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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η διεθνοποίηση στη σημερινή εποχή είναι πιο επιτακτική από ποτέ, και η εμφάνιση 

των Μικρό – Μεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε.) στο διεθνές επιχειρηματικό 

προσκήνιο είναι παγκόσμια τάση.  Ωστόσο, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποιές 

αγορές αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή για έναν συγκεκριμένο οργανισμό. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσδιοριστούν, μέσω της 

ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, εκείνα τα χαρακτηριστικά και οι πόροι οι οποίοι 

επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επιτυγχάνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς 

επεκτείνονται στις αγορές εκτός συνόρων. Επίσης μελετώνται τα χαρακτηριστικά των 

χωρών προέλευσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων αλλά και των αγορών – στόχων, τα 

οποία μια επιχείρηση αν τα εκμεταλλευτεί σωστά θα επιτύχει την άριστη δυνατή 

εξαγωγική επίδοση. Από αυτή τη μελέτη δεν είναι δυνατό να απουσιάζουν οι 

εμπορικοί φραγμοί, τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί, οι οποίοι αναχαιτίζουν 

τις επιχειρήσεις από τον να δραστηριοποιηθούν διεθνώς. Τέλος, αναλύονται 

διεξοδικά οι στρατηγικές αλλά και τα μοντέλα που μπορούν να αναπτύξουν οι 

επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τους παραπάνω παράγοντες, τα οποία παρουσιάζουν 

θετική συσχέτιση με την εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων. Προκειμένου να 

επαληθευτούν και πρακτικά όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται αναλυτικά δύο 

μελέτες περιπτώσεων οι οποίες ακολουθώντας διαφορετικές στρατηγικές πέτυχαν 

σημαντικά θετικά αποτελέσματα κατά τη διαδικασία διεθνοποίησής τους.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 

στρατηγικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις ώστε να επιτύχουν τη 

βέλτιστη επίδοση. Ωστόσο, ακολουθώντας μια συστηματική προσέγγιση 

συνδυάζοντας τους πόρους και τα χαρακτηριστικά που τις διέπουν, λαμβάνοντας 

υπόψη τα χαρακτηριστικά των αγορών, εγχώριων και εξωτερικών και 

προσαρμόζοντας τις υποψήφιες στρατηγικές σε αυτά, μπορούν να οδηγηθούν σε 

σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις. Βασική προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να έχει 

εξαγωγικό προσανατολισμό και όραμα για το που θέλει να τοποθετηθεί στο χάρτη 

του διεθνούς επιχειρηματικού κόσμου. 
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ABSTRACT 

The internationalization process nowadays is more imperative than ever, and the 

emergence of Small Medium Enterprises (SMEs) in the international scene is a global 

tendency. However, it is difficult to determine which market is the best option for a 

particular organization. 

The purpose of this study is to identify, through literature review, those features 

and resources that enable businesses to achieve competitive advantage as they expand 

in foreign markets. Furthermore, the characteristics of exporting firms' domestic 

markets as well as those of the target markets are studied, that if an enterprise exploits 

them properly will achieve the best possible export performance. Additionally trade 

barriers are investigated, both internal and external that hamper businesses from 

operating internationally. Finally, the strategies as well the models that can be 

developed by enterprises, are thoroughly analyzed, which taking into consideration 

the above factors, could achieve a positive impact on export performance of the firms. 

In order to verify practically the above, two case studies are presented in detail about 

firms which followed different strategies and achieved significant positive results in 

their internationalization process. 

The results of the study show that there are no certain strategies that can be 

followed by enterprises in order to achieve optimal performance. Nevertheless, by 

following a systematic approach, firms are able to combine the resources and features 

that govern them, considering the characteristics of the markets, both domestic and 

external, and by adjusting the candidate strategies firms can be driven to significant 

export performance. It is required that companies have export orientation and vision 

in order to successfully place themselves in the international marketplace. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η διεθνοποίηση είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει διερευνηθεί διεξοδικά τις 

τελευταίες δεκαετίες, από ποικίλες πλευρές όπως είναι η θεώρηση του οργανισμού, 

το μάρκετινγκ, η στρατηγική διοίκηση, η διεθνής διοίκηση, και η διοίκηση των 

Μ.Μ.Ε. Σύμφωνα με τη Θεωρία της Εσωτερίκευσης (Internalization Theory), όπως 

αυτή αναπτύχθηκε από τους Buckley & Casson (1993), οι εταιρίες φιλοδοξούν να 

αναπτύξουν τις υπάρχουσες αγορές τους, εφόσον οι αλλαγές αυτές γίνουν στο 

χαμηλότερο δυνατό κόστος και θα συνεχιστούν ώσπου τα οφέλη και τα κόστη αυτών 

εξισωθούν με το περιθώριο κέρδους. 

Η εσωτερίκευση μπορεί να περιλαμβάνει τη μορφή της κάθετης ολοκλήρωσης 

με νέες λειτουργίες και επιχειρησιακές δραστηριότητες, οι οποίες προηγουμένως 

χρησιμοποιήθηκαν από τη διοίκηση της εταιρίας σε ενδιάμεσες αγορές, κυρίως όταν 

οι φυσιολογικές αγορές ήταν ελλιπείς. Η εσωτερίκευση των συναλλαγών εκτός 

εθνικών συνόρων οδηγεί στη δημιουργία πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, 

προηγείται η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών από τα ανώτατα 

στελέχη, ώστε να καταλήξουν στη βέλτιστη δυνατή εξαγωγική δραστηριοποίηση 

(Ruzzier et al., 2006). 

Οι Μ.Μ.Ε. αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων στις 

περισσότερες χώρες και παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη των 

χωρών από τις οποίες προέρχονται, και ως εκ τούτου έχουν προσελκύσει το 

ενδιαφέρον των ακαδημαϊκών, των πολιτικών, καθώς και της εκάστοτε κυβέρνησης 

(Musso & Francioni, 2014). Ωστόσο, για τις Μ.Μ.Ε. η διεθνοποίηση δημιουργεί 

προκλήσεις εξαιτίας του μικρού τους μεγέθους, προκαλώντας σημαντική έλλειψη 

πόρων, οι οποίοι είναι δύσκολο να ανακτηθούν. Έτσι, αντιμετωπίζουν 

περιορισμένους οικονομικούς, τεχνικούς και διοικητικούς πόρους κατά τη διαδικασία 

διεθνοποίησής τους (Brouthers et al., 2014). 

Σύμφωνα με τη Θεωρία των Πόρων (Resource Based View – RBV), η 

στρατηγική διοίκηση εστιάζει στα βιώσιμα και μοναδικά χαρακτηριστικά των 

εταιριών, δηλαδή εκείνους τους θεμελιώδεις παράγοντες της επίδοσης και το αειφόρο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που απαιτούνται για τη διαδικασία της διεθνοποίησης. 

Κατά τον Conner (1991), η ικανότητα της επιχείρησης να αποκτήσει αλλά και να 

διατηρήσει την ανταγωνιστική της θέση στην αγορά, εξαρτάται από την δυνατότητα 
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που έχει να κερδίσει αλλά και να υπερασπιστεί τις πλεονεκτικές της θέσεις, όσον 

αφορά τους πόρους που είναι σημαντικοί και σχετίζονται με την εταιρία. 

Τα μοντέλα που στηρίζονται στη θεωρία των πόρων, αναγνωρίζουν τη σημασία 

της γνώσης που απαιτείται, ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια εταιρία. Με άλλα 

λόγια, υπογραμμίζουν όχι μόνο τους ήδη κεκτημένους πόρους αλλά και τη 

δυνατότητα απόκτησης οργανωσιακής γνώσης που απαιτείται για την ανάπτυξη νέων. 

Αυτό οδήγησε σε μια νέα, βελτιωμένη προσέγγιση για τη διαφοροποίηση των 

στρατηγικών των επιχειρήσεων, όπου η διεθνοποίηση είναι μια από αυτές (Ruzzier et 

al., 2006). 

Δεδομένης της ετερογένειας των μικρών επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος 

στο οποίο δραστηριοποιούνται, υπάρχουν βασικές δυσκολίες στην προσπάθεια να 

ορισθούν οι σημαντικοί πόροι οι οποίοι απαιτούνται για τη διεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων. Οι συγγραφείς, εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά τα οποία οι πόροι 

πρέπει να κατέχουν προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα διαρκές ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, προτείνουν συνεχώς διαφορετικά. Πιο συγκεκριμένα για να διατηρήσει 

μια εταιρία το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οι πόροι αλλά και οι δυνατότητες της 

εταιρίας πρέπει να έχουν τα εξής τέσσερα χαρακτηριστικά (Freeman & Styles, 2014): 

1. Να είναι ανεκτίμητοι και ικανοί να αξιοποιούν τις ευκαιρίες και να 

αποδυναμώνουν τις απειλές στο περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση. 

2. Να είναι σπάνιοι μεταξύ των ήδη αλλά και εν δυνάμει ανταγωνιστών της 

εταιρίας. 

3. Να μην είναι ευδιάκριτοι από τους ανταγωνιστές και κατ’ επέκταση να είναι 

δύσκολο για αυτούς να τους αντιγράψουν.  

4. Και να μην υπάρχουν καλά υποκατάστατα με αυτούς (Freeman & Styles, 

2014). 

Οι πόροι πρέπει να είναι ανθεκτικοί, ξεκάθαροι με δυνατότητα να μεταφέρονται και 

να πολλαπλασιάζονται. Αυτές οι διαφορετικές οπτικές γύρω από τα χαρακτηριστικά 

των πόρων όπως αναφέρει ο Winter (1995), «είναι συχνά ευρείες και θολές», και 

κατά τους Andersen & Kheam (1998), «δεν υπάρχουν ξεκάθαρα όρια μεταξύ αυτών». 

Γενικά, οι πόροι πρέπει να θεωρηθούν σαν αποθέματα από διαθέσιμους υλικούς και 

άυλους παράγοντες οι οποίοι ανήκουν ή ελέγχονται από την εταιρία και 
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μετατρέπονται σε προϊόντα ή υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από άλλους 

πόρους και μηχανισμούς σύνδεσης (Ruzzier et al., 2006). 

Ιδιαίτερα χρήσιμο στην απόκτηση πόρων για τις Μ.Μ.Ε. μπορεί να φανεί η 

συμμετοχή τους σε δίκτυα. Οι Μ.Μ.Ε. μέσω των δικτύων μπορούν να κερδίσουν 

αγορές, καθώς είναι δυνατό να προσπελάσουν όχι μόνο προβλήματα γνώσης και 

τεχνολογίας αλλά και να αποφύγουν δεσμεύσεις κεφαλαίων. Επιπλέον, οι μικρές 

επιχειρήσεις εμπορεύονται και αποκτούν την πληροφορία που χρειάζονται μέσω της 

κοινωνικής δικτύωσης που αναπτύσσουν μεταξύ τους, το οποίο τις οδηγεί στο να 

αντιγράφουν η μία την άλλη και να επιταχύνουν την εξαγωγική τους 

δραστηριοποίηση (Ruzzier et al., 2006). Η Θεωρία των Δικτύων (Network Approach), 

όπως αυτή αναπτύχθηκε από τους Johanson & Vahlne (1990), περιλαμβάνει 

επενδύσεις σε δίκτυα νέα ως προς την εταιρία, όπου η διεθνής επέκταση προϋποθέτει 

την ανάπτυξη θέσεων και την αύξηση της δέσμευσης πόρων σε δίκτυα στα οποία η 

εταιρία ήδη κατέχει σημαντική θέση. Ως ενσωμάτωση μπορεί να ορισθεί και η 

συνεργασία μεταξύ διαφορετικών εθνικών δικτύων. Έτσι, εάν οι σχέσεις συνεργασίας 

μεταξύ των εταιριών θεωρηθούν ως δίκτυα, τότε υποστηρίζεται η άποψη ότι οι 

εταιρίες διεθνοποιούνται εξαιτίας της διεθνοποίησης των υπόλοιπων εταιριών που 

συμμετέχουν στο διεθνές και εθνικό δίκτυο. Για παράδειγμα, εντός ενός κλάδου, οι 

εταιρίες οι οποίες εμπλέκονται στην παραγωγή, τη διανομή και τη χρήση των αγαθών 

και των υπηρεσιών στηρίζονται η μία στην άλλη εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της κάθε 

μιας από αυτές. 

Η Θεωρία των Δικτύων ρίχνει φως στον τρόπο με τον οποίο οι πόροι, οι 

δραστηριότητες και οι ρόλοι εντός των δικτύων, επηρεάζουν τις διαφορετικές 

διαστάσεις της διαδικασίας διεθνοποίησης των Μ.Μ.Ε., τόσο σε επίπεδο 

ανεξάρτητων εταιριών όσο και σε ομάδα εταιριών (Ruzzier et al., 2006). 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε το μοντέλο που αναπτύχθηκε από τον  

Ahokangas (1998) και απεικονίζεται στο Σχήμα 1, σύμφωνα με το οποίο η ανάπτυξη 

πόρων και η στρατηγική διεθνοποίησης των μικρών επιχειρήσεων συνδυάζει τους 

πόρους με τη στρατηγική και τα δίκτυα. Υποθέτει πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

εξαρτώνται από την ανάπτυξη των εσωτερικών και εξωτερικών πόρων, οι οποίοι 

προσαρμόζονται και αναπτύσσονται τόσο εντός της εταιρίας, όσο και μεταξύ των 

εταιριών, αλλά και του περιβάλλοντος στο οποίο αυτές δραστηριοποιούνται. Αυτή η 

συμπεριφορά προσαρμογής εκτείνεται σε δύο διαστάσεις: 



Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. 

 

ΧΡΥΣΑΥΓΗ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Σελίδα 9 

 

1. Στο που βρίσκονται οι πόροι (πηγές πόρων) για παράδειγμα εάν είναι εντός ή 

εκτός επιχείρησης και, 

2. αν η ανάπτυξη των πόρων λαμβάνει χώρα εντός της επιχείρησης (εσωτερικός 

προσανατολισμός) ή εντός του δικτύου στο οποίο περιλαμβάνεται η 

επιχείρηση (εξωτερικός προσανατολισμός). 

Από την πλευρά της επιχείρησης αυτές οι δύο διαστάσεις οδηγούν σε τέσσερις 

υποθέσεις για την προσαρμογή των πόρων. Η πρώτη περίπτωση, αφορά την 

προσαρμογή των εσωτερικών πόρων σε πλαίσιο  εταιρίας, και αντικατοπτρίζει την 

ανάπτυξη της στρατηγικής εκείνης της εταιρίας, η οποία προσπαθεί από μόνη της να 

αναπτύξει σημαντικούς πόρους απαραίτητους για την διεθνοποίησή της, μέσω της 

επέκτασης των διεθνών δραστηριοτήτων της και μαθαίνοντας από την εμπειρία, 

χωρίς να εξαρτάται από εξωτερικές διαθέσιμες πηγές. Η δεύτερη περίπτωση αφορά 

την προσαρμογή των εξωτερικών πόρων σε πλαίσιο εταιρίας. Οι εξωτερικές πηγές 

στην ανάπτυξη των εσωτερικών πόρων της επιχείρησης, αφορούν σχέσεις με 

διάφορους ειδικούς οργανισμούς, κέντρα έρευνας ή πανεπιστήμια. Η τρίτη υπόθεση 

εξετάζει τους εσωτερικούς πόρους σε πλαίσιο δικτύων. Η προσαρμογή των 

εσωτερικών πόρων σε πλαίσιο δικτύων περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες 

παραδοσιακά σχετίζονται με τη συνεργασία σε οποιοδήποτε πεδίο από την έρευνα και 

ανάπτυξη έως τη διεθνή εξυπηρέτηση μετά την πώληση (συνήθως με τη μορφή 

συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων), όπου από κοινού οι συνεργάτες 

αναπτύσσουν πόρους συνεταιριστικά. Η τελευταία προσαρμογή εξετάζει τους 

εξωτερικούς πόρους σε πλαίσιο δικτύων. Η τελευταία αυτή περίπτωση προσαρμογής 

συνδυάζει τα δίκτυα, και εκτείνεται ένα βήμα πέρα από την απλή αλληλεξάρτηση των 

πόρων, το οποίο οδηγεί στον έλεγχο αυτών από κοινού, όπως για παράδειγμα οι 

διεθνείς κοινοπρακτικές επιχειρήσεις. Στο παρακάτω Σχήμα 1 απεικονίζεται το 

πλαίσιο προσαρμογής των πόρων των επιχειρήσεων όπως αυτό περιγράφηκε 

διεξοδικά παραπάνω. 
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Σχήμα 1: Πλαίσιο προσαρμογής των πόρων κατά τον Ahokangas (1998). 

Πηγή: Ruzzier et al., 2006 

Η πρακτική εφαρμογή του μοντέλου αυτού είναι ότι οι εταιρίες μπορούν να 

εφαρμόσουν διαφορετικές στρατηγικές διεθνοποίησης μέσω διαφορετικών ενεργειών 

κάθε φορά. Μπορεί να είναι στρατηγικές ανάπτυξης πόρων, είτε προσανατολισμένες 

στη εταιρία είτε στα δίκτυα που αυτές συμμετέχουν ή συνδυασμού των δύο 

αξιοποιώντας τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς πόρους. Η θεωρία 

των πόρων και η θεωρία των δικτύων συμβαδίζουν. Και οι δύο αυτές θεωρίες 

συνθέτουν το σύνολο των πόρων που είναι διαθέσιμοι για την εταιρία τόσο 

εσωτερικοί όσο και εξωτερικοί. Προκειμένου να κερδίσουν πρόσβαση σε 

στρατηγικούς πόρους οι εταιρίες μπορεί να συνεργάζονται κάθετα με σεβασμό στη 

ροή του προϊόντος ή οριζόντια διεισδύοντας σε δίκτυα (Ruzzier et al., 2006).  

Έχει μελετηθεί μια πληθώρα χαρακτηριστικών και πόρων των εταιριών, όπως 

είναι το μέγεθος της επιχείρησης, τεχνολογικοί και οικονομικοί πόροι, καθώς και 

άλλες ικανότητες της εταιρίας. Επιπλέον στα χαρακτηριστικά των εταιριών εμπίπτουν 

και η δέσμευση της διοίκησης, η κινητοποίηση, η στάση και η αντίληψη γύρω από τις 

εξαγωγές, καθώς και ο εξαγωγικός προσανατολισμός, ενώ άλλα χαρακτηριστικά της 

διοίκησης αφορούν την εμπειρία και τη μόρφωση των ανώτατων στελεχών (Wheeler 

et al., 2008). Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πώς τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά επηρεάζουν την εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων 

κατά την διεθνή επέκτασή τους. 

Το Εκλεκτικό Παράδειγμα (OLI Paradigm) στηρίζεται στη θεωρία της 

εσωτερίκευσης (internalization theory) και προσπαθεί να εξηγήσει την επιλογή της 

χώρας για άμεση εξαγωγική δραστηριοποίηση καθώς και τις διαφορετικές μορφές της 

διεθνούς παραγωγής. Σύμφωνα με τον Dunning (1988), η διεθνοποίηση 

(internationalization) μιας οικονομικής δραστηριότητας καθορίζεται από τρείς 

τύπους πλεονεκτημάτων. Πρώτον, τα πλεονεκτήματα της ιδιοκτησίας τα οποία είναι 
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συγκεκριμένα για την εταιρία και τα οποία αφορούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, 

όπως τη δυναμικότητα της τεχνολογίας και την καινοτομία του προϊόντος. Δεύτερον, 

τα πλεονεκτήματα της εσωτερίκευσης τα οποία προέρχονται από την ικανότητα της 

εταιρίας να χειριστεί και να συντονίσει δραστηριότητες εντός της αλυσίδας αξίας. 

Τρίτον, τα πλεονεκτήματα της τοποθεσίας που αφορούν τους οργανισμούς και τους 

παράγοντες παραγωγής οι οποίοι λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένη γεωγραφική 

περιοχή. Τα παραπάνω πλεονεκτήματα εμφανίζονται όταν παράγεις βιομηχανικά 

προϊόντα στην εγχώρια αγορά με σταθερούς παράγοντες και ενδιάμεσα προϊόντα από 

άλλη τοποθεσία (Ruzzier et al., 2006). 

Έτσι λοιπόν οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν να διεθνοποιηθούν πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τους τα χαρακτηριστικά που διέπουν την αγορά – στόχο. Τα 

κριτήρια με τα οποία οι επιχειρήσεις επιλέγουν χώρα επέκτασης, όπως αυτά 

διατυπώθηκαν από τους Chetty (1999) και Child et al. (2002), αφορούν την 

πολιτισμική και γεωγραφική απόσταση από την χώρα προέλευσης, την κουλτούρα, τα 

πλεονεκτήματα της αγοράς – στόχου, την κοινωνικοπολιτική θέση της υποψήφιας 

χώρας, τις πολιτικές της κυβέρνησης και την προηγούμενη εμπειρία με την εκάστοτε 

αγορά – στόχο. Ο σημαντικότερος παράγοντας στην αξιολόγηση των υποψήφιων 

αγορών για εξαγωγική δραστηριοποίηση είναι η δυναμική ανάπτυξης της εν λόγω 

αγοράς (Ozturk et al., 2015). Ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η πολιτισμική απόσταση 

μεταξύ των αγορών προέλευσης των επιχειρήσεων και των αγορών – στόχων, οι 

απόψεις στη βιβλιογραφία διίστανται σχετικά με το ποια στρατηγική πρέπει να 

ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις. 

Όταν η επέκταση στις διεθνείς αγορές γίνεται διαδοχικά, οι εταιρίες 

επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους πρώτα στις συγγενείς αγορές, υιοθετώντας έτσι 

τις απαραίτητες στρατηγικές, τις δομές και τους πόρους για το διεθνές επιχειρηματικό 

περιβάλλον (Abor, 2011). Αυτός ο τρόπος εξαγωγικής επέκτασης αντικατοπτρίζει το 

μοντέλο διεθνοποίησης της Σκανδιναβικής Σχολής (Nordic School), το οποίο 

αναπτύχθηκε από Σκανδιναβούς ερευνητές, τους Johanson & Wiedershiem-Paul 

(1975) και τους Johanson & Vahlne (1977), και υποδεικνύει μια σταδιακή διαδικασία 

διεθνοποίησης βασισμένη στην πολιτισμική απόσταση των αγορών, γνωστή στη 

διεθνή βιβλιογραφία και ως «physic distance». Έτσι οι εταιρίες διεισδύουν πρώτα σε 

αγορές οι οποίες γειτνιάζουν σε επίπεδο κουλτούρας με την εγχώρια αγορά και καθώς 

αποκτούν εμπειρία, συνεχίζουν σε λιγότερο συγγενείς αγορές. 
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Το μοντέλο αυτό υποστηρίζει την διεθνοποίηση σε στάδια (Ozturk et al., 2015), 

υποδεικνύοντας πως οι επιχειρήσεις αυξάνουν την διεθνοποίησή τους με μικρά αλλά 

σημαντικά βήματα στις ξένες αγορές στις οποίες ήδη δραστηριοποιούνται (Ruzzier et 

al., 2006). Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες εμπλουτίζουν τη γνώση για την αγορά 

και ενεργοποιούν την περεταίρω δέσμευση πόρων για τις ξένες αγορές σε ένα 

επόμενο κύκλο διεθνοποίησης. Έτσι οι εταιρίες διεισδύουν σε νέες αγορές με όλο και 

μεγαλύτερες διαφορές όσον αφορά τη γλώσσα, την παιδεία και τις επιχειρησιακές 

πρακτικές, γνωστές και ως «απόσταση κουλτούρας» ή «physic distance» (Ruzzier et 

al., 2006), καθώς και τεχνολογικές, οικονομικές, αλλά και οργανωσιακές διαφορές 

(Dixit & Yadav, 2015). Αυτή η κεκτημένη πλέον γνώση στην διεξαγωγή των 

εξαγωγικών εγχειρημάτων επηρεάζει την επιλογή του τρόπου διεθνοποίησης αλλά 

και την επιλογής της χώρας για εξαγωγική δραστηριοποίηση  (Ruzzier et al., 2006). 

Ωστόσο, με την εμφάνιση των εταιριών «born – global», με την εξέλιξη και τη 

διεθνοποίηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών, την εξέλιξη της τεχνολογίας της 

πληροφορίας καθώς και των υπηρεσιών των ανθρώπινων πόρων, έχει μειωθεί 

σημαντικά η σημασία αυτής της διαδικασίας διεθνοποίησης (Ozturk et al., 2015).  

Από την άλλη πλευρά οι πολιτισμικά απομακρυσμένες περιοχές προσφέρουν 

μια πληθώρα ευκαιριών τις οποίες εάν οι επιχειρήσεις αξιοποιήσουν σωστά είναι 

δυνατό να επιτύχουν σημαντική εξαγωγική επίδοση. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει 

ακόμα αποδειχθεί επίσημα από τη διεθνή βιβλιογραφία των εξαγωγών. Οι 

επιχειρήσεις οι οποίες αποφασίζουν να επεκταθούν σε απομακρυσμένες αγορές, θα 

πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις οι οποίες 

προέρχονται από διαφορές στη γλώσσα, τον τρόπο ζωής, τα πρότυπα κουλτούρας, τις 

προτιμήσεις των καταναλωτών και την αγοραστική δύναμη αυτών (Sousa et al., 

2010). Στο εν λόγω κεφάλαιο παρουσιάζονται διεξοδικά όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που διέπουν τις διεθνείς αγορές, καθώς και το πως αυτά επηρεάζουν 

την εξαγωγική επίδοση των Μ.Μ.Ε. 

Συνεχίζοντας με τους εμπορικούς φραγμούς, η διεθνής βιβλιογραφία των 

εξαγωγών τους ορίζει ως τους περιορισμούς, οι οποίοι εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να 

διεξάγουν επιχειρησιακές δραστηριότητες εκτός συνόρων (Al-Hyari et al., 2012). Οι 

φραγμοί των εξαγωγών οδηγούν σε οικονομικές απώλειες και σε συνδυασμό με την 

αρνητική στάση των στελεχών κατά τη διαδικασία της διεθνοποίησης, συχνά 

προκαλούν αποτυχία στις διεθνείς δραστηριότητες. Οι εμπορικοί φραγμοί 
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διακρίνονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Οι εσωτερικοί προέρχονται από το 

εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και μπορούν να ελεγχθούν από την 

επιχείρηση, ενώ οι εξωτερικοί αφορούν το εγχώριο και το διεθνές περιβάλλον όπου η 

επιχείρηση δεν μπορεί να ασκήσει κανένα έλεγχο (Leonidou, 2004). Παρόλα αυτά οι 

εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον έχουν μειώσει τα εμπόδια στο διεθνές εμπόριο, 

καθιστώντας έτσι τις διεθνείς αγορές προσβάσιμες ακόμα και στις μικρότερες και πιο 

νέες επιχειρήσεις (Trudgen & Freeman, 2014). Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο 

περιγράφονται αναλυτικά τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί φραγμοί καθώς 

και οι τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να τους περιορίσουν, ώστε να 

μην επηρεάσουν σημαντικά την εξαγωγική τους επίδοση. 

Η επιστημονική έρευνα γύρω από την επιλογή των διεθνών αγορών προσπαθεί 

να δώσει απάντηση στο ερώτημα, πώς οι επιχειρήσεις επιλέγουν τις χώρες στις οποίες 

θα δραστηριοποιηθούν διεθνώς. Η στρατηγική επιλογής αγορών – στόχων είναι από 

τις βασικές στρατηγικές που ακολουθούνται στο διεθνές και εξαγωγικό μάρκετινγκ 

(Papadopoulos et al., 2002; Papadopoulos & Martín, 2011) και είναι κρίσιμος 

παράγοντας για την επιτυχία ή την αποτυχία των πολυεθνικών επιχειρήσεων αλλά και 

για την εξαγωγική επίδοση αυτών. Γενικά, οι αποφάσεις επιλογής αγορών – στόχων 

είναι σημαντικές για την επιτυχία των επιχειρήσεων στο εξωτερικό (Sakarya et al., 

2007; Ragland et al., 2015). 

Οι δύο βασικές μέθοδοι που διέπουν την απόφαση επιλογής αγοράς – στόχου 

είναι οι συστηματικές και μη συστηματικές. Οι Yip et al. (2000) ορίζουν ως 

συστηματικές τις μεθόδους εκείνες οι οποίες απαιτούν αντικειμενικά κριτήρια για την 

επιλογή της υποψήφιας αγοράς – στόχου. Οι μη συστηματικές μέθοδοι 

χρησιμοποιούν μια πιο διαισθητική προσέγγιση στην επιλογή των αγορών στόχων. 

Αυτού του είδους οι μέθοδοι ακολουθούνται κυρίως από εκείνες τις επιχειρήσεις οι 

οποίες δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους οι οποίοι τις καθιστούν ικανές να 

ακολουθήσουν μια συστηματική προσέγγιση. Όσο πιο συστηματική είναι η 

προσέγγιση που ακολουθείται από την εκάστοτε εταιρία για την επιλογή των αγορών 

– στόχων τόσο καλύτερη είναι η εξαγωγική τους επίδοση ακόμα και όταν άλλοι 

παράγοντες επηρεάζουν την εξαγωγική επίδοση των Μ.Μ.Ε. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγραφούν αναλυτικά όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά και οι πόροι που διέπουν τις επιχειρήσεις, τα κριτήρια που πρέπει να 

ικανοποιούν, αλλά και τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να συγκεντρώνουν οι 
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υποψήφιες αγορές – στόχοι, προκειμένου οι Μ.Μ.Ε. να εφαρμόσουν την κατάλληλη 

στρατηγική ώστε να επιτύχουν τη μέγιστη εξαγωγική επίδοση κατά τη διαδικασία 

διεθνοποίησής τους. Σε αυτό το σκοπό θα συνεισφέρει σημαντικά η περιγραφή και η 

ανάλυση της μεθόδου διεθνοποίησης των δύο μελετών περιπτώσεων, της αραβικής 

κατασκευαστικής εταιρίας Engineering & Constructions Company και της 

μεξικάνικης ζυθοποιίας Cerveceria Cahutemoc – Moctezuma, (CCM). Πρόκειται για 

δύο εντελώς διαφορετικές επιχειρήσεις, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ικανότητες 

και πόρους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών και της 

βιομηχανικής παρασκευής τελικών προϊόντων, αντίστοιχα. Ακολουθώντας μια 

εντελώς διαφορετική, αλλά συστηματική στρατηγική διεθνοποίησης προσαρμοσμένη 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους κατάφεραν να πετύχουν σημαντικές εξαγωγικές 

επιδόσεις στον κλάδο δραστηριοποίησής τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΜΕ & Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΣΗ 

Οι Μ.Μ.Ε. διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία απορρέουν από το 

εσωτερικό τους περιβάλλον, όπως είναι η διοίκηση, τα στελέχη και οι πόροι αυτής, 

πόροι τόσο οικονομικοί όσο και ανθρώπινοι, και οι οποίοι αναλύονται στις παρακάτω 

παραγράφους. Εκτός όμως από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης σημαντικό 

ρόλο παίζει και το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται. Το 

εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει το σχετικό κλάδο, τις εγχώριες αλλά και τις 

εξωτερικές αγορές, μαζί με το μίγμα των ευκαιριών και των απειλών που τα 

παραπάνω περιλαμβάνουν (Wheeler et al., 2008). 

