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Πεξίιεςε
ηελ παξνχζα έξεπλα παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ππάξρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα
ηηο Μηθξέο θαη Μεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜκΔ) ζηνλ θιάδν θαηαζθεπήο ινγηζκηθνχ θαη ηελ
δηεζλνπνίεζή ηνπο. Αλαθεξφκαζηε ζην ινγηζκηθφ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζαλ πξντφλ
ηεο ζχγρξνλεο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο. Αξρηθά αλαθεξφκαζηε εθηελψο ζηα θίλεηξα
πνπ έρνπλ νη θάζε είδνπο επηρεηξήζεηο, θαη νη επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ ζπγθεθξηκέλα, πνπ
ηηο σζνχλ ζηελ δηεζλή επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Δπηπιένλ, γίλεηαη ιφγνο
γεληθά γηα ηνπο παξάγνληεο κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη αληηκέησπεο νη επηρεηξήζεηο γεληθά
θαη ζηε ζπλέρεηα νη επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ ζπγθεθξηκέλα φηαλ ζρεδηάδνπλ λα
δηεζλνπνηεζνχλ. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη νη αγνξέο ινγηζκηθνχ θάπνησλ ελδεηθηηθψλ
ρσξψλ, παξνπζηάδνληαο ηα εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηζαλ επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ πνπ
επεδίσμαλ ηελ δηεζλή επέθηαζή ηνπο ζε απηέο. Παξάιιεια κε βάζε ηελ κειέηε
πεξίπησζεο ηεο Μηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο ινγηζκηθνχ Intelligen Inc., παξνπζηάδνπκε
ηνπο

παξάγνληεο

πνπ

ε

ζπγθεθξηκέλε

επηρείξεζε

αληηκεησπίδεη

θαηά

ηελ

δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. χκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία,
αιιά θαη ηελ πεξίπησζε ηεο Intelligen Inc., εξεπλψληαη θαη αλαιχνληαη πην δηεμνδηθά νη
πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο, κε δεδνκέλν ηελ ζχγρξνλε θαη δηαξθψο αλαπηπζζφκελε
ηερλνινγηθά θαη παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά. Πξφθεηηαη γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ
εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο, θαη ζπληζηνχλ εκπφδηα εμαηηίαο ηεο
ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη ηεο εκβέιεηαο ησλ πξντφλησλ ινγηζκηθνχ. Έηζη,
παξνπζηάδεηαη κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ
ηνπ ινγηζκηθνχ θαη γηα ηα θίλεηξα θαη ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία απηέο έξρνληαη αληηκέησπεο
φηαλ ζρεδηάδνπλ θαη φηαλ μεθηλνχλ ηελ δηεζλή επέθηαζή ηνπο ζε λέεο αγνξέο.
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Δηζαγσγή
Ζ βηνκεραλία ινγηζκηθνχ εμειίζζεηαη θαη αιιάδεη ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα
παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ππνινγηζηψλ γεληθά,
δεκηνπξγψληαο έηζη ζπλερψο αμία γηα ηελ αγνξά, θαζψο θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.
πλεπψο ε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ αξρίδεη λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη λα
επεξεάδεη ηε δηεζλή νηθνλνκηθή ζθελή θαη λα θάλεη νινέλα θαη πην εκθαλή ηελ αλάγθε
γηα θαηλνηνκία απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ.
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ θηλήηξσλ
πνπ σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ ζε δηεζλνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη ε
πην ιεπηνκεξήο εμέηαζε ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ- εκπνδίσλ κε ηα νπνία έξρνληαη
αληηκέησπεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηνπ ινγηζκηθνχ θαηά ηελ επέθηαζή ηνπο ζε μέλεο
αγνξέο. Οη παξάγνληεο απηνί αλαθέξνληαη κέζα ζην γεληθφ πιαίζην ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα
ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηάθνξεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ δηεζλνπνίεζή ηνπο θαη
ζηελ εξγαζία απηή επηιέγνληαη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηάθνξεο
θαηεγνξίεο ηεο βηβιηνγξαθίαο. Αλαιχνληαη θάπνηνη απφ απηνχο ιακβάλνληαο θαηά βάζε
ππφςε ηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά γεληθά θαη κε βάζε ην φηη ην ινγηζκηθφ απνηειεί
κηα απφ ηηο πην ζχγρξνλεο, ηερλνινγηθά εμειηγκέλεο αγνξέο θαη δηαξθψο αλαπηπζζφκελεο
αγνξέο.
Αξρηθά, αλαθεξφκαζηε ζε θάπνηα ηζηνξηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ελψ
παξάιιεια γίλεηαη ιφγνο γηα ην ινγηζκηθφ, ηα είδε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ζ έξεπλά
καο επηθεληξψλεηαη ζηηο Μηθξέο θαη Μεζαίεο επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ. Μηθξέο ή Μεζαίεο
επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ ζεσξνχληαη εθείλεο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πξνζσπηθνχ
θαη είλαη δηεζλήο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ηα Ζλσκέλα
Έζλε θαη ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ (WTO). Γεληθά, νη Μηθξέο θαη Μεζαίεο
επηρεηξήζεηο είλαη αξθεηά πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεγάιεο θαη απαζρνινχλ πνιχ κεγάιν
αξηζκφ αηφκσλ ζην ζχλνιφ ηνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο επίζεο ζεσξείηαη φηη είλαη εγέηεο
ζηελ θαηλνηνκία θαη ηνλ αληαγσληζκφ ζε πνιινχο θιάδνπο. Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο
ζεσξνχληαη εθείλεο πνπ έρνπλ έσο πελήληα άηνκα πξνζσπηθφ, ελψ νη κεζαίεο ζεσξνχληαη
εθείλεο πνπ έρνπλ έσο δηαθφζηα πελήληα άηνκα πξνζσπηθφ (http://en.wikipedia.org).
ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηε δηεζλή
επέθηαζε θαη ηελ έλαξμε γεληθά ηεο εμάπισζήο ηνπο ζε λέεο αγνξέο. Σα θίλεηξα ησλ
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επηρεηξήζεσλ γηα δηεζλνπνίεζε είλαη ην ίδην ζεκαληηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ δηεζλνπνίεζε, θαζψο πξφθεηηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο γηα ζηνηρεία πνπ
θαζνξίδνπλ απφιπηα ηελ απφθαζε κηαο Μηθξήο ή Μεζαίαο επηρείξεζεο λα επεθηαζεί ζην
εμσηεξηθφ θαη λα επηιέμεη ηελ λέα αγνξά κε ηελ νπνία ζα έρεη ζπλαιιαγέο.
Παξαθάησ, δίλεηαη έκθαζε ζηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ επεξεάδνπλ ηηο
επηρεηξήζεηο απηέο θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δηεζλνπνίεζήο ηνπο. Παξνπζηάδνληαη
βηβιηνγξαθηθά γεληθά, αιιά θαη εηδηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ηα εκπφδηα θαη νη
πξνθιήζεηο πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη εηαηξίεο θαηά ηελ επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζε
λέεο αγνξέο άιισλ ρσξψλ. ην ηειεπηαίν κέξνο αλαιχνληαη πην δηεμνδηθά ζπγθεθξηκέλνη
παξάγνληεο πνπ αζθνχλ επηξξνή ζηελ δηεζλνπνίεζε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ ινγηζκηθνχ ζην παγθνζκηνπνηεκέλo πεξηβάιινλ ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο.
Γίλεηαη δειαδή πεξεηαίξσ αλάιπζε θάπνησλ απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο, νη νπνίνη είηε
αλαθέξνληαη ζπρλφηεξα ζηελ βηβιηνγξαθία, είηε ηαπηφρξνλα ζεσξνχληαη πην ζεκαληηθνί
γηα ηελ παξνχζα έξεπλα, θαζψο ν θιάδνο ηνπ ινγηζκηθνχ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην
δηαξθψο εμειηζζφκελνπο θιάδνπο, κε κεγάιε εκβέιεηα ζε αξηζκφ ρξεζηψλ. Οπζηαζηηθά,
ηα εκπφδηα απηά, ή θαιχηεξα νη παξάκεηξνη πνπ πξνθχπηεη φηη πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε
ηνπο νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε
εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά, αιιά θαη λα γίλεη πην γεληθά ε δηάθξηζή ηνπο ζε εθείλα πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ηελ θνπιηνχξα, ηελ γεσγξαθηθή απφζηαζε απφ ηελ κεηξηθή εηαηξία θαη ην
κέγεζνο ηεο αγνξάο ζηφρνπ.
ην ηέινο ηεο παξνχζαο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, παξνπζηάδεηαη κηα κηθξή
δηεζλνπνηεκέλε εηαηξία ινγηζκηθνχ κε έδξα ηελ Νέα Τφξθε, θαζψο θαη ηα εκπφδηα πνπ
απηή αληηκεησπίδεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηρεηξεί ηελ επηινγή κηαο λέαο εμσηεξηθήο
αγνξάο γηα λα επεθηαζεί. Πξφθεηηαη γηα κηα εηαηξία κε είθνζη άηνκα πξνζσπηθφ, ε νπνία
απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα κηθξήο εηαηξίαο ζηνλ θιάδν ηνπ ινγηζκηθνχ, πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ζε μέλεο αγνξέο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Τν Λνγηζκηθό
1. Ιζηνξηθά
Σν ινγηζκηθφ ζαλ εκπνξεχζηκν πξντφλ, ππάξρεη ζρεδφλ παληνχ ζηηο ζχγρξνλεο
νηθνλνκίεο θαη παίδεη δσηηθφ ξφιν ζε έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ ηνκέσλ ζρεηηθψλ κε ηα
πξντφληα θαη ηηο δηαδηθαζίεο. Τπάξρεη εμάιινπ, κηα ηεξάζηηα πνηθηιία πηζαλψλ
ιεηηνπξγηψλ πνπ ην ινγηζκηθφ κπνξεί λα πξνζθέξεη - απφ ηα θαζαξά πξντφληα θψδηθα έσο
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα γηα εθαξκνγέο πνπ παξέρνπλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ζηνπο ηειηθνχο
ρξήζηεο. Σν ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ έρεη γίλεη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ δηαθφξσλ
πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ. Οη business εθαξκνγέο απφ ηελ άιιε, απνηεινχλ ζεκαληηθέο
εηζξνέο ζε έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ ησλ βηνκεραληψλ.
Σν ινγηζκηθφ γεληθά ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο απνηειεί αλαπφζπαζην εξγαιείν
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη "πιηθφ" (hardware) γεληθά θαη λα αθνξνχλ βηνκεραληθά
ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, είηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα.
Απνηειεί ινηπφλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ηεο εμέιημήο ηνπο. Σν
ινγηζκηθφ είλαη ην ζχλνιν ησλ εληνιψλ θαη νδεγηψλ, νη νπνίεο απνζεθεχνληαη θαη
εθηεινχληαη απφ ηα πιηθά ζηνηρεία ησλ ππνινγηζηψλ (http://el.wikipedia.org). Δίλαη
δειαδή έλα ζχλνιν απφ εληνιέο, ηηο νπνίεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί θαη λα εθηειέζεη ν
επεμεξγαζηήο ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.
Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
δηακφξθσζε ελφο πεξηβάιινληνο πνπ επηηξέπεη ηελ θαηλνηνκία

ζηνλ θιάδν ηεο

παξαγσγήο ινγηζκηθνχ, ππνβνεζψληαο ηελ επέθηαζε ηεο αγνξάο ηέηνησλ πξντφλησλ, αιιά
θαη ηελ δηεχξπλζε ησλ επθαηξηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζε φξνπο πφξσλ θαη έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο. Δμάιινπ, ην άλνηγκα φισλ ησλ αγνξψλ θαη ε δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ,
ζπκβάιιεη ζηελ απμεκέλε πξνζβαζηκφηεηα ζε μέλε γλψζε θαη ζε δηαθνξεηηθά εμειηγκέλα
πξντφληα, θάηη πνπ βέβαηα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο,
ηδηαηηέξσο γηα έλαλ θιάδν φπσο απηφο ηνπ ινγηζκηθνχ.
Ζ πξψηε εηαηξία πνπ δεκηνχξγεζε θαη παξείρε πξντφληα ινγηζκηθνχ ήηαλ ε
Computer Usage Company ην 1955. Απφ ηφηε ν θιάδνο έρεη εμειηρζεί πνιχ γξήγνξα θαη
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ηδηαίηεξα απφ ην 1960 θαη κεηά, φηαλ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο άξρηζαλ λα γίλνληαη
κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη λα εηζάγνληαη ζε παλεπηζηήκηα, κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη
θπβεξλεηηθνχο θνξείο. Σελ πεξίνδν 1965 - 1970, εκθαλίδνληαη νη πξψηνη κίλη ππνινγηζηέο
ζαλ απάληεζε ζηελ αλάγθε γηα κηθξφηεξνπο θαη θζελφηεξνπο ππνινγηζηέο, πνπ δεηνχζαλ
νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο. Έηζη, ηελ επνρή απηή παξνπζηάδεηαη κεγάιε αλάπηπμε θαη ζην
ινγηζκηθφ. Αλαπηχζζνληαη θαη βειηηψλνληαη νη γιψζζεο πςεινχ επηπέδνπ (Cobol, Algol,
Fortran θιπ) θαη ελζσκαηψλνληαη ζηα λέα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Αθξηβψο ηελ πεξίνδν
απηή γίλεηαη εκθαλήο θαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ζνβαξήο αληηκεηψπηζεο ηεο δεκηνπξγίαο
πξνγξακκάησλ, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ νίθσλ ινγηζκηθνχ
(http://cgi.di.uoa.gr).
Ζ εκθάληζε ζηελ αγνξά ηνπ πξψηνπ κίθξν-ππνινγηζηή απφ ηελ Digital Equipment
Corporation (DEC) νδήγεζε ηηο εηαηξίεο παξαγσγήο ινγηζκηθνχ ζε θαηλνηνκίεο ζηνλ
ηνκέα ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζε λέα είδε ινγηζκηθνχ γηα ηνπο κίθξνππνινγηζηέο, κε πνιχ κεγάιν λεσηεξηζηή ζηνλ ηνκέα ηελ ΗΒΜ. Ο θιάδνο εμειίρζεθε
ηδηαίηεξα κεηά ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ πεξίπνπ ζηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1970, ελψ ιίγν αξγφηεξα άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη θαη ε αγνξά
ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, εθαξκνγψλ θαη βνεζεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σν πην γλσζηφ
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ήηαλ ην DOS ηεο
Microsoft (http://en.wikipedia.org/).
Σν 1965 ε ADR αλέπηπμε ην πξψην εκπνξηθφ πξντφλ ινγηζκηθνχ, ην νπνίν δηέλεηκε
αλεμάξηεηα απφ κηα εηαηξεία πιηθνχ. Ζ ADR ζπλαγσληδφηαλ έλα δσξεάλ παθέην
ινγηζκηθνχ ηεο IBM, ην νπνίν είραλ θηηάμεη αξρηθά νη πειάηεο ηεο IBM. Ζ ADR
παηεληάξηζε ην ινγηζκηθφ ηεο ην 1968. Γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ ειεχζεξε δηαλνκή ηνπ
πξνγξάκκαηφο ηνπο, ην έδηλαλ κε κηα κνξθή leasing. Οη πειάηεο ηνπο πιήξσλαλ κφληκα
γηα ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ADR. Ζ ADR ήηαλ ν ηδηνθηήηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
θη έιεγρε έηζη ηε κεηαπψιεζε θαη ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σν 1969 ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ησλ ΖΠΑ θαηεγφξεζε ηελ IBM φηη
θαηαζηξέθεη ηηο επηρεηξήζεηο δηαλέκνληαο δσξεάλ ινγηζκηθφ κε ην πιηθφ ηεο IBM. Σν
απνηέιεζκα ήηαλ λα ζηακαηήζεη ηε δηαλνκή ινγηζκηθνχ κε ηνπο ππνινγηζηέο ηεο ε IBM.
Έηζη ην ινγηζκηθφ έγηλε έλα μερσξηζηφ, αλεμάξηεην πξντφλ απφ ην πιηθφ.
Απφ ηφηε, έρεη εκθαληζηεί ζηελ αγνξά πιεζψξα λέσλ ζπζθεπψλ νη νπνίεο
απαηηνχλ ρξήζε ινγηζκηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ελψ θαη ε εκθάληζε θαη αλάπηπμε ηνπ
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Γηαδηθηχνπ έρεη κεηαβάιιεη ηα δεδνκέλα θαη έρεη δεκηνπξγήζεη λέεο απαηηήζεηο ζηελ
αγνξά.

2. Δμέιημε θιάδνπ - Τάζεηο
Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ην 1968 ε εηαηξεία Informatics δηέδσζε ην πξψην «killer
application» (εθαξκνγή ε νπνία θάλεη αλαγθαία ηελ ρξήζε θάπνηνπ πιηθνχ κέζνπ γηα ηελ
εθηέιεζή ηεο), ζπλεηζθέξνληαο έηζη ζηελ απνθξπζηάιισζε ηεο ηδέαο ηνπ ινγηζκηθνχ σο
πξντφληνο, ηεο έλλνηαο ηεο εηαηξείαο ινγηζκηθνχ, θαη ησλ πνιχ αθξηβψλ ηηκψλ πψιεζεο
ηνπ ινγηζκηθνχ. Ζ Informatics έθαλε γλσζηή ηελ ηδέα ηεο άδεηαο ινγηζκηθνχ, ε νπνία
είλαη πιένλ εγγελέο κέξνο ηεο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε
ηδηνθηεζία ηνπ ινγηζκηθνχ δε κεηαθέξεηαη πνηέ ζηνλ πειάηε (http://www.freebsd.org).
Γηα ηελ ηζηνξία, επίζεο πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ην 1984 ν Richard M. Stallman,
ίδξπζε ην FSF (Free Software Foundation), ζθνπφο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο
ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο παξφκνην κε ην παιαηφηεξν Unix ην νπνίν νλφκαζε GNU. (Gnu
is Νot Unix) Αλ θαη δελ θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηνπ, ζηάζεθε αθνξκή ζηε
δεκηνπξγία κηα ηεξάζηηαο θνηλφηεηαο ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ ε νπνία ζπλερίδεη λα
εμειίζζεηαη.
Ζ θηινζνθία ηνπ Stallman ήηαλ φηη ε «πιεξνθνξία» πξέπεη λα αλήθεη ζε φινπο θαη
ν ζπλεπψο ν θψδηθαο θάζε ινγηζκηθνχ ζα έπξεπε λα παξακείλεη αλνηθηφο ζε φινπο. Σν
ινγηζκηθφ θιεηζηνχ θψδηθα εκπνδίδεη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ πξνγξακκαηηζηψλ απφ φιν
ηνλ θφζκν θαη θαηά ζπλέπεηα δελ βνεζά ηφζν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ.
„Έηζη, ν Stallman ζε αληίζεζε κε ηηο άδεηεο εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ ζηηο νπνίεο
ππάξρνπλ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα (copyright), φξηζε ην “copy left” ζην νπνίν ν θψδηθαο
είλαη αλνηρηφο ζηνλ νπνηνλδήπνηε γηα λα ηνλ ηξνπνπνηήζεη θαη λα ηνλ δηακνηξάζεη. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ηεο πξψηεο άδεηαο αλνηρηνχ θψδηθα, GNU GPL
(General Public License).
Μηα δεχηεξε εμίζνπ ζεκαληηθή ζηάζε ζηελ ηζηνξία ηνπ open source απνηειεί ε
δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο αλνηρηνχ θψδηθα, ησλ Linux. Σν 1990,
έλαο Φηιαλδφο θνηηεηήο computer science ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Διζίλθη, ν Linus
Torvalds, πξνζπαζεί λα νινθιεξψζεη ηελ ηδέα ηνπ Stallman θαη λα θηηάμεη ηνλ ππξήλα
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ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο παξφκνην κε ην Unix ζην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή.
Απφ ηφηε πνιιά άιιαμαλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ινγηζκηθνχ, αιιά ην πξφηππν ηνπ
αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη, λα βξίζθεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο
ππνζηεξηθηέο θαη ζηαδηαθά λα επηθξαηεί.
Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη ε εμέιημε ηνπ κνληέινπ cloud/SaaS
(Software As A Service) ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε θαη αξγφηεξα. Πξφθεηηαη γηα
ινγηζκηθφ θαη δεδνκέλα απνζεθεπκέλα δηαδηθηπαθά, ή ζε cloud φπσο ζπλήζσο ιέγεηαη. ε
απηή ηελ πεξίπησζε ν ηειηθφο ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηήζεη ην πξντφλ ζηελ
ζπζθεπή ηνπ, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Ο ηδηνθηήηεο είλαη απηφο πνπ ιεηηνπξγεί ην ινγηζκηθφ θαη ν
ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο απηέο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Έηζη ν
ρξήζηεο είλαη απαιιαγκέλνο απφ δηαδηθαζίεο φπσο εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη
αλαβάζκηζε, ππνζηήξημε ηνπ ινγηζκηθνχ.
Κάζε έλα απφ απηά ηα είδε κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζε πνηθίια επηρεηξεκαηηθά
κνληέια, θαζψο θαη ηξφπνπο πιεξσκήο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηνλ πειάηε.
ηαδηαθά αλαπηχζζνληαη θαηλνχξηεο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο εμαξηψκελεο απφ ην
ινγηζκηθφ, φπσο ην cloud computing, ηα θνηλσληθά δίθηπα, ε αλάιπζε δεδνκέλσλ ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ηε λνχκεξν έλα θηλεηήξην δχλακε ηεο
πεξεηαίξσ αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ.
χκθσλα κε έξεπλά ηεο, ε εηαηξία αλάιπζεο πιεξνθνξηψλ ηεο αγνξάο Data
Monitor (www.datamonitor.com), πξνέβιεςε φηη ν θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ ην
2013 επξφθεηην λα αλαπηπρζεί θαηά 8,2%, κε εγέηηδα εηαηξία πάληα ηελ Microsoft θαη ζα
ζπλερίζεη, κε κέζε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 7,7% γηα ηα επφκελα 4 ρξφληα, θαζψο ε
αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ήηαλ ζρεδφλ κεδεληθή ην 2010 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο
χθεζεο.
πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα θαη κε ηνλ νξγαληζκφ θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο φισλ
ησλ Δπξσπατθψλ εηαηξηψλ Truffle 100 (www.truffle100.com), ε έξεπλα πνπ δεκνζηεχηεθε
ην 2013 ππνδεηθλχεη φηη ε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ εηαηξηψλ απηψλ γηα ην 2014
πξνβιέπεηαη λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 5 έσο 15 %, κε θχξηεο ηάζεηο ηελ αλάπηπμε ησλ
ηερλνινγηψλ clouding θαη SaaS, θαζψο θαη ησλ εθαξκνγψλ γηα θηλεηά. Σν 2012 ε
ζπλνιηθή αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ θιάδνπ ήηαλ 11% ζε ζρέζε κε ην 2011, κε θπξίαξρεο
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ρψξεο πνπ απνηεινχλ ην 86,4% ησλ εζφδσλ, ηηο Γεξκαλία, Αγγιία, Γαιιία θαη νπεδία
θαη θπξίαξρεο εηαηξίεο ηηο SAP, Dassault Systems, Sage θαη Hexagon αληίζηνηρα.

3. Τν ινγηζκηθό θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
Σν ινγηζκηθφ ζπλίζηαηαη απφ δχν θαίξηα ραξαθηεξηζηηθά. Σν πξψην είλαη φηη είλαη
άπιν πξντφλ θαη φηη είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ hardware, δειαδή ηνπ πιηθνχ
εμνπιηζκνχ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Ωο hardware, λνείηαη ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ
ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ φια καδί έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή.
ζνλ αθνξά ζηνλ άπιν ραξαθηήξα ηνπ ινγηζκηθνχ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απφ
ηε ζηηγκή πνπ απηφ ζα δεκηνπξγεζεί θαη ζα αλαπηπρζεί, ην πξντφλ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα
αληηγξαθεί κε ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο. Σν software γεληθά, είλαη κηα αιιεινπρία εληνιψλ
απνζεθεπκέλσλ ζε πιηθά κέζα, φπσο ζθιεξνί δίζθνη, κλήκεο, CD‟s, ζηα νπνία
απνζεθεχεηαη είηε πξνζσξηλά είηε κφληκα. Οπφηε, παξφιν πνπ γηα ηνλ έκπνξν ηνπ
πξντφληνο κπνξεί ε δηαλνκή θαη ζπζθεπαζία ηνπ, ε ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε, ε
παξνρή αλαλέσζεο (updates) λα έρνπλ θάπνην θφζηνο, ην νξηαθφ θφζηνο ηεο παξαγσγήο
ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ινγηζκηθνχ είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κέηξην θαη
θάπνηεο αθφκε θαη κεδεληθφ. Αθφκε θαη ε δηαλνκή ηνπ κπνξεί λα έρεη κεδεληθφ θφζηνο,
αθνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κπνξεί πιένλ λα γίλεη εχθνια θαη γξήγνξα θαη κέζσ
ην Γηαδηθηχνπ.
ζνλ αθνξά ζηελ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηνπ software κε ην hardware, αξθεί λα
αλαινγηζηεί θαλείο φηη ην ινγηζκηθφ απφ κφλν ηνπ δελ είλαη παξά έλα ζχλνιν νδεγηψλ ηηο
νπνίεο έλα νπνηνδήπνηε κεράλεκα δελ κπνξεί λα εθηειέζεη απφ κφλν ηνπ. Αληίζηνηρα, ην
hardware απαηηεί ηελ χπαξμε

software γηα λα ιεηηνπξγήζεη, γη‟ απηφ θαη ππάξρνπλ

ηζρπξνί δεζκνί θαη θπξίσο ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ αγνξάο ινγηζκηθνχ θαη αγνξάο
εμνπιηζκνχ ππνινγηζηψλ. Βέβαηα, ππάξρνπλ είδε ινγηζκηθνχ ηα νπνία κπνξνχλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ ζε πνιιά δηαθνξεηηθά είδε hardware, αιιά ππάξρνπλ θαη είδε ινγηζκηθνχ
ηα νπνία είλαη θηηαγκέλα εηδηθά γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο εμνπιηζκνχ. Έηζη, θαη εδψ
θαίλεηαη πφζν αιιειέλδεηεο είλαη νη δχν αγνξέο, θαζψο ε αλάπηπμε ηνπ software κπνξεί
λα ρξεηαζηεί λα αλαπηχζζεηαη ξαγδαία γηα λα ζπκβαδίδεη θαη κε ηηο εμειίμεηο θαη ηα φιν
θαη πην δηεπξπκέλα πξντφληα hardware.
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Δπηπιένλ, έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ ηνπ ινγηζκηθνχ, είλαη φηη ην
ηειηθφ πξντφλ είλαη ζπλήζσο άκεζα εμαξηψκελν απφ ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε, ψζηε λα
είλαη δπλαηφ λα πξνθχςεη έλα θαηλνηφκν πξντφλ ή ε εμέιημε ελφο ππάξρνληνο. Ζ
δηαδηθαζία ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο είλαη θαη ην θχξην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
αλάπηπμε ελφο πξντφληνο.
Σν ινγηζκηθφ κπνξεί λα αλαπηπρζεί απφ δηάθνξεο κνλάδεο, νη νπνίεο κπνξεί λα
είλαη απφ επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ εηδηθεπκέλεο ζηελ παξαγσγή θαη αλάπηπμε ινγηζκηθνχ,
έσο εηαηξίεο εθηφο ηνπ θιάδνπ πνπ αλαπηχζζνπλ ινγηζκηθφ παξάιιεια θαη κε ηηο
ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, φπσο ν δεκφζηνο ηνκέαο θαη ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα,
θαζψο θαη κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί ή αλεμάξηεηνη πξνγξακκαηηζηέο.

4. Δίδε ινγηζκηθνύ
Σν ινγηζκηθφ δηαθξίλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζε (http://www.csd.uoc.gr; Σδηηδίθαο, 2006):


Λνγηζκηθφ πζηεκάησλ (Systems Software)



Λνγηζκηθφ Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ (Real-time Software)



Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Information Systems)



Σερληθέο θαη Δπηζηεκνληθέο Δθαξκνγέο (Engineering and Scientific Applications)



Δλζσκαησκέλν Λνγηζκηθφ (Embedded Software)



Λνγηζκηθφ Πξνζσπηθoχ Τπνινγηζηή (Personal Computer Software)



Λνγηζκηθφ Ηζηνχ (Web Software)

Σν ινγηζκηθφ κπνξεί λα θαηαζθεπάδεηαη γηα (http://www.csd.uoc.gr; Σδηηδίθαο, 2006):


Μία επξεία θαηεγνξία πειαηψλ-ρξεζηψλ (generic software)



Καηά παξαγγειία γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πειάηε-ρξήζηε (bespoke, custom-made,
made to order software). Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ινγηζκηθνχ θαηαζθεπάδεηαη
θαηά παξαγγειία.

Αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηνλ πεγαίν θψδηθα δηαθξίλνπκε:


Λνγηζκηθφ θιεηζηνχ θψδηθα (closed source software)
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Λνγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα (open source software)
Σα είδε ινγηζκηθνχ πνπ αλαγλσξίδνληαη φζνλ αθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο

ζηνλ πεγαίν θψδηθα φπσο θαη αλαθέξζεθε θαη απφ επηρεηξεκαηηθή άπνςε, είλαη ην
ινγηζκηθφ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο (Λνγηζκηθφ Κιεηζηνχ Κψδηθα) θαη ην Λνγηζκηθφ
Αλνηθηνχ Κψδηθα (Proprietary and Open Source Software).
Σν ινγηζκηθφ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο είλαη εθείλν ηνπ νπνίνπ ηνλ έιεγρν θαη
εθκεηάιιεπζε έρεη ν θαηαζθεπαζηήο ή επηρείξεζε αλάπηπμήο ηνπ θαη νη ρξήζηεο
αγνξάδνπλ ηελ άδεηα ρξήζεο, κέζσ ηεο απνδνρήο κηαο εηδηθήο αδεηνδφηεζεο απφ ηελ
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία. πλήζσο ε άδεηα απηή αθνξά πεξηνξηζκνχο γηα ζπγθεθξηκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα ρξήζεο, ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εξγαζηψλ θαη ζπζθεπψλ εγθαηάζηαζεο ή
άδεηα ρξήζεο ζε νξηζκέλα άηνκα, αιιά θαη πιεξσκή γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ζηνλ
ηδηνθηήηε.
Σν Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα (OSS) είλαη ινγηζκηθφ ην νπνίν παξέρεη ζηνλ
ρξήζηε κεγαιχηεξα δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο λα επηζεσξεί ηνλ θψδηθα ηνπ ινγηζκηθνχ,
λα ηνλ κειεηήζεη θαη λα ηνλ πξνζαξκφζεη. ιεο νη παξαρσξήζεηο αδεηψλ ρξήζεο είλαη
κφληκεο θαη παγθνζκίνπ εκβέιεηαο, επηηξέπνληαο έηζη ζπλερείο θαηλνηνκίεο. Γελ πξφθεηηαη
δειαδή γηα έλα μερσξηζηφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, αιιά απιψο γηα έλα άιιν είδνο
ινγηζκηθνχ απφ επηρεηξεκαηηθή άπνςε (Αλησλφπνπινο, 2009).
ήκεξα, αλαγλσξίδεηαη θαη ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί, αληηγξαθεί, κειεηεζεί, ηξνπνπνηεζεί θαη αλαδηαλεκεζεί ρσξίο πεξηνξηζκφ.
Ζ ειεπζεξία απφ ηέηνηνπο πεξηνξηζκνχο είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ ηδέα ηνπ "ειεχζεξνπ
ινγηζκηθνχ", έηζη ψζηε ην αληίζεην ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ είλαη ην ηδηφθηεην
ινγηζκηθφ, θαη φρη ην ινγηζκηθφ πνπ πσιείηαη γηα θέξδνο, φπσο ην εκπνξηθφ ινγηζκηθφ. Σν
ειεχζεξν ινγηζκηθφ νξηζκέλεο θνξέο αλαθέξεηαη θαη ζαλ αλνηρηφ ινγηζκηθφ ή ινγηζκηθφ
αλνηρηνχ θψδηθα αιιά νη δχν έλλνηεο δελ είλαη ηαπηφζεκεο. χκθσλα κε ηνλ Richard
Stallman βέβαηα, δελ είλαη θάζε ινγηζκηθφ ειεχζεξν, κφλν θαη κφλν επεηδή είλαη αλνηρηνχ
θψδηθα (http://el.wikipedia.org).

5. Τύπνη επηρεηξήζεσλ ινγηζκηθνύ
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Ζ βηνκεραλία ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλεη εηαηξίεο νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηελ
αλάπηπμε,

ζπληήξεζε

θαη

έθδνζε

ινγηζκηθνχ,

ρξεζηκνπνηψληαο

επηρεηξεκαηηθά κνληέια, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο εηαηξίεο πνπ

δηαθνξεηηθά

βαζίδνληαη ζηελ

αδεηνδφηεζε θαη ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ απνζεθεπκέλνπ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο
εηαηξίαο θαη εθείλεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε ινγηζκηθφ απνζεθεπκέλν ζε clouds
(λεθνυπνινγηζηηθή). Πξφθεηηαη γηα ηηο "License/maintenance based" (on-premises) ή
"Cloud based" (φπσο ηα SaaS, PaaS, IaaS, MaaS, AaaS, θ.α.) εηαηξίεο. Ζ βηνκεραλία απηή
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη παξνρή ππεξεζηψλ ινγηζκηθνχ, φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε, ε
θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ θαη νη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο.
Γεληθφηεξα, ε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ απνηειείηαη απφ ηηο εηαηξίεο πνπ εθδίδνπλ
ινγηζκηθφ θαη απηέο πνπ ην ηξνπνπνηνχλ θαη ην αλαπαξάγνπλ. Οη εηαηξίεο απηέο δειαδή,
αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ηνπ ινγηζκηθνχ, δειαδή κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ
ηεθκεξίσζε θαη ππνβνήζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ
ππεξεζηψλ ζηνπο αγνξαζηέο. Οη εηαηξίεο ινγηζκηθνχ ζπλνπηηθά, κπνξεί λα αζρνινχληαη
κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ έθδνζε ινγηζκηθνχ, ή θαη κφλν κε ηελ έθδνζή
ηνπ (Barnes Reports, 2014).
Πην αλαιπηηθά, ν θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ ζπκπεξηιακβάλεη εηαηξίεο νη
νπνίεο αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ πξσηνγελή δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ινγηζκηθνχ,
εηαηξίεο νη νπνίεο κεηαηξέπνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε ηε βνήζεηα ηεο
ηερλνινγίαο ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη αλεμάξηεηνπο πξνγξακκαηηζηέο – δεκηνπξγνχο
ινγηζκηθνχ πνπ εξγάδνληαη κφλνη ή ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηεο κεγάιεο εηαηξίεο ή
νξγαληζκνχο. ήκεξα, είλαη πνιιέο νη εηαηξίεο εθηφο ηνπ θιάδνπ, νη νπνίεο έρνπλ ηελ
αλάπηπμε ινγηζκηθνχ σο παξάιιειε κε ηηο ππφινηπεο αλεμάξηεηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ινγηζκηθνχ, απηφ ζεσξείηαη έλα ζχλνιν
απφ εληνιέο νη νπνίεο πξννξίδνληαη γηα ρξήζε είηε απφ θάπνην κεράλεκα είηε απφ ηνλ
άλζξσπν ρξήζηε. ζν αιιάδεη κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ε αξρηηεθηνληθή ηνπ
ινγηζκηθνχ θαη απηφ απνθηά φιν θαη πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο, ε δνκή ηνπ παξακέλεη ε
ίδηα: πνιιά επίπεδα.
Ζ νινέλα θαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ θαη εμειηγκέλσλ
ιχζεσλ ινγηζκηθνχ, νδεγεί ζηελ ηερλνινγηθή ζχγθιηζε ηεο εμέιημεο ησλ ηερλνινγηψλ
hardware, software θαη ηειεπηθνηλσληψλ, ελψ κε απηφ ηνλ ηξφπν, νη ζπιινγηθέο δξάζεηο
θαη αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ απμάλνληαη θαη επηβάιιεηαη ε
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ζπλεξγαζία θαη ε παξάιιειε αλάπηπμε ησλ θιάδσλ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμήο ηνπο. Έηζη νη
επηρεηξήζεηο απηέο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ εθηφο απφ ηα θέξδε θαη απφ ηελ ακνηβαία
πξφνδν, απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ηελ πξφζβαζε ζε πλεπκαηηθή
ηδηνθηεζία άιισλ θαη ηελ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε (OECD, 2009).

6. Μέηξεζε ηνπ όγθνπ ηνπ εκπνξίνπ ινγηζκηθνύ
Σν ινγηζκηθφ είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο

κεηξάηαη αλεπαξθψο απφ ηελ

νηθνλνκηθή ζηαηηζηηθή. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο (OECD, 2009).
o Πξψηνλ, ην ινγηζκηθφ εμειίζζεηαη ηαρχηαηα λα απνθηά ζπλερψο λέεο κνξθέο (π.ρ.
ινγηζκηθφ σο ππεξεζία).
o Γεχηεξνλ, ην ινγηζκηθφ είλαη έλα άπιν πξντφλ θαη έλα κέξνο απφ απηφ
δεκηνπξγείηαη θαη αληαιιάζζεηαη έμσ απφ ην λνκηζκαηηθφ πεξηβάιινλ.
o Σέινο, ππάξρνπλ πνιιέο αληαιιαγέο θαηλνηνκίαο, ηδεψλ θαη κεξψλ ελφο πξντφληνο
ινγηζκηθνχ αλάκεζα

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηα δηάθνξα πξντφληα πνπ

ζρεηίδνληαη κε ην ινγηζκηθφ (OECD, 2009).
Έλα κεγάιν κέξνο ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ ινγηζκηθνχ εμάιινπ, εκθαλίδεηαη έμσ απφ
ηελ θιαζηθή λνκηζκαηηθή αγνξά, ε νπνία ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ άπιε θχζε ηνπ ινγηζκηθνχ.
Mπνξεί βέβαηα, λα ππάξρεη κεγαιχηεξε αμία πνπ δεκηνπξγείηαη κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ
βαζίδνληαη ζε ινγηζκηθφ παξά απφ ην ινγηζκηθφ άκεζα (OECD, 2009). ε άιιεο
πεξηπηψζεηο, ην ινγηζκηθφ είλαη κέξνο ελφο πξντφληνο (π.ρ. ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ) ή
παξέρεηαη σο ππεξεζία κέζσ Internet (SaaS).
Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλεη ζσζηή κέηξεζε ηνπ φγθνπ ηνπ εκπνξίνπ ινγηζκηθνχ
θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ. Ζ πξψηε δπζθνιία πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, είλαη φηη ε
κέηξεζε ηεο αμίαο ηνπ ινγηζκηθνχ πξνο εκπνξεπκαηνπνίεζε είλαη πνιχ πηζαλφ λα
ππνεθηηκεζεί, θαζψο ην εκπφξην κεηαμχ ρσξψλ γεληθά, βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο
θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ ζηελ πεξίπησζή καο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλε
εθηίκεζε ηεο αμίαο ελφο πξντφληνο πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη ινγηζκηθφ κεγάιεο αμίαο αιιά
απηφ λα κε ιεθζεί ππφςε γηαηί απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ζε θάπνην CD ROM ή
ζπζθεπή ρακειήο αμίαο. Μπνξεί κε ιίγα ιφγηα λα ππάξμεη ιαλζαζκέλε κέηξεζε αμίαο,
θαζψο ην hardware κπνξεί λα ππεξεθηηκεζεί, ελψ ην software ην αληίζεην.
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Αθφκε, νη ζηαηηζηηθέο έξεπλεο πνπ κεηξνχλ ηελ αμία ηνπ εκπνξίνπ ινγηζκηθνχ δελ
ιακβάλνπλ ππφςε ηελ αμία ησλ πξντφλησλ κε πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα πνπ πσινχληαη ζε
μέλεο αγνξέο. Ζ κέηξεζε ηεο αμίαο κφλν ηνπ αξρηθνχ πξντφληνο, ελψ απηφ αληηγξάθεηαη
θαη πσιείηαη ζηε ζπλέρεηα πνιιέο θνξέο απφ ηελ ρψξα πνπ ην εηζάγεη, είλαη θαη ην
ιεγφκελν πξφβιεκα «gold master». Σέινο, νη έξεπλεο κέηξεζεο ηνπ εκπνξίνπ ινγηζκηθνχ,
δελ ιακβάλνπλ ππφςε ην ινγηζκηθφ πνπ πσιείηαη ειεθηξνληθά θαη κπνξεί φκσο λα
απμάλεη πνιχ ηηο πσιήζεηο ινγηζκηθνχ ή ηηο εξγαζίεο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ εθαξκνγήο
ινγηζκηθνχ (ASP‟s).

Πεξίιεςε
ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηζηνξηθά, γηα ην ηη
είλαη ινγηζκηθφ θαη πνηεο είλαη νη θαηεγνξίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηε ζχγρξνλε
επνρή ηεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ππνινγηζηψλ. Ζ πξψηε
εηαηξία μεθίλεζε λα εκπνξεχεηαη θαη λα παξάγεη ινγηζκηθφ ην 1955 θαη απφ ηφηε ην
ινγηζκηθφ έρεη πάξεη πνιιέο κνξθέο θαη δηαζηάζεηο. Τπάξρνπλ εηαηξίεο νη νπνίεο εθδίδνπλ
ινγηζκηθφ θαη απηέο πνπ ην ηξνπνπνηνχλ θαη ην αλαπαξάγνπλ. Σν ινγηζκηθφ πιένλ
δηαθξίλεηαη ζε ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα θαη ζε ινγηζκηθφ θιεηζηνχ θψδηθα θαη πάληα
ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ην hardware. Ζ κέηξεζε ηνπ φγθνπ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ
ινγηζκηθνχ είλαη πεξίπινθν λα ππνινγηζηεί.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Γηεζλνπνίεζε: Κίλεηξα θαη παξάγνληεο επηξξνήο
1. Γηεζλνπνίεζε επηρεηξήζεσλ
Ζ είζνδνο κηαο εηαηξίαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο ππήξρε πάληα σο επηινγή, ηα
ηειεπηαία φκσο ρξφληα ηεο νινέλα θαη απμαλφκελεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ έρεη γίλεη
αλαγθαηφηεηα, ηδηαηηέξσο δε φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ θιάδν ηεο ηερλνινγίαο ηεο
πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ινγηζκηθνχ εηδηθφηεξα. Ζ επέθηαζε εμάιινπ κηαο
εηαηξίαο ινγηζκηθνχ ζην εμσηεξηθφ δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο επελδχζεηο, παξά κφλν ηελ
χπαξμε ηερλνινγηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ γλψζεσλ θαη δπλαηνηήησλ. Ο αληαγσληζκφο γηα ηηο
εηαηξίεο απηέο είλαη ηεξάζηηνο ιφγσ ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ χπαξμεο κεγάισλ επηηπρεκέλσλ
πνιπεζληθψλ, είηε απηέο επηρεηξήζνπλ ηελ επέθηαζή ηνπο είηε φρη.
Ζ δηεζλνπνίεζε γηα ηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο πιεξνθνξίαο, είλαη ε
δηαδηθαζία εθείλε νπνία νδεγεί ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ παξάγεηαη ζηηο
δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, ηνπηθέο δηαθνξέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε αγνξάο
ζηφρνπ ζηελ νπνία απεπζχλνληαη νη αλάινγεο εηαηξίεο. Με ιίγα ιφγηα ε δηεζλνπνίεζε
εηαηξηψλ νη νπνίεο θαηαζθεπάδνπλ ινγηζκηθφ, αθνξά ηελ δπλαηφηεηα ην πξντφλ απηφ λα
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη δηαθνξεηηθή γιψζζα ή θαη
θνπιηνχξα, ρσξίο φκσο λα απαηηνχληαη κεραλνινγηθέο αιιαγέο. Ζ ηνπηθνπνίεζε ελφο
πξνγξάκκαηνο ινγηζκηθνχ αθνξά πην ζπγθεθξηκέλα ηελ δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηνπ
ινγηζκηθνχ ζηηο γισζζηθέο θαη ηνπηθέο γεληθά απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο, κε
ηηο θαηάιιειεο κεηαθξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ ή πξνζζήθεο ζηελ βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ
δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί επαλεηιεκκέλα θαη γηα δηαθνξεηηθέο αγνξέο
θαη έρεη σο κέζν ηελ δηεζλνπνίεζε πνπ έρεη πξνεγεζεί, ή ζπλερίδεη λα πξαγκαηνπνηείηαη
ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο. Καη νη δχν παξαπάλσ δηαδηθαζίεο
καδί,

ζπληζηνχλ

ηελ

δηαδηθαζία

παγθνζκηνπνίεζεο

γηα

κηα

εηαηξία.

(http://en.wikipedia.org/).
χκθσλα θαη κε ηνλ Lin (2010) ε δηεζλνπνίεζε είλαη κηα κνλαδηθή δηαδηθαζία, ε
νπνία πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο πφξσλ θαη πξνζεγγίζεσλ γηα ηα επηκέξνπο θνκκάηηα κηαο
επηρείξεζεο. Δίλαη απαξαίηεην λα ζεκεησζεί ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ
δηεζλνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ. Οη ηχπνη απηνί είλαη ε δηεζλνπνίεζε πξνο ηα κέζα (upstream)
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ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εηζαγσγψλ, θαη ε δηεζλνπνίεζε πξνο ηα έμσ
(downstream), ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ είζνδν ζε μέλεο αγνξέο θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ
εμαγσγψλ (Naldi et al., 2005; Hemmert, 2004).
Δπηπιένλ, ζχκθσλα θαη κε ηελ Microsoft (http://msdn.microsoft.com), ε
δηεζλνπνίεζε απνηειεί έλαλ ζπλδπαζκφ ηεο ηνπηθνπνίεζεο θαη ηεο World-Readiness, ε
νπνία αθνξά ηελ δπλαηφηεηα ή ηελ πξννπηηθή πνπ έρεη έλα πξντφλ ινγηζκηθνχ λα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αιιά θαη
απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά
θαηάιιεια γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ηνπηθνχ ρξήζηε.
ε έθζεζε ηεο European Commission (2013) αλαθέξεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ
ηηο Μηθξέο θαη Μεζαίεο επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ιφγσ
θπξίσο ηεο έιιεηςεο εγρψξηαο δήηεζεο, έρνπλ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο εμαγσγψλ νη
νπνίεο φκσο πεξηνξίδνληαη ζηα φξηα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. πγθξηηηθά
βέβαηα κε ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο πζηεξνχλ ζην ζέκα ησλ εμαγσγψλ, κε κεγάιεο
πηζαλφηεηεο βειηίσζεο ζηα πνζνζηά εμαγσγψλ ζην ηέινο ηνπ 2014 (European
Commission, 2013). Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηεζλνπνίεζε κηαο επηρείξεζεο ή ζην
λα απνηξαπεί απφ απηήλ παίδεη θαη ην κέγεζφο ηεο (European Commission, 2013;
http://www.accaglobal.com).

2. Θεσξίεο δηεζλνπνίεζεο
Οη ζεσξίεο δηεζλνπνίεζεο κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλαληνχκε ζηελ
βηβιηνγξαθία θαηεγνξηνπνηνχλ ηε δηεζλνπνίεζε κε βάζε ην Μνληέιν ηεο Οπςάια, ηελ
ζεσξία ησλ ζηαδίσλ, ην κνληέιν δηεζλνχο θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο, ην εθιεθηηθφ
παξάδεηγκα θαη ε ζεσξία ηεο νιηγνπσιηαθήο αληίδξαζεο (Ali 2000; Παπαδάθεο 2007).
Σα κνληέια απηά, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ κφλν ζπλνπηηθά ζηα πιαίζηα ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο θαη δελ ζα αλαπηπρζνχλ πεξηζζφηεξν.
Σν κνληέιν ηεο ζεσξίαο ησλ ζηαδίσλ (Παπαδάθεο, 2007) αθνξά ηελ γεληθή αξρηθή
εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ επεμήγεζή ηεο,
έσο ηελ απνδνρή μέλσλ θεθαιαίσλ θαη ρξεκαηνδφηεζεο σο κηα άιιε κνξθή
δηεζλνπνίεζεο. Δπεμεγεί δειαδή ηελ επεθηαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην
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εμσηεξηθφ θαη ηελ δηαρσξίδεη ζε ζηάδηα κε θξηηήξην ην βαζκφ δέζκεπζήο ηνπο. Πξφθεηηαη
γηα ηξία νπζηαζηηθά ζηάδηα, ην ζηάδην ηεο παζεηηθήο αληίδξαζεο (εμαγσγέο), ην ζηάδην
ηεο πξσηαξρηθήο εκθαλνχο εηζφδνπ (ζρέζεηο κίζζσζεο ή ζπλεξγαζίαο) θαη ην ζηάδην ηεο
θπζηθήο παξνπζίαο (άκεζεο μέλεο επελδχζεηο).
Σν κνληέιν ηεο Οπςάια, θαηαιήγεη θαηά βάζε ζηα ίδηα ζρεδφλ ζπκπεξάζκαηα κε
ην πξνεγνχκελν θαη επηζεκαίλεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο κάζεζεο θαη ηεο ζπιινγήο
εκπεηξίαο απφ ηελ παξνπζία ζε δηεζλείο αγνξέο. Ζ επηρείξεζε δνκεί ηελ εμαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηά ηεο θαη ηε δέζκεπζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο αλάινγα κε ηε γλψζε ηεο γηα ηελ
εθάζηνηε αγνξά. Τπάξρνπλ ηέζζεξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο δηεζλνπνίεζεο.

Απηά,

ρσξίδνληαη ζε πσιήζεηο ζηελ εγρψξηα αγνξά κε πεξηζηαζηαθέο εμαγσγέο, πσιήζεηο ρσξίο
πεξηζηαζηαθέο εμαγσγέο, εμαγσγέο κε ελδηάκεζνπο θαη άλνηγκα θαηαζηεκάησλ πψιεζεο
ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ηέινο ίδηα παξαγσγή ζην εμσηεξηθφ.
Σν κνληέιν ηνπ δηεζλνχο θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο (Vernon, 1996), θαηαιήγεη
ζηνλ εληνπηζκφ ηξηψλ ζηαδίσλ εμέιημεο ηνπ πξντφληνο, πάλσ ζηα νπνία βαζίδεη ηελ
επελδπηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ
πξντφληνο νη επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη ζηε βάζε ησλ αληαγσληζηηθψλ ηνπο
πιενλεθηεκάησλ, ηα νπνία κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηελ αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή πνπ
επηιέγεη λα αθνινπζήζεη θάζε επηρείξεζε. Ζ δηάξθεηα θαη ε έληαζε ησλ ζηαδίσλ δελ είλαη
ίδηα γηα φια ηα πξντφληα θαη φινπο ηνπο θιάδνπο, σζηφζν ζπλήζσο αθνινπζνχλ
ζπλνπηηθά ηελ θάησζη πνξεία εμέιημεο (Παπαδάθεο, 2007):


Καηλνηνκηθφ νιηγνπψιην



Ώξηκν νιηγνπψιην



Παξσρεκέλν νιηγνπψιην

Ζ ζεσξία ηεο νιηγνπσιηαθήο αληίδξαζεο, γλσζηή θαη σο ζεσξία ηεο αθνινπζίαο
ηνπ αξρεγνχ, παξνπζηάζζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Knickerbocker (1973) θαη
ππνζηεξίδεη πσο ε δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδίνπ θιάδνπ αθνινπζεί ηελ ίδηα ή
έζησ παξφκνηα πνξεία (Παπαδάθεο, 2007). Ζ δηείζδπζε κηαο επηρείξεζεο-πξσηνπφξνπ,
ηεο ιεγφκελεο εγεηηθήο επηρείξεζεο (market leader), ζηε δηεζλή αγνξά ζα έρεη σο
αληίθηππν ηε κίκεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο απφ ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο (market
challengers/followers). Ζ ζεσξία ηεο νιηγνπσιηαθήο αληίδξαζεο, παξ‟ φηη επηβεβαηψλεηαη
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εκπεηξηθά, θαηεγνξείηαη σο ηδηαίηεξα απινπζηεπηηθή, θπξίσο δηφηη επηθεληξψλεηαη
απνθιεηζηηθά ζηε κηκεηηθή αληίδξαζε ησλ δηεθδηθεηψλ θαη αδπλαηεί λα εμεγήζεη ηα
θίλεηξα δηεζλνπνίεζεο ηεο εγεηηθήο επηρείξεζεο (Παπαδάθεο, 2007).
Σν εθιεθηηθφ ππφδεηγκα αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Dunning (1995) θαη αθνινπζεί έλαλ
ζπλδπαζκφ θαη νξγάλσζε πξνεγνχκελσλ ζεσξηψλ δηεζλνχο παξαγσγήο. Πξφθεηηαη γηα
έλα γεληθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηθαλφηεηαο ή θαη πξνζπκίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ λα αλαιάβνπλ κηα άκεζε μέλε επέλδπζε. Σν ππφδεηγκα απηφ νλνκάδεηαη θαη
OLI (Ownership-Location-Internalisation). Ζ βαζηθή ζεψξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
κνληέινπ είλαη πσο γηα λα αζθήζεη κηα επηρείξεζε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην
εμσηεξηθφ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
o Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα θαηέρεη ηδηνθηεζηαθά πιενλεθηήκαηα έλαληη άιισλ
επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά πνπ πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί.
o Ζ επηρείξεζε θεξδίδεη πνιιά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
πιενλεθηεκάησλ απηψλ ρσξίο λα ηα παξαρσξεί ή λα ηα πνπιάεη ζε άιιεο
(πιενλεθηήκαηα εζσηεξίθεπζεο).
o Ζ επηρείξεζε αληιεί πνιιά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ επέλδπζή ηεο ζηελ
ζπγθεθξηκέλε ρψξα ζηελ νπνία απεπζχλεηαη (ρσξνζεηηθά πιενλεθηήκαηα).
Δίλαη βεβαίσο πνιχ πηζαλφ ζηελ πξάμε λα κελ αθνινπζνχληαη ηππνπνηεκέλεο
ζηξαηεγηθέο ή δηαδηθαζίεο ηδηαηηέξσο αλ ιάβνπκε ππφςε ην ζεκεξηλφ αβέβαην παγθφζκην
πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ηε ξαγδαία εμέιημε ηνπ θιάδνπ ηνπ ινγηζκηθνχ. ίγνπξα, είλαη
πνιχ δχζθνιν εμάιινπ λα αθνινπζεζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ή ζηξαηεγηθή
δηεζλνπνίεζεο φηαλ παξεκβαίλνπλ εμσηεξηθνί παξάγνληεο (π.ρ. πεηξαηεία) ή θαη
εζσηεξηθνί (έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ).

