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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η πραγµατικότητα της διεθνοποίησης των οικονοµιών και του αυξανόµενου 

ανταγωνισµού στις διεθνείς αγορές επιβάλλει στις ΜΜΕ να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητές τους στο εξωτερικό προκειµένου να επιβιώσουν, αλλά και να 

πραγµατοποιήσουν µεγαλύτερα κέρδη. Το γεγονός αυτό ώθησε σε εκτεταµένη 

έρευνα την επιστηµονική κοινότητα σχετικά µε τους παράγοντες που συµβάλλουν 

στην επιτυχία των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ. Στα αποτελέσµατα των 

ερευνών παρατηρήθηκε ποικιλία και κατακερµατισµός. Στην εργασία αυτή 

συγκεντρώθηκαν στοιχεία από τα κυριότερα επιστηµονικά άρθρα που ασχολήθηκαν 

µε την εξαγωγική δραστηριοποίηση των ΜΜΕ. Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή των 

κινήτρων που οδηγούν στην εξαγωγική δραστηριοποίηση, της ταχύτητας και της 

γεωγραφικής ανάπτυξης των εξαγωγών. Ακολουθεί η διερεύνηση του όρου επίδοση 

των εξαγωγικών δραστηριοτήτων καθώς και των κριτηρίων που την ορίζουν, 

υποκειµενικών και αντικειµενικών. Κατόπιν, περιγράφονται και αναλύονται οι 

σπουδαιότεροι παράγοντες επιτυχίας των εξαγωγών και η σχέση τους µε τα µέτρα 

της επίδοσης. Οι κυριότεροι παράγοντες σχετίζονται µε το µίγµα µάρκετινγκ των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων, µε το ρόλο και τις ικανότητες των µάνατζερ, µε τους 

πόρους και τις ικανότητες που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση και µε το επίπεδο 

της γνώσης που έχει συγκεντρώσει και αφοµοιώσει. Τέλος, αναλύονται τα κυριότερα 

εργαλεία µέτρησης της επίδοσης των εξαγωγών.  

 

Λέξεις-Κλειδιά: ΜΜΕ, εξαγωγές, επίδοση, επιτυχία, µίγµα µάρκετινγκ, µέτρα 

επίδοσης 
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ABSTRACT 

 

The reality of the internationalization of the economies and the increasing 

competition in international markets have forced small and medium-sized enterprises 

(SMEs) to expand their business abroad in order to survive and to make greater 

profits as well. This has led the international scientific research community to 

extensive research on the success factors of export activities. However, in the 

findings reported, it was observed fragmentation and diversity. In this study, we 

collected data from the main scientific articles that dealt with the export activity of 

SMEs. First, we describe the main factors stimulating SMEs to export, the speed and 

the geographic expansion of the exports. Second, we analyze export performance and 

the criteria -measures- of performance, subjective and objective. Then, we describe 

and analyze the most important factors of export success, as well as their relationship 

to measures of performance. These factors are related to the export targeting and 

elements of export marketing strategy, the role and the characteristics of SME export 

manager, the resources and capabilities of the export company and the acquisition 

and assimilation of export knowledge. Finally, we present the main tools for 

measuring export performance. 

 

Keywords: SME, exports, performance, success, marketing mix, performance 

measures  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) διεθνοποιούνται ολοένα και σε µεγαλύτερο 

βαθµό καθώς το διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον µεταµορφώνεται από συνεχείς 

τεχνολογικές βελτιώσεις, δραµατικές αλλαγές στο πολιτικό περιβάλλον, την 

απελευθέρωση του εµπορίου και την ανάπτυξη διµερών και πολυµερών  εµπορικών 

συµφωνιών (Brouthers and Nakos, 2005). 

Σε µια διεθνοποιηµένη οικονοµία, οι ΜΜΕ χρειάζεται να είναι ικανές να 

αντιµετωπίσουν τον αυξανόµενο ανταγωνισµό από τις ανεπτυγµένες και τις 

αναδυόµενες οικονοµίες αλλά και να εκµεταλλευτούν νέες ευκαιρίες στις αγορές 

αυτών των οικονοµιών. Υπάρχει άµεση σύνδεση µεταξύ της διεθνοποίησης και των 

αυξηµένων επιδόσεων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Οι διεθνείς δραστηριότητες 

ενισχύουν την ανάπτυξη, αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και υποστηρίζουν την 

µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων[1]1. Το ίδιο ισχύει και για τις χώρες 

που επιθυµούν να δουν την οικονοµία τους να αναπτύσσεται και την ανεργία να 

µειώνεται. Σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες στρατηγικές διεθνούς επέκτασης, οι 

εξαγωγές είναι η σχετικά απλούστερη στρατηγική επέκτασης των δραστηριοτήτων 

µιας επιχείρησης στις διεθνείς αγορές (Χατζηδηµητρίου, 2003). Αυτό συµβαίνει 

γιατί σε σχέση µε τις άλλες στρατηγικές εισόδου σε ξένες αγορές οι εξαγωγές 

απαιτούν τη µικρότερη δέσµευση οργανωσιακών πόρων και ικανοτήτων, 

προσφέρουν µεγαλύτερη ευελιξία σε ότι αφορά τη διοίκηση και τις αποφάσεις της 

και ενέχουν µικρότερο επιχειρηµατικό κίνδυνο (Leonidou et al., 2007). Όπως 

αναφέρουν οι Brouthers et al. (2009), οι εξαγωγές είναι το πρώτο βήµα που κάνουν 

οι περισσότερες επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία της διεθνοποίησης. Αν η αρχική 

αυτή προσπάθεια πετύχει, τότε αφοσιώνονται ακόµη περισσότερο σε αυτό που 

αποκαλούµε διεθνή επέκταση. Οι ΜΜΕ παρά το µέγεθός τους (εξορισµού µια µικρή 

ή µεσαία επιχείρηση έχει περιορισµένους πόρους και γνώση σε σύγκριση µε µία 

πολυεθνική) επιχειρούν και µάλιστα µε επιτυχία να επεκτείνουν διεθνώς τις 

δραστηριότητές τους. Πολλές από αυτές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως “born 

                                                           
1 Ο αριθµός στις παρενθέσεις παραπέµπει στο σύνδεσµο, ο οποίος παρατίθεται στο τέλος της 

εργασίας. 
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globals” πετυχαίνουν πρώιµη και ταχεία διεθνοποίηση (Schweizer, 2012), 

χρησιµοποιούν ένα εκτεταµένο σύστηµα δικτύων (Lu and Beamish, 2001) και 

αναπτύσσονται ταυτόχρονα τόσο στην ηµεδαπή όσο και στις διεθνείς αγορές.  

Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η αποσαφήνιση και κατανόηση του όρου επίδοση 

(performance) των ΜΜΕ, µέσα από την ανάλυση των κριτηρίων που την ορίζουν, 

καθώς και της µεταξύ τους σχέσης, µε στόχο την περιγραφή και ανάλυση των 

παραγόντων επιτυχίας της εξαγωγικής επέκτασης των ΜΜΕ όπως αυτοί 

περιγράφονται στα άρθρα ερευνητών που έχουν ασχοληθεί µε το συγκεκριµένο 

θέµα. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι παράγοντες που επενεργούν ως 

κίνητρα και ερεθίσµατα για την εξαγωγική επέκταση των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων, η ανάπτυξη των εξαγωγών µε βάση τη γεωγραφική εµβέλεια στην 

οποία αυτές εκτείνονται, ο ρυθµός µε τον οποίο αναπτύσσονται, καθώς και οι 

κίνδυνοι που αναδύονται από την επέκταση των δραστηριοτήτων στις διεθνείς 

αγορές. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλυθούν τα κριτήρια που συνθέτουν την έννοια 

της εξαγωγικής επίδοσης. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότεροι 

παράγοντες που συµβάλλουν στην επιτυχία των εξαγωγών των ΜΜΕ και στο 

τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται τα κυριότερα εργαλεία µέτρησης της εξαγωγικής 

επίδοσης καθώς και οι βασικοί τους στόχοι.  

 

1.2  ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΤΙΣ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η ενασχόληση των επιχειρήσεων µε το εξαγωγικό εµπόριο είναι αποτέλεσµα της 

επίδρασης διαφόρων παραγόντων που λειτουργούν ως κίνητρα,  τα οποία µπορεί να 

προέρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης (Leonidou et al., 2007). Εναλλακτικά, τα παραπάνω κίνητρα 

διακρίνονται σε κίνητρα πρόληψης -proactive- (Johnston and Czinkota, 1982)  και 

δείχνουν την επιθυµία της επιχείρησης να αξιοποιήσει µία δική της οργανωσιακή 

ικανότητα ή µια ευκαιρία που διαβλέπει στην αγορά (π.χ. κατοχή οικονοµικού 

πλεονεκτήµατος, το ειδικό ενδιαφέρον της διοίκησης) ή ως κίνητρα αντίδρασης -

reactive- και υποδηλώνουν την ενασχόληση µε τις εξαγωγές σαν αντίδραση σε µια 

εσωτερική ή εξωτερική πίεση που ασκήθηκε στην επιχείρηση (π.χ. η αύξηση του 

ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά, η εξοµάλυνση της εποχικότητας των 

πωλήσεων). 
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Παρακάτω, γίνεται αναφορά στους παράγοντες που λειτουργούν ως κίνητρα όπως 

αυτοί αναφέρονται στη βιβλιογραφία και οδηγούν την επιχείρηση στην ανάπτυξη 

εξαγωγικής δραστηριότητας (Leonidou et al., 2007). 

 

1.2.1 Κίνητρα σχετικά µε τους Ανθρώπινους Πόρους 

Το ειδικό ενδιαφέρον της διοίκησης. Ο ενθουσιασµός και η τόλµη του µάνατζερ 

της επιχείρησης λειτουργεί κάποιες φορές ως η κινητήριος δύναµη για την ανάπτυξη 

των εξαγωγών, πιθανότατα γιατί στις µικρές επιχειρήσεις οι αποφάσεις παίρνονται 

από ένα άτοµο ή από µια µικρή οµάδα ατόµων (Leonidou et al., 1998). 

Η χρησιµοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων ή ταλέντων της διοίκησης. Κάποιοι 

µάνατζερ διαθέτουν κάποιο ταλέντο το οποίο τους διευκολύνει στην ανάπτυξη των 

εξαγωγών στην επιχείρησή τους (Leonidou et al., 2007). Το ταλέντο αυτό µπορεί να 

εκφραστεί σαν ενδιαφέρον για τις ξένες κουλτούρες, η τάση να συναναστρέφονται 

ανθρώπους ή άλλους επιχειρηµατίες από αλλοδαπές χώρες, η πραγµατοποίηση 

πολλών ταξιδιών στο εξωτερικό, η εµπειρία στο διεθνές µάρκετινγκ και η γνώση της 

διαχείρισης των διαδικασιών και της γραφειοκρατίας που ενδεχοµένως απαιτούνται 

για την πραγµατοποίηση των εξαγωγών.  Τέτοιοι άνθρωποι συνήθως αγαπούν την 

ανάληψη ρίσκου, είναι καινοτόµοι και απροκατάληπτοι και αναλαµβάνουν µε 

µεγαλύτερη ευκολία και επιτυχία εγχειρήµατα που έχουν σχέση µε τις εξαγωγές.  

 

1.2.2 Οικονοµικά Κίνητρα 

Η στασιµότητα ή η πτώση των εγχώριων πωλήσεων / κερδών. Η πίεση που 

ασκείται στις επιχειρήσεις από εξωτερικούς παράγοντες όπως η αύξηση του 

ανταγωνισµού και η πτώση των πωλήσεων ή η αδυναµία της αντιµετώπισης 

προβληµάτων µάρκετινγκ και η αλλαγή της συµπεριφοράς καταναλωτών οδηγεί στη  

µείωση των κερδών. Σε αυτές τις περιπτώσεις δηµιουργείται ένα κίνητρο αντίδρασης 

που ωθεί τις επιχειρήσεις να εξάγουν έτσι ώστε να αποζηµιωθούν για τις ζηµίες που 

υπέστησαν (Leonidou, 1998b).   

Η δυνατότητα αύξησης των πωλήσεων / κερδών από τις εξαγωγές. Σε αντίθεση µε 

το προηγούµενο κίνητρο η επιθυµία της επιχείρησης για την υλοποίηση των στόχων 

της σχετικά µε τις πωλήσεις και τα κέρδη δηµιουργεί ένα κίνητρο πρόληψης. Αυτό 

συµβαίνει γιατί η επιχείρηση αναγνωρίζει την αξία των εξαγωγικών δραστηριοτήτων 

και ενεργεί στρατηγικά για να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες στις ξένες αγορές ώστε να 

πραγµατοποιήσει το σκοπό της (Leonidou et al., 2007). 
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Η δυνατότητα για επιπλέον ανάπτυξη από τις εξαγωγές. Στις περιπτώσεις όπου το 

µέγεθος της εγχώριας αγοράς είναι περιορισµένο, η εξαγωγική δραστηριότητα 

µπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 

βοηθώντας την επιχείρηση να καρπωθεί τις ευκαιρίες των διεθνών αγορών 

(Leonidou et al., 2007). 

Η κατοχή οικονοµικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Παρά τους οικονοµικούς 

περιορισµούς που αντιµετωπίζουν πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις, κάποιες από 

αυτές καταφέρνουν να αποκτήσουν αποθέµατα ή ακόµη να εξασφαλίσουν 

οικονοµικούς πόρους χτίζοντας καλές σχέσεις µε πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας 

τους. Η χρηµατοδότηση αυτή µπορεί να διατεθεί για την εξαγωγική ανάπτυξη της 

επιχείρησης (Leonidou et al., 2007). 

 

1.2.3 Κίνητρα σχετικά µε την παραγωγή 

Υπερβάλλουσα παραγωγή. Οι αντιξοότητες των εγχώριων αγορών, η πίεση από 

τους ανταγωνιστές, η επιθυµία για την πλήρη αξιοποίηση της παραγωγικής 

ικανότητας και ο αναποτελεσµατικός προγραµµατισµός της παραγωγής είναι κάποιοι 

από τους λόγους για τους οποίους οι µικροί παραγωγοί παράγουν ποσότητες που 

υπερβαίνουν την εγχώρια ζήτηση. Οι διεθνείς αγορές είναι µια λύση για τη διάθεση 

της υπερβάλλουσας παραγωγής γλιτώνοντας την επιχείρηση από σηµαντικές 

οικονοµικές ζηµιές που επιφέρει η µη διάθεσή της (Leonidou et al., 2007). 

Επίτευξη οικονοµιών κλίµακας. Μέσω των εξαγωγών, οι επιχειρήσεις µπορούν να 

αυξήσουν την παραγωγή και τις πωλήσεις και να  µειώσουν τα σταθερά κόστη που 

σχετίζονται µε τα έξοδα της διοίκησης, τον εξοπλισµό της παραγωγής και άλλα 

πάγια µειώνοντας το µοναδιαίο κόστος παραγωγής. Συνεπώς, θα είναι σε θέση είτε 

να µειώσουν την τιµή πώλησης του προϊόντος είτε να τη διατηρήσουν στα 

υπάρχοντα επίπεδα πραγµατοποιώντας µεγαλύτερα κέρδη (Leonidou et al., 2007). 

 

1.2.4 Κίνητρα σχετικά µε την έρευνα και ανάπτυξη 

Κατοχή τεχνολογικών δικαιωµάτων ιδιοκτησίας. Η επιτυχής εκµετάλλευση µιας 

ειδικής τεχνολογικής ικανότητας της επιχείρησης στην τοπική αγορά είναι πιθανό να 

κεντρίσει το ενδιαφέρον της διοίκησης για την ανάπτυξη των εξαγωγών, αρχικά 

γιατί υπάρχει η πιθανότητα να γνωρίσει την επιτυχία και στο εξωτερικό και επιπλέον 

γιατί τα δικαιώµατα τεχνολογικής ιδιοκτησίας αποτελούν µια ασπίδα απέναντι στους 

πιθανούς ανταγωνιστές (Leonidou et al., 2007). 
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Κατοχή µιας πατέντας προϊόντος. Η παραγωγή ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας 

το οποίο διαθέτει µοναδικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε αυτά που προσφέρουν οι 

ανταγωνιστές είναι ένας από τους κυριότερους λόγους για την ανάπτυξη των 

εξαγωγών. Τα προϊόντα αυτά, ιδίως αν είναι διεθνώς κατοχυρωµένα, δηµιουργούν 

ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα στις διεθνείς αγορές και εξασφαλίζουν µια συνεχή ροή 

εσόδων για µια ικανοποιητική περίοδο (Leonidou et al., 2007). 

 

1.2.5 Κίνητρα σχετικά µε το Μάρκετινγκ 

Κατοχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µάρκετινγκ. Μια ισχυρή µάρκα franchise, 

µια ανταγωνιστική τιµή πώλησης προϊόντος, ένα καλό σύστηµα τεχνικής 

υποστήριξης, ένα αποτελεσµατικό δίκτυο διανοµής ή τµήµα πωλήσεων όπως και 

άλλες ικανότητες µάρκετινγκ µπορούν να λειτουργήσουν ως κίνητρα για τις µικρές 

επιχειρήσεις (Leonidou et al., 2007).  

Ικανότητα εύκολης προσαρµογής του µίγµατος µάρκετινγκ. Οι διαφορές ανάµεσα 

στις διεθνείς και εγχώριες αγορές σε ότι αφορά τις ανάγκες των καταναλωτών, την 

αγοραστική δύναµη, τα κοινωνικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά και άλλους 

παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος απαιτούν την προσαρµογή του µίγµατος 

µάρκετινγκ της επιχείρησης προκειµένου να εισχωρήσει στις διεθνείς αγορές. Η 

διαδικασία αυτή απαιτεί επιπλέον προσπάθεια, πόρους και είναι χρονοβόρα. Οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις συνήθως αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην 

πραγµατοποίηση αυτών των προσαρµογών κυρίως εξαιτίας των περιορισµών στους 

οικονοµικούς πόρους, την παραγωγή και το ανθρώπινο δυναµικό (Bradley, 2004). 

Εκτός από όσα προαναφέρθηκαν υπάρχουν και άλλα κίνητρα που πηγάζουν από 

παράγοντες της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς, κίνητρα που δίνουν οι ηµεδαπές 

και οι αλλοδαπές κυβερνήσεις καθώς και κίνητρα που συνδέονται µε τους 

ανταγωνιστές ή τους πελάτες στο εξωτερικό.  

Στον Πίνακα 1 αναφέρονται τα κίνητρα όπως αυτά παρουσιάζονται στην έρευνα 

των Leonidou et al. (2007), σχετικά µε τους παράγοντες που κινητοποιούν τις µικρές 

επιχειρήσεις να εξάγουν. 
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Πίνακας 1.1 Η κατάταξη των κινήτρων ανάλογα µε την επίδραση στην απόφαση για 

εξαγωγική επέκταση της επιχείρησης. 

 

Very High 
Impact 

Potential for extra sales/profits from exporting 
Potential for extra growth from exporting 
Possession of a unique/patented product 
Need to reduce dependence on and risk of domestic market 
Receipt of unsolicited orders from foreign customers 

High Impact 

Special managerial interest/urge 
Availability of unutilised production capacity 
Saturation/shrinkage of domestic market 
Possession of financial competitive advantage 
Achievement of economies of scale 
Possession of proprietary technical knowledge 
Identification of better opportunities abroad 

Moderate 
Impact 

Utilisation of special managerial talent/skills/time 
Stagnation/decline in domestic sales/profits 
Smoothing production of a seasonal product 
Possession of a marketing competitive advantage 
Possession of exclusive information on foreign markets 
Receipt of orders after participating in trade fairs 
Encouragement by industry, trade, and other associations 
Encouragement by banks/financial institutions 
Encouragement by brokers/agents/distributors 
Proximity to international ports/airports 

Low Impact 

Accumulation of unsold inventory/overproduction 
Ability to easily adapt marketing for foreign markets 
Favourable foreign exchange rates 
Government export assistance/incentives 
Ministry of Commerce/trade mission activity 
Intense domestic competition 
Initiation of exports by domestic competitors 
Patriotic duty of local firms 
Close physical proximity to foreign markets 

Very Low 
Impact 

 
Management trips overseas 
Extending life-cycle of domestic products 
Possibility of reducing the power of domestic customers 
Unfavourable state of domestic economy 
Encouragement by government agencies 
Relaxation of foreign rules and regulations in certain foreign markets 
Reduction of tariffs and non-tariffs in certain overseas countries 
Entry of a foreign competitor in the home market 
Gaining foreign expertise to improve domestic competitiveness 

Πηγή: Leonidou et al., 2007 
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1.3 Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ∆ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 

 

1.3.1 Τα µοντέλα των σταδίων 

Η έρευνα για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ ξεκίνησε στις αρχές του 1970 στις 

σκανδιναβικές χώρες και εξήγαγε τα µοντέλα των σταδίων (the stages models): αρχικά 

το µοντέλο της Ουψάλα (the Uppsala process model) (Johanson and Vahlne, 1977), 

δεύτερον το µοντέλο διεθνοποίησης µε την υιοθέτηση της καινοτοµίας (the innovation 

adoption internationalization process) (Andersen, 1993; Bilkey and Tesar, 1977) και η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων διοίκησης (the management decision making process) 

(Reid, 1981). Τα µοντέλα αυτά θεωρούνται παραδοσιακά και περιγράφουν τη 

διεθνοποίηση ως µια διαδικασία κατά την οποία η επιχείρηση σταδιακά και σε βάθος 

χρόνου  αυξάνει τον αριθµό και την ποικιλία των αγορών που εξυπηρετεί και πως 

πρώτα εγκαθιδρύεται  στο εσωτερικό και έπειτα προχωρεί και στη διεθνή επέκταση 

(Oesterle, 1997). Για παράδειγµα το µοντέλο της Ουψάλα θεωρεί πως η διαδικασία 

διεθνοποίησης αρχίζει ανάλογα µε το επίπεδο γνώσης της αγοράς (Kalinic, 2012). 