Οι ανταγωνιστικές ικανότητες και οι πόροι μιας επιχείρησης μπορεί να 

προκύψουν όχι μόνο από το εσωτερικό περιβάλλον αυτής αλλά και από εξωτερικές 

πηγές του οργανισμού. Οι Crick & Jones (2000), δίνουν σαν παράδειγμα τα 

πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τα δίκτυα τα οποία οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν 

μεταξύ τους και τα οποία γεφυρώνουν το εσωτερικό με το εξωτερικό περιβάλλον μιας 

επιχείρησης. Όταν οι εταιρίες επιτυγχάνουν σημαντική επίδοση εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων, τα οφέλη από την ανάπτυξη  χρήσιμων δεσμών εντός της 

επιχείρησης αλλά και μεταξύ επιχείρησης και πελατών αυτής χαρακτηρίζονται ως 

εσωτερικά. Ωστόσο, όταν τέτοιου είδους δεσμοί ξεκινούν και ενεργοποιούνται από 

έναν εξωτερικό φορέα τότε τα οφέλη που θα προκύψουν χαρακτηρίζονται ως 

εξωτερικά. 

2.1 Εσωτερικοί Παράγοντες 

Το εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης, σύμφωνα με τους Cavusgil & Zou 

(1994),  επηρεάζει την επίδοση των εξαγωγών και περιλαμβάνει τα εξής τρία σύνολα 

παραγόντων, διοίκηση και σχετικά χαρακτηριστικά – πόροι, χαρακτηριστικά της 

εταιρίας και πόροι, ικανότητες και στρατηγικές, στις οποίες εμπίπτουν το εξαγωγικό 

μάρκετινγκ και συγγενείς στρατηγικές. 

Σχετικά με την πρώτη κατηγορία παραγόντων, δηλαδή το σύνολο των 

χαρακτηριστικών και των πόρων της ανώτατης διοίκησης, πιο συχνά ερευνώνται 

μεταβλητές όπως η δέσμευση της διοίκησης, η κινητοποίηση, η στάση και η αίσθηση 

γύρω από τις εξαγωγές. Επίσης, ερευνάται ο διεθνής προσανατολισμός της διοίκησης 

και η εμπειρία η οποία περιλαμβάνει και την εκπαίδευση. Η δεύτερη κατηγορία 



Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. 

 

ΧΡΥΣΑΥΓΗ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Σελίδα 16 

 

παραγόντων περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά και τους πόρους οι οποίοι σχετίζονται 

με την εταιρία αυτή καθεαυτή, και είναι το μέγεθος, η ηλικία, η τεχνολογία και οι 

οικονομικοί πόροι και άλλες ιδιαίτερες ικανότητες της εταιρίας. Ο τρίτος τύπος 

εσωτερικών παραγόντων είναι οι στρατηγικές της εταιρίας εστιάζοντας όμως στην 

Θεωρία των Πόρων και στο πόσο αποτελεσματικά αυτοί οι πόροι – ικανότητες 

αξιοποιούνται για να προσφέρουν μέγιστη αξία στον πελάτη και να βελτιώσουν την 

ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης (Wheeler et al., 2008).  

2.1.1 Χαρακτηριστικά και πόροι που σχετίζονται με τη διοίκηση 

Ευνοϊκές και υποστηρικτικές τάσεις (περιλαμβανομένων αντιλήψεων, κινήτρων και 

δεσμεύσεων) στην εξαγωγική δραστηριότητα από την πλευρά της ανώτατης 

διοίκησης φαίνεται να έχουν θετικές επιδράσεις στις πωλήσεις στο εξωτερικό, στα 

κέρδη από τις εξαγωγές και σε συναφή μέτρα της εξαγωγικής επίδοσης. Ως μέτρα 

εξαγωγικής επίδοσης χρησιμοποιούνται η αναλογία πωλήσεων εξαγωγών προς τις 

συνολικές πωλήσεις, τα κέρδη των εξαγωγών προς τα συνολικά κέρδη, αύξηση της 

σημαντικότητας των εξαγωγών προς όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, 

αποδοχή προϊόντος από τους εξωτερικούς διανομείς, διεθνοποίηση του εξαγωγέα, 

στάσεις όσον αφορά τις εξαγωγές  κ.λπ. (Wheeler et al., 2008). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από τους 

Wheeler et al. (2008), για την εξαγωγική επίδοση των εταιριών του Ηνωμένου 

Βασιλείου, φάνηκε ότι η αντίληψη της διοίκησης για τους φραγμούς των εξαγωγών 

έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξαγωγική τους επίδοση. Αυτό γίνεται κατανοητό 

δεδομένου ότι οι αρνητικές θέσεις δείχνουν χαμηλά επίπεδα διεθνούς 

προσανατολισμού και εμπειρίας, και αποπροσανατολίζουν την ανώτατη διοίκηση από 

τη δέσμευσή της για εξαγωγικές δραστηριότητες και την ανάληψη πρωτοβουλιών 

κατά τη διαδικασία διεθνοποίησής της. 

Συμπερασματικά προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν να 

πετύχουν ανώτατη εξαγωγική επίδοση οφείλουν να αξιοποιήσουν τη διαθεσιμότητα, 

την εξέλιξη ή και την εισαγωγή από τη διοίκηση, στελεχών τα οποία κατέχουν τα 

απαραίτητα χαρακτηριστικά, δεξιότητες, προσανατολισμό και προσόντα. Η 

υποστήριξη για τις εξαγωγές, θα πρέπει να εστιάζει στην βελτίωση της 

δυναμικότητας, με σκοπό την αύξηση του συνόλου των επιτυχημένων εξαγωγικών 
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επιχειρήσεων και την αποκορύφωση της εξαγωγικής επίδοσής τους (Wheeler et al., 

2008). 

Εκτός όμως από την υποστήριξη που θα πρέπει να δείχνει η εταιρία στο τμήμα 

των εξαγωγών είναι απαραίτητος και ο διεθνής προσανατολισμός αυτής. Σύμφωνα με 

τους (He & Wei, 2011), ο διεθνής προσανατολισμός είναι ανεκτίμητος, σπάνιος, μη 

αντιγράψιμος και χωρίς υποκατάστατα, και έτσι αποτελεί μέρος του συνόλου των 

εσωτερικών ικανοτήτων και πόρων μιας εταιρίας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την εταιρία. 

Ο διεθνής προσανατολισμός επιτρέπει στην εταιρία να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της αγοράς έγκαιρα και αποδοτικά, μέσω της γνώσης και πληροφορίας 

που αποκτούν τα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης για την εν λόγω αγορά, με 

αποτέλεσμα να πετυχαίνει σε αυτή. Οι εταιρίες με ενισχυμένο τον διεθνή 

προσανατολισμό τείνουν να έχουν καλύτερη εξαγωγική επίδοση, κυρίως σε τομείς 

όπως στα οικονομικά, τους πελάτες, το προσωπικό και την καινοτομία (He & Wei, 

2011).  

Η προσοχή μιας εταιρίας με διεθνή προσανατολισμό στους πελάτες και τον 

ανταγωνισμό, δίνει την δυνατότητα στο προσωπικό της, αλλά και την επιχείρηση ως 

σύνολο, να συντονίσουν τις προσπάθειές τους, με στόχο να προτείνουν κατάλληλες 

προσφορές στους πελάτες τους προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αγοράς. 

Επιπλέον, τους δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούν, ώστε να αντιμετωπίσουν τον 

ανταγωνισμό, μέσω της λεπτομερούς κατανόησης των στρατηγικών και των 

ικανοτήτων των ανταγωνιστών. Τα παραπάνω θα έχουν ως αποτέλεσμα την 

ικανοποίηση των πελατών, την πιστότητά τους στην εταιρία και την αυξημένη 

επίδοση της επιχείρησης. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα ο διεθνής 

προσανατολισμός καθίσταται ανεκτίμητος (He & Wei, 2011). 

Επιπλέον, ο διεθνής προσανατολισμός, είναι σπάνιος καθώς λίγα είναι γνωστά 

για το πως να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί σε μια εταιρία. Ουσιαστικά, ο διεθνής 

προσανατολισμός αφορά μια οργανωσιακή κουλτούρα, η οποία γεννά τις ανάλογες 

συμπεριφορές για αποτελεσματική και αποδοτική παροχή ανώτατης αξίας στους 

καταναλωτές, καθώς είναι μοναδικός και δύσκολο για τους ανταγωνιστές να τον 

αναγνωρίσουν και κατ’ επέκταση να τον αντιγράψουν (He & Wei, 2011). 

Ο διεθνής προσανατολισμός είναι σημαντικός και σε διεθνές πλαίσιο. Οι ξένες 

αγορές είναι πολύ περισσότερο πολύπλοκες από τις εγχώριες. Υπάρχουν πολλές 
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πιθανές διαφορές σε πολλές διαστάσεις, όπως είναι η τεχνολογία, τα οικονομικά, η 

πολιτική, η κουλτούρα και η κοινωνία. Αυτή η πολυπλοκότητα αυξάνει τις 

απαιτήσεις για σωστή πληροφόρηση γύρω από τις διεθνείς αγορές, τη διάθεση των 

προϊόντων και την ανταπόκριση στις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς. Σε σχέση με τις 

επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν διεθνή προσανατολισμό, αυτές οι οποίες 

διαθέτουν κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών των 

ξένων αγορών, τις στρατηγικές και τις ικανότητες των ανταγωνιστών, τις δυνάμεις 

του εξωτερικού περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται 

κατάλληλα και έγκαιρα στις απαιτήσεις του ευμετάβλητου περιβάλλοντος 

απολαμβάνοντας έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (He & Wei, 2011). 

Όταν οι εταιρίες επεκτείνονται στη διεθνή αγορά, αναπτύσσοντας και 

αξιοποιώντας τους πόρους και τις δυνατότητές τους, οδηγούνται στην επιτυχία. Μια 

επιχείρηση προσανατολισμένη στη διεθνή αγορά θέτει τους πόρους και τις 

δυνατότητές της στη διάθεση της συλλογής και αξιολόγησης των πληροφοριών κατά 

έναν συστηματικό τρόπο, που αφορούν τις τρέχουσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες 

των πελατών, τα σχέδια και τις ικανότητες των ανταγωνιστών και το ευμετάβλητο 

περιβάλλον των επιχειρήσεων (He & Wei, 2011). 

Οι εταιρίες με εξαγωγικό προσανατολισμό είναι εφικτό να επιτύχουν μεγάλη 

ανάπτυξη επειδή είναι ικανές να αποκτήσουν διεθνή γνώση και νέες τεχνικές 

ανάπτυξης προϊόντων μέσω του διεθνούς εμπορίου. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις οι 

οποίες δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά μαθαίνουν νέες μεθόδους και 

τεχνολογίες εξαιτίας της διεθνούς έκθεσής τους και του ανταγωνισμού, και για αυτό 

το λόγο είναι σε θέση να επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και 

υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τις εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται 

αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά. Τα πιθανά οικονομικά πλεονεκτήματα, εξαιτίας 

των εξαγωγών, παράλληλα με το εφαλτήριο λάκτισμα για μελλοντική διεθνή 

επέκταση, καθορίζουν το βαθμό της διεθνοποίησης ο οποίος συσχετίζεται θετικά με 

την εξαγωγική επίδοση  (Abor, 2011). 

Το επίπεδο εξαγωγών μιας επιχείρησης καθώς και ο βαθμός διεθνοποίησής της 

(ένταση), επηρεάζουν θετικά την παραγωγικότητα και την κερδοφορία της εταιρίας. 

Οι εξαγωγείς με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα επιτυγχάνουν μεγαλύτερη 

παραγωγικότητα από αυτούς με χαμηλή δραστηριότητα. Όταν μια επιχείρηση 

δραστηριοποιείται διεθνώς, οδηγείται στην αλληλοεπίδραση με νέες τεχνολογίες, τις 



Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. 

 

ΧΡΥΣΑΥΓΗ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Σελίδα 19 

 

οποίες αν αξιοποιήσει σωστά, της παρέχουν τη δυνατότητα να αυξήσει την 

παραγωγικότητά της. Έτσι, οι εταιρίες οι οποίες εξάγουν αυξάνουν την εξαγωγική 

τους επίδοση μέσω της αύξησης της παραγωγικότητάς τους (Abor, 2011).  

Όσον αφορά την κερδοφορία της επιχείρησης υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ 

της έντασης της εξαγωγικής δραστηριότητας και της κερδοφορίας. Αυτό σημαίνει 

πως οι εταιρίες με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα απολαμβάνουν υψηλότερα 

επίπεδα κερδοφορίας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι εταιρίες με 

έντονη εξαγωγική δραστηριότητα επεκτείνουν την βάση της αγοράς τους και 

αυξάνουν τους όγκους των πωλήσεων τους, με το να επεκτείνονται και σε ξένες 

αγορές. Επιπλέον, διαθέτουν τα προϊόντα τους στις ξένες αγορές με καλύτερες τιμές 

πώλησης και αυτό επηρεάζει θετικά τον σημαντικότερο παράγοντα που είναι η 

κερδοφορία (Abor, 2011). 

2.1.2 Χαρακτηριστικά των εταιριών και πόροι 

Οι ικανότητες της εταιρίας, το μέγεθος και οι οικονομικοί πόροι έχουν ισχυρές, 

θετικές επιδράσεις σε διάφορες διαστάσεις της εξαγωγικής επίδοσης, 

συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων στο εξωτερικό, τα κέρδη, την ανάπτυξη και 

την επίτευξη των στόχων (Wheeler et al., 2008). Στην έρευνά τους οι Adu – Gyamfi 

& Korneliussen (2013), μελέτησαν τη σχέση μεταξύ της δέσμευσης των πόρων, της 

εμπειρίας της διοίκησης, το μέγεθος της εταιρίας και της διεθνοποίησης της εταιρίας 

με την εξαγωγική επίδοση. 

Ξεκινώντας με τη δέσμευση των πόρων, οι Lages et al. (2008) ορίζουν ως 

δέσμευση πόρων το βαθμό στον οποίο οι επιχειρησιακοί και διοικητικοί πόροι 

ανακατανέμονται σε ένα εξαγωγικό εγχείρημα. Ωστόσο, η έρευνα των Adu – Gyamfi 

& Korneliussen (2013) έδειξε ότι η δέσμευση των πόρων δεν σχετίζεται με την 

επίδοση των εξαγωγών. Αυτό το αποτέλεσμα έρχεται σε αντίθεση με τα 

αποτελέσματα της έρευνας του Aggarwal (1986), όπου αποδεικνύεται ότι οι πόροι 

βοηθούν στην ανάπτυξη δυνατοτήτων που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή 

αποτελεσματικών εξαγωγών. 

Το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης και ο οργανωσιακός σχεδιασμός έχουν 

θετική επίδραση στην ικανότητα ανάκτησης πληροφοριών και δημιουργίας δικτύων 

τόσο εντός όσο και εκτός της επιχείρησης. Σύμφωνα με τη Θεωρία των Πόρων, η 

κατοχή πόρων, τους οποίους οι ανταγωνίστριες εταιρίες αδυνατούν να αποκτήσουν 
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και να αξιοποιήσουν, επιτρέπει στην εξαγωγική επιχείρηση να προσδιορίσει την 

ιδιοσυγκρασία των εξωτερικών αγορών ώστε να την ενσωματώσει στο στρατηγικό 

της σχεδιασμό. Επιπρόσθετα, της επιτρέπει να αναπτύξει, αλλά και να διαχειριστεί 

κατάλληλα τα δίκτυα και τις συνεργασίες, και τέλος να εφαρμόσει αποδοτική και 

αποτελεσματική εξαγωγική στρατηγική (Freeman & Styles, 2014). 

Συγκριτικά με τις εταιρίες των αστικών κέντρων των χωρών, οι εταιρίες οι 

οποίες βρίσκονται σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, δεν έχουν πρόσβαση στο 

κατάλληλο προσωπικό με τα προσόντα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή 

στρατηγικών ενεργειών, όπως είναι η συλλογή και η επεξεργασία πληροφοριών για 

το πώς λειτουργούν οι αγορές, για τις πιθανότητες ανάπτυξης, για τις συνθήκες 

συνεργασίας, για τη νομοθεσία και τους οργανωσιακούς κανόνες, καθώς και για τη 

διαθεσιμότητα της κυβερνητικής αρωγής. Έτσι λοιπόν, οι ανθρώπινοι πόροι οι οποίοι 

είναι αφιερωμένοι στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των εξαγωγικών λειτουργιών, 

μπορούν να επηρεάσουν έμμεσα την εξαγωγική επίδοση της εταιρίας (Freeman & 

Styles, 2014). 

Η ικανότητα ανάκτησης πληροφοριών επηρεάζει θετικά την εξαγωγική επίδοση 

των επιχειρήσεων, καθώς αποτελεί το εφαλτήριο για αλλαγή στρατηγικής ή 

στρατηγική διάταξης με την εξωτερική αγορά. Απουσία  υψηλού επιπέδου εμπειρίας 

εντός της εταιρίας, η ανάπτυξη της ικανότητας ανάκτησης πληροφοριών καθίσταται 

συχνά κοστοβόρα για τις Μ.Μ.Ε. με περιορισμένους πόρους. Ενώ για να είναι 

επιτυχείς οι εξαγωγές, οι Μ.Μ.Ε. χρειάζεται να αναπτύξουν διεθνείς επιχειρηματικές 

δυνατότητες, όπως η «in – house» γνώση της αγοράς, και ανώτερες στρατηγικές οι 

οποίες υλοποιούνται από ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό  (Freeman & Styles, 

2014). 

Συνεχίζοντας με την ηλικία της εταιρίας και την τεχνολογία δεν είναι ιδιαίτερα 

ξεκάθαρη η συνεισφορά τους στην εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων καθώς τα 

αποτελέσματα των ερευνών για θετική συσχέτιση εναλλάσσονται με την αρνητική. 

Και ενώ οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας τείνουν να έχουν διαφορετικά 

μονοπάτια διεθνοποίησης από αυτές με χαμηλή τεχνολογία, αυτό που φαίνεται να 

έχει σημασία, είναι η σχετική επιτυχία της επιχείρησης στην απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στη δημιουργία πόρων και δυνατοτήτων 

(Wheeler et al., 2008). 
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Όσον αφορά την εμπειρία και τη γνώση των στελεχών οι οποίοι αναλαμβάνουν 

την εξαγωγική δραστηριοποίηση της εταιρίας, οι εταιρίες με υψηλά επίπεδα γνώσης 

και εμπειρίας επί των εξαγωγών διαθέτουν μια εις βάθος κατανόηση των εξωτερικών 

αγορών και των δυνάμεων αυτών και έχουν περισσότερες πιθανότητες για καλύτερη 

εξαγωγική επίδοση μεταξύ άλλων. Οι νέες επιχειρήσεις στις εξαγωγές υστερούν στην 

εμπειρία, η οποία αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

αφού τα έμπειρα στελέχη έχουν ευρεία γνώση της αγοράς και εμπειρία σε αυτήν 

(Freeman & Styles, 2014). Ωστόσο, στα αποτελέσματα της έρευνας των Adu – 

Gyamfi & Korneliussen (2013) δεν φαίνεται να ισχύει η θετική συσχέτιση μεταξύ 

τους, παρόλο που στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η εμπειρία της διοίκησης 

επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διεξάγουν εξαγωγές με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο 

και να βελτιώνουν την εξαγωγική τους επίδοση. 

Τέλος, η συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους της εταιρίας και της επίδοσης των 

εξαγωγών φαίνεται να είναι θετική. Όσο μεγαλύτερη είναι μια εταιρία επιτυγχάνει 

καλύτερη έρευνα αγοράς, κατάλληλη χρηματοδότηση, ξεπερνά τη γραφειοκρατία των 

κρατικών φορέων και αποκτά ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη, με αποτέλεσμα να 

διαπραγματεύεται το κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς. Επιπλέον επιτυγχάνει 

οικονομίες κλίμακας στην παραγωγική της διαδικασία και ευνοείται περισσότερο στο 

διεθνές μάρκετινγκ. Οι μεγαλύτερες εταιρίες έχουν την ευελιξία να εμπλακούν σε 

δραστηριότητες οι οποίες βελτιώνουν την εξαγωγική τους επίδοση (Adu-Gyamfi & 

Korneliussen, 2013). 

2.1.3 Ανάπτυξη Δικτύων & Ανάκτηση Πληροφοριών 

Οι Μ.Μ.Ε. εξαρτώνται κυρίως από την ανάπτυξη σχέσεων, ενώ η ικανότητα 

ανάπτυξης σχέσεων – δικτύων βρέθηκε ότι έχει θετική συσχέτιση με τη στρατηγική 

εξαγωγική τους επίδοση. Εξαιτίας της συνεχούς αυξανόμενης πολυπλοκότητας του 

διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στη σημασία 

που έχει η δημιουργία τέτοιων σχέσεων με ξένες ομάδες. Τέτοιες σχέσεις έχουν 

θετική συσχέτιση με την εξαγωγική επίδοση, ενώ ο προσανατολισμός στη δημιουργία 

μακροχρόνιων σχέσεων συνεισφέρει θετικά στην επίδοση των εξαγωγών (Freeman & 

Styles, 2014). 

Στις μακροχρόνιες σχέσεις περιλαμβάνονται και οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι 

εταιρίες με τους πελάτες τους (Leonidou et al., 2002). Η εξυπηρέτηση των πελατών 
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από τις επιχειρήσεις είναι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας στις διεθνείς αγορές. Οι 

πιο διεθνοποιημένοι καταναλωτές δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ικανότητα του 

εξαγωγέα να προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες, γεγονός το οποίο παρουσιάζει 

σημαντική συσχέτιση με την εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως 

χρόνου, γεωγραφικής περιοχής και προϊόντων, όπως αυτά μελετήθηκαν (Leonidou et 

al., 2002). Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων παίζει επίσης, η 

δέσμευση και η συνέπεια στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις συμπεριφέρονται 

στους πελάτες τους, αυτό που είναι γνωστό και ως behavioural commitment. Η 

δέσμευση ως προς τους πελάτες αναφέρεται στο βαθμό τον οποίο ο εξαγωγέας δείχνει 

υψηλή αφοσίωση στην επαγγελματική του σχέση με τον εισαγωγέα – πελάτη έτσι 

ώστε να του παρέχει ειδική βοήθεια και μεταχείρηση όταν ο δεύτερος το χρειάζεται. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του πελάτη, ο οποίος βρίσκεται 

σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και ο εξαγωγέας του προσφέρει ένα πιο 

ευέλικτο πρόγραμμα πληρωμής, προκειμένου να διατηρήσει έτσι τη μακροχρόνια 

σχέση μαζί του και να του αποδείξει με αυτόν τον τρόπο ότι εκτιμά τη συνεργασία 

τους και θα προσπαθήσει να τη διατηρήσει (Alteren & Tudoran, 2016). 

Εν συνεχεία, η αμφίδρομη επικοινωνία αφορά την αβίαστη ροή της 

πληροφορίας από και προς των εξαγωγέα, και αποτελεί συστατικό κλειδί για τη 

δέσμευση του εξαγωγέα με τον πελάτη και παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

των επαγγελματικών σχέσεων σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο. Επιπλέον, οδηγεί σε 

βελτιωμένη συνεργασία, δέσμευση, και επίδοση αλλά και σε υψηλό επίπεδο 

εμπιστοσύνης. Οι εξαγωγείς μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας ενημερώνονται 

σωστά για τις ανάγκες των πελατών τους και ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους 

στο μέγιστο βαθμό μειώνοντας έτσι τα επίπεδα των παραπόνων. Η επικοινωνία είναι 

απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθούν επιτυχείς επαγγελματικές σχέσεις εκτός 

εθνικών συνόρων εξαιτίας της δυσκολίας που υπάρχει στην κατανόηση των αναγκών 

των πελατών κυρίως όταν αυτοί βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές (Alteren & 

Tudoran, 2016). 

Η επένδυση σε τέτοιου είδους σχέσεις για τους πιο απομακρυσμένους 

εξαγωγείς, θα διεύρυνε τη  δεξαμενή της ενδοεταιρικής γνώσης και εμπειρίας. Στην 

πραγματικότητα η ανάπτυξη σχέσεων αποτελεί όχι μόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

και συστατικό της Θεωρίας των Πόρων, αλλά και αδιαμφισβήτητα το πιο ανθεκτικό 

από τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα (Freeman & Styles, 2014). 
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Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των Μ.Μ.Ε. στις 

βιομηχανικές αγορές εγείρονται από τις απαιτήσεις των πελατών. Σταδιακά 

στοχεύουν σε μια μικρή βάση πελατών στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε δίκτυα τα 

οποία διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ της εξαγωγικής επιχείρησης και των 

πελατών της. Πληροφορίες όπως η ελκυστικότητα της αγοράς και η απαιτούμενη 

προσαρμογή των προϊόντων αν και σημαντικές για να ληφθεί η αρχική απόφαση για 

εξαγωγική δραστηριοποίηση, ωστόσο στη συνέχεια, δεν προσδίδουν κανένα 

διαφοροποιημένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι πληροφορίες όμως που αφορούν 

το γενικό οικονομικό υπόβαθρο και τις δομές των συγκοινωνιών και μεταφορών μιας 

αγοράς, οι τάσεις για ανάπτυξη και η αρωγή της κυβέρνησης βελτιώνουν σημαντικά 

το λόγο των πωλήσεων και των κερδών των Μ.Μ.Ε. στις ξένες αγορές. Ωστόσο, 

προϋποθέτουν μεγαλύτερη ανταγωνιστική δυναμική καθώς μπορεί να μειώσουν το 

κόστος εξαγωγής ή να αξιοποιήσουν τα οικονομικά οφέλη εξαγωγών/εισαγωγών. 

Συμπερασματικά προκύπτει ότι η έρευνα μάρκετινγκ για τις ξένες αγορές σχετίζεται 

θετικά με την επιτυχία των εξαγωγών (Hart & Tzokas, 1999). 

Ο τύπος των πληροφοριών δεν είναι το μόνο το οποίο μπορεί να οδηγήσει στη 

βελτίωση της εξαγωγικής επίδοσης των εταιριών. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και 

η αποτελεσματική συλλογή των πληροφοριών. Με άλλα λόγια η σοβαρότητα με την 

οποία μια επιχείρηση προσεγγίζει τη συλλογή πληροφοριών είναι δείκτης ανώτερης 

εξαγωγικής επίδοσης των Μ.Μ.Ε. Πιο συγκεκριμένα, όσο πιο επίσημη είναι η έρευνα 

του μάρκετινγκ, με πιο αποτελεσματική προσέγγιση στην απόκτηση των 

πληροφοριών, τόσο υψηλότερα είναι τα ποσοστά πωλήσεων και κερδών. Αυτό 

υπογραμμίζει την ανάγκη όχι μόνο της αναγνώρισης του πελάτη αλλά και την 

απόλυτη κατανόηση αυτού (Hart & Tzokas, 1999). 

2.1.4 Ανάπτυξη Νέου Προϊόντος 

Δεδομένης της οριακής δεξαμενής πόρων μιας επιχείρησης, η ανάπτυξη νέων 

προϊόντων είναι επικίνδυνη και κοστοβόρα για τις Μ.Μ.Ε., ακόμα και αν η ανάπτυξη 

νέων προϊόντων είναι αναγκαία για τη μακροχρόνια διατήρηση και επιτυχία της 

εταιρίας και τα στελέχη καλούνται να πάρουν αποφάσεις ανάπτυξης νέων προϊόντων 

οι οποίες είναι προς όφελος της εταιρίας (Freeman & Styles, 2014). 

Η έρευνα των Freeman & Styles (2014) έδειξε πως η ικανότητα ανάπτυξης 

νέων προϊόντων, δεν είχε καμία θετική συσχέτιση με την εξαγωγική επίδοση. Αυτό το 
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αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με εκείνο στο οποίο κατέληξαν και οι Piercy et al. (1998). 

Στην πραγματικότητα υποστηρίζουν ότι, όσον αφορά τον κλάδο στον οποίο 

δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, επιτυγχάνουν καλύτερη εξαγωγική επίδοση 

εφαρμόζοντας μια πιο τυποποιημένη στρατηγική. Πράγματι, η επίδοση των εξαγωγών 

εξαρτάται από τον κλάδο στον οποίο μια επιχείρηση δραστηριοποιείται και η 

αποτελεσματικότητα στηρίζεται στην κατάλληλη διάταξη των πόρων και των 

ικανοτήτων εντός της εταιρίας, ώστε να ταιριάζει με το πλαίσιο των εξαγωγών 

(Freeman & Styles, 2014). 

Παρόλα αυτά το σχέδιο και το στύλ των νέων προϊόντων φαίνεται να έχει 

θετική επίδραση στην επίδοση των εξαγωγών. Επιπλέον, η σχέση μεταξύ ποιότητας 

και εξαγωγικής επίδοσης, η οποία έχει ερευνηθεί ευρέως, παρουσιάζει θετική 

συσχέτιση με την εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων. Όσον αφορά την επωνυμία 

(branding) του προϊόντος, αποδείχθηκε στην ίδια έρευνα ότι έχει θετική συσχέτιση 

όχι μόνο με την επίδοση αλλά και με το επίπεδο των εξαγωγών, καθώς και με τα 

περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων. Τέλος, αναφορικά με τη  συσκευασία και την 

επισήμανση των προϊόντων δεν αποδείχτηκε κάποια συσχέτιση με την  εξαγωγική 

επίδοση (Leonidou et al., 2002). 

Επίσης τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα των προϊόντων όπως η πολυτέλεια, το 

πρεστίζ και η ποιότητα, έχουν θετική συσχέτιση με την εξαγωγική επίδοση. Αυτό 

συμβαίνει διότι τα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τα προϊόντα δεν είναι δυνατόν 

να αντιγραφούν εύκολα από τους ανταγωνιστές και αυτό μπορεί να οδηγήσει τους 

εξαγωγείς σε θέση ισχύος, στην ανάπτυξη και την επιτυχία. Μαζί με τα 

πλεονεκτήματα των προϊόντων συμβαδίζει και η μοναδική ποιότητα αυτών η οποία 

αποτελεί εξαιρετικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε εξαγωγές 

(Leonidou et al., 2002). 

2.1.5 Οι αξίες των στελεχών 

Οι αξίες των στελεχών υπάγονται και αυτές στις ικανότητες και τους πόρους των 

επιχειρήσεων καθώς όπως είδαμε και προηγουμένως είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται 

να σχεδιάσουν τις στρατηγικές και να λάβουν σημαντικές αποφάσεις κατά τη 

διαδικασία της εξαγωγικής επέκτασης των επιχειρήσεων. 

Οι άνθρωποι αξιολογούν τα γεγονότα και λαμβάνουν αποφάσεις 

χρησιμοποιώντας τις αξίες ως κριτήρια (Sousa et al., 2010). Οι αξίες, σύμφωνα με τον 
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Schwartz (1992), είναι εκείνα τα σταθερά κριτήρια, με τα οποία οι άνθρωποι 

αξιολογούν την συμπεριφορά των άλλων εν όψει διαφόρων καταστάσεων. Έτσι 

λοιπόν κατανοώντας το σύστημα αξιών που έχουν οι άνθρωποι, εξηγείται και ο 

τρόπος με τον οποίο αυτοί συμπεριφέρονται (Sousa et al., 2010).  