3. Κίλεηξα δηεζλνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ γεληθά
ηελ βηβιηνγξαθία απαληψληαη πνιιά δηαθνξεηηθά θίλεηξα ηα νπνία σζνχλ κηα
επηρείξεζε ζηελ δηεζλνπνίεζε. ζνλ αθνξά γηα παξάδεηγκα ζηελ δηεζλνπνίεζε ησλ
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δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ηα θίλεηξα πνπ έρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο γηα λα επεθηείλνπλ ηελ
δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε άιιεο ρψξεο κπνξεί λα είλαη (Pett et al., 2004):


Ζ χπαξμε αρξεζηκνπνίεηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο



Δζσηεξηθνί πεξηνξηζκνί ζηελ αγνξά



Πηέζεηο απφ εγρψξηνπο αληαγσληζηέο



Δχξεζε επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ ζε μέλεο αγνξέο



Δλζάξξπλζε απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο
ινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ε επηρείξεζε λα ηνπο

εθκεηαιιεπηεί ζσζηά, πξναπαηηνχλ λα ππάξρνπλ ηθαλνί κάλαηδεξ πνπ ζα πάξνπλ ηηο
θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο (Leonidou, 1995).
Βέβαηα θαη ζχκθσλα κε παιαηφηεξε έξεπλα ησλ Czinkota θαη Ronkainen (1995),
ηα θίλεηξα δηεζλνπνίεζεο κπνξεί λα είλαη:


Δπίηεπμε πςειφηεξσλ θεξδψλ



Δπίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο



Πξφζβαζε ζε κεγαιχηεξε αγνξά



Οηθνλνκηθέο θαη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο



Απνπζία δήηεζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά



Πξφζβαζε ζε πφξνπο ρακειφηεξνπ θφζηνπο



Πιενλάδνπζα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα



Παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ



Δγγχηεηα ζε δηεζλείο πειάηεο
Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνλ Gammeltoft (2005) πνιχ ζπρλά εκθαληδφκελα θίλεηξα

πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ απφθαζή ηνπο γηα δηεζλνπνίεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμήο ηνπο- ηδηαηηέξσο εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ λέσλ
ηερλνινγηψλ- είλαη ηα παξαθάησ:
o Παξάγνληεο πξνεξρφκελνη απφ ηελ αγνξά: Ζ εθκεηάιιεπζε ζπγθεθξηκέλσλ
ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο πην επξέσο, επεξεαδφκελνη απφ ην κέγεζνο ηεο αγνξάο,
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ηελ ππνζηήξημε ησλ εγρψξησλ πσιήζεσλ, ε πην άκεζε πξφζβαζε ζηνπο
κεγαιχηεξνπο πειάηεο, ε πξφθιεζε γηα βειηησκέλε παξνρή ππεξεζηψλ
o Παξάγνληεο πξνεξρφκελνη απφ ηελ παξαγσγή: ελδερφκελε ππνζηήξημε ηεο
εγρψξηαο παξαγσγήο πξνο εμαγσγή
o Παξάγνληεο πξνεξρφκελνη απφ ηελ ηερλνινγία (pull): πξφζβαζε ζε ηερλνινγίεο
θαη ππεξεζίεο ζην εμσηεξηθφ, επθνιφηεξε παξαθνινχζεζε ηεο ηερλνινγίαο
(ηδηαηηέξσο ησλ αληαγσληζηψλ), απφθηεζε μέλεο ηερλνγλσζίαο, γλψζεο θαη
ηερλνινγηψλ
o Παξάγνληεο πξνεξρφκελνη απφ ηελ θαηλνηνκία (push): εμέιημε λέσλ
εμεηδηθεπκέλσλ πιενλεθηεκάησλ, πην εχθνιε θαη γξήγνξε επαθή κε λέεο ηδέεο,
πξντφληα θαη δηαδηθαζίεο, εθκεηάιιεπζε νθέινπο απφ ηα πιενλεθηήκαηα θάζε
πεξηνρήο κέζσ δηεζλνχο θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο
o Παξάγνληεο πξνεξρφκελνη απφ ην θφζηνο: εθκεηάιιεπζε ελδερνκέλσο
ρακειφηεξνπ θφζηνπο ζηε λέα αγνξά
o Παξάγνληεο πνιηηηθήο θχζεο: εζληθνί θαλνληζκνί ή θίλεηξα, δηαθνξέο ζηελ
θνξνινγία,

έιεγρνο

θαη

εθκεηάιιεπζε

θαλνληζκψλ

θαη

ηερληθψλ

πξνδηαγξαθψλ.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ, λα αλαθέξνπκε θαη ηνπο παξαθάησ
παξάγνληεο πνπ θηλεηνπνηνχλ κηα επηρείξεζε θαη ηελ σζνχλ ζην λα επεθηαζεί δηεζλψο. Οη
παξάγνληεο απηνί, ηα θίλεηξα γηα δηεζλνπνίεζε φπσο αιιηψο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε,
είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε επηρείξεζε θαη o Hollensen (2001) ζεκεηψλεη φηη ηα θίλεηξα
ρσξίδνληαη ζε ελεξγεηηθά (proactive) θαη παζεηηθά (reactive). Σα ελεξγεηηθά θίλεηξα,
έρνπλ ζρέζε κε ηελ έιμε πνπ δεκηνπξγείηαη γηα δηεζλείο ζπλεξγαζίεο θαη ηα παζεηηθά κε
θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε θαη εμσζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε δηεζλείο
ζπλεξγαζίεο. Σα ελεξγεηηθά θίλεηξα κπνξεί λα είλαη (Westhead et al., 2004; Czinkota et
al., 1995):


Δπηδίσμε πςειφηεξσλ θεξδψλ θαη πσιήζεσλ



Γηεξεχλεζε λέσλ αγνξψλ



Νέν ή «κνλαδηθφ» πξντφλ



Σν ηερλνινγηθφ πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο
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Ζ θαιή πιεξνθφξεζε γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο δηεζλνχο αγνξάο



Ζ επηζπκία ηνπ κάλαηδκελη γηα δηεζλνπνίεζε



Σα πιενλεθηήκαηα απφ απαιιαγέο θφξνπ



Ζ επηδίσμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο



Ζ θαιή θήκε ηεο επηρείξεζεο



Ζ δηεζλήο πξφζβαζε ζε ηερλνινγία, ηερλνγλσζία, θεθάιαηα, παξαγσγηθνχο
ζπληειεζηέο (Westhead et al., 2004)

Σα παζεηηθά θίλεηξα έρνπλ σο εμήο (Westhead et al., 2004):


Πηέζεηο απφ αληαγσληζηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά



Δπίδξαζε απφ δηεζλνπνηεκέλνπο αληαγσληζηέο. Ζ εηαηξία κπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ
δηεζλή επέθηαζή ηεο επεηδή έλαο αληαγσληζηήο θάλεη ην ίδην



Κνξεζκέλε δήηεζε ή κεησκέλεο πσιήζεηο εγρψξηα



Παξνρή θηλήηξσλ εγρψξηα γηα ηελ ηφλσζε ησλ εμαγσγψλ. Σα θίλεηξα κπνξεί λα
πξνέξρνληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο γηα λα πξνζειθχζνπλ μέλεο
επελδχζεηο



Ζ πιενλάδνπζα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα
Δπεηδή αθξηβψο νη βηνκεραληθνί θιάδνη έρνπλ πνιιέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο,

δηαθνξεηηθά είλαη θαη ηα εκπφδηα πνπ νη εηαηξίεο ινγηζκηθνχ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ,
αιιά θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ θαηά ηελ δηεζλνπνίεζή ηνπο ζε ζρέζε κε άιιεο
εηαηξίεο. Ζ βηνκεραλία ινγηζκηθνχ αθφκε, δηαθέξεη ιφγσ ηεο άπιεο θχζεο ηνπ πξντφληνο
πνπ παξάγεηαη, ηεο αλαγθαίαο γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο, ηεο θαηλνηνκίαο πνπ απαηηνχληαη,
αιιά θαη δεδνκέλνπ ηνπ ζχληνκνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο απηνχ θαη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παγθφζκησλ αγνξψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ θάζε ηεο παξαγσγήο,
ην πξντφλ έρεη κεγάιν θφζηνο, ελψ ε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ηνπ γηα ηελ πψιεζε δελ
έρεη ζρεδφλ θαλέλα θφζηνο, θάηη πνπ νδεγεί γηα ην πξντφλ ζε δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία
ηηκνιφγεζεο.
Αθφκε, νη επηρεηξήζεηο κπνξεί λα επηιέμνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή επέθηαζεο
κε βάζε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε ρψξα θαη ηα νπνία αθνξνχλ ην χςνο
ησλ κηζζψλ θαη ηελ γεληθφηεξε δνκή ηνπ ηνκέα ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξίαο.
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Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηνπο κηζζνχο πνπ ιακβάλνπλ νη
εξγαδφκελνη ζε εηαηξίεο ινγηζκηθνχ ζε ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ ή ε Ηξιαλδία, ζε ζρέζε κε
ρψξεο φπσο ε Ρσζία ή ε Μαιαηζία. Βέβαηα, ζηηο ηειεπηαίεο ρψξεο, νη ρακειφηεξνη κηζζνί
κπνξεί λα αληαλαθινχλ απιψο ηελ ρακειφηεξε παξαγσγηθφηεηα. Οη δηαθνξέο απηέο φκσο
είλαη εθείλεο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν ηερλνγλσζίαο, κφξθσζεο,
γιψζζαο θαη εκπεηξίαο θάλνπλ κηα ρψξα πην αληαγσληζηηθή θαη πην ειθπζηηθή ηαπηφρξνλα.
Δμάιινπ φπσο είλαη γλσζηφ, ε δηαζεζηκφηεηα έκπεηξνπ θαη ηθαλνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα επηηπρίαο ηεο αλάπηπμεο κηαο επηρείξεζεο ινγηζκηθνχ (Bilas
et al. 2013).
Αθφκε, ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε επηινγήο ηεο λέαο ρψξαοαγνξάο απνηειεί ε χπαξμε βαζηθήο ππνδνκήο επηζηεκψλ ηερλνινγίαο επηθνηλσληψλ θαη
πιεξνθνξίαο, θαη ε πνηφηεηα απηήο. Οη ρψξεο πνπ έρνπλ έλα θαιφ επίπεδν ηέηνηαο
ππνδνκήο θαη θαιχηεξεο ηηκέο, απνηεινχλ θαιχηεξε βάζε γηα επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ κε
ηνκείο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Βέβαηα, ην ζηνηρείν απηφ κπνξεί λα είλαη αλαγθαίν αιιά
φρη επαξθέο γηα επηινγέο ηνπνζέηεζεο ζε κηα λέα ρψξα. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί κηα ρψξα
λα έρεη κεγάιν αξηζκφ θαηφρσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ρξεζηψλ Ίληεξλεη, αιιά
ηαπηφρξνλα λα παξέρεη κε πνηνηηθά θαη κε ζχγρξνλα επξπδσληθά δίθηπα, κε πςειέο ηηκέο
(Bilas et al. 2013).
χκθσλα αθφκε θαη κε ηνπο Coviello θαη Munro (1995) ζηελ έξεπλά ηνπο γηα ηηο
λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ ζηε Νέα Εειαλδία, έλα αθφκε θίλεηξν πνπ σζεί
ηηο επηρεηξήζεηο απηέο ζηελ δηεζλή επέθηαζε είλαη θαη ε δηεζλήο θαη αληαγσληζηηθή θχζε
ηνπ θιάδνπ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηε κηθξή δηάξθεηα δσήο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Σελ
αληαγσληζηηθή δηεζλψο θχζε ηνπ θιάδνπ ηνπ ινγηζκηθνχ ππνζηήξημε πην πξφζθαηα θαη νη
Rasmussen et al. (2001). Δπηπιένλ, ην κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο ήηαλ πεξηνξηζκέλν,
ηαπηφρξνλα θαη κε ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ ζηελ εηαηξία νη ζπλεξγάηεο απφ ηα δηάθνξα
επαγγεικαηηθά δίθηπα (Johnson, 2004). Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ δελ πξέπεη
λα παξαιεηθζεί θαη νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο ζηε ιήςε απνθάζεσλ δηεζλνπνίεζεο είλαη
ζπλερψο αλαπηπζζφκελε παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά, πνπ εθκεδελίδεη ηα δηεζλή ζχλνξα
θαη ηνπο εκπνξηθνχο θξαγκνχο θαη επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα δηεμάγνπλ απξφζθνπηα
ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο (Fraser and Oppenheim, 1997).
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4. Παξάγνληεο επηξξνήο ζηελ δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ
α. Παξάγνληεο επηξξνήο απνθάζεσλ δηεζλνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ
Κάζε εηαηξία πνπ επηδηψθεη λα δηεζλνπνηεζεί, έξρεηαη αληηκέησπε κε εκπφδηα ηα
νπνία κπνξεί λα επεξεάζνπλ, έσο θαη λα αλαθφςνπλ ηελ πνξεία ηεο ζηηο λέεο αγνξέο.
Παξάιιεια, ππάξρνπλ θαη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο επηρείξεζεο
γηα επέθηαζε ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ πνξεία ηεο θαη νη νπνίνη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ
ξαγδαία εμέιημε εο ηερλνινγίαο. Σα εκπφδηα θαη νη παξάγνληεο κε ηνπο νπνίνπο έξρεηαη
κηα εηαηξία αληηκέησπε, πνηθίινπλ απφ θιάδν ζε θιάδν θαη κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ
ηελ εγρψξηα αγνξά ή ηελ μέλε αγνξά ζηφρν. Οη επηρεηξήζεηο εθ ησλ πξαγκάησλ πξέπεη λα
είλαη δηαηεζεηκέλεο λα δαπαλήζνπλ ρξφλν θαη ρξήκα γηα λα γλσξίζνπλ ηελ αγνξά ζηφρν
θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ δηαδηθαζία δηεζλνπνίεζήο ηνπο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πην
πξφζθαηεο έξεπλεο (Johnson, 2004; Bilas et al., 2013; Moen et al. 2004; Bell, 1997;
Leonidou, 2004; Pett et al., 2004; Ojala et al., 2007; Suarez-Ortega et al., 2005) πνπ
ππάξρνπλ ζηελ βηβιηνγξαθία γηα επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ, αθνξνχλ κηθξέο ή κεζαίεο
επηρεηξήζεηο, ελψ κφλν παιαηφηεξεο κειεηνχλ κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο επηρεηξήζεηο.
Δμάιινπ, είλαη αξθεηά δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη πνιχ
κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θαζψο πξφθεηηαη γηα πνιπεζληθέο πνπ πσινχλ πξντφληα ζε φιν ηνλ
θφζκν θαη είλαη ζπλήζσο θπξίαξρεο ζην ρψξν.
Ζ γεληθή ηδέα πνπ επηθξαηεί ζηελ βηβιηνγξαθία είλαη φηη ηα πξσηίζησο
εκθαληδφκελα εκπφδηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ θάζε δηεζλνπνίεζήο ηνπο είλαη (Da Silva
and Da Rocha 2000; Katsikeas and Morgan 1994; Leonidou 1995):
o Ζ ειθπζηηθφηεηα ηεο λέαο αγνξάο
o Πξαθηηθέο δπζθνιίεο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ εγρψξηα αγνξά
o Γηαθνξέο ζηε δηνίθεζε
o Γπλαηφηεηα εχξεζεο μέλσλ θαλαιηψλ δηαλνκήο
o Πξνζαξκνγή ζηηο ηνπηθέο πξνηηκήζεηο
o Ο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο
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Σα πην ζπρλά εκπφδηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ νη Μηθξέο θαη Μεζαίεο
επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δηεζλνπνίεζήο ηνπο είλαη (Bilas et al.,
2013) :
•

Αλεπάξθεηα δηνηθεηηθψλ, επηρεηξεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ κάξθεηηλγθ

•

Γξαθεηνθαηία

•

Γπζθνιίεο εμεχξεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ

•

Αλεπαξθέο θεθάιαην

•

Αλεπαξθήο θξαηηθή ππνζηήξημε ηεο δηεζλνχο επέθηαζεο
χκθσλα θαη κε ηελ έθζεζε ηνπ European Business Development Group ηα

εκπφδηα απηά, κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ην δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, απφ ηελ
ρψξα πξνέιεπζεο, απφ ηελ έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ηνπο
θπβεξλεηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο ηδίαο ρψξαο αιιά θαη ησλ ρσξψλ φπνπ απεπζχλεηαη ε
εηαηξία θαη πνπ αθνξνχλ εμαγσγέο, θνξνινγία, πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, κεηαθνξηθά
θφζηε, κέγεζνο παξαγσγήο, ηελ γιψζζα θαη ηελ θνπιηνχξα, ηα ιίγα ζηνηρεία γηα ηελ
αγνξά ζηφρν (http://www.eurodev.com).

β. Παξάγνληεο επηξξνήο απνθάζεσλ δηεζλνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ ινγηζκηθνύ
Γεληθά, φπσο έρνπκε ζπκπεξάλεη απφ ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, δελ ππάξρεη
κηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξία δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ λα κπνξεί
κεκνλσκέλα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αλαιχζνπκε ηα εκπφδηα εηζφδνπ ησλ επηρεηξήζεσλ
ινγηζκηθνχ ζε λέεο δηεζλείο αγνξέο. Σα πεξηζζφηεξα εμάιινπ εκπφδηα θαη ε έθηαζή ηνπο
είλαη μερσξηζηά γηα θάζε επηρείξεζε. Γη‟ απηφ, αλαθεξφκαζηε ζηα εκπφδηα απηά κε βάζε
δηαθνξεηηθέο κειέηεο πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ ζε
δηάθνξεο θπξίαξρεο ζηνλ θιάδν ρψξεο.
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά λα εμειίζζεηαη
ξαγδαία, νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ ζεσξνχλ ηελ δηεζλνπνίεζή ηνπο
θαίξην παξάγνληα γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ κεγέζπλζή ηνπο, θαζψο ην πξντφλ ηνπο κπνξεί
εμ νξηζκνχ λα αθνξά κεγάιν αξηζκφ αγνξψλ. Ήδε, νη πεξηζζφηεξεο Μηθξέο ή Μεζαίεο
επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ γεληθά, ζπλεηζθέξνπλ ηδηαηηέξσο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη
παξφιν πνπ δελ είλαη γλσζηφο ν αθξηβήο αξηζκφο ηνπο παγθνζκίσο, θαίλεηαη φηη απηφο
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ζπλερψο απμάλεηαη. Σα ζπλεζηζκέλα εκπφδηα δηεζλνπνίεζεο φπσο ε απφζηαζε θαη νη
δηαθξαηηθέο ζπλαιιαγέο έρνπλ εμαιεηθζεί, αθνχ ξαγδαία είλαη ε αλάπηπμε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ επηθνηλσληψλ θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ
δηεζλνχο εκπνξίνπ.
Ωο εκπφδηα γηα ηηο εμαγσγέο, ζεσξνχκε εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ απνηξέπνπλ
κηα επηρείξεζε απφ ην λα εμάγεη ή δπζρεξαίλνπλ ηελ εμαγσγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα.
Γηα ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο γεληθά, νη Bilas et al. (2013) γξάθνπλ φηη νη
επηρεηξήζεηο ζην πεξηβάιινλ ηνπο έξρνληαη αληηκέησπεο κε πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο,
θνηλσληθνχο, ηερλνινγηθνχο, λνκηθνχο θαη νηθνινγηθνχο παξάγνληεο.
Μεηά απφ έξεπλα πνπ έγηλε ην 2009 απφ ηνλ OECD, ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο
πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο θαη αθνξά γεληθά ζηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κηθξέο
ή κεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηελ πξνζπάζεηα δηεζλνπνίεζήο ηνπο, ηα δέθα απφ ηα θπξηφηεξα
εκπφδηα ηα νπνία νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο δήισζαλ φηη αληηκεηψπηζαλ θαη ζρεηίδνληαη
θπξίσο κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, ήηαλ ηα εμήο:
•

Έιιεηςε θεθαιαίνπ εξγαζίαο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ εμαγσγψλ

•

Γπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζε λέσλ επθαηξηψλ ζηηο μέλεο αγνξέο - Πεξηνξηζκέλε
πιεξνθφξεζε γηα εληνπηζκφ- αλάιπζε λέσλ αγνξψλ

•

Γπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία κε πηζαλνχο κειινληηθνχο πειάηεο πνπ βξίζθνληαη
καθξηά

•

Δμεχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ εθπξνζψπνπ ή εθπξνζψπσλ ζην εμσηεξηθφ

•

Έιιεηςε ρξφλνπ απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο λα αζρνιεζεί κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
δηεζλνπνίεζεο

•

Αλεπάξθεηα πξνζσπηθνχ (ζε αξηζκφ ή ζε εμεηδίθεπζε) γηα λα αζρνιεζεί κε ηελ
δηεζλνπνίεζε

•

Γπζθνιία λα ζπλαγσληζηνχλ ηηο ηηκέο ησλ αληαγσληζηψλ ζηε λέα αγνξά

•

Απνπζία θπβεξλεηηθήο βνήζεηαο ή θηλήηξσλ εγρψξηα

•

Ηδηαίηεξα πςειά κεηαθνξηθά θφζηε (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ζίγνπξα φρη
ζηελ πεξίπησζή καο)
Σα πέληε πξψηα εκπφδηα ήηαλ απηά πνπ νη επηρεηξήζεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο

αληηκεηψπηζαλ. Γεληθά, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε έξεπλα έδεημε φηη φια ηα εκπφδηα είλαη
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ζπγθεθξηκέλα γηα θάζε επηρείξεζε θαη αθνξνχλ θπξίσο ηνπο πφξνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο
λα επεθηαζεί ζε κηα αγνξά πνπ έρεη θάζε επηρείξεζε μερσξηζηά, σο κέξνο ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κηθξέο θαη κεζαίεο
επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ, είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη
έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηελ έληνλε ξνή πιεξνθνξηψλ θαη ηηο αλάγθεο πξνζαξκνγήο
ηνπ πξντφληνο ινγηζκηθνχ, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο αλάγθεο ηνπηθνπνίεζεο αλάινγα κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο δηεζλνχο αγνξάο ινγηζκηθνχ.
Οπζηαζηηθά, αλαθεξφκελνη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ, απηέο θαηά ηελ
δηεζλνπνίεζή ηνπο πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλεο λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηηο ζπλερψο
κεηαβαιιφκελεο πξνηηκήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ ππνςήθησλ πειαηψλ ζηελ ζχγρξνλε
αγνξά, αιιά θαη ηηο ζπλερείο κεηαβνιέο ζηελ ηερλνινγία ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ
ζπζθεπψλ ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη (Hunter, 2013).
Σα δηάθνξα εκπφδηα, αιιά θαη νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ γεληθά θαη πνπ νη
επηρεηξήζεηο ζπλαληνχλ θαηά ηελ δηεζλνπνίεζή ηνπο, έρνπλ κειεηεζεί εθηελψο θαη απφ ηνλ
Leonidou (2004). Απηφο, ζηελ έξεπλά ηνπ ην 2004, δηαρσξίδεη ηα πξνβιήκαηα απηά ζε
εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Σα εζσηεξηθά εκπφδηα είλαη απηά πνπ αθνξνχλ ηα πξνβιήκαηα
πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ίδην ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο εηαηξίαο θαη κπνξνχλ λα
επηιπζνχλ ελδνεηαηξηθά. Αληίζεηα, ηα εκπφδηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε εηαηξία δξα, ή ζηνρεχεη λα δξάζεη, απνηεινχλ ηα εμσηεξηθά
εκπφδηα, ηα νπνία απηή δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ή λα αιιάμεη.
Μηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ επηξξνήο ζηελ δηαδηθαζία
δηεζλνπνίεζεο, πξνέξρεηαη απφ ηνπο Ramaswami θαη Yang (1990) θαη αλαθέξεηαη ζε
παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα κηαο επηρείξεζεο θαη
είλαη ζρεηηθνί κε ηε γλψζε γηα ηελ δηαδηθαζία ησλ εμαγσγψλ, εζσηεξηθνχο πεξηνξηζκνχο
ζε πφξνπο, δηαδηθαζηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη γεληθφηεξνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο.
Ο παξάγνληαο γλψζε εμαγσγψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο αλαθέξεηαη ζην φηη ζπλήζσο
κηα επηρείξεζε φηαλ επηδηψθεη γηα πξψηε θνξά ηελ επέθηαζή ηεο ζην εμσηεξηθφ, δελ
γλσξίδεη θαιά ηελ αγνξά, δελ δηαζέηεη ηηο αλαγθαίεο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ. Αθφκε, δελ
έρεη εηζρσξήζεη αθφκε ζηα επαγγεικαηηθά δίθηπα θαη δελ κπνξεί λα είλαη ζίγνπξε φηη ζα
επηηχρεη (Ramaswami et al., 1990).
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Ο παξάγνληαο εζσηεξηθνί πεξηνξηζκνί πφξσλ, φπσο είλαη θαλεξφ αλαθέξνληαη ζε
φινπο εθείλνπο ηνπο πφξνπο πνπ ε επηρείξεζε ρξεηάδεηαη γηα λα μεθηλήζεη ηελ εμαγσγηθή
ηεο δξαζηεξηφηεηα. ην εκπφδην απηφ φπσο είλαη θπζηθφ είλαη θαη ν ζεκαληηθφηεξνο
παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα απνηξέςεη κηα εηαηξία απφ ην λα εμάγεη ζην εμσηεξηθφ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ηέηνηνη πεξηνξηζκνί κπνξεί λα είλαη ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ε
έιιεηςε ηνπ επαξθνχο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ε έιιεηςε
παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο. ηα δηαδηθαζηηθά εκπφδηα πνπ κπνξεί κηα επηρείξεζε λα
αληηκεησπίζεη είλαη εθείλα πνπ αθνξνχλ θαζεαπηή ηελ δηαδηθαζία εμαγσγψλ θαη κπνξεί
λα πξνέξρνληαη είηε απφ ηελ εζσηεξηθή αγνξά είηε ηελ εμσηεξηθή (Ramaswami et al.,
1990). Απηά, κπνξεί λα είλαη ειεγρφκελα (γηα παξάδεηγκα ε ηεθκεξίσζε), πνπ κπνξνχλ κε
ηελ θαηάιιειε εκπεηξία λα επηιπζνχλ θαη κε ειεγρφκελα (γηα παξάδεηγκα ηα κε
δαζκνινγηθά εκπφδηα), πνπ ζε θάζε πεξηζηαηηθφ είλαη δηαθνξεηηθά θαη απαηηνχλ
δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο απφ ηηο ζπλήζεηο γηα ηελ εηαηξία.
Σα εμσηεξηθά εκπφδηα κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηελ αβεβαηφηεηα γηα ηηο μέλεο
αγνξέο, θπξίσο ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο, επηζθηάδνληαο ηηο
δηνηθεηηθέο απνθάζεηο ηεο εηαηξίαο (Suarez et al. 2001; Ramaswami et al., 1990).
χκθσλα κε φια φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη παξάιιεια κε ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηεζλνπνίεζε, ζε εμσηεξηθνχο θαη
εζσηεξηθνχο, εδψ αλαιχνληαη νη ηξεηο βαζηθνί παξάγνληεο (Ojala et al. 2007) πνπ έρνπλ
λα αληηκεησπίζνπλ νη επηρεηξήζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ζα
επεθηαζνχλ πξσηαξρηθά.


Απφζηαζε θνπιηνχξαο
Οη παξάγνληεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ηεο απφθιηζεο κεηαμχ

δηαθνξεηηθψλ θνπιηνχξσλ είλαη ε γιψζζα, ε θνπιηνχξα, ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ην
κνξθσηηθφ επίπεδν, ην επίπεδν βηνκεραληθήο αλάπηπμεο. Οη παξάγνληεο απηνί βέβαηα
είλαη αξθεηά πεξίπινθν λα κεηξεζνχλ θαη λα νξηζηνχλ, είλαη φκσο ζχλεζεο ζηελ
βηβιηνγξαθία ε απφθιηζε κεηαμχ θνπιηνχξσλ λα εμεγείηαη κέζσ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο
θνπιηνχξαο φπσο έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ Hofstede. Πνιινί εξεπλεηέο πξνηείλνπλ εμάιινπ
φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηε δηεζλνπνίεζή ηνπο επηιέγνπλ ηελ πξψηε θνξά ρψξα κε
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κηθξή απφζηαζε θνπιηνχξαο απφ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα επηιέγνπλ
ρψξεο θαη κε κεγαιχηεξε απφθιηζε (Bell 1995, Moen et al. 2004).
Ο Bell (1997) εμάιινπ, κεηά απφ έξεπλά ηνπ, βξήθε φηη ην 70% ησλ κηθξψλ θαη
κεζαίσλ εηαηξηψλ επηιέγνπλ κηα ρψξα κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή απφθιηζε θνπιηνχξαο απφ
ηελ ρψξα πξνέιεπζεο σο πξψηε ρψξα επέθηαζεο. Παξφιν πνπ ππάξρνπλ έξεπλεο νη
νπνίεο δελ αληηκεησπίδνπλ ηηο απνθιίζεηο ζηελ θνπιηνχξα σο παξάγνληεο πνπ
εκθαλίδνληαη φηαλ κηα επηρείξεζε αλαδεηά ρψξα επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ηα
πεξηζζφηεξα επξήκαηα ζπκθσλνχλ ζηελ επηξξνή πνπ αζθεί ν παξάγνληαο απφθιηζε
θνπιηνχξαο, γεγνλφο πνπ επεμεγείηαη κέζσ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θνπιηνχξαο ηνπ Hofstede.


Γεσγξαθηθή απφζηαζε
Παξάιιεια κε ηελ απφθιηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θνπιηνχξσλ, ν άιινο

παξάγνληαο πνπ έρνπλ νη επηρεηξήζεηο λα αληηκεησπίζνπλ θαηά ηελ δηεζλνπνίεζή ηνπο θαη
πνπ ζε κεγάιν βαζκφ θαζνδεγεί ηελ επηινγή ρψξαο είλαη ε γεσγξαθηθή απφζηαζε. Απηφ
κεηαθξάδεηαη ζπλήζσο σο ρακειά νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά θφζηε. Δμάιινπ νη Klark
and Pough (2001), βξήθαλ φηη νη ηξεηο πξψηεο ρψξεο ζηηο νπνίεο ζηξέθνληαη νη
επηρεηξήζεηο γηα επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο βξίζθνληαη ζε πνιχ θνληηλή
γεσγξαθηθά απφζηαζε. Ζ βηβιηνγξαθία γεληθά (Ojala et al, 2007; Klark et al., 2001),
αλαθέξεη φηη απηφ πνπ θαζνξίδεη ηελ επηινγή θνληηλήο ηνπνζεζίαο είλαη ηα ρακειά
κεηαθνξηθά θφζηε, ην νηθείν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα ρακειά ιεηηνπξγηθά
θφζηε.
Βέβαηα, ν φξνο ηεο γεσγξαθηθήο απφζηαζεο ζηνλ θιάδν ησλ επηρεηξήζεσλ
ινγηζκηθνχ είλαη πνιχπινθνο θαη έρεη δηαθνξεηηθέο πξνεθηάζεηο. Καζφηη ηα πξντφληα
ινγηζκηθνχ κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ θαη λα πσιεζνχλ δηακέζνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ, δελ είλαη
θαη ηφζν απαξαίηεην πάληα λα ιακβάλεηαη ππφςε ν παξάγνληαο ηεο γεσγξαθηθήο
απφζηαζεο. Παξφια απηά φκσο, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο
ινγηζκηθνχ θαη ηε δηεζλή επέθηαζε ηνπο, δείρλνπλ φηη φιεο ζρεδφλ νη επηρεηξήζεηο πξψηα
επεθηείλνληαη ζε ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε γεσγξαθηθά θαη κε
κηθξή απφθιηζε κεηαμχ θνπιηνχξσλ, πξηλ αξρίζνπλ λα πξνζβιέπνπλ θαη ζε ρψξεο κε
κεγαιχηεξε απφζηαζε (Ojala et al., 2007). Απηή ε ζπκπεξηθνξά απφ κέξνπο ησλ κηθξψλ
θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ινγηζκηθνχ, εμεγείηαη θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη ηηο
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πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα πξντφληα ινγηζκηθνχ απαηηνχλ πην άκεζε επαθή κε ηνπο
ελδερφκελνπο πειάηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ, ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
ινγηζκηθνχ, αιιά θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο κεηά ηελ αγνξά.
Μπνξνχκε ζπλνπηηθά δειαδή, λα πνχκε φηη νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ θπξίσο
θνληηλέο ζε απηέο γεσγξαθηθά ρψξεο γηαηί ζε απηέο ππάξρεη κηθξφηεξε απφθιηζε
θνπιηνχξαο, γιψζζαο θαη επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ. Καη δεχηεξνλ, είλαη ζπλήζσο πην
ζπκθέξνλ νηθνλνκηθά λα ιεηηνπξγήζεη κηα επηρείξεζε ζε κηα θνληηλή ρψξα, παξά ζε κηα
καθξηλή (Ojala et al., 2007). Βέβαηα, ζηελ βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη ζαθήο απάληεζε γηα
ην πφηε νη επηρεηξήζεηο μεθηλνχλ λα ελδηαθέξνληαη γηα επέθηαζε θαη ζε άιιεο πην καθξηλέο
ρψξεο.
Παξά ηα γεσγξαθηθά πιενλεθηήκαηα φπσο ην αλζξψπηλν θεθάιαην, θξαηηθέο
επελδχζεηο θαη επλντθέο λνκηθέο ξπζκίζεηο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο γηα ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ινγηζκηθνχ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη
παξά ηελ εμάιεηςε ησλ απνζηάζεσλ, ππάξρνπλ γεσγξαθηθά εκπφδηα πνπ αθνξνχλ άιιεο
παξακέηξνπο. Ζ αλάπηπμε ησλ broadband ηερλνινγηψλ, σζεί ηελ θχζε ησλ πξντφλησλ ηνπ
θιάδνπ ηνπ ινγηζκηθνχ ζε λέεο παγθνζκηνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο.
Πνιπεζληθέο εηαηξίεο δηαζθνξπίδνπλ ηα ηκήκαηα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμήο ηνπο,
εθκεηαιιεπφκελνη ηηο ηερλνινγίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξέο.
Έηζη, νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αξρίδνπλ λα παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηελ
εμέιημε, θαζψο αξρίδεη λα θαίλεηαη φηη θαη πςειφηεξεο θαηεγνξίεο επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηξέθνληαη πξνο ηνπνζέηεζε ζε απηέο ηηο ρψξεο (Ojala et al., 2007).
Δμάιινπ, κπνξεί νη δηαθνξέο ζηνπο κηζζνχο λα είλαη ν παξάγνληαο πνπ ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο σζεί πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, αιιά νη παξάγνληεο φπσο ην θαιχηεξν
αλζξψπηλν

θεθάιαην,

ε πξνζηαζία

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ

θαη

ην

ηνπηθφ

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, είλαη απηά πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηειηθά ηελ επέθηαζε ή φρη
απηψλ ησλ high end δξαζηεξηνηήησλ.


