑΜΗΛΟ 21 42,0 42,0 82,0 

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ 9 18,0 18,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 
 

Το κόστος πρώτων υλών στη χώρα υποδοχέα στην πλειοψηφία 64% χαρακτηρίστηκε 

κανονικό ή χαµηλό και µόνο ένα ποσοστό 26% το χαρακτήρισε υψηλό ή πολύ υψηλό 

(πίνακας 20). 

 
 
Πίνακας 20: Συχνότητες του κόστους α΄υλών στη χώρα υποδοχέα του δείγµατος 

 

ΚΟΣΤΟΣ Α ΥΛΩΝ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ 3 6,0 6,0 6,0 

ΥΨΗΛΟ 10 20,0 20,0 26,0 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17 34,0 34,0 60,0 

ΧΑΜΗΛΟ 15 30,0 30,0 90,0 

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ 5 10,0 10,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 
 

Τέλος, οι φορολογικούς συντελεστές στη χώρα υποδοχέα (λαµβάνοντας υπόψη και τις 

φοροαπαλλαγές) χαρακτηρίζονται χαµηλοί στο 42% των περιπτώσεων και χαµηλοί ή 

πολύ χαµηλοί στη πλειοψηφία (56%) (πίνακας  21). 
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Πίνακας 21: Συχνότητες των φορολογικών συντελεστών στη χώρα υποδοχέα του 

δείγµατος 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΙ 3 6,0 6,0 6,0 

ΥΨΗΛΟΙ 2 4,0 4,0 10,0 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ 17 34,0 34,0 44,0 

ΧΑΜΗΛΟΙ 21 42,0 42,0 86,0 

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΙ 7 14,0 14,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 
 

Συµπερασµατικά, και ο παράγοντας κόστος παραγωγής έχει πολύ θετική εικόνα. 

Έπειτα, εξετάζεται ο παράγοντας διαφορές στην κουλτούρα και τις επιχειρηµατικές 

πρακτικές, ο οποίες µετριέται από τις µεταβλητές οµοιότητα νοµικού πλαισίου, 

οµοιότητα πολιτικού περιβάλλοντος, οµοιότητα κοινωνικού περιβάλλοντος, οµοιότητα 

κουλτούρας και οµοιότητα οικονοµικού συστήµατος. 

 

Σύµφωνα µε τον πίνακα 22, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (62%) βρίσκει ότι το 

νοµικό πλαίσιο της Ελλάδας  παρουσιάζει καµία ή µικρή οµοιότητα µε αυτό της χώρας 

υποδοχέα. 

 

Πίνακας 22: Συχνότητες της οµοιότητας του νοµικού πλαισίου της Ελλάδας µε 

αυτό της χώρας υποδοχέα του δείγµατος 

 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΚΑΜΙΑ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 11 22,0 22,0 22,0 

ΜΙΚΡΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 20 40,0 40,0 62,0 

ΑΡΚΕΤΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 13 26,0 26,0 88,0 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 5 10,0 10,0 98,0 

ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 1 2,0 2,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  
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Όσο αφορά στο πολιτικό περιβάλλον της χώρας υποδοχέα (πίνακας 23), η πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων (68%) βρίσκουν καµία ή µικρή οµοιότητα µε το αντίστοιχο της 

Ελλάδας.  

 
Πίνακας 23: Συχνότητες της οµοιότητας του πολιτικού περιβάλλοντος της 

Ελλάδας µε τη χώρα υποδοχέα του δείγµατος 

 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΚΑΜΙΑ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 20 40,0 40,0 40,0 

ΜΙΚΡΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 14 28,0 28,0 68,0 

ΑΡΚΕΤΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 11 22,0 22,0 90,0 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 3 6,0 6,0 96,0 

ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 2 4,0 4,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 

 
Και το κοινωνικό περιβάλλον της χώρας υποδοχέα (πίνακας 24), φαίνεται να µην 

συνήθως όµοιο µε της Ελλάδας (καµία ή µικρή οµοιότητα στο 80% των επιχειρήσεων).  