Οι Schwartz & Bilsky (1990) όρισαν τις αξίες ως, τους διαφορετικής σημασίας, 

επιθυμητούς στόχους για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, οι οποίοι λειτουργούν ως 

κατευθυντήριες αρχές για τη ζωή τους. Οι αξίες αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο 

για την υποκειμενική εκτίμηση των γεγονότων, ενώ ο τρόπος με τον οποίο οι 

άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο επηρεάζεται από το σύστημα αξιών το οποίο οι 

ίδιοι έχουν. Έτσι λοιπόν, η κατανόηση του συστήματος αξιών των στελεχών 

αποδεικνύεται σημαντική καθώς αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο αυτοί 

ερμηνεύουν την κατάσταση της αγοράς, και επηρεάζει τις λύσεις που αυτοί 

προτείνουν, τους πόρους που δεσμεύονται και τις στρατηγικές αποφάσεις που 

λαμβάνονται. Επομένως, οι αξίες των στελεχών θα πρέπει να αναγνωρισθούν ως 

στοιχεία κλειδιά για τις στρατηγικές επιλογές και την επίδοση των επιχειρήσεων 

(Sousa et al., 2010). 

Διάφορες έρευνες καταδεικνύουν με συνέπεια ότι τα χαρακτηριστικά των 

στελεχών είναι σημαντικά και καθοριστικά για τις στρατηγικές και τα αποτελέσματα 

της επιχείρησης (Sousa et al., 2010). Πράγματι, σύμφωνα με τον Day (1984), τα 

στελέχη του μάρκετινγκ παίζουν σημαντικό ρόλο μέσω της ευθύνης που έχουν να 

ερμηνεύσουν το περιβάλλον και να πάρουν σημαντικές αποφάσεις, όπως για 

παράδειγμα ποιούς πελάτες θα εξυπηρετήσουν, ποιούς ανταγωνιστές θα προκαλέσουν 

αλλά και τι προϊόντα ή/και υπηρεσίες θα προσφέρουν. Συνεπώς, τα στελέχη 

αποτελούν την κινητήριο δύναμη πίσω από οποιαδήποτε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και 

επιτυχία της εταιρίας, εξαιτίας της άμεσης ευθύνης και ανάμιξης που έχουν στις 

στρατηγικές αποφάσεις για εξαγωγική δραστηριοποίηση (Sousa et al., 2010). 

Οι αξίες που έχουν μελετηθεί περισσότερο έχουν αντικειμενική φύση όπως για 

παράδειγμα, η ηλικία, η εκπαίδευση και η εμπειρία και δείχνουν μια μικρή και 

εμπειρική συσχέτιση. Ωστόσο, υποκειμενικά χαρακτηριστικά όπως η ανάληψη 

ρίσκου, η ευελιξία και ο δυναμισμός, έχουν μελετηθεί λιγότερο, όμως εμφανίζουν 

ισχυρή συσχέτιση με τις εξαγωγές, υπογραμμίζοντας την ανώτερη επιροή τους σε 

αυτό το πεδίο. Οι παράγοντες κλειδιά που επηρεάζουν την επίδοση είναι τα 



Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. 

 

ΧΡΥΣΑΥΓΗ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Σελίδα 26 

 

ψυχολογικά χαρακτηριστικά των στελεχών επειδή καταδεικνύουν τη σχέση που αυτά 

έχουν με τη συμπεριφορά τους (Sousa et al., 2010). 

Οι αξίες, όπως προαναφέρθηκε, είναι σταθερά κριτήρια τα οποία οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν για να αξιολογήσουν τόσο τη δική τους συμπεριφορά, όσο και των 

υπολοίπων σε διάφορες καταστάσεις (Sousa et al., 2010). Ο Schwartz (1992) 

διακρίνει δέκα τύπους αξιών οι οποίοι εξυπηρετούν τρεις βασικές ανάγκες για την 

ανθρώπινη επιβίωση, τις βιολογικές ανάγκες, την ανάγκη για κοινωνική 

αλληλεπίδραση, και την ανάγκη να δημιουργούν και να ανήκουν σε ομάδες. Αυτοί οι 

δέκα τύποι αξιών είναι ο οικουμενισμός, η καλοσύνη, η συμμόρφωση, η παράδοση, η 

ασφάλεια, η δύναμη, η επιτυχία, ο ηδονισμός, η διέγερση και ο αυτοπροσδιορισμός. 

Στη συνέχεια κατηγοριοποίησε αυτές τις δέκα κατηγορίες αναγκών σε τέσσερις 

ομάδες οι οποίες σχηματίζουν δύο δίπολες κατευθύνσεις και είναι, εν πρώτοις η 

ευελιξία στην αλλαγή απέναντι στη συντηρητικότητα και εν δευτέροις η 

αυτοβελτίωση απέναντι στην αυτοϋπέρβαση, όπως φαίνεται και στo παρακάτω Σχήμα 

2. 

Σχήμα 2: Το θεωρητικό μοντέλο των αξιών των στελεχών κατά τον Schwartz (1992). 

 

Πηγή: Sousa et al., 2010 
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Στη μελέτη τους οι Sousa et al. (2010) εξετάζουν εάν η εξαγωγική επίδοση των 

επιχειρήσεων επηρεάζεται από αυτά τα δύο δίπολα και προς ποιά κατεύθυνση. Όσον 

αφορά το πρώτο δίπολο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι αξίες οι οποίες εστιάζουν 

στην ανεξάρτητη σκέψη και δράση με στόχο την αλλαγή, ή διαφορετικά την ανάληψη 

πρωτοβουλιών έναντι στην αυτοκυριαρχία, την προσκόλληση στις παραδοσιακές 

πρακτικές και τη διατήρηση της σταθερότητας, αποδεικνύεται ότι ο συντηρητισμός 

σχετίζεται αρνητικά με την εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων. Αυτό συνεπάγεται 

ότι τα στελέχη τα οποία είναι πιο ευέλικτα, ανοιχτά σε νέες ιδέες, δημιουργικά και 

ευπροσάρμοστα στην αλλαγή έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν στις 

εξαγωγικές λειτουργίες της επιχείρησης (Sousa et al., 2010). 

Αναφορικά με το δεύτερο δίπολο, αυτό της αυτοβελτίωσης απέναντι στην 

αυτοϋπέρβαση, εξετάζεται η προσωπική ανάγκη του ανθρώπου για προσωπική 

επιτυχία και επικράτηση μεταξύ άλλων, σε αντίθεση με αξίες, σύμφωνα με τις οποίες 

αποδέχεται τους άλλους ως ισότιμους με τον ίδιο και ενδιαφέρεται για την ευημερία 

τους. Αυτό το δίπολο όπως αποδείχθηκε, δεν σχετίζεται με την εξαγωγική επίδοση 

των επιχειρήσεων (Sousa et al., 2010). 

Τέλος στην ίδια έρευνα μελετήθηκε και η σχέση μεταξύ της ανταπόκρισης της 

εταιρίας στις ανάγκες των πελατών της με την εξαγωγική επίδοση. Η 

ανταποκρισιμότητα μιας εταιρίας στις ανάγκες των πελατών της αφορά την 

ικανότητά της να ανταποκρίνεται γρήγορα στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, και 

είναι σημαντική για την διατήρηση της επιτυχίας τους (Sousa et al., 2010). Στο 

σύγχρονο περιβάλλον, όπως αναφέρει και ο Day (1994), οι ανάγκες των 

καταναλωτών εναλλάσσονται διαρκώς. Αυτό σημαίνει ότι για να αποκτήσουν οι 

εταιρίες, αλλά και για να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,  θα πρέπει να 

παρακολουθούν και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά και γρήγορα στις μεταβολές 

των αναγκών των πελατών τους. Οι εταιρίες οι οποίες ανταποκρίνονται γρηγορότερα 

στις απαιτήσεις των πελατών έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν 

περισσότερους πιστούς και μόνιμους πελάτες. Επίσης είναι σημαντικό οι εταιρίες να 

ανταποκρίνονται έγκαιρα στις ανάγκες των καταναλωτών διότι αποκτούν το 

πλεονέκτημα του «πρώτου». Σε αυτήν τη μελέτη αποδεικνύεται ότι η ανταπόκριση 

στις ανάγκες των πελατών έχει σημαντική θετική συσχέτιση με την εξαγωγική 

επίδοση των επιχειρήσεων και επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα (Sousa et al., 

2010). 
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2.2 Εξωτερικοί Παράγοντες 

Το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης έχει σημαντική συνεισφορά στην επίδοση 

του εξαγωγικού εγχειρήματος. Στο εξωτερικό περιβάλλον περικλείεται ο σχετικός 

κλάδος, οι εγχώριες και οι ξένες αγορές μαζί με το μίγμα των ευκαιριών και των 

απειλών που τα παραπάνω περιέχουν. Αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες έχουν μόνο 

έμμεσες επιδράσεις στην επίδοση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων μιας εταιρίας, 

μέσω του αντίκτυπου τον οποίο έχουν στα εσωτερικά χαρακτηριστικά αυτής. Η 

επίδοση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων είναι η απόρροια της αποτελεσματικότητας 

της επιχείρησης στην αξιοποίηση, αλλά και τη μετατροπή, των κατάλληλων πόρων 

και δυνατοτήτων της σε στρατηγικές, οι οποίες βελτιστοποιούν τις ευκαιρίες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιούν τις απειλές αυτού 

(Wheeler et al., 2008). 

2.2.1 Χαρακτηριστικά του κλάδου 

Το τεχνολογικό επίπεδο ενός κλάδου φαίνεται να σχετίζεται θετικά με την επίδοση 

των εξαγωγών. Πιθανή εξήγηση αυτού αποτελεί το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός βάσει 

της τεχνολογίας (ο οποίος σημειώνεται σε επενδύσεις υψηλού κόστους για έρευνα και 

ανάπτυξη, μικρότερους κύκλους ζωής των προϊόντων κ.λπ.) απαιτεί και συγχρόνως 

προκαλεί τις εταιρίες σε αυτούς τους κλάδους να είναι διεθνώς ενεργοποιημένες και 

να ανακαλύπτουν δρόμους για την επίτευξη και την διατήρηση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητάς τους. Έτσι οι εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους 

υψηλής τεχνολογίας χαίρουν σημαντικών εξαγωγικών επιδόσεων σε σχέση με αυτές 

οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πιο παραδοσιακούς κλάδους (Wheeler et al., 2008). 

Στην έρευνα που διεξήχθη από τους Wheeler et al. (2008) αποδείχθηκε ότι η 

τεχνολογία σε εύρος κλάδου, παρά σε εύρος επιχείρησης, προβλέπει καλύτερα την 

εξαγωγική επίδοση των εταιριών του Ηνωμένου Βασιλείου.  

2.2.2 Χαρακτηριστικά της Εγχώριας Αγοράς 

Η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται η εξαγωγική επιχείρηση θα πρέπει να αποτελεί 

πλεονέκτημα για την εξαγωγική επιχείρηση καθώς θα πρέπει να διευκολύνει τους 

προμηθευτές της, να της επιτρέπει την πρόσβαση στις υπηρεσίες για τα θέματα των 

εξαγωγών (κρατικές υπηρεσίες, κ.λ.π.), οι οποίες ευνοούν τη ροή και τη συγκέντρωση 

των συστημάτων γνώσης, πληροφόρησης και υποστήριξης. Επιπρόσθετα η τοποθεσία 
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της επιχείρησης θα πρέπει να διαθέτει ειδικές υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και 

δίκτυα τα οποία συνεργάζονται στενά με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η 

εκάστοτε εξαγωγική επιχείρηση. Οι απομακρυσμένες περιοχές δεν δίνουν την 

ευκαιρία στις εξαγωγικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση ούτε στα δίκτυα αλλά ούτε 

και στις κρατικές υπηρεσίες με αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη 

για την ανάπτυξή των εξαγωγικών επιχειρήσεων σε αυτές τις περιοχές (Freeman & 

Styles, 2014). 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους Wheeler et al. 

(2008), αν η τοποθεσία στην οποία λαμβάνει χώρα η εταιρία περιέχει μέλη ή 

γειτνιάζει με ένα σύνολο εταιριών σχετικών προϊόντων, αυτό έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στην επίδοση των εξαγωγών, καθώς όπως έχει ήδη προαναφερθεί στην 

παρούσα εργασία τα δίκτυα διευκολύνουν την αβίαστη ροή της πληροφορίας και της 

γνώσης καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων οι οποίες απαντώνται 

εντός ενός δικτύου. Όσον αφορά την αρωγή της κρατικής αυτοδοίκησης σε θέματα 

εξαγωγών, η ίδια έρευνα έδειξε ότι, αν και η κυβέρνηση του Η.Β. έχει σημειώσει 

σημαντική πρόοδο στη δημιουργία προγραμμάτων υποστήριξης των εξαγωγικών 

επιχειρήσεων, ωστόσο αυτές δεν απολαμβάνουν τα οφέλη που προκύπτουν από τη 

συμμετοχή τους σε αυτά καθώς αδυνατούν να πάρουν μέρος σε αυτά (Wheeler et al., 

2008).  

Τέλος, οι συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά, όπως είναι η ύφεση 

της οικονομίας της χώρας, η στασιμότητα της αγοράς αλλά και ο κορεσμός αυτής, 

λειτουργούν ως παράγοντες ώθησης οι οποίοι σχετίζονται με την υψηλή εξαγωγική 

επίδοση των επιχειρήσεων (Wheeler et al., 2008)  

2.3 Ανακεφαλαίωση  

Στο παρόν κεφάλαιο είδαμε μια πληθώρα παραγόντων να επιδρά θετικά στην επίδοση 

των εξαγωγών μιας εταιρίας, με αύξηση των κερδών της, του όγκου των πωλήσεων 

κ.λ.π. Ξεκινώντας από την αντίληψη και τη στάση την οποία πρέπει να διατηρεί η 

διοίκηση των εταιριών που δραστηριοποιούνται διεθνώς, είδαμε ότι προκειμένου να 

επιτύχει υψηλές αποδόσεις από το εξαγωγικό της εγχείρημα, χρειάζεται να διαθέτει 

το κατάλληλο μίγμα χαρακτηριστικών συμπεριλαμβανομένου και του διεθνούς 

προσανατολισμού αλλά και της εμπειρίας. Επίσης οφείλει να αναπτύσσει εκείνες τις 

ικανότητες που χρειάζονται για την ανάκτηση των πληροφοριών που είναι σχετικές 
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με την εκάστοτε εξωτερική αγορά, την απόκτηση γνώσης, τη δημιουργία ποιότητας 

στο προϊόν καθώς και τη δημιουργία διεθνών σχέσεων και δικτύων (Wheeler et al., 

2008). 

Τα χαρακτηριστικά της διοίκησης έρχεται να συμπληρώσει ο εξαγωγικός 

προσανατολισμός ο οποίος είναι από τους βασικότερους οργανωσιακούς πόρους και 

ικανότητες με τις οποίες οι επιχειρήσεις αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 

μεταβάλλουν την εξαγωγική επίδοσή τους. Υψηλά επίπεδα διεθνούς 

προσανατολισμού επιδρούν απευθείας και αποτελεσματικά στην βελτίωση της 

επίδοσης των εξαγωγών (He & Wei, 2011). Επιπρόσθετα, η ένταση με την οποία 

δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις διεθνώς, όταν είναι υψηλή, επηρεάζει θετικά την 

κερδοφορία της επιχείρησης, καθώς όταν εξάγουν τα προϊόντα και τις  υπηρεσίες 

τους, οι επιχειρήσεις δύνανται να αυξήσουν τη βάση της αγοράς στην οποία 

δραστηριοποιούνται και κατ’ επέκταση και τον όγκο των πωλήσεών τους (Abor, 

2011). 

Συνεχίζοντας με τα χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν τις εταιρίες, όπως είναι 

το μέγεθος, η εμπειρία και η ηλικία αυτών, συμπεραίνουμε ότι το πλεονέκτημα του 

μεγάλου μεγέθους μιας επιχείρησης είναι από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές 

που μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της εξαγωγικής της επίδοσης. Όσον αφορά τα 

οφέλη τα οποία αποκομίζουν τα στελέχη από τις διεθνείς δραστηριότητες, αυτά είναι 

οι ικανότητες και η εμπειρία που αποκτούν από την έκθεσή τους και τη 

συναναστροφή τους με τη διεθνή αγορά (Adu-Gyamfi & Korneliussen, 2013). Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό να παίζει σημαντικό ρόλο 

σε μια εξαγωγική επιχείρηση (Freeman & Styles, 2014). 

Εξίσου σημαντικός παράγοντας αποδείχθηκε ότι είναι οι πληροφορίες οι οποίες 

συλλέγονται από τις επιχειρήσεις μέσω επίσημων και ανεπίσημων μεθόδων καθώς 

και από τη συμμετοχή τους σε διεθνή δίκτυα. Οι πληροφορίες για την εξωτερική 

αγορά όταν συλλέγονται με παραγωγικό τρόπο και αξιοποιούνται με σοβαρότητα 

βοηθούν στη λήψη αποφάσεων για εξαγωγική δραστηριοποίηση και σχετίζονται με 

υψηλά επίπεδα εξαγωγικής επίδοσης. Πιο συγκεκριμένα, για τις Μ.Μ.Ε. η 

χρησιμοποίηση πληροφοριών, σχετικών με το υπόβαθρο και τη δομή της υποψήφιας 

για εξαγωγές χώρας, μπορεί να αυξήσει τα κέρδη της επιχείρησης από τις εξαγωγές 

και το ποσοστό των πωλήσεών της στο εξωτερικό (Hart & Tzokas, 1999). 
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Όσον αφορά το μίγμα μάρκετινγκ το οποίο μια επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει 

για την επέκτασή της στη διεθνή αγορά είδαμε ότι σημαντικό πόρο για τις 

επιχειρήσεις αποτελεί το προϊόν και η ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η ικανότητα μιας 

εταιρίας να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο προϊόν στις διεθνείς αγορές συσχετίζεται 

θετικά με την επίδοση των εξαγωγών για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, διότι είναι 

μια ευκαιρία να αυξήσει τις πωλήσεις της με το να εξυπηρετήσει περισσότερες 

ομάδες καταναλωτών και δεύτερον τα κόστη διαφήμισης αλλά και άλλα κόστη 

συναλλαγής θα κατανεμηθούν σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων (Leonidou et al., 2002). 

Μια επιχείρηση προσανατολισμένη στον πελάτη προσφέρει τις καλύτερες δυνατές 

λύσεις στον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων, των υπηρεσιών και της 

διάθεσης αυτών, προκειμένου να επιτύχει οικονομικά πλεονεκτήματα (Alteren & 

Tudoran, 2016). Τέλος, όσον αφορά τις αξίες των στελεχών, σε αυτό το κεφάλαιο 

είδαμε ότι τα στελέχη τα οποία έχουν ως κίνητρο την δύναμη και την προσωπική 

επιτυχία έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν στις ξένες αγορές (Sousa et 

al., 2010). 

Γίνεται κατανοητό λοιπόν το γεγονός ότι τα στελέχη του τμήματος εξαγωγών 

των διαφόρων επιχειρήσεων οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την 

καταλληλότητα των πόρων και των ικανοτήτων που χρειάζονται ώστε να αυξήσουν 

την εξαγωγική τους επίδοση. Περιορισμένες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των 

προαναφερθέντων πόρων και ικανοτήτων είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε μείωση της 

εξαγωγικής επίδοσης της εταιρίας (Freeman & Styles, 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΣΤΟΧΟΥ & 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις για την επεξήγηση της διεθνοποίησης των 

επιχειρήσεων προβάλουν διαφορετική έμφαση στο θέμα της επιλογής αγοράς – 

στόχου και του τρόπου επέκτασης σε αυτήν. Οι περισσότερες θεωρίες υποδεικνύουν 

ότι οι εταιρίες επεκτείνονται εκτός συνόρων με αυξανόμενο ρυθμό σε σχέση με 

παλαιότερα, όπου το εύρος επέκτασής τους ήταν περιορισμένο και οι εταιρίες πολύ 

επιφυλακτικές (Sakarya et al., 2007). 

Οι Andersen & Strandskov (1998) όρισαν την επιλογή της χώρας για εξαγωγική 

δραστηριοποίηση, ως τη διαδικασία κατά την οποία αρχικά εδραιώνονται τα κριτήρια 

για την επιλογή των αγορών – στόχων, μέσω της μελέτης των δυνατοτήτων της 

αγοράς, ακολουθεί η κατηγοριοποίηση αυτών κατά τα συμφωνηθέντα κριτήρια,  και 

τέλος επιλέγονται  οι αγορές που θα προσεγγιστούν πρώτες, και αυτών που θα 

επεκταθούν αργότερα. 

Σύμφωνα με την Σκανδιναβική Σχολή οι Johanson & Vahlne, (1977), 

υποστηρίζουν ότι η επιλογή της χώρας για εξαγωγική δραστηριοποίηση 

παρεμποδιζόταν από δύο συσχετιζόμενες βασικές έννοιες, πρώτον την πολιτισμική 

απόσταση και δεύτερον την βιωματική γνώση. Η πολιτισμική απόσταση αφορά τους 

παράγοντες όπως οι διαφορές στη γλώσσα, την κουλτούρα και τις επιχειρησιακές 

πρακτικές οι οποίες παρεμποδίζουν τη ροή της πληροφορίας μεταξύ της εταιρίας και 

της αγοράς δραστηριοποίησής της. Όσο αυξάνεται η πολιτισμική απόσταση τόσο πιο 

προβληματική γίνεται η επικοινωνία και η διάδοση της πληροφορίας σε αυτήν την 

αγορά (Arenius, 2005). Η πολιτισμική απόσταση χαρακτηρίζεται από την ελλιπή 

γνώση και πληροφορία, οι οποίες αυξάνουν την αβεβαιότητα για την ανάληψη 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων εκτός συνόρων και το κόστος οργάνωσης αυτών. Εκ 

του αποτελέσματος προκύπτει ότι οι εταιρίες επιλέγουν εξωτερικές αγορές οι οποίες 

λειτουργούν κατά το ίδιο οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο (Sakarya et 

al., 2007). 

Ωστόσο, ο αναμενόμενος φόβος της πολιτισμικής απόστασης μειώθηκε εξαιτίας 

της πρόσφατης ανάπτυξης των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της τεχνολογίας των 

πληροφοριών και των ανθρώπινων πόρων με διεθνή εμπειρία (Sakarya et al., 2007). 

Αντίθετα με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, η πολιτισμική απόσταση δεν έχει 

σημαντικό αντίκτυπο στη διεθνοποίηση των εταιριών ηλεκτρονικού εμπορίου. 
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Γενικά, οι διαφορές στην κουλτούρα και την πολιτισμική απόσταση των αγορών 

παραμένουν ευρέως διαδεδομένες και αποτελούν θετικές επιρροές στη διαδικασία 

επιλογής χώρας για εξαγωγική δραστηριοποίηση (Sakarya et al., 2007). 

Πολλές μελέτες γύρω από την επιλογή της χώρας για εξαγωγική 

δραστηριοποίηση προσφέρουν διαφορετικές προσεγγίσεις και κριτήρια για τον 

προσδιορισμό της δυναμικότητας των αγορών (Ozturk et al., 2015). Τόσο οι γενικές, 

όσο και οι συγκεκριμένες στο περιεχόμενο προσεγγίσεις για την επιλογή της χώρας 

για εξαγωγική δραστηριοποίηση, προβάλουν τα παρακάτω στάδια στη διαδικασία 

αξιολόγησης της βιωσιμότητας των αγορών εκτός συνόρων, αυτό της αρχικής 

εξέτασης, της εις βάθους εξέτασης και της τελικής επιλογής (Sakarya et al., 2007).  

Πιο συγκεκριμένα, ο Cavusgil (1985) ανέπτυξε ορισμένες κατευθυντήριες 

γραμμές για τη μελέτη της δυναμικότητας των αγορών σε τρία στάδια. Πρώτον, 

αρχική διερεύνηση (screening) του φυσικού, πολιτικού, οικονομικού, και 

πολιτισμικού περιβάλλοντος της υποψήφιας αγοράς. Δεύτερον, εξέταση της 

δυναμικής του κλάδου στη συγκεκριμένη αγορά, ώστε να εξακριβωθεί η συνολική 

ζήτηση των προϊόντων του κλάδου, και η οποία στηρίζεται στην πρόσβαση στην 

αγορά, τις δυνατότητες του προϊόντος, και την τοπική διανομή και παραγωγή. Τρίτον, 

ανάλυση των εν δυνάμει πωλήσεων της επιχείρησης, η οποία βασίζεται στην 

πρόβλεψη των πωλήσεων και της κερδοφορίας. Αυτή η προσέγγιση αντιπροσωπεύει 

μια από τις πιο πρόσφατες προσεγγίσεις στον προσδιορισμό των αγορών εκτός 

συνόρων (Ozturk et al., 2015). 

Η αρχική διερεύνηση (screening) εξετάζει τις εν δυνάμει αγορές ως υποψήφιες 

εν συνεχεία, για μια πιο ενδελεχή ανάλυση. Προκειμένου να εξεταστούν οι χώρες οι 

οποίες δεν καλύπτουν τους αντικειμενικούς στόχους της επιχείρησης, 

χρησιμοποιούνται μακροοικονομικοί δείκτες. Το μέγεθος της αγοράς, ο ρυθμός 

ανάπτυξης, η συμφωνία μεταξύ προϊόντος και προτίμησης των καταναλωτών και 

τέλος ο ανταγωνισμός στην αγορά αυτή, είναι μερικά από τα προτεινόμενα προς 

εξέταση κριτήρια. Το δεύτερο στάδιο ανάλυσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση της 

ελκυστικότητας του κλάδου, και τις προβλέψεις του κόστους – κέρδους, για τις 

υποψήφιες αγορές. Το τελικό στάδιο καθορίζει την αγορά εκείνη η οποία ταιριάζει 

περισσότερο στους αντικειμενικούς σκοπούς της επιχείρησης και τους διαθεσίμους 

πόρους αυτής (Sakarya et al., 2007). 
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Ακόμα μια προσέγγιση, ο Συνολικός Δείκτης Ευκαιριών Αγοράς ή όπως είναι 

διεθνώς γνωστή Overall Market Opportunity Index – OMOI, η οποία επίσης 

αναπτύχθηκε από τον  Cavusgil (1997) χρησιμοποιώντας ένα σύνολο από εικοσιπέντε 

αναπτυσσόμενες χώρες, αρχικά ποσοτικοποιεί και εν συνεχεία κατατάσσει τη 

δυναμικότητα της αγοράς στηριζόμενο σε βασικά οικονομικά, πολιτικά, και 

κοινωνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και του μεγέθους της μεσαίας τάξης, του 

πολιτικού ρίσκου, της οικονομικής ελευθερίας, τις τηλεπικοινωνίες και τις φυσικές 

δομές (Ozturk et al., 2015). Επεκτείνοντας περαιτέρω την μέθοδο του Συνολικού 

Δείκτη Ευκαιριών Αγοράς – ΟΜΟΙ, οι Cavusgil et al. (2004) πρότειναν δύο 

συμπληρωματικές τεχνικές στο αρχικό στάδιο αξιολόγησης της αγοράς. Πρώτον, την 

ομαδοποίηση των χωρών με βάση τις ομοιότητές τους, η οποία θα έδινε τη 

δυνατότητα για ανάπτυξη συνεργατικής στρατηγικής διεθνούς επέκτασης, και 

δεύτερον την ανάπτυξη ενός δείκτη κατάταξης της δυναμικής της αγοράς αλλά και 

της χώρας, στηριζόμενο στην μέθοδο του Συνολικού Δείκτη Ευκαιριών Αγοράς – 

ΟΜΟΙ. Κατέληξαν, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι χρησιμοποιώντας τις δύο μεθόδους 

ταυτόχρονα θα προέβαιναν σε πιο αξιόπιστες και μη επικαλυπτόμενες πληροφορίες 

για τα στελέχη. Ο συνδυασμός των δύο αποκαλύπτει πως ο βαθμός ελκυστικότητας 

της αγοράς διαφέρει εντός του συνόλου. 

Από την άλλη πλευρά ο Porter (1990) προσπάθησε να εξηγήσει γιατί ορισμένα 

έθνη είναι η ιδανική εναρκτήρια βάση για συγκεκριμένους κλάδους, προσδιορίζοντας 

τα εθνικά τους χαρακτηριστικά τα οποία είτε συνεισφέρουν, είτε όχι στη δημιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Προσδιορίζοντας τις συνθήκες της ζήτησης, τους 

σχετικούς κλάδους, την επιχειρησιακή στρατηγική, τη δομή και τον ανταγωνισμό, ως 

χαρακτηριστικά τα οποία διαμορφώνουν το «εθνικό διαμάντι» κάθε χώρας, το οποίο 

επηρεάζεται από δύο βασικούς εξωγενείς παράγοντες, την κυβέρνηση και την τύχη, 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο συντονισμός αυτών των χαρακτηριστικών 

δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για συγκεκριμένους κλάδους σε κάθε χώρα. 

Ο Porter υποστηρίζει ότι ο κλάδος μιας χώρας επιτυγχάνει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα μόνο εφόσον το μίγμα των χαρακτηριστικών που διαθέτει 

διαμορφώνουν μια γενική στρατηγική, και εφόσον η χώρα έχει μειονεκτήματα που 

κινητοποιούν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέους μηχανισμούς. Υπάρχουσες 

διαφορές στα χαρακτηριστικά μιας χώρας επηρεάζουν το κόστος και δημιουργούν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εάν τα κράτη επωφεληθούν από τα ιδιαίτερα 
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χαρακτηριστικά τους (Sakarya et al., 2007). Αναλυτικότερα, οι χώρες έχουν 

συγκριτικά πλεονεκτήματα σε διαφορετικούς κλάδους, εξαιτίας της αφθονίας των 

πόρων που έχουν. Έτσι, οι εισαγωγές προϊόντων τα οποία είναι άφθονα στην εγχώρια 

αγορά θα μειώσουν τα κόστη σε αυτόν τον κλάδο της χώρας, σε σχέση με άλλες 

χώρες όπου τα εισαγόμενα προϊόντα είναι σπάνια (Ragland et al., 2015). 

Στην επιλογή χώρας για εξαγωγική δραστηριοποίηση οι δυνατότητες της 

αγοράς χαρακτηρίζονται ως σημαντικός παράγοντας στην αξιολόγηση της χώρας για 

εξαγωγική δραστηριοποίηση (Ozturk et al., 2015). Ο Shama (2000) όρισε τη 

δυναμική της αγοράς, ως τον πιο σημαντικό παράγοντα για τις στρατηγικές 

επέκτασης των αμερικάνικων επιχειρήσεων στην Ανατολική Ευρώπη, η οποία 

συνοδεύεται από παράγοντες όπως η δραστηριότητα της επιχείρησης, το επίπεδο του 

ανταγωνισμού, και η χρονολογία επέκτασης στην αγορά – στόχο. Η ίδια μελέτη, 

απέδειξε επίσης, ότι η δυναμική της αγοράς ήταν ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες για την ικανοποίηση του «επιχειρείν» των αμερικάνικων εταιριών στην 

Ανατολική Ευρώπη (Ozturk et al., 2015). 

Τέλος, μια σημαντική μελέτη η οποία διεξήχθη από τους Papadopoulos & Denis 

το (1988), κατηγοριοποίησε τα υπάρχοντα μοντέλα επιλογής διεθνούς αγοράς σε 

τρεις ομάδες. Τα πλαίσια λήψης αποφάσεων, τα οποία είναι θεωρητικά μοντέλα, τα 

μοντέλα ομαδοποίησης, τα οποία συγκεντρώνουν τις δυνητικές αγορές – στόχους με 

βάση τις ομοιότητες αυτών, και τα μοντέλα εκτίμησης, τα οποία κατατάσσουν τις 

χώρες κατά σειρά προτίμησης. Ας δούμε όμως αναλυτικά την επίδραση που έχουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των αγορών – στόχων στην εξαγωγική επίδοση των 

επιχειρήσεων. 