Συνήθως αρχίζει µε σποραδικές πωλήσεις στο εξωτερικό και συνεχίζει µε διαρκώς 

αυξανόµενες πωλήσεις, παρουσιάζοντας  µια συνεχή δέσµευση στις διεθνείς αγορές 

µέσω των πωλήσεών της.   

 

1.3.2 Ταχεία διεθνοποίηση 

Τα µοντέλα της θεωρίας των σταδίων άρχισαν να αµφισβητούνται στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 καθώς ερευνητές διαπίστωσαν πως µερικές ΜΜΕ διεθνοποιούνταν 

περισσότερο γρήγορα από ότι αυτά προέβλεπαν (Oviatt and McDougall, 1994, 2005). 

Με βάση τις περιγραφές των ερευνών αυτών, οι ΜΜΕ οι οποίες βασίζονται στη γνώση 

(knowledge intensive) είναι πιθανόν να έχουν µια πιο ταχεία διεθνοποίηση και δεν 

υλοποιούν κάποιες φάσεις της θεωρίας των σταδίων. Τα κλειδιά για τη γρήγορη 

διεθνοποίηση είναι η γνώση της αγοράς και η διεθνής δικτύωση (το µοντέλο των 

δικτύων), που δηµιουργούν την ικανότητα συλλογής περισσότερων πληροφοριών για 

τη διεθνή αγορά. Η άποψη αυτή δεν ισχύει για όλα τα είδη των επιχειρήσεων µια και η 

έρευνα των  Kalinic et al. (2012) δείχνει πως η στρατηγική εστίαση και όχι η δικτύωση 

ή η εµπειρία είναι ο παράγοντας που αλλάζει την ταχύτητα διεθνοποίησης των 

παραδοσιακών ΜΜΕ, ακόµη και αυτών που δεν είχαν διεθνή προσανατολισµό, και 

τους επιτρέπει να επεκταθούν σε άγνωστες αγορές. Πιο συγκεκριµένα, οι επίµονες 

προσπάθειες για δηµιουργία σχέσεων µε τοπικούς παράγοντες, ο προσανατολισµός 
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στην επιχειρηµατικότητα και µία ευέλικτη στρατηγική, λαµβάνοντας υπόψη 

ετερογενείς προσδοκίες, επηρεάζει θετικά την έκταση, το εύρος και την ανάπτυξη της 

δέσµευσης στην ξένη χώρα.  

 

1.4 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

 

1.4.1 Η επιλογή της αγοράς 

Η επιλογή της αγοράς είναι το πρώτο σηµαντικό βήµα για τη διεθνή επέκταση της 

επιχείρησης. Υπάρχουν γενικά δύο προσεγγίσεις στον τρόπο µε τον οποίο οι 

επιχειρήσεις επιλέγουν τις αγορές στις οποίες θα εξάγουν τα προϊόντα τους, η 

συστηµατική και η µη συστηµατική (Dimitratos et al., 2010).  

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τη συστηµατική προσέγγιση, οι επιχειρήσεις 

χρησιµοποιούν αντικειµενικά κριτήρια όπως επίσηµες διαδικασίες απόφασης οι οποίες 

στηρίζονται σε στατιστικές µεθόδους για την ανάλυση των εν δυνάµει αγορών στόχων. 

Αυτές οι µέθοδοι τυπικά περιλαµβάνουν διεθνή έρευνα αγοράς, χρήση δηµοσιευµένων 

πηγών µε στατιστικά δεδοµένα, παρακολούθηση του διεθνούς τύπου για προϊόντα και 

δραστηριότητες παρόµοιες µε αυτές της επιχείρησης που ενδιαφέρεται για εξαγωγές 

στη συγκεκριµένη αγορά. Ωστόσο η προσέγγιση αυτή είναι περισσότερο 

«κανονιστική», δηλαδή αποτελείται από συγκεκριµένα βήµατα που πρέπει να 

ακολουθηθούν για την επιλογή της αγοράς µε επιτυχία (Brouthers and Nakos, 2005). 

Για το λόγο αυτό οι Papadopoulos et al. (2002) υποστηρίζουν πως είναι αρκετά 

πολύπλοκη για να εφαρµοσθεί στην πράξη. 

Από την άλλη, οι µη συστηµατικές προσεγγίσεις είναι γενικότερα περιγραφικές 

(Dimitratos et al., 2010) µε την έννοια ότι περιγράφουν ή παρουσιάζουν την 

πραγµατική συµπεριφορά των επιχειρήσεων, όταν πρέπει να επιλέξουν την αγορά στην 

οποία θα εξάγουν τα προϊόντα τους. Αυτές οι περιπτώσεις συναντώνται όταν η επιλογή 

αγοράς βασίζεται στη γεωγραφική απόσταση ή σε µια καιροσκοπική συµπεριφορά της 

επιχείρησης για την εκµετάλλευση µιας πρόσκαιρης ευκαιρίας. Σε αντίθεση µε τη 

συστηµατική προσέγγιση η τελευταία απαιτεί µικρή σε έκταση έρευνα πριν την 

εισχώρηση στην ξένη αγορά (Dimitratos et al., 2010). Ωστόσο, ο Scheizer (2012) στη 

µελέτη του αναλύει πως όσο πιο λογική είναι η διαδικασία λήψης απόφασης τόσο 

περισσότερο αυξάνεται η εµπειρία, η γνώση καθώς και µειώνεται η ασάφεια των 

στόχων της επιχείρησης. 
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 Όπως προκύπτει από την έρευνα των Chetty and Campbel- Hunt (2003) σε σχέση µε 

τις µεγάλες,  οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην πορεία τους προς τη διεθνοποίηση, 

είναι αναγκαίο να υιοθετούν στρατηγικές εστίασης. Οι Wolf and Pett (2000) αναφέρουν 

πως οι ΜΜΕ εξαιτίας του µικρότερου εύρους των πόρων που διαθέτουν σε σχέση µε τις 

µεγάλες, αναζητούν να επικεντρώσουν τις δραστηριότητές τους εκεί όπου θα έχουν το 

µέγιστο της απόδοσης από τους περιορισµένους πόρους που κατέχουν. Επίσης, η 

περιφερειακή και η παγκόσµια διεθνοποίηση αντιπροσωπεύουν δύο κατευθύνσεις 

διαθέσιµες στις ΜΜΕ οι οποίες αναδεικνύουν τη σηµαντικότητα των γεωπολιτικών, 

των γραφειοκρατικών και πολιτισµικών παραγόντων, που επηρεάζουν την ένταση των 

προσπαθειών µιας επιχείρησης για την είσοδό της στις αγορές της περιφέρειάς της 

συγκριτικά µε αυτές που απαιτούνται για την επέκταση σε παγκόσµιο επίπεδο (Chetty 

and Campbell-Hunt, 2003). Οι στρατηγικές, σε ότι αφορά την γεωγραφική έκταση της 

διεθνοποίησής τους, προδιαγράφονται τόσο από το µέγεθός τους  όσο και από τη στάση 

και τα κίνητρα των ανθρώπων της διοίκησης και αναλύονται στις παρακάτω ενότητες. 

 

1.4.2 Περιφερειακή Ανάπτυξη 

Πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µεταξύ άλλων και αυτές που έχουν οικογενειακή 

διοίκηση, αντλούν τη γνώση και τις πληροφορίες για την αγορά  από τοπικές 

βιοµηχανικές ενώσεις ή από κοινοπραξίες εξαγωγών (D’Angelo et al., 2013). Οι 

πληροφορίες αυτές και η στήριξη βοηθούν περισσότερο την περιφερειακή και λιγότερο 

την παγκόσµια ανάπτυξη. Αυτό συµβαίνει γιατί σε µια περιφερειακή αγορά όπως για 

παράδειγµα η Ευρωπαϊκή ο βαθµός οµογενοποίησης είναι µεγαλύτερος σε όρους 

κοινού νοµίσµατος, κουλτούρας, αγορών, ιδρυµάτων, υπηρεσιών κ.α.  

Οι επιλογές των επιχειρήσεων που αναπτύσσονται σε περιφερειακό επίπεδο (Chetty 

and Campbell-Hunt, 2003) οδηγούνται κυρίως από την ανάγκη για άµεση 

αντιπροσώπευση και τοπική διαθεσιµότητα ενός πιο διευρυµένου χαρτοφυλακίου 

προϊόντων το οποίο πωλείται σε µια εστιασµένη οµάδα πελατών. Αυτό συµβαίνει γιατί  

δε συγκεντρώνουν όλους τους πόρους της επιχείρησης για την παραγωγή ενός 

παγκοσµιοποιηµένου προϊόντος αλλά δηµιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

επεκτείνοντας τις γραµµές προϊόντων τους προσφέροντας έτσι µεγαλύτερη ποικιλία 

στους πελάτες τους.   
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1.4.3 Παγκόσµια Ανάπτυξη 

Μια άλλη οµάδα ΜΜΕ καταφέρνουν να κατακτήσουν ισχυρές  ανταγωνιστικές 

θέσεις και µεγάλο µερίδιο αγοράς  σε παγκόσµιο επίπεδο (Chetty and Campbell-Hunt, 

2003). Ένα χαρακτηριστικό που διακρίνεται σε αυτές τις επιχειρήσεις και σε πολλές 

περιπτώσεις πυροδοτεί τη διεθνοποίησή τους, είναι τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα σε 

καινοτόµα προϊόντα, η προστασία δηλαδή της καινοτοµίας µε πατέντα.  

Για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της διεθνοποίησης σε παγκόσµιο επίπεδο οι ΜΜΕ 

αναγκάζονται λόγω του µεγέθους και των περιορισµένων πόρων να συγκεντρώσουν 

όλες τις δυνάµεις είτε σε ένα συγκεκριµένο προϊόν εγκαταλείποντας άλλες γραµµές 

προϊόντος, είτε να επικεντρωθούν στην ικανοποίηση ενός µόνο τµήµατος της αγοράς 

οπουδήποτε και αν βρίσκεται διεθνώς, είτε τέλος να εστιάσουν σε ένα µόνο τµήµα της 

αλυσίδας αξίας εκεί δηλαδή όπου έχουν αναπτύξει ένα ειδικό πλεονέκτηµα. Συνήθως, 

χρησιµοποιούν µεθόδους έµµεσων εξαγωγών και ακολουθούν την εξής πορεία 

ανάπτυξης: από τη στιγµή που το προϊόν τους θα εισχωρήσει σε µία χώρα υπάρχει 

στενή συνεργασία µε τους διανοµείς στη χώρα αυτή για την απόκτηση γνώσης, 

πληροφοριών για την αγορά και στη συνέχεια χρησιµοποιούν το δίκτυο διανοµής των 

πελατών τους για να εισχωρήσουν σε περιφερειακές αγορές. 

 

1.5 ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 

Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν την αντίθεση ενός «σταθερού και προβλέψιµου 

περιβάλλοντος» (D’Angelo, 2013), όπου το µικρό µέγεθος και τα αυξηµένα κόστη 

σχετικά µε το µικρό κεφάλαιο που συνήθως διαθέτουν, λειτουργούν ως εµπόδια 

εισόδου στις διεθνείς αγορές, οδηγούν σε µικρή µονοπωλιακή δύναµη και υψηλό βαθµό 

αντικατάστασης των εργαζοµένων.  

Επιπλέον, οι περιορισµένοι πόροι είναι δύσκολο να καλύψουν τις ανάγκες για την 

εδραίωση της θέσης της επιχείρησης στο εξωτερικό, για τα έξοδα των ταξιδιών της 

διοίκησης που είναι απαραίτητα ή για τη δηµιουργία ενός δικτύου διανοµής (Moen, 

2002). Για τους παραπάνω λόγους χρησιµοποιείται εξωτερική χρηµατοδότηση που 

όµως µπορεί να µειώσει τον έλεγχο που ασκούν στην επιχείρηση οι ιδιοκτήτες. Η 

διαχείριση του ζητήµατος αυτού αποτελεί για τη διοίκηση ένα σηµαντικό δείκτη 

επιβίωσης και µακροχρόνιας ανάπτυξης.  

 Υπάρχουν επίσης κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται µε τη γρήγορη επέκταση των 

ΜΜΕ όπως αναφέρουν οι Chetty and Campbell-Hunt (2003). Η ταχεία ανάπτυξη 
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τυπικά συνεπάγεται και ταχεία διεύρυνση του εργατικού δυναµικού ή ακόµη έκθεση 

των εργαζοµένων σε νέες συνθήκες. Η ικανότητα µιας επιχείρησης να διατηρεί υψηλή 

ποιότητα στις σχέσεις µε τους «ανθρώπους της» η οποία στηρίζεται στην αµοιβαιότητα, 

την εµπιστοσύνη και την κοινή γνώση δοκιµάζεται από τη γρήγορη προσαύξηση των 

εργαζοµένων. Η επικρατούσα κουλτούρα µπορεί να διαταραχθεί από την άφιξη νέων 

ανθρώπων που δεν έχουν ευαισθησία στις ήδη υπάρχουσες νόρµες και στο σύστηµα 

αξιών αλλά και στην αξία που προσδίδουν τα παραπάνω στη διαµόρφωση των πόρων 

της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, η αποτελεσµατικότητα της  εκπαίδευσης των 

εργαζοµένων µπορεί να µειωθεί και προβλήµατα ποιότητας είναι δυνατόν να 

εισχωρήσουν στις επιχειρηµατικές λειτουργίες προσβάλλοντας έτσι τη φήµη της 

εταιρείας.  

Με µια πρώτη µατιά φαίνεται επικίνδυνο για τις ΜΜΕ να εκτίθενται στις απαιτήσεις 

των πελατών σε διεθνές επίπεδο, να παράγουν καινοτόµες εκδοχές των προϊόντων τους 

και να αναζητούν δίκτυα που θα τους φέρουν σε επαφή µε καλούς συνεργάτες 

(Dimitratos et al., 2010). Παρόλα αυτά, όλα τα παραπάνω είναι µία στρατηγική που 

αξιοποιεί τις ευκαιρίες στη διεθνή αγορά µακροπρόθεσµα. 

 

1.6 ΣΥΝΟΨΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι βασικές παράµετροι της  εξαγωγικής 

επέκτασης των ΜΜΕ. Συγκεκριµένα, αναλύθηκαν τα κίνητρα που οδηγούν τις ΜΜΕ 

στην εξαγωγική δραστηριοποίηση τα οποία και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν 

οµαδοποιηµένα στον Πίνακα 1 ανάλογα µε το βαθµό επίδρασής τους στην απόφαση για 

εξαγωγική επέκταση. Κατόπιν, επιχειρήθηκε  η διερεύνηση του ρυθµού διεθνοποίησης 

µέσα από τα µοντέλα διεθνοποίησης. Ακολούθησε η περιγραφή του τρόπου µε τον 

οποίο οι επιχειρήσεις επιλέγουν την αγορά όπου θα εξάγουν τα προϊόντα τους καθώς 

και η γεωγραφική έκταση της ανάπτυξής τους. Τέλος, έγινε αναφορά στις επιπλοκές και 

τους κινδύνους της διεθνοποίησης των ΜΜΕ. Στο επόµενο κεφάλαιο διερευνάται τι 

ορίζεται ως επιτυχία στις εξαγωγές και ειδικότερα αναλύονται τα κριτήρια της επίδοσης 

(performance) των εξαγωγών καθώς και η µεταξύ τους σχέση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η έννοια της επίδοσης (performance) των εξαγωγών είναι πολύ σηµαντική για τα 

µέλη της διοίκησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, γιατί αυτά πρέπει να 

αξιολογήσουν το αποτέλεσµα κάθε εξαγωγικού εγχειρήµατος έτσι ώστε να πάρουν 

αποφάσεις για µελλοντικές δεσµεύσεις (Madsen, 1998). Η επίδοση έχει ερευνηθεί 

και οριστεί από πολλούς ερευνητές όµως δεν έχει δηµιουργηθεί ένας συγκεκριµένος 

ορισµός ο οποίος να είναι ευρέως αποδεκτός και να χρησιµοποιείται µε την πάροδο 

των ετών (Lages and Lages, 2004). Συγκεκριµένα, οι Cavusgil and Zou (1994) 

ορίζουν την επίδοση των εξαγωγών ως την πραγµατοποίηση των στρατηγικών και 

οικονοµικών στόχων. Οι Zou et al. (1998) ορίζουν την επίδοση ενός εξαγωγικού 

εγχειρήµατος ως την οικονοµική και στρατηγική επίδοση αυτού σε συνδυασµό µε 

την ικανοποίηση της επιχείρησης από το συγκεκριµένο εγχείρηµα. Αναφέροντας 

ικανοποίηση εννοείται η υποκειµενική εκτίµηση της πραγµατικής επίτευξης ενός 

συγκεκριµένου εξαγωγικού στόχου (Diamantopoulos and Kakkos, 2007). Ακόµη, η 

επίδοση των εξαγωγών ορίζεται από τους Brouthers et al. (2009) ως ο βαθµός στον 

οποίο η επιχείρηση πιστεύει πως υπερβαίνει (ή δεν υπερβαίνει) τις εγχώριες 

πωλήσεις και την κερδοφορία.  

Από τις πιο σηµαντικές κριτικές που έχει δεχθεί η αρθρογραφία σχετικά µε την 

µέτρηση της επίδοσης των εξαγωγών είναι η έλλειψη οµοιοµορφίας και ευρέως 

αποδεκτών µέτρων της επίδοσης (Katsikeas et al. 2000; Sousa, 2004). Βασικά, 

υπάρχουν δύο τύποι µέτρων που χρησιµοποιούνται για να συλλάβουν την επίδοση 

των εξαγωγών: τα υποκειµενικά και τα αντικειµενικά. Τα περισσότερα µέτρα είναι 

αντιληπτικές εκτιµήσεις γιατί συνήθως οι δευτερογενείς  πληροφορίες σχετικά µε τις 

εξαγωγικές δραστηριότητες δεν δηµοσιοποιούνται και οι ισολογισµοί των εταιρειών 

δεν ερµηνεύονται µε τον ίδιο τρόπο από τον καθένα (Lages et al., 2005). 

Η βιβλιογραφία στο εξαγωγικό µάρκετινγκ προτείνει τη σύνθεση πολλών 

στοιχείων και διαστάσεων για τον υπολογισµό της ετήσιας επίδοσης των εξαγωγών 

(Diamantopoulos, 1998). Όµως παρόλο που ένα και µόνο µέτρο της επίδοσης δεν 

είναι ικανό να προσδιορίσει αν η επιχείρηση βρίσκεται σε καλή κατάσταση, είναι 



Παράγοντες Επιτυχίας της Εξαγωγικής Επέκτασης των ΜΜΕ 
 

 

 

13 

 

ικανό να καθορίσει αν η επιχείρηση αντιµετωπίζει πρόβληµα. Όπως αναφέρει ο 

Ambler (2001) «δεν υπάρχουν µέτρα επιχειρησιακής υγείας παρά µόνο 

αρρωστηµένης υγείας» Έτσι αν ένα σύνολο 14 µεταβλητών που µετρούν την 

επίδοση των εξαγωγών δεν βρίσκουν να υπάρχει κάποιο πρόβληµα τότε οι 

εξαγωγικές δραστηριότητες πιθανότατα πηγαίνουν καλά. Αντιστρόφως, ένας και 

µόνο δείκτης είναι ικανός να καθορίσει το πρόβληµα στις εξαγωγές (Lages et al., 

2005).  

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθούν τα κριτήρια που συνθέτουν την έννοια της 

επίδοσης και κατά συνέπεια της επιτυχίας των εξαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως 

αυτά αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Επίσης, τα κριτήρια αυτά θα αναλυθούν σε 

αντικειµενικά και υποκειµενικά και θα εξετασθούν ξεχωριστά, παρουσιάζοντας το 

ρόλο και τη σπουδαιότητά τους στην κατανόηση της εξαγωγικής επιτυχίας. 

 

2.2 Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Η εκτίµηση της επίδοσης των εξαγωγών είναι ένα πολύπλοκο ζήτηµα για πολλούς 

λόγους (Leonidou et al., 2002). Πρώτον, οι επιχειρήσεις δεν ανακοινώνουν τα 

οικονοµικά στοιχεία των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων και συνεπώς είναι 

δύσκολη η πρόσβαση σε διαθέσιµα και έγκυρα οικονοµικά στοιχεία. ∆εύτερον, τα 

οικονοµικά στοιχεία των επιχειρήσεων υπόκεινται σε εθνικά και τοπικά λογιστικά 

πρότυπα όπως και σε υποκειµενικές εκτιµήσεις της απόδοσης - ικανοποίησης από 

τους διευθυντές και τη διοίκηση, οι οποίες µπορεί και να µη συγκλίνουν µεταξύ των 

ειδών των επιχειρήσεων. Τρίτον, η εξειδίκευση και ο προσδιορισµός του κόστους 

(κοστολόγηση) που αφορά τα εξαγόµενα προϊόντα είναι επίσης προβληµατικός γιατί 

τα κόστη είναι εγγενώς σχετιζόµενα µε τον τρόπο που η επιχείρηση αντιµετωπίζει τις 

εξαγωγικές της δραστηριότητες. Για παράδειγµα, ο επιµερισµός των γενικών εξόδων  

στις εξαγωγικές δραστηριότητες µπορεί να είναι αυθαίρετος αν οι εξαγωγές είναι 

µόνο µια περιστασιακή ενέργεια ή αν η επιχείρηση σε γενικές γραµµές καλύπτει τα 

σταθερά της κόστη από τις εγχώριες συναλλαγές (π.χ. εφαρµόζει οριακή τιµολόγηση 

για ανταγωνιστικές τιµές στο εξωτερικό ή για τον καθορισµό του περιθωρίου 

κέρδους από τις εξαγωγές), εδώ τα εµφανιζόµενα  κέρδη από τις εξαγωγές µπορεί να 

είναι και τεχνητά υψηλά. Ή εναλλακτικά, αν η επιχείρηση θεωρεί τις εξαγωγές µια 

ακριβή διαδικασία που ενέχει µεγάλο κίνδυνο µπορεί να παρουσιάσει πλασµατικά 

χαµηλά οικονοµικά στοιχεία. Επιπλέον, τόσο οι µάνατζερ των επιχειρήσεων όσο και 
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τα ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders) έχουν διαφορετική άποψη σχετικά µε το ποια 

µέτρα θα χρησιµοποιήσουν για την αξιολόγηση της επίδοσης και τον καθορισµό των 

στόχων (Madsen, 1998). Συνεπώς, τόσο τα αντικειµενικά όσο και τα υποκειµενικά 

στοιχεία που λαµβάνονται ως αναφορές της επίδοσης των εξαγωγών συνάδουν τόσο 

µε την ιδιοσυγκρασία της επιχείρησης αναφορικά µε τις εξαγωγικές της 

δραστηριότητες (π.χ. υπολογισµός περιθωρίου κέρδους από τις εξαγωγές), όσο και 

µε το είδος των ενδιαφεροµένων µερών στα οποία απευθύνονται. 