 
Πίνακας 24: Συχνότητες της οµοιότητας του κοινωνικού περιβάλλοντος της 

Ελλάδας µε της χώρας υποδοχέα του δείγµατος 

 
ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΚΑΜΙΑ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 13 26,0 26,0 26,0 

ΜΙΚΡΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 27 54,0 54,0 80,0 

ΑΡΚΕΤΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 6 12,0 12,0 92,0 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 2 4,0 4,0 96,0 

ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 2 4,0 4,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 
Η κουλτούρα της χώρας υποδοχέα στο 68% των περιπτώσεων παρουσιάζει καµία ή 

µικρή οµοιότητα µε την ελληνική (πίνακας 25). 
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Πίνακας 25: Συχνότητες της οµοιότητας της κουλτούρας της Ελλάδας µε τη χώρα 

υποδοχέα του δείγµατος 

 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΚΑΜΙΑ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 18 36,0 36,0 36,0 

ΜΙΚΡΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 16 32,0 32,0 68,0 

ΑΡΚΕΤΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 11 22,0 22,0 90,0 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 2 4,0 4,0 94,0 

ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 3 6,0 6,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 

 
Τέλος, το οικονοµικό σύστηµα και αυτό µε τη σειρά του σε ποσοστό 76% έχει καµία ή 

µικρή οµοιότητα µε το ελληνικό (πίνακας 26). 

 

 

Πίνακας 26: Συχνότητες της οµοιότητας του οικονοµικού συστήµατος της 

Ελλάδας µε της χώρας υποδοχέα του δείγµατος 

 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΚΑΜΙΑ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 19 38,0 38,0 38,0 

ΜΙΚΡΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 19 38,0 38,0 76,0 

ΑΡΚΕΤΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 9 18,0 18,0 94,0 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 2 4,0 4,0 98,0 

ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 1 2,0 2,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 

 
Είναι ολοφάνερο λοιπόν ότι ο παράγοντας διαφορές στην κουλτούρα και τις 

επιχειρηµατικές πρακτικές δεν είναι καθόλου ευνοϊκός. Ο επόµενος παράγοντας, ο 

κίνδυνος της χώρας υποδοχέα, µετρήθηκε µε της µεταβλητές πρόβληµα 

επαναπατρισµού των κερδών, σταθεροτητα πολιτικών συνθηκών, σταθερότητα 

κοινωνικων συνθηκών και σταθερότητα οικονοµικών συνθηκών. Σύµφωνα µε τον 

πίνακα 27, µόνο το 18% των επιχειρήσεων θεωρεί πολύ υψηλό ή υψηλό το πρόβληµα 
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επαναπατρισµού των κερδών από τη χώρα υποδοχέα στην Ελλάδα. Ωστόσο, για το 42% 

χαρακτηρίζεται κανονικό, εποµένως δεν µπορεί να θεωρηθεί αµελητέο. 

 
Πίνακας 27: Συχνότητες προβλήµατος επαναπατρισµού κερδών του δείγµατος 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡ∆ΩΝ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ 2 4,0 4,0 4,0 

ΥΨΗΛΟ 7 14,0 14,0 18,0 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 21 42,0 42,0 60,0 

ΧΑΜΗΛΟ 8 16,0 16,0 76,0 

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ 12 24,0 24,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 
Οι πολιτικές συνθήκες στη χώρα υποδοχέα θεωρούνται σχετικά σταθερές σε ποσοστό 

40%, ενώ το 42% τις θεωρεί αρκετά ή πολύ σταθερές (πίνακας 28). 

 

Πίνακας 28: Συχνότητες σταθερότητας πολιτικών συνθηκών στη χώρα υποδοχέα 

του δείγµατος 

 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΠΟΛΥ ΑΣΤΑΘΕΙΣ 1 2,0 2,0 2,0 

ΑΣΤΑΘΕΙΣ 8 16,0 16,0 18,0 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ 20 40,0 40,0 58,0 

ΑΡΚΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ 11 22,0 22,0 80,0 

ΠΟΛΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ 10 20,0 20,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 
Οι κοινωνικές συνθήκες της χώρας υποδοχέα χαρακτηρίζονται σχετικά σταθερές για το 

34%, ενώ παρουσιάζονται ως πολύ ασταθείς ή ασταθείς µόνο για το 20% (πίνακας 29).  
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Πίνακας 29: Συχνότητες σταθερότητας κοινωνικών συνθηκών στη χώρα υποδοχέα 

του δείγµατος 

 
 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΠΟΛΥ ΑΣΤΑΘΕΙΣ 1 2,0 2,0 2,0 

ΑΣΤΑΘΕΙΣ 9 18,0 18,0 20,0 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ 17 34,0 34,0 54,0 

ΑΡΚΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ 15 30,0 30,0 84,0 

ΠΟΛΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ 8 16,0 16,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

Τέλος, οι οικονοµικές συνθήκες της χώρας υποδοχέα θεωρούνται πολύ ασταθείς ή 

ασταθείς µόνο για το 24%, ενώ το 46% τις χαρακτηρίζει αρκετά ή πολύ σταθερές 

(πίνακας 30).  