Μέγεζνο αγνξάο ζηφρνπ
Tν κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο είλαη εθείλν πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη κηα

θαιή αθνξκή γηα λα επεθηαζεί κηα επηρείξεζε ζην εμσηεξηθφ (Ojala et al., 2007).
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πσο είλαη ινγηθφ, φιεο νη επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε
αγνξέο νη νπνίεο είλαη αξθεηά κεγάιεο ψζηε λα πξνζθέξνπλ κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ γηα
ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν κε ιίγα ιφγηα παίδεη γηα ηελ
δξαζηεξηνπνίεζε κηαο εηαηξίαο ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ηεο ππνςήθηαο ρψξαο, αθνχ ην
δεηνχκελν είλαη λα ππάξρεη ε πξννπηηθή κεγαιχηεξσλ θεξδψλ. Αλαθέξεηαη κάιηζηα γηα
παξάδεηγκα, φηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν ηνπ Ίληεξλεη ζηηο ΖΠΑ, ηε κεγαιχηεξε
ειθπζηηθφηεηα γηα ηελ επέθηαζή ηνπο έρνπλ νη ρψξεο κε ν κεγαιχηεξν θαηά θεθαιήλ
αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ, θαζψο απηφ κεηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ξίζθν απφ ηελ
επηινγή ηεο ρψξαο, ηελ απφθιηζε κεηαμχ θνπιηνχξσλ θαη εζληθψλ πεπνηζήζεσλ (Ojala et
al., 2007).
Γεληθά, αλαθέξεηαη φηη ζπλήζσο νη εηαηξίεο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα
κεγάιε εγρψξηα αγνξά, πξψηα εμειίζζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο θαη εμαζθαιίδνπλ ηνπο
πφξνπο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρσξνχλ ζε επέθηαζε ζε άιιεο ρψξεο. Αληίζεηα,
επηρεηξήζεηο πξνεξρφκελεο απφ ρψξεο κε κηθξή εγρψξηα αγνξά, πνιχ πην άκεζα
πξνβαίλνπλ ζε επέθηαζε ζε λέεο ρψξεο. Βέβαηα, πξψηα εμαληιείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο
ην θξηηήξην επηινγήο ηνπ λα ζηξαθνχλ ζε ρψξεο κε κηθξή απφθιηζε θνπιηνχξαο θαη κηθξή
γεσγξαθηθή απφζηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα ιακβάλεηαη ππφςε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ζηφρνπ,
θάηη πνπ είλαη ζχκθσλν θαη κε ηελ έξεπλα ησλ Moen et al. (2004). Απηνί αλαθέξνπλ φηη ε
επηινγή ηεο πξψηεο ρψξαο γηα εμαγσγέο γίλεηαη κε βάζε ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο πνπ
αλαθέξζεθαλ, ελψ θαηά ηελ επηινγή ησλ επφκελσλ ρσξψλ ζηφρσλ ιακβάλεηαη ππφςε θαη
ην κέγεζνο ηεο αγνξάο.

γ. Δζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά εκπόδηα δηεζλνπνίεζεο
ηελ παξνχζα εξγαζία, σο βαζηθή πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηα εκπφδηα πνπ
ζπλαληνχλ νη Μηθξέο θαη Μεζαίεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ επέθηαζή ηνπο ζην εμσηεξηθφ,
ιακβάλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ππφςε ε έξεπλα θαη αλάιπζε ηνπ OECD γηα ην 2012 θαη
αθνξά ηελ ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζηελ δηεζλή αγνξά. Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ
αλαθνξά απηή, ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληψληαη ρσξίδνληαη ζε:
Α. Δζσηεξηθά εκπφδηα
o Δκπφδηα ιφγσ έιιεηςεο επαξθψλ πιεξνθνξηψλ
32

o Δκπφδηα ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ
o Δκπφδηα νηθνλνκηθά
o Δκπφδηα πνπ νθείινληαη ζηα πξντφληα θαη ηηο ηηκέο
o Δκπφδηα ζηελ δηαλνκή, ηελ πξνψζεζε θαη δηαρείξηζε απνζεκάησλ
Β. Δμσηεξηθά εκπφδηα
o Δκπφδηα ιεηηνπξγηθά θαη δηαδηθαζηψλ
o Δκπφδηα θπβεξλεηηθά
o Δκπφδηα απφ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηνπο πειάηεο (πξνηηκήζεηο, ζπλήζεηεο)
o Δκπφδηα δαζκνινγηθά θαη κε
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εκπφδηα πνπ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα αληηκεησπίδεη φηαλ
μεθηλάεη ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηεο δηεζλψο, κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε εζσηεξηθά, πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη ηελ απφθαζή ηεο γηα δηεζλνπνίεζε θαη ζε
εμσηεξηθά, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ρψξα πνπ εδξάδεηαη ε επηρείξεζε θαη ηηο ρψξεο ζηηο
νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη (Leonidou, 1995). Πην αλαιπηηθά, ηα εκπφδηα κπνξνχκε λα ηα
θαηεγνξηνπνηήζνπκε ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
Εμπόδια πληποθόπηζηρ για ηιρ διεθνείρ αγοπέρ. Σα εκπφδηα απηά, αθνξνχλ θπξίσο
δπζθνιίεο σο πξνο ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλάιπζε μέλσλ αγνξψλ, επηρεηξεκαηηθψλ
επθαηξηψλ θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο μέλνπο πειάηεο.
Εμπόδια λειηοςπγικά. Σα εκπφδηα απηά αθνξνχλ θπξίσο ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο
ηεο επηρείξεζεο. Έρνπλ δειαδή ζρέζε κε ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο (κε εθπαηδεπκέλν
πξνζσπηθφ γηα δηεζλείο ζρέζεηο θαη γηα εμαγσγέο), κε ηελ έιιεηςε ρξφλνπ απφ ηα ζηειέρε
λα

αζρνιεζνχλ

κε

εμαγσγηθέο

δξαζηεξηφηεηεο,

έιιεηςε

θεθαιαίνπ

γηα

ηελ

ρξεκαηνδφηεζε ησλ εμαγσγψλ, ηελ εχξεζε λέσλ πειαηψλ.
Εμπόδια ζσεηικά με ηο μάπκεηινγκ. Σα εκπφδηα απηά αθνξνχλ ην ζηήζηκν
ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ ζε λέεο δηαθνξεηηθέο αγνξέο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ,
αιιά θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο θαη δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ζηε λέα αγνξά (Moini,
1997).
Εμπόδια πος αθοπούν ηο πποφόν. ηα εκπφδηα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ε
δπλαηφηεηα γηα πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ ζηα δηεζλή πξφηππα, φπσο γηα παξάδεηγκα
εηδηθνί θαλνληζκνί εηζαγσγψλ απφ ρψξεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, πνπ
βέβαηα ζηνηρίδνπλ ζηελ εηαηξία πνπ επηζπκεί λα εμάγεη εθεί. Αθφκε, αλαθεξφκαζηε ζηελ
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πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ζπζθεπαζηψλ ηνπο, ηελ ηξνπνπνίεζε ζπκβφισλ θαη
εηθφλσλ, ηελ πξνζζήθε εηδηθήο ελδερνκέλσο ζήκαλζεο θαη θπζηθά ηεο απαηηνχκελεο
γιψζζαο (Cateora et al., 2001).
Εμπόδια πος αθοπούν ηην ηιμή. Οη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα
αληαγσληζηνχλ ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηελ αγνξά ζηφρν, αιιά θαη ησλ κεγάισλ πνιπεζληθψλ γεληθφηεξα. Αλαθεξφκαζηε
δειαδή ζηε κεγάιε ζεκαζία ηεο δπλαηφηεηαο γηα αληηζηνίρεζε ησλ ηηκψλ κε ηνπο
αληαγσληζηέο (Doole et al., 2001) θαη ηεο παξνρήο ηθαλνπνηεηηθψλ ηηκψλ γηα ηνπο πειάηεο.
Αθφκε, πνιιέο θνξέο έξρνληαη αληηκέησπεο πέξα απφ ηα απμεκέλα ιεηηνπξγηθά θαη
δηνηθεηηθά θφζηε γηα απηέο θαη κε ηνπο ελδερφκελνπο δαζκνχο θαη πνιηηηθέο θνξνινγίαο
ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ.
Εμπόδια ζσεηικά με ηην διανομή ηυν πποφόνηυν. Σα εκπφδηα απηά έρνπλ ζρέζε κε
ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα ηνπηθά θαλάιηα δηαλνκήο θαη ζηα επαγγεικαηηθά δίθηπα
ηεο λέαο αγνξάο (Czinkota et al., 2001), αιιά θαη ηελ απφθηεζε αμηφπηζηεο παξνπζίαο
ζηηο μέλεο αγνξέο ζε ζρέζε κε ηνλ εγρψξην ή κε, αληαγσληζκφ. Φπζηθά, ζηελ πεξίπησζε
εμαγσγψλ κεγάιν ξφιν παίδεη θαη ε απφζηαζε θαη ηα κεηαθνξηθά θφζηε, φπσο θαη νη
ρξφλνη δηαλνκήο.
Εμπόδια ζσεηικά με ηην πποώθηζη ηυν πποφόνηυν. Δδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη
δηάθνξεο δπζθνιίεο ιφγσ δηαθνξεηηθψλ ή πξνβιεκαηηθψλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
νη νπνίεο απμάλνπλ ην θφζηνο εμαγσγψλ (Μoini, 1997).

5. Οη πεξηπηώζεηο δηαθόξσλ αγνξώλ ινγηζκηθνύ
α. Ιαπσλία
ηελ Ηαπσλία, ν θιάδνο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ
αληηπξνζσπεχεη ηνλ κεγαιχηεξν ηνκέα ηεο αγνξάο (JETRO, 2005). Ζ Ηαπσλία δειαδή
απνηειεί ηελ δεχηεξε ζε κέγεζνο αγνξά ινγηζκηθνχ κεηά ηηο Ζλσκέλεο πνιηηείεο (EITO,
2006). Έηζη παξάιιεια θαη κε ηελ πνιχ κηθξή εγρψξηα παξαγσγή, ε αγνξά ηεο Ηαπσλίαο
είλαη εμαξηψκελε απφ εηζαγσγέο πξντφλησλ ινγηζκηθνχ θαη απνηειεί δηεζλψο κηα αγνξά
κε πνιιέο επθαηξίεο επελδχζεσλ.
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ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Ojala θαη Tyrväinen (2007) γηα ηα
εκπφδηα δηεζλνπνίεζεο Φηλιαλδηθψλ εηαηξηψλ ινγηζκηθνχ ζηελ Ηαπσληθή αγνξά, πνπ
αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κεζαίσλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ κε θάησ απφ 500
εξγαδνκέλνπο, νλνκάδνληαη θάπνηα απφ ηα εκπφδηα πνπ απηέο αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ
είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά ηεο Κίλαο. Γεληθά, ε έξεπλα απηή κπνξεί λα γεληθεπηεί θαη ζε
άιιεο ρψξεο ιφγσ ησλ παγθφζκησλ ζηάληαξ θαη ηεο κεγάιεο εκβέιεηαο ησλ πξντφλησλ
ησλ επηρεηξήζεσλ ινγηζκηθνχ. Ζ αγνξά ηεο Ηαπσλίαο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή,
παξνπζηάδεη εκπφδηα πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ
νξγαληζκφ, απηά πνπ αθνξνχλ ηελ δηαδηθαζία πσιήζεσλ (δηαπξαγκαηεχζεηο θ.α.) θαη ζε
απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ζηφρεπζε ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηεο αγνξάο. Ζ Ηαπσλία
απνηειεί ιφγσ ηνπ κεγέζνπο, ηεο εκβέιεηάο ηεο θαη ηεο ζπλερνχο αλάπηπμήο ηεο, κηα
ειθπζηηθή αγνξά, ε νπνία ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο απφζηαζεο, ηεο ηδηαίηεξεο θνπιηνχξαο
θαη ηεο γιψζζαο, δηαθέξεη πνιχ απφ ηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο (Ojala et
al., 2007). Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, έδεημαλ ηα παξαθάησ εκπφδηα.
Πξφθεηηαη γηα 24 δηαθνξεηηθά εκπφδηα (Ojala et al., 2007) πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ Ηαπσληθή αγνξά, θάπνηα απφ ηα νπνία
αλαθέξνληαη παξαθάησ. Απφ απηά, κφλν νξηζκέλα εκθαλίδνληαη θνηλά ζε πεξηζζφηεξεο
επηρεηξήζεηο θαη γεληθά ηζρχεη κηα δηαθνξεηηθφηεηα αλά επηρείξεζε (Ojala et al., 2007).
Σα εκπφδηα απηά, ελδεηθηηθά θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ θαίλνληαη
θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Barriers
Convincing the headquarters of the market
requirements

Categories of barriers
Organization

Customization/localization

Organization

Recruitment

Organization

Common language of communication

Sales process

Finding the right contact persons

Sales process

Loyalty to current suppliers

Target industry segment

Tariff

Target industry segment

Weak intellectual property protection

Target industry segment

Japanese government restriction for FDI

Target industry segment
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Slow purchasing process

Target industry segment

Πίλαθαο 1. Entry barriers (Ojala et al., 2007)
Σα εκπφδηα απηά ηεο δηεζλνπνίεζεο πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ηεο εηαηξίαο ζην
εμσηεξηθφ, πεξηιακβάλνπλ εθείλα ηα νπνία αληαλαθινχλ ηηο επηινγέο ζηξαηεγηθήο ηεο
εηαηξίαο, αιιά θαη ηελ εχξεζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ (Ojala et al., 2007). ια απηά βέβαηα
ζηελ πξάμε γίλνληαη θαλεξά φηαλ ε εηαηξία αξρίζεη ηηο δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο ηνπ
πξντφληνο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο ζηφρνπ θαη φηαλ βξεζνχλ νη θαηάιιεινη
εξγαδφκελνη πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα.
Δθείλα ηα εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο πψιεζεο, πεξηιακβάλνπλ ηελ ίδηα
ηελ πψιεζε θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο, φπσο ε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο, θαζψο θαη ν
ηξφπνο κεηαθνξάο ή δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ (Ojala et al, 2007). Φπζηθά, απαηηείηαη
απφ ηηο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ θαιή γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απαηηήζεσλ ησλ
ππνςεθίσλ αγνξαζηψλ, ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ θαηάιιεισλ
αηφκσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ. Με ιίγα ιφγηα, είλαη αλαγθαίν ε
επηρείξεζε λα γλσξίδεη θαιά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο θαη ησλ πειαηψλ κε ηνπο
νπνίνπο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγέο, ψζηε απηφ λα κελ ζηέθεηαη εκπφδην ζηελ
δηαδηθαζία εηζφδνπ ηεο ζηελ λέα αγνξά.
Σέινο, φια ηα ππφινηπα εκπφδηα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ θαηεγνξία ηεο
αγνξάο ζηφρνπ. Πξφθεηηαη γηα εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηάθνξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο
θαη θαλνληζκνχο πνπ κπνξεί λα δηέπνπλ κηα αγνξά θαη ηηο δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο θαη
ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλαισηψλ ζε απηφ ην ηκήκα ηεο αγνξάο. Γεληθά δειαδή,
αλαθεξφκαζηε ζε εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πφζν θαιά ή φρη γλσξίδεη ε εηαηξία ηελ
αγνξά. Δδψ θαίλεηαη δειαδή θαη ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε βαζηά γλψζε ηε αγνξάο
ζηφρνπ γηα ηελ επηηπρεκέλε είζνδν ζε απηήλ (Ojala et al., 2007).
Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο αγνξάο ηεο Ηαπσλίαο βέβαηα θαίλεηαη απφ άιια ζηνηρεία πνπ
έθαλε εκθαλή ε έξεπλα. ρεδφλ φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ είραλ πξνζσπηθφ Ηαπψλσλ δελ
είραλ θαζφινπ, ή είραλ ειάρηζηα πξνβιήκαηα ζηελ αγνξά. Απηφ, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ
εηζρψξεζε ηεο εηαηξίαο ζηα θαηάιιεια ηνπηθά επαγγεικαηηθά δίθηπα πνπ αλαθέξζεθαλ
θαη πην πάλσ, ηα νπνία ηελ βνεζνχλ λα επεθηαζεί πην εχθνια, αιιά θαη λα γίλεη πην
εχθνια απνδεθηή απφ ηελ αγνξά ζηφρν (Ojala et al., 2007). ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
ηεο Ηαπσληθήο αγνξάο, ηα κφλα εκπφδηα πνπ θάλεθε φηη ππάξρνπλ κφλν ζε απηήλ, είλαη ε
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αξγή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ αγνξαζηηθή απφθαζε, ε πηζηφηεηα ζε
ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο, θαζψο θαη ηα εγρψξηα Keiretsu groups (Keiretsu groups:
ζχλνιν επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ δξαζηεξηφηεηεο, ζρέζεηο θαη ηδηνθηεζίεο πνπ
αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη αιιεινεμαξηψληαη. Δίλαη θαηά θάπνην ηξφπν κηα αλεπίζεκε
επαγγεικαηηθή νκάδα, http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki).
Με ιίγα ιφγηα, ζηελ Ηαπσλία δελ παξαηεξήζεθαλ εκπφδηα πνπ αλαθέξνληαη ζε
παιαηφηεξεο κειέηεο θαη αθνξνχλ δαζκνχο θαη ρακειή πξνζηαζία πλεπκαηηθψλ
δηθαησκάησλ. Απηφ νθείιεηαη πξσηαξρηθά ζην γεγνλφο φηη ν Γχξνο ηεο Οπξνπγνπάεο, νη
ζπκθσλίεο ηεο GATT θαη ε ίδξπζε ηνπ WTO, έζεζαλ παγθνζκίσο ηα δεηήκαηα απηά ζε
λέα βάζε θαη ξχζκηζαλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο.
Γεληθά, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη ε ίδηα ε θπβέξλεζε ηεο
Ηαπσλίαο ππνβνεζάεη θαη ζηεξίδεη λέεο επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ
αγνξά ηεο, πξνζηαηεχνληαο κε ξπζκίζεηο ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία (Ojala, 2007). Tα
εκπφδηα δειαδή πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο γηα ηελ Ηαπσλία, έρνπλ
πεξηζζφηεξν λα θάλνπλ κε ηελ επηθνηλσλία ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ
αληηπξνζψπσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο (χπαξμε δηαζέζηκσλ πφξσλ,
δηαπξαγκάηεπζε), θαζψο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ή ηνπηθνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο.
χκθσλα θαη πάιη κε ηνλ Ojala (2007) πνπ έρνπκε αλαθέξεη, ην βαζηθφηεξν
εκπφδην ησλ λενεηζεξρφκελσλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ινγηζκηθνχ ζηελ αγνξά
ηεο Ηαπσλίαο είρε ζρέζε κε ηελ γεληθφηεξε δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο
πνπ είρε ε επηρείξεζε λα δηεμάγεη απoηειεζηηθά ηηο εξγαζίεο ηεο. Οη παξάγνληεο ηνπο
νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο έπξεπε λα ιάβνπλ ππφςε πξηλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ γηα επέθηαζε θαη ηεο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο δηεζλνπνίεζεο
ηνπο, πεξηιακβάλνπλ:
Σηπαηηγική πποφόνηορ πος θα ακολοςθηθεί: νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
έξεπλα πξνζάξκνζαλ ην πξντφλ ηνπο είηε αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ,
είηε αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο θαη ηνπ θιάδνπ ζηελ νπνία επξφθεηην λα
απεπζπλζνχλ. Κάπνηα πξντφληα πνπ απεπζχλνληαλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο δελ
ρξεηάζηεθε λα ηξνπνπνηεζνχλ (Ojala et al., 2007).
Ππόγπαμμα εζόδυν: ηα έζνδα αλά πεξίπησζε πεξηιακβάλνπλ έζνδα απφ πψιεζε
αδεηψλ ρξήζεο, ζπλεξγαζίεο κε δηαλνκείο, έζνδα απφ παξνρή ππνζηήξημεο ζην πξντφλ
(Ojala et al., 2007).
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Ππόγπαμμα διανομήρ: αλάινγα κε ηελ επηρείξεζε, ε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο κπνξεί
λα γίλεηαη κέζσ ελφο ζπλεξγάηε δηαλνκέα, άκεζεο πσιήζεηο ζηνλ θαηαλαισηή,
εθκεηάιιεπζε ησλ ππαξρφλησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπηθψλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ, θάηη πνπ
ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ήηαλ ε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή. Φπζηθά, ζηελ επηινγή ηνπ
ηξφπνπ δηαλνκήο παίδεη κεγάιν ξφιν θαη ην είδνο ηνπ πξντφληνο ινγηζκηθνχ πνπ
θαηαζθεπάδεηαη θαη ην αλ απηφ ρξεηάδεηαη απεπζείαο ηξνπνπνίεζε γηα ηνλ θάζε
θαηαλαισηή (Ojala et al., 2007).
Υλοποίηζη πλάνος και παποσή ςπηπεζιών: νη επηρεηξήζεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο είραλ ηελ ππνζηήξημε ησλ θεληξηθψλ ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο, αιιά θαη ησλ
αληηπξνζψπσλ ζηελ λέα αγνξά. Καη πάιη αλάινγα θαη κε ηελ θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο
ινγηζκηθνχ θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ απηφ ελδερνκέλσο λα ρξεηάδεηαη, άιιεο επηρεηξήζεηο
ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ κφλν ηνπο αληηπξνζψπνπο ζηελ λέα
αγνξά ή ζε άιιεο πεξηπηψζεηο εμππεξεηνχλ κέζσ ησλ δηαλνκέσλ ή αθφκε θαη ζε άκεζε
ζχλδεζε κε ην θεληξηθφ ηκήκα. ε άιιεο πεξηπηψζεηο νη εηαηξίεο εμππεξεηνχλ ηνπο
πειάηεο πνπ έξρνληαη ζε απηέο άκεζα θαη νη δηαλνκείο ηνπο πειάηεο πνπ αλαιακβάλνπλ
απηνί απφ ηελ αξρή ηεο πψιεζεο (Ojala et al., 2007).
Με ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ηνπ Ίληεξλεη θαη ηελ ζπλερή αιιαγή ησλ δεδνκέλσλ
γηα ηηο επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ, θάζε ηφζν ππάξρνπλ θαη αιιαγέο ζηηο πνιηηηθέο
πξνζηαζίαο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ αλάινγα κε ηελ ρψξα. Σν ινγηζκηθφ εμάιινπ,
είλαη πξντφλ πλεπκαηηθήο εξγαζίαο νπφηε έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ
έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη εηαηξίεο θαηά ηελ πψιεζε ηέηνησλ πξντφλησλ είλαη ε
πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.

β. Βξαδηιηα
Οη Moen et al. (2004) αλαγλσξίδνπλ ηα εμήο εκπφδηα γηα ηελ είζνδν κηαο
πνξηνγαιηθήο εηαηξίαο ζηελ αγνξά ηεο Βξαδηιίαο:
Έλλειτη θήμηρ ζηο εξυηεπικό.
Μηα κηθξή ή κεζαία εηαηξία ινγηζκηθνχ, απφ νπνηαδήπνηε ρψξα θαη αλ πξνέξρεηαη
είλαη ζπλήζσο άγλσζηε ζηε λέα αγνξά ζηελ νπνία ζθνπεχεη λα επεθηαζεί. ε απηή ηελ
πεξίπησζε θαη ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ αληαγσληζκνχ, δελ αξθεί κφλν ην λα παξνπζηάδεη ε
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εηαηξία ηηο ήδε επηηπρεκέλεο ζπλεξγαζίεο ή ηελ ιίζηα ησλ ππαξρφλησλ πειαηψλ ηεο, αιιά
ην λα ζηξαηνινγήζεη ηα θαηάιιεια άηνκα, ηα νπνία ζα είλαη ην πξφζσπφ ηεο ζηε λέα
αγνξά, αθφκε θαη ην ελδερφκελν λα πξνζιάβεη ε εηαηξία αληηπξνζψπνπο νη νπνίνη έρνπλ
εξγαζηεί γηα ηνλ αληαγσληζκφ ζηε λέα ρψξα, ζα είλαη κεγάιν πιενλέθηεκα γηα ηελ εηαηξία
(Moen et al., 2004; Behrens, 2003).
Οποιαδήποηε επέκηαζη ζηο εξυηεπικό απαιηεί πεςζηόηηηα, πος για κάθε εηαιπία δεν είναι
δεδομένη.
Σα ρξήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ην λέν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ελδερνκέλσο ηηο
εγθαηαζηάζεηο, γεληθά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ή θαη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγαζίαο γηα ηελ
πξνζαξκνγή ηνπ πξντφληνο, είλαη παξάγνληεο πνπ πξέπεη θάζε εηαηξία λα έρεη πξνβιέςεη
θαη λα έρεη ηνπο πφξνπο λα αληηκεησπίζεη (Moen et al., 2004).
Τεσνική ςποζηήπιξη και επικοινυνία μεηαξύ ηηρ εηαιπίαρ και ηυν πελαηών.
Ζ εηαηξία ινγηζκηθνχ είλαη αλαγθαίν λα κπνξεί λα βξίζθεηαη θνληά ζηνπο πειάηεο
φηαλ απηνί ζα έρνπλ εξσηήζεηο ή ηερληθά πξνβιήκαηα κε ην πξντφλ. Δπνκέλσο είλαη
αλαγθαίν ην λα κπνξνχλ νη πσιεηέο ή αληηπξφζσπνί ηεο λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ
ζηελ ίδηα γιψζζα θαη λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα απηά απφ θνληά. (Behrens, 2003).
Μπνξεί ην θφζηνο εμ απνζηάζεσο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο λα είλαη ρακειφηεξν ζε
ζρέζε κε ηελ παξνπζία εηδηθψλ ηεο εηαηξίαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά, είλαη φκσο πνιιέο
νη πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηελ εηαηξία θαη ηελ εηθφλα ηεο ε επηθνηλσλία πξέπεη λα είλαη άκεζε
(Moen et al., 2004).
Τοποθέηηζη ζηην αγοπά υρ μη εγσώπια εηαιπία και θςζική παποςζία.
πσο αλαθέξζεθε, ε εηαηξία έρεη λα αληηκεησπίζεη ηελ δηαθνξεηηθή γιψζζα
επηθνηλσλίαο γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο (πψιεζε, δηαπξαγκαηεχζεηο, ζέξβηο) ζηε λέα αγνξά.
Γηα ην ιφγν απηφ είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη θνηλή γιψζζα επηθνηλσλίαο, ε νπνία ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ αξθεί λα είλαη ηα αγγιηθά, έηζη ψζηε ε επεθηεηλφκελε εηαηξία λα
επηβεβαηψλεη ζηνπο πειάηεο ηελ θπζηθή παξνπζία θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα απηή ηελ
αγνξά (Moen et al., 2004).
Εύπεζη επγαηικού δςναμικού.
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Δθηφο απφ ην λέν εξγαηηθφ δπλακηθφ απαξαίηεην γηα ηελ επέθηαζε ηεο εηαηξίαο
ζην εμσηεξηθφ, ε αλαδήηεζε λέσλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ηνπ λένπ
πξνζαξκνζκέλνπ πξντφληνο πνπ ζα εμαρζεί απαηηεί ηελ επέθηαζε ηεο εηαηξίαο (Moen et
al., 2004; Behrens, 2003).