Γενικά, το πλαίσιο αξιολόγησης της εξαγωγικής επίδοσης των επιχειρήσεων όπως 

διαµορφώνεται στην έρευνα του Katsikea et al. (2000) παρουσιάζεται στον πίνακα 

2.1, όπου αναλύονται τόσο οι κατηγορίες αξιολόγησης όσο και τα κριτήρια κάθε 

κατηγορίας. 

 
Πίνακας 2.1: Το πλαίσιο αξιολόγησης της εξαγωγικής επίδοσης των επιχειρήσεων 

Export Performance Assessment Evaluation Framework 

Evaluation Category Evaluative Criterion 

Dimensions of Performance 
Effectiveness 

Efficiency 
Adaptiveness 

Frame of reference 

Domestic market performance 
Temporal 
Industry 

Firm’s own goals 

Stakeholder perspective 
Internally oriented 

Competitor centered 
Customer focused 

Time horizon 
Historical 
Current 
Future 
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Πηγή: Katsikeas et al. 2000 

 

2.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Τα περισσότερο συνήθη µέσα µέτρησης της επίδοσης των εξαγωγών εστιάζουν 

στα οικονοµικά αποτελέσµατα από την εξαγωγική δραστηριότητα (Zou et al., 1998). 

Η βασική πεποίθηση εδώ είναι πως οι εξαγωγές είναι µέρος του προγράµµατος 

µάρκετινγκ της επιχείρησης. Ακολούθως, η απόδοση του εξαγωγικού εγχειρήµατος 

θα πρέπει να αξιολογείται όπως αξιολογούνται και οι λειτουργίες µάρκετινγκ, 

δηλαδή σε οικονοµικούς όρους. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται µε δείκτες που 

βασίζονται κυρίως σε απόλυτες αξίες όπως είναι η ένταση των εξαγωγών, ο όγκος 

των πωλήσεων από τις εξαγωγές, τα µέτρα κερδοφορίας και το µερίδιο αγοράς στις 

χώρες εξαγωγής, που αποκαλούνται αντικειµενικά µέτρα της επίδοσης 

(performance) των εξαγωγών (Sousa, 2004). 

 

2.3.1 Η ένταση των εξαγωγών (export intensity) 

Τα οικονοµικά µέτρα χρησιµοποιήθηκαν συχνά στις µελέτες για την αξιολόγηση 

την επίδοσης της επιχείρησης (Κatsikeas et al., 2000). Ο όγκος των πωλήσεων (sales 

volume) χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των περισσοτέρων δεικτών. Το 

περισσότερο γνωστό µέτρο σε αυτή την κατηγορία είναι η ένταση των εξαγωγών 

(export intensity), το οποίο έχει δεχθεί και τη µεγαλύτερη κριτική για το γεγονός ότι 

µπορεί να επηρεαστεί και από άλλους παράγοντες εκτός από την καλή λειτουργία 

Unit of analysis 
Corporate level 
Export venture 

Product/product line 

Scope of analysis 

All firm’s export markets 
Geographic region 

Single country 
 

Source of data 
Primary 

Secondary 

Mode of assessment 
Objective 
Subjective 
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των εξαγωγών και δεν εκφράζει τις ανταγωνιστικές διαστάσεις της εξαγωγικής 

επιτυχίας (Kirpalani and Balcome, 1987). Για παράδειγµα, µια επιχείρηση η οποία 

έχει µια µεγάλη ξένη αγορά και της οποίας οι εξαγωγικές διαδικασίες είναι 

ανεπαρκείς σχετικά µε ένα νέο προϊόν, µπορεί να εµφανίζει ανώτερη επίδοση από 

µια άλλη επιχείρηση µε µεγαλύτερο µερίδιο µιας σχετικά µικρότερης ξένης αγοράς 

(Sousa, 2004).  Η ένταση των εξαγωγών, όπως φαίνεται στο σχήµα 2.1,  εκφράζεται 

ως το ποσοστό των συνολικών πωλήσεων που αντλούνται από τις εξαγωγικές 

δραστηριότητες (Cavusgil and Zou, 1994). 

 

Σχήµα 2.1: Η ένταση των εξαγωγών 

 
                                      
                                     Export sales 
Export intensity =                                x100 
                                       Total sales 
 

 

2.3.2 Η ανάπτυξη των πωλήσεων από τις εξαγωγές (export sales growth) 

Ένα άλλο ευρέως γνωστό µέτρο της επίδοσης (performance) των εξαγωγών είναι 

η ανάπτυξη των πωλήσεων από τις εξαγωγές (σχήµα 2.2). Ο δείκτης αυτός µπορεί να 

υπερεκτιµήσει την επίδοση εξαιτίας της αύξησης των τιµών και της ανάπτυξης της 

αγοράς ή να υποτιµήσει την επίδοση εξαιτίας του φαινοµένου της καµπύλης 

εµπειρίας ή της µείωσης της ζήτησης (Kirpalani and Balcome, 1987). Συνήθως, σε 

αυτόν τον δείκτη καταφεύγουν για την εκτίµηση της βραχυπρόθεσµης επίδοσης  οι 

µικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες είτε θεωρούν τις εξαγωγές µικρής σπουδαιότητας, 

είτε  οι εξαγωγείς έχουν συµφωνήσει ένα σταθερό κέρδος ανά εξαγώγιµο προϊόν, 

είτε γιατί δεν έχουν συστήµατα κοστολόγησης για τον ακριβή υπολογισµό του 

κέρδους (Madsen, 1998). Η επικέντρωση στις βραχυπρόθεσµες πωλήσεις µπορεί να 

αποβεί επικίνδυνη για τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη των ικανοτήτων της 

επιχείρησης, που είναι ζωτικής σηµασίας για την επιβίωση και την µακροπρόθεσµη 

κερδοφορία της, ωστόσο είναι απαραίτητες για τη δηµιουργία οικονοµικής βάσης 

για την επένδυση και την µελλοντική της ανάπτυξη. 
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Σχήµα 2.2: Η ανάπτυξη των πωλήσεων από τις εξαγωγές 
 

 
                                            
                                            Export salest  -  Export sales t-1 
Export sales growth=                                                                           x 100 
                                                          Export sales t-1 

 

 

Το σχήµα 2.3 παρουσιάζει έναν διευθυντικό χάρτη αξιολόγησης της εξαγωγικής 

επίδοσης (managerial map of export performance), όπου φαίνεται πώς οι µάνατζερ 

χρησιµοποιούν αντικειµενικά, απόλυτα µέτρα της βραχυπρόθεσµης οικονοµικής 

επίδοσης (π.χ. πραγµατικές πωλήσεις ή ανάπτυξη των πωλήσεων) ή µια πιο 

υποκειµενική προσέγγιση κατά την οποία εφαρµόζονται περισσότερο σχετικά µέτρα. 

Επιπρόσθετα, χρησιµοποιούνται µέτρα σχετικά µε την αγορά (π.χ. µερίδιο αγοράς, 

θέση στην αγορά) οδηγώντας σε µια πιο µακροπρόθεσµη εικόνα της επίδοσης των 

εξαγωγών.  

Σχήµα 2.3: ∆ιευθυντικός χάρτης αξιολόγησης της επίδοσης των εξαγωγών 

 

Πηγή: Madsen, 1998 
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2.3.3 Η συνολική κερδοφορία από τις εξαγωγές (profitability) 

Πολύ σηµαντικά επίσης είναι τα µέτρα που σχετίζονται µε τα κέρδη από τις 

εξαγωγές, δηλαδή το ποσοστό των κερδών που προέρχεται από τις εξαγωγικές 

δραστηριότητες της επιχείρησης. Ωστόσο το περιθώριο κέρδους και ο ρυθµός 

ανάπτυξης του κέρδους σπάνια έχουν ερευνηθεί στη βιβλιογραφία εξαιτίας των 

προβληµάτων και των δυσκολιών  µέτρησής τους (Katsikeas et al.,  2000). 

H συνολική κερδοφορία όπως αναφέρουν οι Hult et al. (2008) περιλαµβάνει 

µεταξύ άλλων τους δείκτες αποδοτικότητας όπως είναι η Απόδοση των 

Επενδυµένων Κεφαλαίων ή ROI (Return on Investment), η Απόδοση επί των 

Περιουσιακών στοιχείων ή ROA (Return on Assets) και η Αποδοτικότητα Ιδίων 

Κεφαλαίων ή ROE (Return on Equity). 

Κάθε ένας από τους δείκτες που χρησιµοποιούνται, προσδίδει ένα χρήσιµο 

ορισµό του κέρδους κάτω από συγκεκριµένες περιστάσεις. Όπως αναφέρει ο 

Rothschild (2006) υπάρχει µια ιεραρχία στους ορισµούς του κέρδους και κάποια 

µέτρα είναι πιο σηµαντικά. Το απόλυτο µέτρο κερδοφορίας είναι ο ∆είκτης 

Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE). Ωστόσο, αν και η διατήρηση ενός 

υψηλού δείκτη ROE είναι ο απώτερος στόχος της χρηµατοοικονοµικής στρατηγικής, 

στην πραγµατικότητα ο δείκτης αυτός είναι αποκοµµένος από τις καθηµερινές 

επιχειρησιακές λειτουργίες και για να έχει πρακτική χρήση στη µέτρηση και τη 

διοίκηση της αποδοτικότητας θα πρέπει να αναλυθεί στα συστατικά του µέρη. 

Η πιο κοµψή περιγραφή των τριών συστατικών στοιχείων του ROE είναι η 

γνωστή φόρµουλα Du Pont ή “Du Pont Profit Formula” (Firer, 1999; Rothschild, 

2006; Fujimura, 2012) και δείχνει πώς τρία χρηµατοοικονοµικά µέτρα 

αλληλεπιδρούν για να αποδώσουν τον δείκτη ROE. Στα σχήµατα 2.4 και 2.5 

αποτυπώνεται η φόρµουλα Du Pont. 
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Σχήµα 2.4: Η φόρµουλα Du Pont. 

  

           

                    Καθαρά Κέρδη                               Πωλήσεις                          Σύνολο Κεφαλαίων 

ROE=                                       x                                     x 

                    Πωλήσεις                              Σύνολο Κεφαλαίων                  Ίδια Κεφάλαια 
 

 

 

                                             
                                                   Καθαρά Κέρδη 

                        ROE=   

                                                   Ίδια Κεφάλαια 
 
 

 

 

Ο δείκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης (assets/equity) είναι αντικείµενο 

µακροπρόθεσµης χρηµατοοικονοµικής στρατηγικής, δεν αφορά καθηµερινές 

δραστηριότητες της επιχείρησης και λειτουργεί καλύτερα σε περιόδους οικονοµικής 

άνθισης (Rothschild, 2006). Επίσης, είναι πολύ δύσκολο να είναι συνεχώς 

µεγαλύτερος από τον συγκεκριµένο δείκτη των ανταγωνιστών, γιατί οι δανειστές 

συνήθως επιτρέπουν στους άµεσους ανταγωνιστές να έχουν παρόµοιο ύψος του 

δείκτη αυτού.  

Η διοίκηση της επιχείρησης, προκειµένου να έχει τη βέλτιστη κερδοφορία πρέπει 

να επικεντρωθεί στην αλληλεπίδραση των δεικτών περιθωρίου κέρδους (profit/sales) 

και κυκλοφοριακής ταχύτητας (sales/assets). Το γινόµενό τους, δίνει τον δείκτη 

αποδοτικότητας επί των περιουσιακών στοιχείων (ROA), το τελικό µέτρο 

αποτελεσµατικότητας της διοίκησης της επιχείρησης στο να παράγει κέρδη από τη 

διαχείριση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της. Για την πραγµατική 

παρουσίαση και ερµηνεία των παραπάνω δεικτών είναι απαραίτητο να υπάρχουν 

λογιστικά συστήµατα που να µπορούν απρόσκοπτα να επεξεργαστούν δεδοµένα 

περιθωρίου κέρδους και κυκλοφοριακής ταχύτητας. 
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Σχήµα 2.5: Η φόρµουλα Du

Πηγή: Rothschild, 2006 

 

2.3.4 Μερίδιο αγοράς

Το µερίδιο αγοράς αναφέρεται

επίδοσης των εξαγωγών (

πωλήσεις ή την κερδοφορία

κατατάσσουν στα λειτουργικά

προϊόντων και την ποιότητα

Τα µέτρα που έχουν σχέση

αγοράς, διαφοροποίηση των

δείκτες της επιτυχίας κυρίως

πλεονεκτήµατα εµπειρίας και

κόστους, όπως επίσης και προσδίδουν

πελατών. Παρόλα αυτά, εξαιτίας

µικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν

αυτά τα µέτρα σπάνια χρησιµοποιούνται
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Du Pont. 

Μερίδιο αγοράς 

αγοράς αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως οικονοµικό

εξαγωγών (Katsikeas et al. 2000; Sousa, 2004) χρησιµοποιώντας

κερδοφορία για τον υπολογισµό του. Ωστόσο, οι Hult

στα λειτουργικά µέτρα της επίδοσης µαζί µε την εισαγωγή

την ποιότητα του προϊόντος και της εξυπηρέτησης (service

που έχουν σχέση µε την αγορά (µερίδιο αγοράς, ανάπτυξη

διαφοροποίηση των αγορών) έχουν παρουσιαστεί ως αντιπροσωπευτικοί

επιτυχίας κυρίως γιατί τα υψηλά µερίδια αγοράς  

εµπειρίας και οικονοµιών κλίµακας, σε ότι αφορά την

επίσης και προσδίδουν µεγαλύτερη ικανότητα στην προσέγγιση

Παρόλα αυτά, εξαιτίας της δυσκολίας µέτρησης του µεριδίου

επιχειρήσεις που λειτουργούν σε συγκεντρωµένες αγορές (

σπάνια χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της επίδοσης

20 

 

ως οικονοµικό µέτρο της 

χρησιµοποιώντας τις 

Hult et al. (2008) το 

µε την εισαγωγή νέων 

service quality).  

αγοράς ανάπτυξη µεριδίου 

παρουσιαστεί ως αντιπροσωπευτικοί 

αγοράς  οδηγούν σε 

ότι αφορά την πλευρά του 

ικανότητα στην προσέγγιση των 

του µεριδίου αγοράς στις 

ς (niche markets), 

της επίδοσης. 
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2.4 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Η διοίκηση σε όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζει το δύσκολο έργο του 

να πρέπει να συγκρίνει την επίδοση από τις πωλήσεις διαφορετικών προϊόντων σε 

διαφορετικές χώρες (Madsen, 1998). Προκειµένου να πάρει αποφάσεις σχετικά µε την 

παρούσα και τη µελλοντική της αφοσίωση σε προϊόντα και αγορές, θα πρέπει να 

κρίνει το βαθµό της επιτυχίας κάθε εξαγωγικού εγχειρήµατος. Επιπλέον, θα πρέπει να 

συγκρίνει την επίδοση από τις εξαγωγικές δραστηριότητες µε αυτήν από τις 

δραστηριότητες στην ηµεδαπή.  

Συνήθως, οι µάνατζερ χρησιµοποιούν τη δική τους αντίληψη της επίδοσης αντί για 

αντικειµενικές αξίες, για να διαµορφώσουν τις αποφάσεις τους (Bourgeois, 1980). 

Πολλές φορές αυτό είναι αναγκαίο γιατί υπάρχει δυσκολία στη εναρµόνιση και 

σύγκριση των οικονοµικών στοιχείων που απορρέουν από διαφορετικά λογιστικά 

συστήµατα, υπάρχουν διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες αλλά και στις 

οικονοµικές αναφορές µεταξύ της χώρας της επιχείρησης και της χώρας εξαγωγής 

(Woodcock et al., 1994). Η οικονοµική επιτυχία για µια επιχείρηση µπορεί να 

αποτελεί αποτυχία για µία άλλη. Μετρώντας την αντιλαµβανόµενη επίδοση αντί για 

την αντικειµενική, µπορεί να αποτυπωθεί ο βαθµός στον οποίο έχει πραγµατωθεί η 

φιλοδοξία της επιχείρησης σε διαδοχικά έτη (Lages and Lages, 2004). Είναι δηλαδή ο 

ορισµός ενός πλασµατικού συνόρου που έχει το ρόλο σηµείου αναφοράς για την 

επιτυχία ή την αποτυχία. Η θέση της επιχείρησης σχετικά µε το σηµείο αυτό καθορίζει 

τη µελλοντική της δράση. Για παράδειγµα, µια βελτίωση της επίδοσης της 

επιχείρησης από µια καλή θέση κατά το προηγούµενο έτος, θα χρειαστεί πολύ 

µεγαλύτερη προσπάθεια από τη βελτίωση  µιας προηγούµενης κακής επίδοσης. Σε 

γενικές γραµµές, µπορεί να υποτεθεί πως µια εξαγωγική δραστηριότητα θα είναι 

επιτυχηµένη αν πληροί ή υπερβαίνει τους στόχους της (Lages and Jap, 2003). 

Σύµφωνα µε το θεωρητικό υπόδειγµα των στόχων (Cameron, 1986),  οι µάνατζερ 

όταν αξιολογούν την επιτυχία των εξαγωγών, εξετάζουν τα πραγµατικά αποτελέσµατα 

σε σχέση µε τις προσδοκίες τους. Πιο συγκεκριµένα, τα πραγµατικά αποτελέσµατα τα 

οποία µετρούνται σε οικονοµικούς όρους όπως οι πωλήσεις και τα κέρδη, 

µεταφράζονται ή κρίνονται από τη διοίκηση σύµφωνα µε τις προσδοκίες που είχαν για 

αυτά. Στον πίνακα 2.2, παρουσιάζονται τα µέτρα της επίδοσης  όπως αποτυπώνονται  

στην έρευνα του Sousa (2004). 
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Πίνακας 2.2: Κατάταξη των µέτρων της εξαγωγικής επίδοσης της επιχείρησης 

 

Classification of Export Performance Measures 

Objective measures 
 

Sales-related 
Export intensity  
Export intensity growth  
Export sales growth  
Export sales volume  
Export sales efficiency  

Profit-related 
Export profitability  
Export profit margin  
Export profit margin growth  

Market-related 
Export market share  
Export market share growth  
Market diversification   

Subjective measures 
Sales-related 

Export intensity  
Export intensity growth  
Export intensity growth compared to competitors  
Export sales volume  
Export sales growth  
Export sales volume compared to competitors  
Export sales growth compared to competitors  
Export sales return on investment  
Export sales return on investment compared to competitors   

Profit-related 
Export profitability  
Export profit margin  
Export profit margin growth  
Export profitability compared to competitors  
Market-related  
Export market share  
Export market share growth  
Export market share compared to competitors  
Export market share growth compared to competitors  
Market diversification  
Rate of new market entry  
Rate of new market entry compared to competitors  
Gaining foothold in the market 

General 
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Overall export performance  
Overall export performance compared to competitors  
Export success  
Meeting expectations  
How competitors rate firm’s export performance  

St  Strategic export performance  
Miscellaneous 

Contribution of exporting to the growth of the firm   
Contribution of exporting to the quality of firm’s management  
Quality of distributor relationships  
Quality of distributor relationships compared to competitors  
Customer satisfaction  
Customer satisfaction compared to competitors  
Quality of customer relationships compared to competitors  
Product/service quality compared to competitors  
Reputation of the firm compared to competitors  
Gaining new technology/expertise  
Building awareness and image overseas  

A  Achievement of objectives regarding response to competitive pressures 
 

Πηγή: Sousa, 2004 

 

Στην έρευνα των Stoian et al. (2011) για την πιθανή σχέση µεταξύ αντικειµενικών 

και υποκειµενικών µέτρων της επίδοσης (performance) των εξαγωγών, αποκαλύπτεται 

µια ισχυρή και σηµαντική σχέση µεταξύ αυτών. Ειδικότερα, η ικανοποίηση της 

διοίκησης µε την επίδοση των εξαγωγών επηρεάζεται από τα αντικειµενικά 

αποτελέσµατα όπως είναι η ένταση των εξαγωγών και η γεωγραφική ανάπτυξη, 

εκφρασµένη σε αριθµό και ποικιλία των αγορών. Συνεπώς, σκόπιµη είναι η 

κατανόηση από την πλευρά της διοίκησης της σπουδαιότητας των παραγόντων οι 

οποίοι σχετίζονται µε το µέτρο ή τον δείκτη που επιλέγεται για την µέτρηση της 

επίδοσης, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εκτίµηση της επιτυχίας του εξαγωγικού 

εγχειρήµατος.  

 

2.5 ΣΥΝΟΨΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό διερευνήθηκε η έννοια της επίδοσης των εξαγωγικών 

επιχειρήσεων. Αρχικά αναλύθηκε το πλαίσιο αξιολόγησης της επίδοσης και 

παρουσιάστηκε αναλυτικά στον πίνακα 2.1. Στη συνέχεια αναλύθηκαν τα αντικειµενικά 

και τα υποκειµενικά µέτρα της εξαγωγικής επίδοσης καθώς και η µεταξύ τους σχέση. 