 

Πίνακας 30: Συχνότητες σταθερότητας οικονοµικών συνθηκών στη χώρα 

υποδοχέα του δείγµατος 

 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΠΟΛΥ ΑΣΤΑΘΕΙΣ 1 2,0 2,0 2,0 

ΑΣΤΑΘΕΙΣ 11 22,0 22,0 24,0 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ 15 30,0 30,0 54,0 

ΑΡΚΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ 15 30,0 30,0 84,0 

ΠΟΛΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ 8 16,0 16,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 
Συνοψίζοντας, ο παράγοντας κίνδυνος της χώρας υποδοχέα βρίσκεται σε µέτρια 

επίπεδα, αφού υπάρχει µια αίσθηση σχετικής σταθερότητας του περιβάλλοντος της 

χώρας, ενώ και το πρόβληµα του επαναπατρισµού των κερδών δεν µπορεί να 

παραβλεφθεί. Σε γενικές γραµµές, τα πλεονεκτήµατα τοποθεσίας έχουν µια 

ικανοποιητική εικόνα, χωρίς να µπορεί να χαρακτηριστεί και ως απόλυτα θετική, αφού 

ναι µεν οι προοπτικές αγοράς και το κόστος παραγωγής είναι εξαιρετικά, από την άλλη 

πλευρά όµως ο παράγοντας διαφορές στην κουλτούρα και τις επιχειρηµατικές 
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πρακτικές δεν είναι καθόλου ευνοϊκός και ο κίνδυνος της χώρας υποδοχέα µπορεί να 

δηµιουργεί κάποιους προβληµατισµούς στις επιχειρήσεις. 

 
Τα πλεονεκτήµατα εσωτερίκευσης περιλαµβάνουν ένα παράγοντα, αυτόν του 

συµβασιακού κινδύνου, ο οποίος µετρήθηκε µε τις µεταβλητές κόστος συµβολαίων, 

βεβαιότητα διατήρησης ποιοτικών προτύπων και µέγεθος κινδύνου κλοπής πνευµατικής 

ιδιοκτησίας.  Σε σύγκριση µε την Ελλάδα, το κόστος σύναψης και τήρησης των 

συµβολαίων στη χώρα υποδοχέα για το 60% των επιχειρήσεων είναι κανονικό (πίνακας 

31), άρα δεν µπορούµε να πούµε ότι δηµιουργεί κάποιο κίνητρο ή αντικίνητρο. 

 

 

Πίνακας 31: Συχνότητες κόστους συµβολαίων στη χώρα υποδοχέα του δείγµατος 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ 2 4,0 4,0 4,0 

ΧΑΜΗΛΟ 4 8,0 8,0 12,0 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 30 60,0 60,0 72,0 

ΥΨΗΛΟ 12 24,0 24,0 96,0 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ 2 4,0 4,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 
Επίσης, το 44% των επιχειρήσεων είναι πολύ ή αρκετά σίγουρες ότι τα ποιοτικά τους 

πρότυπα θα διατηρηθούν εάν συνεργαστούν µε κάποια τοπική επιχείρηση στη 

υποδοχέα, ενώ µόνο το 28% δηλώνουν λίγο ή καθόλου σίγουροι (πίνακας 32). 
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Πίνακας 32: Συχνότητες βεβαιότητας διατήρησης ποιοτικών προτύπων στη χώρα 

υποδοχέα του δείγµατος 

 

ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΠΟΛΥ ΣΙΓΟΥΡΟΙ 9 18,0 18,0 18,0 

ΑΡΚΕΤΑ ΣΙΓΟΥΡΟΙ 13 26,0 26,0 44,0 

ΣΧΕ∆ΟΝ ΣΙΓΟΥΡΟΙ 14 28,0 28,0 72,0 

ΛΙΓΟ ΣΙΓΟΥΡΟΙ 11 22,0 22,0 94,0 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΙΓΟΥΡΟΙ 
3 6,0 6,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 