γ. Κξναηία
Οη Vlatka et al. (2004), δηαρσξίδνπλ ην πεξηβάιινλ κε ην νπνίν θάζε εηαηξία πνπ
αλήθεη ζηνλ θιάδν ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο έξρεηαη ζε επαθή, ηνπ νπνίνπ κέξνο
είλαη θαη νη εηαηξίεο ινγηζκηθνχ. ην πεξηβάιινλ απηφ ππάξρνπλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά
ζηνηρεία ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εηαηξία φηαλ απηή εηζέξρεηαη ζε κηα θαηλνχξηα αγνξά
θαη

ηα

νπνία

πεξηιακβάλνπλ

πνιηηηθά,

νηθνλνκηθά,

ηερλνινγηθά,

λνκηθά

θαη

πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία θαη φια καδί ζπληζηνχλ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε κηα αλάιπζε
πεξηβάιινληνο PESTEL.
Γεληθά, κε ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ,
παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηελ αλεξγία θαη ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο γηα πνιιέο
επηρεηξήζεηο, ζηελ Κξναηία ην αλζξψπηλν δπλακηθφ έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα σζήζεη ζηελ
άλζηζε ηνπ θιάδνπ θαη ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε άιιεο ρψξεο. κσο φπσο θαη ζε πνιιέο
άιιεο ρψξεο νη ηθαλφηεηεο θαη νη γλψζεηο ηνπ δπλακηθνχ απηνχ κέλνπλ αλεθκεηάιιεπηεο,
ειιείςεη δπλαηφηεηαο επαξθνχο αλάπηπμεο ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ πξνο ην εμσηεξηθφ
(Vlatka et al., 2004).
ζνλ αθνξά ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο ηεο Κξναηίαο, νη θαλνληζκνί
ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο (IT industry) πνπ εθαξκφδνληαη απηή ηελ
ζηηγκή ζηελ αγνξά ηεο, κε ηελ έλαξμε ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ ππφινηπε
Δπξσπατθή έλσζε, δελ ζα απνηειέζνπλ εκπφδηα, αιιά ζίγνπξα ζα ρξεηαζηνχλ
πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. Παξάιιεια, ε απεηιή εηζφδνπ λέσλ
επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν ηεο πιεξνθνξίαο, παξφιν πνπ ζα ζεκαίλεη αλάπηπμε ηνπ
θιάδνπ, ζα απνηειέζεη κεγάιν ξίζθν γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θάδνπ ηεο αλάπηπμεο
ινγηζκηθνχ, φπνπ ην κεξίδην ηνπ θφζηνπο είλαη ην κηθξφηεξν, ζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηεο
ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο γεληθά (Vlatka et al., 2004).
Μηα άιιε πξφθιεζε πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο
ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο γεληθά, είλαη ε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο
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ηδηαίηεξα γηα ηηο λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο ζε λέεο αγνξέο, θαζψο νη εδξαησκέλεο
επηρεηξήζεηο έρνπλ αλαγλσξίζεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη έρνπλ θεξδίζεη ηελ
εκπηζηνζχλε ηνπο (Vlatka et al., 2004).
ζνλ αθνξά ζηνλ θίλδπλν ππνθαηάζηαζεο απφ άιια πξντφληα, είλαη δχζθνιν νη
πειάηεο λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηα λέα ππνθαηάζηαηα. Παξάιιεια φκσο είλαη θαη δχζθνιν
γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηεο ζηελ λέα ηερλνινγία, αιιά
θαη δελ είλαη ζχλεζεο γηα ηα πξντφληα ινγηζκηθνχ λα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ
πιήξσο άιια (Vlatka et al., 2004). Σέινο, ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ
πξνκεζεπηψλ θαη ησλ αγνξαζηψλ, απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ
αλάιπζε αληαγσληζκνχ ηνπ θιάδνπ ινγηζκηθνχ.

δ. Κίλα
Οη εηαηξίεο ινγηζκηθνχ, αληηκεησπίδνπλ ζηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία θαη εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά εκπφδηα θαη ζχκθσλα θαη κε ηνπο Demir θαη Soderman (2007) έλα απφ απηά,
παξαηεξήζεθε λα είλαη θαη ε δπζθνιία δηαρείξηζεο ελφο παξάιιεινπ γξαθείνπ ηεο
εηαηξίαο ζηελ Κίλα, θαζψο εκθαλίζηεθαλ πξνβιήκαηα δπζθνιίαο ζηελ επηθνηλσλία
κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ γξαθείνπ ζηε λέα ρψξα. Απηφ ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο ζήκαηλε φηη ε θεληξηθή δηνίθεζε δελ ιάκβαλε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
έπξεπε εγθαίξσο ή φηη νη κάλαηδεξ δελ κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηελ ππνζηήξημε ησλ
θεληξηθψλ ζηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ. Φπζηθά, ζε απηφ ην ζεκείν, θαίξηαο ζεκαζίαο
ήηαλ θαη ε γιψζζα επηθνηλσλίαο (Ojala et al., 2007). Δπηπιένλ, νη ππνδνκέο ηεο Κίλαο θαη
ηεο Ηλδίαο θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ησλ δπηηθψλ ρσξψλ, κε
απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ αζηάζεηεο ζηνπο ρξφλνπο θαη ηξφπνπο παξάδνζεο ησλ
παξαγγειηψλ ζηνπο πειάηεο, αιιά θαη πξνβιήκαηα ζηηο πιεξσκέο θαη ηα δηαθνξεηηθά
ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα (Bin et al.,2004). Σέινο, κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο δπζθνιίεο είλαη ην
φηη ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία δελ πξνζηαηεχεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζε ζρέζε κε ηηο Γπηηθέο
ρψξεο.
Δίλαη πνιιέο νη πεξηπηψζεηο δηεζλνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έξεπλα,
πνπ νη εηαηξίεο ινγηζκηθνχ ζηξεθφκελεο ζηελ αγνξά ηεο Κίλαο ή ηεο Ηλδίαο
αληηκεησπίδνπλ θπξίσο εζσηεξηθά εκπφδηα.
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ε. Φηλιαλδία
Οη Φηλιαλδηθέο εηαηξίεο (Bin et al., 2004) αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα πξνεξρφκελα
απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Σν γεγνλφο απηφ ζπκβαδίδεη θαη κε ηα επξήκαηα ηνπ Bell
(1997), ν νπνίνο αλαθέξεη φηη νη Φηλιαλδηθέο επηρεηξήζεηο ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ ηέηνηα
εμσηεξηθά εκπφδηα. Βέβαηα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε έξεπλα ηνπ Bell κπνξεί λα κελ
ήηαλ θαηάιιειε γηα λα αλαδείμεη θαη ηα εζσηεξηθά εκπφδηα.
Έξεπλεο φπσο θαη ησλ Bell (1997) θαη Touru et al. (2008) αλαθέξνπλ φηη ηα
εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Φηλιαλδηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηνπ ινγηζκηθνχ θαηά
ηελ δηεζλνπνίεζή ηνπο είλαη θπξίσο εμσηεξηθά (Bell, 1997). Σα εκπφδηα απηά είλαη
ζπλήζσο νηθνλνκηθά, φπσο είλαη νη θαζπζηεξήζεηο ζηηο πιεξσκέο, ηα πςειά θφζηε
επηθνηλσλίαο, ή ηα πςειά θφζηε εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ε
πεηξαηεία θαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ε γιψζζα θαη ε θνπιηνχξα, ε
επαθή κε πειάηεο, ε εμεχξεζε ζπλεξγαηψλ. Βέβαηα, ζχκθσλα θαη κε άιιεο κειέηεο, νη
Φηλιαλδηθέο εηαηξίεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη εζσηεξηθά εκπφδηα θαη ζχκθσλα θαη
κε ηνλ Ruokonen (2008) νη εηαηξίεο απηέο πνιιέο θνξέο αθνινπζνχλ ιαλζαζκέλεο
ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ.

Πεξίιεςε
ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξνληαη ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ
δηεζλνπνίεζε θαη επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπο γηα επέθηαζε ζην εμσηεξηθφ θαη ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ζα ζηξαθνχλ. Σα θπξηφηεξα απφ απηά είλαη ε επίηεπμε
θεξδψλ, ε εθκεηάιιεπζε θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ, νη δπζθνιίεο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο,
ν αληαγσληζκφο. Αθφκε αλαθεξφκαζηε ζηνπο παξάγνληεο πνπ αζθνχλ επηξξνή ζηελ ιήςε
ηεο απφθαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο θαη –ζπλήζσοδπζρεξαίλνπλ ηελ δηαδηθαζία απηή. Αθφκε, αλαιχνληαη σο παξαδείγκαηα νη αγνξέο
ινγηζκηθνχ γηα ηηο Μηθξέο θαη Μεζαίεο επηρεηξήζεηο δηαθφξσλ ρσξψλ μερσξηζηά, γηα λα
γίλνπλ εκθαλείο θαη πξαθηηθά νη παξάγνληεο απηνί θαη ην φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο
είλαη θνηλνί γηα ηηο επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ. Οη παξάγνληεο- εκπφδηα γηα ηελ δηεζλνπνίεζε,
δηαθξίλνληαη ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο θαη παξάιιεια δηαθξίλνληαη θαη σο εκπφδηα
ζηελ επηινγή ηεο ρψξαο κε βάζε ηελ γεσγξαθηθή απφζηαζε, ηελ απφζηαζε θνπιηνχξαο
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θαη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ζηφρνπ. Αλαιχνληαη νη αγνξέο ινγηζκηθνχ ηεο Κίλαο, ηεο
Φηλιαλδίαο, ηεο Ηαπσλίαο, ηεο Κξναηίαο θαη ηεο Βξαδηιία
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Μειέηε πεξίπησζεο – Intelligen Inc
1. Η εηαηξία Intelligen Inc.
Παξαθάησ αλαθέξνπκε θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξίαο γηα ηελ δνκή
θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δπζρέξεηεο θαηά ηελ
δηεζλή δξαζηεξηνπνίεζή ηεο. ια ηα παξαθάησ ζηνηρεία πξνέθπςαλ απφ πιεξνθνξίεο
πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηφπηλ πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο ηεο ζπγγξαθέσο ηεο εξγαζίαο απηήο,
κε ηνλ ηδηνθηήηε θαη κε έλα ζηέιερνο ηεο εηαηξίαο.
Ζ Ηntelligen Inc. ηδξχζεθε ην 1991 θαη είλαη κηα εηαηξεία πςειήο ηερλνινγίαο πνπ
αλαπηχζζεη θαη εκπνξεχεηαη εξγαιεία ινγηζκηθνχ γηα πξνζνκνίσζε, computer-aided
design δηαδηθαζηψλ, αλάιπζε δπλαηνηήησλ, πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο, απνζπκθφξεζε
παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ, εθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, θαζψο θαη γηα
πξνγξακκαηηζκφ νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο. Σα εξγαιεία ινγηζκηθνχ πνπ θαηαζθεπάδεη ε
Intelligen Inc. ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά βάζε ζηηο κεηαπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ
βηνκεραληψλ, θαηά θχξην ιφγν θαξκαθεπηηθψλ θαη ρεκηθψλ βηνκεραληψλ, θαζψο θαη ζηηο
εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο δηαθφξσλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ (http://intelligen.com/).
Ζ Intelligen Inc. απνηειεί έλα ηδηαίηεξν παξάδεηγκα κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο
ινγηζκηθνχ, κηα πνπ είλαη εμαηξεηηθά απνθεληξσκέλε ηφζν ζηηο ιεηηνπξγίεο ηηο φζν θαη
ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Ζ έδξα ηεο βξίζθεηαη ζην New Jersey ησλ ΖΠΑ θαη νη
εξγαδφκελνη ηεο βξίζθνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο (Wisconsin,
Colorado, Maine, Θεζζαινλίθε, Αζήλα). Ζ ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ησλ εξγαδνκέλσλ
γίλεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ελψ ην κνληέιν δηνίθεζεο είλαη
αξθεηά ειαζηηθφ, παξέρνληαο ηδηαίηεξε εξγαζηαθή επειημία. Οη πσιήζεηο ηεο Intelligen
εμαπιψλνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν, ελψ επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε αλαπηπγκέλεο αγνξέο,
φπσο ε Βφξεηα Ακεξηθή, ε Δπξψπε, ε Ηαπσλία, ε Απζηξαιία θαη ε Κνξέα, αιιά θαη ζε
αλαπηπζζφκελεο αγνξέο φπσο ε Κίλα, ε Ηλδία, ε Βξαδηιία, ε Μαιαηζία θαη ε Ηλδνλεζία.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Intelligen αθνξνχλ, επηπιένλ ηεο
αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, ηελ εμέιημε ησλ πσιήζεσλ ησλ νινθιεξσκέλσλ πξντφλησλ ηεο,
αιιά θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πάλσ ζηα πξντφληα απηά.
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Παξάιιεια ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πξντφλ ηεο πσιείηαη ζε θάπνηεο ηερληθέο εηαηξίεο,
επηηξέπεηαη ζε απηέο ηηο ίδηεο λα παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο κε ηε ρξήζε ηνπ
πξντφληνο, πξνβαίλνληαο έηζη ζε ζπλεξγαζίεο κε απηέο.
Σα πξντφληα ηεο Inteligen είλαη ηξία, ην SuperPro, ην SchedulePro θαη ην
EnviroPro, ελψ ππάξρνπλ κεηαπσιεηέο ζε αξθεηέο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν, ζε θάπνηεο
κάιηζηα πεξηζζφηεξνη απφ έλαο (ι.ρ. ε Ηαπσλία δηαζέηεη ηξεηο κεζάδνληεο).
Ζ εηαηξία, πξνζπαζεί λα ζηνρεχεη ζε αλαπηπγκέλεο ή αλαπηπζζφκελεο αγνξέο θαη
γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ηηκνινγηαθή ηεο πνιηηηθή ζε θάπνηεο –ιίγεο- πεξηπηψζεηο
πξνζαξκφδεηαη. Γειαδή, παξφιν πνπ ζε θάπνηεο ρψξεο ε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ ηηκή
είλαη έληνλε, ε εηαηξία αιιάδεη ηελ γεληθή ηηκνινγηαθή ηεο πνιηηηθή κφλν ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ζεσξεί φηη ε αγνξά είλαη αλαπηπζζφκελε θαη παξνπζηάδεη κεγάιν
ελδηαθέξνλ ε είζνδνο ζε απηήλ.

2. Μεζνδνινγία
ηελ πξνζπάζεηα λα θαηαγξάςνπκε ηα εκπφδηα πνπ ε Intelligen Inc. αληηκεησπίδεη
θαηά ηελ εμαγσγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ είζνδφ ηεο ζε λέεο μέλεο αγνξέο,
πξαγκαηνπνηήζακε ηελ δηαδηθαζία ηεο ζχληνκεο, κε δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο κε δχν
άηνκα απφ ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο, γηα λα θαηαγξάςνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηεζλνπνίεζε ηεο εηαηξίαο. Ζ ζπλέληεπμε έγηλε κε ηνλ
ηδηνθηήηε ηεο εηαηξίαο πνπ έρεη έδξα ην New Jersey ησλ ΖΠΑ θαη πνπ αζρνιείηαη θαη κε
ηα ζέκαηα πξνψζεζεο θαη εχξεζεο λέσλ πειαηψλ, θαζψο θαη κε ηνλ ππεχζπλν IT θαη
αξρηηέθηνλα ινγηζκηθνχ ηεο εθαξκνγήο SchedulePro κε ηφπν εξγαζίαο ηελ Διιάδα. Οη
εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο επηθεληξψζεθαλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ε εηαηξία
θαηά ηελ δηελέξγεηα φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο πνπ αθνξνχλ ηηο
δηεζλείο πσιήζεηο ηεο θαη ηελ επέθηαζή ηεο ζε λέεο αγνξέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εκπφδηα
ή ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ επεξεάδνπλ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.

3. Απνηειέζκαηα
Μεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο ζπλέληεπμεο, θαηαιήμακε ζηα παξαθάησ:
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Οπζηαζηηθά, ε Inteligen σο κηα ζχγρξνλε εηαηξία θαηαζθεπήο ινγηζκηθνχ,
ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην Ίληεξλεη γηα φιεο ηηο εξγαζίεο ηεο, κεδελίδνληαο έηζη
ηα εκπφδηα πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ γεσγξαθηθή απφζηαζε κεηαμχ θεληξηθήο
δηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη κεηαμχ θεληξηθήο δηνίθεζεο πειαηψλ,
ζπλεξγαηψλ θαη δηαλνκέσλ. Απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηελ
επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνχο ηεο, έσο ηελ παξνπζίαζε θαη πψιεζε ησλ
πξντφλησλ ηεο, ε εηαηξία ρξεζηκνπνηεί σο κέζν ην Γηαδίθηπν. Οη εξγαδφκελνί ηεο
εμάιινπ γηα ηνλ ιφγν απηφ βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλνη ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη
επείξνπο απφ ηελ Διιάδα θαη ηηο ΖΠΑ, κέρξη ηελ Ηλδία. Οη ππεχζπλνη ηεο εηαηξίαο
αλαθέξνπλ πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ζεκαζία ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηεο, θαζψο ζε θαζεκεξηλή βάζε ε επηθνηλσλία ηεο θεληξηθήο
δηνίθεζεο είλαη ζπλερήο, κε θαζεκεξηλέο δηαδηθηπαθέο ζπλαληήζεηο γηα ηα ζέκαηα
ηεο εηαηξίαο θαη ηελ πξφνδν ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ ζην θνκκάηη ηνπ ινγηζκηθνχ
πάλσ ζην νπνίν εξγάδεηαη. Απηφ βέβαηα, φζν ην επηηξέπεη θαη ε δηαθνξά ψξαο
αλάκεζα ζηηο ρψξεο. Παξάιιεια, ε εηαηξία ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν θαη γηα λα
παξνπζηάζεη ηα πξντφληα ηεο ζηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο, κε δσληαλή επηθνηλσλία
θαη αλαιπηηθέο παξνπζηάζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα πσιεζεί. Οη
ππνςήθηνη πειάηεο ζπλδένληαη κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
Webex, παξαθνινπζψληαο δσληαλή παξνπζίαζε ηνπ πξντφληνο πνπ πξφθεηηαη λα
αγνξάζνπλ. Με ιίγα ιφγηα, εθκεδελίδνληαη ηα φπνηα πξνβιήκαηα ζα κπνξνχζαλ
λα εκθαληζηνχλ ιφγσ γεσγξαθηθήο απφζηαζεο εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπ πξντφληνο
θαη ησλ απεξηφξηζησλ δπλαηνηήησλ πνπ ην Γηαδίθηπν πξνζθέξεη γηα ηέηνηνπ
είδνπο εηαηξίεο.



Ζ εηαηξία φζνλ αθνξά ζην θνκκάηη ηεο πξνβνιήο ηεο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ, δελ
αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαζψο ην Ίληεξλεη θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα,
δίλεη πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα πξνβνιή θαη επηθνηλσλία. Βαζηθφο φκσο ηξφπνο
πξψηεο επαθήο κε ηηο λέεο αγνξέο ζπλήζσο είλαη ηα επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη νη
παξνπζηάζεηο επηζηεκνληθψλ poster ζε απηά, θάηη πνπ ηεο επηηξέπεη λα ιακβάλεη
ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο
επαγγεικαηηθέο επαθέο. ε ιηγφηεξεο πεξηπηψζεηο ε εηαηξία ρξεζηκνπνηεί ηελ
δηαθήκηζε γηα λα γίλεη γλσζηή ζηελ λέα αγνξά, φπσο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ
46

παξνπζηάδεη δηαθεκίζεηο ζε ακεξηθαληθά πεξηνδηθά κε παγθφζκηα εκβέιεηα.
Παξάιιεια, ηα πξντφληα ηεο εηαηξίαο γίλνληαη γλσζηά ζηελ αγνξά θαη κέζσ ηεο
άκεζεο ρξήζεο ηνπο, θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε Παλεπηζηήκηα γηα ηελ
εθπαίδεπζε απηψλ πνπ θνηηνχλ εθεί, θαη νη νπνίνη ζα είλαη απηνί πνπ ζα ηα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζην κέιινλ. Παξαηεξνχκε δειαδή, φηη
φπσο καο είπε θαη ν ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξίαο, δελ ππάξρεη θαλέλα εκπφδην ζηελ
εχξεζε πειαηψλ, θαζψο νη ίδηνη νη πειάηεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, αιιά
θαη νη δηαλνκείο, είλαη απηνί πνπ εληνπίδνπλ δηαδηθηπαθά ηελ εηαηξία θαη ηα
πξντφληα ηεο.


Αθφκε, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Intelligen Inc. θαηά θχξην ιφγν δελ
αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πνπ λα ζρεηίδνληαη κε δπζθνιία εχξεζεο πιεξνθνξηψλ
γηα κειινληηθνχο πειάηεο ή αγνξέο. Με δεδνκέλε ηελ άπιε θχζε ησλ πξντφλησλ
ινγηζκηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα απηά λα απνζηέιινληαη πνιχ εχθνια θαη γξήγνξα
νπνπδήπνηε, ην Ίληεξλεη πξνζθέξεη θάζε είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ ζα
δηεπθνιχλνπλ ηελ επηρείξεζε ζην λα γλσξίζεη κηα λέα αγνξά ή λα αλαγλσξίζεη
επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο.



ζνλ αθνξά ζηα εκπφδηα θνπιηνχξαο, ε εηαηξία, παξφιν πνπ βαζηθφ ξφιν ζε φιεο
ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παίδεη ην Γηαδίθηπν, αιιά θαη παξάιιεια ιφγσ ηνπ φηη
δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο αγνξέο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν,
αληηκεησπίδεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πεξίπινθεο θαηαζηάζεηο. Ο ηδηνθηήηεο ηεο
Intelligen αλαθέξεη, φηη παξαδνζηαθέο αλαηνιηθέο ρψξεο φπσο ε Σνπξθία θαη ε
Ηλδία, παξνπζηάδνπλ αξθεηά δηαθνξεηηθά ζηνηρεία θνπιηνχξαο ζην ζέκα ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ απνηεινχλ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ
δηείζδπζε ηεο εηαηξίαο ζε κηα λέα αγνξά. Γηα παξάδεηγκα, νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε
αληηπξνζψπνπο ηέηνηεο ρψξεο θαη ηδηαίηεξα νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ ηηκή,
ζρεδφλ πάληα πεξηιακβάλνπλ «παδάξη». Δπίζεο, ζπρλά ιακβάλνπλ ρψξα
πεξηζηαηηθά θαηά ηελ δηελέξγεηα δηαπξαγκαηεχζεσλ κε επηρεηξεκαηίεο απφ ηελ
Ηλδία, γηαηί νη Ηλδνί δηαζέηνπλ ηέηνηα εκπνξηθή θαη επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα πνπ
ηνπο θάλεη λα γίλνληαη επίκνλνη θαη απαηηεηηθνί ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο φζνλ αθνξά
ζηελ πψιεζε. πσο κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε ζηελ επηθνηλσλία καο
κε ηελ εηαηξία γηα ηνπο Ηλδνχο ππνςήθηνπο πειάηεο “They bargain too hard. They
want everything for free”. Αθφκε, καδί κε ηελ Ηαπσλία, ππάξρνπλ θαη άιιεο ρψξεο
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φπσο ηδηαηηέξσο ε Γεξκαλία, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ γηα ηελ εηαηξία πξφζζεηα
εκπφδηα ιφγσ ηεο θνπιηνχξαο ηνπο. ηελ Γεξκαλία θαη ηελ Ηαπσλία, ε Intelligen
βξέζεθε αληηκέησπε κε ππνςήθηνπο πειάηεο νη νπνίνη πξνηηκνχζαλ ζε κεγάιν
βαζκφ λα ζπλαιιαρζνχλ κε εηαηξίεο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ρψξα ηνπο
θαη ηα πξντφληα ηνπο θαηαζθεπάδνληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά, ή κε μέλεο εηαηξίεο νη
νπνίεο φκσο δηαζέηνπλ κεζάδνληεο ή θαη ζπλεξγάηεο ζηελ ρψξα ηνπο. Πξνηηκνχλ
δειαδή σο πξψηε επηινγή λα αγνξάζνπλ έλα πξντφλ θαηαζθεπαζκέλν ζηελ
εγρψξηα αγνξά θαη φρη έλα πξντφλ μέλεο εηαηξίαο, αθφκε θαη αλ απηφ είλαη
ελδερνκέλσο θαιχηεξν.


Παξάιιεια, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζχκθσλα κε ηνπο ππεπζχλνπο ηεο
Intelligen, ππάξρνπλ αξθεηέο ρψξεο νη νπνίεο ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηηο εηζαγσγέο,
κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλνπλ θαη λα θαζηζηνχλ πην αθξηβή ηελ δηείζδπζε λέσλ
εηαηξηψλ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Ηλδία ππάξρεη θφξνο επί ησλ εηζαγσγψλ 20%. ηελ
Ηλδία δειαδή, ππήξμε πεξίπησζε φπνπ ν αγνξαζηήο, κεγάιε θαξκαθνβηνκεραλία,
δήηεζε ε απνζηνιή ηνπ παθέηνπ ηνπ πξντφληνο λα γίλεη κέζσ απινχ ηαρπδξνκείνπ,
θάηη πνπ φκσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο δελ απνηειεί απιή
δηαδηθαζία. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν θαηαζθεπαζηήο ζα έπξεπε λα ρξεσζεί ηνλ
πςειφ θφξν επί ηεο αμίαο ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη λα δηεθπεξαηψζεη έλα πιήζνο
γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα απαηηνχζαλ ζπκπιήξσζε εληχπσλ ζηελ
γιψζζα ηεο ρψξαο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη πνιχ ρξφλν θαη ρξήκα. ηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κάιηζηα ε πψιεζε αθπξψζεθε. Πξνβιήκαηα επίζεο
αλαθέξνληαη θαη γηα ηελ είζνδν θαη πψιεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά ηεο
Βξαδηιίαο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, ε εηαηξία, γηα λα απνθχγεη ηέηνηνπ είδνπο εκπφδηα
ηδηαίηεξα ζε αγνξέο πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ, απνζηέιιεη ηα πξντφληα ηεο κέζσ Fed
Ex, θαζψο έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη ν πην θζελφο θαη αζθαιήο ηξφπνο, ρξεψλνληαο
κφλν ηελ ηηκή ηνπ πιηθνχ πνπ απνζηέιιεηαη θαη φρη ηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηεο
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.



Αθφκε, πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαηά ηελ δηελέξγεηα εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ
ζε λέεο μέλεο αγνξέο, απνδείρζεθε θαη γηα ηελ Intelligen Inc. ε γιψζζα
επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο θαη αληηπξνζψπνπο. Έηζη, ηδηαίηεξα ζε ρψξεο φπσο ε
Κίλα θαη ε Ηαπσλία, φπνπ ε εκπνξηθή γιψζζα δελ ζεσξείηαη πάληα ε Αγγιηθή, ε
εηαηξία αληηκεηψπηζε δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία, ρσξίο φκσο απηφ ζηελ
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πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ λα απνηξέπεη ηειείσο ηελ ζπλαιιαγή. Οη δηαθνξέο
ζηελ γιψζζα κε ιίγα ιφγηα έρνπλ θπξίσο ζρέζε κε ηελ επηθνηλσλία κε ππνςήθηνπο
πειάηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο.


Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία θαηαζθεπάδεη ηέηνην ινγηζκηθφ, πνπ δελ απαηηείηαη ε
κεηάθξαζή ηνπ ή ε νπνηαδήπνηε άιιε ηξνπνπνίεζή ηνπ, αλάινγα κε ηελ αγνξά
ζηελ νπνία ζα απεπζπλζεί θάζε θνξά. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην θνηλφ ζην νπνίν
απεπζχλνληαη ηα πξντφληα ηεο είλαη θαηά θαλφλα επαγγεικαηίεο ζε κεγάιεο
παξαγσγηθέο κνλάδεο θαη φρη κεκνλσκέλνη θαζεκεξηλνί θαηαλαισηέο. Παξφια
απηά ε εηαηξία ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, επέηξεςε ζε κεηαπσιεηέο, λα
κεηαθξάζνπλ θαη λα δηαλείκνπλ καδί κε ην πξντφλ θάπνηα απφ ηα έγγξαθα πνπ ην
ζπλνδεχνπλ κεηαθξαζκέλα ζηελ γιψζζα ηεο ρψξαο ηνπο.



ζνλ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, νη ππεχζπλνη ηεο εηαηξίαο
αλαθέξνπλ φηη παξνπζηάδνληαη ζπρλά πξνβιήκαηα. Αθφκε θαη γηα έλα πξντφλ
φπσο ην SchedulePro πνπ νη ρξήζηεο ηνπ δελ είλαη πνιπάξηζκνη κεκνλσκέλνη
θαηαλαισηέο, αιιά δηάθνξεο βηνκεραλίεο θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα αλά ηνλ
θφζκν, έρεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αλαθεξζεί φηη βξέζεθαλ «ζπαζκέλα» αξρεία
ζην Γηαδίθηπν. Σν πξφβιεκα απηφ ηεο παξαβίαζεο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ
θαη ηεο παξάλνκεο δηαλνκήο ηνπ πξντφληνο, αθνξά θπξίσο ηελ παλεπηζηεκηαθή
έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Intelligen πνπ νλνκάδεηαη SuperPro θαη ην νπνίν
αγνξάδνπλ θαηά βάζε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε ζε
παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. Απηφ βέβαηα ίζσο λα νθείιεηαη ζην φηη ε ζπγθεθξηκέλε
έθδνζε δελ είλαη ηφζν θαιά πξνζηαηεπκέλε απφ θινπή, θαζψο δελ απαηηείηαη γηα
ηελ εγθαηάζηαζή ηεο ην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο άιιεο εθδφζεηο
(USB dongle). Πξφθεηηαη γηα έλα αξθεηά ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηελ εηαηξία, γηα ην
νπνίν ε δηνίθεζε πξνβαίλεη ζε δηάθνξεο ελέξγεηεο, φπσο επηθνηλσλία κε
ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο κε ην λφκηκν αίηεκα λα πξνρσξήζνπλ ζε αθαίξεζε ηνπ
ινγηζκηθνχ απφ ην Γηαδίθηπν.