Στα αντικειµενικά µέτρα συµπεριλήφθηκαν η ένταση των εξαγωγών, η ανάπτυξη των 

πωλήσεων από τις εξαγωγές, η συνολική κερδοφορία από τις εξαγωγές και το µερίδιο 

αγοράς. Επίσης, αναλύθηκε η  υποκειµενική εκτίµηση των µέτρων της επίδοσης από 
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τους µάνατζερ των επιχειρήσεων. Το σύνολο των µέτρων της εξαγωγικής επίδοσης 

παρουσιάστηκε αναλυτικά στον πίνακα 2.2. Στο επόµενο κεφάλαιο, αναλύονται οι 

παράγοντες επιτυχίας της εξαγωγικής επέκτασης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και 

παρουσιάζονται ανάλογα µε το βαθµό επίδρασής τους στην εξαγωγική επιτυχία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εντατικοποίηση του ανταγωνισµού σε παγκόσµιο επίπεδο οδήγησε ένα µεγάλο 

αριθµό επιχειρήσεων στην αναζήτηση ευκαιριών στις διεθνείς αγορές ώστε να 

πετύχουν τους στόχους τους, να διασφαλίσουν τη θέση τους στην αγορά και να 

εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους (Leonidou et al., 2002). Οι εξαγωγές παραδοσιακά 

ήταν ο πιο δηµοφιλής τρόπος εισόδου στις διεθνείς αγορές, στον οποίο δείχνουν 

προτίµηση ειδικά οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Στην πιο βασική τους µορφή, οι 

εξαγωγές απαιτούν σχετικά µικρή δέσµευση οικονοµικών, ανθρώπινων και άλλων 

πόρων (Brouthers et al., 2009), εµπερικλείουν χαµηλό επενδυτικό και οικονοµικό 

ρίσκο και επιτρέπουν µεγαλύτερη διαρθρωτική και στρατηγική ευελιξία στην αγορά 

(Dimitratos et al., 2010; Young et al., 1989). Ωστόσο, η επιτυχία στις εξαγωγικές 

αγορές είναι ένας δύσκολος στόχος κυρίως λόγω της πολλαπλής, ποικίλης και 

ιδιοσυγκρασιακής φύσης των ξένων αγορών (Czinkota and Ronkainen, 1998). 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθούν οι κυριότεροι παράγοντες που συµβάλλουν 

στην επιτυχία των εξαγωγών των ΜΜΕ. Αρχικά, θα παρουσιαστεί το σύνολο των 

παραγόντων που επηρεάζουν την εξαγωγική επίδοση και στη συνέχεια, θα 

αναλυθούν οι παράγοντες εκείνοι που έχουν ερευνηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία 

και αποδεικνύεται πως συµβάλλουν σηµαντικά άµεσα ή έµµεσα στην επιτυχία των 

εξαγωγών. 

 

3.2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ 

Για την αναγνώριση των παραγόντων που συµβάλλουν στην επιτυχία των 

εξαγωγών έχουν διεξαχθεί πολλές εµπειρικές έρευνες, τα αποτελέσµατα των 

κυριότερων από αυτές  θα αναφερθούν στη συνέχεια. Συγκεκριµένα, το ερευνητικό 

ενδιαφέρον κατά τη δεκαετία 1980 και 1990, σύµφωνα µε τους Leonidou et al. 

(2010), έχει εστιάσει σε πέντε βασικές οµάδες µεταβλητών, όπως απεικονίζονται στο 

σχήµα 3.1, που επηρεάζουν την εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης: α) 
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χαρακτηριστικά της διοίκησης (managerial) και των ανθρώπων που παίρνουν τις 

αποφάσεις (decision makers) στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και σχετίζονται µε την 

εµπειρία, τη νοοτροπία, τη συµπεριφορά και την κουλτούρα που τους διακρίνει, β) 

οργανωσιακά (organizational) χαρακτηριστικά που έχουν σχέση µε στοιχεία που 

αφορούν λειτουργίες, πόρους και στόχους της εξαγωγικής επιχείρησης γ) 

περιβαλλοντικοί παράγοντες (environmental) οι οποίοι διαµορφώνουν τα µάκρο-

περιβάλλοντα όπου λειτουργούν οι εξαγωγείς, τόσο στην τοπική όσο και στις 

διεθνείς αγορές, δ) µεταβλητές της στόχευσης (targeting) η οποία εµπερικλείει την 

αναγνώριση, την επιλογή και την τµηµατοποίηση των διεθνών αγορών και ε) 

µεταβλητές του µίγµατος µάρκετινγκ (marketing mix) που περιλαµβάνει το 

εξαγόµενο προϊόν της επιχείρησης, την τιµολόγηση, τη διανοµή και τη στρατηγική 

προώθησης (Leonidou et al., 2002). 

 

Σχήµα 3.1: Σύνθεση των παραγόντων της εξαγωγικής επίδοσης 

 

Πηγή: Leonidou et al. 2002 
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Στην έρευνα των Zou and Stan (1998) οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

εξαγωγική επίδοση και απεικονίζονται στον πίνακα 3.1 κατηγοριοποιούνται σε δύο 

διαστάσεις: ενδογενείς – εξωγενείς (internal – external) και ελεγχόµενοι από την 

επιχείρηση – µη ελεγχόµενοι από την επιχείρηση (controllable – uncontrollable). Η 

ταξινόµηση αυτή των παραγόντων σε ενδογενείς – εξωγενείς είναι θεωρητικά 

βάσιµη και οι µεν ενδογενείς συνάδουν µε τη θεωρία οργανωσιακών πόρων και 

ικανοτήτων (resource based theory), οι δε εξωγενείς µε τη θεωρία της βιοµηχανικής 

οργάνωσης (industrial organization theory). Η πρώτη από τις προαναφερθείσες 

θεωρίες υποστηρίζει, ότι οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της εξαγωγικής 

επίδοσης και στρατηγικής είναι οι εσωτερικοί οργανωσιακοί της πόροι (Barney, 

1991; Collis, 1991). Τη συµβολή των πόρων και ικανοτήτων στη δηµιουργία 

ανταγωνιστικής θέσης του εξαγωγικού προϊόντος αναγνωρίζουν στην έρευνά τους 

και οι Morgan et al. (2004). Η δεύτερη θεωρία διατείνεται πως το εξωτερικό 

περιβάλλον επιβάλλει πιέσεις στις οποίες οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρµοσθούν, 

έτσι ώστε να επιβιώσουν και να ακµάσουν (Collis, 1991) και πως οι εξωτερικοί 

παράγοντες και η στρατηγική των εξαγωγών επηρεάζουν πρωταρχικά την εξαγωγική 

επίδοση. Η ταξινόµηση των παραγόντων σε ελεγχόµενους και µη ελεγχόµενους 

στερείται θεωρητικής βάσης ωστόσο έχει πρακτική χρησιµότητα τόσο για τους 

ερευνητές όσο και για τη διοίκηση των επιχειρήσεων (Zou and Stan, 1998). Οι 

ελεγχόµενοι και ενδογενείς παράγοντες είναι σπουδαιότεροι στη βιβλιογραφία για 

την επιρροή τους στην εξαγωγική επιτυχία και φανερώνουν πως η επιτυχία των 

εξαγωγών πρέπει να αποδίδεται στην ανώτερη και ποιοτική εργασία της διοίκησης 

των εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

Κατά τη δεκαετία 2000, ερευνήθηκαν για τη συµβολή τους στην εξαγωγική 

επίδοση (Leonidou et al., 2010) τα θέµατα: α) εξαγωγικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα (export competitive advantage) όπου η έρευνα εστιάζεται σε 

συγκεκριµένους πόρους και ικανότητες της επιχείρησης που της προσδίδουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στα εξαγωγικά εγχειρήµατά της β) οργανωσιακή 

µάθηση (organizational learning) όπου εξετάζεται το πώς οι µηχανισµοί 

εκπαίδευσης/µάθησης της επιχείρησης διευκολύνουν τη διαδικασία ανάπτυξης των 

εξαγωγών γ) προσανατολισµός προς την εξαγωγική αγορά (export market 

orientation) όπου αναγνωρίζονται οι παράγοντες (π.χ. συντονισµός, ηγεσία, 

εµπειρία) που επηρεάζουν τη διαµόρφωση συµπεριφοράς προσανατολισµένης προς 

την εξαγωγική αγορά και τη συνεπακόλουθη επίδρασή τους στην επίδοση της 
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επιχείρησης δ) διαδικτυακό µάρκετινγκ (internet marketing) όπου διερευνώνται οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση του διαδικτύου ως ένα εργαλείο για την 

προσέγγιση των πελατών στις αγορές του εξωτερικού ε) επιχειρηµατικότητα 

(entrepreneurialism) όπου εξετάζεται ο ρόλος των επιχειρηµατικών γνωρισµάτων 

των ανθρώπων της διοίκησης και η συµβολή τους στην έναρξη και προώθηση 

εξαγωγικών δραστηριοτήτων. 

 

Πίνακας 3.1 Ταξινόµηση των παραγόντων εξαγωγικής επίδοσης 

 INTERNAL EXTERNAL 

C
O

N
T

R
O

LL
A

B
LE

 

Export Marketing Strategy 
General export strategy  
Export planning  
Export organization  
Market research utilization  
Product adaptation  
Product strengths  
Price adaptation  
Price competitiveness  
Price determination  
Promotion adaptation  
Promotion intensity  
Distribution channel adaptation  
 Distribution channel relationships  
Distribution channel type  
 
Management Attitudes and Perceptions  
Export commitment and support  
International orientation  
Proactive export motivation  
Perceived export advantages  
Perceived export barriers  

 

 

U
N

C
O

N
T

R
O

LL
A

B
LE

 

Management Characteristics 
Management’s international experience 
Management’s education/experience 

 
Firm’s Characteristics and Competencies 
Firm’s size  
Firm’s international competence  
Firm’s age  
Firms technology  
Firm’s capabilities/competencies 
Firm’s characteristics  

 

Industry Characteristics 
Industry’s technological intensity 
Industry’s level of instability 

 
Foreign Market Characteristics 
Export market attractiveness 
Export market competitiveness 
Export market barriers 

 
Domestic Market Characteristics 

Domestic Market 

Πηγή: Zou and Stan, 1998 
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3.3 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

Η στρατηγική εξαγωγικού µάρκετινγκ είναι το µέσον µε το οποίο η επιχείρηση 

ανταποκρίνεται στην αλληλεπίδραση των εσωτερικών και εξωτερικών δυνάµεων 

προκειµένου να πετύχει τους στόχους του εξαγωγικού εγχειρήµατός της (Cavusgil 

and Zou, 1994). Ανήκει στους ενδογενείς παράγοντες που είναι ελεγχόµενοι από την 

επιχείρηση και επηρεάζει την επιτυχία των εξαγωγών (Brouthers et al. 2009). 

Περιλαµβάνει όλες τις πτυχές ενός σχεδίου µάρκετινγκ εµπερικλείοντας τη 

στόχευση, το προϊόν, την τιµή, τη διανοµή, την προώθηση και την απόφαση για το 

αν θα πρέπει να είναι τυποποιηµένο ή να προσαρµόζεται στις εκάστοτε συνθήκες της 

εξαγωγικής αγοράς (Douglas and Craig, 1989). 

 

3.3.1 Στόχευση των εξαγωγών (Targeting) 

Η στόχευση των εξαγωγών περιλαµβάνει τον αριθµό και τον τύπο των αγορών-

χωρών που µπορεί να επιλέξει µια επιχείρηση όπως επίσης και τις δραστηριότητες 

της τµηµατοποίησης σε κάθε αγορά (Albaum et al., 1997). Η τµηµατοποίηση είναι 

βασικής σηµασίας για την ανάπτυξη και την εφαρµογή της στρατηγικής µάρκετινγκ 

(Leonidou et al., 2002). Γενικά, η στόχευση των εξαγωγών συναντάται στη 

βιβλιογραφία ως επέκταση των εξαγωγών ή ως τµηµατοποίηση της αγοράς. Για 

αναλυτικούς λόγους, η επέκταση των εξαγωγών διαχωρίζεται σε εστίαση της αγοράς 

και σε εξάπλωση της αγοράς, σε σχέση µε το επίµαχο θέµα του αν η επιχείρηση θα 

πρέπει να συγκεντρώσει τις προσπάθειές της σε λίγες αγορές ή αν θα πρέπει να 

επιχειρεί να εξάγει σε όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές (Katsikeas and 

Leonidou, 1996). 

Σύµφωνα µε τους Leonidou et al. (2002); Nordman and Melen (2008) και 

Kuivalainen et al. (2012),  η εστίαση της αγοράς επιδεικνύει µια σηµαντική θετική 

επιρροή στους δείκτες πωλήσεων των εξαγωγών (π.χ. όγκος, ανάπτυξη και ένταση 

των πωλήσεων). Σε παρόµοιο πνεύµα, η εξάπλωση της αγοράς έχει επίσης µια 

ισχυρή επίδραση στα επίπεδα της επίδοσης των εξαγωγών ασχέτως του χρόνου, του 

τόπου και του τύπου του προϊόντος και ειδικότερα, είναι θετικά συσχετισµένη µε το 

ποσοστό των πωλήσεων από τις εξαγωγές και την ανάπτυξη των πωλήσεων. 

Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά την τµηµατοποίηση της αγοράς,  αυτή περιγράφεται 

ως µια διπλή διαδικασία όπου αρχικά διαχωρίζονται οµοιογενείς οµάδες χωρών στις 
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οποίες αναγνωρίζονται κοινά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και στη συνέχεια 

ακολουθεί περεταίρω διαχωρισµός αυτών των αγορών σε τµήµατα πελατών που 

διαφέρουν ως προς την ανταπόκρισή τους στις διάφορες στρατηγικές µάρκετινγκ 

(Keegan, 1995). Η τµηµατοποίηση των διεθνών αγορών αποδεικνύεται πως είναι 

θετικά συσχετισµένη µε την εξαγωγική επίδοση, κυρίως σε όρους ανάπτυξης και 

έντασης των εξαγωγικών πωλήσεων και επιπέδου των κερδών. 

Οι Brouthers and Nakos (2005) στην έρευνά τους καταλήγουν πως όσο πιο 

συστηµατική είναι η επιλογή της διεθνούς αγοράς, τόσο καλύτερη είναι η εξαγωγική 

επίδοση. Η χρήση συστηµατικής µεθόδου στην επιλογή αγοράς για την εξαγωγή 

προϊόντων παίζει σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία των εξαγωγών. Επιπλέον, σύµφωνα 

µε τους Brouthers et al. (2009) και σε ότι αφορά τις µικρές επιχειρήσεις – που 

απασχολούν έως 50 εργαζόµενους – η στρατηγική εστίασης φαίνεται να είναι η 

καταλληλότερη. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα των Hsu et al. (2013), οι ΜΜΕ που 

περιορίζουν τις εξαγωγικές δραστηριότητές τους σε λίγες αγορές είναι οι πιο 

επιτυχηµένες και σε κάποιες περιπτώσεις κατά τους Brouthers et al. (2009), 

εξαγωγική επιτυχία έχουν αυτές που περιορίζουν τις εξαγωγές σε µία µόνο αγορά.  

Οι Li et al. (2012), ερευνώντας το ρόλο της διαποίκιλσης των διεθνών αγορών 

στην επίδοση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που βασίζονται στην τεχνολογία 

(technology-based), καταλήγουν πως αυξάνοντας την έκταση των διεθνών 

δραστηριοτήτων η αύξηση της επίδοσης είναι εφικτή αλλά έως ένα σηµείο. Μεγάλες 

αυξήσεις στις δραστηριότητες θα µειώσουν την κερδοφορία αφού θα αποσπούν 

µεγάλα ποσά από τους περιορισµένους πόρους των ΜΜΕ.  

 

3.3.2 Το προϊόν (Product) 

Η επίδραση του προϊόντος σε όλες τις διαστάσεις του - πραγµατικό και 

διευρυµένο - στην επίδοση της εξαγωγικής επιχείρησης έχει ερευνηθεί εκτενώς 

(Kaynak and Kuan, 1993; Cavusgil and Zou, 1994; Sohail and Alashban, 2009; Li et 

al., 2012). Αυτό το στοιχείο του µίγµατος µάρκετινγκ θεωρείται πως συµβάλλει στην 

επιτυχία των εξαγωγών γιατί µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέσον διαφοροποίησης, 

σε σχέση µε τα προϊόντα που προσφέρουν οι ανταγωνιστές και να επηρεάσει τη 

στάση των πελατών στο εξωτερικό απέναντι στο προϊόν της επιχείρησης (Albaum et 

al., 1997).  
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Συνολικά, η σχεδίαση και το στυλ του προϊόντος αποδεικνύεται να έχει σηµαντικά 

θετική επίδραση στην επίδοση των εξαγωγών εκτός από τη βιοµηχανική αγορά 

(Leonidou et al., 2002). Η ποιότητα του προϊόντος σχετίζεται και αυτή θετικά µε την 

εξαγωγική επίδοση, καθώς επίσης και οι αποφάσεις σχετικά µε το όνοµα, το σήµα, το 

συµβολισµό και το σχεδιασµό (branding) συνδέονται µε τη συνολική επίδοση των 

εξαγωγών και επηρεάζουν θετικά την ένταση των εξαγωγών και τα επίπεδα των 

κερδών (Leonidou et al., 2002). Ειδικότερα η προσαρµογή της µάρκας (brand 

adaptation), σύµφωνα µε τους Wong and Merrilees, (2008), βοηθά στο σχηµατισµό 

διεθνών επικοινωνιών µάρκετινγκ (international marketing communications). 

Επίσης, σύµφωνα µε τους Lassen et al. (2008), η διαφοροποίηση της µάρκας (brand 

differentiation) µπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην αύξηση της δύναµής τους 

στην αγορά αλλά και στην αύξηση της τιµής των προϊόντων τους µακροπρόθεσµα.  

Ένας παράγοντας που σχετίζεται µε το προϊόν και θεωρείται κρίσιµος για την 

επιτυχία στις εξαγωγικές αγορές είναι η εξυπηρέτηση των πελατών (pre- and after-

sales service). Οι πελάτες στις διεθνείς αγορές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την 

ικανότητα του εξαγωγέα να προσφέρει την απαραίτητη εξυπηρέτηση (Terpstra and 

Sarathy, 1997). Επίσης, η παροχή εγγύησης αυξάνει την αξία του εξαγόµενου 

προϊόντος και είναι εξαιρετικά σηµαντικό στοιχείο, κυρίως όταν η επιχείρηση 

εισέρχεται σε νέες και γεωγραφικά αποµακρυσµένες περιοχές, προκειµένου να 

αναστείλει τις επιφυλάξεις των ξένων πελατών και την αίσθηση ρίσκου που µπορεί 

να έχουν από την αγορά του προϊόντος. Συνεπώς, υπάρχει µια θετική σχέση της 

παροχής εγγύησης µε την εξαγωγική επιτυχία (Leonidou et al., 2002).  

Τα σχετιζόµενα µε το προϊόν πλεονεκτήµατα που προσδίδουν σε αυτό µια 

ανώτερη αξία όπως η πολυτέλεια, το γόητρο και η µοναδική ποιότητα συµβάλλουν 

θετικά στην επιτυχία των εξαγωγών. Η δυσκολία της αντιγραφής από τους 

ανταγωνιστές τέτοιων χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να οδηγήσει σε εξαγωγικό 

πλεονέκτηµα τοποθέτησης (export positional advantage), σε ανάπτυξη και επιτυχία 

(Kaynak and Kothari, 1984; Leonidou et al., 2002). Ακολούθως, η µοναδικότητα του 

προϊόντος συµβάλλει σηµαντικά στην εξαγωγική επιτυχία κυρίως σε όρους 

ποσοστού πωλήσεων (Nordman and Melen, 2008).  

Μια επίσης πολύ σηµαντική σχέση υπάρχει µεταξύ της εξαγωγικής επίδοσης και 

της προσαρµογής του προϊόντος (Leonidou et al., 2002). Η προσαρµογή του 

προϊόντος (product adaptation) ορίζεται ως ο βαθµός στον οποίο τα στοιχεία του  

πραγµατικού ή διευρυµένου προϊόντος διασκευάζονται για τις εξαγωγικές αγορές 
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Επιτυχίας της Εξαγωγικής Επέκτασης των ΜΜΕ 

προσαρµοστούν στις διαφορές του περιβάλλοντος, της συµπεριφοράς

καταναλωτών των προτύπων χρήσης και των ανταγωνιστικών συνθηκών

αυτή έχει το πλεονέκτηµα του ότι αντανακλά

προσανατολισµού προς τον πελάτη, γιατί η επιχείρηση συστηµατικά

των αγοραστών και τα χαρακτηριστικά της ξένης αγοράς

καθώς επίσης και οδηγεί σε µεγαλύτερη κερδοφορία ως

ικανοποίησης των πελατών. Για τους παραπάνω λόγους, η τροποποίηση

συσχετίζεται µε ανώτερη εξαγωγική επίδοση (Leonidou et

συσχετισµένη διαφοροποίηση του προϊόντος σε συνδυασµό

αγοράς, όταν γίνονται σε µέτριο βαθµό,  είναι σηµαντικοί

σχετιζόµενοι µε την επίδοση των ΜΜΕ που βασίζονται στην

λαµβάνονται υπόψη οι περιορισµένοι πόροι ΜΜΕ και το υψηλό

τεχνολογίας (Li et al., 2012). Το σύνολο των  χαρακτηριστικών

συµβάλλουν στην επιτυχία των εξαγωγών απεικονίζεται

Χαρακτηριστικά του προϊόντος που συµβάλλουν στην
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περιβάλλοντος της συµπεριφοράς 

ανταγωνιστικών συνθηκών.  Η 

αντανακλά µια στάση 

συστηµατικά αξιολογεί τη 

ξένης αγοράς (Douglas and 

κερδοφορία ως αποτέλεσµα 

τροποποίηση του 

et al., 2002). 