Τέλος, µόνο το 26% των επιχειρήσεων αντιλαµβάνεται το µέγεθος του κινδύνου κλοπής 

πνευµατικής ιδιοκτησίας (π.χ. τεχνολογία, λογότυπο), όταν λειτουργεί σε συνεργασία 

µε κάποια τοπική επιχείρηση στη χώρα υποδοχέα, ως υψηλό ή πολύ υψηλό (πίνακας 

33) 

 
 

Πίνακας 33: Συχνότητες µεγέθους κινδύνου κλοπής πνευµατικής ιδιοκτησίας στη 

χώρα υποδοχέα του δείγµατος 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΛΟΠΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ 9 18,0 18,0 18,0 

ΧΑΜΗΛΟ 11 22,0 22,0 40,0 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17 34,0 34,0 74,0 

ΥΨΗΛΟ 10 20,0 20,0 94,0 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ 3 6,0 6,0 100,0 

Valid 

Total 50 100,0 100,0  

 
Απουσιάζουν, εποµένως, πλεονεκτήµατα εσωτερίκευσης, αφού οι επιχειρήσεις του 

δείγµατος φαίνεται να εµπιστεύονται την αγορά της χώρας υποδοχέα.  

 

Οι µεταβλητές που περιγράφηκαν παραπάνω όπως προαναφέρθηκε αποτέλεσαν το 

µέσο για την εξαγωγή συµπερασµάτων ως προς την επιλογή µεθόδου διεθνούς 
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επέκτασης µιας ΜΜΕ. Κρίνεται σκόπιµη για τη λήψη επιπρόσθετης πληροφόρησης η 

διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης µεταξύ αυτών των µεταβλητών µε τη βοήθεια των 

συντελεστών συσχέτισης του Spearman και του Kendall. Βασικό πλεονέκτηµα αυτών 

των συντελεστών είναι ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διατάξιµες µεταβλητές, 

όταν υπάρχουν ακραίες τιµές (outliers) όπως στο παρόν δείγµα. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι συσχετίσεις που προέκυψαν µεταξύ τον µεταβλητών. Καθώς οι δύο 

συντελεστές είχαν πολύ µικρή απόκλιση στα µεταξύ τους αποτελέσµατα, θα 

παρουσιαστούν αυτά που προέκυψαν από το συντελεστή Kendall. Ως στατιστικά 

σηµαντικές σχέσεις λήφθηκαν υπόψη αυτές που παρουσίαζαν Sig. (2-tailed) < 0,05.  

 

Αρχικά, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας παρουσίασε αρνητική σχέση µε τους µισθούς 

στη χώρα υποδοχέα (-0,273). Το ποσοστό ξένων επί των συνολικών πωλήσεων 

παρουσίασε θετική σχέση µε το κόστος ενέργειας στη χώρα υποδοχέα (0,244) και 

αρνητική σχέση µε: την αποδοχή του προιόντος ή της υπηρεσίας (-0,299) και την 

αντιµετώπιση του κλάδου (-0,383) στη χώρα υποδοχέα. Η ικανότητα δηµιουργίας νέων 

και καινοτόµων προιόντων έχει θετική σχέση µε: την ικανότητα του εκπαιδευτικού 

προγράµµατος για την προετοιµασία του προσωπικού για τη διεξαγωγή των 

καθηκόντων του (0,407) και την αντιµετώπιση του κλάδου (0,244). Η ικανότητα του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος έχει θετική σχέση µε την ικανότητα δηµιουργίας νέων και 

καινοτόµων προιόντων (0,407) και αρνητική σχέση µε τη βεβαιότητα διατήρησης 

ποιοτικών προτύπων (-0,252). Το µέγεθπς αγοράς έχει θετική σχέση µε τους 

φορολογικούς συντελεστές της ξένης χώρας (0,239) και αρνητική σχέση µε την 

οµοιότητα του νοµικού πλαισίου µε το αντίστοιχο της Ελλάδας (-0,241). Η προοπτική 

ανάπτυξης της αγοράς έχει θετική σχέση µε: την αποδοχή του προιόντος ή της 

υπηρεσίας (0,266), τους φορολογικούς συντελεστές της ξένης χώρας (0,252) και την 

οµοιότητα του νοµικού πλαισίου (0,256). Η αποδοχή του προιόντος ή της υπηρεσίας 

έχει θετική σχέση µε: την προοπτική ανάπτυξης της αγοράς (0,266),  την αντιµετώπιση 