Αθφκε, πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ηνλ παξάγνληα πνπ αθνξά θαλνληζκνχο γηα ηηο
εηαηξία θαη ηα πξντφληα ηεο αλάινγα κε ηελ ρψξα ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα
δξαζηεξηνπνηεζεί, θαλνληζκνχο νη νπνίνη φκσο είλαη θαη αλάινγνη κε ηελ
βηνκεραλία ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα γίλεη ε πψιεζε. H Intelligen Inc., θαζψο φπσο
αλαθέξακε θχξηνη πειάηεο ηεο είλαη θαξκαθνβηνκεραλίεο, αληηκεησπίδεη ηέηνηνπο
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θαλνληζκνχο. Έηζη, ην πξντφλ πνπ ζα αγνξαζηεί απφ ηέηνηεο βηνκεραλίεο γηα
παξάδεηγκα, πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα βάζεη ησλ θαλνληζκψλ πνπ
ζα ζέζεη ζε εθαξκνγή ζχληνκα ν Ακεξηθαληθφο FDA (U.S. Food and Drug
Administration) γηα ηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο. Μάιηζηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα ν
ζπγθεθξηκέλνο νξγαληζκφο ζέηεη φιν θαη πην απζηεξνχο θαλνληζκνχο.

Πεξίιεςε
ην θεθάιαην απηφ, παξνπζηάδεηαη ε εηαηξία ινγηζκηθνχ Intelligen Inc. θαη αλαθέξνληαη
νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηεζλή δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζε δηάθνξεο ρψξεο. Απφ
ηελ κειέηε πεξίπησζεο πξνθχπηεη φηη έλαο απφ ηνπο πην βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ
αληηκεηψπηζε ε εηαηξία ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο πνπιάεη ηα πξντφληα ηεο, ήηαλ ν
παξάγνληαο ηεο θνπιηνχξαο, είηε ζε ζρέζε κε ηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο δηαδηθαζίεο, είηε κε
ηε γιψζζα επηθνηλσλίαο. Αθφκε, ε εηαηξία αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα παξαβίαζεο
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, αιιά θαη πξνβιήκαηα ιφγσ πεξηνξηζκψλ ζηηο εηζαγσγέο απφ
δηάθνξεο ρψξεο, θαζψο θαη πεξηνξηζκνχο ιφγσ θαλνληζκψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ
βηνκεραλία ζηελ νπνία απεπζχλνληαη ηα πξντφληα. Βέβαηα, ην Γηαδίθηπν είλαη ν
βαζηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ ππνβνεζάεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο θαη
ζπλεηζθέξεη ζηελ δηεπθφιπλζή ηεο ζηελ πξνψζεζε θαη ηελ εχξεζε πειαηψλ θαη
ζπλεξγαηψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαγόλησλ επηξξνήο
Οη θάζε κεγέζνπο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ έρνπλ ηάζεηο δηεζλνπνίεζεο απφ ηελ ίδξπζή
ηνπο (Bell et al., 2003; Coviello, 2006) θαη έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ζηελ ζχγρξνλε
παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά ζπλερψο απμαλφκελεο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο, εμειηγκέλεο
απαηηήζεηο απφ ηνπο πειάηεο θαη δηαξθείο αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο. Καζψο ινηπφλ νη
ζπλαιιαγέο γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν παγθνζκηνπνηεκέλεο, γίλεηαη θαλεξφ ζηηο
επηρεηξήζεηο φηη ε ηαρχηεηα θαη ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα θαη ε ελ
δπλάκεη επέθηαζή ζηνπο ζε λέεο αγνξέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα θαη θέξδε.
Οη παξάγνληεο εθείλνη πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο δηεζλνπνίεζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ ινγηζκηθνχ, ιφγσ ηεο εκβέιεηαο ηνπ θιάδνπ θαη ησλ δηαξθψλ ηερλνινγηθψλ
εμειίμεσλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά, είλαη εμσηεξηθνί αιιά θαη εζσηεξηθνί. Οη εμσηεξηθνί
είλαη δπζθνιφηεξν λα πξνβιεθζνχλ, λα αληηκεησπηζηνχλ, έρνπλ κεγάιν θφζηνο
δηαρείξηζεο, αιιά θαη απαηηνχλ γλψζεηο ηεο αγνξάο ή πξνβιέςεηο πνπ είλαη δχζθνιν γηα
κηα κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε λα δηαζέηεη (Demir et al., 2007, Alajoutsijarvi et al., 2000,
Bell, 1997, Leonidou, 2004).
Έρνληαο έηζη αλαιχζεη ην ηη ζπκβαίλεη ζε δηάθνξεο ρψξεο γηα ηηο εηαηξίεο ηνπ
θιάδνπ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη βάζεη ηνπ δηαρσξηζκνχ ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά εκπφδηα
(Demir et al., 2007; Bin et al. 2004; Alajoutsijarvi et al., 2000; Bell, 1997; Leonidou, 2004)
θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζε γεσγξαθηθά – κέγεζνο αγνξάο ζηφρνπ -

απφζηαζε

θνπιηνχξαο (Ojala et al. 2007), θξίλνπκε ζεκαληηθφ λα αλαιχζνπκε πην ιεπηνκεξψο ηνπο
παξαθάησ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο. Με ιίγα ιφγηα, ζπγθεθξηκελνπνηνχκε θα
αλαιχνπκε γηα ηνλ θιάδν ηεο αγνξάο ινγηζκηθνχ, ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ
βηβιηνγξαθηθά θαη εθηελψο γηα ηηο αγνξέο. Σαπηφρξνλα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη
παξάγνληεο – εκπφδηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην παξάδεηγκα ηεο Intelligen.
Οη παξάγνληεο απηνί αλαθέξνληαη ζπρλά ζηελ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία θαη
επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ησλ Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ινγηζκηθνχ ζηηο δηεζλείο
αγνξέο (Bell, 1995; Bell, 1997; Coviello et al., 1997; Moen et al., 2004). Οη παξάγνληεο
απηνί παξάιιεια είλαη ζεκαληηθνί γηαηί ε θχζε ηνπ θιάδνπ ηεο εκπνξίαο ινγηζκηθνχ είλαη
ηέηνηα, πνπ επεξεάδεηαη ζπλερψο απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηηο ηάζεηο ζηελ δηεζλή
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αγνξά, ελψ ηαπηφρξνλα ν θιάδνο βξίζθεηαη ζπλερψο αληηκέησπνο κε παξακέηξνπο θαη
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηνπ. Με ηνπο παξάγνληεο απηνχο
δειαδή, έξρνληαη αληηκέησπεο ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ιφγσ ηεο ξαγδαίαο
ηερλνινγηθήο εμέιημεο αιιά θαη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ πξντφληνο ηνπο ην νπνίν ζπλήζσο
είλαη θηηαγκέλν γηα λα δηακνηξάδεηαη επξέσο, λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ κεγάιν αξηζκφ
αηφκσλ θαη λα πσιείηαη ζε κεγάιν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ αγνξψλ.
Γεληθά πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη επεηδή νη έξεπλεο πνπ αλαθέξνπλ ηελ γεσγξαθηθή
απφζηαζε σο βαζηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ επηινγή ηεο ρψξαο επέθηαζεο θαη
εγθαηάζηαζεο είλαη αξθεηά παιηέο (Chetty 1999; Clark et al., 2001) θαη ν θιάδνο ηεο
βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ δηαξθψο εμειίζζεηαη, δελ ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ παξάγνληα απηφ
πεξεηαίξσ ζηελ παξνχζα έξεπλα. Δμάιινπ ζήκεξα, ε εμάπισζε ηνπ Ίληεξλεη έρεη
εθκεδελίζεη ηα θφζηε δηαλνκήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Παξφια απηά, είλαη
γεληθά κεγάινο ν αξηζκφο ησλ εξεπλψλ (Bell 1995; Coviello and Munro 1997; Moen et al.,
2004) πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε επηινγή ηεο πξψηεο ρψξαο γηα επέθηαζεο απφ Μηθξέο θαη
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ επεξεάδεηαη πνιχ απφ ηελ γεσγξαθηθή απφζηαζε ηεο
ρψξαο θαη γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. Απηφ εμεγείηαη απφ ηελ ελδερφκελε
κηθξή γλψζε ηεο αγνξάο, πεξηνξηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πεξηνξηζκέλα
επαγγεικαηηθά δίθηπα πξνζβάζηκα απφ ηελ εηαηξία ζηελ λέα ρψξα.

1. Αληαγσληζκόο από κεγάιεο πνιπεζληθέο
Γηα κηα κηθξή ή κεζαία εηαηξία ινγηζκηθνχ, ηα κεγαζήξηα ηεο παγθφζκηαο
βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ, δελ απνηεινχλ απιά πξφβιεκα, αιιά βαζηθφ εκπφδην ζηελ
νπνηαδήπνηε εκπνξεπκαηηθή πξνζπάζεηα.
Μφλν ε θαηλνηνκία θαη ε δηεηζδπηηθφηεηα ιφγσ θάπνηνπ άιινπ αληαγσληζηηθνχ
πιενλεθηήκαηνο κηαο κηθξήο εηαηξίαο, κπνξεί λα ηελ θάλεη λα μερσξίζεη θαη λα κπνξέζεη
λα πνξεπηεί ζηελ δηεζλή αγνξά κε θάπνηα θέξδε. Οη κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο έρνπλ
πξφζβαζε ζε θαλάιηα δηαλνκήο πνπ νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ,
θαζψο ιφγσ ηνπ φηη κπνξεί λα είλαη λενεηζεξρφκελεο ζηελ αγνξά, δελ ππάξρεη
εκπηζηνζχλε πξνο απηέο νχηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαλνκείο, αιιά νχηε θαη απφ ηνπο
ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο. Σα πην πνιιά ηζρπξά θαλάιηα δηαλνκήο είλαη θαηνρπξσκέλα απφ
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ηνλ αληαγσληζκφ, ελψ ε πξφζβαζε ζην θαλάιη κπνξεί λα είλαη αξθεηά αθξηβή ή κπνξεί ε
δχλακε ηνπ θαλαιηνχ λα ζπγθεληξψλεηαη ζε έλαλ δηαλνκέα, πνπ ειέγρεη ηελ είζνδν ηνπ
θαλαιηνχ (Czinkota et al., 2001).
χκθσλα κε ην πεξηνδηθφ Forbes Global 2000, γλσζηφ γηα ηηο ιίζηεο θαη
θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ, νη δέθα κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ ζηνλ θφζκν γηα ην 2013
(http://www.forbes.com) είλαη:

1. Microsoft
2. Oracle
3. SAP
4. VMware
5. Symantec
6. CA
7. Fisherv
8. HCL Technologies
9. Intuit
10. Amadeus IT Holdings
Οη εηαηξίεο απηέο είλαη ηφζν ηεξάζηηεο πνπ γηα κηα κηθξή ή κεζαία εηαηξία
ινγηζκηθνχ ν αληαγσληζκφο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα κεηξεζεί.

2. Πξνζαξκνγή - ηνπηθνπνίεζε πξντόληνο: Κνπιηνύξα θαη Γιώζζα
α. Τνπηθνπνίεζε πξντόληνο
Ζ πξνζαξκνγή ηνπ πξντφληνο, παξάγνληαο πνπ δεκηνπξγεί ηελ απαίηεζε γηα ρξήκα
θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, εθφζνλ κηιάκε γηα ινγηζκηθφ,
έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη εμαξηάηαη ηαπηφρξνλα απφ ηελ
θνπιηνχξα θαη ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ζηφρνπ. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο ηνπηθνπνίεζεο
θαίλεηαη εάλ ιεθζεί ππφςε ε κεγάιε εκβέιεηα ησλ πξντφλησλ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ε
ηεξάζηηα παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά ζηελ νπνία ζηνρεχεη.
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Έλα ζηνηρείν πνπ νη εηαηξίεο πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε θαηά ηελ πξνζπάζεηα
επέθηαζήο ηνπο ζε λέεο αγνξέο ζην εμσηεξηθφ είλαη ε αλάγθε γηα πξνζαξκνγή ηνπ
πξντφληνο ζχκθσλα κε ηνλ πνιηηηζκφ, ηε γιψζζα θαη θπζηθά θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο
ρψξαο ζηφρνπ (Touru et al., 2008; Bell, 1996; Moen et al., 2004). Ζ πξννπηηθή ηνπ λα
κπνξεί κεηαθξαζηεί έλα ινγηζκηθφ πνπ παξάγεη θάπνηα εηαηξία πνπ ζθνπεχεη κειινληηθά
λα εμάγεη, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ ην ζηάδην ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ.
Παξφιν πνπ κηα ελδερφκελε κεηάθξαζε θνζηίδεη αθξηβά, εάλ απηφ έρεη πξνβιεθζεί απφ
ηελ αξρή ζίγνπξα ζα επηηξέςεη ζηελ εθάζηνηε εηαηξία λα δηεηζδχζεη ζε αγνξέο ζηηο νπνίεο
δηαθνξεηηθά δελ ζα κπνξνχζε (Moen et al., 2004). Δμάιινπ κηα κεηάθξαζε ζε κηα άιιε
γιψζζα πέξαλ ηεο αγγιηθήο κπνξεί λα απνηειέζεη πιενλέθηεκα θαη γηα ηνλ developer ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία, αιιά θαη γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε πνπ ζα
κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κε ην λέν πξντφλ.
Καηά ηελ δηαδηθαζία ηνπηθνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ινγηζκηθνχ, ζπλήζσο
απαηηείηαη ε κεηάθξαζε νιφθιεξνπ ηνπ πξντφληνο θαη φρη κφλν ησλ εηηθεηψλ ή ησλ
νδεγηψλ ρξήζεο. Δμάιινπ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην ινγηζκηθφ δηαλέκεηαη κέζσ ηνπ
Γηαδηθηχνπ, ελψ αληίζεηα, γηα άιια πξντφληα ηα θφζηε δηαθίλεζεο θαη κεηαθνξάο ζηελ
παγθφζκηα αγνξά είλαη πνιχ κεγάια. ια απηά ζπλεπψο δείρλνπλ πφζν πςειφ κπνξεί λα
είλαη ην θφζηνο πξνζαξκνγήο ηνπ πξντφληνο, πνπ ζπλήζσο είλαη αθαλέο θφζηνο,
ηδηαηηέξσο γηα κηα Μηθξή ή Μεζαία επηρείξεζε πνπ μεθηλά ηελ δηεζλνπνίεζή ηεο
(http://www.avangate.com).
Ζ ηνπηθνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ινγηζκηθνχ κε ιίγα ιφγηα, κπνξεί λα εμαζθαιίζεη
φηη ην πξντφλ ζα «κηιάεη ηελ γιψζζα» ηνπ θαηαλαισηή

θαη θαζψο ε εκπνξηθή

δξαζηεξηφηεηα απμάλεηαη, γίλεηαη νινέλα θαη πην εκθαλήο ε αλάγθε γηα ηνπηθνπνίεζε ηνπ
πξντφληνο ινγηζκηθνχ κε βάζε ηελ γιψζζα θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο αγνξάο ζηελ νπνία
απεπζχλεηαη. (http://www.avangate.com).
Οη επηρεηξήζεηο έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ, ηηο
κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο γεληθφηεξεο αιιαγέο ζηελ αγνξά,
θαηά ηε δηαδηθαζία εηζφδνπ ηνπο ζηηο δηάθνξεο λέεο αγνξέο. Έηζη, γίλεηαη θαλεξφο ν
ξφινο ηεο επειημίαο θαη ηεο ηαρχηεηαο πξνζαξκνγήο ηεο ηερλνινγίαο πνπ έρεη κηα ηέηνηα
εηαηξία ζηηο πξνηηκήζεηο θαη ησλ θαηαλαισηψλ –πειαηψλ γηα ηελ δηεζλνπνίεζή ηεο
(http://en.wikipedia.org/).
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β. Ο ξόινο ηεο θνπιηνύξαο θαη ηεο γιώζζαο ζηελ ηνπηθνπνίεζε
χκθσλα κε φζα θαίλνληαη απφ ηα εκπφδηα θαη γεληθφηεξα ηηο πξνθιήζεηο πνπ
έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ φηαλ αξρίζνπλ ηε
δηεζλνπνίεζή ηνπο, ε θνπιηνχξα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε φιεο ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο,
απνθάζεηο, ηξφπνπο δηνίθεζεο θαη επηινγήο εξγαδνκέλσλ θαη ζηε δηεθπεξαίσζε
νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο γεληθφηεξα. χκθσλα κάιηζηα κε ηνπο Coviello and Munro (1997),
Moen et al. (2004), θαζψο θαη άιινπο εξεπλεηέο, νη πεξηζζφηεξεο Μηθξέο ή Μεζαίεο
επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ επηιέγνπλ ηελ πξψηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ζην εμσηεξηθφ κε βάζε
ην πφζν κεγάιε απφζηαζε θνπιηνχξαο έρεη απφ ηελ αξρηθή ρψξα. Ηδηαηηέξσο ν Bell
(1995), ζε έξεπλά ηνπ ζε Μηθξέο θαη Μεζαίεο επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ, βξήθε φηη γηα ην
50 έσο 70% ησλ επηρεηξήζεσλ ε απφζηαζε θνπιηνχξαο απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα πνπ
επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο γηα εγθαηάζηαζε.
Κνπιηνχξα είλαη εθείλνο ν παξάγνληαο πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο αιιά θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο επέθηαζεο ηεο εηαηξίαο. Με ηνλ φξν
θνπιηνχξα ελλννχκε εθείλν ην ζχλνιν γλψζεσλ, πεπνηζήζεσλ, ηέρλεο, εζηθήο, λφκσλ,
εζίκσλ θαη άιισλ δπλαηνηήησλ ή ζπλεζεηψλ πνπ αθνξνχλ ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη ζε
απηφ ην ζχλνιν πάληα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ηξφπνο ζθέςεο. Σν ζχλνιν απηφ, έρεη ζαλ
επαθφινπζν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηεο θάζε πνιηηηζκηθήο νκάδαο, ηηο
δηαθνξεηηθέο θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θαη
ιήςεο απνθάζεσλ. Ο Hofstede εμάιινπ, ραξαθηεξίδεη ηελ θνπιηνχξα σο “the software of
the mind”.
Έηζη, είλαη εχθνια θαλεξφ, φηη ζηελ πεξίπησζή καο, νη παξάγνληεο θνπιηνχξαο
πνπ επεξεάδνπλ ηε δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε γιψζζα, ν ηξφπνο ιήςεο
απνθάζεσλ, ην επίπεδν κφξθσζεο, ε βαξχηεηα ή κε πνπ κπνξεί λα δίλεη κηα ρψξα ζηνλ
θιάδν ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηεο πιεξνθνξίαο, ε επηθνηλσλία κε πηζαλνχο κειινληηθνχο
πειάηεο, αιιά θαη ε εθάζηνηε εηαηξηθή θνπιηνχξα, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κέζα ζε
θάζε πνιηηηθφ ή νηθνλνκηθφ πιαίζην θάζε ρψξαο. Ζ θνπιηνχξα βέβαηα κπνξεί ζε κεγάιν
βαζκφ λα αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζε ζηνηρεία δηαπξαγκαηεχζεσλ κε πειάηεο ή θαη
ζπλεξγάηεο, αιιά θαη ζε δηαδηθαζίεο πιεξσκψλ. Έηζη, φπσο αλαθέξεη θαη ν Ojala (2007)
νη εηαηξίεο ινγηζκηθνχ αληηκεησπίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δπζθνιίεο ζηηο
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δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηελ επηθνηλσλία θαηά ηε δηάξθεηα θιεηζίκαηνο εκπνξηθψλ
ζπκθσληψλ θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ελδερφκελνπο δηαλνκείο. Φπζηθά, φπσο είλαη ινγηθφ,
νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ γξαθεία ζηε λέα ρψξα, φληαο πην θνληά ζηνλ πειάηε ή ηνλ
ζπλεξγάηε, ζα είλαη πην αζθαιείο ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζα κπνξνχλ κε
κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα λα «πείζνπλ» (Moen et al., 2004).
Ο παξάγνληαο ηεο γιψζζαο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν (Bell, 1995), ζε
νπνηνλδήπνηε θιάδν θαη λα αλήθεη κηα επηρείξεζε. Έηζη, κηα κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
ινγηζκηθνχ, γηα λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο
θαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο πειάηεο, ελδερφκελνπο ζπλεξγάηεο ή ππαιιήινπο, ζα πξέπεη
λα έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζεη ζηελ γιψζζα ηεο ρψξαο ζηφρνπ
(Moen et al., 2004). Άξα, απηφ ζα ζεκαίλεη ηελ πξφζιεςε θαηάιιεισλ αηφκσλ ή ηελ
εθπαίδεπζε ησλ ππαξρφλησλ. Αθφκε, γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή δηαπξαγκάηεπζε κε
κειινληηθνχο πειάηεο αιιά θαη γηα λα εθπέκπεη θχξνο θαη ζεβαζκφ πξνο απηνχο, ε εηαηξία
ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππνρξενχηαη απφ ηελ θαηάζηαζε λα γλσξίδεη ηελ λέα
γιψζζα αιιά θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνπιηνχξαο ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα
απεπζπλζεί καθξνπξφζεζκα.
Απηφ ζα ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα θξνληίζεη ψζηε ηα πξντφληα ινγηζκηθνχ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην θνηλφ ηεο λέαο ρψξαο ζηφρνπ, δηαζέηνληαο σο
επηινγή ζην πξντφλ – πξφγξακκα ηελ θαηάιιειε γιψζζα. Άξα θαη πάιη έξρεηαη
αληηκέησπε κε ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ αηφκσλ πνπ ζα είλαη γλψζηεο ηεο γιψζζαο
απηήο θαη ζα ηξνπνπνηήζνπλ ην πξντφλ, ψζηε απηφ λα απεπζχλεηαη ζην ελ ιφγσ θνηλφ
(Bell, 1995).
Αθφκε, ζε θάζε ρψξα κπνξεί ν ηξφπνο δηνίθεζεο λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηα
πξφηππα θαη ηηο ζπλήζεηεο πνπ επηθξαηνχλ εθεί. Κάζε λενεηζεξρφκελε εηαηξία πξέπεη λα
είλαη πξνεηνηκαζκέλε, γηαηί αθφκα θαη γηα πξντφληα ηφζν κεγάιεο εκβέιεηαο φπσο είλαη
ηα πξντφληα ινγηζκηθνχ, ην λα γλσξίδνπλ νη επηρεηξεκαηίεο ηηο ζπλήζεηεο θαη ζηνηρεία ηνπ
ηξφπνπ ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ ελδερφκελσλ ζπλεξγαηψλ ή πειαηψλ ηνπο, κπνξεί
λα ηνπο δψζεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, κπνξεί λα απνβεί θαίξην ζηελ δηαδηθαζία
δηεζλνπνίεζεο.
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3. Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα - πεηξαηεία
Σν ινγηζκηθφ απφ ηελ θχζε ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερή εμέιημε θαη
επηθξάηεζε ηνπ Ίληεξλεη, νδήγεζαλ ζηελ δπλαηφηεηα δηαλνκήο ηνπ ινγηζκηθνχ κέζσ ηνπ
Γηαδηθηχνπ. Γπζηπρψο φκσο, ν ηξφπνο απηφο δηαλνκήο θάλεη ην πξντφλ επάισην ζε θινπέο
θαη αληηγξαθέο, θαζψο θαη ππνβνεζάεη ηελ παξάλνκε θαη ζπρλά δσξεάλ δηαλνκή ηνπ.
Ωο παξαβίαζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ νξίδεηαη ε παξάλνκε ρξήζε έξγσλ πνπ
πξνζηαηεχνληαη

απφ

πλεπκαηηθή

ηδηνθηεζία,

κε

παξάιιειε

θαηαπάηεζε

ησλ

απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηφρνπ, φπσο απηά ηεο αλαπαξαγσγήο, δηαλνκήο,
πξνβνιήο ή εθηέιεζεο ηνπ θαηνρπξσκέλνπ έξγνπ ή ηεο δεκηνπξγίαο παξάγσγσλ έξγσλ,
ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ θαηφρνπ ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Ο ηειεπηαίνο είλαη ζπλήζσο
κία εθδνηηθή ή άιιε εηαηξεία πνπ εθπξνζσπεί ηνλ δεκηνπξγφ (http://el.wikipedia.org ).
Σελ πεηξαηεία, κπνξνχκε λα εληάμνπκε ζηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδεη κηα επηρείξεζε
ιφγσ αληαγσληζκνχ απφ άιιεο εηαηξίεο ζε θάζε λέα αγνξά.
Με ηηο ζπλερείο εμειίμεηο, νη εθδφηεο ινγηζκηθνχ αλέπηπμαλ ηερληθέο "δνθηκήο πξηλ
ηελ αγνξά" (try before you buy) γηα ηνπο θαηαλαισηέο, νη νπνίεο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα
ζηνπο ρξήζηεο λα δνθηκάδνπλ ην ινγηζκηθφ πξηλ πάξνπλ ηελ αγνξαζηηθή ηνπο απφθαζε
(Hadaya et al., 2008). κσο, αθφκα θαη νη ηερληθέο απηέο έρνπλ δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα
γίλεηαη αληηγξαθή ινγηζκηθνχ θαη κε εμνπζηνδνηεκέλε δηαλνκή ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ,
νη εθδφηεο ινγηζκηθνχ, έρνπλ αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ηερληθέο, είηε εθδίδνληαο
δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο ησλ πξντφλησλ πξνζηαηεπκέλεο απφ αληηγξαθή, ψζηε νη ρξήζηεο
πνπ δελ έρνπλ άδεηα ρξήζεο ηνπ πξντφληνο λα κελ κπνξνχλ εχθνια λα έρνπλ πιήξε
πξφζβαζε ζε φιεο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ παξά κφλν γηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα.
έηζη, φζν νη πξνζπάζεηεο απηέο γηα πξνζηαζία πνιιαπιαζηάδνληαη, έρεη αλαπηπρζεί ε
ηερλνινγία ηεο ςεθηαθήο δηαρείξηζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ (digital rights
management - DRM) φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη κέζνδνη ειεθηξνληθήο δηαλνκήο (Hadaya
et al., 2008).
Ζ αδεηνδφηεζε ηνπ ινγηζκηθνχ κπνξεί επηγξακκαηηθά (άββαο, 2009) λα έρεη ηηο
εμήο κνξθέο:
 Αδεηνδφηεζε κε ζπζηειιφκελν πεξηηχιηγκα (Shrink-wrapped)
 Αδεηνδφηεζε κε ζεηξηαθφ αξηζκφ
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 Αδεηνδφηεζε βαζηζκέλε ζηα ραξαθηεξηζηηθά
 Αδεηνδφηεζε βαζηζκέλε ζηελ ηνπνζεζία
 Αδεηνδφηεζε βαζηζκέλε ζην ρξφλν ρξήζεο (time-based)
 Αδεηνδφηεζε βαζηζκέλε ζηηο ζπλδηαιιαγέο (transaction-based)
 Αδεηνδφηεζε βαζηζκέλε ζην hardware (πιηθφ)
 Αδεηνδφηεζε βαζηζκέλε ζηελ δνθηκή (trial/demo version)
 Αδεηνδφηεζε βαζηζκέλε ζηνλ αξηζκφ ρξεζηψλ
 Αδεηνδφηεζε βαζηζκέλε ζηα έζνδα
 Αδεηνδφηεζε βαζηζκέλε ζε ππεξεζίεο
 Αδεηνδφηεζε βαζηζκέλε ζηε ρξήζε (pay per use)
Τπάξρνπλ βέβαηα θαη άιινη ηξφπνη γηα ηελ παξνρή άδεηαο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ
πνπ ε αλάιπζή ηνπο ηερληθά φκσο δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ παξνχζα εξγαζία.
Βέβαηα, κε ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ππάξρεη πιένλ έλαο
κεγάινο αξηζκφο απφ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δηάζεζεο ινγηζκηθνχ, ή απιψο παξνρήο
απηνχ. ε απηή ηελ πεξίπησζε αλαθεξφκαζηε ζε ινγηζκηθφ γηα ην νπνίν δίλεηαη άδεηα κε
βάζε θάπνηα πεξηνδηθή ζπλδξνκή. πλήζσο, θηινμελείηαη ζε θάπνην "ζχλλεθν"
ππνζηεξηδφκελν απφ αλεμάξηεηνπο πξνκεζεπηέο (independent software vendors - ISVs) ή
παξφρνπο ππεξεζηψλ εθαξκνγψλ (application service providers - ASPs). Οη ρξήζηεο έρνπλ
πξφζβαζε ζε απηφ κέζσ ελφο δηαθνκηζηή θαη ελφο πεξηεγεηή δηαδηθηχνπ.
Σν SaaS επίζεο, γεληθά έρεη επηθξαηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ζαλ ζηξαηεγηθή
αλάπηπμεο πξντφλησλ γηα ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ, θαζψο απηφ δελ ρξεηάδεηαη
θπζηθή δηαλνκή θαη αλαπηχζζεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ αθαξηαία. δελ ππήξμε φκσο
εχθνιν γηα ηνπο παξαδνζηαθνχο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ λα εηζέιζνπλ ζε απηφ ην
κνληέιν, θαζψο απηφ κπνξεί λα κελ ηνπο απνθέξεη ηα ίδηα έζνδα, ελψ απφ ηελ άιιε δελ
κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη κε ηα ίδηα δίθηπα δηαλνκήο, ιφγσ απμεκέλνπ
θφζηνπο θαη κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο ηνπο (http://en.wikipedia.org).
Οη εθδφηεο ινγηζκηθνχ ινηπφλ, γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ πεηξαηεία, εθαξκφδνπλ
ζπλήζσο είηε αλαραηηηζηηθέο κεζφδνπο, είηε πξνιεπηηθέο (Gopal et al., 1997). Οη πξψηεο,
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ θξνπζκάησλ ρξήζεο πεηξαηηθνχ
ινγηζκηθνχ. Ζ απεηιή λνκηθψλ θπξψζεσλ θαη νη ηδηαίηεξεο θακπάληεο ελεκέξσζεο γηα ην
ζέκα ηεο πεηξαηείαο είλαη δχν ηέηνηα παξαδείγκαηα. Αληίζεηα, νη παξεκπνδηζηηθέο
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ελέξγεηεο, πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο ηερληθέο ιχζεηο θαη παξεκβάζεηο νη νπνίεο θαζηζηνχλ
πνιχ αθξηβή ηελ πεηξαηεία ινγηζκηθνχ (Gopal et al., 1997). Σέηνην παξάδεηγκα απνηεινχλ
είδε ινγηζκηθνχ θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε λα είλαη δχζθνιν θαη ρξνλνβφξν λα
αληηγξαθνχλ απφ κε θαηφρνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο.
πλήζσο, ην hardware ησλ ππνινγηζηψλ θαη γεληθά ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
ζηε ιεηηνπξγία ηνπο ινγηζκηθφ, πσινχληαη κε ελζσκαησκέλν ην ινγηζκηθφ. Δίλαη έηζη
εχινγν λα αλαξσηεζεί θαλείο, εάλ κε ηνλ ηξφπν απηφ έρνπκε πψιεζε θαζεαπηνχ ηνπ
ινγηζκηθνχ ή εάλ πξαθηηθά δίλεηαη άδεηα ρξήζεο ηνπ. Οη δηαθσλίεο γηα ην ζέκα είλαη
πνιιέο θαη γη‟ απηφ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ππφζεζεο
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζηελ νπνία ελεπιάθεζαλ δχν κεγάιεο εηαηξίεο θαηαζθεπήο
ινγηζκηθνχ (Robbins, 2013).
Ζ πψιεζε ινγηζκηθνχ κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλαληάηαη πάξα
πνιχ ζπρλά πιένλ θαζψο είλαη θαη νινέλα θαη πην απιή δηαδηθαζία. Γπζηπρψο φκσο, άιιν
ηφζν ζπρλή είλαη ε πηζαλφηεηα δηαθίλεζεο πιαζηψλ θαη παξάλνκσλ πξντφλησλ.
Οη βαζηθνί ιφγνη πνπ σζνχλ ζηελ πεηξαηεία είλαη (Cheng et al., 1997):
•