σε συνδυασµό µε τη διεθνή 

είναι σηµαντικοί παράγοντες 

βασίζονται στην τεχνολογία, 

ΜΜΕ και το υψηλό ρίσκο των 

των χαρακτηριστικών του 

απεικονίζεται στο σχήµα 

συµβάλλουν στην εξαγωγική 
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3.3.3 Τιµολόγηση (Pricing) 

Η λήψη απόφασης για τη στρατηγική ή την πολιτική τιµολόγησης στηρίζεται 

συνήθως στη σοβαρή µελέτη ορισµένων παραγόντων όπως: οι στόχοι της 

επιχείρησης, η ζήτηση για το προϊόν, η σχέση της τιµής του προϊόντος µε τα 

υπόλοιπα προϊόντα της αγοράς στόχου, ο ανταγωνισµός, η πιθανή επίδραση της 

τιµής στις σχέσεις ανάµεσα στα µέλη του καναλιού διανοµής, ο τρόπος µε τον οποίο 

οι καταναλωτές της αγοράς-στόχου αντιλαµβάνονται την τιµή του προϊόντος 

(Σιώµκος, 2004). Η επιτυχηµένη τιµολόγηση συνδέεται µε το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα του προϊόντος και µε την αξία που έχει το προϊόν για τον καταναλωτή. 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο τιµολόγησης µε βάση την αγορά (market-based pricing), οι 

επιχειρήσεις ορίζουν τις τιµές εξαγωγής σύµφωνα µε τη ζήτηση των πελατών τους 

και τις ανταγωνιστικές πρακτικές (Leonidou et al., 2002). Η υιοθέτηση µιας τέτοιας 

πρακτικής εξασφαλίζει την ανταπόκριση στις αλλαγές που συντελούνται στις 

διεθνείς αγορές, στις ανταγωνιστικές συνθήκες και στις αλλαγές στις δυνάµεις του 

περιβάλλοντος, αυξάνοντας την πιθανότητα ανάπτυξης και επιτυχίας (Christensen et 

al., 1987) κυρίως στο ποσοστό των πωλήσεων και στο επίπεδο των κερδών 

(Leonidou et al., 2002).  

Μια άλλη στρατηγική τιµολόγησης που ακολουθούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις 

είναι η τιµολόγηση διείσδυσης (penetration strategy) και βασίζεται στον ορισµό 

χαµηλής τιµής για το προϊόν. Εφαρµόζοντας αυτή τη στρατηγική, οι εξαγωγείς 

στόχο έχουν να διεισδύσουν στις ξένες αγορές προσελκύοντας ένα µεγάλο αριθµό 

ξένων πελατών και κερδίζοντας µεγάλο µερίδιο αγοράς (Albaum et al., 1997). 

Επιπρόσθετα, η χαµηλή τιµή διείσδυσης οδηγεί σε γρήγορη ανάπτυξη των 

πωλήσεων, σε εκµετάλλευση των οικονοµικών κλίµακας, στο «χτίσιµο» εµπειρίας 

από την επιχείρηση και στην αποτροπή των ανταγωνιστών της (Σιώµκος, 2004). Η 

τιµή διείσδυσης προϋποθέτει σηµαντική ικανότητα παραγωγής της επιχείρησης και 

ελαστικότητα ως προς την τιµή του προϊόντος στην αγορά. Στην έρευνά τους οι 

Leonidou et al. (2002), υποστηρίζουν πως η στρατηγική διείσδυσης είναι θετικά 

συσχετισµένη µε όλες τις πλευρές της επίδοσης εκτός από την κερδοφορία.  

Η τιµολόγηση γοήτρου (prestige pricing) είναι µια πολιτική τιµολόγησης που 

εφαρµόζεται στις περιπτώσεις των προϊόντων των οποίων τα άυλα χαρακτηριστικά 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αγοραστική απόφαση των καταναλωτών (Σιώµκος, 

2004). Η εφαρµογή της πολιτικής αυτής εµφανίζει θετική σχέση µε την αύξηση της 

έντασης των εξαγωγών (Amine and Cavusgil, 1986; Leonidou et al., 2002). Είναι 
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σηµαντικό να αναφερθεί πως οι χειρισµοί της τιµής (price manipulations), µπορούν 

να χειροτερεύσουν την εξαγωγική επίδοση όταν υπάρχει ασύµµετρη πληροφόρηση 

της επιχείρησης, όταν δηλαδή υπάρχει έλλειµµα πληροφόρησης σχετικά µε τις 

κινήσεις και την επίδοση του εισαγωγέα, ως προς τα προϊόντα της εξαγωγικής 

επιχείρησης (Obadia, 2013).  

Η πιστωτική πολιτική (credit policy) της επιχείρησης, όπως διατείνονται πολλές 

µελέτες, ευνοεί την επιτυχία των εξαγωγών γιατί αυξάνει τα κέρδη µε το να 

δηµιουργεί µία µεγαλύτερη και περισσότερο ικανοποιηµένη πελατειακή βάση 

(Leonidou, 2002). 

Η νοµισµατική στρατηγική (currency strategy) που επιδιώκει η επιχείρηση στις 

συναλλαγές της µε τις χώρες όπου εξάγει, περιλαµβάνει τις αποφάσεις για το αν τα 

προϊόντα τιµολογούνται στο νόµισµα της χώρας του εξαγωγέα, της χώρας του 

πελάτη ή σε ένα τρίτο νόµισµα. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εισαγωγείς 

προτιµούν την τιµολόγηση στο δικό τους νόµισµα για δύο κυρίως λόγους: πρώτον 

γιατί αποφεύγουν τον συναλλαγµατικό κίνδυνο που σχετίζεται µε την υποτίµηση του 

νοµίσµατος της χώρας του εισαγωγέα (Samiee and Anckar, 1998) και δεύτερον γιατί 

είναι ευκολότερο να γίνει σύγκριση των τιµών των προϊόντων µεταξύ προµηθευτών 

από το εξωτερικό ή από την τοπική αγορά (Terpstra and Sarathy, 1997). Η 

νοµισµατική πολιτική εφαρµόζεται κυρίως από ενεργούς εξαγωγείς (active), σε 

σχέση µε αυτούς που λειτουργούν σε κίνητρα αντίδρασης (reactive) και ενισχύει την 

ένταση των εξαγωγών καθώς και άλλα µέτρα της εξαγωγικής επίδοσης.  

Η αναπροσαρµογή της τιµής (price adjustment) του εξαγόµενου παρουσιάζει µια 

ισχυρή θετική σχέση τόσο µε την εξαγωγική επίδοση ενός συγκεκριµένου προϊόντος, 

όσο και µε τη συνολική εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης (Leonidou et al., 2002) 

εκτός από τον όγκο των πωλήσεων. Οι τιµές των εξαγώγιµων προϊόντων µπορεί να 

προσαρµοστούν για λόγους οικονοµικούς, πολιτικούς, νοµικούς, για λόγους που 

σχετίζονται µε τους ελέγχους τιµών και µε άλλες δυνάµεις του περιβάλλοντος, λόγω 

του κόστους µάρκετινγκ, διανοµής και µεταφοράς, λόγω της δοµής της αγοράς και 

της ζήτησης, λόγω δασµών, φόρων και άλλων οικονοµικών εµποδίων του εµπορίου, 

λόγω πρακτικών τιµολόγησης των ανταγωνιστών και του κόστους και των 

περιθωρίων των καναλιών διανοµής. Αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιµές 

στη διεθνή αγορά καθιστούν την αναπροσαρµογή των τιµών απαραίτητη για την 

επιβίωση και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στις χώρες που φιλοξενούν 

τα προϊόντα τους (Louter et al., 1991). 
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Sousa and Bradley (2008) υποστηρίζουν πως όσο
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καθοριστικός παράγοντας για την επίδοση των εξαγωγών
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price adaptation/standardization) τις στρατηγικές
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αποτελέσµατα της ίδιας έρευνας (Sousa and Bradley, 2008) 
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υποστηρίζουν πως όσο µικρότερη 

και η εξαγωγική επίδοση 

µιας συνεπούς εικόνας των 

ανώτερες εξαγωγικές επιδόσεις. 

των εξαγωγών και ζωτικής 

προσαρµόσουν ή θα 

στρατηγικές τιµολόγησης. 

να τυποποιήσουν τις τιµές. 
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εξαγωγική επίδοση. 

ως παράγοντες επιτυχίας 

 

επιχειρήσεις να αναζητήσουν 

, 2002). Πολλές 

υψηλής τεχνολογίας όπως 

συµπέρασµα πως οι στρατηγικές 
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µάρκετινγκ που βασίζονται στην τιµολόγηση, στη διαφοροποίηση του προϊόντος και 

στη διαφήµιση δεν αποδίδουν µακροπρόθεσµα και βιώσιµα πλεονεκτήµατα στις 

διεθνείς αγορές. Ακολούθως, η επιλογή του καναλιού διανοµής είναι στρατηγικής 

σηµασίας για την είσοδο στις ξένες αγορές. Ένα κανάλι διανοµής θα πρέπει να 

θεωρηθεί ως µια αλυσίδα που διευκολύνει τη συναλλαγή (exchange) και έχει στόχο 

τη µεγιστοποίηση του κέρδους συνολικά (Σιώµκος, 2004). Οι οργανισµοί που 

συµµετέχουν σε ένα κανάλι διανοµής είναι αλληλοεξαρτώµενοι, µε την έννοια ότι 

χρειάζονται ο ένας τον άλλο προκειµένου να εκτελέσουν τις λειτουργίες τους, οι 

οποίες οδηγούν στη δηµιουργία αξίας. Η επιλογή των καναλιών ή δικτύων διανοµής 

είναι κεντρικής σηµασίας για την επιτυχηµένη διεθνοποίηση γιατί τα δίκτυα 

λειτουργούν ως µέσα αναγνώρισης ευκαιριών και ανταπόκρισης στην αγορά 

(McNaughton, 2001). Επιπλέον, δηµιουργούν το πλαίσιο µέσα στο οποίο οι 

επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν µε τους πελάτες και έτσι έχουν ισχυρούς δεσµούς µε τα 

άλλα στοιχεία του µίγµατος µάρκετινγκ. Τα κανάλια διανοµής επιπρόσθετα, είναι 

δυσκολότερο να αλλάξουν σε σχέση µε τα υπόλοιπα στοιχεία του µίγµατος 

µάρκετινγκ και συνεπώς ο σχεδιασµός και η επιλογή των καναλιών διανοµής πριν 

την είσοδο στις ξένες αγορές είναι ζωτικής σηµασίας. Σε ότι αφορά τις µικρές 

επιχειρήσεις, υπάρχουν ενδείξεις ότι µόνο λίγες από αυτές διεξάγουν εκτενείς 

αναλύσεις για την επιλογή καναλιών διανοµής. Αντιθέτως, λαµβάνουν αποφάσεις 

σχετικά γρήγορα, βασιζόµενες κυρίως σε πληροφορίες από το εσωτερικό της 

επιχείρησης παρά από εξωτερικές πηγές. 

Σύµφωνα µε τη έρευνα των Leonidou et al. (2002), σε σχέση µε την επίδραση των 

επιλογών των καναλιών διανοµής στην εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης, η χρήση 

αντιπροσωπειών ή υποκαταστηµάτων (export sales representative /office) και η άµεση 

αγορά των εξαγόµενων προϊόντων (direct buying) σχετίζεται θετικά µε την ένταση 

των πωλήσεων από τις εξαγωγές. Επίσης, η χρήση εκπροσώπων (sales agents 

networks) αναφέρεται ως παράγοντας επιτυχίας καθώς συµβάλλει στη µείωση του 

κόστους διανοµής (Freeman and Cavusgil, 2007; Ahmed and Rock, 2012). Ωστόσο, 

η επίδραση ενός καναλιού στην επίδοση δεν είναι στατική, απεναντίας εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από τις µεταβαλλόµενες συνθήκες της διεθνούς αγοράς όπως την 

οικονοµική κατάσταση, τη διάρθρωση του δικτύου διανοµής και τις ανταγωνιστικές 

πρακτικές. 

Εκτός από τα παραδοσιακά κανάλια διανοµής, σηµαντικός φαίνεται να είναι και ο 

ρόλος των ηλεκτρονικών διαµεσολαβητών (e- intermediaries), σύµφωνα µε τους Cho 



Παράγοντες Επιτυχίας της Εξαγωγικής Επέκτασης των ΜΜΕ 
 

 

 

37 

 

and Tansuhaj, (2013). Μέσω αυτών οι ΜΜΕ µπορούν να δηµιουργήσουν άµεσες ή 

έµµεσες σχέσεις µε ξένους πελάτες χρησιµοποιώντας ιστοσελίδες (websites), 

ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mails) και διάφορα ηλεκτρονικά µέσα τα οποία δεν 

είναι διαθέσιµα από τους παραδοσιακούς διαµεσολαβητές.  

Η συνεχής και βιώσιµη υποστήριξη προς τους διανοµείς (dealer support), οδηγεί 

σε ανώτερη εξαγωγική επίδοση, µέσω της ανάπτυξης παραγωγικών σχέσεων που 

έχουν διάρκεια στο χρόνο (Cavusgil and Zou, 1994). Οι εξαγωγείς χρησιµοποιούν 

διάφορους τρόπους για την υποστήριξη των διανοµέων όπως παροχή 

επιχειρηµατικών συµβουλών, υποστήριξη στην έρευνα αγοράς, εκπαίδευση 

προσωπικού, συνεταιριστική διαφήµιση (cooperative advertising) και 

χρηµατοδότηση (Czinkota and Ronkainen, 1998). Στην έρευνα των Leonidou et al. 

(2002), η υποστήριξη προς τους διανοµείς σχετίζεται θετικά µε όλα τα µέτρα της 

εξαγωγικής επίδοσης. 

Η αποδοτικότητα στο χρόνο παράδοσης (delivery time efficiency) των προϊόντων 

αποτελεί ένα κριτήριο κλειδί για την επιλογή προµηθευτή και χρησιµοποιείται από 

τις εισαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα και την 

επιτυχία στην αγορά όπου αυτές δραστηριοποιούνται (Piercy et al., 1997). 

Ακολούθως, υπάρχει θετική σχέση του χρόνου παράδοσης µε την εξαγωγική 

επίδοση γενικότερα και ειδικότερα µε τον όγκο των πωλήσεων και το ποσοστό των 

πωλήσεων από τις εξαγωγές (Leonidou et al., 2002). 

Η προσαρµογή της διανοµής (distribution adaptation) ερευνήθηκε εκτενώς στη 

βιβλιογραφία και αναφέρεται στη ρύθµιση του σχεδιασµού του δικτύου διανοµής της 

εξαγωγικής εταιρείας στις διεθνείς αγορές σε απάντηση προς: α) τις διακυµάνσεις 

στο επιχειρηµατικό περιβάλλον όπως στη νοµοθεσία, την οικονοµική κατάσταση και 

τις φυσικές συνθήκες και β) τη διαφοροποίηση της διάρθρωσης της διανοµής σε 

σχέση µε τον αριθµό των µεσαζόντων, τους τύπους των καταστηµάτων και τις 

λειτουργιών των καναλιών (Keegan, 1995). Η αναγκαιότητα της προσαρµογής των 

καναλιών διανοµής αποτυπώνεται από την ισχυρή θετική σχέση µε την εξαγωγική 

επίδοση και ειδικότερα µε την ένταση των εξαγωγών και το επίπεδο των κερδών 

(Leonidou et al., 2002). Οι παράγοντες επιτυχίας των εξαγωγών που σχετίζονται µε 

τη διανοµή απεικονίζονται στο σχήµα 3.4. 
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3.3.5 Προώθηση (Promotion

Η προώθηση πωλήσεων

ενθάρρυνση αγορών ή πωλήσεων

Kotler, 2009). Ενώ η διαφήµιση

µιας υπηρεσίας, η προώθηση

προϊόντος ή της υπηρεσίας

καταναλωτές µε προβολές

επιχειρηµατικές προβολές

προωθήσεις και σε µέλη του

πωλήσεων.  

Σύµφωνα µε την εργασία

ερευνήθηκε περισσότερο για

υπόθεση πως µε ορθές

ενηµερώσει, να υπενθυµίσει

εξάγει και κατά συνέπεια

επίδραση της διαφήµισης

από τις εξαγωγές (expor

distribution 
adaptation

sales agents 
networks, e-

intermediaries

Επιτυχίας της Εξαγωγικής Επέκτασης των ΜΜΕ 

γικές και λειτουργίες διανοµής ως παράγοντες επιτυχίας

Leonidou et al. 2002; Freeman and Cavusgil, 2007; Ahmed and Rock, 2012

Cho and Tansuhaj, 2013 

Promotion) 

προώθηση πωλήσεων συνίσταται από βραχυπρόθεσµα κίνητρα

αγορών ή πωλήσεων ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας (

Ενώ η διαφήµιση προσφέρει λόγους για την αγορά ενός

υπηρεσίας η προώθηση πωλήσεων προσφέρει λόγους για την

υπηρεσίας άµεσα. Τα εργαλεία προώθησης στοχεύουν

µε προβολές στους καταναλωτές, σε επιχειρηµατικούς

επιχειρηµατικές προβολές, σε λιανέµπορους και χονδρέµπορους µε

και σε µέλη του προσωπικού πωλήσεων µε προωθήσεις

µε την εργασία των Leonidou et al. (2002), η διαφήµιση

περισσότερο για την επιρροή της στην εξαγωγική επιτυχία

µε ορθές διαφηµιστικές διαδικασίες, η επιχείρηση

να υπενθυµίσει ή να πείσει αλλοδαπούς πελάτες για τα προϊόντα

κατά συνέπεια να δηµιουργήσει περισσότερες πωλήσεις

διαφήµισης ήταν περισσότερο εµφανής στην ένταση των

export sales intensity). 

Export 
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use of an export sales 
office/representative

dealer support

delivery time

distribution 
adaptation
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Επιπρόσθετα, η προώθηση των πωλήσεων (sales promotion) έχει και αυτή το 

ρόλο της στην επιτυχία των εξαγωγών (Ahmed and Rock, 2012), υπογραµµίζοντας 

τη συµβολή των κουπονιών, δειγµάτων, δώρων και άλλων εργαλείων προώθησης, 

κυρίως στις χώρες µε χαµηλά εισοδήµατα και σκληρό ανταγωνισµό ή 

διαφηµιστικούς περιορισµούς (Cateora and Graham, 1999). 

Η προσωπική πώληση (personal selling), η οποία συνίσταται από διάφορα στάδια 

τα οποία πρέπει να κατέχει ο πωλητής και επικεντρώνεται στο στόχο της απόκτησης 

νέων πελατών και της λήψης παραγγελιών (Σιώµκος, 2004), σχετίζεται θετικά µε την 

εξαγωγική επιτυχία (Leonidou et al., 2002). Ειδικότερα, µπορεί να βελτιώσει τα 

επίπεδα της εξαγωγικής επίδοσης σε χώρες όπου υπάρχουν περιορισµοί σε άλλα 

εργαλεία προώθησης και όπου το κόστος διατήρησης και διοίκησης προσωπικού 

πωλήσεων είναι χαµηλό (Terpstra and Sarathy, 1997). 

Οι εταιρείες και εµπορικές ενώσεις οργανώνουν συνέδρια και εµπορικές εκθέσεις 

(trade fairs, trade shows) για να προωθήσουν και να προβάλλουν τα προϊόντα τους 

(Armstrong and Kotler, 2009). Οι πωλητές αποκοµίζουν πολλά οφέλη, όπως 

ευκαιρίες να βρούνε νέους στόχους πωλήσεων, να έλθουν σε επαφή µε πελάτες, να 

εισάγουν νέα προϊόντα, να πουλήσουν περισσότερα στους παρόντες πελάτες. Οι 

εµπορικές εκθέσεις βοηθούν τις επιχειρήσεις να προσεγγίσουν πολλούς πιθανούς 

πελάτες, οι οποίοι δεν προσεγγίζονται µέσω του προσωπικού πωλήσεων. Η αύξηση 

της ικανοποίησης από την εξαγωγική επίδοση συνδέεται από τους Wilkinson and 

Brouthers (2006) µε τη συµµετοχή των επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις και σε 

προγράµµατα εύρεσης εκπροσώπων ή πρακτόρων. Οι εκθέσεις που αποτελούν 

χορηγία των κυβερνήσεων και οι εκστρατείες των προϊόντων προέλευσης (country 

of origin campaigns) συνδέονται θετικά µε την εξαγωγική επιτυχία (Wilkinson and 

Brouthers, 2006; Ahmed and Rock, 2012). 

Τέλος, ένα θέµα που απασχολεί τους µάνατζερ των εξαγωγών είναι το αν θα 

εφαρµόσουν µια τυποποιηµένη στρατηγική προώθησης των προϊόντων στις χώρες 

εξαγωγής ή αν θα την προσαρµόσουν σε συγκεκριµένες ανάγκες κάθε ξένης αγοράς. 

Οι Leonidou et al. (2002) αναφέρουν πως η προσαρµογή της προώθησης (promotion 

adaptation) σχετίζεται θετικά µε τη συνολική επίδοση των εξαγωγών και ειδικότερα 

µε την ανάπτυξη και την ένταση των πωλήσεων. Από την άλλη, οι Hultman et al. 

(2011) διατείνονται, πως τόσο η τυποποιηµένη (standardized) στρατηγική προώθησης 

όσο και η προσαρµοσµένη (adapted) µπορούν να είναι ισχυρές στην εποχή της 

παγκοσµιοποίησης, αρκεί οι αποφάσεις σχετικά µε την εφαρµογή κάθε στρατηγικής 
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3.4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

Ο ρόλος των ανθρώπων

σηµαντικός για τη διεθνή

βασίζονται στις ικανότητές

πως θα οργανώσουν τις δραστηριότητες

Επιπλέον, οι ΜΜΕ είναι λιγότερο

επιχειρήσεις και για το λόγο

για τη λήψη των αποφάσεων

πόρους και ικανότητες στον

οι απαιτήσεις για τη διαχείριση

διευθυντές των µικρών επιχειρήσεων

εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης
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Επιτυχίας της Εξαγωγικής Επέκτασης των ΜΜΕ 

ευθυγραµµισµένες µε τη σχετική εµπειρία που

αποκοµίσει από τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται. Συγκεκριµένα

προσαρµοσµένη στρατηγική προώθησης σχετίζεται θετικά µε την

περίπτωση που το πεδίο (scope) των εξαγωγών είναι

και πολιτισµικές διαφορές είναι µεγάλες (Hultman et al., 2011).

στρατηγική προώθησης ως παράγοντας επιτυχίας των

Leonidou et al. 2002; Wilkinson and Brouthers, 2006; Hultman et al. 2011

ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

των ανθρώπων της διοίκησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων

για τη διεθνή εξάπλωση των δραστηριοτήτων τους, γιατί

στις ικανότητές τους και την εµπειρία τους προκειµένου να

οργανώσουν τις δραστηριότητες σε διεθνές επίπεδο (Sapienza

ΜΜΕ είναι λιγότερο ιεραρχικά δοµηµένες σε σχέση µε

και για το λόγο αυτό, οι διευθυντές είναι συχνά οι κεντρικοί

των αποφάσεων. Επίσης, οι µικρές επιχειρήσεις έχουν περιορισµένους

ικανότητες στον τοµέα των πληροφοριακών συστηµάτων µε

για τη διαχείριση των πληροφοριών να είναι µεγαλύτερες

ων µικρών επιχειρήσεων (Tihanyi and Thomas, 2005).