του κλάδου (0,747) και την οµοιότητα νοµικού πλαισίου (0,278), ενώ έχει αρνητική 

σχέση µε: το ποσοστό ξένων πωλήσεων (-0,299), το κόστος ενέργειας (-0,268) και τη 

βεβαιότητα διατήρησης των ποιοτικών προτύπων (-0,331). Η αντιµετώπιση του κλάδου 

έχει θετική σχέση µε: την ικανότητα δηµιουργίας νέων και καινοτόµων προιόντων και 

την αποδοχή του προιόντος ή της υπηρεσίας (0,747) και αρνητική σχέση µε: το 

ποσοστό ξένων πωλήσεων (-0,383).   Οι µισθοί έχουν θετική σχέση µε: το κόστος 

ενέργειας (0,398), το κόστος α΄υλών (0,318) και τη βεβαιότητα διατήρησης ποιοτικών 

προτύπων (0,340), ενώ έχουν αρνητική σχέση µε: τον κύκλο εργασιών (-0,273) και τους 
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φορολογικούς συντελεστές (-0,345). Το κόστος ενέργειας έχει θετική σχέση µε: το 

ποσοστό ξένων πωλήσεων (0,244), τους µισθούς (0,398) και το κόστος α’ υλών (0,425) 

και αρνητική σχέση µε: την αποδοχή του προιόντος ή της υπηρεσίας (-0,268) και την 

οµοιότητα νοµικού πλαισίου (-0,320). Το κόστος α΄υλών έχει θετική σχέση µε: τους 

µισθούς (0,318) και το κόστος ενέργειας (0,425). Οι φορολογικοί συντελεστές έχουν 

θετική σχέση µε: το µέγεθος αγοράς (0,239) και την προοπτική ανάπτυξης της αγοράς 

(0,252) και αρνητική σχέση µε: τους µισθούς (-0,345), την οµοιότητα του πολιτικού 

περιβάλλοντος (-0,283), την οµοιότητα κουλτούρας (-0,315) και τη βεβαιότητα 

διατήρησης ποιοτικών προτύπων (-0,232). Η οµοιότητα νοµικού πλαισίου έχει θετική 

σχέση µε: την προοπτική ανάπτυξης της αγοράς (0,256), την αποδοχή του προιόντος ή 

της υπηρεσίας (0,278), την οµοιότητα πολιτικού περιβάλλοντος (0,540) και την 

οµοιότητα κουλτούρας (0,366) και αρνητική σχέση µε: το µέγεθος αγοράς (-0,241) και 

τους µισθούς (-0,320). Η οµοιότητα πολιτικού περιβάλλοντος έχει θετική σχέση µε: την 

οµοιότητα νοµικού πλαισίου (0,540) και την οµοιότητα κουλτούρας (0,502) και 

αρνητική σχέση µε τους φορολογικούς συντελεστές (-0,283). Η οµοιότητα κουλτούρας 

έχει θετική σχέση µε την οµοιότητα νοµικού πλαισίου (0,366) και την οµοιότητα 

πολιτικού περιβάλλοντος (0,502) και αρνητική σχέση µε: τους φορολογικούς 

συντελεστές (-0,315) και το κόστος συµβολαίων (-0,295). Το κόστος συµβολαίων έχει 

αρνητική σχέση µε την οµοιότητα κουλτούρας (-0,295). Τέλος, η βεβαιότητα 

διατήρησης ποιοτικών προτύπων έχει θετική σχέση µε τους µισθούς (0,340) και 

αρνητική σχέση µε: την ικανότητα εκπαιδευτικού προγράµµατος (-0,252), την αποδοχή 

προϊόντος ή υπηρεσίας (-0,331) και τους φορολογικούς συντελεστές (-0,232).  

 

5.3 Σύνοψη  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η µεθοδολογία της έρευνας και κατόπιν η ανάλυση 

των δεδοµένων και η ερµηνεία των ευρηµάτων. Αν και ο περιορισµός του δείγµατος σε 

εξαγωγικές επιχειρήσεις συντέλεσε στην  αλλαγή της στατιστικής τεχνικής για την 

ανάλυση δεδοµένων, η οποία ήταν αρχικά η λογιστική παλινδρόµηση, και αντί αυτής 

πραγµατοποιήθηκε  µια περιγραφή των βασικών στατιστικών µεγεθών των µεταβλητών 

του δείγµατος, αντλήθηκαν χρήσιµες πληροφορίες για την εξαγωγή συµπερασµάτων. 