ην ινγηζκηθφ κπνξεί λα είλαη πνιχ αθξηβφ

•

θάπνηνη ζέινπλ απιψο λα ην δνθηκάζνπλ

•

ή ζέινπλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα κηθξφ κφλν ρξνληθφ δηάζηεκα

•

είλαη πνιχ εχθνιν λα αληηγξαθεί, αθφκα θαη έρνληαο ιίγεο γλψζεηο

•

ελ αλακνλή θάπνηαο λέαο έθδνζεο αληηγξάθεηαη ε παιηά

•

δελ ππάξρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο λα πηαζηεί θαλείο

•

ε πεηξαηεία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζαλ δηθαηνινγία απφ ηνπο
θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ γηα ηηο απμεκέλεο ηηκέο

•

ε άδεηα ρξήζεο πνπ δίλεηαη κε ηελ αγνξά έρεη πνιινχο πεξηνξηζκνχο (Cheng et al.,
1997)

α. ΗΠΑ
ζνλ αθνξά ζηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη ζηηο άδεηεο ρξήζεο πνπ παξέρνληαη
κε ηελ αγνξά ινγηζκηθνχ ζηηο ΖΠΑ, πξσηίζησο αλαθέξεηαη φηη ν πάξνρνο ηεο άδεηαο
ρξήζεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηελ άδεηα δηαλνκήο ή φρη ηνπ ινγηζκηθνχ θαη λα
απαγνξεχζεη ηελ πεξεηαίξσ αληηγξαθή ηνπ. Απηφο θαηά βάζε είλαη θαη ν λφκνο γηα ηελ
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πξνζηαζία πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Ο ηδηνθηήηεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ινγηζκηθνχ γηα
ππνινγηζηέο είλαη θαη απηφο πνπ έρεη ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα λα αλαπαξάγεη ην
ινγηζκηθφ, λα θηηάμεη άιια παξάγσγα απφ απηφ πξντφληα θαη λα δηαλείκεη αληίγξαθα ηνπ
ινγηζκηθνχ ζην θνηλφ.
Καηά ηελ πξνζπάζεηα λα γίλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζην αλ θάπνην πξντφλ ινγηζκηθνχ
έρεη πσιεζεί ή έρεη δνζεί άδεηα γηα ηελ ρξήζε ηνπ, ηα δηθαζηήξηα ζηηο ΖΠΑ είηε δίλνπλ
αφξηζηεο είηε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο (Robbins, 2013). Παξάδεηγκα αφξηζηεο
απφθαζεο

απνηειεί

ε

ππφζεζε

DSC

Communications

Corp.

ελαληίνλ

Pulse

Communications, Inc. Σν δηθαζηήξην απνθάλζεθε φηη ην γεγνλφο φηη ε πξψηε εηαηξία
πιήξσζε γηα λα ρξεζηκνπνηεί ην πξντφλ πιεξψλνληαο έλα πνζφ εθάπαμ, δελ ζεκαίλεη θαη
φηη ε εηαηξία κπνξεί λα θηηάμεη αληίγξαθα ηνπ πξντφληνο ή λα κνηξαζηεί ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ινγηζκηθφ ζε ηξίηνπο (Robbins, 2013).
Πην ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο έδσζε ην δηθαζηήξην ζηελ πεξίπησζε ηεο Vernor
ελαληίνλ ηεο Autodesk, Inc. (Samuelson, 2011). ηελ πξνζπάζεηα λα θαζνξηζηεί εάλ ην
ινγηζκηθφ αλήθεη ζε απηφλ πνπ θάλεη ηελ αγνξά, ηα εξσηήκαηα πνπ απαληήζεθαλ ήηαλ:
πξψηνλ, ν θάηνρνο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο νξίδεη φηη ν ρξήζηεο έρεη άδεηα ρξήζεο,
δεχηεξνλ φηη ν θάηνρνο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο απαγνξεχεη απζηεξά
ζηνλ ρξήζηε λα αλαπαξάγεη ην ινγηζκηθφ θαη ηξίηνλ φηη ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο
πεξηνξηζκνχο ζηελ ρξήζε. Έηζη, ην δηθαζηήξην θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη
αγνξαζηέο ησλ πξντφλησλ ηεο Autodesk ήηαλ απιψο θάηνρνη ηεο άδεηαο ρξήζεο ησλ
αληηγξάθσλ ηνπο θαη φρη ηδηνθηήηεο. Ζ άδεηα εμάιινπ, πεξηφξηδε ηνλ ρξήζηε απφ ηελ
αληηγξαθή, ελνηθίαζε, κεηαθνξά άδεηαο ζε ηξίην πξφζσπν, ηξνπνπνίεζε ή κεηάθξαζε ηνπ
ινγηζκηθνχ, απφ ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο θαη πνιιά άιια.
αθφκε θαη γηα απηφλ πνπ έθαλε ηελ πψιεζε, ην δηθαζηήξην απνθάλζεθε φηη επξφθεηην θαη
πάιη γηα αδεηνδφηεζε παξά γηα πψιεζε (Samuelson, 2001).
Δπεηδή πνιχ ζπρλά ην ινγηζκηθφ πσιείηαη ελζσκαησκέλν ζε θάπνηα ζπζθεπή, έρεη
δεκηνπξγεζεί ην εξψηεκα εάλ ην ινγηζκηθφ απηφ πσιείηαη ζαλ είδνο ή εάλ απιψο δίλεηαη
θάπνηα άδεηα γηα ηελ ρξήζε ηνπ (Robbins, 2013). Έρεη έηζη ππνζηεξηρζεί φηη έρνπκε
απψιεηα ειέγρνπ ησλ αγνξαπσιεζηψλ φηαλ πξφθεηηαη γηα δηαλνκή ησλ ζπζθεπψλ πξνο
πψιεζε, θάηη ην νπνία γεληθά έρεη αξρίζεη λα κελ έρεη θακία ηζρχ. ζηελ πεξίπησζε έηζη
ηεο Adobe Systems Inc. ελαληίνλ Hoops Enterprise LLC, φπνπ ε θαηεγνξνχκελε εηαηξία
είρε αθαηξέζεη ην ελζσκαησκέλν ζηηο ζπζθεπέο ινγηζκηθφ θαη πξνζπάζεζε λα ην
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πνπιήζεη ζην EBay (Robbins, 2013). Έηζη, απνθαζίζηεθε φηη ίζρπε ε παξνρή άδεηαο
ρξήζεο ηνπ ελζσκαησκέλνπ ινγηζκηθνχ ηεο Adobe, πνπ φκσο δελ ζπκβάδηδε κε ηελ
άπνςε φηη ε εηαηξία έραλε θάζε δηθαίσκα ειέγρνπ ησλ αληηγξάθσλ ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ
πνχιεζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ απηά ελζσκαηψζεθαλ ζηηο ζπζθεπέο θαη άξρηζαλ λα
δηαλέκνληαη απφ άιινπο. Βαζηθφ επηρείξεκα ηνπ δηθαζηεξίνπ ήηαλ φηη ηα ζπκθσλεηηθά
ηεο Adobe δήισλαλ φηη επξφθεηην γηα άδεηα ρξήζεο θαη φηη ππήξραλ ζεκαληηθνί
πεξηνξηζκνί

δηαλνκήο

θαη

ρξήζεο.

παξφιν

πνπ

νη

πεξηνξηζκνί

απηνί

δελ

ζπγθεθξηκελνπνηήζεθαλ, έγηλε μεθάζαξν φηη νη θαηαζθεπαζηέο ζπζθεπψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζκηθφ απαγνξεχεηαη λα αθαηξέζνπλ ην ινγηζκηθφ απφ ηηο ζπζθεπέο ή
λα ην ζπλδέζνπλ κε άιιεο ζπζθεπέο πνπ δελ έρεη εγθξίλεη ε Adobe (Robbins, 2013).
Σν γεγνλφο εμάιινπ φηη ην ινγηζκηθφ παξέρεηαη καδί κε θάπνηα άδεηα ρξήζεο γηα
λα πξνζηαηεχζεη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία πνπ αθνξά ην θάζε ηέηνην πξντφλ, δελ δίλεη
ιχζε ζην εάλ ην ινγηζκηθφ πσιείηαη θαζεαπηφ ή εάλ δίλεηαη απιψο άδεηα γηα ηελ ρξήζε
ηνπ. Ο πάξνρνο ηεο άδεηαο ρξήζεο ινγηζκηθνχ, γηα λα είλαη ζίγνπξνο φηη ζα εκπνδίζεη ηελ
πεξεηαίξσ θαη ρσξίο άδεηα δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ηνπ, ζα πξέπεη λα θξνληίδεη ψζηε ε
ζχκβαζε παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ ρξήζεο πνπ ζπλνδεχεη ην ινγηζκηθφ δελ ζα πξέπεη
λα εξκελεχεηαη σο πξαγκαηνπνίεζε κηαο πψιεζεο ησλ αληηγξάθσλ απηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηε ζπκθσλία.
Μεηά ηε δίθε Vernor πνπ πξναλαθέξζεθε θαη είρε κεγάιε ζεκαζία γηα ηνπο
θαλνληζκνχο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζην ινγηζκηθφ γεληθφηεξα, πηζηεχεηαη φηη αθφκα θαη
κεηξηνπαζείο πεξηνξηζκνί ρξήζεο θαη κεηαβίβαζεο δηθαησκάησλ ζηελ άδεηα ρξήζεο, ζα
αξθνχλ γηα λα απνθεπρζνχλ αληηγξαθέο θαη θινπέο (Samuelson, 2011). κσο, ππάξρνπλ
αθφκε πνιιέο παξάκεηξνη δηθαησκάησλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, θαζψο ν θιάδνο
ζπλερψο αιιάδεη, θαη ηδηαηηέξσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη πψιεζε ινγηζκηθνχ
ελζσκαησκέλνπ ζε ζπζθεπέο, δηαλνκήο δηαθεκηζηηθνχ πξνσζεηηθνχ πιηθνχ ή θαηαζθεπήο
εμαηνκηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ, εηδηθά φηαλ κε ηελ αγνξά πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί ε
πξνζδνθία φηη ν πειάηεο θαηέρεη αληίγξαθα ηνπ ινγηζκηθνχ. Σα ρακειφηεξα πνζνζηά
πεηξαηείαο ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ έρνπλ νη ΖΠΑ, κε πνζνζηφ πεηξαηείαο
20%, θαζψο θαη ε Ηαπσλία θαη ην Λνπμεκβνχξγν κε αληίζηνηρα πνζνζηά.

β. Δπξώπε
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Ζ βηνκεραλία ινγηζκηθνχ ζπλερψο αιιάδεη θαη πεξηιακβάλεη νινέλα θαη
πεξηζζφηεξεο θαη δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο πνπ πξέπεη νη επηρεηξεκαηίεο λα έρνπλ ππφςε.
Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηελ Δπξψπε, ην Δπξσπατθφ δηθαζηήξην έρεη εθδψζεη δχν
απνθάζεηο επαλαζηαηηθέο γηα ηηο εηαηξίεο πνπ εκπνξεχνληαη ινγηζκηθφ. ην δηθαζηήξην
απνθάζηζε πξψηνλ φηη νη θάηνρνη αδεηψλ ινγηζκηθνχ κπνξνχλ λα κεηαπσιήζνπλ ην
κεγάιεο δηάξθεηαο άδεηαο ρξήζεο ινγηζκηθφ πνπ θαηέρνπλ θαη δεχηεξνλ φηη ην ινγηζκηθφ
ππνινγηζηψλ κπνξεί λα ην επεμεξγαζηεί θαλείο αληηζηξφθσο ψζηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη
γηα ηελ θαηαζθεπή λένπ αληαγσληζηηθνχ πξντφληνο, ρσξίο λα παξαβηάδνληαη ηα
πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ ηδηνθηήηε. νη δχν απηέο απνθάζεηο αλνίγνπλ ην δξφκν γηα ηελ
δεκηνπξγία αγνξψλ "γελφζεκσλ" ή απνκηκήζεσλ πξντφλησλ ινγηζκηθνχ.
Παξαθάησ αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά θάπνηεο απφ ηηο γεληθέο νδεγίεο πνπ ππάξρνπλ
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα:


Οδεγία 2004/48/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29εο
Απξηιίνπ 2004 ζρεηηθά κε ηελ Δπηβνιή ησλ Γηθαησκάησλ Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο
(ΔΔ L 157 ηεο 30.4.2004) Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζκ. L 195 ηεο 02/06/2004



Οδεγία 2001/29/ΔΚγηα ηελ Δλαξκφληζε Οξηζκέλσλ Πηπρψλ ηνπ Γηθαηψκαηνο ηνπ
Γεκηνπξγνχ θαη πγγεληθψλ Γηθαησκάησλ ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο.



Οδεγία 96/9/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηε Ννκηθή Πξνζηαζία ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ.
Καη γηα ηελ Διιάδα:



Τ.Α. 8300/2003, Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Γεκνζίσλ Βηβιηνζεθψλ



Ν. 3184/2003, Κχξσζε ηεο πλζήθεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Γηαλνεηηθήο
Ηδηνθηεζίαο γηα ηελ Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία



Ν.3183/2003 - Κχξσζε ηεο πλζήθεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Γηαλνεηηθήο
Ηδηνθηεζίαο γηα ηηο εθηειέζεηο θαη ηα θσλνγξαθήκαηα



Ν. 3057/2002, Δλαξκφληζε Οξηζκέλσλ Πηπρψλ ηνπ Γηθαηψκαηνο ηνπ Γεκηνπξγνχ
θαη ησλ πγγεληθψλ Γηθαησκάησλ ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Άιιεο
Γηαηάμεηο, Άξζξν 81 (Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία
2001/29)
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Σα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία πεξί παξαβίαζεο πλεπκαηηθψλ
δηθαησκάησλ εληάζζνληαη ζην λφκν 2121/1993, γλσζηφ θαη σο λφκν πεξί πλεπκαηηθψλ
δηθαησκάησλ. Ζ ιήςε αληηγξακκέλεο κνπζηθήο ζεσξείηαη λφκηκε ζε νξηζκέλεο ρψξεο ζην
πιαίζην ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, φπσο ν Καλαδάο, ε Πνισλία, ε Οιιαλδία θαη ε
Ηζπαλία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηξαγνχδηα δελ πσινχληαη. ηνλ Καλαδά, ε ιήςε
νπνηνπδήπνηε αξρείνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη λφκηκε,
αξθεί λα κελ αθνινπζείηαη απφ νπνηαδήπνηε εκπνξηθή ρξήζε. Απελαληίαο, ε δηαλνκή
ηέηνησλ αξρείσλ (φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε κεηαθφξησζε ζε δίθηπα P2P) είλαη παξάλνκε.

γ. O BSA
ήκεξα, ν BSA, είλαη ν πιένλ αξκφδηνο νξγαληζκφο ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηελ
παγθφζκηα βηνκεραλία εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θαηαζθεπαζηψλ
hardware θαη έρεη δεζκεπηεί λα πξνσζεί έλα αζθαιέο θαη λφκηκν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ
(http://ww2.bsa.org). Έηζη, θαηά ηνλ BSA, ε πεηξαηεία ινγηζκηθνχ νξίδεηαη σο ε κε
εμνπζηνδνηεκέλε αληηγξαθή ή ε δηαλνκή ινγηζκηθνχ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ
ιήςε, αληηγξαθή, θνηλή ρξήζε, πψιεζε ή εγθαηάζηαζε πνιιαπιψλ αληηγξάθσλ ζε
πξνζσπηθνχο ή εηαηξηθνχο ππνινγηζηέο. Απηφ πνπ νη πεξηζζφηεξνη δελ θαηαλννχλ φηαλ
αγνξάδνπλ ινγηζκηθφ, είλαη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αγνξάδνπλ ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ θαη
φρη ην ίδην ην ινγηζκηθφ (http://ww2.bsa.org). Ζ άδεηα ζα πξέπεη λα δηαβάδεηαη πνιχ
πξνζεθηηθά γηαηί θαζνξίδεη ζε πφζνπο ππνινγηζηέο επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ
ινγηζκηθνχ. Δπνκέλσο ,ε δεκηνπξγία πεξηζζνηέξσλ αληηγξάθσλ απφ φζα νξίδεη ε άδεηα
απνηειεί πεηξαηεία.
Γεληθά ε πεηξαηεία, φπσο αιιηψο ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε κε έλαλ πην
ζχγρξνλν νξηζκφ ηελ θαηαπάηεζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, φπσο αλαθέξεηαη θαη
ζηελ έξεπλα ηεο BSA (Business Software Alliance), έλαλ δηεζλή νξγαληζκφ επηρεηξήζεσλ
ινγηζκηθνχ, ζεσξείηαη ην ρεηξφηεξν πξφβιεκα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε βηνκεραλία θαη θαη‟
επέθηαζε θαη γηα ηηο πξνζπάζεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ γηα δηεζλή επέθηαζε.
Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο παξαβίαζεο ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ
δεκηνπξγηθψλ έξγσλ σο "πεηξαηεία" μεθίλεζε πξηλ ζεζκνζεηεζεί ε έλλνηα ηεο πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο λνκηθά. Ζ πεηξαηεία παξαδνζηαθά αλαθέξεηαη ζε πξάμεηο παξαβίαζεο
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ γίλνληαη κε πξφζεζε θαη νηθνλνκηθφ φθεινο, παξφηη πην
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πξφζθαηα νη θάηνρνη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πεξηγξάθνπλ ηελ δηαδηθηπαθή παξαβίαζε
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο -θαη, εηδηθφηεξα, πνπ ζρεηίδεηαη κε νκφηηκε επηθνηλσλία θαη
δηακνηξαζκφ αξρείσλ (peer-to-peer) σο "πεηξαηεία". Οη θάηνρνη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
ζπρλά αλαθέξνληαη ζηελ παξαβίαζε απηήο κε ηνλ φξν "θινπή".
ηαλ πξνγξάκκαηα αληηγξάθνληαη θαη δηαλέκνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ρσξίο
άδεηα, απηφ γίλεηαη ζπλήζσο ζε ππεξβνιηθά ρακειέο ηηκέο ή αθφκα ζπρλφηεξα πιένλ θαη
δσξεάλ. ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην Γηαδίθηπν είλαη ην κέζν
δηαθήκηζεο, πξνζθνξάο, πψιεζεο ή δηαλνκήο παξάλνκνπ ινγηζκηθνχ. Ζ Business
Software Alliance εθηηκά φηη ππάξρνπλ πάλσ απφ 840.000 ηζηνζειίδεο πνπ πσινχλ
παξάλνκν ινγηζκηθφ, ην νπνίν εκθαλίδνπλ σο γλήζην. Πνιινί θαηαλαισηέο πνπ
πξνκεζεχνληαη ινγηζκηθφ απφ ην δηαδίθηπν, δελ παξαιακβάλνπλ πνηέ ηα πξνγξάκκαηα γηα
ηα νπνία πιήξσζαλ. Άιινη πάιη δελ θαηαθέξλνπλ πνηέ λα πάξνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο πίζσ,
φηαλ δηαπηζηψζνπλ φηη ην πξντφλ πνπ ηνπο έζηεηιαλ είλαη πιαζηφ.
Ζ επθνιία δεκηνπξγίαο κηαο ηζηνζειίδαο θαη ζηε ζπλέρεηα ε πξνζθνξά θαη
δηαθίλεζε ινγηζκηθνχ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη απμήζεη αλεζπρεηηθά ηηο πσιήζεηο
πεηξαηηθνχ ινγηζκηθνχ. Παξάιιεια φκσο, ε απφηνκε αχμεζε ησλ εηαηξεηψλ e-commerce
θαη ησλ αγνξψλ κέζσ Γηαδηθηχνπ γεληθφηεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλσλπκία θαη ηελ
παληειή έιιεηςε ειέγρνπ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θάλεη πνιχ πην εχθνιε γηα ηνπο δξάζηεο
ηελ παξάλνκε πψιεζε θαη δηάζεζε ινγηζκηθνχ.
Παξάιιεια, νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ν Καλαδάο θαη ε Γεξκαλία, έρνπλ πεξηνξίζεη
ηηο πνηλέο γηα ηελ παξαβίαζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο κε κε εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Οη BSA
(Business Software Alliance) θαη IDC (International Data Corporation) ππνζηεξίδνπλ φηη
νη απψιεηεο απφ ηελ πεηξαηεία ινγηζκηθνχ ππεξέβεζαλ ηα 51 δηο δνιάξηα, κφλν γηα ην
2009, θαζψο θαη φηη ε κείσζε ηεο πεηξαηείαο ινγηζκηθνχ θαηά κφιηο 10 πνζνζηηαίεο
κνλάδεο θαηά ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα ζα δεκηνπξγνχζε πεξίπνπ 500,000 λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο θαη ζα δηνρέηεπε πεξίπνπ 140 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηηο αζζελείο νηθνλνκίεο.
χκθσλα κε ηηο κειέηεο ησλ παξαπάλσ νξγαληζκψλ, ην πςειφηεξν πνζνζηφ πεηξαηείαο
ζεκεηψλεηαη ζηελ Αξκελία (93%). Οη Κίλα θαη Ηλδία βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο 17 θαη 41
αληίζηνηρα, κε 82% θαη 69% θαηαγεγξακκέλεο πεηξαηείαο ινγηζκηθνχ. Σν ρακειφηεξν
πνζνζηφ πεηξαηείαο, ζχκθσλα κε έξεπλα, παξαηεξείηαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο
Ακεξηθήο (20%).
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Γεληθά, ην ινγηζκηθφ πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε ξπζκίζεηο πλεπκαηηθψλ
δηθαησκάησλ, θαζψο έηζη κφλν νη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνχλ λα εηζπξάηηνπλ ρξήκαηα γηα
ηελ δνπιεηά ηνπο, θαη λα πξνσζείηαη εμάιινπ θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία
(OECD, 2009). Οη παξαβηάζεηο επνκέλσο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ κπνξνχλ λα
έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηα ηνπο κηθξνχο εηδηθά θαη αλεμάξηεηνπο πξνγξακκαηηζηέο.
ην πξφβιεκα φκσο γεληθά ζπλερίδεη λα δηνγθψλεηαη παξά ηηο απμεκέλεο πιένλ
πξνζπάζεηεο γηα πεξηνξηζκφ ηνπ.
Ζ πεηξαηεία κπνξεί λα απνβεί θαηαζηξνθηθή θαη γηα κηα εηαηξία, κεηψλνληαο
δξακαηηθά ηηο πσιήζεηο ηεο, αθφκα θαη απφ ηελ πψιεζε ηνπ επξχηεξνπ θχθινπ πξντφλησλ
ηεο, κε έρνληαο ηελ επθαηξία λα πξνσζήζεη θαηλνχξηα πξντφληα θαη λα εθκεηαιιεπηεί
ελδερνκέλσο ηηο ηδέεο ησλ ρξεζηψλ, αθνχ απηνί ζηελ πεξίπησζε απηή ην έρνπλ απνθηήζεη
παξάλνκα. Δμάιινπ νη εηαηξίεο δελ γλσξίδνπλ ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ησλ
πξντφλησλ ηνπο κε κπνξψληαο αθφκα θαη λα εμειίμνπλ ην ινγηζκηθφ ηνπο αλαιφγσο
πξνηηκήζεσλ ή ρξεζηηθφηεηαο (Givon et al., 1995).
Καη ν Stamatellos (2007) αλαθέξεη φηη πεξίπνπ ην 90% ηνπ λένπ ινγηζκηθνχ πνπ
θαηαζθεπάδεηαη, ππφθεηηαη ζε πεηξαηεία.
χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ BSA (Business Software Alliance) γηα ην 2009, ε
πεηξαηεία απμήζεθε απφ 41% πνπ ήηαλ ην 2008, ζε 43% ην 2009, γεγνλφο θπζηθά πνπ
νθείιεηαη θαη ζηελ ζπλερή ηα ηειεπηαία ρξφληα αχμεζε ησλ αγνξψλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ.
Παξάιιεια βέβαηα ππήξμαλ θαη ρψξεο ζηηο νπνίεο ε πεηξαηεία κεηψζεθε, ιφγσ
νξγαλσκέλεο λνκηκνπνίεζεο ηεο πψιεζεο ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ, εθπαίδεπζε ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε θξαηηθνχο θνξείο, αιιαγέο ζε δηάθνξεο ηερλνινγίεο φπσο ε δηαρείξηζε
ςεθηαθψλ δηθαησκάησλ (Digital Rights Management DRM) (Hadaya et al., 2008). Σα
πςειφηεξα πνζνζηά πεηξαηείαο έρνπλ ε Γεσξγία, ην Μπαγθιαληέο, ε Εηκπάκπνπε θαη ε
Μνιδαβία, πνπ θπκαίλνληαη αθφκα θαη γχξσ ζην 90%.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο δεκηνπξγίαο λένπ ινγηζκηθνχ απφ ηηο εηαηξίεο, ζα πξέπεη λα
ζεκεησζνχλ ηα εμήο:
πλήζσο, νη επαγγεικαηίεο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ, ρξεζηκνπνηνχλ έηνηκν
ινγηζκηθφ ην νπνίν παίξλνπλ απφ άιιεο πεγέο, ην νπνίν θάπνηεο θνξέο εκπεξηέρεη
πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη ζπλεπψο θπξψζεη γηα ηε κε νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ.
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4. Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο - αληαγσληζκόο από πνιπεζληθέο
Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο Μηθξέο ή Μεζαίεο επηρεηξήζεηο, ε πξφζβαζε ζε λέεο γλψζεηο θαη νη
δξαζηεξηφηεηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο είλαη αθξηβή θαη ζπρλά πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηέο
ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο πξνθιήζεηο ζηελ είζνδν ζηηο
λέεο αγνξέο θαη ζηελ πξφζβαζε ζε ηαιέλην θαη θεθάιαην (OECD, 2009). ε γεληθέο
γξακκέο ζα πξέπεη λα αληιήζεη πφξνπο πέξα απφ ηελ επηρείξεζε λα ζπγθεληξψζνπλ ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρία. Πνιιέο κηθξέο εηαηξείεο ινγηζκηθνχ αληηκεησπίδνπλ
δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ζηα δίθηπα ηεο γλψζεο θαη ζηελ εχξεζε
εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Οη επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ γεληθά, εμαξηψληαη ζε κεγάιν
βαζκφ απφ ηηο άπιεο επελδχζεηο, φπσο ε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε, ε δηαρείξηζε ησλ
πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ε εθπαίδεπζε (OECD, 2009).
χκθσλα κε ηνλ Bell (1997), ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ησλ Μηθξψλ θαη
Μεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ινγηζκηθνχ, έρνπλ ζρέζε κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη ζέκαηα
κάξθεηηλγθ. νη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο γεληθά, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ απφ
δαζκνχο, κέρξη θφζηε εγθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ή εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ ή θαη
πεξηνξηζκψλ απφ ηελ λέα ρψξα, είλαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηδηαηηέξσο ηηο Μηθξέο
θαη Μεζαίεο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ.
Οη νηθνλνκηθνί παξάγνληέο είλαη ίζσο ν πξψηνο ιφγνο πνπ ζα απέηξεπε κηα
νπνηαδήπνηε επηρείξεζε απφ ην λα δηεζλνπνηεζεί. Ζ εχξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ
ε θάζε επηρείξεζε έρεη αλάγθε γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο επηπιένλ δξαζηεξηφηεηέο ηεο
είλαη βαζηθφ ζηνηρείν πνπ πξνβιεκαηίδεη ηηο επηρεηξήζεηο ζε θάζε πξνζπάζεηα γηα
επέθηαζε εμσηεξηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξεο Μηθξέο ή Μεζαίεο επηρεηξήζεηο
δελ δηαζέηνπλ ην αλαγθαίν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηελ
ελδερφκελε ηνπηθνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ηεο εηαηξίαο, αιιά θαη πηζαλφηαηα ζηηο λέεο
εγθαηαζηάζεηο ηεο ζηελ θαηλνχξηα αγνξά (Bell, 1997). Δηδηθά γηα κηα επηρείξεζε
ινγηζκηθνχ, αθφκε θαη αλ ηα κεηαθνξηθά ηεο θφζηε είλαη κεδεληθά, έρεη λα δηαζθαιίζεη
φηη ζα δηαζέηεη ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ ζπλερή
εθπαίδεπζή ηνπ, θαζψο ε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο πξντφλησλ είλαη
απηφ πνπ ζα ηεο δψζεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ηδηαηηέξσο δε φηαλ πξφθεηηαη γηα
λέεο αγνξέο κε κεγάιν αληαγσληζκφ.
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Σν θεθάιαην πνπ ζα πξέπεη λα επελδπζεί γηα ηελ έξεπλα αγνξάο, ηελ ζηειέρσζε,
ηελ εθπαίδεπζε, ηα ηαμίδηα ζηε λέα ρψξα, ηηο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ, αθφκα θαη ηα πάγηα
έμνδα ελδερνκέλσο γηα ην ζηήζηκν ελφο γξαθείνπ ζηε λέα ρψξα επηβάιιεηαη λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ νξγάλσζε ηεο
επέθηαζήο ηεο.
Βέβαηα, ην θεθάιαην πνπ απαηηείηαη δελ πεξηνξίδεηαη ζε απηφ, αιιά πξέπεη λα
ιεθζνχλ ππφςε παξάγνληεο φπσο ε πξφζιεςε επηπιένλ πξνζσπηθνχ ζηε ρψξα εηζφδνπ,
νη ελδερφκελεο δηαδηθαζίεο πξνψζεζεο θαη κάξθεηηλγθ πνπ ζα απαηηνχληαη εθεί, θαζψο ε
εηαηξία είλαη πνιχ πηζαλφ λα είλαη άγλσζηε ζην θνηλφ θαη έλα κεγάιν κέξνο απφ θφζηε
επηθνηλσλίαο κε ηνπο αλζξψπνπο εθεί, θφζηε ηαμηδηψλ, αθφκα θαη θφζηε εγθαηάζηαζεο
εάλ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί κνλάδα ηεο εηαηξίαο ζηε λέα ρψξα εγθαηάζηαζεο.
Οηθνλνκηθφο παξάγνληαο κπνξεί λα ζεσξεζεί θπζηθά θαη ε πεηξαηεία, θαζψο είλαη
κεγάινο ν φγθνο ησλ πσιήζεσλ πνπ κπνξεί λα ράλνληαη γηα ηηο εηαηξίεο απφ παξάλνκεο
αληηγξαθέο ή πσιήζεηο ινγηζκηθνχ.