επίδοση της επιχείρησης είναι στενά συνδεδεµένη µε τα χαρακτηριστικά
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., 2011).  
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Sapienza et al., 2006). 

σε σχέση µε τις µεγάλες 
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και  τις ικανότητες των µάνατζερ (Hsu et al., 2013). Στο σχήµα 3.6 αποτυπώνονται 

τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων της διοίκησης που επηρεάζουν την 

εξαγωγική επιτυχία. 

 

Σχήµα 3.6: Χαρακτηριστικά των µάνατζερ ως παράγοντες επιτυχίας των 

εξαγωγών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Andersen, 2006; Williams, 2010; Stoian et al. 2011 

 

3.4.1 Η διεθνής εµπειρία του µάνατζερ (International experience) 

Η διεθνής εµπειρία του µάνατζερ όπως περιγράφουν στην εργασία τους οι Hsu et 

al. (2013) είναι πολύ σηµαντική και ενισχύει την σχέση µεταξύ διεθνοποίησης και 

επίδοσης (διάγραµµα 3.1). Το φαινόµενο αυτό φανερώνει ότι η διεθνής εµπειρία 

εξοπλίζει τους διευθυντές µε πολύτιµη εµπειρία, γνώση της αγοράς και 

αυτοπεποίθηση. Αυτά τα προσόντα τους καθιστούν ικανούς να αντιµετωπίζουν 

αποτελεσµατικά την αβεβαιότητα και την ασάφεια που σχετίζεται µε τη 

διεθνοποίηση και να βελτιώνουν την εξαγωγική επίδοση. Οι Stoian et al. (2011), 

υπογραµµίζουν πως η διεθνής εµπειρία των ανθρώπων που λαµβάνουν τις αποφάσεις 

επηρεάζει θετικά την ικανοποίησή τους από την κερδοφορία και την είσοδο σε νέες 

αγορές. Όσο πιο εξοικειωµένοι είναι οι µάνατζερ µε το διεθνές επιχειρηµατικό 

περιβάλλον, τόσο καλύτερα κατανοούν και χειρίζονται τις ξένες αγορές και τους 

πελάτες, κάνουν χρήση της διεθνούς δικτύωσης και των ικανοτήτων εισόδου σε 

αγορές του εξωτερικού (Gray, 1997). Το ρόλο της διεθνούς εργασιακής εµπειρίας 

αλλά και της ταξιδιωτικής εµπειρίας στο εξωτερικό αναφέρουν οι Leonidou et al. 

(2007), οι Sousa and Bradley (2008) και ο Williams (2010) χαρακτηρίζοντας τα 
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• Foreign languages skills 

• International business knowledge 

• Manager’s networks 
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∆ιάγραµµα 3.1: Η σχέση
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3.4.2 Οι κοινωνικές σχέσεις

Η αξιοποίηση των κοινωνικών

ιδιοκτητών είναι ζωτικής σηµασίας

αποκτήσουν πόρους απαραίτητους

ξεπεράσουν εµπόδια που σχετίζονται

1999; Lindstrand et al., 

το κάθε άτοµο µε το οποίο

διευθυντές στο εξωτερικό

σε άλλες χώρες του εξωτερικού

σχέσεις ο διευθυντής, µπορεί

Σύµφωνα µε τους Freeman

των µάνατζερ επιπρόσθετα

γρήγορα και προνοητικά

προϊόντων τους. Ειδικότερα

τεχνολογία, οι προσωπικές

όπως και για την απόκτηση

Επιτυχίας της Εξαγωγικής Επέκτασης των ΜΜΕ 

στοιχεία ως κρίσιµα προσωπικά χαρακτηριστικά για την

επιχείρησης. 

Η σχέση µεταξύ διεθνοποίησης και διεθνούς εµπειρίας

µάνατζερ, Πηγή: Hsu et al. 2013 

κοινωνικές σχέσεις και η δικτύωση του µάνατζερ (social

αξιοποίηση των κοινωνικών επαφών και δικτύων των µάνατζερ

είναι ζωτικής σηµασίας για τις ΜΜΕ, καθώς βοηθούν τις επιχειρήσεις

πόρους απαραίτητους για τη διεθνοποίησή τους αλλά

εµπόδια που σχετίζονται µε το µέγεθός τους (Coviello

 2011). Οι Welch and Luostarinen (1993) επισηµαίνουν

άτοµο µε το οποίο έρχονται σε επαφή οι υπεύθυνοι των εξαγωγών

στο εξωτερικό, µπορεί να προσφέρει διασυνδέσεις στα δικά

χώρες του εξωτερικού. Επίσης, η κάθε επιχείρηση µε την οποία

διευθυντής, µπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για περαιτέρω επέκταση

Freeman et al. (2010), η χρήση των κοινωνικών διασυνδέσεων

επιπρόσθετα, επιτρέπει στις µικρές επιχειρήσεις να

προνοητικά νέα γνώση για γρήγορη εµπορευµατοποίηση

τους Ειδικότερα στις επιχειρήσεις που βασίζονται στην επιστήµη

προσωπικές διασυνδέσεις χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξή

την απόκτηση πρόσβασης σε πόρους (Nordman and

42 

χαρακτηριστικά για την ενίσχυση της 

 

διεθνούς εµπειρίας του 

social networks) 

δικτύων των µάνατζερ ή των 

βοηθούν τις επιχειρήσεις να 

διεθνοποίησή τους αλλά και να 

Coviello and McAuley, 

επισηµαίνουν πως 

υπεύθυνοι των εξαγωγών ή οι 

διασυνδέσεις στα δικά του δίκτυα 

επιχείρηση µε την οποία διατηρεί 

περαιτέρω επέκταση. 

κοινωνικών διασυνδέσεων 

επιχειρήσεις να αναπτύξουν 

εµπορευµατοποίηση των 

βασίζονται στην επιστήµη και την 

χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξή τους, 

and Melen, 2008; 
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Lindstrand et al., 2011). Ένα παράδειγµα της παραπάνω διατύπωσης είναι η 

βιοµηχανία της βιοτεχνολογίας, όπου οι προσωπικές διασυνδέσεις αποδεικνύονται 

πιο αποτελεσµατικές ακόµη και από τα ενδοεταιρικά δίκτυα για την αναβάθµιση της 

εξειδικευµένης γνώσης και τη διευκόλυνση της διεθνοποίησης (Gassmann and 

Keupp, 2007; Lindstrand et al., 2011). 

 

3.4.3 Η γνώση του διεθνούς επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (International 

business knowledge) 

Η έκθεση των µάνατζερ σε διαφορετικές-ξένες κουλτούρες µπορεί επίσης να 

αποτελέσει έναν παράγοντα που επηρεάζει θετικά την εξαγωγική επίδοση. Ο χρόνος 

που έχει περάσει στο εξωτερικό ζώντας, σπουδάζοντας ή ως εργαζόµενος επιτρέπει 

τη συσσώρευση περισσότερης γνώσης σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των διεθνών 

αγορών (Leonidou et al., 1998; Nakos et al., 1998). Ακολούθως, η πραγµατική 

γνώση που έχει αποκοµίσει ο µάνατζερ σχετικά µε το διεθνές επιχειρηµατικό 

περιβάλλον µε τη βοήθεια των παραπάνω παραγόντων ή µε εστιασµένη εκπαίδευση 

στις διεθνείς επιχειρήσεις (µάρκετινγκ, διοίκηση, οικονοµικά και διεθνείς αγορές), 

επηρεάζει θετικά τόσο τα αντικειµενικά όσο και τα υποκειµενικά µέτρα της επίδοσης 

(Stoian et al., 2011). Έχει δηλαδή επίδραση τόσο στην γεωγραφική κάλυψη σε όρους 

χωρών ή ζωνών δραστηριοποίησης της επιχείρησης όσο και στην ικανοποίηση του 

µάνατζερ από τη θέση στη διεθνή αγορά (export market position). 

  

3.4.4 Επίπεδο εκπαίδευσης και γνώση ξένων γλωσσών (educational level and 

language skills) 

Το επίπεδο της εκπαίδευσης του µάνατζερ ως στοιχείο επίδρασης της επιτυχίας 

των εξαγωγών αναλύεται στην έρευνα των Hsu et al. (2013) και αποδεικνύεται πως 

επιδρά θετικά στην επίδοση των εξαγωγικών επιχειρήσεων (διάγραµµα 3.2). 

Συγκεκριµένα, οι µάνατζερ µε ανώτερες σπουδές είναι περισσότερο πιθανό να 

ανεχθούν την ασάφεια των ξένων αγορών και να αναλάβουν ρίσκο. Επιπλέον, η 

µεγαλύτερη διανοητική τους ικανότητα ενισχύει την επεξεργασία πληροφοριών και 

ανάλυση δεδοµένων. Ως εκ τούτου είναι καλύτερα καταρτισµένοι και περισσότερο 

βέβαιοι έτσι ώστε να χειριστούν πιο αποτελεσµατικά περίπλοκα προβλήµατα 

σχετικά µε τις διεθνείς δραστηριότητες της επιχείρησης. 
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Η γλωσσική επάρκεια

βελτιώνει την αντικειµενική

2011). Βοηθά να πραγµατοποιηθούν

εξωτερικό, να βελτιωθεί η επικοινωνία

ξένων επιχειρηµατικών πρακτικών

σχεδιασµός και έλεγχος των

 

 

∆ιάγραµµα 3.2: Η σχέση

µάνατζερ

 

3.5 ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ

Σύµφωνα µε τη θεωρία

theory), τόσο οι πόροι όσο

έχουν µια άµεση επίδραση

Wensley, 1988). Στην παραπάνω

στρατηγική η οποία καθορίζει

ικανότητες µε τις απαιτήσεις

επιµερισµού των πόρων και

της στρατηγικής (Day and

πως η εξαγωγική επίδοση

ανταγωνιστική της θέση και

διαθεσιµότητα κρίσιµων πόρων

Επιτυχίας της Εξαγωγικής Επέκτασης των ΜΜΕ 

επάρκεια (language proficiency) είναι επίσης µια δεξιότητα

αντικειµενική εξαγωγική επίδοση (Nakos et al., 1998; 

να πραγµατοποιηθούν κοινωνικές και επιχειρηµατικές

βελτιωθεί η επικοινωνία µε ξένους πελάτες, να ενισχυθεί

επιχειρηµατικών πρακτικών και να διευκολυνθεί ο αποτελεσµατικός

και έλεγχος των εξαγωγικών δραστηριοτήτων (Leonidou

Η σχέση µεταξύ διεθνοποίησης και επιπέδου εκπαίδευσης

µάνατζερ, Πηγή: Hsu et al. 2013 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (RESOURCES AND CAPABILITIES

µε τη θεωρία οργανωσιακών πόρων και ικανοτήτων (

οι πόροι όσο και οι διαθέσιµες ικανότητες της εξαγωγικής

άµεση επίδραση στην ανταγωνιστική θέση στην διεθνή αγορά

Στην παραπάνω σχέση σηµαντικό ρόλο κατέχει η ανταγωνιστική

οποία καθορίζει: α) το πόσο καλά έχουν συσχετισθεί οι

τις απαιτήσεις της αγοράς (Collis, 1995), β) την καταλληλότητα

των πόρων και ικανοτήτων (Oliver, 1997), την ποιότητα της

and Wensley, 1988). Οι Morgan et al. (2004

εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης είναι υψηλά συσχετισµένη

της θέση και η ανταγωνιστική θέση είναι άµεσα συνδεδεµένη

κρίσιµων πόρων και ικανοτήτων. Επιπλέον, η έρευνα
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επίσης µια δεξιότητα η οποία 

., 1998; Stoian et al., 

επιχειρηµατικές επαφές στο 

να ενισχυθεί η κατανόηση 

λυνθεί ο αποτελεσµατικός 

Leonidou et al., 1998). 

 

επιπέδου εκπαίδευσης του 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

CAPABILITIES ) 

ικανοτήτων (resource based 

της εξαγωγικής επιχείρησης 

στην διεθνή αγορά (Day and 

κατέχει η ανταγωνιστική 

συσχετισθεί οι πόροι και οι 

την καταλληλότητα του 

την ποιότητα της εφαρµογής 

2004) περιγράφουν 

υψηλά συσχετισµένη µε την 

άµεσα συνδεδεµένη µε τη 

Επιπλέον η έρευνα αποκαλύπτει 
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πως οι πόροι και οι ικανότητες συνδέονται µεταξύ τους αλλά και µε τις 

ανταγωνιστικές στρατηγικές επιλογές της εξαγωγικής επιχείρησης. Η παραπάνω 

σχέση αποτυπώνεται στο σχήµα 3.7.  

 

Σχήµα 3.7: Απεικόνιση της σχέσης των πόρων και ικανοτήτων µε την 

εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Morgan et al. 2004 

 

Επιπρόσθετα, η Kaleka (2012) στη µελέτη της για την επίδραση των κρίσιµων 

πόρων και ικανοτήτων σε διάφορες διαστάσεις της επίδοσης, περιγράφει πως: 

-Η εµπειρία και οι δυνατότητες πληροφόρησης είτε σε υψηλό, είτε σε χαµηλό βαθµό 

επηρεάζουν θετικά την κερδοφορία της εξαγωγικής επιχείρησης. 

-Οι ικανότητες ανάπτυξης προϊόντος συνοδευόµενες από δυνατότητες πληροφόρησης 

επηρεάζουν θετικά την κερδοφορία. 

-Οι πόροι που προέρχονται από τη συσσωρευµένη εµπειρία και την ανάπτυξη 

οικονοµιών κλίµακας συνδέονται θετικά µε την εισροή εσόδων από νέα προϊόντα. 

-Η µεγάλη εµπειρία στις εξαγωγές επηρεάζει θετικά τόσο την κερδοφορία όσο και το 

µερίδιο αγοράς αλλά και τα έσοδα από νέα προϊόντα. 

-Η επένδυση των επιχειρήσεων στις ικανότητες πληροφόρησης είναι σπουδαίας 

σηµασίας. Όσο περισσότερο αυξάνουν τις επενδύσεις τους στην ανάπτυξη 

ικανοτήτων πληροφόρησης τόσο περισσότερο επιβραβεύονται σε εξαγωγική 

επιτυχία. 
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Οι Sternad et al. (2013) στην έρευνά τους αναγνώρισαν τρεις κατηγορίες ειδικών 

δυναµικών ικανοτήτων, που οι φτωχές σε πόρους εξαγωγικές επιχειρήσεις 

χρησιµοποιούν, προκειµένου να γίνουν και να διατηρηθούν ανταγωνιστικές στις 

διεθνείς αγορές και αυτές είναι α) ικανότητες σχετικές µε τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες – η ευφυΐα να προσφέρουν ειδικά προϊόντα σε ξένους πελάτες και 

εστιασµένες αγορές (niche markets) β) ικανότητες που σχετίζονται µε τους 

συνεργάτες – το να κερδίζουν µερίδιο αγοράς µέσω των συνεργατών γ) ικανότητες 

που σχετίζονται µε τις διαδικασίες – το να δηµιουργούν τις βέλτιστες εξαγωγικές 

διαδικασίες. Στον πίνακα 3.2 περιγράφονται οι επαρκείς ικανότητες που οι ΜΜΕ 

πρέπει να κατέχουν για τη δηµιουργία δυναµικών ικανοτήτων. 

 

Πίνακας 3.2: Προϋποθέσεις για τη δηµιουργία δυναµικών ικανοτήτων των ΜΜΕ 
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Πηγή: Sternad et al. 2013 

 

3.6 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ (FOREIGN MARKET RELATED KNOWLEDGE) 

Στο πλαίσιο των περιορισµένων πόρων των ΜΜΕ και της ύπαρξης εµποδίων που 

σχετίζονται µε την έλλειψη πρόσβασης στη γνώση των ξένων αγορών (Kuivalainen 

et al., 2010), είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις να αναπτύσσουν την ικανότητα να 

αναγνωρίζουν την αξία της νέας γνώσης, να την αφοµοιώνουν και να την 

εφαρµόζουν σε εµπορικούς σκοπούς (Cohen and Levinthal, 1990). Οι Descotes and 

Walliser (2013) αναφέρουν πως η αποδοτικότητα των ΜΜΕ σε όρους 

εκµετάλλευσης της γνώσης από τις εξαγωγές, αντανακλάται από τα επίπεδα της 

ικανότητας απορρόφησης (Absorptive Capacity) της γνώσης αυτής, η οποία τελικά 



Παράγοντες Επιτυχίας της Εξαγωγικής Επέκτασης των ΜΜΕ 
 

 

 

47 

 

οδηγεί στην οικονοµική επιτυχία. Οι Zahra and George (2002) ορίζουν την 

ικανότητα απορρόφησης (AC) ως ένα σύνολο οργανωσιακών καθηκόντων και 

διαδικασιών που οι επιχειρήσεις µπορούν να χρησιµοποιήσουν προκειµένου να 

αποκτήσουν, να αφοµοιώσουν, να µετασχηµατίσουν και να εκµεταλλευθούν τη 

γνώση. Οι Freeman et al. (2010) επισηµαίνουν πως η κατανόηση της σηµασίας 

απόκτησης της γνώσης είναι ένας στόχος κλειδί, τόσο για την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, όσο και για την επιβίωση των µικρότερων 

επιχειρήσεων. 

Επιπρόσθετα, οι Descotes and Walliser (2013) τονίζουν πως υπάρχει µια ισχυρή 

επίδραση της ικανότητας ανταπόκρισης των εξαγωγών (export responsiveness 

capacity), στη διεθνή οικονοµική επίδοση των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Για την 

ακρίβεια αποτελεί το βασικό παράγοντα της εξαγωγικής οικονοµικής επιτυχίας 

ισχυροποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο των Zahra and George (2002). Η εξαγωγική 

ανταπόκριση (export responsiveness), αναφέρεται στην ικανότητα της επιχείρησης 

να ανταποκρίνεται στην γνώση της ξένης αγοράς ενσωµατώνοντάς την στις 

λειτουργίες της, όπως για παράδειγµα, µέσω των συσκέψεων της διοίκησης για την 

αλλαγή στις αποφάσεις του µίγµατος µάρκετινγκ στις διάφορες εξαγωγικές 

συνθέσεις (Cadogan et al., 2002). Η περιγραφή της συµβολής προαναφερόµενης 

συµβολής της γνώσης αποτυπώνεται στο σχήµα 3.8. 

 

Σχήµα 3.8: Η επίδραση της γνώσης στην εξαγωγική επιτυχία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Descotes and Walliser, 2013 
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3.7 ΣΥΝΟΨΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό διερευνήθηκαν και παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι παράγοντες 

επιτυχίας της εξαγωγικής επέκτασης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Αρχικά, έγινε 

ανασκόπηση του συνόλου των παραγόντων που ερευνήθηκαν στη βιβλιογραφία για 

τη συµβολή τους στην εξαγωγική επιτυχία, οι οποίοι και παρουσιάστηκαν στην 

εικόνα 3.1 και στον πίνακα 3.1. Στη συνέχεια, αναλύθηκε η συµβολή του 

εξαγωγικού µάρκετινγκ στην επιτυχία των εξαγωγών και συγκεκριµένα τα στοιχεία 

του µίγµατος µάρκετινγκ όπως η στόχευση, το προϊόν, η τιµολόγηση, η προώθηση 

και η διανοµή καθώς και ο βαθµός στον οποίο τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν την 

εξαγωγική επίδοση. Ο ρόλος των µάνατζερ αναλύεται κατόπιν ως παράγοντας 

επιτυχίας, καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους και το πώς αυτά συµβάλλουν 

στη θετική επίδραση στις εξαγωγές. Στα χαρακτηριστικά αυτά περιλαµβάνονται η 

εµπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης και η γνώση ξένων γλωσσών, οι κοινωνικές 

σχέσεις και η δικτύωση καθώς και η γνώση του διεθνούς επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος. Η ανάλυση της επιρροής των πόρων και ικανοτήτων της επιχείρησης 

στην εξαγωγική επίδοση παρουσιάζεται στη συνέχεια και αποτυπώνεται 

διαγραµµατικά στο σχήµα 3.7, καθώς και περιγράφεται η επίδραση κρίσιµων πόρων 

και ικανοτήτων σε διάφορες διαστάσεις της εξαγωγικής επίδοσης. Επιπλέον, στον 

πίνακα 3.2 περιγράφονται οι προϋποθέσεις για τη δηµιουργία δυναµικών ικανοτήτων 

των ΜΜΕ, οι οποίες µπορούν να συµβάλλουν στη διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας στις διεθνείς αγορές. Τέλος, διερευνήθηκε η συµβολή της 

γνώσης στην ικανότητα ανταπόκρισης των εξαγωγικών επιχειρήσεων και η επίδρασή 

της στην διεθνή επίδοση των ΜΜΕ, η οποία παρουσιάζεται στο σχήµα 3.8. Στο 

επόµενο κεφάλαιο, αναλύονται τα εργαλεία µέτρησης της επίδοσης τα οποία 

µπορούν να βοηθήσουν στον σχεδιασµό, τη διοίκηση, την καταγραφή και τη 

βελτίωση των εξαγωγικών προγραµµάτων των επιχειρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σταθερά αυξανόµενη σπουδαιότητα των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των 

επιχειρήσεων οδηγεί στην ανάπτυξη εργαλείων µέτρησης της εξαγωγικής επίδοσης 

και γίνεται ένα κρίσιµο ζήτηµα, για την ακαδηµαϊκή κοινότητα, για τις επιχειρήσεις 

και τις κυβερνήσεις (Lages et al., 2009). Ειδικότερα, οι  επιχειρήσεις επιζητούν τη 

βοήθεια των ερευνητών στην ανάπτυξη ουσιαστικών µέτρων της επίδοσης ώστε να 

δηµιουργήσουν µακροπρόθεσµη αξία για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders) 

ενισχύοντας τη βιώσιµη οικονοµική επίδοση (O’Sullivan and Abela, 2007). Επίσης, 

µε την καλύτερη  µέτρηση της επίδοσης, τόσο οι διοικήσεις των επιχειρήσεων όσο 

και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, είναι σε θέση να καταγράφουν τα οφέλη 

από την εξαγωγική δραστηριότητα και να αποφεύγουν να εµπλέκονται σε φαύλους 

κύκλους επιµερίζοντας µη ικανοποιητικά τους περιορισµένους πόρους τους (Lages 

et al., 2009). Σε αυτό το κεφάλαιο, περιγράφονται τα κυριότερα εργαλεία µέτρησης 

της εξαγωγικής επίδοσης καθώς και οι βασικοί τους στόχοι. 