Ειδικότερα, αναλύθηκε το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι επιµέρους παράγοντες που 

συγκροτούν τα 3 σετ πλεονεκτηµάτων ιδιοκτησίας, ενώ στη συνέχεια, για τη λήψη 

επιπρόσθετης πληροφόρησης πραγµατοποιήθηκε διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης 

µεταξύ των µεταβλητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η διεθνοποίηση αποτελεί πλέον γεγονός και η κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως µεγέθους, 

προκειµένου να επιβιώσει και να ανθοφορήσει, θα πρέπει να προσαρµοστεί στα νέα 

δεδοµένα που προκύπτουν από αυτό το φαινόµενο. Αναπόσπαστο κοµµάτι της 

διεθνοποίησης αποτελεί η επιλογή µεθόδου διεθνούς επέκτασης, η οποία όπως 

προαναφέρθηκε έχει εξαιρετική σηµασία για µια επιχείρηση, καθώς προσδιορίζεται από 

παράγοντες που είναι κρίσιµοι για την κερδοφορία της: τον κίνδυνο και την απόδοση 

της επένδυσης, την ποσότητα πόρων που δεσµεύονται για την εξυπηρέτηση της ξένης 

αγοράς, καθώς και το επιθυµητό επίπεδο ελέγχου στο ξένο εγχείρηµα. Οι ΜΜΕ, οι 

οποίες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, αποτελούν το µεγαλύτερο κοµµάτι 

της  οικονοµίας και σε αριθµό επιχειρήσεων, αλλά και ως προς τη συµβολή τους στην 

απασχόληση, είναι αναγκαίο να διεθνοποιηθούν για να ανταπεξέλθουν στον ισχυρό 

ανταγωνισµό και να αυξήσουν την απόδοση τους. Στην προσπάθεια τους αυτή θα 

κληθούν να επιλέξουν µια µέθοδο διεθνούς επέκτασης, λαµβάνοντας υπόψη τους 

παραπάνω κρίσιµους παράγοντες και προσπαθώντας ταυτόχρονα να τους 

εξισορροπήσουν.  

 

Παρόλο που η επιλογή µεθόδου διεθνούς επέκτασης των ΜΜΕ δεν έχει αναλυθεί σε 

βάθος  από τη διεθνή βιβλιογραφία., χρήσιµα συµπεράσµατα µπορούν να αντληθούν µε 

τη χρήση θεωρητικών υποδειγµάτων διεθνοποίησης που αφορούν στις ΠΕΕ, λόγω της 

πληθώρας των µεταβλητών που εµπερικλείουν. Στην παρούσα εργασία αναδείχθηκε το 

θεώρηµα του Dunning σαν το πλέον κατάλληλο για την επιλογή µεθόδου µιας ΜΜΕ, 

αφού το υπόλοιπα υποδείγµατα αντιµετωπίζουν ορισµένες σηµαντικές αδυναµίες. 

Συνέπεια των παραπάνω, τα υποδείγµατα αυτά δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς 

να συνδυαστούν µε άλλα. Σύµφωνα µε τον Dunning, λοιπόν, µια ΜΜΕ όσο πιο πολλά 

πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας κατέχει, όσο πιο ισχυρό είναι το κίνητρό της να 

εσωτερικεύσει παρά να εξωτερικεύσει τη χρήση αυτών των πλεονεκτηµάτων, όσο 

περισσότερο θεωρεί ότι τη συµφέρει να τα εκµεταλλευτεί από µια ξένη τοποθεσία, τότε 

τόσο πιο πιθανό είναι να δεσµευτεί σε παραγωγή σε ξένη χώρα. Οι εξαγωγές δεν 

αποτελούν εποµένως µονόδροµο για µια ΜΜΕ, εφόσον κατέχει πλεονεκτήµατα 

ιδιοκτησίας, τοποθεσίας και εσωτερίκευσης. 