3.1 Ευκαιρίες στις Αναπτυσσόμενες Αγορές 

Παρόλη την έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού ορισμού, οι ταχείας ανάπτυξης, υψηλής 

δυναμικότητας και υψηλού ρίσκου αγορές έχουν χαρακτηριστεί ως «αναδυόμενες 

αγορές» (emerging markets – ΕΜ, emerging financial markets – EFM ή big emerging 

markets – BEM). Μερικά από τα κριτήρια με τα οποία μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν αυτές οι αγορές είναι, το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης, το 

οποίο εκφράζεται από το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.), η 

ισορροπία μεταξύ αγροτικής και βιομηχανικής/εμπορικής δραστηριότητας, ο ρυθμός 

της οικονομικής ανάπτυξης ο οποίος διαφαίνεται από το ρυθμό ανάπτυξης του 
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Α.Ε.Π., η πολιτική που διέπει την αγορά, και τέλος η έκταση και η σταθερότητα της 

ελεύθερης αγοράς (Sakarya et al., 2007). 

Οι αναπτυσσόμενες αγορές προσφέρουν μακροχρόνια ανάπτυξη η οποία δεν 

υπάρχει πλέον στις κορεσμένες και τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές ανεπτυγμένες χώρες 

(Sakarya et al., 2007). Σύμφωνα με το Τμήμα Εμπορίου των Η.Π.Α. (1996) 

(UNCTAD, 1996), η μακροχρόνια ανάπτυξη σε αγορές όπως, η Αργεντινή, η 

Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδονησία και η Τουρκία, τροφοδοτείται από τον χαμηλό 

ανταγωνισμό, την αύξηση του καθαρού εισοδήματος, το μεγάλο πλήθος των νέων 

καταναλωτών και την οικονομική ελευθερία. Το 1994 η κυβέρνηση των Η.Π.Α. 

υιοθέτησε πολιτικές για εξαγωγική προώθηση στις δέκα ταχύτερα αναπτυσσόμενες 

χώρες του κόσμου, την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ινδία, την Ινδονησία, 

τη Νότια Κορέα, το Μεξικό, την Πολωνία, τη Νότια Αφρική και την Τουρκία, οι 

οποίες τροφοδότησαν την εκρηκτική ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου. Οι 

αναπτυσσόμενες αγορές είναι υπερβληθείς, έχουν πόρους, αγορές και έχουν μεγάλη 

τοπική επιρροή (Sakarya et al., 2007). 

Το κίνητρο το οποίο έχει μια επιχείρηση για να εδραιώσει τις επιχειρηματικές 

της δραστηριότητες σε επιλεγμένες αναπτυσσόμενες αγορές αντικατοπτρίζεται από 

τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και τις καταναλωτικές τους συνήθειες. Η 

πλειοψηφία του πληθυσμού στις αγορές της Μαλαισίας και του Μεξικού, είναι 

μικρότερη των δεκαοκτώ ετών. Στην Κίνα, τα παιδιά ξοδεύουν περίπου 5,7 δις 

δολάρια το χρόνο, ελάχιστα λιγότερο από αυτό που ξοδεύουν τα παιδιά στην 

Αμερική. Οι περισσότεροι καταναλωτές των αναπτυσσόμενων αγορών είναι κατά μια 

δεκαετία μικρότεροι από τα έτη που τους αναλογούν έως τη μέγιστη κατανάλωση. 

Εκτός από τη μεγάλη βάση νεαρών καταναλωτών, αυτές οι υπερβληθείς αγορές έχουν 

μεγάλες ομάδες μεσαίου εισοδήματος με αγοραστική δύναμη αρκετά μεγαλύτερη από 

το κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας τους. Ο συνδυασμός της ηλικίας και της 

δυνητικής καταναλωτικής δύναμης οδηγούν τους επιχειρηματίες να επεκτείνουν τις 

διεθνείς τους δραστηριότητες στις αναπτυσσόμενες αγορές (Sakarya et al., 2007).  

Οι αναπτυσσόμενες αγορές προσφέρουν μακροχρόνιες ευκαιρίες ανάπτυξης οι 

οποίες είναι δύσκολο να βρεθούν στις ώριμες, ανεπτυγμένες οικονομίες. Η 

μακροχρόνια ανάπτυξη σε χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα επιτυγχάνεται τόσο από τη 

ανάπτυξη της βάσης των καταναλωτών με αυξημένο καθαρό εισόδημα, δηλαδή 

μεγάλο πλήθος νέων και υποψιασμένων καταναλωτών, όσο και από τις οικονομικές 
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μεταρρυθμίσεις. Χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, περιέχουν την πλειοψηφία της 

αφρόκρεμας του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και ένα μικρό ποσοστό του 

παγκόσμιου Α.Ε.Π, το οποίο οδηγεί σε αυξημένες πιθανότητες για ανάπτυξη του 

εισοδήματος. Για παράδειγμα, το Α.Ε.Π. για την Κίνα και την Ινδία είναι εμφανώς 

χαμηλό αλλά το μέγεθος του πληθυσμού και ο ρυθμός ανάπτυξης υποδεικνύουν 

ραγδαία ανάπτυξη. Και οι δύο αυτές αναπτυσσόμενες αγορές αναπτύσσονται με 

ρυθμό σημαντικά μεγαλύτερο από αυτόν των Η.Π.Α. (Todd et al., 2014). 

Μια πιο λεπτομερής εξέταση των διεθνών δραστηριοτήτων της Ινδίας και της 

Κίνας υποδεικνύει ότι οι δυνατότητές τους για ανάπτυξη των πόρων τις καθιστά 

στόχο για συνεργασία με τις Η.Π.Α. Η Ινδία επικεντρώνει τις δυνάμεις της ώστε να 

ενισχύσει τον τομέα των υπηρεσιών, ενώ η Κίνα από την άλλη πλευρά προσπαθεί να 

ενισχύσει τον βιομηχανικό τομέα. Η κυβέρνηση της Ινδίας πάντα υποστήριζε την 

ανάπτυξη των Μ.Μ.Ε. με το να αναπτύσσει πολιτικές οι οποίες προστάτευαν τις 

μικρές επιχειρήσεις, δημιουργώντας φραγμούς στην είσοδο ανταγωνιστών από την 

αλλοδαπή. Το 1997 η κυβέρνηση της Ινδίας έστρεψε την προσοχή της από τον 

προστατευτισμό στην προώθηση της σταθερότητας και της ανάπτυξης, αφαιρώντας 

ουσιαστικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εγχώριων επιχειρήσεων. Από την 

άλλη πλευρά, η κυβέρνηση της Κίνας εισήγαγε μεταρρυθμίσεις για την αγορά οι 

οποίες έγιναν αποδεκτές επίσημα και ευνοούσαν τα κέρδη και την ανάπτυξη, 

προσαρμόζοντας την αγορά της Κίνας στο νέο ευμετάβλητο παγκόσμιο περιβάλλον. 

Και οι δύο αυτές αγορές έχουν χαρακτηρισθεί προσηλωμένες στην ραγδαία 

ανάπτυξη, με την κυβέρνηση να ασκεί πίεση για οικονομική δραστηριότητα (Todd et 

al., 2014). 

Αναφορικά με την κυβέρνηση η οποία αντιπροσωπεύει τις εκάστοτε 

αναπτυσσόμενες αγορές, οφείλει να έχει δραστήριο ρόλο ώστε να διασφαλίσει στις 

μικρότερες επιχειρήσεις το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα τους. Η έλλειψη 

επίσημων οργανισμών για την ραγδαία ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων αγορών έχει 

οδηγήσει στη δημιουργία ανεπίσημων δικτύων τα οποία λειτουργούν ως μεσολαβητές 

για τη δημιουργία σχέσεων με τους επιχειρηματίες, τους πελάτες, τους προμηθευτές 

και την κυβέρνηση (Todd et al., 2014). Το μοντέλο του Mathews (2002), διασύνδεση, 

μόχλευση και μάθηση, υπογραμμίζει το ρόλο των δικτύων στη διεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων. Είναι ευκολότερο για τις αναπτυσσόμενες χώρες να δημιουργήσουν 

νέες δυνατότητες,  με το να εκπαιδεύονται μέσω των εδραιωμένων δικτύων, από το 
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να προσπαθούν να το δημιουργήσουν μέσω της συνήθους, διαδοχικής διαδικασίας 

όπως υπαγορεύει το μοντέλο της Ουψάλα (Dixit & Yadav, 2015). 

Οι παράγοντες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή και την ανάπτυξη 

νέων αγορών στην πρώτη φάση είναι η πολιτισμική και γεωγραφική απόσταση από 

την εγχώρια αγορά, η κουλτούρα, τα τοπικά χαρακτηριστικά, η κοινωνική και 

πολιτική σταθερότητα, η νομοθεσία και η προηγούμενη εμπειρία στην συγκεκριμένη 

αγορά. Επίσης πολλές επιχειρήσεις ακολουθούν τους πελάτες τους, οι οποίοι 

διεθνοποιούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, απαντώντας έτσι σε ευκαιρίες 

που τους παρουσιάζονται στις διεθνείς αγορές. Τέλος, οι επιχειρήσεις της Κίνας 

διεθνοποιήθηκαν όχι τόσο για να επωφεληθούν του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

αλλά για να αποδείξουν τα μειονεκτήματα του αποκλειστικά εγχώριου «επιχειρείν» 

(Dixit & Yadav, 2015).  

Ωστόσο, πολλές από τις αναπτυσσόμενες αγορές εκτός από υποψήφιες για 

εξαγωγική δραστηριοποίηση, δραστηριοποιούνται και οι ίδιες εξαγωγικά, κυρίως σε 

προϊόντα για τα οποία έχουν μεγάλη εγχώρια αγορά. Οι εταιρίες από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες ξεκινούν με αγορές των οποίων οι κανονιστικές διατάξεις 

συμφωνούν με τις τοπικές κανονιστικές διατάξεις, στις οποίες οι εταιρίες μπορούν 

εύκολα να προσαρμοστούν. Αυτό αποτελεί μια μοναδική διάσταση για τον τρόπο με 

τον οποίο διεθνοποιούνται οι επιχειρήσεις από τις αναπτυσσόμενες χώρες (Dixit & 

Yadav, 2015).  

Έγκαιρες κινήσεις των επιχειρήσεων με μονοπωλιακή ή ολιγοπωλιακή θέση 

στην εγχώρια αγορά είναι δυνατό να προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για 

επιτυχή διεθνοποίηση. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών, 

μπορούν να υπερπηδήσουν το μειονέκτημα των καθυστερημένων κινήσεών τους, 

χρησιμοποιώντας τη διεθνοποίηση ως εφαλτήριο για την ενεργή συμμετοχή τους στον 

παγκόσμιο ανταγωνισμό και να αποκτήσουν στρατηγικά πλεονεκτήματα από τις ήδη 

εδραιωμένες πολυεθνικές επιχειρήσεις (Dixit & Yadav, 2015). 

3.2 Ανάπτυξη Δυνητικής Αγοράς 

Η δυναμική των εξωτερικών αγορών είναι ένας από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες που επεξηγούν την ελκυστικότητα και την επιλογή της αγοράς και 

αποτελεί τον κυρίαρχο οδηγό στην επέκταση της επιχείρησης στις ξένες αγορές. Οι 

θεωρίες διεθνούς εμπορίου υποδεικνύουν ισχυρή σχέση μεταξύ των εν δυνάμει 
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διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και του μεγέθους της αγοράς. Οι σχολές 

στρατηγικής δικτύων και επιχειρήσεων αναγνωρίζουν τη δυναμική της αγοράς ως 

κριτήριο επιλογής της αγοράς εκτός συνόρων. Δεν είναι ευρέως γνωστό ποιά 

κριτήρια χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί η δυναμική της αγοράς, γενικεύεται σε 

όρους όπως, το μέγεθός της, ο ρυθμός ανάπτυξής της, η αποδοχή του προϊόντος και ο 

ανταγωνισμός, η ευκολία πρόσβασης, αλλά και σε μοντέλα έμμεσων μέτρων, όπως η 

πρόβλεψη της ζήτησης για συγκεκριμένα προϊόντα και οι εκτιμήσεις της ζήτησης για 

εισαγωγές (Sakarya, et al., 2007). 

3.2.1 Πρόβλεψη της Ζήτησης 

Η διεθνής επέκταση και η ανάπτυξη εξαρτώνται από συγκεκριμένους παράγοντες οι 

οποίοι αφορούν τη χώρα, τον κλάδο, την εταιρία και την αγορά. Αλλαγές σε αυτούς 

τους παράγοντες μπορεί να αυξήσουν αλλά και να μειώσουν την υπάρχουσα 

δυναμικότητα ή τη διαθεσιμότητα των πόρων (Todd et al., 2014). 

Οι σχετικοί με την χώρα παράγοντες αφορούν την οικονομική δομή (Todd et 

al., 2014). Η πρόβλεψη της ζήτησης είναι ένας από τους παράγοντες οι οποίοι 

μελετώνται προκειμένου να εκτιμηθούν οι δυνατότητες της υποψήφιας αγοράς και 

αντιπροσωπεύει την οικονομική δομή της χώρας. Για την εκτίμηση της ζήτησης 

χρησιμοποιείται η φαινομενική κατανάλωση, που ορίζεται ως η εγχώρια παραγωγή 

συν τις εισαγωγές μείον τις εξαγωγές. Τα δεδομένα των εισαγωγών από μόνα τους 

δεν αντικατοπτρίζουν την ολική διαθέσιμη αγορά (Papadopoulos et al., 2002). Ο Root 

(1994) προτείνει την φαινομενική κατανάλωση ως το καταλληλότερο μέτρο του 

πραγματικού μεγέθους της αγοράς ενός συγκεκριμένου κλάδου. Το μέγεθος των 

εισαγωγών ορίζεται ως ποσοστό επί τις εκατό της φαινομενικής κατανάλωσης, υψηλή 

αναλογία σημαίνει μια ανοιχτή αγορά και μικρό ανταγωνισμό από τις εγχώριες 

επιχειρήσεις, υποδεικνύοντας έτσι μια ελκυστική αγορά – στόχο (Papadopoulos et al., 

2002). 

Το πλεονέκτημα προέλευσης υπολογίζεται από το λόγο, των εξαγωγών της 

χώρας προέλευσης στο ολικό  μέγεθος εισαγωγών της αγοράς – στόχου. 

Ανταγωνιστές από χώρες οι οποίες συμμετείχαν στις εισαγωγές της αγοράς – στόχου, 

σε δεδομένο κλάδο, απολαμβάνουν πλεονεκτήματα, όπως η συλλογή πληροφοριών 

και επιτυγχάνουν ευνοϊκή εικόνα για τη χώρα προέλευσης των προϊόντων. Επιπλέον, 

επιτυγχάνουν ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς μεταξύ των χωρών εξαγωγής και 
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εισαγωγής,  οι οποίες συχνά οδηγούν σε μια μεγαλύτερη προσπάθεια προώθησης και 

τοπικής αντιπροσώπευσης των πρώτων (Papadopoulos et al., 2002). 

Τέλος η ομοιότητα με την αγορά – στόχο φαίνεται από το συνολικό 

αποτέλεσμα όλων των παραπάνω δεικτών. Η ζήτηση φαίνεται να είναι μεγαλύτερη σε 

αγορές όμοιες με αυτές που το προϊόν αναπτύχθηκε για πρώτη φορά. Η ομοιότητα σε 

μεγάλο βαθμό μειώνει το ρίσκο και την αβεβαιότητα και επιτρέπει την εγκαθίδρυση 

της στρατηγικής και τις οικονομίες κλίμακας (Papadopoulos et al., 2002).  

3.2.2 Ανταγωνιστικότητα του Κλάδου 

Αν και το διεθνές εμπόριο συχνά σχετίζεται με μεγαλύτερους πολυεθνικούς 

οργανισμούς, μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις διεισδύουν σε ξένες αγορές συνήθως 

αφότου έχουν επιχειρήσει επιτυχώς στην εγχώρια αγορά. Η  αυξανόμενη ένταση του 

ανταγωνισμού δημιούργησε την ανάγκη για τον προσδιορισμό και την κατανόηση 

του αντίκτυπου που έχουν οι διεθνείς παράγοντες, καθώς και τη σημασία που έχει να 

αναπτύσσονται στρατηγικές οι οποίες θα υπερπηδούν τα όποια εμπόδια 

αντιμετωπίζουν οι Μ.Μ.Ε. κατά την επέκτασή τους διεθνώς (Todd et al., 2014). 

Η ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένης εταιρίας η οποία δραστηριοποιείται 

διεθνώς στις αναπτυσσόμενες αγορές, αποτελεί ένα επιπρόσθετο κριτήριο. Οι 

αναπτυσσόμενες αγορές παρέχουν ευνοϊκές συνθήκες, όπως οι συνθήκες ζήτησης, 

τόσο για συγκεκριμένους κλάδους όσο και για διεθνείς ανταγωνιστικούς κλάδους ή 

συμπληρωματικούς, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν ως διεθνείς προμηθευτές και 

να υποστηρίξουν έτσι ευκαιρίες για κάθετη ολοκλήρωση (Sakarya et al., 2007). 

Τέλος, οι κανονισμοί και οι εμπορικές δομές παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

οικονομική ανάπτυξη μιας αναπτυσσόμενης αγοράς. Από τη στιγμή την οποία μια 

χώρα αποφασίζει να υποστηρίξει το διεθνές εμπόριο, οι κανονιστικές διαδικασίες και 

το νομικό πλαίσιο πρέπει να αλλάξουν (Todd et al., 2014). 

3.2.3 Ανταπόκριση Καταναλωτών 

Η ανταπόκριση της αγοράς αντικατοπτρίζει την τάση που έχουν οι καταναλωτές να 

ξοδεύουν χρήματα σε μια συγκεκριμένη προϊοντική κατηγορία, μετά από αύξηση του 

εισοδήματός τους. Εάν η τάση για κατανάλωση είναι μεγάλη τότε η χώρα 

χαρακτηρίζεται ως ανταποκρίσιμη. Ο προσδιορισμός των αγορών οι οποίες 
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ανταποκρίνονται εύκολα είναι απαραίτητο βήμα για την αξιολόγηση των ευκαιριών 

στις ξένες αγορές και στην διαδικασία λήψης αποφάσεων (Ozturk et al., 2015). 

Η συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς τα εισαγόμενα αγαθά και τις 

υπηρεσίες, καθώς και η άποψη τους για την χώρα παραγωγής αυτών, αλλά και για 

την επιχείρηση η οποία τα παράγει, είναι σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει 

να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση της εν δυνάμει αγοράς. Καθώς 

αυξάνεται ο αριθμός των νέων ανθρώπων που ζουν στις αναπτυσσόμενες αγορές, και 

ταυτόχρονα αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι απαιτήσεις τους για αγαθά και 

υπηρεσίες, αυτές οι αγορές γίνονται άκρως ελκυστικές και η ανάγκη να αξιολογηθεί η 

ανταπόκριση αυτών των καταναλωτών σε ξένες επωνυμίες και εταιρίες είναι 

σημαντική. Η ανταπόκριση των καταναλωτών για τα ξένα προϊόντα και τις 

επιχειρήσεις ενός συγκεκριμένου κλάδου, καθώς και για τη χώρα από την οποία 

προέρχονται δεν περιλαμβάνεται στα παραδοσιακά πλαίσια για την επιλογή αγοράς 

για εξαγωγική δραστηριοποίηση. Ίσως, όμως, παρέχει σημαντικές πληροφορίες στον 

εξαγωγέα κατά την αξιολόγηση των βασικών δεικτών εμπορικού ρίσκου που 

χρησιμοποιεί (Sakarya et al., 2007). Μαζί με άλλους δείκτες, όπως είναι η πολιτική 

σταθερότητα και η ανταγωνιστικότητα του προϊόντος, η στάση απέναντι στα ξένα 

προϊόντα θεωρείται βασικός δείκτης αξιολόγησης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος 

ο οποίος επηρεάζει την εξαγωγική επίδοση. Η δεκτικότητα των πελατών απέναντι σε 

συγκεκριμένη επιχείρηση εκτός συνόρων, καθώς και στη χώρα προέλευσής της, 

μπορεί να συμβάλει στην εξουδετέρωση του υψηλού ρίσκου και της πολιτισμικής 

απόστασης που διέπουν τις αναπτυσσόμενες αγορές (Sakarya et al., 2007). 

Στις ανταποκρίσιμες αγορές αυξάνεται ραγδαία τόσο το εισόδημα, όσο και η 

κατανάλωση, ενώ στις μη ανταποκρίσιμες αναμένεται σταθερή ανάπτυξη σε βάθος 

δεκαετίας. Η αύξηση του εισοδήματος συσχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη του 

συγκεκριμένου κλάδου καταναλωτικής προτίμησης, δηλαδή καθώς το εισόδημα 

αυξάνεται, οι καταναλωτές με τη σειρά τους αυξάνουν την κατανάλωση αγαθών και 

υπηρεσιών (Ozturk, et al., 2015). 

Επιπλέον το ρίσκο της αγοράς παίζει σημαντικό ρόλο στην εξαγωγική 

δραστηριότητα. Οι χώρες με μεγάλη ανάπτυξη είναι χαμηλού ρίσκου ενώ αυτές με 

μικρή ανάπτυξη χαρακτηρίζονται υψηλού ρίσκου. Ωστόσο, όταν οι χώρες είναι 

ανταποκρίσιμες με μεγάλο αγοραστικό κοινό τότε καθίστανται ως ευνοϊκές αγορές 

(Ozturk et al., 2015). Οι εταιρίες γενικά προτιμούν να διεισδύουν σε αγορές με υψηλή 
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ελκυστικότητα, χαμηλό ρίσκο, και όπου μπορούν να επωφεληθούν ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος (Sakarya et al., 2007). 

3.3 Πολιτισμική Απόσταση 

Οι Sousa & Bradley (2006) όρισαν την πολιτισμική απόσταση ως την αντίληψη των 

διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στην εγχώρια και την εκτός συνόρων αγορά, σε 

όρους οικονομικής ανάπτυξης, κλιματικών συνθηκών, τρόπου ζωής, καταναλωτικών 

συνηθειών, γλώσσας, εκπαίδευσης και ηθικών αξιών. Η πολιτισμική απόσταση έχει 

άμεσο αντίκτυπο στην εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων. Ωστόσο οι πηγές 

υποδεικνύουν διαφορετική  κάθε φορά επίδραση, με κάποιες να αποδεικνύουν θετική 

και άλλες αρνητική συσχέτιση (Sousa et al., 2010). 

Κατά τους Johanson & Vahlne (1977) και Johanson & Wiedersheim – Paul 

(1975), οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αγορές – στόχους με μικρή 

πολιτισμική απόσταση είναι πιο εύκολο να επιτύχουν στο εξαγωγικό τους εγχείρημα, 

σε σχέση με τις πιο απομακρυσμένες πολιτισμικά αγορές. Σύμφωνα με τους Sousa & 

Bradley (2006), οι εταιρίες οι οποίες αποφασίζουν να επεκταθούν σε πολιτισμικά 

απομακρυσμένες αγορές, πρέπει να είναι προετοιμασμένες για τις προκλήσεις που 

προκύπτουν από διαφορές στη γλώσσα, τον τρόπο ζωής, την κουλτούρα, τις 

καταναλωτικές προτιμήσεις και την αγοραστική δύναμη. Επιπλέον, η πολιτισμική 

απόσταση δημιουργεί δυσκολίες για τα στελέχη, όταν αυτά καλούνται να 

προσαρμοστούν στη διαφορετική κουλτούρα και να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις  

σε ένα περίπλοκο περιβάλλον με  μεγάλη αβεβαιότητα (Sousa et al., 2010). 

Παρόλα αυτά έρευνες έδειξαν ότι οι εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 

απομακρυσμένες πολιτισμικά αγορές μπορεί να αναλαμβάνουν υψηλότερο ρίσκο, το 

οποίο όμως οδηγεί σε μια ισχυρή θέληση να μάθουν περισσότερα για την υποψήφια 

εξωτερική αγορά, καθιστώντας αυτές τις εταιρίες καλύτερα προετοιμασμένες για τις 

προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν σε αυτές τις αγορές. Η 

ομοιότητα μεταξύ των χωρών μπορεί να οδηγήσει τα στελέχη σε επιπολαιότητες και 

κατ’ επέκταση την εταιρία σε αποτυχία. Οι εταιρίες, όταν διεισδύουν στις όμοιες με 

αυτές πολιτισμικά αγορές, δυσκολεύονται να θέσουν μια ξεκάθαρη βάση 

διαφορετικότητας μεταξύ των αγορών και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

αντιμετωπίζουν ισχυρότερο τοπικό ανταγωνισμό ο οποίος θα επηρεάσει αρνητικά την 

επίδοσή τους. Καθώς η πολιτισμική απόσταση αυξάνει, τα στελέχη οφείλουν να 
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εκπαιδεύονται για την νέα αγορά στην οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθούν 

εξαγωγικά, με αποτέλεσμα και τα ίδια να διευρύνουν τη γνώση τους για τις 

εξωτερικές αγορές (Sousa et al., 2010). 

Βασικό θέμα στη διεθνοποίηση αποτελεί η ανάγκη για εναρμόνιση με την 

κουλτούρα της εν δυνάμει αγοράς. Οι διαστάσεις της εθνικής κουλτούρας έχουν 

κύρος, αξιοπιστία και σταθερότητα, ενώ το θεσμικό περιβάλλον, που διαμορφώνει το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας εταιρίας, είναι ενσωματωμένο στην εθνική 

κουλτούρα. Η πολιτισμική απόσταση περιλαμβάνει διαφορές στο νομικό σύστημα 

μιας χώρας, τα κίνητρα, τις διοικητικές πρακτικές και τα μοτίβα εργασίας τα οποία 

αυξάνουν το κόστος διεθνοποίησης μιας εταιρίας. Έχει αποδειχθεί ότι η πολιτισμική 

κουλτούρα αποτελεί παράγοντα – κλειδί ο οποίος εξηγεί την ελκυστικότητα της νέας 

αγοράς, τα μοτίβα που ακολουθούνται για τη διεθνή επέκταση, την ενσωμάτωση 

στρατηγικών μάρκετινγκ και εμπορίου, τους τρόπους εισόδου και την οργανωσιακή 

επίδοση των επιχειρήσεων (Sakarya et al., 2007). 

Οι κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες στις αναπτυσσόμενες αγορές είναι 

σημαντικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες οι οποίοι επεξηγούν τις διαφορές του 

συστήματος στην υιοθέτηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Η γλώσσα, η 

εκπαίδευση και οι τεχνολογικές υποδομές είναι οι τρείς κύριοι λόγοι στους οποίους 

εστιάζουν οι χώρες οι οποίες παρουσιάζουν υστέρηση στην ανάπτυξη (Todd et al., 

2014). 

3.4 Συγκριτικά Πλεονεκτήματα της Αγοράς 

Η Θεωρία των Συντελεστών Παραγωγής (Factor Endowment Theory) (Ohlin, 1933) 

αναπτύχθηκε προκειμένου να εξηγήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μιας χώρας 

καθώς και τα μοτίβα εισαγωγών και εξαγωγών τα οποία μπορεί να υποστηρίξει. 

Ορισμένα από αυτά τα πλεονεκτήματα αναλύονται διεξοδικά στις παρακάτω 

παραγράφους. 

3.4.1 Ανισότητα Εισοδήματος 

Η ανισότητα του εισοδήματος υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο διανέμεται ο 

πλούτος μιας χώρας, τόσο σε επίπεδο ατόμων όσο και σε επίπεδο ομάδων. Υψηλά 

επίπεδα εισοδηματικής ανισότητας προκαλούνται από χαμηλά επίπεδα οικονομικής 

ανάπτυξης και μειώνουν τις παραδοσιακές ευκαιρίες απασχόλησης, αντίθετα 
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παρακινούν τα άτομα να δημιουργήσουν ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης. Υψηλά 

επίπεδα επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι πιο πιθανό να συναντήσουμε σε χώρες 

με υψηλή εισοδηματική ανισότητα (Ragland et al., 2015). 

3.4.2 Ανισότητα του Φύλου 

Η ανισότητα του φύλου αποτελεί ένα μέτρο για τις οικονομικές ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται στις γυναίκες σε μια κοινωνία, το οποίο διαφέρει ανάλογα με την 

χώρα και τον πολιτισμό. Αυτές οι διαφορές στις ευκαιρίες προέρχονται από φυλετικές 

διακρίσεις καθώς και πολιτισμικές με τον μεγαλύτερο παράγοντα να είναι η ευθύνη 

της οικογένειας. Η επανείσοδος στην αγορά εργασίας, μετά από μια περίοδο 

απουσίας για την ανατροφή των τέκνων, μπορεί να είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη 

(Ragland et al., 2015). 

3.4.3 Οικονομική Ελευθερία  

Η οικονομική ελευθερία αντιπροσωπεύει την διαθεσιμότητα του κεφαλαίου και είναι 

συχνά δείκτης του γενικού επιπέδου της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μια 

χώρα. Υψηλά επίπεδα οικονομικής ελευθερίας χαρακτηρίζονται από υψηλή 

πιστοληπτική ικανότητα, οικονομική δραστηριότητα και ευκαιρίες εργασίας, χαμηλά 

επίπεδα οικονομικής ελευθερίας περιορίζουν τον ανταγωνισμό, παρεμποδίζουν την 

αποδοτικότητα, αυξάνουν τα κόστη επενδύσεων, και μειώνουν τις ευκαιρίες στην 

αγορά εργασίας (Ragland et al., 2015).  

Υπό συνθήκες χαμηλής οικονομικής ελευθερίας η ικανότητα των τραπεζών να 

δανείσουν χρήματα καθορίζεται αυστηρά από την εκάστοτε κυβέρνηση, μειώνοντας 

έτσι την ικανότητα των επιχειρηματιών να διασφαλίζουν τα κεφάλαιά τους ώστε να 

επενδύσουν στην ανάπτυξη των εταιριών τους. Αυτή η μειωμένη χρηματοδότηση 

περιορίζει τον ανταγωνισμό, επιτρέποντας μόνο στις περισσότερο αξιόπιστες 

επιχειρήσεις, από άποψη πιστοληπτικής ικανότητας, να έχουν πρόσβαση σε 

κεφάλαια. Επίσης, παρεμποδίζει την αποδοτικότητα, καθώς οι επιχειρήσεις πρέπει να 

αφιερώσουν χρόνο στο να ανακαλύψουν  εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. 

Ωστόσο, οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης συνήθως απαιτούν μεγαλύτερα 

επιτόκια με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος επένδυσης. Τα παραπάνω έχουν ως 

αντίκτυπο να υπάρχουν λιγότερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας και λιγότερο ασφαλείς 

(Ragland et al., 2015). 
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Αντίθετα, σε συνθήκες υψηλής οικονομικής ελευθερίας, η χρηματοδότηση για 

την έναρξη και την επέκταση των επιχειρήσεων είναι ευκολότερο να αποκτηθεί, με 

αποτέλεσμα να οδηγεί σε αυξημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και 

περισσότερες ευκαιρίες εργασίας. Η διαθεσιμότητα των πόρων οδηγεί τις 

επιχειρήσεις στην ανάπτυξη και κατ’ επέκταση στην αύξηση των διαθέσιμων 

επαγγελμάτων (Ragland, et al., 2015). 