 

4.2 Η ΚΛΙΜΑΚΑ EXPERF (The EXPERF Scale) 

Η κλίµακα EXPERF (Zou et al., 1998) είναι ένα γενικό µέτρο της επίδοσης της 

εξαγωγικής αγοράς (export market performance), µπορεί να εφαρµοσθεί σε όλες τις 

χώρες και εκτιµά τρεις διαστάσεις: 

Την οικονοµική διάσταση των εξαγωγών την οποία συνθέτουν οι πωλήσεις από τις 

εξαγωγές, η ανάπτυξη των πωλήσεων και τα κέρδη. ∆ηµιουργώντας κέρδη στην 

εξαγωγική αγορά, πετυχαίνοντας µεγάλο όγκο και ανάπτυξη των πωλήσεων οι 

επιχειρήσεις πετυχαίνουν τους οικονοµικούς τους στόχους. 

Τη στρατηγική διάσταση του εξαγωγικού εγχειρήµατος. Η ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης σε παγκόσµιο επίπεδο, η διεθνής στρατηγική της θέση και το παγκόσµιο 

µερίδιο αγοράς είναι δείκτες του βαθµού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στρατηγικοί 

της στόχοι. Επίσης, όσο πιο ευνοϊκή είναι η ανταγωνιστική της θέση στη διεθνή 
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αγορά τόσο πιο µακροπρόθεσµα θα είναι τα οφέλη µε τη µορφή οικονοµικών 

απολαβών ή ικανότητας να αποκρούσει τον ανταγωνισµό.  

Την ικανοποίηση του εξαγωγικού εγχειρήµατος. Όσο µεγαλύτερη είναι η 

αντιλαµβανόµενη επιτυχία και η ικανοποίηση από τις εξαγωγές τόσο µεγαλύτερη η 

αφοσίωση και η υποστήριξη της διοίκησης προς τις εξαγωγικές δραστηριότητες, 

αλλά και η τάση για την επέκτασή τους. 

Οι παραπάνω διαστάσεις ερευνώνται µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο όπου οι 

απαντήσεις αποτυπώνονται σε κλίµακα Likert µε πέντε βαθµίδες. Τα αποτελέσµατα 

της έρευνας προσφέρουν στους µάνατζερ µια ευρεία άποψη της εξαγωγικής 

επίδοσης, σε βάθος κατανόηση των παραγόντων που συνεισφέρουν στην επιτυχία 

των εξαγωγών και επιπλέον γνώση για την εφαρµογή του  στρατηγικού σχεδιασµού 

που βασίζεται σε συγκεκριµένους εξαγωγικούς στόχους. 

 

4.3. Η ΚΛΙΜΑΚΑ STEP (The STEP Scale) 

Η κλίµακα STEP (Short-term Export Performance) (Lages and Lages, 2004), είναι 

ένα υποκειµενικό µέτρο προσδιορισµού της επίδοσης των εξαγωγών το οποίο 

βασίζεται στην αντίληψη του µάνατζερ για το βαθµό επιτυχίας των εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων. Υπολογίζει τη βραχυπρόθεσµη επίδοση, ανταποκρινόµενη στην 

ανάγκη της διοίκησης της επιχείρησης αλλά και των φορέων πολιτικής χάραξης για 

τον καθορισµό ετήσιων στόχων και βελτίωσης της απόδοσης (Lages and 

Montgomery, 2003) ενσωµατώνοντας τρεις διαστάσεις: 

Την ικανοποίηση µε τη βραχυπρόθεσµη βελτίωση της επίδοσης. Είναι ένα καίριο 

µέτρο γιατί εκφράζει την άποψη του µάνατζερ σχετικά µε το πόσο καλά 

επιτυγχάνονται οι εξαγωγικοί στόχοι και υπολογίζεται η αποτελεσµατικότητα του 

προγράµµατος µάρκετινγκ σε όρους πωλήσεων, κερδοφορίας και µεριδίου αγοράς 

κατά τη διάρκεια ενός έτους  (Lages and Lages, 2004). 

Την βραχυπρόθεσµη βελτίωση της έντασης των εξαγωγών. Μετράει την αντίληψη 

του µάνατζερ σχετικά µε την αλλαγή της σπουδαιότητας της εξαγωγικής 

δραστηριότητας (σε όρους όγκου πωλήσεων και κερδοφορίας) για τη συνολική 

επίδοση της επιχείρησης από το ένα έτος στο άλλο.  

Την αναµενόµενη βραχυπρόθεσµη βελτίωση της επίδοσης. Είναι η αναφορά των 

προσδοκιών της διοίκησης σχετικά  µε τη βελτίωση της επίδοσης στη διάρκεια του 

επόµενου έτους και περιλαµβάνει και την αντίληψη των µάνατζερ για την 

αποτελεσµατικότητα  των τµηµάτων της επιχείρησής τους.  
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Η διερεύνηση των διαστάσεων

βαθµός ικανοποίησης των

Likert (εικόνα 4.1). Τα αποτελέσµατα

είναι χρήσιµα για την

αποφάσεων. 

 

Εικόνα 4.1: Οι διαστάσεις

επίδοσης

 

Πηγή: Lages and Lages, 2004

 

4.4 Η ΚΛΙΜΑΚΑ APEV

Η κλίµακα APEV (the

2005), είναι ένα µέτρο

δραστηριότητας της επιχείρησης

(Zou et al., 1998). Σύµφωνα

Επιτυχίας της Εξαγωγικής Επέκτασης των ΜΜΕ 

διερεύνηση των διαστάσεων της κλίµακας γίνεται µε ερωτηµατολόγιο

ικανοποίησης των ερωτώµενων αποτυπώνεται σε µια πενταβάθµια

Τα αποτελέσµατα από την έρευνα µέσω της κλίµακας

χρήσιµα για την ανάπτυξη µελλοντικών τακτικών και

Οι διαστάσεις και τα στοιχεία της βραχυπρόθεσµης

επίδοσης 

Lages and Lages, 2004 

APEV ΚΑΙ Η PERFEX Scorecard 

the annual performance of an export venture

µέτρο υπολογισµού της ετήσιας επίδοσης της

επιχείρησης και αποτελεί µια προέκταση της κλίµακας

Σύµφωνα µε τους Lages et al. (2005) είναι σκόπιµο να
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µε ερωτηµατολόγιο όπου ο 

µια πενταβάθµια κλίµακα 

µέσω της κλίµακας STEP 

τακτικών και στρατηγικών 

βραχυπρόθεσµης εξαγωγικής   

 

venture) (Lages et al., 

της εξαγωγικής 

κλίµακας EXPERF 

είναι σκόπιµο να αναπτυχθεί 
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ένα µέτρο της επίδοσης τέτοιο ώστε να είναι χρήσιµο τόσο στην ακαδηµαϊκή 

κοινότητα για την εξαγωγή συµπερασµάτων και τον εµπλουτισµό της θεωρίας όσο 

και στις επιχειρήσεις για την συµµετοχή του στις ετήσιες καταστάσεις των 

επιχειρήσεων. Οι λόγοι για τους οποίους είναι  χρήσιµη η δηµοσιοποίηση των 

µετρήσεων της επίδοσης στις ετήσιες εκθέσεις είναι, πρώτον για να γίνεται γνωστή η 

θέση της επιχείρησης στα ενδιαφερόµενα µέρη, δεύτερον για τον καθορισµό των 

ετήσιων προτεραιοτήτων, τρίτον οι ετήσιες µετρήσεις της επίδοσης µπορούν να 

λειτουργήσουν ως ένα εργαλείο ελέγχου της διοίκησης και του επιµερισµού των 

πόρων της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η χρήση τους για την 

κινητοποίηση και την επιβράβευση των εργαζοµένων για την επίτευξη των ετήσιων 

στόχων όπως επίσης και για τη συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) των 

εξαγωγικών δραστηριοτήτων διαχρονικά. 

Η κλίµακα APEV είναι ένα υποκειµενικό µέτρο της επίδοσης των εξαγωγών και 

αξιολογεί πέντε διαστάσεις, που βαθµολογούνται σε πενταβάθµια κλίµακα Likert, οι 

τρείς πρώτες από τις οποίες αποτελούν µετονοµασία των διαστάσεων της κλίµακας 

EXPERF και είναι οι παρακάτω: 

1. Annual Export Venture Financial Performance (AFP) 

2. Annual Export Venture Strategic Performance (AST) 

3. Annual Export Venture Achievement (AA) 

και οι δύο επιπρόσθετες διαστάσεις 

4. Export Venture’s Contribution to Annual Exporting Operations (ACE) 

5. Satisfaction with Annual  Export Venture’s Overall Performance (ASP) 

Η PERFEX balanced scorecard είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιµοποιεί τόσο 

αντικειµενικά (οικονοµικά) µέτρα όσο και υποκειµενικά. Οι υποκειµενικές 

εκτιµήσεις προέρχονται από τη χρήση της κλίµακας APEV και αν υπάρχουν 

διαθέσιµα, χρησιµοποιούνται και τα αντικειµενικά στοιχεία. Έτσι, τόσο οι µάνατζερ 

όσο και τα ενδιαφερόµενα µέρη έχουν στη διάθεσή τους βραχυπρόθεσµες και 

µακροπρόθεσµες µετρήσεις αντικειµενικών και υποκειµενικών µέτρων για κάθε 

εξαγωγικό προϊόν αλλά και για τη συνολική επίδοση. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα 

σύγκρισης των αποτελεσµάτων µε το προηγούµενο έτος έτσι ώστε να γίνονται 

διορθώσεις και επαναπροσδιορισµός των στόχων.  Στην εικόνα 4.2 παρουσιάζεται η 

scorecard όπως αποτυπώνεται στην εργασία των Lages et al. (2005). 
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Εικόνα 4.2: Η PERFEX Scorecard

Πηγή: Lages et al., 2005

 

4.5 Ο ∆ΕΙΚΤΗΣ AEP (The AEP index)

Ο δείκτης AEP (assessed

2007), είναι ένα σύνθετο

συλλαµβάνει την υποκειµενική

εξαγωγικών δραστηριοτήτων

ανάλογα µε τις διαφορές

πλαισίου αναφοράς και του

επίτευξη ή όχι των στόχων

περισσότερο συµπληρωµατικά

αναλύθηκαν παραπάνω. Επίσης

παρουσία πολλαπλών και

πλαίσιο διαµόρφωσης του

µάνατζερ και αποτελείται

τη στάση της διοίκησης για

Ο πρώτος είναι ο πίνακας

matrix-PM) και περιγράφει

Επιτυχίας της Εξαγωγικής Επέκτασης των ΜΜΕ 

PERFEX Scorecard 

2005 

AEP (The AEP index) 

assessed export performance) (Diamantopoulos

σύνθετο µέσο εκτίµησης της επίδοσης των εξαγωγών

την υποκειµενική εκτίµηση της διοίκησης για τα αποτελέσµατα

δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα, προσαρµόζει τα αποτελέσµατα

τις διαφορές της σπουδαιότητας των στόχων και τις διαφορές

αναφοράς και του χρονικού ορίζοντα που χρησιµοποιήθηκε για

όχι των στόχων αυτών. Πρόκειται για έναν δείκτη που

συµπληρωµατικά σε σχέση µε τα εργαλεία µέτρησης της

παραπάνω. Επίσης, επιτρέπει έγκυρες ενδοεταιρικές συγκρίσεις

πολλαπλών και διαφορετικά σταθµισµένων εξαγωγικών

διαµόρφωσης του δείκτη AEP συνάδει µε τις παραπάνω εκτιµήσεις

αποτελείται από δύο εννοιολογικούς πίνακες οι οποίοι

διοίκησης για ένα δεδοµένο σύνολο στόχων.  

είναι ο πίνακας µέτρησης της επίδοσης (performance

και περιγράφει την πραγµατική µέτρηση της επίδοσης
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Diamantopoulos and Kakkos, 

εξαγωγών, το οποίο 

για τα αποτελέσµατα των 

προσαρµόζει τα αποτελέσµατα αυτά 

στόχων και τις διαφορές του 

χρησιµοποιήθηκε για εκτιµηθεί η 

έναν δείκτη που λειτουργεί 

µέτρησης της επίδοσης που 

αιρικές συγκρίσεις υπό την 

εξαγωγικών στόχων. Το 

παραπάνω εκτιµήσεις των 

πίνακες οι οποίοι αποτυπώνουν 

performance measurement 

µέτρηση της επίδοσης ενός 
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συγκεκριµένου στόχου σε

στην εικόνα 4.3 για τον στόχο

 

Εικόνα 4.3: Πίνακας Μέτρησης

 Πηγή: Diamantopoulos

 

Οι επιχειρήσεις που

ενδιαφέρονται περισσότερο

ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή

για την ένταση των πωλήσεων

εξαγωγικούς στόχους, µια

κατασκευαστεί, ένας για κάθε

Η επίτευξη κάθε ένα από

από τον µάνατζερ και οδηγεί

Στη συνέχεια και αφού έχει

«αποτυχίας» ενός συγκεκριµένου

λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντικότητα

βάση την παραπάνω λογική

(SF) ο οποίος απεικονίζεται

 

 

 

 

 

 

Επιτυχίας της Εξαγωγικής Επέκτασης των ΜΜΕ 

συγκεκριµένου στόχου σε ένα καθορισµένο πλαίσιο. Ένα δείγµα PM

για τον στόχο των πωλήσεων από τις εξαγωγές. 

Πίνακας Μέτρησης της Επίδοσης (PM matrix) 

Diamantopoulos and Kakkos, 2007 

επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν ισχυρό ανταγωνισµό

περισσότερο για το µερίδιο της εξαγωγικής αγοράς και

προσοχή σε αυτή τη µεταβλητή, ενώ να δείχνουν µικρότερο

των πωλήσεων. Στο βαθµό που µια επιχείρηση επιδιώκει

στόχους, µια σειρά πινάκων µέτρησης της επίδοσης

κατασκευαστεί ένας για κάθε στόχο.  

κάθε ένα από τους στόχους του πίνακα PM υπόκειται στην

µάνατζερ και οδηγεί στην ικανοποίηση ή µη ικανοποίηση µε

και αφού έχει εκφρασθεί η ικανοποίηση, κάθε έννοια

ενός συγκεκριµένου εξαγωγικού στόχου θα πρέπει

υπόψη τη σηµαντικότητα του στόχου αυτού για την επιχείρηση

παραπάνω λογική κατασκευάστηκε ο πίνακας “Success –

απεικονίζεται στην εικόνα 4.4. 
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PM matrix δίνεται 

 

ανταγωνισµό µπορεί να 

εξαγωγικής αγοράς και να δίνουν 

δείχνουν µικρότερο ενδιαφέρον 

επιχείρηση επιδιώκει πολλαπλούς 

της επίδοσης µπορεί να 

υπόκειται στην ερµηνεία 

ικανοποίηση µε την επίδοση. 

κάθε έννοια «επιτυχίας» ή 

θα πρέπει να εκτιµηθεί 

αυτού για την επιχείρηση. Με 

– Failure Matrix” 
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Εικόνα 4.4: Πίνακας Επιτυχίας

 

Πηγή: Diamantopoulos

 

Το κεντρικό νόηµα του

χαρακτηρισµός ενός εξαγωγικού

µπορεί να γίνει µόνο αν ληφθούν

σπουδαιότητα των στόχων

µπορούν να συµβούν κατά

ερευνητή. Το πρώτο σφάλµα

ικανοποίησης µε έναν µη

εξαγωγικής επιτυχίας. Το

επίπεδα ικανοποίησης µε

εξαγωγική αποτυχία. Η ύπαρξη

παραπάνω γίνεται σαφές στην

Α και Β. Σύµφωνα µε τον

επιχείρηση Α έχει επιτύχει

έχει επιτύχει, όπως επίσης

επιτυχηµένες.  

 

 

 

 

 

Επιτυχίας της Εξαγωγικής Επέκτασης των ΜΜΕ 

Πίνακας Επιτυχίας – Αποτυχίας (Success – Failure

Diamantopoulos and Kakkos, 2007 

κεντρικό νόηµα του πίνακα Επιτυχίας – Αποτυχίας (SF

χαρακτηρισµός ενός εξαγωγικού εγχειρήµατος ως επιτυχηµένου ή αποτυχηµένου

γίνει µόνο αν ληφθούν υπόψη τόσο ικανοποίηση του µάνατζερ

των στόχων για την επιχείρηση. Επιπρόσθετα, δύο τύποι

συµβούν κατά την εκτίµηση της επιτυχίας από έναν

πρώτο σφάλµα συµβαίνει όταν εκφράζονται υψηλά

µε έναν µη σηµαντικό στόχο και µεταφράζονται

επιτυχίας. Το δεύτερο σφάλµα συµβαίνει όταν εκφράζονται

ικανοποίησης µε έναν µη σηµαντικό στόχο  και µεταφράζονται

ία. Η ύπαρξη του προβλήµατος εκτίµησης που

γίνεται σαφές στην εικόνα 4.5, όπου η εκτίµηση αφορά δύο

Σύµφωνα µε τον παραπάνω συλλογισµό, δεν µπορεί να υποτεθεί

έχει επιτύχει όλους τους σηµαντικούς της στόχους ενώ

όπως επίσης δεν µπορεί να υποτεθεί πως και οι δύο
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Failure Matrix) 

 

SF) είναι πως ο 

επιτυχηµένου ή αποτυχηµένου 

ικανοποίηση του µάνατζερ όσο και η 

Επιπρόσθετα δύο τύποι σφαλµάτων 

επιτυχίας από έναν εξωτερικό 

εκφράζονται υψηλά επίπεδα 

µεταφράζονται ως δείκτες 

όταν εκφράζονται χαµηλά 

και µεταφράζονται  ως 

εκτίµησης που περιγράφεται 

εκτίµηση αφορά δύο επιχειρήσεις 

µπορεί να υποτεθεί πως η 

στόχους ενώ η Β δεν τους 

και οι δύο είναι το ίδιο 
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Εικόνα 4.5: Πίνακες Επιτυχίας

Πηγή: Diamantopoulos and Kakkos, 2007

 

4.6 Η ΚΛΙΜΑΚΑ NEP (The NEP Scale)

Η κλίµακα NEP (The

εξετάζει την επίδοση των

χρησιµοποιεί δείκτες εσωτερικά

επίσης και ένα σύνολο δεικτών

προµηθευτών της επιχείρησης

επίδοση των εξαγωγών σύµφωνα

στον οποίο η επιχείρηση επιτυγχ

πετυχαίνοντας τους εξαγωγικούς

εισαγωγείς και προµηθευτές

αυτός της επίδοσης των εξαγωγών

µελετά τους προµηθευτές

δηµιουργίας αξίας και συνεπώς

αγορές. Συνολικά, στο πλαίσιο

αλυσίδας αξίας µεγεθύνεται

Επιτυχίας της Εξαγωγικής Επέκτασης των ΜΜΕ 

Πίνακες Επιτυχίας – Αποτυχίας για δύο επιχειρήσεις

Diamantopoulos and Kakkos, 2007 

NEP (The NEP Scale) 

The Network Export Performance Scale) (Lages

επίδοση των εξαγωγών λαµβάνοντας υπόψη τη θεωρία

δείκτες εσωτερικά προσανατολισµένους (internally 

σύνολο δεικτών που σχετίζεται µε το αλληλοεξαρτώµενο

της επιχείρησης και των εισαγωγέων των προϊόντων που

εξαγωγών σύµφωνα µε τους Lages et al. (2009) ορίζεται

επιχείρηση επιτυγχάνει εξαγωγικές επιδόσεις στο πλαίσιο

τους εξαγωγικούς της στόχους, εγκαθιδρύοντας βιώσιµες

και προµηθευτές και προµηθεύοντας ποιοτικά προϊόντα

επίδοσης των εξαγωγών θεωρείται καινοτόµος υπό την έννοια

προµηθευτές και τους πελάτες στο εξωτερικό σαν µια

αξίας και συνεπώς ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στις

Συνολικά στο πλαίσιο των εξαγωγών, η αλληλεξάρτηση κατά

αξίας µεγεθύνεται όσο τα δίκτυα γίνονται πιο σύνθετα και

56 

επιχειρήσεις 

 

Lages et al., 2009), 

τη θεωρία των δικτύων, 

 oriented), όπως 

αλληλοεξαρτώµενο δίκτυο των 

προϊόντων που εξάγει. Η 

ορίζεται ως ο βαθµός 

στο πλαίσιο ενός δικτύου, 

εγκαθιδρύοντας βιώσιµες σχέσεις µε 

ποιοτικά προϊόντα. Ο ορισµός 

ς υπό την έννοια του ότι 

εξωτερικό σαν µια ζωτική πηγή 

πλεονεκτήµατος στις εξαγωγικές 

αλληλεξάρτηση κατά µήκος της 

σύνθετα και λειτουργούν 
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ταυτόχρονα σε τοπικά και διεθνή επίπεδα.  Η θεωρία των δικτύων χρησιµοποιείται 

ως ένα ολιστικό µέτρο της εξαγωγικής επίδοσης το οποίο ενισχύει την κλίµακα NEP.  