 

Το δείγµα της παρούσας έρευνας αποτελούνταν από εξαγωγικές στην πλειοψηφία τους 

ΜΜΕ. Η επιλογή των εξαγωγών σαν µέθοδο διεθνούς επέκτασης από αυτές τις εταιρίες 
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έρχεται σε συµφωνία µε τα συµπεράσµατα που συνεπάγεται το θεώρηµα του Dunning. 

Στα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας, αν και η ικανότητα παραγωγής διαφοροποιηµένων 

προϊόντων ήταν ικανοποιητική, η πλειοψηφία των εταιριών ήταν µικρού µεγέθους και 

χωρίς ιδιαίτερη διεθνή εµπειρία, αφού αφενός υπήρχαν υψηλά ποσοστά ξένων 

πωλήσεων, αφετέρου όµως τα έτη διεθνούς  εµπειρίας ήταν µικρότερου επιπέδου. Στα 

πλεονεκτήµατα τοποθεσίας οι µεν προοπτικές αγοράς και το κόστος παραγωγής ήταν 

εξαιρετικά, από την άλλη πλευρά όµως ο παράγοντας διαφορές στην κουλτούρα και τις 

επιχειρηµατικές πρακτικές δεν ήταν καθόλου ευνοϊκός και ο κίνδυνος της χώρας 

υποδοχέα µπορεί να δηµιουργούσε κάποιους προβληµατισµούς στις επιχειρήσεις. 

Τέλος, τα πλεονεκτήµατα εσωτερίκευσης απουσιάζουν, αφού οι επιχειρήσεις του 

δείγµατος φαίνεται να εµπιστεύονται την αγορά της χώρας υποδοχέα.  

 

Επιπρόσθετα, από τις συσχετίσεις που πραγµατοποιήθηκαν ανάµεσα στις µεταβλητές, 

προέκυψαν κάποια ενδιαφέροντα συµπεράσµατα όσο αφορά στην αρνητική σχέση 

ανάµεσα στην ικανότητα του εκπαιδευτικού προγράµµατος και τη βεβαιότητα 

διατήρησης ποιοτικών προτύπων. Η ικανότητα του εκπαιδευτικού προγράµµατος 

αποτελεί όπως προαναφέρθηκε συστατικό στοιχείο της ικανότητας παραγωγής 

διαφοροποιηµένων προϊόντων, ενώ η βεβαιότητα διατήρησης ποιοτικών προτύπων 

είναι κοµµάτι του συµβασιακού κινδύνου ή αλλιώς των πλεονεκτηµάτων 

εσωτερίκευσης. Εποµένως, η παραπάνω συσχέτιση υπονοεί ότι όσο µεγαλύτερη 

ικανότητα παραγωγής διαφοροποιηµένων προϊόντων έχει µια ΜΜΕ, τόσο µεγαλύτερο 

αντιλαµβάνεται τον συµβασιακό κίνδυνο ή αλλιώς τα πλεονεκτήµατα από την 

εσωτερίκευση.  ∆εδοµένου ότι όσο πιο διαφοροποιηµένα είναι τα προϊόντα µιας ΜΜΕ, 

τόσο  µεγαλύτερη η δυνητική απώλεια µακροπρόθεσµων εισοδηµάτων, εάν µοιραστεί 

αυτή η γνώση µε τις εταιρίες της χώρας-υποδοχέα., µέθοδοι που περιλαµβάνουν 

περισσότερο έλεγχο προτιµώνται, περιορίζοντας έτσι τον συµβασιακό κίνδυνο.  

 

Η παρούσα εργασία είχε σαν αρχικό σκοπό, µέσα από το δείγµα ΜΜΕ που θα 

συγκεντρωνόταν, να αναδεικνύονταν οι διαφορές στα χαρακτηριστικά τους 

(πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας),  στην αντίληψη τους για την επιτυχία της αγοράς 

(πλεονεκτήµατα εσωτερίκευσης) και στην αντίληψη τους για τη χώρα υποδοχέα 

(πλεονεκτήµατα τοποθεσίας), οι οποίες θα δικαιολογούσαν τις διαφορετικές επιλογές 

µεθόδου διεθνούς επέκτασης. ∆εν ήταν εφικτό να συγκεντρωθούν παρά µόνο 

εξαγωγικές επιχειρήσεις, γεγονός που περιόρισε σηµαντικά το στόχο της έρευνας και 