3.4.4 Υποδομές 

Οι τεχνολογικές υποδομές είναι επίσης σημαντικές ώστε να ενισχύσουν την 

οικονομική ανάπτυξη. Το εμπόριο που γίνεται με σύγχρονες τεχνολογίες και 

υπηρεσίες, και με τη βοήθεια της πληροφορικής επιστήμης, αναδεικνύει την Ινδία σε 

παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των πληροφοριών και σε σχετικούς κλάδους (Todd et 

al., 2014). Οι επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσβαση στο διαδίκτυο, ως την κυρίαρχη 

δομή υποστήριξης. Το διαδίκτυο αποτελεί σημαντικό εργαλείο καθώς διευκολύνει 

την επικοινωνία μεταξύ της επιχείρησης και των καταναλωτών (Ragland et al., 2015). 

3.5 Συμπεράσματα 

Καθώς οι πόροι λιγοστεύουν και ο ανταγωνισμός αυξάνεται, το περιβάλλον ευνοεί τις 

επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτό. Στρατηγικής σημασίας 

παράγοντες οι οποίοι εμφανίζονται αυτή την εποχή αφορούν τις κοινωνικές και 

πολιτικές υποδομές, την τεχνολογία της επικοινωνίας, τις εμπορικές υποδομές και την 

οικονομική σταθερότητα. Οι περιβαλλοντικές δυνάμεις μέσα στις οποίες καλούνται 

να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις είναι ευμετάβλητες, αναγκάζοντας τις 

επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους προκειμένου να διεισδύσουν και 

να διατηρήσουν την ανάπτυξή τους στις νέες αγορές (Todd et al., 2014). 

Η Ινδία και η Κίνα αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο επιχειρηματικό περιβάλλον, 

γενικά αναξιοποίητο όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των πόρων. Οι επιχειρήσεις οι 

οποίες δραστηριοποιούνται στις αναπτυσσόμενες αγορές αντιμετωπίζουν πολλά 

παρόμοια εμπόδια με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο τον 

κόσμο, όπως οι αποδόσεις, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, και η ανάγκη για κεφάλαια. 

Ωστόσο, αυτές οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ακόμα μία μοναδική 

πρόκληση στις αναπτυσσόμενες αγορές σε ότι αφορά την ανάπτυξη του 

περιβάλλοντος της χώρας, όπως είναι οι αλλαγές στις υποδομές, την τεχνολογία, και 
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τις κυβερνητικές πολιτικές, οι οποίες απαιτούν σημαντική προσοχή τόσο από τους 

επιχειρηματίες όσο και από τις πολιτικές αρχές  (Todd et al., 2014). 

Προκειμένου να δραστηριοποιηθούν επιτυχώς στις αναπτυσσόμενες αγορές, τα 

ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων, πρέπει να αναπτύξουν στατηγικές οι οποίες θα 

προωθούν συμπεριφορές που θα βοηθούν την επιτυχή τους επέκταση (Todd et al., 

2014). Η επιλογή ή η ικανότητα να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται στις αναπτυσσόμενες αγορές οδηγεί σε διεθνή ανάπτυξη και 

επιτυχία, καθώς οι μικροί ρυθμοί ανάπτυξης και η μικρή διάρκεια ζωής των 

προϊόντων στις αναπτυγμένες χώρες πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη (Sakarya 

et al., 2007). 

Επιπλέον, είδαμε ότι η ανταπόκριση των καταναλωτών για επιχειρήσεις και 

προϊόντα από την αλλοδαπή, ενισχύουν τις δυνατότητες συγκεκριμένων κλάδων 

(Sakarya et al., 2007). Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανταποκρίσιμων αγορών είναι 

οι νεοεμφανιζόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες – αγορές. Ενώ τις μη 

ανταποκρίσιμες αγορές για ξένα αγαθά και υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν κυρίως οι 

ανεπτυγμένες χώρες. Οι χώρες οι οποίες ευημερούν καταναλώνουν ήδη σε μεγάλο 

βαθμό τα βασικά αγαθά, με αποτέλεσμα το εισόδημά τους να το διαθέτουν σε είδη 

πολυτελείας. Από την άλλη πλευρά αύξηση του εισοδήματος σε χώρες με νοικοκυριά 

χαμηλού εισοδήματος οδηγεί στην μεγαλύτερη κατανάλωση βασικών διατροφικών 

αγαθών, όπως είναι για παράδειγμα το κρέας. Οι ανταποκρίσιμες αγορές δεν είναι 

κορεσμένες σε βασικά είδη διατροφής, ενώ αντίθετα οι ανεπτυγμένες είναι ήδη 

κορεσμένες σε αυτού του κλάδου τα προϊόντα (Ozturk et al., 2015). 

Καθώς η πολιτισμική απόσταση γίνεται μεγαλύτερη, τα στελέχη τα οποία είναι 

ανοιχτά στην αλλαγή, σε σχέση με τα πιο συντηρητικά στελέχη, είναι σε θέση να 

διαχειριστούν καλύτερα το αυξημένο επίπεδο πολυπλοκότητας το οποίο 

αντιπροσωπεύει τις ξένες αγορές, καθώς αυτοί είναι περισσότερο ευέλικτοι και 

«ανοιχτόμυαλοι» έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τέτοια θέματα. Τα στελέχη οφείλουν 

να επιδιώκουν την εξαγωγική δραστηριοποίηση σε πολιτισμικά απομακρυσμένες 

περιοχές καθώς αυτές οι περιοχές παρέχουν καλές ευκαιρίες για να αναπτυχθούν 

επικερδείς εξαγωγικές επιχειρήσεις (Sousa et al., 2010). Η πολιτισμική απόσταση της 

εγχώριας αγοράς σε σχέση με την αναπτυσσόμενη αγορά – στόχο μπορεί να έχει την 

ίδια ή ελαφρώς μικρότερη επίδοση  σε σχέση με ορισμένες ελκυστικές, αναπτυγμένες 

αγορές (Sakarya et al., 2007). 
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Κλείνοντας γίνεται κατανοητό ότι, για συγκεκριμένη χώρα προέλευσης αγαθών οι 

αγορές – στόχοι λειτουργούν διαφορετικά. Επιπλέον οι αγορές – στόχοι προσφέρουν 

διαφορετικές ευκαιρίες για διαφορετικές χώρες οι οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύουν 

τον ίδιο κλάδο. Με άλλα λόγια, οι διεθνείς ευκαιρίες είναι δυνατό να διαφέρουν για 

την ίδια χώρα αλλά διαφορετικό κλάδο ή/και για τον ίδιο κλάδο διαφορετικής, όμως, 

χώρας προέλευσης (Papadopoulos et al., 2002). Οι Brouthers & Nakos (2005) στην 

έρευνά τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, όσο πιο πολλά κριτήρια για την εν 

δυνάμει αγορά λαμβάνει υπόψη της η εταιρία τόσο καλύτερη είναι η εξαγωγική της 

επίδοση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. 

Οι εξαγωγικές δραστηριότητες μπορούν να δημιουργήσουν ελκυστικά 

πλεονεκτήματα στις διεθνοποιημένες επιχειρήσεις, και λόγω της ολοένα και 

αυξανόμενης σημασίας τους στις βιομηχανικές χώρες, η κατανόηση των φραγμών 

που διέπουν τη διαδικασία της διεθνοποίησης μιας εταιρίας αποτελεί σημαντικό θέμα 

στο σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον (Al-Hyari et al., 2012). Κατά τον Leonidou 

(2004), ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την κινητοποίηση των τοπικών Μ.Μ.Ε. να 

διεθνοποιηθούν είναι να προσδιοριστούν οι βασικοί φραγμοί που αυτές 

αντιμετωπίζουν όταν δραστηριοποιούνται σε αγορές εκτός συνόρων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν οι εσωτερικοί φραγμοί, οι οποίοι έχουν σημαντική επίδραση 

στην διαδικασία διεθνοποίησης των εταιριών (Okpara & Koumbiadis, 2011). Η 

κατανόηση των φραγμών στις εξαγωγές μπορεί να βοηθήσει τις εκάστοτε 

κυβερνήσεις για υιοθέτηση ή/και θέσπιση πολιτικών, οι οποίες θα ελαχιστοποιούν ή 

θα εξαλείφουν τα βασικά εμπόδια, και έτσι θα παρακινούν τις τοπικές επιχειρήσεις να 

εξάγουν (Al-Hyari et al., 2012). 

Οι φραγμοί των εξαγωγών αποτελούν περιορισμούς οι οποίοι αποθαρρύνουν τις 

επιχειρήσεις από το να ξεκινήσουν, να αναπτυχθούν ή να διατηρήσουν 

επιχειρησιακές δραστηριότητες εκτός συνόρων. Οι φραγμοί των εξαγωγών συχνά 

προκαλούν αποτυχία στις διεθνείς δραστηριότητες, προκαλώντας οικονομικές 

απώλειες σε συνδυασμό με τα αρνητικά χαρακτηριστικά των διεθνών 

δραστηριοτήτων, τόσο στους ενεργούς εξαγωγείς, όσο και στους εν δυνάμει 

εξαγωγείς (Al-Hyari et al., 2012). 

Ωστόσο, οι φραγμοί των εξαγωγών μπορεί να χαρακτηριστούν ως προβλήματα 

μόνο στο επίπεδο το οποίο είναι δύσκολο να διαχειριστούν. Οι φραγμοί καθιστούν 

την επίδοση των επιχειρήσεων δυσκολότερη εκτός συνόρων, σε αντίθεση με τις 

εγχώριες δραστηριότητες. Έτσι, η εξάλειψη ή η ελαχιστοποίηση αυτών των εμποδίων 

θα συνεισέφεραν σε μια υψηλότερη εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων που 

αποτελεί τον επιθυμητό στόχο των περισσότερων κυβερνήσεων (Al-Hyari et al., 

2012). 

Οι ερευνητές που μελέτησαν τους φραγμούς τους οποίους οι επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν διεθνώς, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι φραγμοί των εξαγωγών 

εξαρτώνται από τις κατηγορίες στις οποίες κατατάσσεται η εκάστοτε εταιρία. Έτσι 
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λοιπόν, οι κατασκευαστικές εταιρίες, για παράδειγμα, συχνά είναι πιο ευάλωτες σε 

μια πληθώρα εμποδίων τα οποία θα πρέπει να είναι προσδιορίσιμα σε όλα τα στάδια 

της εξαγωγικής τους δραστηριοποίησης, από το πρώτο στάδιο έως το πιο 

προχωρημένο, υποστηρίζουν οι Johanson & Wiedersheim – Paul (1975). Οι 

επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν τους φραγμούς των εξαγωγών σε κάθε 

στάδιο της εξαγωγικής τους επέκτασης, από τα αρχικά στάδια έως το επίπεδο της 

διεθνούς δραστηριοποίησης. Ωστόσο, η φύση αυτών των φραγμών διαφέρει 

συστηματικά από το ένα στάδιο στο επόμενο (Al-Hyari et al., 2012). Είναι σημαντικό 

οι επιχειρήσεις να κατανοήσουν ότι είναι συγκεκριμένα τα εμπόδια που 

παρεμποδίζουν την εξέλιξη των επιχειρήσεων από το ένα στάδιο διεθνοποίησής τους 

στο επόμενο (Leonidou, 2004). 

Στη βιβλιογραφία των εξαγωγών υπάρχει πληθώρα κατηγοριοποιήσεων των 

εξαγωγικών φραγμών. Στο παρόν κεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί η κατάταξη στην 

οποία κατέληξε ο Leonidou (2004) έπειτα από διεξοδική ανάλυση 32 μελετών και 

κατηγοριοποίησε 39 είδη φραγμών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Οι εσωτερικοί 

φραγμοί προέρχονται από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και μπορούν να 

ελεγχθούν από την εταιρία, όπως είναι για παράδειγμα οι πόροι της εταιρίας και η 

στρατηγική της προσέγγιση στην εξαγωγική της επέκταση. Από την άλλη πλευρά 

έχουμε τους εξωτερικούς φραγμούς οι οποίοι αφορούν το περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση τόσο το εγχώριο όσο και το διεθνές, και στα οποία η 

εκάστοτε επιχείρηση δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο (Leonidou, 2004; Al-Hyari et al., 

2012). 

4.1 Εσωτερικοί Φραγμοί 

Ξεκινώντας με τους εσωτερικούς φραγμούς των εξαγωγών, διαπιστώνεται ότι 

σχετίζονται με την προσέγγιση της εκάστοτε επιχείρησης για την εξαγωγική της 

επέκταση (Leonidou, 2004; Al-Hyari et al., 2012) και τους ανεπαρκείς 

οργανωσιακούς πόρους για την στήριξη της εξαγωγικής προώθησης των προϊόντων 

της (Adu-Gyamfi & Korneliussen, 2013). Τέτοιοι φραγμοί είναι η αδυναμία του 

κατάλληλου σχεδιασμού και εικόνας των προϊόντων για την εξωτερική αγορά, η 

ελλιπής οργάνωση των εξωτερικών σημείων διανομής και διάθεσης των προϊόντων, η 

έλλειψη ανταγωνιστικού προσωπικού που θα αναλάβει τις εξαγωγικές 

δραστηριότητες, η έλλειψη οικονομικών πόρων για την ενίσχυση των εξαγωγών και 
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τέλος η ελλιπής πληροφόρηση για τις ξένες αγορές (Adu-Gyamfi & Korneliussen, 

2013). 

Οι Al-Hyari et al. (2012) κατηγοριοποίησαν τους εσωτερικούς φραγμούς σε 

τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει την έλλειψη της πληροφόρησης για τις 

αγορές εκτός συνόρων και την έλλειψη των οικονομικών πόρων για τη 

χρηματοδότηση των εξαγωγών. Η δεύτερη ομάδα αφορά φραγμούς στη διαδικασία 

του μάρκετινγκ και η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τους λειτουργικούς φραγμούς. 

4.1.1 Φραγμοί Πληροφόρησης 

Στους φραγμούς της πληροφόρησης περιλαμβάνονται οι μη επαρκείς πληροφορίες 

για την εξωτερική αγορά, οι δυσκολίες που συναντώνται στην προσπάθεια 

πρόσβασης στις πηγές δεδομένων και η δυσκολία διασύνδεσης με τους πελάτες εκτός 

συνόρων (Al-Hyari et al., 2012).  

Η πληροφόρηση είναι ζωτικής σημασίας για την μείωση της αβεβαιότητας που 

δημιουργεί το ετερογενές, πολύπλοκο, και πολυτάραχο περιβάλλον των 

επιχειρήσεων. Πολλές Μ.Μ.Ε. δεν είναι εξοικειωμένες με τις εθνικές και διεθνείς 

πηγές πληροφόρησης, κι ακόμα κι αν είναι και έχουν πρόσβαση σε αυτές 

δυσκολεύονται στην ανάκτηση των δεδομένων. Επιπλέον, μπορεί να μην έχουν 

ξεκάθαρη εικόνα για τις πληροφορίες που χρειάζονται για την ανάλυση των ξένων 

αγορών. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα η πρόοδος των επιχειρήσεων στις 

εξαγωγές να γίνεται επικίνδυνη καθώς βασίζεται στην διαίσθηση των στελεχών και 

την προσωπική τους εμπειρία, παρά στην οργανωμένη προσπάθεια και διαρκή έρευνα 

(Leonidou, 2004).  

Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου η εταιρία ακολουθεί συστηματική 

προσέγγιση στις εξαγωγικές της δραστηριότητες, συχνά βρίσκεται αντιμέτωπη με 

πληθώρα προβλημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα των πηγών και την 

συσχέτιση αυτών μεταξύ τους. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και το υψηλό κόστος 

που απαιτείται για την  πρόσβαση στα δεδομένα και για την απόκτηση τους, 

προκειμένου να επιτευχθεί η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση της εταιρίας. Τα 

παραπάνω προβλήματα εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας μάρκετινγκ για 

τις διεθνείς αγορές, διαστρεβλώνοντας έτσι την πραγματική εικόνα των αγορών με 

αποτέλεσμα τα στελέχη να οδηγούνται σε λανθασμένες αποφάσεις (Leonidou, 2004). 
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Οι Μ.Μ.Ε οι οποίες αντιλαμβάνονται την έλλειψη πληροφόρησης ως 

σημαντικό φραγμό για την εξαγωγική τους δραστηριοποίηση διεθνοποιούνται 

λιγότερο. Aυτό συμβαίνει επειδή οι επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν υψηλού 

επιπέδου έλλειψη γνώσης και πληροφορίας αισθάνονται αβεβαιότητα στο πώς να 

εμπλακούν με τις εξαγωγές (Al-Hyari et al., 2012).  

Ο προσδιορισμός των πελατών εκτός συνόρων αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για 

πολλούς εν δυνάμει, αλλά και ενεργούς εξαγωγείς. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε τρεις 

βασικούς παράγοντες. Πρώτον, στις μεγάλες γεωγραφικές αποστάσεις οι οποίες 

χωρίζουν αγοραστές και προμηθευτές και δυσχεραίνουν την μεταξύ τους 

επικοινωνία. Δεύτερον, στη χαρακτηριστική απρόθυμη προσέγγιση πολλών 

επιχειρήσεων να διεξάγουν συστηματική έρευνα στις αγορές εκτός συνόρων. Τρίτον, 

στην περιορισμένη πρόσβαση στους καταλόγους των πιθανών πελατών. Οι 

πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία των βάσεων δεδομένων υπολογίζεται να 

μειώσουν τον αντίκτυπο αυτού του προβλήματος, καθώς στις μέρες μας είναι 

μεγαλύτερη η πρόσβαση στις πληροφορίες για ιδιώτες – πελάτες και οι προοπτικές 

συνεργασίας (Leonidou, 2004). 

4.1.2 Λειτουργικοί Φραγμοί 

Οι λειτουργικοί φραγμοί σχετίζονται με την ανεπάρκεια των διάφορων 

οργανωσιακών λειτουργιών, όπως το ανθρώπινο δυναμικό, την παραγωγή, και τους 

οικονομικούς πόρους που διατίθενται για τις εξαγωγές (Leonidou, 2004). Στους 

λειτουργικούς φραγμούς υπάγονται η έλλειψη χρόνου από την πλευρά των στελεχών 

να ασχοληθούν με τις εξαγωγές, σε συνδυασμό με το ανεπαρκές υπόβαθρο των 

στελεχών στον τομέα των εξαγωγών, την έλλειψη της νέας τεχνολογίας και τέλος την 

έλλειψη της παραγωγικής δυναμικότητας (Al-Hyari et al., 2012).  

Η διοίκηση παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή, τη είσοδο, και την επέκταση 

στις ξένες αγορές, στο σχεδιασμό των στρατηγικών του εξαγωγικού μάρκετινγκ και 

στη δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες εκτός συνόρων. Ωστόσο, στις Μ.Μ.Ε. οι 

αποφάσεις λαμβάνονται κυρίως, από ένα στέλεχος, το οποίο δεν έχει χρόνο να 

ασχοληθεί με δραστηριότητες άλλες από αυτές που λαμβάνουν χώρα στην εγχώρια 

αγορά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των επιχειρήσεων όπου τα στελέχη τους 

αντιλαμβάνονται τις εξαγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησης ως υψηλού ρίσκου, 

χαμηλού κέρδους, και μεγάλου κόστους δραστηριότητες σε σχέση με τις εγχώριες. 
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Παρόλα αυτά η διοίκηση οφείλει να είναι πρόθυμη να αφιερώνει αρκετό χρόνο, 

πόρους, και ενέργεια, εάν επιθυμεί να διευρύνει τις πιθανότητες ώστε τα προϊόντα και 

οι υπηρεσίες της να πετύχουν και στις εξωτερικές αγορές εκτός από τις εγχώριες 

(Leonidou, 2004). 

Οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στο διεθνές περιβάλλον είναι περισσότερο 

ευάλωτες σε σχέση με αυτές που δραστηριοποιούνται διεθνώς για αρκετό καιρό 

(Leonidou, 2004). Οι Μ.Μ.Ε. είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν ελλείψεις σε 

καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό (Al-Hyari et al., 2012), το οποίο θα αφιερώσει 

χρόνο στις εξαγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησης, (Okpara & Koumbiadis, 

2011). Στην πραγματικότητα, το ποσοστό των εργαζομένων το οποίο απασχολείται 

στον τομέα των εξαγωγών συχνά είναι μικρότερο από τη συνεισφορά των εξαγωγών 

στις συνολικές πωλήσεις της εταιρίας. Το πρόβλημα των ανθρωπίνων πόρων έγκειται 

στην έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας, που χρειάζεται για την 

διεκπεραίωση των εξαγωγικών λειτουργιών, όπως είναι η διαχείρηση των εγγράφων 

και της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και η επικοινωνία με τους πελάτες του 

εξωτερικού. Σε αυτό προστίθενται και προβλήματα όπως η διαφορετική γλώσσα, η 

διαφορετική κουλτούρα, και η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στις εξαγωγές. Σε 

μεγάλο βαθμό αυτά τα προβλήματα οφείλονται στην ανεπαρκή εκπαίδευση του 

προσωπικού της εταιρίας, σε θέματα εξαγωγών (Leonidou, 2004). 

Καθώς η εταιρία μεγαλώνει και αναπτύσσεται, η ανάγκη για εξειδικευμένο 

προσωπικό γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική (Adu-Gyamfi & Korneliussen, 2013). Η 

έλλειψη του κατάλληλου προσωπικού ειδικευμένου και έμπειρου στον τομέα των 

εξαγωγών, περιορίζει την ικανότητά των επιχειρήσεων να διεισδύσουν σε νέες αγορές 

(Okpara & Koumbiadis, 2011), και να εκμεταλευτούν τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται στο διεθνές περιβάλλον (Al-Hyari et al., 2012).  

Όσον αφορά την περιορισμένη παραγωγική δυναμικότητα των επιχειρήσεων, 

αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως φραγμός στην έναρξη αλλά και την επέκταση των 

εξαγωγικών δραστηριοτήτων τους (Al-Hyari et al., 2012). Πολλές Μ.Μ.Ε. 

αντιμετωπίζουν τις εξαγωγές ως μια περιφερειακή δραστηριότητα των επιχειρήσεων 

και τις υλοποιούν μόνο στην περίπτωση που υπάρχει διαθεσιμότητα των πόρων 

παραγωγής. Ωστόσο, αυτό αποτελεί μια κοντόφθαλμη προσέγγιση, καθώς είναι 

πιθανό αυτοί οι πόροι να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά για να 

εξυπηρετήσουν καλύτερα την εξωτερική αγορά από την εγχώρια. Για αυτό το λόγο οι 
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μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει να υιοθετήσουν μια σφαιρική προσέγγιση και να 

χειρίζονται τις εξαγωγές ως στρατηγική επιλογή που θα επιφέρει θετική επίδοση σε 

όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες (Leonidou, 2004). 

Οι εσωτερικοί φραγμοί αντιπροσωπεύουν την ανάγκη που έχει η επιχείρηση να 

διαθέσει πόρους προκειμένου να είναι ικανή να δραστηριοποιηθεί διεθνώς. Από 

πλευράς οικονομικών φραγμών η επιχείρηση καλείται να αντιμετωπίσει την έλλειψη 

οικονομικών πόρων, τη δυσκολία εύρεσης χρηματοδότησης αλλά και  τα υψηλά 

κόστη κεφαλαίου που απαιτούνται για την χρηματοδότηση της εξαγωγικής της 

επέκτασης (Okpara & Koumbiadis, 2011; Al-Hyari et al., 2012). Οι Μ.Μ.Ε. τυπικά 

χαρακτηρίζονται ως «περιορισμένων πόρων», κι έτσι μειώνεται η ικανότητά τους για 

εξαγωγές σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (Al-Hyari et al., 2012). Παρόλα 

αυτά υπάρχουν πολλές πηγές χρηματοδότησης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων οι 

οποίες δεν είναι διαθέσιμες για τις εγχώριες συναλλαγές. Τέτοιες μπορεί να είναι η 

εγγυητική επιστολή η οποία εκδίδεται από την τράπεζα του αγοραστή και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για την χρηματοδότηση των εξαγωγών. Επίσης υπάρχουν 

διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες όπως η Τράπεζα Εξαγωγών – Εισαγωγών, η οποία 

προσφέρει χρηματοδότηση ως ενίσχυση στους μικρούς εξαγωγείς (Leonidou, 2004). 

4.1.3 Φραγμοί Μάρκετινγκ 

Οι φραγμοί του μάρκετινγκ, αφορούν δυσκολίες που συναντώνται στην προσπάθεια 

προσαρμοργής του εξαγώγιμου προϊόντος στις ξένες αγορές, αλλά και στην 

προσπάθεια ικανοποίησης των προτύπων ποιότητας (Al-Hyari et al., 2012). Επίσης 

σημαντικές είναι και οι δυσκολίες που απαντώνται στην αξιόπιστη παρουσίαση του 

προϊόντος στην ξένη αγορά, αλλά και η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους 

μεταφοράς και ασφάλειας των προϊόντων (Leonidou, 2004). 

Οι διαφορετικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος, οι διακυμάνσεις της 

αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, οι διαφορετικές γεύσεις των πελατών και η 

διαφορετική κουλτούρα των λαών, καθιστούν απαραίτητη την προσαρμογή του 

προϊόντος, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στο στυλ, καθώς και στην ιδιοσυγκρασία της 

εκάστοτε εξωτερικής αγοράς. Αν και αυτού του είδους οι προσαρμογές είναι ζωτικής 

σημασίας για την αποδοχή του προϊόντος και την αύξηση των πωλήσεων της 

εταιρίας, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην επιχείρηση. Ένα από αυτά 

μπορεί να είναι η αύξηση του μοναδιαίου κόστους εξαιτίας της έλλειψης οικονομιών 
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κλίμακας. Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει είναι η αδυναμία οργάνωσης και 

ελέγχου των εξαγωγικών λειτουργιών και τέλος οι διακυμάνσεις στην υποστήριξη της 

προώθησης των προϊόντων στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό για τις 

Μ.Μ.Ε. να υιοθετίσουν μια συνεπή προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά και 

αρνητικά της προσαρμογής των προϊόντων στην εκάστοτε αγορά (Leonidou, 2004). 

Η προσαρμογή των προϊόντων συνοδεύεται από διαφορές στα πρότυπα 

ποιότητας μεταξύ των διεθνών αγορών. Αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα στην 

περίπτωση που οι καταναλωτές στις χώρες διάθεσης των προϊόντων απαιτούν 

καλύτερη ποιότητα από αυτή που προσφέρεται στην εγχώρια αγορά. Επίσης οι 

κυβερνήσεις των χωρών θεσπίζουν νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να θέσουν 

πρότυπα ποιότητας σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, καθιστώντας έτσι την 

προσαρμογή των προϊόντων υποχρεωτική. Αν και αυτές οι απαιτήσεις αποτελούν 

πρόβλημα για τις Μ.Μ.Ε., τα στελέχη οφείλουν να επωφελούνται από αυτές και να 

βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων, δημιουργώνοντας έτσι ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για την επιχείρησή τους (Leonidou, 2004). 

Στους φραγμούς του μάρκετινγκ περιλαμβάνονται επίσης, η πολυπλοκότητα 

που χαρακτηρίζει τα ξένα κανάλια διανομής, η δυσκολία για  την αξιόπιστη παρουσία 

του προϊόντος στις ξένες αγορές αλλά και τα υψηλά κόστη ασφάλειας (Al-Hyari et 

al., 2012). Όσον αφορά την πολυπλοκότητα στα κανάλια διανομής, να σημειώσουμε 

ότι δεν υπάρχουν διαφορές μόνο μεταξύ των συναλλασσόμενων χωρών αλλά και 

μεταξύ των εξωτερικών αγορών. Πιο συγκεκριμένα, σε αντίθεση με τις ανεπτυγμένες 

χώρες, οι αναπτυσσόμενες χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο πληθυσμό και μικρό 

μέγεθος σημείων πώλησης. Επίσης, σε ορισμένες χώρες τα κανάλια διανομής 

απαρτίζονται από πολλές διαβαθμίσεις, ενώ σε άλλες επικρατεί η απευθείας διανομή 

των προϊόντων. Επιπρόσθετα, το εύρος της ποιότητας των υπηρεσιών που 

προσφέρεται από τα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας διαφέρει σημαντικά μεταξύ των 

χωρών (Leonidou, 2004). 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι αυτές οι διαφορές δημιουργούν σημαντικά 

προβλήματα στις μικρές εξαγωγικές εταιρίες, οι οποίες καλούνται να προσαρμόσουν 

τις μεθόδους διάθεσης των προϊόντων τους στην ιδιοσυγκρασία της κάθε αγοράς. 

Ορισμένοι τρόποι για να ξεπεράσει μια εταιρία αυτά τα εμπόδια είναι να 

χρησιμοποιήσει τα ήδη υπάρχοντα  κανάλια διανομής από εταιρίες οι οποίες εξάγουν 

παρόμοια προϊόντα με αυτήν, είτε να απευθυνθεί σε εξαγωγικές εταιρίες ή, εάν η 
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διαθεσιμότητα των πόρων της και η εξωτερική αγορά της το επιτρέπουν, να 

δημιουργήσει απευθείας τα δικά της κανάλια διανομής (Leonidou, 2004). 

Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίσουν οι εξαγωγείς είναι 

η αξιόπιστη παρουσίαση των προϊόντων τους στο εξωτερικό. Είναι πολύ δύσκολο να 

βρει κανείς αντιπροσώπους οι οποίοι θα ικανοποιούν τις δομικές, λειτουργικές και 

συμπεριφορικές απαιτήσεις του εξαγωγέα. Ακόμα και αν βρει κάποιον αντιπρόσωπο 

είναι πολύ πιθανό να έχει ήδη δεσμευτεί από κάποιον ανταγωνιστή, είτε επειδή 

επεκτάθηκε νωρίτερα στην αγορά είτε επειδή του προσέφερε πιο ελκυστική αμοιβή 

προκειμένου να κλείσει συμφωνία μαζί του. Επιπρόσθετα, η γεωγραφική απόσταση 

σε συνδυασμό με  την πολιτισμική απόσταση έχουν ως αποτέλεσμα τον ελλιπή 

έλεγχο του αντιπροσώπου – μεσάζοντα. Πιθανές λύσεις στο πρόβλημα μπορεί να 

είναι η προσφορά συγκεκριμένων κινήτρων, όπως τα ανταγωνιστικά περιθώρια 

κέρδους για τον μεσάζοντα, βοήθεια στην έρευνα αγοράς και ικανή πιστωληπτική 

επιμήκυνση, τα οποία δεν μπορούν όλες οι Μ.Μ.Ε. να προσφέρουν. Επιπλέον η 

εξαγωγική εταιρία αποκτά σημαντικό έλεγχο βελτιώνοντας την επικοινωνία με την 

εταιρία διάθεσης των προϊόντων της, με το να επισκέπτονται συχνά, οι ίδιοι την ξένη 

αγορά (Leonidou, 2004). 

Ακόμα ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο οι εξαγωγείς καλούνται να 

αντιμετωπίσουν, είναι η αδυναμία τους να προσφέρουν ικανοποιητικές τιμές στους 

τελικούς αγοραστές τους. Οι τιμές των εξαγώγιμων προϊόντων διαφορφώνονται από 

το αυξημένο μοναδιαίο κόστος σε συνδυασμό με τον μικρό όγκο παραγωγής, αλλά 

κλιμακώνονται επίσης εξαιτίας του επιπλέον κόστους προσαρμογής τους προϊόντος, 

συσκευασίας και εξυπηρέτησης στις αγορές εκτός συνόρων. Υψηλά λειτουργικά και 

μεταφορικά έξοδα τα οποία συνδέονται με τις εξαγωγές επίσης αυξάνουν την τιμή 

του τελικού προϊόντος, όπως και οι φόροι, οι δασμοί και  τα πρόστιμα που διέπουν 

την εισαγωγή των προϊόντων σε μια χώρα. Τέλος τα υψηλά κόστη της προώθησης και 

της διανομής των προϊόντων στις ξένες αγορές συνεισφέρουν στην αύξηση της τιμής 

των προϊόντων. Οι εξαγωγείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνικές οριακού 

κόστους τιμολόγησης, άμεσες μεθόδους διανομής, και φθηνότερες εκδόσεις του 

προϊόντος, προκειμένου να μειώσουν τον αντίκτυπο των παραπάνω (Leonidou, 2004).  