Για την κατασκευή της κλίµακας – εικόνα 4.6 - χρησιµοποιήθηκαν 25 στοιχεία 

χωρισµένα σε πέντε διαστάσεις: 

1. Συνολική επίδοση του εξαγωγικού εγχειρήµατος (Overall export venture 

performance) 

2. Η επίδοση των σχέσεων µε τον προµηθευτή σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστές 

(Relationship performance with the importer versus competitors) 

3. Η επίδοση των σχέσεων µε τον προµηθευτή (Relationship performance with the 

supplier) 

4. Η ποιότητα του προϊόντος του προµηθευτή (Product quality performance of the 

supplier) 

5. Η ικανοποίηση του εισαγωγέα µε την ποιότητα του παρεχόµενου προϊόντος 

(Importer’s satisfaction with the quality of the supplied product) 

 

Σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά µέτρα της εξαγωγικής επίδοσης που 

παρουσιάζονται στις εικόνες 4.7 και 4.8, τα οποία θεωρούν τον εξαγωγέα ως τον 

κύριο παράγοντα του δικτύου, η κλίµακα NEP προσδιορίζει την επίδοση διαµέσου 

του δικτύου, εξετάζοντας πολλαπλούς παράγοντες στην αλυσίδα όπως τους 

προµηθευτές, τους εισαγωγείς και τους εξαγωγείς. Επίσης, θεωρεί το δίκτυο ως ένα 

ζωτικό, αµίµητο και αναντικατάστατο πόρο της επιχείρησης.  
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Εικόνα 4.6: Το ερωτηµατολόγιο

Πηγή: Lages et al., 2009
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Εικόνα 4.7: Εργαλεία µέτρησης

Πηγή: Lages et al., 2009

 

Εικόνα 4.8: Εργαλεία µέτρησης

Πηγή: Lages et al., 2009
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4.7 ΣΥΝΟΨΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάστηκαν τα κυριότερα εργαλεία µέτρησης της 

εξαγωγικής επίδοσης καθώς και οι βασικοί τους στόχοι. Αρχικά έγινε περιγραφή της 

κλίµακας EXPERF, η οποία αποτελεί ένα γενικό µέτρο της επίδοσης της εξαγωγικής 

αγοράς. Στη συνέχεια, αναλύθηκε η κλίµακα STEP η οποία είναι ένα υποκειµενικό 

µέτρο προσδιορισµού της βραχυπρόθεσµης επίδοσης των εξαγωγών. Ακολούθησε η 

παρουσίαση της κλίµακας APEV, ένα επίσης υποκειµενικό µέτρο που µετρά την 

ετήσια επίδοση της εξαγωγικής δραστηριότητας καθώς και της PERFEX balanced 

scorecard, ένα εργαλείο το οποίο χρησιµοποιεί τόσο αντικειµενικά όσο και 

υποκειµενικά µέτρα. Στη συνέχεια αναλύθηκε ο δείκτης AEP , ο οποίος λειτουργεί 

συµπληρωµατικά σε σχέση µε τα εργαλεία µέτρησης της εξαγωγικής επίδοσης που 

προαναφέρθηκαν και επιτρέπει έγκυρες ενδοεταιρικές συγκρίσεις, υπό την παρουσία 

πολλαπλών και διαφορετικά σταθµισµένων εξαγωγικών στόχων. Τέλος, 

παρουσιάζεται η κλίµακα NEP που προσδιορίζει την επίδοση διαµέσου του δικτύου, 

εξετάζοντας πολλαπλούς παράγοντες στην αλυσίδα όπως τους προµηθευτές, τους 

εισαγωγείς και τους εξαγωγείς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

  

5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην εργασία αυτή αναλύθηκε η διεθνοποίηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

που πραγµατοποιείται µέσω των εξαγωγών, µε απώτερο στόχο την περιγραφή και 

ανάλυση των παραγόντων επιτυχίας της εξαγωγικής επέκτασης των ΜΜΕ. Έχοντας 

µελετήσει τις κυριότερες επιστηµονικές εργασίες και αρθρογραφία σχετικά µε την 

εξαγωγική δραστηριότητα και επέκταση των ΜΜΕ, µπορούµε να αναφέρουµε τα 

κυριότερα στοιχεία που συνθέτουν την εξαγωγική επιτυχία καθώς και τα βασικότερα 

συµπεράσµατα που απορρέουν από τη θεωρητική αυτή αναφορά. 

Το γεγονός πως οι ΜΜΕ προχωρούν στην ενασχόληση µε το εξαγωγικό εµπόριο 

είναι αποτέλεσµα της επίδρασης παραγόντων οι οποίοι επενεργούν ως κίνητρα, 

προέρχονται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό περιβάλλον και 

διακρίνονται σε κίνητρα πρόληψης –proactive- όπως η κατοχή οικονοµικού 

πλεονεκτήµατος και κίνητρα αντίδρασης –reactive- όπως η αύξηση του 

ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά. Τα κυριότερα κίνητρα που οδηγούν στην 

ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε τους Leonidou et al. (2007), 

είναι: α) κίνητρα σχετικά µε τους ανθρώπινους πόρους, όπως το ειδικό ενδιαφέρον 

και τα ταλέντα της διοίκησης, β) οικονοµικά κίνητρα, όπως η πτώση των εγχώριων 

πωλήσεων ή η δυνατότητα για επιπλέον ανάπτυξη από τις εξαγωγές, γ) κίνητρα 

σχετικά µε την παραγωγή, όπως υπερβάλλουσα παραγωγή, δ) κίνητρα σχετικά µε 

την έρευνα και την ανάπτυξη, όπως κατοχή τεχνολογικών δικαιωµάτων ιδιοκτησίας 

ή κατοχή πατέντας προϊόντος και ε) κίνητρα σχετικά µε το µάρκετινγκ, όπως η 

κατοχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µάρκετινγκ. 

Η διεθνοποίηση των ΜΜΕ µπορεί να γίνει σταδιακά, σύµφωνα µε τα µοντέλα 

των σταδίων µε γνωστότερο το µοντέλο της Ουψάλα ή ακολουθώντας ταχείς 

ρυθµούς όπως παρατηρείται στις ΜΜΕ που βασίζονται στη γνώση (knowledge 

intensive). Οι παράγοντες που οδηγούν σε γρήγορη διεθνοποίηση είναι η στρατηγική 

εστίαση, η γνώση της αγοράς και η διεθνής δικτύωση. Η ανάπτυξη των εξαγωγών 

και η επιλογή της αγοράς, σύµφωνα µε τους Brouthers and Nakos (2005), µπορεί να 

γίνει µε συστηµατικό τρόπο χρησιµοποιώντας στατιστικές µεθόδους και αναλύσεις 

της αγοράς στόχου ή, κατά τους Dimitratos et al. (2010), µε µη συστηµατικό τρόπο 
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δηλαδή όταν η επιλογή της αγοράς βασίζεται στη γεωγραφική απόσταση και γίνεται 

προς εκµετάλλευση µιας πρόσκαιρης ευκαιρίας. Επιπρόσθετα, η περιφερειακή και η 

παγκόσµια ανάπτυξη αποτελούν δύο επιλογές για την εξαγωγική επέκταση των 

ΜΜΕ (Chetty and Campbell-Hunt, 2003). Η περιφερειακή ανάπτυξη συντελείται σε 

αγορές µε µεγαλύτερο βαθµό οµογενοποίησης, όπως η ευρωπαϊκή και µε ένα 

διευρυµένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Η παγκόσµια ανάπτυξη από την άλλη, 

στηρίζεται κυρίως στα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα σε καινοτόµα προϊόντα και σε 

περιορισµένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων ή σε ένα µόνο τµήµα της αγοράς. 

Η επίδοση (performance) των εξαγωγών, η πραγµατοποίηση δηλαδή των 

στρατηγικών και οικονοµικών στόχων του εξαγωγικού εγχειρήµατος, µετράται τόσο 

µε αντικειµενικά όσο και µε υποκειµενικά µέτρα. Τα αντικειµενικά µέτρα εστιάζουν 

στα οικονοµικά αποτελέσµατα από την εξαγωγική δραστηριότητα και 

περιλαµβάνουν α) την ένταση των εξαγωγών (export intensity) που εκφράζεται ως το 

ποσοστό των συνολικών πωλήσεων που αντλούνται από τις εξαγωγικές 

δραστηριότητες, β) την ανάπτυξη των πωλήσεων από τις εξαγωγές (export sales 

growth), γ) τη συνολική κερδοφορία από τις εξαγωγές η οποία εκφράζεται από τους 

δείκτες αποδοτικότητας όπως η απόδοση των επενδυµένων κεφαλαίων (ROI), η 

απόδοση επί των περιουσιακών στοιχείων (ROA) και η αποδοτικότητα ιδίων 

κεφαλαίων (ROE) και δ) το µερίδιο αγοράς. Τα υποκειµενικά µέτρα µετρούν την 

αντιλαµβανόµενη από τους µάνατζερ επίδοση, αντί για την αντικειµενική και 

αποτυπώνουν το βαθµό στον οποίο έχει πραγµατωθεί η φιλοδοξία της επιχείρησης. 

Η ικανοποίηση της διοίκησης βέβαια επηρεάζεται από τα αντικειµενικά-οικονοµικά 

αποτελέσµατα. 

Οι παράγοντες που συµβάλλουν στην επιτυχία των εξαγωγών, σύµφωνα µε τους 

Leonidou et al. (2010), σχετίζονται µε χαρακτηριστικά της διοίκησης (managerial), 

µε οργανωσιακά χαρακτηριστικά (organizational), µε περιβαλλοντικούς παράγοντες 

(environmental), µε µεταβλητές της στόχευσης (targeting) και µεταβλητές του 

µίγµατος µάρκετινγκ (marketing mix). Πιο συγκεκριµένα, η στόχευση των 

εξαγωγών, που περιλαµβάνει την επιλογή των αγορών και τις δραστηριότητες της 

τµηµατοποίησης, επηρεάζει σηµαντικά την επιτυχία των εξαγωγών. Όσο πιο 

συστηµατική είναι η επιλογή της αγοράς, τόσο καλύτερη είναι η εξαγωγική επίδοση. 

Ειδικότερα, η  εστίαση της αγοράς συµβάλλει θετικά στη βελτίωση των δεικτών των 

πωλήσεων και φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα σε µικρές επιχειρήσεις. Σε ότι 
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αφορά τη διαποίκιλση των αγορών, αυτή θα πρέπει να γίνεται λαµβάνοντας υπόψη 

τους περιορισµένους πόρους των ΜΜΕ, έτσι ώστε να µη µειώνεται η κερδοφορία.  

Το προϊόν, πραγµατικό και διευρυµένο, είναι ένα σηµαντικό στοιχείο του 

µίγµατος µάρκετινγκ που συµβάλλει στην επιτυχία των εξαγωγών. Τα στοιχεία του 

προϊόντος που επιδρούν θετικά είναι: η σχεδίαση και το στυλ, η ποιότητα, το όνοµα, 

το σήµα, ο συµβολισµός και ο σχεδιασµός (branding), η εξυπηρέτηση των πελατών, 

η παροχή εγγύησης, η πολυτέλεια, η µοναδική ποιότητα και η µοναδικότητα του 

προϊόντος. Τέλος, η προσαρµογή του προϊόντος οδηγεί σε µεγαλύτερη κερδοφορία 

ως αποτέλεσµα της ικανοποίησης των πελατών.  

Οι στρατηγικές και οι πολιτικές τιµολόγησης επιδρούν καθοριστικά στην επίδοση 

των εξαγωγών. Η επιτυχία τους εξαρτάται από τη σωστή επιλογή της στρατηγικής ή 

της πολιτικής, δεδοµένης της θέσης της επιχείρησης στην αγορά, του είδους του 

προϊόντος, των ικανοτήτων και των στόχων της επιχείρησης. Στις στρατηγικές και 

πολιτικές τιµολόγησης περιλαµβάνονται: η τιµολόγηση διείσδυσης (penetration 

strategy), η τιµολόγηση µε βάση την αγορά (market-based pricing), η τιµολόγηση 

γοήτρου (prestige pricing), η πιστωτική πολιτική (credit policy), η νοµισµατική 

στρατηγική (currency strategy), η αναπροσαρµογή της τιµής (price adjustment) και η 

προσαρµογή ή σταθεροποίηση της τιµής (price adaptation/standardization). 

Η διανοµή, ως ένα άλλο συστατικό του µίγµατος µάρκετινγκ, υπογραµµίζει τη 

σηµασία των δικτύων ως µέσων αναγνώρισης ευκαιριών και ανταπόκρισης στην 

αγορά. Ο σχεδιασµός και η επιλογή των δικτύων διανοµής πριν την είσοδο σε ξένες 

αγορές, είναι καθοριστικής σηµασίας για την επίδοση των εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων. Κάθε επιλογή σε σχέση µε τη µορφή και τη λειτουργία του 

καναλιού διανοµής επιδρά στην εξαγωγική επίδοση είτε άµεσα µε την αύξηση της 

έντασης των πωλήσεων, είτε έµµεσα µε τη µείωση του κόστους, είτε στην ανάπτυξη 

παραγωγικών σχέσεων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Οι παράγοντες επιτυχίας των 

εξαγωγών που σχετίζονται µε τη διανοµή είναι η χρήση γραφείων αντιπροσωπείας ή 

υποκαταστήµατος (export sales representative /office), η άµεση αγορά των 

εξαγόµενων προϊόντων (direct buying), η χρήση εκπροσώπων (sales agents 

networks), η συνεχής και βιώσιµη υποστήριξη προς τους διανοµείς (dealer support), 

η αποδοτικότητα στο χρόνο παράδοσης (delivery time efficiency) των προϊόντων και 

η προσαρµογή της διανοµής (distribution adaptation). 

Τέλος, η προώθηση και τα εργαλεία προώθησης επηρεάζουν την εξαγωγική 

επιτυχία της επιχείρησης, αρκεί να προσαρµόζονται στις εκάστοτε συνθήκες της 
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αγοράς, τους περιορισµούς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας ή 

οµάδας χωρών εξαγωγής. Τα κυριότερα εργαλεία και στρατηγικές προώθησης που 

ερευνήθηκαν στη βιβλιογραφία και αποδεικνύεται πως επηρεάζουν την εξαγωγική 

επιτυχία είναι η διαφήµιση (advertising), η προώθηση των πωλήσεων (sales 

promotion), η προσωπική πώληση (personal selling), η συµµετοχή σε συνέδρια και 

εµπορικές εκθέσεις (trade fairs, trade shows), η προσαρµογή της προώθησης 

(promotion adaptation) και η τυποποίηση (standardization) ή η προσαρµογή 

(adaptation) της στρατηγικής προώθησης. 

Εκτός από το µίγµα µάρκετινγκ, δεσπόζουσα θέση στην επιστηµονική 

αρθρογραφία κατέχει ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά των µάνατζερ ως παράγοντες 

επιτυχίας των εξαγωγών. Η πολύ σηµαντική συµβολή των µελών της διοίκησης 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως στις ΜΜΕ τα ανώτατα στελέχη είναι οι πλέον 

υπεύθυνοι για την επεξεργασία των πληροφοριών και για τη λήψη των αποφάσεων. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των µάνατζερ τα οποία αποδεικνύονται πολύτιµα για 

την εξαγωγική επιτυχία είναι η διεθνής εµπειρία του µάνατζερ, οι κοινωνικές σχέσεις 

και η δικτύωση (social networks), η γνώση του διεθνούς επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος (international business knowledge), το επίπεδο της εκπαίδευσης και η 

γνώση ξένων γλωσσών.  

Πολύ σηµαντική επίσης σχέση µε την εξαγωγική επίδοση, έχουν οι πόροι και οι 

ικανότητες που οι ΜΜΕ κατέχουν και που τις περισσότερες φορές είναι 

περιορισµένοι. Ο συσχετισµός, η καταλληλότητα και ο επιµερισµός των πόρων, 

επηρεάζει την ανταγωνιστική στρατηγική και κατά συνέπεια την ανταγωνιστική 

θέση στη διεθνή αγορά (Morgan et al., 2004), γεγονός που δρα καταλυτικά στην 

εξαγωγική επίδοση. Στο πλαίσιο των πόρων και ικανοτήτων, σκόπιµη είναι η 

ανάπτυξη των κατάλληλων οργανωσιακών διαδικασιών, που θα επιτρέπουν την 

αναγνώριση και αφοµοίωση νέας γνώσης καθώς και την εκµετάλλευσή της για 

εµπορικούς σκοπούς, συγκεκριµένα, για την αύξηση της επίδοσης των εξαγωγών. 

Η κοµβική σχέση µεταξύ των πόρων και ικανοτήτων και της γνώσης την οποία 

είναι σε θέση να αφοµοιώσει µια µικροµεσαία επιχείρηση, επιτρέπει την ανάπτυξη 

της καινοτοµίας, η οποία στην αρχή της συγγραφής αυτής της εργασίας θεωρήθηκε 

ως παράγοντας επιτυχίας των εξαγωγών. Σύµφωνα µε την έρευνα των Kylaheiko et 

al. (2011) όµως, ως στρατηγικές διαφοροποίησης, τόσο η καινοτοµία –σχετικά µε τα 

προϊόντα- όσο και η διεθνοποίηση –σχετικά µε τις αγορές- είναι περισσότερο 

υποκατάστατες παρά συµπληρωµατικές. Η αιτία για τη σχέση αυτή φαίνεται πως 
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είναι η σπανιότητα των διοικητικών ικανοτήτων και η δυσκολία αναπαραγωγής τους 

καθώς και τα υψηλά κόστη συναλλαγών που σχετίζονται µε την τεχνολογική γνώση 

και την αντιγραφή της. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις, τουλάχιστον 

βραχυπρόθεσµα, θα πρέπει να επιλέξουν µεταξύ της καινοτοµίας ή της 

διεθνοποίησης. Στην περίπτωση που υπάρχουν πλεονάζουσες διοικητικές 

ικανότητες, σε σχέση µε αυτές που απαιτούνται για την καινοτοµία και οι 

διαδικασίες αντιγραφής και αναπαραγωγής στο εξωτερικό δεν είναι τόσο αργές ή 

σιωπηρές (tacit), τότε η καινοτοµία και η διεθνοποίηση µπορεί να είναι 

συµπληρωµατικές στρατηγικές και να µην επιβραδύνουν την πραγµατοποίηση 

κέρδους. 

Καταλήγοντας, καταγράψαµε τα κυριότερα εργαλεία µέτρησης της επιτυχίας των 

εξαγωγών, που έχουν αναλυθεί στη βιβλιογραφία τις τελευταίες δεκαετίες και 

τονίσαµε τη σπουδαιότητα της καταγραφής, του ελέγχου και του 

επαναπροσδιορισµού των µελλοντικών στρατηγικών αποφάσεων. Τα εργαλεία 

µέτρησης της επίδοσης µπορεί να είναι υποκειµενικά, να καταγράφουν δηλαδή την 

υποκειµενική εκτίµηση της επίδοσης από τους ανθρώπους της διοίκησης, όπως είναι: 

η κλίµακα STEP (Short-term Export Performance) (Lages and Lages, 2004), η 

κλίµακα APEV (the annual performance of an export venture) (Lages et al., 2005), ή 

µπορεί να είναι σύνθετα, να περιλαµβάνουν δηλαδή τόσο αντικειµενικές µετρήσεις 

όσο και υποκειµενικές εκτιµήσεις όπως είναι: η  κλίµακα EXPERF (Zou et al., 1998), 

η PERFEX balanced scorecard (Lages et al., 2005), o δείκτης AEP (assessed export 

performance) (Diamantopoulos and Kakkos, 2007) και η κλίµακα NEP (The NEP 

Scale) (Lages et al., 2009). Η εξαγωγή συµπερασµάτων και οι συνεπακόλουθες 

ενέργειες µε βάση τα αποτελέσµατα των µετρήσεων, πραγµατοποιείται από στελέχη 

των εξαγωγικών ΜΜΕ και κυρίως από τους µάνατζερ σύµφωνα µε την πείρα, τις 

γνώσεις τους και τους στόχους της επιχείρησης. 

 

5.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Στην εργασία αυτή γενικά συµπεραίνουµε πως η επιτυχία των εξαγωγών είναι 

αποτέλεσµα επιτυχούς εφαρµογής του προγράµµατος µάρκετινγκ, τονίζοντας έτσι τη 

σπουδαιότητά του, αλλά και του συσχετισµού των πόρων και ικανοτήτων των ΜΜΕ. 

Λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς των ΜΜΕ, διατυπώνουµε τις παρακάτω 

προτάσεις οι οποίες αφορούν ενέργειες που ενισχύουν την πιθανότητα επιτυχίας των 

εξαγωγικών δραστηριοτήτων: 
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- Απασχόληση καλά καταρτισµένων µάνατζερ µε εµπειρία και τεχνογνωσία. 

- Συστηµατική επιλογή της αγοράς και συλλογή πληροφοριών για τις προτιµήσεις 

των καταναλωτών της εξαγωγικής αγοράς. 

- Συνεχής παρακολούθηση των πωλήσεων και αν είναι δυνατόν, συγκριτικά µε 

τους ανταγωνιστές, σωστή κοστολόγηση και καλή επικοινωνία µε τους πωλητές 

για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των πολιτικών τιµολόγησης. 

- Εκµετάλλευση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών που διαθέτει η επιχείρηση, π.χ. 

τεχνολογία προϊόντος, µάρκα, για τη δηµιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος από τις εξαγωγές. 

- Έρευνα και επιλογή της καταλληλότερης επιχείρησης ή οργανισµού για τη 

διανοµή των προϊόντων και ανάπτυξη σχέσεων εµπιστοσύνης.  

- Χρήση διαδραστικού µάρκετινγκ (Internet marketing) και άµεσου ΜΚΤ (τηλέ-

ΜΚΤ, άµεσες πωλήσεις) για τη µικρότερη δέσµευση πόρων. 

- Χρήση εργαλείων µέτρησης της επίδοσης, στο πλαίσιο αξιολόγησης και 

επαναπροσδιορισµού του προγράµµατος µάρκετινγκ. Στις µικρότερες 

επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν καταρτισµένο προσωπικό και οι γνώσεις 

και εµπειρία του µάνατζερ δεν επαρκούν για την επίτευξη υψηλής επίδοσης, 

σκόπιµη είναι η συνεργασία µε εξειδικευµένο προσωπικό για την εξαγωγή 

χρήσιµων και αξιοποιήσιµων συµπερασµάτων.  
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