οδήγησε σε µια απλή επιβεβαίωση του εκλεκτικού παραδείγµατος του Dunning, αφού 
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οι εταιρίες του δείγµατος όντως δεν είχαν τα απαιτούµενα πλεονεκτήµατα για να 

ακολουθήσουν κάποια άλλη µέθοδο πέραν των εξαγωγών. Μια µελλοντική έρευνα 

λοιπόν θα µπορούσε να έχει ένα µεγαλύτερο δείγµα που θα περιλαµβάνει και τις µη 

εξαγωγικές επιχειρήσεις. Επίσης, συµπληρωµατικά από το θεώρηµα του Dunning, θα 

µπορούσε να διερευνηθεί και ο διεθνής προσανατολισµός  της διοίκησης µιας ΜΜΕ, 

αφού πολλές έρευνες (Reid, 1981; Reuber and Fischer, 1997; Collinson and Houlden, 

2005)    απέδειξαν ότι στις ΜΜΕ αυτός ή αυτοί που λαµβάνουν αποφάσεις παίζουν 

κεντρικό ρόλο στη διαδικασία διεθνοποίησης. Εποµένως, ένας προκατειληµµένος προς 

τη διεθνοποίηση και risk-averter manager είναι πιθανόν να αγνοεί τα πλεονεκτήµατα 

τοποθεσίας που εντοπίζονται σε ξένες αγορές ή να διστάζει να εκµεταλλευτεί τα 

πλεονεκτήµατα εσωτερίκευσης που παρουσιάζονται, προτιµώντας τις εξαγωγές  σαν 

πιο ασφαλή λύση.  

 

Τέλος, παρατίθενται κάποιες προτάσεις που αφορούν στη διεθνοποίηση των ΜΜΕ, οι 

οποίες προέκυψαν από την παρούσα έρευνα. Πρώτον, παρατηρήθηκε ότι τα 

πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας ήταν ανεπαρκή λόγω του µικρού µεγέθους των ΜΜΕ και 

κατ’ επέκταση, άρα, λόγω έλλειψης πόρων. Οι ΜΜΕ θα µπορούσαν να επωφεληθούν 

από κρατικά προγράµµατα που παρέχουν στήριξη σε αυτές, όπως για παράδειγµα το 

πρόγραµµα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης - 

Τουρισµού – Εµπορίου & Υπηρεσιών», το οποίο έχει σαν στόχο την ενίσχυση ΜΜΕ 

που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισµένες στην καινοτοµία, το περιβάλλον 

και τις τεχνολογίες πληροφορικής. Κατά αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται παράλληλα 

και η ανάπτυξη της ικανότητας διαφοροποιηµένων προϊόντων, οι εταιρίες γίνονται 

περισσότερες ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο, ενώ έχουν και ένα κίνητρο να 

ρισκάρουν, πάρα την έλλειψη διεθνούς εµπειρίας που µπορεί να έχουν.  

 

Στα πλεονεκτήµατα τοποθεσίας, η εικόνα από το δείγµα ήταν σχετικά ικανοποιητική. 

Ωστόσο, οι αντιλαµβανόµενες διαφορές στην κουλτούρα και τις επιχειρηµατικές 

πρακτικές ανάµεσα στην Ελλάδα και τη χώρα υποδοχέα ήταν σηµαντικές και 

δεδοµένης της έλλειψης διεθνούς εµπειρίας ήταν αναµενόµενο να επιλεχθούν οι 

εξαγωγές. Άρα σε ΜΜΕ που παρατηρείται έλλειψη διεθνούς εµπειρίας θα ήταν 

προτιµότερο να επιλέγεται η είσοδος σε χώρες µε µικρότερη «ψυχική απόσταση».  

 

Τέλος, οι ΜΜΕ του δείγµατος παρατηρήθηκε ότι δεν εντόπιζαν κανένα κίνητρο για 

εσωτερίκευση. Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να οφείλεται σε έλλειψη διεθνούς 
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προσανατολισµού των ατόµων που είναι υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων. Για µια πιο 

αντιπροσωπευτική εικόνα θα ήταν προτιµότερο λοιπόν, όπως προαναφέρθηκε, οι 

µελλοντικές έρευνες για την επιλογή µεθόδου διεθνούς επέκτασης των ΜΜΕ να 

προσδιορίζουν και τα χαρακτηριστικά αυτού ή αυτών που λαµβάνουν αποφάσεις. 
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