5. Πξνζαξκνγή ζηηο πξνηηκήζεηο
Καη‟ αξρήλ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα θαη κε ηελ έξεπλα κηαο νκάδαο
εηδηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ ζηελ Δπξψπε, ηέηνηνπ είδνπο εηαηξίεο
θαηά ηελ δηαδηθαζία δηεζλνπνίεζήο ηνπο έξρνληαη αληηκέησπεο κε δχν ηάζεηο ηηο νπνίεο
πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε. Ζ πξψηε είλαη νη αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ιφγσ ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο θαη ε άιιε είλαη νη ζπλερψο εκθαληδφκελεο λέεο ηερλνινγίεο. Καη νη
δχν απηέο ηάζεηο θαίλεηαη λα αλαγθάδνπλ ηηο εηαηξίεο λα πξνζαξκφζνπλ ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο, αιιά θαη ηε δηαλνκή θαη αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ ηνπο
(Hunter, 2013).
Ζ ζπκπεξηθνξά θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ κεκνλσκέλσλ θαηαλαισηψλ δεκηνπξγνχλ
ζηελ αγνξά ινγηζκηθνχ ζπγθεθξηκέλεο ηάζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ νπσζδήπνηε
ππφςε θαη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηηο ελ ιφγσ εηαηξίεο.
•

Οη

θαηαλαισηέο

επεξεάδνληαη

απφ

ηελ

θαζεκεξηλή

ρξήζε

πνηθίισλ

παγθνζκηνπνηεκέλσλ κέζσλ θαη πξνγξακκάησλ, απαηηνχλ απφ ηα πξνγξάκκαηα
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πνπ πξφθεηηαη λα αγνξαζηνχλ απφ απηνχο ή ηηο εηαηξίεο ην ίδην επέιηθηε θαη
εχθνιε ρξήζε.
•

Ζ ηάζε ησλ θαηαλαισηψλ λα αλακέλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο γηα
δσξεάλ ή ζρεδφλ δσξεάλ πξντφληα θαη ε γεληθφηεξε πξνζθνξά πξντφλησλ
ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ δηαθεκίζεηο. Έηζη, νη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ
ππφςε φηη κπνξεί λα ππάξρεη δηαρσξηζκφο ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ αγνξαζηή ηνπ ίδηνπ
πξντφληνο.

•

Ο νινέλα θαη απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα
είδε ινγηζκηθνχ. Καζψο νη θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ πνιιέο ζπζθεπέο, ε
ζεκαζία ηνπ ινγηζκηθνχ παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν. Απηφ παξάιιεια απαηηεί θαη
ηδηαίηεξα

θαιέο

ππνδνκέο

δηθηχσλ

ζε

παγθφζκην

επίπεδν,

αιιά

θαη

επαλαθαζνξηζκφ ησλ παξάλνκσλ θαη κε ρξήζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ. Ο κεγάινο
αξηζκφο ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ, κπνξεί λα ζεκαίλεη εμέιημε θαη
βειηηζηνπνίεζή ηνπο αιιά παξάιιεια εγείξεη θαη δεηήκαηα πεηξαηείαο, αζθάιεηαο
θαη ειέγρνπ ηεο πιεξνθνξίαο.
•

Ζ απμαλφκελε αλάγθε λα κπνξεί ν απιφο ρξήζηεο λα ειέγμεη, λα θαηέρεη θαη λα
κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί εχθνια θαη γξήγνξα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εηζάγνπλ άιινη
ζην πξφγξακκα πνπ έρεη αγνξάζεη ή ζε απηέο πνπ ν ίδηνο αλαδεηάεη ζην Γηαδίθηπν.

•

Ζ δπλαηφηεηα ηεο εηαηξίαο λα δηαρεηξηζηεί πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κπνξεί λα
πξνέξρνληαη απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεγέο, εγείξεη ζέκαηα λνκηκφηεηαο,
ηδησηηθφηεηαο, ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο.
Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, κε ηελ είζνδν ζε κηα λέα αγνξά,

έρνπκε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη άξα αχμεζε ηνπ φγθνπ ρξεζηψλ ή/θαη δεδνκέλσλ ηα
νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ή εηζάγνληαη ζε έλα ζχζηεκα ινγηζκηθνχ. Δπνκέλσο, ην πξντφλ
απηφ ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλν λα ιεηηνπξγήζεη ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο. Γη απηφ
ε δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη λα αθνινπζείηαη απφ ηηο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ ζηα πιαίζηα ηεο
αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπο παγθνζκίσο, είλαη ηα scalable ΗΣ‟s. Έλα
ηέηνην ζχζηεκα αθνξά ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζδίδεηαη ζε θάπνην πξντφλ ινγηζκηθνχ λα
κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ έλαλ νινέλα θαη κεγαιχηεξν φγθν δεδνκέλσλ
ή γεληθά εξγαζηψλ αιιά θαη ρξεζηψλ, παξέρνληαο ηα ίδηα θαη ζηαδηαθά θαιχηεξα
απνηειέζκαηα. Με ιίγα ιφγηα, έλαο αιγφξηζκνο, κηα θαηαζθεπή ινγηζκηθνχ ή έλα
πξφγξακκα ή δηθηπαθφ πξσηφθνιιν, εμειίζζεηαη θιηκαθσηά πξνζθέξνληαο αμηφπηζηα
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απνηειέζκαηα, φηαλ κπνξεί έρνληαο λα αληηκεησπίζεη κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ ή ρξεζηψλ
λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη πξαθηηθφ.

6. Δπαγγεικαηηθά δίθηπα – δηαλνκείο
Ζ δηεζλνπνίεζε ζπληειείηαη, φρη κφλν κέζσ απφ ηηο μέλεο επελδχζεηο, απφ ηηο
πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ην εκπφξην, αιιά θαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κέζσ ησλ
δηεζλψλ επαγγεικαηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ δηεζλψλ δηθηχσλ. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο δχν
θαηεγνξίεο ηνπ εκπνξηθφ ινγηζκηθφ θαη ηνπ open-source ινγηζκηθνχ (OECD, 2009).
Aμίδεη ινηπφλ, λα αλαθέξνπκε έλαλ παξάγνληα ν νπνίνο δελ εκπνδίδεη, αιιά αλ
ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο επαθέο θαη ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά, κπνξεί ζε κεγάιν βαζκφ λα
ππνβνεζήζεη ηελ δηεζλή δξαζηεξηφηεηα κηαο επηρείξεζεο ινγηζκηθνχ. Ο παξάγνληαο
απηφο ν νπνίνο παίδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επέθηαζε ησλ
επηρεηξήζεσλ ινγηζκηθνχ είλαη ηα δίθηπα (Vasilchenko et al., 2013). Λέγνληαο δίθηπα
ελλννχκε φρη κφλν ηα δίθηπα επαγγεικαηηψλ θαη δηαλνκέσλ ζε θάζε ρψξα, αιιά θαη ηα
επαγγεικαηηθά θαη θνηλσληθά δίθηπα, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
πεξηέρνπλ. Με ηελ επαλάζηαζε πνπ έρεη θέξεη ην Γηαδίθηπν ζηηο επηθνηλσλίεο θαη ζηελ
κεηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ, ε επθνιία πξφζβαζεο ζε αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο απφ ηηο
επηρεηξήζεηο θαζηζηά επθνιφηεξε θαη ηελ δηεζλνπνίεζή ηνπο. Σα θνηλσληθά θαη
επαγγεικαηηθά δίθηπα ζπλδένπλ θαη παξνπζηάδνπλ αλζξψπνπο θαη επηρεηξήζεηο
πξνβάιινληαο ζπγθεθξηκέλα είδε θαη φγθν πιεξνθνξηψλ ζε θάζε πξνθίι (Vasilchenko et
al., 2013; Rauch, 2001).
Δπηηπρείο

επηρεηξήζεηο

ινγηζκηθνχ

ηείλνπλ

λα

νκαδνπνηνχληαη

γηα

λα

εθκεηαιιεπηνχλ ππνδνκέο πςειήο πνηφηεηαο θαη λα αμηνπνηήζνπλ κεγάιν φγθν ηαιέλησλ
πνπ πξνζειθχνληαη απφ ζπγθεληξσκέλεο επηρεηξήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Silicon
Valley ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ή ζηελ Bangalore ζηελ Ηλδία (OECD, 2009). Γηάθνξνη
θνξείο καδί, φρη κφλν ε θεληξηθή θπβέξλεζε ησλ ρσξψλ, αιιά θαη νη πεξηθεξεηαθέο
νξγαλψζεηο, ηδαληθά ζα κπνξνχζαλ λα επελδχζνπλ ελεξγά θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηαδηθαζία ηεο νκαδνπνίεζεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο
θαη επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ζηεξίμνπλ θαη λα εληζρχζνπλ απηή ηε
ιεηηνπξγία κέζσ ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο κε ηηο ίδηεο ηηο εηαηξίεο, ηνπο δεκφζηνπο θνξείο θαη
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παλεπηζηήκηα. Ζ πνηθηινκνξθία ηεο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ ζεκαίλεη θαηά ζπλέπεηα, φηη
δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα επσθειεζνχλ απφ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο
νκάδσλ θαη δηθηχσλ (OECD, 2009). Γηα παξάδεηγκα, νη λέεο επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ, ζα
κπνξνχζαλ λα απνθνκίζνπλ φθεινο απφ ηελ νκαδνπνίεζε γχξσ απφ ηα θέληξα έξεπλαο
θαη κάζεζεο ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ πνιιά απφ ηελ άπνςε ηεο
πξφζβαζεο ζε έλα επξχηεξν ζχλνιν πφξσλ. Οη πην ψξηκεο νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζαλ
λα σθειεζνχλ απφ ηελ νκαδνπνίεζε φληαο έηζη πην θνληά ζηνπο θχξηνπο πειάηεο ηνπο, ή
ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο
ζε ζηελή επαθή κε ηνλ πειάηε (OECD, 2009).
Σα επαγγεικαηηθά δίθηπα ζπληεινχλ ζηελ επθνιφηεξε απφ κέξνπο ησλ
επηρεηξήζεσλ δηεξεχλεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ δηεζλνπνίεζεο, θαζψο απηέο
έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο ζε
νπνηαδήπνηε αγνξά. Δπηηξέπνπλ αθφκα ζηηο επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ λα ππεξβνχλ εκπφδηα
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηελ απνπζία πφξσλ, ηελ απφζηαζε
απφ ηηο κεγάιεο δηεζλείο αγνξέο, δίλνληάο ηνπο έηζη ηε δπλαηφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο θαη
δξάζεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά (Chetty and Wilson, 2003). Γίλνπλ ηέινο ηε δπλαηφηεηα
ηεο επθνιφηεξεο επηινγήο αγνξάο θαη εηζφδνπ ζηελ αγνξά.
Έηζη, νη επαγγεικαηίεο, εηδηθνί θαη ηδηνθηήηεο εηαηξηψλ επηθνηλσλνχλ θαη
αλαδεηνχλ επαθέο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ή ηνλ ηνκέα εηδίθεπζεο (O‟Murchu et al.,
2004). Μπνξνχλ έηζη λα εθκεδεληζηνχλ ηα ελδερφκελα γεσγξαθηθά εκπφδηα θαη ε έιιεηςε
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αγνξά ζηφρν θαη ηηο δηεζλείο επθαηξίεο γηα εκπφξην.
Ζ δηείζδπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ινγηζκηθνχ ζηε δηεζλή αγνξά κέζσ ησλ
επαγγεικαηηθψλ δηθηχσλ πνπ πξνυπάξρνπλ ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηελ ρψξα ζηφρν, ηνπο
επηηξέπεη λα παξνπζηάδνπλ θαη λα πξνσζνχλ ην πξντφλ ηνπο επθνιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα
ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη άξα λα εμνηθνλνκνχλ ρξφλν θαη λα θεξδίδνπλ ζε ρξήκα απφ ηα
κεησκέλα έμνδα δηαθήκηζεο θαη ηηο απμεκέλεο πσιήζεηο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηηο
εηαηξίεο απηέο λα εηζαρζνχλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο κε έλα θαηλνηφκν πξντφλ πνιχ γξήγνξα,
θαζψο είλαη πνιχ πηζαλφ λα ππάξμνπλ άκεζα αληαγσληζηέο. Γη απηφ, ε επέθηαζή ηνπο ζηε
δηεζλή αγνξά ζπρλά ππαγνξεχεηαη απφ ηελ αλάγθε λα εηζαρζνχλ γξήγνξα ζε απηήλ γηα λα
επηβηψζνπλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ. Απηφ πνπ ηηο ελδηαθέξεη κε ιίγα ιφγηα, είλαη θπξίσο φρη
ην πψο ζα εηζαρζνχλ ζηελ θαηλνχξηα αγνξά, αιιά ην πφζν γξήγνξα ζα γίλεη απηφ (Bell et
al., 2001; 2003). ε απηφ ζπκβάιινπλ ηα επαγγεικαηηθά δίθηπα, νη κεζάδνληεο θαη νη
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δηαλνκείο. Ζ εκπεηξία καο απφ ηελ βηβιηνγξαθία, δείρλεη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεη
ζνη επηρεηξήζεηο δπζθνιεχνληαη λα δηεηζδχζνπλ εχθνια ζηε λέα αγνξά, θαζψο ηα δίθηπα
κπνξεί λα είλαη θιεηζηά, ή απιψο ε λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε λα κελ είλαη αθφκε
γλσζηή γηα ηα πξντφληα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηνπο δηαλνκείο εθεί.
Σν βαζηθφηεξν παξάδεηγκα επαγγεικαηηθνχ ειεθηξνληθνχ δηθηχνπ είλαη ην
LinkedIn (www.linkedin.com), ην νπνίν ηδξχζεθε ην 2003 θαη είλαη ην δίθηπν κε ην πην
απνθιεηζηηθά επαγγεικαηηθφ πεξηερφκελν. Απηφ πεξηιακβάλεη επαγγεικαηίεο νη νπνίνη
δεκηνπξγνχλ δίθηπα ζπλαδέιθσλ θαη ζπλεξγαηψλ ηεο θάζε εηαηξίαο. Τπάξρεη ε
δπλαηφηεηα γηα ηνπο ρξήζηεο λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία, λα αλαδεηήζνπλ θαη λα έξζνπλ ζε
επαθή κε εηδηθνχο ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη λα επηθνηλσλήζνπλ γεληθά κε αμηφπηζηνπο
επαγγεικαηίεο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο.

Πεξίιεςε
ην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ
νη επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ θαηά ηελ επέθηαζή ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Πξφθεηηαη γηα ηνπο
παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ πεηξαηεία, δειαδή ηελ παξαβίαζε ησλ πλεπκαηηθψλ
δηθαησκάησλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ Δπξψπε, ηελ
απαξαίηεηε ηνπηθνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαη ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο
γιψζζαο ηεο αγνξάο ζηφρνπ ζηελ απφθαζε δηεζλνπνίεζεο. Αθφκε αλαιχεηαη ε επίδξαζε
ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθηχσλ ζηελ επεθηαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα
πνπ θάζε επηρείξεζε αληηκεησπίδεη φηαλ απνθαζίδεη λα επεθηαζεί δηεζλψο θαη
πεξηιακβάλνπλ απφ ηελ έιιεηςε πφξσλ έσο ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη
ηηο δχζθνιεο δηαπξαγκαηεχζεηο, θαζψο θαη ε ζεκαζία ηεο χπαξμεο κεγάισλ πνιπεζληθψλ
ζηνλ θιάδν. Σέινο, γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνλ
αληαγσληζκφ, ηα νπνία επεξεάδνπλ έκκεζα ηηο απνθάζεηο ηνπνζέηεζεο ζε κηα λέα αγνξά.
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Σπκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο
Ζ παγθνζκηνπνίεζε δεκηνπξγεί επθαηξίεο αιιά θαη απεηιέο γηα θάζε επηρείξεζε
πνπ επηρεηξεί ηελ έμνδφ ηεο ζηελ δηεζλή αγνξά. Καζψο ε δηαδηθαζία ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο ηεο αγνξάο ζπλερίδεη κε ακείσην ξπζκφ, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα
πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζπλερψο λέεο ζπλζήθεο. Γη‟ απηφ ζπεχδνπλ θαη λα μεθηλήζνπλ ηελ
δηαδηθαζία επέθηαζήο ηνπο ζην εμσηεξηθφ.
ιν θαη πεξηζζφηεξεο Μηθξέο θαη Μεζαίεο επηρεηξήζεηο μεθηλνχλ ηελ δηεζλή
δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο (Bell, 1995) θαη ε δηεξεχλεζε ηεο δηεζλνπνίεζεο ηζηνξηθά κπνξεί
λα πξνζδηνξίζεη αλαθξίβεηεο ζηελ κεζνδνινγία ή θαη λα αλαδείμεη λέα παξαδείγκαηα πξνο
κειέηε, ρξήζηκα ζηελ πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ
Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Οη παιαηφηεξεο κειέηεο εμάιινπ αλαιχνπλ ηελ
ζπκπεξηθνξά ησλ κεγάισλ πνιπεζληθψλ θαη ζεκαζία ζηελ δηεζλνπνίεζεο ησλ
κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ δίλεηαη ζε λεφηεξεο έξεπλεο (Coviello and Munro, 1995), κε ηνλ
Hollensen (2001) πην πξφζθαηα, λα πξνζθέξεη κηα θαηλνχξηα εξεπλεηηθή ζθνπηά,
ζπλδπάδνληαο πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο.
Ζ αγνξά ινγηζκηθνχ γεληθά, κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα απφιπηα παγθνζκηνπνηεκέλε,
ζχγρξνλε θαη δηαξθψο αλαπηπζζφκελε αγνξά, ζηελ νπνία νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο
πξνζπαζνχλ λα πξσηνπνξήζνπλ θαη λα γίλνπλ εγέηεο (Bell 1995; Coviello 2006; Oviatt
and McDougall 2005). Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη φζν πεξηζζφηεξν εμειίζζεηαη ε
ηερλνινγία θαη αλνίγεη ε αγνξά, εηαηξίεο πνπ είλαη ακηγψο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ, φιν θαη
πεξηζζφηεξν ζηακαηνχλ λα αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνπιηνχξα
ηεο ρψξαο ζηφρνπ, θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ δηαηεξνχλ γξαθεία ζηηο λέεο
ρψξεο, δηαλέκνπλ ηα πξντφληα ηνπο κέζσ κεζαδφλησλ θαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, νη ίδηνη νη
πειάηεο θηάλνπλ ζε απηέο. Απφ ηελ βηβιηνγξαθία, δηαθαίλεηαη φηη ν ηνκέαο ηνπ
ινγηζκηθνχ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο θαη ρξεζηκεχεη σο νδεγφο
πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ δηάρπζε ηεο θαηλνηνκίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη θιάδνπο. Ο
ηνκέαο επεξεάδεη βαζηά φιε ηελ νηθνλνκία, θάηη πνπ ηνλ θαζηζηά εμαξηεκέλν ζε κεγάιν
βαζκφ απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ εμεηδηθεπκέλν θαη επέιηθηνπ ηαιέληνπ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Ζ έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζεσξείηαη σο κηα βαζηθή πξφθιεζε γηα
ηνλ θιάδν (OECD, 2009).
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Σα εκπφδηα ή γεληθφηεξα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο
δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ινγηζκηθνχ, ιφγσ ηεο εκβέιεηαο ηνπ θιάδνπ θαη ησλ
δηαξθψλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά, είλαη θπξίσο εμσηεξηθά. Απηφ
βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη θαη ηα εζσηεξηθά δελ δηαδξακαηίδνπλ εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν.
Βέβαηα, ηα εμσηεξηθά εκπφδηα είλαη δπζθνιφηεξν λα πξνβιεθζνχλ, λα αληηκεησπηζηνχλ,
έρνπλ κεγάιν θφζηνο δηαρείξηζεο θαη κπνξεί λα απαηηνχλ γλψζεηο ηεο αγνξάο ή
πξνβιέςεηο πνπ είλαη δχζθνιν γηα κηα κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε λα δηαζέηεη.
πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη φινη νη παξάγνληεο πνπ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ λα
αληηκεησπίζνπλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνη θαη αιιεινεμαξηψκελνη, θαζψο ζηελ ζχγρξνλε
επνρή θαη κε ηελ εθκεδέληζε απνζηάζεσλ θαη ηελ πιεζψξα ησλ κνξθψλ θαη ησλ
δπλαηνηήησλ εμέιημεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο γεληθά, θάζε
αιιαγή θαη πξνζπάζεηα γηα αχμεζε ησλ εζφδσλ θέξλεη καδί ηεο φιν θαη πεξηζζφηεξεο
παξακέηξνπο γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα ππάξμεη κειεηεκέλε πξνζαξκνγή.
Οη κηθξέο θαη κεζαίεο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ, φπσο γίλεηαη θαλεξφ θαη απφ ην
παξάδεηγκα ηεο Intelligen, δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αγνξά ινγηζκηθνχ,
αιιά νη παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ φζνλ αθνξά ζηελ επέθηαζή ηνπο θαη ζηελ
δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο δηεζλψο, απαηηνχλ θφπν, εκπεηξία θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα
λα αληηκεησπηζηνχλ επηηπρψο. Γηα ηελ Intelligen,ε θνπιηνχξα ηεο αγνξάο – ζηφρνπ ζε
θάζε πεξίπησζε δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη επεξεάδεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο
θαη ηελ ζχλαςε ή φρη εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ. Παξάιιεια, ζηελ ζχγρξνλε αγνξά ξφιν
παίδνπλ θαη πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
Δπίζεο, ην Γηαδίθηπν, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ππνβνεζάεη θαη θαζνξίδεη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ νκνίσλ ηεο.
Ζ παξνχζα έξεπλα επηθεληξψζεθε ζε παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επέθηαζε
Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ινγηζκηθνχ πνπ αθνξνχλ ην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ
ηελ εηαηξίαο θαη είλαη θπξίσο εμσηεξηθνί. Γελ εμεηάζηεθαλ παξάγνληεο φπσο ην κέγεζνο
ηεο επηρείξεζεο, ν αξηζκφο ησλ πειαηψλ, ηα πξνζφληα θαη νη γλψζεηο ησλ κάλαηδεξ ησλ
εηαηξηψλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλνη γηα ηελ θάζε επηρείξεζε. Απηφ
έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα απαηηείηαη πεξεηαίξσ έξεπλα ψζηε λα ιεθζεί ππφςε ε επηξξνή
πνπ αζθνχλ θαη απηνί νη παξάγνληεο ζηελ δηαδηθαζία δηεζλνπνίεζεο κηαο επηρείξεζεο
ινγηζκηθνχ.
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Σν αλ νη κηθξέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ηελ ξαγδαία εμέιημε ηεο
ηερλνινγίαο θαη λα ζπλαγσληζηνχλ ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο είλαη ζίγνπξα απφ ηα
δπζθνιφηεξα εγρεηξήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη επηβίσζή ηνπο. Ζ ππεξπήδεζε
νηθνλνκηθψλ εκπνδίσλ θαη ν αληαγσληζκφο κε ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο, θαζψο
θαη ε δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπλ νη κάλαηδεξ ζηνηρεία ηεο λέαο αγνξάο, είλαη γηα κηα κηθξή
ή κεζαία εηαηξία ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ
επηινγή ηεο γηα δηεζλνπνίεζε. Παξφια απηά, φπσο δείρλνπλ νη έξεπλεο αιιά θαη ηα
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε δηεζλνπνίεζε ησλ εηαηξηψλ ινγηζκηθνχ,
αξρίδεη λα θαζίζηαηαη αλαγθαία, εμαηηίαο ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο απφ ηε κηα,
αιιά θαη ηεο ζχγρξνλεο δήηεζεο γηα πξντφληα ινγηζκηθνχ.
Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ην ινγηζκηθφ σο
πξντφλ λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο ρξήζηεο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, θαηαδεηθλχνπλ
φηη νη αγνξέο ινγηζκηθνχ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο δελ είλαη ηδηαηηέξσο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ
ηνπο. Έηζη, δελ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά θαη ηα εκπφδηα – θπξίσο ηα εμσηεξηθά- αλάινγα κε
ηελ επηρείξεζε ζηελ νπζία ηνπο. Φπζηθά, νη παξάγνληεο – εκπφδηα κπνξεί λα μεπεξαζηνχλ
κε κεζνδηθή πξνζπάζεηα θαη θαηφπηλ εκπεηξίαο θαη ηειηθά ε επηρείξεζε λα κπνξέζεη λα
ζηαζεί θαη λα επηβηψζεη ζηε λέα αγνξά. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο
δηεζλνπνίεζεο ζηελ αξρή ηεο, είλαη δχζθνιν βήκα γηα νπνηαδήπνηε Μηθξή ή Μεζαία
επηρείξεζε θαη αλ πξφθεηηαη, θαζψο είλαη ζπλήζσο άγλσζηεο νη ζπλζήθεο κε ηηο νπνίεο νη
δηνηθνχληεο ζα έξζνπλ αληηκέησπνη θαη αλ ζα έρνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηνπο πφξνπο λα ηηο
αληηκεησπίζνπλ, αιιά θαη άγλσζην ην εάλ νη πξνβιέςεηο θαη νη πξνζπάζεηεο γηα πσιήζεηο
ζα ζηεθζνχλ κε επηηπρία, θαζψο παξάγνληεο φπσο νη πξνηηκήζεηο θαη ν αληαγσληζκφο δελ
κπνξνχλ πάληα λα πξνβιεθζνχλ επαθξηβψο.
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