Η έλλειψη ανταγωνιστικής τιμής για τους πελάτες στις ξένες αγορές συχνά 

οφείλεται και στην οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν οι χώρες εξαγωγής, αλλά 

και στις μικρότερες αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων από τους ανταγωνιστές τους 
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εξαιτίας των συνθηκών ύφεσης στην παγκόσμια οικονομία και τη βραδύτητα του 

διεθνούς εμπορίου (Al-Hyari et al., 2012). Οι δυσκολίες προσέγγισης στην τιμή που 

προσφέρουν οι ανταγωνιστές είναι από τα πιο σοβαρά προβλήματα των Μ.Μ.Ε. Οι 

Μ.Μ.Ε. μπορούν να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα όταν δραστηριοποιούνται σε 

στοχευμένες αγορές και δεν ακολουθούν τον ανταγωνισμό βάση της τιμής του 

προϊόντος (Leonidou, 2004). 

Τα υψηλά κόστη μεταφοράς δυσχεραίνουν επίσης, τη διαδικασία εξαγωγικής 

δραστηριοποίησης εξαιτίας των μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των ξένων αγορών (Al-

Hyari et al., 2012). Ακόμη ένας λόγος είναι και οι φτωχές δομές που απαντώνται σε 

μια χώρα, όπως είναι το ανεπαρκές οδικό σύστημα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τον 

αποκλεισμό ορισμένων περιοχών, επηρεάζοντας τη διανομή των αγαθών, και 

αυξάνοντας τα κόστη μεταφοράς και αποθήκευσης. Κατ’ επέκταση, αυξάνεται το 

κόστος των προϊόντων στις διεθνείς αγορές καθιστώντας τα προϊόντα ακριβά και μη 

ελκυστικά στους διεθνείς αγοραστές (Okpara & Koumbiadis, 2011). Η πολιτική 

αστάθεια των χωρών εισαγωγής προκαλεί, επίσης, καθυστέρηση στη διανομή των 

προϊόντων με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους μεταφοράς (Al-Hyari et al., 

2012). Το υψηλό ρίσκο που σχετίζεται με την πώληση αγαθών στο εξωτερικό, απαιτεί 

επιπρόσθετη οικονομική κάλυψη, γεγονός το οποίο θα αυξήσει το κόστος του 

προϊόντος και την τιμή πώλησής του. Αυτό είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα 

για τις Μ.Μ.Ε. καθώς μπορεί να βλάψουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους 

στις διεθνείς αγορές (Leonidou, 2004). 

4.2 Εξωτερικοί Φραγμοί 

Οι εξωτερικοί φραγμοί σχετίζονται με το περιβάλλον, τόσο της χώρας προέλευσης 

της επιχείρησης, όσο και της χώρας εξαγωγής στο οποίο δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση (Leonidou, 2004; Al-Hyari et al., 2012) και περιλαμβάνουν τους 

δασμολογικούς και μη – δασμολογικούς φραγμούς, αλλά και τους κανονιστικούς 

ελέγχους από τις κυβερνήσεις των χωρών όπου γίνονται οι εισαγωγές των προϊόντων 

(Adu-Gyamfi & Korneliussen, 2013). Επίσης οι επιχειρήσεις, που επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν διεθνώς, καλούνται να αντιμετωπίσουν τον σκληρό ανταγωνισμό, 

τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα περιορισμένα αποθέματα 

συναλλάγματος, και μεταξύ άλλων τη διαφορετική κουλτούρα μεταξύ των λαών 

(Adu-Gyamfi & Korneliussen, 2013). Παρόλα αυτά οι Μ.Μ.Ε. δεν κατατάσσουν τους 
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εξωτερικούς φραγμούς  τόσο ψηλά στην κλίμακα σημαντικότητας όσο τους 

εσωτερικούς (Fliess & Busquets, 2006). Οι εξωτερικοί φραγμοί, όπως και οι 

εσωτερικοί, ταξινομούνται επίσης σε κατηγορίες. Έτσι διακρίνονται στους 

κυβερνητικούς φραγμούς, τους φραγμούς των διαδικασιών, και τους 

περιβαλλοντικούς φραγμούς (Leonidou, 2004). 

4.2.1 Κυβερνητικοί Φραγμοί 

Οι κυβερνητικοί φραγμοί ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία 

αφορά τους πολιτικούς, οικονομικούς, και νομικούς φραγμούς. Όπως είναι για 

παράδειγμα η έλλειψη κινήτρων από τις κυβερνήσεις, οι ακατάλληλοι νόμοι και 

κανονισμοί που διέπουν την διαδικασία της εξαγωγικής επέκτασης καθώς και η 

πολύπλοκη γραφειοκρατία (Al-Hyari et al., 2012). Η τοπική νομοθεσία της εκάστοτε 

χώρας, μπορεί να καταστεί εμπορικός φραγμός για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

εξάγουν στη χώρα αυτή. Οι κανονισμοί αυτοί, είτε συμπτωματικά, όπως είναι οι 

κανονισμοί περί υγείας, ασφάλειας, υγιεινής, περιβάλλοντος και πληροφόρησης των 

καταναλωτών, είτε έχουν σχεδιαστεί με πρόθεση να μεροληπτήσουν υπέρ των 

εγχώριων επιχειρήσεων, αποτελούν εμπορικό φραγμό για τις εισαγωγές προϊόντων 

από άλλες χώρες (Fliess & Busquets, 2006). 

Στην περίπτωση που οι χώρες πράγματι προσφέρουν βοήθεια στους εξαγωγείς, 

υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι εξαγωγείς αγνοούν το πώς να επωφεληθούν από αυτή. 

Επιπλέον, η βοήθεια που προσφέρεται μπορεί να μην είναι προσαρμοσμένη στις 

μικρές επιχειρήσεις ή στο στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται. Έτσι οι 

κυβερνητικές υπηρεσίες δεν αρκεί μόνο να προσφέρουν βοήθεια αλλά θα πρέπει και 

να τις προσαρμόζουν στις απαιτήσεις των διαφορετικών εξαγωγικών ομάδων. Όσον 

αφορά τους κανονισμούς της εκάστοτε αγοράς οι εξαγωγείς θα πρέπει να 

συμμορφωθούν με αυτούς, παρόλες τις απώλειες που αυτοί μπορεί να επιφέρουν στις 

επιχειρήσεις, με σκοπό να διατηρήσουν μια ευνοϊκή εικόνα στην εγχώρια αγορά, 

προκειμένου να έχουν την άμεση υποστήριξη των κυβερνητικών υπηρεσιών σε άλλες 

εξαγωγικές επιχειρήσεις (Leonidou, 2004). 

Επιπλέον η κακή οικονομική κατάσταση της χώρας προέλευσης της 

επιχείρησης σε συνδυασμό με την πολιτική αστάθεια των ξένων αγορών αναχαιτίζουν 

σημαντικά την πορεία της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων (Al-Hyari et al., 2012). 

Οι καταναλωτές στις χώρες που αντιμετωπίζουν σημαντικά χρέη, υψηλούς ρυθμούς 
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πληθωρισμού και υψηλά επίπεδα ανεργίας, αναζητούν οικονομικά προϊόντα, 

αγοράζουν αγαθά λιγότερο συχνά, και επιλέγουν πολύ προσεκτικά ό,τι αγοράζουν. Σε 

ορισμένες χώρες αυτοί οι φραγμοί είναι περιοδικοί και σχετίζονται με τις αλλαγές 

στους διεθνείς οικονομικούς κύκλους (Leonidou, 2004). 

Ορισμένες αγορές εκτός συνόρων πλήττονται από πολιτική αστάθεια λόγω 

οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων. Τέτοια αστάθεια μπορεί να 

θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τις λειτουργίες του εξαγωγέα στο εξωτερικό με μια σειρά 

από τρόπους, όπως με την δήμευση της περιουσίας του, με το κλείσιμο ή την 

αναστολή των δραστηριοτήτων του, ή με την απαγόρευση του επαναπατρισμού των 

κερδών του. Όσο μεγαλύτερη η ανάμιξη του εξαγωγέα στις αγορές εκτός συνόρων 

τόσο μεγαλύτερο είναι και το αντίκτυπο των προαναφερθέντων πράξεων στις 

δραστηριότητές του (Leonidou, 2004). 

Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν και οι αυστηροί νόμοι και κανονισμοί 

της χώρας εξαγωγής αλλά και οι υψηλοί δασμολογικοί και μη δασμολογικοί φραγμοί 

(Al-Hyari et al., 2012). Οι εξωτερικές κυβερνήσεις μπορούν να θέσουν μια πληθώρα 

από ελέγχους στις εταιρίες που πωλούν προϊόντα στις αγορές τους. Τέτοιοι έλεγχοι 

μπορεί να είναι οι περιορισμοί εισόδου, οι οποίοι εμποδίζουν ή καθυστερούν την 

είσοδο των εισαγόμενων προϊόντων στις αγορές τους. Επίσης μπορεί να είναι οι 

έλεγχοι τιμής οι οποίοι περιορίζουν την κερδοφορία των εξαγωγικών επιχειρήσεων, 

κυρίως στις πληθωριστικές οικονομίες, ενώ οι ειδικοί φόροι αυξάνουν την τιμή των 

εισαγόμενων προϊόντων στη συγκεκριμένη αγορά. Τέλος, οι έλεγχοι συναλλαγών 

δημιουργούν δυσκολίες στις πωλήσεις ή/και τον επαναπατρισμό των κερδών. Η 

διαφορετικότητα και η ένταση αυτών των ελέγχων μπορεί να μετατρέψει την 

εκμετάλλευση των εξαγωγικών ευκαιριών σε μια επίπονη, δαπανηρή και 

παρατεταμένη διαδικασία, η οποία αποτρέπει πολλές μικρές επιχειρήσεις από το να 

επιχειρήσουν σε ξένες αγορές (Leonidou, 2004).   

Οι δασμοί των εισαγωγών συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στις 

επιχειρήσεις που επιδιώκουν  πρόσβαση στις ξένες αγορές καθώς κλιμακώνουν τις 

τιμές των εισαγόμενων προϊόντων (Leonidou, 2004). Το 37% των Μ.Μ.Ε. των 

Η.Π.Α. αναφέρουν ότι το 2004, οι εμπορικοί δασμοί μείωσαν την δυνατότητα των 

επιχειρήσεων να αυξήσουν τις πωλήσεις τους στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι Μ.Μ.Ε. 

των αναπτυσσόμενων χωρών που επιθυμούν να εξάγουν σε άλλες αναπτυσσόμενες 

χώρες πληρώνουν δασμούς τρεις φορές μεγαλύτερους (11%), σε σχέση με τους 
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δασμούς που πληρώνουν για τις εξαγωγές στις ανεπτυγμένες αγορές, στις οποίες 

εξάγουν είτε Μ.Μ.Ε. από αναπτυσσόμενες χώρες (5%), είτε επιχειρήσεις από 

ανεπτυγμένες χώρες (4,4%). Τέλος χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 

Ανατολικής Ασίας, όπου το 2002 οι εξαγωγείς της Ανατολικής Ασίας αντιμετώπιζαν 

υψηλότερους φόρους για τις ασιατικές αγορές σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αγορές και 

τις αγορές της Βόρειας Αμερικής (NAFTA) (Fliess & Busquets, 2006).  

Εκτός από τους δασμολογικούς φραγμούς υπάρχει ένα πλήθος μη – 

δασμολογικών εμποδίων, όπως η αυθαίρετη δασμολογική κατάταξη, οι ποσοτικοί 

περιορισμοί (ποσοστώσεις και εμπάργκο), και οι δασμοί τελωνειακής διοίκησης 

(uplifting τιμολογίου), με αποτέλεσμα σοβαρές δυσκολίες για τον εξαγωγέα. Ωστόσο, 

τα αποτελέσματα των δασμολογικών και μη – δασμολογικών φραγμών έχουν μειωθεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των προσπαθειών του Διεθνούς  Οργανισμού 

Εμπορίου να απελευθερώσει το διεθνές εμπόριο (Leonidou, 2004). 

4.2.2 Διαδικαστικοί Φραγμοί 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τους φραγμούς της διαδικασίας και τους νομισματικούς 

φραγμούς. Τέτοιοι φραγμοί είναι η πολυπλοκότητα των απαραίτητων εγγράφων των 

εξαγωγικών διαδικασιών και το χάσμα επικοινωνίας μεταξύ των πελατών εκτός 

συνόρων (Al-Hyari et al., 2012). Οι Μ.Μ.Ε. μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από 

υπηρεσίες συμβούλων, κυβερνητικές υπηρεσίες και οικονομικά ιδρύματα 

προκειμένου να διαχειριστούν τις πολύπλοκες διαδικασίες των εξαγωγών. Η 

επικοινωνία με τους πελάτες είναι απαραίτητη για τον έλεγχο των εξωτερικών 

λειτουργιών της επιχείρησης. Συχνά η επικοινωνία εκτός συνόρων είναι δύσκολη 

λόγω των γεωγραφικών και φυσικών αποστάσεων μεταξύ εμπόρων και αγοραστών 

και των φτωχών υποδομών των τηλεπικοινωνιών. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν 

σοβαρά προβλήματα στις Μ.Μ.Ε. όπως παρεξηγήσεις που αφορούν τους αγοραστές, 

φτωχό έλεγχο των διαδικασιών εκτός συνόρων, καθυστερήσεις στη λήψη 

στρατηγικών και τακτικών αποφάσεων αλλά και ανεπαρκή ανάδραση για την 

ανάπτυξη και εξέλιξη των επιχειρήσεων εκτός συνόρων (Leonidou, 2004). 

Επιπρόσθετα, οι καθυστερημένες πληρωμές από το εξωτερικό αποτελούν 

εξίσου σημαντικά εμπόδια στη διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων (Al-

Hyari et al., 2012). Η έλλειψη της άμεσης επικοινωνίας με τις αγορές εκτός συνόρων 

και η τάση των ξένων αγοραστών να ζητούν ολοένα και περισσότερες πιστώσεις 
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αυξάνει την πιθανότητα για αργοπορημένες πληρωμές των εξαγωγέων από τους 

αγοραστές τους. Οι ενέγγυες πληρωμές αποτελούν ενδεικτική λύση σε αυτό το 

πρόβλημα (Leonidou, 2004). 

Επίσης σε αυτήν την κατηγορία υπάγονται οι ισοτιμίες του κρατικού 

νομίσματος της εκάστοτε χώρας και η μη ανταλλαξιμότητα των ξένων νομισμάτων 

(Al-Hyari et al., 2012). Ο συναλλαγματικός κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι 

εξαγωγείς διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες, η πρώτη αφορά τις ασταθείς τιμές 

συναλλάγματος που οδηγεί σε αύξηση της τιμής των εξαγώγιμων προϊόντων, η 

δεύτερη την ανατίμηση του νομίσματος του εξαγωγέα το οποίο επίσης οδηγεί σε μη 

ελκυστική τιμή για τον τελικό αγοραστή και τέλος έχουμε την μη ανταλλαξιμότητα 

του νομίσματος, καθιστώντας έτσι δύσκολο τον επαναπατρισμό των κερδών. Μερικές 

εναλλακτικές προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω κίνδυνοι είναι η αγορά 

εκ των προτέρων νομίσματος χρησιμοποιώντας προθεσμιακά συμβόλαια 

συναλλάγματος ως μια πιο σταθερή βάση (Leonidou, 2004). 

Εξαιτίας των έμμεσων και συχνά μη ορατών συνεπειών που προκαλούν οι 

φραγμοί των διαδικασιών είναι αρκετά δύσκολο να προβλεφθούν και να 

παρακαμφθούν. Μπορούν να πάρουν διαφορετικές μορφές ανάλογα με την πολιτική 

εμπορίου της κάθε περιοχής. Τέτοιες μορφές μπορεί να είναι οι διαδικασίες 

εφαρμογής των πολιτικών, η στάση και η συμπεριφορά των ρυθμιστικών αρχών και 

των κρατικών αξιωματούχων, η κακή διοικητική πρακτική που προωθεί τη διαφθορά 

και τις διακρίσεις, και τα ασθενή θεσμικά όργανα της χώρας, όπως π.χ. το νομικό και 

δικαστικό σύστημα (Fliess & Busquets, 2006).  

4.2.3 Φραγμοί Κουλτούρας 

Τέλος στην τρίτη κατηγορία υπάγονται οι κοινωνικοπολιτισμικοί φραγμοί, και 

αφορούν τον στυγνό ανταγωνισμό που υφίστανται οι επιχειρήσεις στις ξένες αγορές, 

τη διαφορά στη γλώσσα αλλά και τις διαφορές στην κουλτούρα μεταξύ των κρατών 

(Al-Hyari et al., 2012). Όταν μια εταιρία απολαμβάνει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

στην εγχώρια αγορά και παράλληλα επεκτείνεται εκτός συνόρων, μπορεί να χάσει 

αυτό το πλεονέκτημα, και να χρειαστεί να αντιμετωπίσει περισσότερο περίπλοκες και 

ανταγωνιστικές συνθήκες. Αυτό συμβαίνει διότι ο διεθνής ανταγωνισμός 

πυροδοτείται από διάφορους παράγοντες όπως η κατάσταση που επικρατεί στην 

εγχώρια αγορά, την εξωτερική αγορά, και το διεθνές περιβάλλον. Επίσης, μπορεί να 
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λάβει χώρα σε διαφορετική βάση αν για παράδειγμα η εταιρία διαφοροποιείται με 

βάση το κόστος, ή χαίρει κυβερνητικής προστασίας. Επιπρόσθετα, μπορεί να έχει 

διαφορετική μορφή ανάλογα με την θέση της εταιρίας στη διεθνή αγορά (ηγέτης, 

διεκδικητής, ακόλουθος). Επιπλέον, η εταιρία μπορεί να επιστρατεύει διαφορετικές 

στρατηγικές επέκτασης από χώρα σε χώρα, μπορεί δηλαδή να ακολουθεί αμυντική ή 

επεκτατική πολιτική ή ακόμα και  εστιασμένο μάρκετινγκ. Οι περιορισμένοι πόροι 

αναγκάζουν τις Μ.Μ.Ε. να υιοθετήσουν τη στρατηγική στόχευσης ως την πιο 

βιώσιμη στρατηγική για να επεκταθούν εκτός συνόρων (Leonidou, 2004). 

Σχετικά με τις διαφορές στη θρησκεία, τις αξίες, τις στάσεις, τον τρόπο 

συμπεριφοράς, την αισθητική, την εκπαίδευση, και την κοινωνική δομή, αποτελούν 

σημαντικές δυσκολίες για την εξαγωγική εταιρία, καθώς επηρεάζουν την 

καταναλωτική συμπεριφορά, την στοχοθέτηση και το πρόγραμμα μάρκετινγκ. Αυτό 

γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο στις χώρες όπου υπάρχουν πολλές παρεμφερείς 

κουλτούρες. Σε αυτό θα βοηθούσε σημαντικά η συνάντηση μεταξύ των διαφόρων 

στελεχών να γινόταν σε διεθνές πλαίσιο, με τη συμμετοχή σε διαπολιτισμικές 

μεθόδους εκπαίδευσης και σε ταξίδια σε ξένες αγορές (Leonidou, 2004). 

Όσον αφορά τη γλώσσα, πρόκειται για ένα αναπόσπαστο στοιχείο της 

κουλτούρας ενός λαού, που χαίρει σημαντικής προσοχής καθώς βοηθά στο να 

ερμηνεύσει κανείς την κουλτούρα των λαών, δίνει πρόσβαση στην τοπική κοινωνία 

και βοηθά στην κατανόηση των αναγκών αυτής. Επιπλέον, βοηθά στη συλλογή 

πληροφοριών και στην αξιολόγηση της αγοράς, επιταχύνει την επικοινωνία με τους 

διαφορετικούς πελάτες εκτός συνόρων και επηρεάζει τα διάφορα συστατικά της 

στρατηγικής μάρκετινγκ που ακολουθεί η εταιρία όπως είναι η επωνυμία, η 

συσκευασία και η διαφήμιση. Τα στελέχη των εξαγωγών θα πρέπει να είναι 

εξοικειωμένα όχι μόνο με τον προφορικό και γραπτό λόγο, αλλά και με τα μη λεκτικά 

χαρακτηριστικά όπως είναι η γλώσσα του σώματος και η αντίληψη του χρόνου και 

του χώρου (Leonidou, 2004). 

4.3 Σύνοψη 

Η αναγνώριση των φραγμών σε κάθε στάδιο της εξαγωγικής δραστηριοποίησης είναι 

απαραίτητη προκειμένου οι εταιρίες να προσδιορίσουν εάν οι συγκεκριμένοι φραγμοί 

αναχαιτίζουν την πορεία τους, από το ένα στάδιο διεθνοποίησης στο επόμενο. Στην 
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περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί να αντιμετωπίσει αυτά τα εμπόδια τότε 

υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αποσυρθεί από τις εξαγωγές (Al-Hyari et al., 2012). 

Σχεδόν όλοι οι φραγμοί οι οποίοι διέπουν κυρίως τις επιχειρήσεις από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, συναντώνται και στον ανεπτυγμένο κόσμο και πλήττουν 

κυρίως τις Μ.Μ.Ε. (Al-Hyari et al., 2012). Οι εσωτερικοί φραγμοί και οι φραγμοί 

πληροφόρησης που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι συχνά προβλήματα 

ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά των εταιριών, και την απόφασή τους να 

επεκταθούν στις ξένες αγορές. Τα πιο συνηθισμένα εμπόδια που αντιμετωπίζουν όλες 

οι επιχειρήσεις είναι η έλλειψη γνώσεων γύρω από τις εξαγωγές, η έλλειψη 

οικονομικών πόρων, η έλλειψη βοήθειας από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, η έλλειψη 

καταρτισμένου προσωπικού και, μεταξύ άλλων, η δυσκολία διαχείρισης των 

διαδικαστικών εγγράφων που απαιτούνται για να εξάγει μια επιχείρηση (Adu-Gyamfi 

& Korneliussen, 2013). 

Αρχικά, οι Μ.Μ.Ε. που αντιμετωπίζουν την έλλειψη πληροφόρησης, έναν από 

τους σημαντικότερους εξαγωγικούς φραγμούς, συχνά επιτυγχάνουν φτωχή εξαγωγική 

επίδοση, καθώς η γρήγορη πρόσβαση στις νέες πληροφορίες στις ξένες αγορές παίζει 

σημαντικό ρόλο στην εξαγωγική τους επίδοση. Οι εταιρίες που αντιμετωπίζουν 

υψηλό επίπεδο φραγμών πληροφόρησης έχουν την τάση να διεθνοποιούνται λιγότερο 

(Al-Hyari et al., 2012). Έπειτα, καθώς μια επιχείρηση μεγαλώνει και διεθνοποιείται, 

χρειάζεται καταρτισμένο προσωπικό με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για τις 

εξαγωγές. Τέτοιου είδους ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να μην είναι διαθέσιμο για 

διάφορους λόγους, και μπορεί να είναι και δύσκολο να βρεθεί το κατάλληλο 

προσωπικό που θα εργαστεί στο τομέα του μάρκετινγκ και των πωλήσεων του 

εξωτερικού. Κατ’ επέκταση, όσο πιο μεγάλη είναι η εταιρία τόσο μεγαλύτερη είναι η 

ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό και τόσο πιο έντονους εσωτερικούς φραγμούς 

καλείται να αντιμετωπίσει. Η έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού για το μάρκετινγκ 

και τις πωλήσεις στην εξωτερική αγορά είναι ένας από τους λόγους που οδηγείται η 

εταιρία σε φτωχή εξαγωγική επίδοση (Adu-Gyamfi & Korneliussen, 2013).  

Η βοήθεια που προσφέρουν οι κυβερνήσεις τις περισσότερες φορές δεν 

αντιπροσωπεύει τις ανάγκες που έχουν οι Μ.Μ.Ε. καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη τους 

το στάδιο της εξαγωγικής επέκτασης στο οποίο βρίσκονται. Ακόμα ένας φραγμός των 

εξαγωγών είναι οι κανονισμοί και η γραφειοκρατία. Για αυτό το λόγο οι πολιτικές 

των κυβερνήσεων των εγχώριων όσο και των εξωτερικών αγορών, θα πρέπει να 
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στοχεύουν στην μείωση αυτών των μέτρων και όχι στην περεταίρω αύξηση των 

διοικητικών αρμοδιοτήτων, τις οποίες καλούνται ήδη να αντιμετωπίσουν οι Μ.Μ.Ε. 

(Al-Hyari et al., 2012). 

Τέλος, και οι οικονομικοί φραγμοί παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση με την 

εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων, κυρίως επειδή αντιπροσωπεύουν εμπόδια στη 

διεθνή επέκταση των επιχειρήσεων, τα οποία περιορίζουν τις δραστηριότητες των 

Μ.Μ.Ε. και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα τους να πραγματοποιήσουν 

πωλήσεις στο εξωτερικό (Al-Hyari et al., 2012). Καθώς οι επιχειρήσεις υπερπηδούν 

τα εσωτερικά εμπόδια αφυπνίζονται περισσότερο για τις επόμενες προκλήσεις του 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος όπως είναι δασμολογικοί και μη δασμολογικοί 

φραγμοί, και άλλοι εμπορικοί κανονισμοί (Fliess & Busquets, 2006). 

Συνεχίζοντας, ένας σημαντικός αριθμός εξαγωγικών φραγμών που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις προέρχεται και από το εξωτερικό περιβάλλον. Οι 

εξωτερικοί φραγμοί που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις σχετίζονται με 

το μάκρο – περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται, όπως είναι η συναλλαγματική 

και η οικονομική αστάθεια, και τα ανεπαρκή κυβερνητικά κίνητρα για την προώθηση 

των εξαγωγών. Για παράδειγμα σημαντική πλειοψηφία των Μ.Μ.Ε. της Ιορδανίας 

βάλλονται από την πολιτική και οικονομική αστάθεια των ξένων αγορών και τείνουν 

να έχουν μικρή εξαγωγική επίδοση.  Το βασικό ρίσκο που διέπει τις εξαγωγές είναι η 

σημαντική πολιτική αστάθεια των χωρών προέλευσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων 

(Al-Hyari, et al., 2012). 

Οι φραγμοί του εμπορίου επηρεάζουν τόσο τις μεγάλες όσο και τις μικρές 

επιχειρήσεις, ωστόσο οι Μ.Μ.Ε. είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και χρειάζονται ένα 

ανοιχτό και διαυγές περιβάλλον για να δραστηριοποιηθούν (Fliess & Busquets, 

2006). Για να επιτύχουν οι Μ.Μ.Ε. στις εξωτερικές αγορές είναι απαραίτητο να έχουν 

μια μη διεφθαρμένη κοινωνία, εξαιρετικές υποδομές, και μια υποστηρικτική 

κυβέρνηση (Okpara & Koumbiadis, 2011). 

  



Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. 

 

ΧΡΥΣΑΥΓΗ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Σελίδα 64 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΣΤΟΧΟΥ ΓΙΑ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, δηλαδή τα 

χαρακτηριστικά και τις ικανότητες των επιχειρήσεων καθώς και των στελεχών αυτών, 

τα χαρακτηριστικά των υποψήφιων αγορών για εξαγωγική επέκταση, αλλά και τους 

εμπορικούς φραγμούς που διέπουν την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, στο παρόν 

κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τα είδη των στρατηγικών που 

χρησιμοποιούν οι εταιρίες για τη βέλτιστη επιλογή της αγοράς – στόχου και πως 

αυτές συνδέονται με την εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων. Εν συνεχεία, θα 

περιγράψουμε δύο πολύ χρήσιμα και αποτελεσματικά, στην επιλογή αγοράς – στόχου 

εργαλεία, τα οποία προτείνει η βιβλιογραφία στις επιχειρήσεις, ενώ όσες επιχειρήσεις 

τα εφάρμοσαν είχαν σημαντικά θετικά αποτελέσματα στην επιλογή χώρας για 

εξαγωγική επέκταση. 

Ο David (2011) όρισε τη στρατηγική ως την τέχνη και την επιστήμη του 

σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης των λειτουργικών αποφάσεων οι 

οποίες θα βοηθήσουν μια επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους της. Η στρατηγική 

είναι η μακροπρόθεσμη πορεία και οπτική ενός οργανισμού, ο οποίος επιτυγχάνει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της σύνθεσης των πόρων και των ικανοτήτων του, 

με σκοπό την επίτευξη των στόχων του οργανισμού (Okpara, 2012). Η στρατηγική 

αντικατοπτρίζει τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες αντιδράσεις 

των επιχειρήσεων απέναντι στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται 

στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Τέλος οι επιχειρήσεις θεσπίζουν στρατηγικές 

προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες και να διαπραγματευτούν αποτελεσματικά με 

μια πληθώρα περιβαλλοντικών παραγόντων όπως είναι οι ανταγωνιστές, οι 

προμηθευτές και η έλλειψη των πόρων (Knight, 2000).  

5.1 Τμηματοποίηση Αγορών 

Το συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται μια επιχείρηση είναι 

αποτέλεσμα στρατηγικών αποφάσεων που μια επιχείρηση λαμβάνει κατά τη 

διαδικασία διεθνοποίησής της (Sakarya et al., 2007). Μια από τις στρατηγικές  αυτές 

αποφάσεις εκτός από την επιλογή των διεθνών αγορών  (Sakarya et al., 2007), είναι 
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και η τμηματοποίηση αυτών (Papadopoulos & Martín, 2011). Η διαδικασία 

τμηματοποίησης είναι σημαντική για την ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής 

μάρκετινγκ που ακολουθούν οι εταιρίες. Είναι διαφορετική όταν ακολουθείται στο 

διεθνές περιβάλλον και διαφορετική όταν ακολουθείται στο εγχώριο. Έχουν 

μελετηθεί δύο περιπτώσεις στόχευσης εξωτερικής αγοράς, η εξαγωγική επέκταση και 

η τμηματοποίηση της αγοράς (Leonidou et al., 2002). 

Η εξαγωγική επέκταση διακρίνεται σε δύο μεθόδους επέκτασης (Leonidou et 

al., 2002). Στην πρώτη, γνωστή και ως στρατηγική συγκέντρωσης, η εκάστοτε 

επιχείρηση επικεντρώνεται σε ένα μικρό σύνολο αγορών, κυρίως στις περισσότερο 

διαθέσιμες αγορές για πιο εντατική ανάπτυξη, ελαχιστοποιώντας το ρίσκο και το 

ύψος της επένδυσης (Bradley, 2005). Η εφαρμογή της στρατηγικής συγκέντρωσης 

από τις επιχειρήσεις, συσχετίζεται θετικά με την εξαγωγική επίδοση αυτών καθώς, 

εξαρτάται από την εις βάθος γνώση των αγορών και του τρόπου διανομής. Επιπλέον, 

υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 

το οποίο δεν σχετίζεται με την τιμή του προϊόντος, και οι πωλήσεις αυξάνονται μέσω 

της καλύτερης ποιότητας στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Ωστόσο, αυτή η στρατηγική 

δεν οδηγεί σε περισσότερα μερίδια αγοράς (Leonidou et al., 2002).  

Αντίθετα, στη δεύτερη μέθοδο επέκτασης, που είναι η στρατηγική διεύρυνσης, 

η εκάστοτε επιχείρηση διευρύνει τις προσπάθειές της σε ένα ευρύτερο σύνολο 

αγορών όπου επεκτείνεται ταυτόχρονα. Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η 

απόκτηση υψηλού ποσοστού κέρδους μέσω της ανάπτυξης της αγοράς και όχι της 

επέκτασης σε αυτήν. Αυτού του είδους η στρατηγική ελλοχεύει μεγαλύτερο κίνδυνο 

και απαιτεί μεγαλύτερη αρχική επένδυση σε αυτές τις αγορές (Bradley, 2005). 

Παρόλα αυτά η στρατηγική διεύρυνσης των αγορών σχετίζεται θετικά με την αύξηση 

της έντασης των εξαγωγών και την αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό (Leonidou 

et al., 2002). 

Όπως είδαμε και στα προηγούμενα κεφάλαια, οι επιχειρήσεις με αυξημένη 

ένταση επί των εξαγωγών, έχουν την δυνατότητα να επεκτείνουν τη βάση των 

αγορών τους, αυξάνοντας έτσι τον όγκο των πωλήσεων. Αυτό έχει  ως αποτέλεσμα οι 

επιχειρήσεις να γίνονται περισσότερο επικερδείς σε σχέση με τους ανταγωνιστές 

τους, οι οποίοι δεν εξάγουν με την ίδια ένταση (Abor, 2011). Υποστηρικτές αυτής της 

στρατηγικής αποδεικνύουν επίσης τη συσχέτισή της με την υψηλή κερδοφορία των 

επιχειρήσεων που την ακολουθούν (Leonidou, et al., 2002). Οι εξαγωγείς οι οποίοι 
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επιλέγουν αγορές – στόχους από το σύνολο των διαθέσιμων αγορών επιτυγχάνουν 

ραγδαία ανάπτυξη, σε αντίθεση με αυτές οι οποίες επιλέγουν λίγες ή καθόλου 

εναλλακτικές αγορές – στόχους (Papadopoulos et al., 2002). 

Όσον αφορά την τμηματοποίηση των αγορών, αυτή παρουσιάζεται ως μια διττή 

διαδικασία. Έτσι, αρχικά ορίζονται οι ομογενείς ομάδες χωρών και ύστερα 

ταυτοποιούνται σύμφωνα με τα κοινά χαρακτηριστικά που τις διέπουν. Ακολουθεί ο 

διαχωρισμός αυτών των αγορών σε τμήματα πελατών τα οποία διαφέρουν ως προς 

την ανταπόκρισή τους στις στρατηγικές του μάρκετινγκ. Έχει αποδειχθεί η ύπαρξη 

θετικής συσχέτισης μεταξύ της τμηματοποίησης των αγορών και της εξαγωγικής 

επίδοσης των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια παρατηρείται αύξηση των εξαγωγών και 

της έντασης της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων καθώς και του 

επιπέδου του κέρδους από τις εξαγωγές (Leonidou et al., 2002).  

Η τμηματοποίηση των διεθνών αγορών μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερη 

πρόκληση για τα στελέχη για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι η ανάγκη να 

κατανοήσουν την κουλτούρα η οποία  τους είναι άγνωστη. Επιπρόσθετα, ενώ στην 

εγχώρια αγορά αρκεί η τμηματοποίηση του συγκεκριμένου πλήθους, στη διεθνή 

αγορά η εταιρία πρέπει πρώτα να επιλέξει την αγορά την οποία θα τμηματοποιήσει, 

με περισσότερα από 200 έθνη και περιφέρειες διεθνώς, χωρίς τους εκατοντάδες 

διαφορετικούς τύπους τμημάτων εντός αυτών. Στις πρώτες δεκαετίες ο αριθμός των 

βιώσιμων και προσβάσιμων αγορών ήταν σχετικά μικρός για τις περισσότερες 

επιχειρήσεις. Σήμερα, ο αριθμός αυτός έχει διογκωθεί ως αποτέλεσμα διαφόρων 

παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης του κομμουνισμού, την έλευση των 

αναδυόμενων και μεταβατικών οικονομιών, και την θεαματική ανάπτυξη των 

τεράστιων αγορών όπως είναι η Ινδία και η Κίνα, σε επίπεδα που είναι δύσκολο να 

κατανοήσουν και να χειριστούν οι περισσότερες επιχειρήσεις, (Papadopoulos & 

Martín, 2011). 

Τελειώνοντας αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή των αγορών – στόχων, 

προηγείται της ανάπτυξης των στρατηγικών και των προγραμμάτων μάρκετινγκ για 

διεθνή επέκταση, και για αυτό το λόγο επηρεάζεται σημαντικά η μορφή που αυτά θα 

πάρουν (Papadopoulos & Martín, 2011). 
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5.2 Συγγενείς vs Απομακρυσμένες Αγορές 

Η απόφαση που σχετίζεται με την επιλογή της αγοράς στόχου για διεθνή επέκταση, 

αλλά και την επιλογή του τρόπου επέκτασης, θεωρούνται από τις πιο κρίσιμες για την 

επιτυχία των επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον (Musso & Francioni, 2014). Η 

επιλογή της πρώτης αγοράς – στόχου μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην 

στρατηγική επίδοση των επιχειρήσεων (Trudgen & Freeman, 2014). 

Οι Johanson & Vahlne (1977) προτείνουν στις επιχειρήσεις, προκειμένου να 

μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, να ακολουθήσουν μια σταδιακή αύξηση της φυσικής 

απόστασης μεταξύ της χώρας προέλευσής τους και των εξωτερικών αγορών που θα 

επιλέξουν να επεκταθούν, καθώς έτσι θα μειώσουν την αβεβαιότητα και το ρίσκο. 

Αυτού του είδους η σταδιακή στρατηγική είναι κατάλληλη, επειδή οι επιχειρήσεις 

είναι δυνατόν να προσαρμόζονται σταδιακά στη νέα αγορά, χωρίς τα αποτελέσματα 

της επίδοσης να είναι αρνητικά. Η επέκταση σε αγορές με παρόμοια κουλτούρα και 

επιχειρησιακές πρακτικές επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν ευκολότερα 

τις ικανότητες της χώρας προέλευσής τους σε αυτές τις αγορές, γεγονός που 

μεταφράζεται σε μεγαλύτερη κερδοφορία (Trudgen & Freeman, 2014). 

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις οι οποίες προέρχονται από μικρές και κορεσμένες 

αγορές αλλά και κλάδους οι οποίοι δραστηριοποιούνται διεθνώς οδηγούνται σε 

αγορές εκτός συνόρων προκειμένου να αναζητήσουν ικανοποιητική ζήτηση για τα 

προϊόντα τους καθώς η τοπική αγορά δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις 

επιχειρήσεις. Επίσης, όταν τα κέρδη από τις συγγενείς αγορές δεν επιτυγχάνονται, 

τότε οι επιχειρήσεις θα στραφούν σε πιο απομακρυσμένες αγορές, όπου οι ευκαιρίες 

για ανάπτυξη είναι περισσότερες. Οι επιχειρήσεις επεκτείνονται σε συγγενείς αγορές 

μόνο στην περίπτωση που επιτυγχάνουν διεθνή ανάπτυξη γρήγορα και οι δυνατότητες 

αυτών των αγορών είναι εμφανείς (Trudgen & Freeman, 2014). 

Η είσοδος σε απομακρυσμένες αγορές κατά τα πρώτα στάδια διεθνοποίησης 

μιας επιχείρησης απαιτεί η επιχείρηση να υποβληθεί σε μια διαδικασία μελέτης και 

προσαρμογής η οποία θα καθυστερήσει τα άμεσα οικονομικά οφέλη. Ωστόσο, καθώς 

η πολιτισμική απόσταση είναι ένα συνονθύλευμα διαφορών και αβεβαιότητας, αυτή η 

επίδραση είναι παροδική, καθώς οι επιχειρήσεις εξοικειώνονται με το νέο περιβάλλον 

(Trudgen & Freeman, 2014).  

Σε γενικές γραμμές η εξαγωγική επέκταση ξεκινά από τις πολιτισμικά και 

γεωγραφικά κοντινές χώρες, αν και υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της 



Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. 

 

ΧΡΥΣΑΥΓΗ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Σελίδα 68 

 

φυσικής απόστασης και της εξαγωγικής επίδοσης της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις οι 

οποίες διεισδύουν σε πολιτισμικά απομακρυσμένες αγορές αναλαμβάνουν 

μεγαλύτερα επίπεδα κινδύνου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις να 

επιδιώκουν να μάθουν περισσότερα για τη νέα αγορά γεγονός που τις καθιστά 

καλύτερα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θα συναντήσουν 

σε αυτή. Οι ομοιότητες μεταξύ των αγορών μπορεί να οδηγήσουν τα στελέχη σε 

επιπολαιότητες και κατ’ επέκταση στην αποτυχία. Οι επιχειρήσεις οι οποίες 

διεισδύουν σε συγγενείς αγορές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να εγκαθιδρύσουν μια 

ξεκάθαρη βάση διαφοροποίησης και να αντιμετωπίσουν τον σκληρότερο τοπικό 

ανταγωνισμό, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επίδοση των επιχειρήσεων 

(Sousa et al., 2010).  

5.3 Η Συστηματική Προσέγγιση στην Επιλογή της Αγοράς – Στόχου  

Η επιλογή της χώρας για εξαγωγική δραστηριοποίηση θεωρείται όχι μόνο στρατηγική 

απόφαση αλλά και ένα πρόβλημα επιλογής των αγορών – στόχων είτε για άμεση είτε 

για μεταγενέστερη επέκταση. Αυτή η απόλυτα ορθολογική αντιμετώπιση της 

επιλογής αγοράς – στόχου, σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό, την ποικιλομορφία 

των εξωτερικών αγορών, αλλά και τα κόστη συναλλαγής που περιέχει, θέτει τη 

θεωρητική βάση που χρειάζεται για να γίνει η διαδικασία επιλογής όσο το δυνατόν 

περισσότερο αποδοτική και αποτελεσματική (Papadopoulos & Martín, 2011). 

Οι δύο παραδοσιακές προσεγγίσεις στην επιλογή χώρας για εξαγωγική 

επέκταση είναι η συστηματική προσέγγιση και η μη – συστηματική προσέγγιση. Εάν 

μια εταιρία αποφασίσει να χρησιμοποιήσει συστηματική προσέγγιση στην επιλογή 

της χώρας για διεθνή επέκταση, τότε θα ακολουθήσει μια επίσημη διαδικασία 

αποφάσεων, χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους προκειμένου να αναλύσει τη 

δυναμική της αγοράς – στόχου (Musso & Francioni, 2014). Επιπρόσθετα, η επιλογή 

της διεθνούς αγοράς περιλαμβάνει την έρευνα συγκριτικών πληροφοριών για τις 

υποψήφιες χώρες, τους κλάδους, τα προϊόντα ή/και τους καταναλωτές, καθώς και τη 

χρήση της γνώσης αυτής (Papadopoulos & Martín, 2011).  

Η εκ των προτέρων γνώση και πληροφόρηση είναι απαραίτητη όταν η λήψη 

των αποφάσεων γίνεται συστηματικά και αποτελεσματικά. Οι ανεπτυγμένες χώρες 

παράγουν μια πληθώρα πληροφοριών για την εγχώρια αγορά οι οποίες μπορεί να 

ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής της αγοράς – στόχου. Ωστόσο, η 
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πληροφόρηση στην πλειοψηφία των διεθνών αγορών, συμπεριλαμβανομένων των 

αναδυόμενων – αναπτυσσόμενων αγορών, είναι σχεδόν ανύπαρκτη ακόμα και για τα 

πιο βασικά δεδομένα, όπως η εκπαίδευση, το επίπεδο του εισοδήματος, γεγονός το 

οποίο καθιστά την επιλογή αυτών των αγορών για εξαγωγική επέκταση πρακτικά 

αδύνατη (Papadopoulos & Martín, 2011).  

Η συστηματική προσέγγιση για την επιλογή των αγορών για εξαγωγική 

επέκταση περιλαμβάνει τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων. Τέτοια κριτήρια είναι η 

συστηματική και επίσημη διαδικασία έρευνας των διεθνών αγορών για την επιλογή 

της καταλληλότερης αγοράς – στόχου. Στη διαδικασία αυτή περιλαμβάνονται οι 

επισκέψεις στις αγορές εκτός συνόρων, δηλαδή τα διερευνητικά ταξίδια πριν την 

είσοδο της επιχείρησης στην αγορά, η παρακολούθηση του εθνικού και διεθνούς 

επιχειρηματικού τύπου για τις σχετικές με τα προϊόντα δραστηριότητες και η χρήση 

δημοσιευμένων στατιστικών στοιχείων για την διαφοροποίηση των αγορών 

(Brouthers & Nakos, 2005). 

Επιπλέον, η συμμετοχή στις εμπορικές εκθέσεις βελτιώνει την εξαγωγική 

επίδοση των επιχειρήσεων για τρεις λόγους. Πρώτον, οι εμπορικές εκθέσεις 

επιτρέπουν τον έλεγχο της δυναμικής των πωλήσεων στην συγκεκριμένη αγορά εκτός 

συνόρων. Δεύτερον, προσφέρουν τη δυνατότητα εύρεσης υποψήφιων συνεργατών για 

τη διανομή των προϊόντων ή άλλου είδους συνεργασίες στις εξωτερικές αγορές. 

Τρίτον, οι εμπορικές εκθέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν για έρευνα αγοράς, μέσω 

της καταγραφής των αντιδράσεων της αγοράς στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και την 

αξιολόγηση των προσφορών του εξαγωγέα. Πολλοί ερευνητές υπογραμμίζουν την 

σημασία των επισκέψεων στις εξωτερικές αγορές ως ένα σημαντικό εργαλείο για την 

πρακτική αναγνώριση των ευκαιριών και των προβλημάτων στις υποψήφιες 

εξωτερικές αγορές. Επίσης, διευκολύνουν την επικοινωνία και τις διαπροσωπικές 

σχέσεις, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούν ένα ομαδικό πνεύμα συνεργασίας με τους 

πελάτες του εξωτερικού. Τέλος, παρέχουν έγκαιρη ανταπόκριση και άμεση 

υποστήριξη στις ανάγκες των ήδη εδραιωμένων εξαγωγικών επιχειρήσεων σε αυτές 

τις χώρες(Leonidou et al., 2002). 

Όσο πιο συστηματική είναι η διαδικασία επιλογής της εξωτερικής αγοράς – 

στόχου τόσο μεγαλύτερη είναι η εξαγωγική επίδοση των Μ.Μ.Ε. σε αντίθεση με τις 

Μ.Μ.Ε. που δεν ακολουθούν συστηματική προσέγγιση (Brouthers & Nakos, 2005). Η 

συστηματική επιλογή της χώρας εξαγωγής είναι καθοριστικός παράγοντας της 
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διεθνούς επίδοσης της επιχείρησης, κυρίως στα πρώτα στάδια της διαδικασίας 

διεθνοποίησής τους (Papadopoulos & Martín, 2011). Τα λάθη μπορεί να είναι 

δαπανηρά, επειδή οι εταιρίες επωμίζονται το κόστος ευκαιρίας εάν επιχειρήσουν στις 

λάθος αγορές, και κατ’ επέκταση αμβλύνεται ο εξαγωγικός ενθουσιασμός της 

επιχείρησης (Papadopoulos et al., 2002). 

Η ανάγκη για συστηματική προσέγγιση στην επιλογή διεθνούς αγοράς, 

επιτείνεται λόγω της πολυπλοκότητας των σημερινών αγορών, και της ολοένα 

αυξανόμενης σημασίας που έχει η στρατηγική της διεθνούς τοποθέτησης 

(Papadopoulos et al., 2002). Η επιλογή της χώρας για εξαγωγική δραστηριοποίηση, 

σχετίζεται με την ανταγωνιστική θέση της εταιρίας και τη διεθνή αλυσίδα αξίας τόσο 

σε φυσικό όσο και γεωγραφικό επίπεδο. Κερδίζοντας το προβάδισμα στις σωστές 

αγορές μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κλειδί για την διεθνή ανταγωνιστική 

στρατηγική που θα ακολουθήσει η εταιρία. Η φύση και η γεωγραφική τοποθεσία των 

επιλεγμένων αγορών, θα επηρεάσει την ικανότητα των επιχειρήσεων να συντονίσουν 

τις διεθνείς τους δραστηριότητες, καθώς η επιλογή των αγορών – στόχων προηγείται 

των στρατηγικών και των διαδικασιών που θα ακολουθήσει η επιχείρηση 

(Papadopoulos & Martín, 2011).  

5.4 Η Επίδραση των Χαρακτηριστικών των Μ.Μ.Ε. στη Διαδικασία Επιλογής 

Αγοράς – Στόχου 

Η επιλογή της περιοχής έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εξαγωγική επίδοση των 

επιχειρήσεων, επειδή επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά τους, τα κόστη παραγωγής, 

τις λειτουργίες των επιχειρήσεων, τη διαχείριση και τις συναλλαγές, αλλά και την 

ικανότητά τους να συντονίζουν τις διεθνείς τους δραστηριότητες. Η επιλογή της 

διεθνούς αγοράς θα πρέπει να ταιριάζει στους πόρους και τις ικανότητες της εκάστοτε 

επιχείρησης, έτσι ώστε να επιτύχει βέλτιστη εξαγωγική επίδοση (He & Wei, 2011). 

Τα στελέχη στην πλειοψηφία τους χρησιμοποιούν συστηματικές προσεγγίσεις 

για την επιλογή της διεθνούς αγοράς. Ωστόσο, η τρέχουσα τάση στη διεθνοποίηση 

είναι η κυριαρχία των Μ.Μ.Ε. και οι επιχειρηματίες συνήθως λαμβάνουν τις 

αποφάσεις τους περισσότερο διαισθητικά παρά συστηματικά (Papadopoulos & 

Martín, 2011). Η έλλειψη πόρων που χαρακτηρίζει τις Μ.Μ.Ε., έχει σαν αποτέλεσμα 

αυτές να ακολουθούν μια αμεθόδευτη προσέγγιση στην απόκτηση και χρήση των 

πληροφοριών, που αφορούν τη διεθνή αγορά και, κατά συνέπεια, ο εξαγωγικός 
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κίνδυνος αυξάνεται καθώς οι αποφάσεις βασίζονται συχνά σε καθαρή διαίσθηση σε 

αντίθεση με την συστηματική στρατηγική στη λήψη αποφάσεων (Freeman & Styles, 

2014). Οι λόγοι για την γενική έλλειψη συστηματικής προσέγγισης αφορούν τις 

δυσκολίες στην συλλογή των σχετικών δεδομένων, την περιορισμένη εμπειρία των 

στελεχών στην εξαγωγική έρευνα, και την απουσία της αποδεδειγμένης 

αναποτελεσματικότητας της εν λόγω προσέγγισης (Papadopoulos et al., 2002) 

5.4.1 Το Μέγεθος της Επιχείρησης 

Ο Van Hoorn, (1979) έδειξε ότι οι Μ.Μ.Ε. δεν αναπτύσσουν επιτυχείς διοικητικές 

πολιτικές και διαδικασίες, και έχουν την τάση να υιοθετούν μια ευκαιριακή αντί για 

μια συστηματική στρατηγική απόφαση. Από τις Μ.Μ.Ε., κυρίως αυτές που είναι οι 

μικρότερες σε μέγεθος, ακολουθούν μια ανεπίσημη και ευέλικτη προσέγγιση 

χρησιμοποιώντας μη – λογικά κριτήρια (Musso & Francioni, 2014). Η απόκτηση της 

απαιτούμενης πληροφόρησης είναι βασική προϋπόθεση προκειμένου οι Μ.Μ.Ε. να 

λάβουν λογικές αποφάσεις για την επέκταση στις διεθνείς αγορές, και να επιτύχουν 

υψηλή εξαγωγική επίδοση (Freeman & Styles, 2014). 

Η πληροφόρηση είναι σημαντικός παράγοντας στη λήψη αποτελεσματικών και 

αποδοτικών αποφάσεων, που αφορούν τη διεθνή επέκταση των επιχειρήσεων. Η 

απόκτηση συγκεκριμένων, για την εκάστοτε εξαγωγική αγορά, πληροφοριών, είναι 

φαινόμενο σπάνιο, σημαντικό, και δύσκολο να υποκατασταθεί, και δίνει τη 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αυξήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στις 

διεθνείς αγορές. Η μοναδικότητα των πληροφοριών διευκολύνει την εξέταση των 

προσφορών που παρέχουν οι ανταγωνιστές στην εκάστοτε εξαγωγική αγορά, ενώ η 

δυσκολία απόκτησής τους μειώνει τον κίνδυνο να διαδοθούν στις ανταγωνίστριες 

εταιρίες (Freeman & Styles, 2014). 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση είναι ζωτικής 

σημασίας για το στρατηγικό σχεδιασμό και την ανταπόκριση στο ευμετάβλητο 

διεθνές περιβάλλον. Παρόλα αυτά πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν είναι 

εξοικειωμένες με τις εθνικές και διεθνείς πηγές πληροφοριών, και στην περίπτωση 

που είναι και έχουν πρόσβαση σε αυτές, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάκτηση 

των δεδομένων. Επιπλέον, δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα για το είδος των πληροφοριών 

που απαιτείται σχετικά με τον προσδιορισμό και την ανάλυση των διεθνών αγορών 

αλλά και του τρόπου επέκτασης σε αυτές (Leonidou, 2004). Επιπρόσθετα, εν απουσία 
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υψηλού επιπέδου εμπειρίας των Μ.Μ.Ε., η απόκτηση των πληροφοριών είναι συχνά 

απαγορευτικό κόστος για τις μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένη βάση των πόρων 

(Freeman & Styles, 2014). 

Η πιθανότητα οι επιχειρήσεις να ακολουθήσουν μια συστηματική προσέγγιση 

αυξάνεται όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις μπορούν 

ευκολότερα να χρησιμοποιήσουν τους εσωτερικούς αλλά και τους εξωτερικούς τους 

πόρους και ικανότητες προκειμένου να διαχειριστούν καλύτερα την διαδικασία 

αποφάσεων (Musso & Francioni, 2014), να προβούν σε έρευνα αγοράς και εν τέλει 

να επιτύχουν εξαγωγική επίδοση (Adu-Gyamfi & Korneliussen, 2013). 

5.4.2 Η Εμπειρία της Επιχείρησης στις Διεθνείς Δραστηριότητες 

Η έλλειψη σε σημαντικούς πόρους, όπως είναι η εμπειρία της διοίκησης στις διεθνείς 

δραστηριότητες, που είναι απαραίτητη για την επιλογή των εξωτερικών αγορών, είναι 

σύνηθες φαινόμενο μεταξύ των Μ.Μ.Ε. (Musso & Francioni, 2014). 

Η εμπειρία της διοίκησης αυξάνει τις γενικές δεξιότητες αυτής και είναι 

απαραίτητη όταν η εταιρία δραστηριοποιείται στις αναδυόμενες αγορές. Τα έμπειρα 

στελέχη είναι ικανά να μελετούν, να προσδιορίζουν και να επωφελούνται από τις 

ευκαιρίες, ενώ αποφεύγουν τις απειλές (Adu-Gyamfi & Korneliussen, 2013). 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται διεθνώς για περισσότερο 

καιρό, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες στις διεθνείς αγορές και είναι σε 

θέση να εφαρμόσουν παραγωγικές διαδικασίες οι οποίες θα εξυπηρετούν 

αποτελεσματικά τόσο τις διεθνείς όσο και τις εγχώριες αγορές (Dixit & Yadav, 2015). 

Οι επιχειρήσεις με περισσότερη εμπειρία και επαρκείς πόρους εξυπηρετούν τη 

διεθνή αγορά αξιοποιώντας το δικό τους ανθρώπινο δυναμικό, ενώ χρησιμοποιούν 

την ολική εξαγορά ως στρατηγική εισόδου στην νέα αγορά. Αντίθετα οι επιχειρήσεις 

με περιορισμένη εμπειρία και πόρους χρησιμοποιούν τις εξαγωγές ως στρατηγική 

επέκτασης μέσω των διανομέων και των κυβερνητικών υπηρεσιών (Dixit & Yadav, 

2015). 

Προκειμένου οι Μ.Μ.Ε. να είναι επιτυχείς στον τομέα των εξαγωγών, θα πρέπει 

να αναπτύξουν διεθνείς επιχειρηματικές δεξιότητες, όπως είναι η εσωτερική γνώση 

της αγοράς και η υιοθέτηση ανώτερων στρατηγικών, από εξειδικευμένο και έμπειρο 

προσωπικό (Freeman & Styles, 2014). 
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5.4.3 Ο Εξαγωγικός Προσανατολισμός των Επιχειρήσεων 

Η επιλογή της κατάλληλης εξωτερικής αγοράς είναι ζήτημα στρατηγικής επιλογής 

από την επιχείρηση, και θα πρέπει να καθοδηγείται και να επηρεάζεται από την 

φιλοσοφία και τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Μια επιχείρηση με διεθνή 

προσανατολισμό αποκτά και αξιολογεί τις πληροφορίες της αγοράς που αφορούν 

τους καταναλωτές, τους ανταγωνιστές, την κυβέρνηση, την τεχνολογία καθώς και 

άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες, κατά έναν ενεργό και συστηματικό τρόπο. 

Αυτή η πληροφόρηση, διανέμεται εντός τους οργανισμού, χρησιμοποιώντας τόσο τα 

επίσημα όσο και τα ανεπίσημα κανάλια επικοινωνίας, και ενσωματώνεται στη 

διαδικασία λήψης των στρατηγικών αποφάσεων από τα ανώτατα στελέχη της 

εταιρίας. Κατόπιν, η επιχείρηση και τα διάφορα τμήματα αυτής αναλαμβάνουν 

συγκεκριμένες δράσεις για την επιλογή της αγοράς – στόχου και για το σχεδιασμό, 

την παραγωγή, τη διανομή και την προώθηση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της 

επιχείρησης  (He & Wei, 2011). 

Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του εξαγωγικού προσανατολισμού  μιας 

επιχείρησης, τόσο πιθανότερο είναι να επιλέξει μια απομακρυσμένη αγορά. Εξαιτίας 

της υιοθέτησης μιας οργανωμένης και συστηματικής προσέγγισης στην επιλογή 

εξωτερικής αγοράς, οι εταιρίες με εξαγωγικό προσανατολισμό είναι δυνατόν να 

ξεπεράσουν την φύση της ξενικότητάς τους μέσω της μελέτης και να 

προσανατολιστούν σε απομακρυσμένες αγορές – στόχους θεσπίζοντας όλες τις 

απαραίτητες για το σκοπό αυτό διαδικασίες (He & Wei, 2011). 

Οι επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό ελαχιστοποιούν τα κόστη 

συναλλαγής και διεισδύουν σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου μέσω της σωστής 

πληροφόρησης και της μη καιροσκοπικής συμπεριφοράς, μειώνουν το ρίσκο και την 

αβεβαιότητα. Συμπερασματικά προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις προτιμούν 

απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται σε αυτές τις αγορές, σε σχέση με τις εταιρίες χωρίς εξαγωγικό 

προσανατολισμό οι οποίες αντιλαμβάνονται τις αγορές αυτές ως λιγότερο ελκυστικές, 

λόγω του υψηλού ρίσκου και της αβεβαιότητας που παρουσιάζουν (He & Wei, 2011). 

Ο εξαγωγικός προσανατολισμός μπορεί να επηρεάσει την επίδοση των 

επιχειρήσεων και μέσω της προσαρμογής του στην στρατηγική για την επιλογή της 

διεθνούς αγοράς. Η επιλογή της διεθνούς αγοράς όταν συμβαδίζει με τον εξαγωγικό 

προσανατολισμό της εταιρίας βελτιώνει την επίδοση του οργανισμού. Οι επιχειρήσεις 
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με εξαγωγικό προσανατολισμό παρουσιάζουν καλύτερη επίδοση, επειδή 

χαρακτηρίζονται από την πρόθεση να προσφέρουν ανώτερη αξία στους καταναλωτές, 

ικανοποιώντας τις παρούσες και μελλοντικές τους ανάγκες σε συνεχή βάση  (He & 

Wei, 2011).  

Ο εξαγωγικός προσανατολισμός, όπως προαναφέρθηκε λαμβάνει υπόψη του 

τους καταναλωτές, τους ανταγωνιστές, και όλους τους ενδιαφερόμενους στην αγορά 

– στόχο. Αυτό επιτρέπει τις επιχειρήσεις με διεθνή προσανατολισμό να έχουν 

καλύτερη δυναμικότητα στην αξιολόγηση των διαφόρων καταστάσεων, να 

στηρίζονται στους δικούς τους πόρους, να ανταποκρίνονται, αλλά και να 

προσαρμόζονται καλύτερα στο πολύπλοκο διεθνές επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Επίσης, μπορούν να αξιοποιήσουν τις τοπικές βάσεις πληροφόρησης, νέες 

επιχειρηματικές ιδέες και νέες πρακτικές για να δραστηριοποιηθούν στην τοπική 

αγορά. Έτσι, όταν οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό 

στην επιλογή της αγοράς για εξαγωγική επέκταση, διαπρέπουν στις διεθνείς αγορές 

(He & Wei, 2011). 

Εν κατακλείδι, η επιτυχία του οργανισμού έγκειται στο πόσο αποτελεσματικά οι 

πόροι της εταιρίας, η στρατηγική και η δομή ταιριάζουν μεταξύ τους και 

υποστηρίζουν το ένα το άλλο. Έτσι, οι επιχειρήσεις οι οποίες επιλέγουν διεθνείς 

αγορές και στηρίζονται στο επίπεδο των πόρων το οποίο διαθέτουν έχουν καλύτερη 

επίδοση από τις υπόλοιπες (He & Wei, 2011). 

5.4.4 Στρατηγικές Συμμαχίες 

Παρόλο που ο εξαγωγικός προσανατολισμός βοηθά τις Μ.Μ.Ε. να επιτύχουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η εξαγωγική επέκταση των επιχειρήσεων απαιτεί τη 

δέσμευση πόρων όπως, οικονομικούς, τεχνολογικούς και διοικητικούς, τους  οποίους 

η εκάστοτε επιχείρηση μπορεί να στερείται, όπως είδαμε και στην περίπτωση των 

Μ.Μ.Ε. Με τη συμμετοχή τους οι εν λόγω επιχειρήσεις στις στρατηγικές συμμαχίες 

στοχεύουν στο να αποκτήσουν τους πόρους τους οποίους στερούνται (Brouthers et 

al., 2014). 

Οι στρατηγικές συμμαχίες είναι συμφωνίες μεταξύ δύο ή περισσότερων 

επιχειρήσεων, προκειμένου να μοιραστούν τη γνώση και τους πόρους δίνοντας την 

ευκαιρία στις εταιρίες που συμμετέχουν σε αυτές να αποκτήσουν νέα γνώση, να 

μοιραστούν την τεχνολογία αλλά και την επιστημονική τεχνογνωσία. Με τη 
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συμμετοχή τους στις στρατηγικές συμμαχίες, οι επιχειρήσεις οδηγούνται σε καλύτερη 

εξαγωγική επίδοση, καθώς αποκτούν πρόσβαση σε πηγές νέας γνώσης και πόρων 

(Brouthers et al., 2014). 

Αξιοποιώντας τα παραπάνω οι Μ.Μ.Ε. μπορούν να αναπτύξουν τις 

οργανωσιακές τους ικανότητες, να υπερπηδήσουν τα μειονεκτήματα του μικρού τους 

μεγέθους και της διαφορετικής τους προελεύσεως, στην εξωτερική αγορά που θα 

δραστηριοποιηθούν. Ενώ οι νέες τεχνολογίες που θα υιοθετήσουν θα βοηθήσουν 

ώστε να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους καλύτερα στη ζήτηση των καταναλωτών 

στην εξωτερική αγορά. Έτσι οι στρατηγικές συμμαχίες μπορεί να αποτελέσουν πηγή 

σημαντικών πόρων έτσι ώστε να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν την 

αλλοδαπή φύση τους όταν επεκτείνονται στο εξωτερικό (Brouthers, et al., 2014). 

5.5 Εργαλεία Επιλογής Αγοράς – Στόχου 

Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε δύο πολύ σημαντικά και εύχρηστα εργαλεία 

τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις οι οποίες ακολουθούν 

συστηματική προσέγγιση στην επιλογή της αγοράς – στόχου. Σύμφωνα με αυτά οι 

επιχειρήσεις μπορούν να εισάγουν τα μέτρα εξαγωγικής επίδοσης που επιθυμούν 

καθώς και μέτρα τα οποία αντιπροσωπεύουν τις ευκαιρίες στις υποψήφιες αγορές – 

στόχους, και με τη βοήθεια στατιστικών προγραμμάτων να καταλήξουν στις πιο 

ελκυστικές για αυτές αγορές. 

5.5.1 Το Μοντέλο των Δύο Διαστάσεων 

Το Μοντέλο των Δύο Διαστάσεων (Tradeoff Model) είναι ένα αποτελεσματικό 

μοντέλο επιλογής αγοράς – στόχου για την εξαγωγική επέκταση των επιχειρήσεων, το 

οποίο συσχετίζει τη δυναμική της ζήτησης με τους φραγμούς του εμπορίου στο 

πλαίσιο της επιχειρησιακής στρατηγικής της επιχείρησης. Το εν λόγω μοντέλο 

αναπτύχθηκε από τους Papadopoulos et al. (2002), και περιγράφεται αναλυτικά 

παρακάτω. 

Αρχικά ορίστηκαν οι μεταβλητές οι οποίες θα εξεταστούν από το παρόν 

μοντέλο. Έτσι πρόκειται να μελετηθούν το μέγεθος των εισαγωγών του κάθε 

προϊόντος, το μερίδιο εισαγωγών από την συγκεκριμένη εξαγωγική αγορά και τέλος 

οι ρυθμοί ανάπτυξης των δύο παραπάνω μεγεθών. Αφού επιλεγεί το σύνολο των 

υποψήφιων αγορών (επιλέχθηκαν 17 χώρες από τον Διεθνή Οργανισμό Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης), στη συνέχεια επιλέγονται οι χώρες προέλευσης των 
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εξαγωγών, καθώς όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα κεφάλαια οι εξαγωγείς 

χαίρουν διαφορετικών πλεονεκτημάτων ανάλογα με τη χώρα προέλευσής τους. Έτσι 

λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν ο Καναδάς, ένα ανεπτυγμένο έθνος, μεσαίας έκτασης, 

μέλος της ομάδας των 7 (G7), οι οποίες θεωρούνται ως οι περισσότερο βιομηχανικά 

ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, και η Κίνα η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό 

παγκοσμίως, ένα αναπτυσσόμενο έθνος στα πρώτα στάδια της διεθνοποίησής του 

(Papadopoulos et al., 2002). 

Τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα αντιπροσωπεύουν 

βιομηχανικά προϊόντα, διαρκή αλλά και μη – διαρκή καταναλωτικά αγαθά. 

Μελετώντας τις πληροφορίες των στατιστικών υπηρεσιών της Διεθνούς Κατάταξης 

Εμπορίου (SITC) και της Διεθνούς Κατάταξης Βιομηχανίας (ISIC), κατέληξαν στα 

προϊόντα της αεροναυπηγικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας επίπλων και της 

βιομηχανίας των τροφίμων. Εάν εξαιρεθεί η Κίνα από τον κλάδο της 

αεροναυπηγικής, και οι δύο χώρες τόσο ο Καναδάς όσο και η Κίνα είναι σημαντικοί 

εξαγωγείς των δύο υπόλοιπων κλάδων με αντίστοιχα ποσοστά εξαγωγών για το 1993, 

1% και 0,3%, 5,1% και 3,2%, και 3% και 2,8%. Επίσης θεσπίστηκε μια χρονική 

περίοδος 6 χρόνων (1989 – 1994), με έτος βάσης το 1988, από τη στιγμή που τα 

στελέχη θα επιλέξουν μια αγορά – στόχο μέχρι τη στιγμή που θα δραστηριοποιηθούν 

σε αυτή. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία 

μελέτη που να αποδεικνύει εάν υπάρχει δυσκολία στη πρόβλεψη σε βάθος χρόνου, 

όσο αυτό το διάστημα αυξάνεται, και κατά πόσο αυτή επηρεάζει τις αποφάσεις των 

στελεχών (Papadopoulos et al., 2002). 

Στη συνέχεια συγκεντρώνονται οι μετρήσεις για τις δύο εξαγωγικές χώρες, τους 

τρεις κλάδους, τις 17 χώρες, και για 6 χρόνια αναφοράς, από διαφορετικές βάσεις 

δεδομένων όπως είναι ο Ο.Ο.Σ.Α., το Δ.Ν.Τ., τα Ηνωμένα Έθνη, και ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Εμπορίου. Τα δεδομένα για κάθε μεταβλητή κλιμακώνονται με τη χρήση 

της διαδικασίας των Liander et al., (1967), αφαιρώντας τη χώρα με τη χαμηλότερη 

αξία από την χώρα με την υψηλότερη και διαιρώντας τη διαφορά με το 10, 

σχηματίζοντας έτσι 10 διαστήματα ίσης κλίμακας. Έπειτα, ανατίθεται στο κάθε 

διάστημα η χώρα με βαθμολογία από το 0 έως το 10 βάση της απόλυτης αξίας αυτής. 

Οι βαθμολογίες της κάθε χώρας για την κάθε μεταβλητή δίνουν έναν μέσο όρο για 

κάθε μια από τις διαστάσεις, της δυναμικής των αγορών και των φραγμών αυτών. Με 

τη χρήση του προγράμματος SPSS, οι χώρες κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις ομάδες 
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(υψηλής και χαμηλής δυναμικότητας και υψηλών και χαμηλών φραγμών), σε μορφή 

πλέγματος (Papadopoulos et al., 2002). 

Προκειμένου να υπολογιστεί η ολική βαθμολογία της ελκυστικότητας των 

αγορών εισάγουμε τους συντελεστές βαρύτητας οι οποίοι συνδυάζουν τις δύο 

διαστάσεις. Η χρήση των συντελεστών βαρύτητας δίνει την δυνατότητα να διεξαχθεί 

η ανάλυση ευαισθησίας η οποία θα αποδείξει τις πιθανές επιρροές που έχουν οι 

διάφορες στρατηγικές των επιχειρήσεων και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των 

προϊόντων. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν συντελεστές βαρύτητας για τη δυναμική της 

αγοράς και τους εμπορικούς φραγμούς, οι οποίοι αθροίζουν στη μονάδα και ένα 

δείκτης για κάθε διάσταση, οι οποίοι επίσης αθροίζουν στη μονάδα.  Στη συνέχεια η 

βαθμολογία των δύο διαστάσεων προστίθεται προκειμένου να διεξαχθεί η ολική 

βαθμολογία για την κάθε χώρα (Papadopoulos et al., 2002). 

Τα παραπάνω απεικονίζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί: 

Πίνακας 1: Προσέγγιση των Δύο Διαστάσεων για Καναδά και Κίνα, σύμφωνα με το μοντέλο των 

Papadopoulos et al. (2002). 
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Πηγή: Papadopoulos et al., 2002 

 

Οι αγορές στόχοι στην επάνω δεξιά γωνία υπόσχονται τις περισσότερες ευκαιρίες 

εξαγωγών, ενώ αυτές στην κάτω αριστερά είναι οι λιγότερο υποσχόμενες 

(Papadopoulos et al., 2002). 
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Οι Ayal & Zif, (1978) προσδιόρισαν δύο βασικούς τύπους, την επιθετική και 

την αμυντική στρατηγική. Η επιθετική στρατηγική περιγράφει εκείνες τις 

επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν την ανάπτυξη σε βάρος των ανταγωνιστών τους 

και επωφελούνται από τις ευκαιρίες αξίας χωρίς να ανησυχούν για τους κινδύνους. Η 

αμυντική στρατηγική ακολουθείται από τις επιχειρήσεις οι οποίες επικεντρώνονται 

στο να εμποδίσουν τους ανταγωνιστές να εισέλθουν στο δικό τους μερίδιο αγοράς. 

Οι εταιρίες που ακολουθούν αμυντική στρατηγική επικεντρώνονται 

περισσότερο στις αγορές οι οποίες φαίνονται πιο εύκολα προσβάσιμες και 

αποθαρρύνονται από τις χώρες με υψηλούς εμπορικούς φραγμούς. Αντιθέτως, οι 

επιχειρήσεις οι οποίες ακολουθούν επεκτατικές στρατηγικές εστιάζουν στις ευκαιρίες 

και επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε αγορές των οποίων η πρόσβαση είναι 

δύσκολη αλλά παρουσιάζουν ισχυρή δυναμικότητα, αγνοώντας την φυσική απόσταση 

μεταξύ της χώρας προέλευσής τους και της αγοράς – στόχου (Papadopoulos et al., 

2002). 

Το μοντέλο αποτελεί σημαντική πρόοδο σε σχέση με τα προηγούμενα 

αντίστοιχα μοντέλα. Αντικατοπτρίζει τη συνολική ζήτηση και όχι μόνο τη ζήτηση 

των εισαγωγών. Επίσης δίνει αποτελέσματα σχετικά με τον κλάδο σε σχέση με τα 

υπόλοιπα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούν πολλαπλά κριτήρια. Επιπρόσθετα 

μελετήθηκαν τρία διαφορετικά προϊόντα και όχι μόνο δύο εντελώς διαφορετικές 

εξαγωγικές χώρες. Το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους κλάδους, σε 

αντίθεση με τις οικονομετρικές μεθόδους που δεν παρουσιάζουν την ίδια ευελιξία. 

Επιπλέον, όταν αξιολογήθηκε εξωτερικά η αποτελεσματικότητα του μοντέλου στην 

ολική βαθμολογία ήταν καλή, γεγονός που σημαίνει ότι με την προσεκτική επιλογή 

των στοιχείων, των μέτρων, και των συντελεστών, αποδίδει καρπούς. Με τους 

κατάλληλους συντελεστές, οι οποίοι στην προκειμένη περίπτωση αντικατοπτρίζουν 

τον προσανατολισμό των εταιριών στις ευκαιρίες, η ικανότητα του μοντέλου να 

προβλέψει τις μελλοντικές εισαγωγές και τα μερίδια αγοράς στις επιλεγμένες αγορές 

– στόχους ήταν υψηλή. Τελειώνοντας το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από 

τις ανεπτυγμένες όσο και από τις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ χρησιμοποιείται με 

σχετική άνεση τόσο για βραχυπρόθεσμο όσο και για μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό 

(Papadopoulos et al., 2002). 
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5.5.2 Το Εργαλείο Ανάλυσης Ευκαιριών των Ξένων Αγορών 

Καθώς η ευημερία αυξάνεται σε όλο τον κόσμο, κυρίως μετά την εμφάνιση των 

πολυπληθών χωρών, όπως είναι η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία, 

δημιουργούνται τεράστιες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Η αγοραστική δύναμη των 

καταναλωτών και τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης στις αναδυόμενες και 

αναπτυσσόμενες οικονομίες αυξάνονται ραγδαία. Και ενώ το διαθέσιμο εισόδημα 

συνεχίζει να αυξάνεται παγκοσμίως, οι εταιρίες δεν μπορούν να μείνουν αμέτοχες 

στη δυναμική αυτών των αγορών. Το ερώτημα πλέον δεν αφορά ποιές χώρες είναι οι 

περισσότερο εύρωστες, αλλά ποιές είναι οι περισσότερο υποσχόμενες για τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων (Ozturk et al., 2015). 

Προκειμένου να απαντηθεί αυτό το ερώτημα οι Ayse Ozturk et al. (2015) 

πρότειναν ένα εργαλείο προκειμένου τα στελέχη να μπορέσουν να προσδιορίσουν, να 

αξιολογήσουν, και να επιλέξουν τις αγορές προκειμένου να επεκτείνουν οι 

επιχειρήσεις τις διεθνείς τους δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτό ανέπτυξαν ένα 

πρακτικό και ευέλικτο μοντέλο για την αξιολόγηση των ευκαιριών των αγορών, και 

τον προσδιορισμό της περισσότερο υποσχόμενης αγοράς. Το μοντέλο αυτό εστιάζει 

στην ελαστικότητα του εισοδήματος που αφορά τις δαπάνες των καταναλωτών στους 

εκάστοτε κλάδους, δηλαδή πόσο θα μεταβληθεί η δαπάνη στον συγκεκριμένο κλάδο, 

όταν μεταβληθεί το εισόδημα κατά μία μονάδα, και αυτό το ονόμασαν 

ανταποκρισιμότητα της αγοράς. 

Το μοντέλο απαρτίζεται από τρία στάδια, όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

Σχήμα 3, τα οποία περιλαμβάνουν την ανταπόκριση της αγοράς για ένα συγκεκριμένο 

κλάδο και τον υπολογισμό της μελλοντικής ανάπτυξης της αγοράς ενσωματώνοντας 

έναν συγκεντρωτικό δείκτη μέτρησης σχετικό με την εκάστοτε βιομηχανία (Ozturk et 

al., 2015). 
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Σχήμα 3: Τα Δομικά Στοιχεία του Εργαλείου Ανάλυσης Ευκαιριών των Ξένων Αγορών, κατά 

τους Ozturk et al. (2015). 

 

Πηγή: Ozturk et al., 2015 

Για την ανάπτυξη του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενή δεδομένα από την 

εταιρία ερευνών Euromonitor International Ltd του Λονδίνου, τα οποία 

περιλαμβάνουν τόσο ιστορικά δεδομένα (1990 – 2010) όσο και δεδομένα πρόβλεψης 

(2011 – 2020) για τις δαπάνες των καταναλωτών στον εν λόγω κλάδο, και το ετήσιο 

ακαθάριστο εισόδημα 83 χωρών. Έτσι το μοντέλο ενσωματώνει παρελθούσες, αλλά 

και μελλοντικές προσεγγίσεις. Η ανάλυση περιλαμβάνει την κατά κεφαλήν δαπάνη 

στο συγκεκριμένο κλάδο και το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εισόδημα. Το μοντέλο 

επίσης λαμβάνει υπόψη του το ολικό μέγεθος της αγοράς της εκάστοτε βιομηχανίας, 

υπολογίζοντας την δαπάνη των καταναλωτών τα τελευταία δέκα χρόνια (Ozturk et 

al., 2015). 

Το μοντέλο είναι γραμμικής παλινδρόμησης, κατά το οποίο η δαπάνη των 

καταναλωτών σε συγκεκριμένο κλάδο (εξαρτημένη μεταβλητή) συσχετίζεται με το 

εισόδημα και τα χρόνια  (ανεξάρτητες μεταβλητές). Οι συντελεστές του εισοδήματος 

αντιπροσωπεύουν την ελαστικότητα του εισοδήματος, ενώ χρησιμοποιήθηκε η 

διάμεσος προκειμένου να διαχωρίσει τις αγορές. Όσες αγορές βρίσκονται πάνω από 

τη διάμεσο αντιπροσωπεύουν τις ανταποκρίσιμες αγορές, ενώ όσες βρίσκονται κάτω 

από αυτήν, τις μη ανταποκρίσιμες αγορές. Η ανταποκρισιμότητα της αγοράς αποτελεί 

ισχυρό δείκτη σημαντικότητας για συγκεκριμένους κλάδους. Έτσι ο προσδιορισμός 

των ανταποκρίσιμων αγορών είναι απαραίτητο βήμα για την αξιολόγηση των 

ευκαιριών στις διεθνείς αγορές και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Ozturk et al., 

2015). 

Στη συνέχεια σχεδιασμού του μοντέλου λαμβάνεται υπόψη η πιθανή ανάπτυξη 

της εκάστοτε αγοράς. Μόνο η ανάλυση των κεκτημένων στοιχείων περιορίζει την 
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αξιολόγηση των αγορών καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τις ραγδαίες εξελίξεις στο 

διεθνές περιβάλλον, για το λόγο  αυτό είναι απαραίτητη και η πρόβλεψη. Οι ρυθμοί 

ανάπτυξης για κάθε χώρα αντιπροσωπεύουν το σύνολο των καταναλωτικών δαπανών 

σε συγκεκριμένο κλάδο αγαθών, καθώς και την πρόβλεψη του εισοδήματος για τα 

επόμενα δέκα χρόνια, συγκρινόμενη με την προηγούμενη δεκαετία. Σε αυτό το 

στάδιο το μοντέλο ενσωματώνει και το μέγεθος της αγοράς του εν λόγω κλάδου το 

οποίο αντικατοπτρίζει την ολική δυναμική της αγοράς κάθε χώρας. Το μέγεθος της 

αγοράς κάθε χώρας αντιστοιχεί στο σύνολο των ακαθάριστων καταναλωτικών 

δαπανών στην εκάστοτε βιομηχανία για κάθε χώρα την τελευταία δεκαετία (Ozturk, 

et al. 2015). 

Υπό κανονικές συνθήκες η αύξηση του εισοδήματος αναμένεται να 

συσχετίζεται θετικά με την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών στο σχετικό κλάδο. 

Καθώς το εισόδημα αυξάνεται οι αγοραστές αυξάνουν την κατανάλωση στα 

περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο αυτή η παραδοχή χρειάζεται 

διαφορετικά μεγέθη προκειμένου να διαφοροποιηθούν καλύτερα οι αγορές. Έτσι 

λοιπόν διατηρείται το μέγεθος των καταναλωτικών δαπανών στην σχετική 

βιομηχανία, ως περισσότερο σχετικό και ακριβές, και προστίθεται ο συγκεντρωτικός 

δείκτης μέτρησης των εκάστοτε κλάδων. Τέτοιοι δείκτες μπορεί να είναι το ποσοστό 

της αστυφιλίας, ο βαθμός κινδύνου της χώρας ή ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού 

Α.Ε.Π., τα οποία τα στελέχη θα πρέπει να εξετάσουν ως τα πιο κρίσιμα για την 

επιχείρηση (Ozturk et al., 2015). 

Συμπερασματικά προκύπτει ότι το μοντέλο καταγράφει τα μεγέθη της κάθε 

χώρας σε δύο διαστάσεις, στην αύξηση των σχετικών με τον κλάδο, καταναλωτικών 

δαπανών και το συγκεντρωτικό δείκτη μέτρησης του κλάδου. Αφού τοποθετήσουμε 

αυτές τις μετρήσεις στο διάγραμμα, και ενσωματώσουμε και το μέγεθος της αγοράς 

εμφανίζεται η εικόνα που δείχνει ποιά χώρα έχει τις περισσότερες δυνατότητες για 

συγκεκριμένους κλάδους. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4 οριοθετούνται τέσσερις 

ομάδες. Η πρώτη αφορά τους Νικητές της Παγκόσμιας Βιομηχανίας, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από υψηλή αύξηση των καταναλωτικών δαπανών και υψηλή 

κατάταξη στον επιλεγμένο συγκεντρωτικό δείκτη. Πρόκειται για τις περισσότερο 

υποσχόμενες αγορές, για εξαγωγική δραστηριοποίηση. Στη δεύτερη θέση έρχονται οι 

Αγορές Παγκόσμιας Αξίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλή αύξηση των 

δαπανών και υψηλή κατάταξη στον επιλεγμένο συγκεντρωτικό δείκτη μέτρησης. Στη 
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συνέχεια έχουμε τις Αγορές Βιομηχανικής Αξίας, όπου διακρίνεται υψηλή αύξηση των 

δαπανών και χαμηλή κατάταξη στον επιλεγμένο συγκεντρωτικό δείκτη, και τέλος 

έρχονται οι Στάσιμες Αγορές, με χαμηλή αύξηση των δαπανών και χαμηλή κατάταξη 

στον επιλεγμένο συγκεντρωτικό δείκτη, οι οποίες αποτελούν και τις λιγότερο 

υποσχόμενες αγορές (Ozturk et al., 2015). 

 

Σχήμα 4: Οι Τέσσερις Ομάδες του Εργαλείου Ανάλυσης Ευκαιριών των Ξένων Αγορών, κατά 

τους Ozturk et al. (2015). 
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Πηγή: Ozturk et al., 2015 

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τον προσδιορισμό των υποψήφιων 

αγορών για εξαγωγική επέκταση, και όχι μόνο. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα 

να παρακολουθούν τις διεθνείς αγορές με την προτεινόμενη μέθοδο, και 

ανανεώνοντας συνεχώς τα μεγέθη την τοποθέτηση αυτών στις παραπάνω ομάδες 

αγορών. Τα στελέχη μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σαν σημείο αναφοράς για την 

αξιολόγηση των αγορών με χαμηλές επιδόσεις (Ozturk, et al., 2015).  

5.6 Προτάσεις 

Οι επιχειρήσεις πιο συχνά από ποτέ επεκτείνονται σε μια αγορά χωρίς επίσημη και 

συστηματική προσέγγιση, γεγονός που οδηγεί στην φτωχή εξαγωγική τους επίδοση 

(He & Wei, 2011). Η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους της επιχείρησης και της 

εμπειρίας από τη μια, και η χρησιμοποίηση μιας συστηματικής και ενεργητικής 

προσέγγισης από την άλλη, στην επιλογή χώρας για εξαγωγική δραστηριοποίηση, 

αποτελεί σημαντικό θέμα στο στρατηγικό μοντέλο που μια Μ.Μ.Ε. μπορεί να 

ακολουθήσει (Musso & Francioni, 2014). 
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Οι Μ.Μ.Ε. θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την έλλειψη πόρων, την μειωμένη 

εξειδίκευση των στελεχών, αλλά και τη δυσκολία στην πληροφόρηση κατά την 

πορεία της διεθνοποίησής τους, γεγονός που οδηγεί σε συνθήκες αβεβαιότητας και 

περιορισμένου ορθολογισμού. Έτσι, τα μοντέλα που υιοθετούν οι Μ.Μ.Ε. δεν 

βασίζονται στη λογική και τον ορθολογισμό (Musso & Francioni, 2014). 

Προκειμένου λοιπόν οι επιχειρήσεις να ακολουθήσουν μια συστηματική 

προσέγγιση θα πρέπει να προσαρμόσουν τι απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται 

για το σκοπό αυτό στην οργανωσιακή κουλτούρα και τους πόρους της επιχείρησης. 

Έτσι λοιπόν οι πληροφορίες θα πρέπει να ανακτώνται στο χαμηλότερο δυνατό κόστος 

και τα μοτίβα της διεθνοποίησης θα πρέπει να στηρίζονται σε οργανωσιακές 

διαδικασίες οι οποίες θα επιταχύνουν την εκμάθηση και την προσαρμογή των 

στρατηγικών στην εξέλιξη της επιχείρησης (Musso & Francioni, 2014). 

Επιπρόσθετα, ο εξαγωγικός προσανατολισμός πρέπει να είναι αναπόσπαστο 

κομμάτι της φιλοσοφίας και των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης στη διαδικασία 

επιλογής χώρας για εξαγωγική δραστηριοποίηση. Υψηλά επίπεδα εξαγωγικού 

προσανατολισμού επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διεισδύσουν σε πολιτισμικά 

απομακρυσμένες αγορές ώστε να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι 

αγορές αυτές (He & Wei, 2011), καθώς αντιπροσωπεύουν καλές ευκαιρίες για την 

ανάπτυξη επιτυχών εξαγωγικών εγχειρημάτων (Sousa et al., 2010). Οι επιχειρήσεις με 

εξαγωγικό προσανατολισμό θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην πληροφόρηση σε 

διεθνή βάση. Έτσι οι πόροι θα πρέπει να κατανέμονται, με τρόπο τέτοιο ώστε να 

ενισχύουν, να αναπτύσσουν και να δίνουν έμφαση στον εξαγωγικό προσανατολισμό 

(He & Wei, 2011). 

Παρόλα αυτά τα στελέχη χρειάζεται να κάνουν βήματα για να αναπτύξουν τις 

ικανότητες της επιχείρησης πριν επεκταθούν στο εξωτερικό. Τέτοια βήματα μπορεί 

να είναι και η συμμετοχή των Μ.Μ.Ε. στις στρατηγικές συμμαχίες. Ωστόσο, για να 

επωφεληθούν πλήρως των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι στρατηγικές 

συμμαχίες τα στελέχη των επιχειρήσεων, θα πρέπει να ευθυγραμμίζουν τις 

ικανότητες της επιχείρησης με τους πόρους που της προσφέρουν οι στρατηγικές 

συμμαχίες στις οποίες συμμετέχουν (Brouthers et al., 2014). 

Η έρευνα των διεθνών αγορών επιτρέπει στην επιχείρηση να σχεδιάσει μια 

επιτυχή εξαγωγική επέκταση ή/και να ανακαλύψει προβλήματα πριν την οποιαδήποτε 

επένδυση (Knight, 2000). Ωστόσο μαζί με τα μοντέλα που υιοθετούνται από τις 
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επιχειρήσεις, πρέπει να υπάρχει και χώρος για «έλεγχο και εκμάθηση», και όχι μόνο 

πλήρως λογικές και συστηματικές προσεγγίσεις (Musso & Francioni, 2014). Η γνώση 

και η εμπειρία που αποκτάται από την εκτεταμένη έρευνα υποδεικνύει τη 

συστηματική προσαρμογή των στρατηγικών επέκτασης των επιχειρήσεων στην 

ιδιοσυγκρασία των εκάστοτε αγορών – στόχων, για την καλύτερη δυνατή επίδοση του 

εξαγωγικού εγχειρήματος (Leonidou et al., 2002). 

Η μη – συστηματική προσέγγιση κατά την είσοδο των επιχειρήσεων στις 

διεθνείς αγορές μπορεί να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες στην επίδοση των 

επιχειρήσεων. Τα προτεινόμενα εργαλεία για την επιλογή της αγοράς – στόχου, 

οδηγούν σε μια συστηματική αξιολόγηση της δυναμικής της αγοράς συγκεκριμένου 

κλάδου και διευκολύνουν τα στελέχη στον προσδιορισμό των περισσότερο 

ελκυστικών για δραστηριοποίηση αγορών (Ozturk et al., 2015). 

Το Μοντέλο των Δύο – Διαστάσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια 

συστηματική, ανέξοδη, και αποτελεσματική μέθοδος για την έρευνα ενός μεγάλου 

αριθμού αγορών, του οποίου η χρησιμότητα επιτείνεται από τις λάθος αποφάσεις 

επιλογής διεθνών αγορών, οι οποίες καθίστανται κοστοβόρες για την επιχείρηση. 

Αντί να παρέχει μια  καθολική λίστα με τις ευκαιρίες των αγορών, το οποίο μπορεί να 

είναι ιδιαίτερα παραπλανητικό για τους διαφόρους κλάδους, το μοντέλο προσδιορίζει 

τις ευκαιρίες που αντιστοιχούν σε κάθε κλάδο ξεχωριστά (Papadopoulos et al., 2002). 

Από την άλλη πλευρά το μοντέλο Αξιολόγησης Ευκαιριών των Αγορών – 

Στόχων είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις επιχειρήσεις οι οποίες λαμβάνουν για πρώτη 

φορά την απόφαση να  δραστηριοποιηθούν στο διεθνές περιβάλλον. Είναι ξεκάθαρο 

και εφαρμόσιμο σε πολλούς κλάδους προϊόντων αλλά και υπηρεσιών, επειδή τα 

στελέχη έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τους δείκτες που θεωρούν σημαντικούς 

για το τμήμα της αγοράς που στοχεύουν. Η μόνη πρόκληση για τα στελέχη είναι  η 

επιλογή του συγκεντρωτικού δείκτη μέτρησης του κλάδου, καθώς διαφορετικοί 

δείκτες μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Το συγκεκριμένο 

μοντέλο χρησιμοποιήθηκε στην πραγματικότητα από την βιομηχανία κρέατος AJC 

International Inc στην Ατλάντα, και αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό στα 

στελέχη αυτής (Ozturk et al., 2015). 

Το πλεονέκτημα του μεγάλου μεγέθους της επιχείρησης, και μια καλή 

στρατηγική διεθνοποίησης είναι από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές επιλογές 

για την βελτίωση της εξαγωγικής επίδοσης του οργανισμού. Το όφελος που 
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προκύπτει από τις διεθνείς δραστηριότητες είναι οι συσσωρευμένες ευκαιρίες 

μάθησης από όλα αυτά τα χρόνια έκθεσης της επιχείρησης και των στελεχών αυτής 

στη διεθνή αγορά, το οποίο λειτουργεί ως μοχλός για τα στελέχη (Adu-Gyamfi & 

Korneliussen, 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Στο παρόν κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τη διαδικασία 

διεθνοποίησης, όπως αυτή διεξήχθη από δύο διαφορετικές εταιρίες οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους, σε διαφορετικές γεωγραφικές 

τοποθεσίες και ακολούθησαν μια διαφορετική αλλά συστηματική στρατηγική 

εξαγωγικής επέκτασης. Η πρώτη περίπτωση αφορά μια Σαουδαραβική εταιρία 

παροχής υπηρεσιών η οποία δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο και 

πρόκειται για μια πολυεθνική εταιρία. Η δεύτερη περίπτωση αφορά μια ζυθοποιία του 

Μεξικού η οποία ακολουθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία επιλογής της κατάλληλης 

αγοράς – στόχου την οποία θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε στη συνέχεια. Και 

οι δύο επιχειρήσεις στηρίχτηκαν στις δικές τους ικανότητες και πόρους εφαρμόζοντας 

τις ανάλογες στρατηγικές για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους εκτός 

συνόρων. 

Σύμφωνα με το εκλεκτικό παράδειγμα  για διεθνή παραγωγή το οποίο 

προτάθηκε από τον Dunning (1988), οι εταιρίες οι οποίες αποφασίζουν να 

επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο διεθνές περιβάλλον καλούνται να λάβουν 

μια εξέχουσας σημασίας, απαιτητική και στρατηγική απόφαση σχετικά με την 

επιλογή της εξωτερικής αγοράς όπου η επιχείρηση θα επεκτείνει τις διεθνείς της 

δραστηριότητες (Al Qur’an, 2010). 

Η επιλογή των εν λόγω εταιριών έγινε μέσω αναζήτησης μελετών περιπτώσεων 

επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται διεθνώς, στην πλατφόρμα διεθνούς 

αναζήτησης της Google. Τα δεδομένα για την αραβική κατασκευαστική εταιρία 

ανακτήθηκαν από τον Al Qur’an (2010) μέσω λεπτομερών προσωπικών 

συνεντεύξεων, τηλεφωνικών συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων, έγγραφα 

ανασκόπησης όταν ήταν διαθέσιμα, σημειώσεις και διαδικτυακές πηγές. Ενώ η 

μελέτη για την μεξικάνικη ζυθοποιία και η μεθοδολογία εύρεσης, αξιολόγησης και 

επιλογής αγοράς – στόχου αναπτύχθηκε από τον Dr. R.B. Connell (2010).  

6.1 Μελέτη Περίπτωσης 1
η
 : Η Επιτυχημένη Διεθνοποίηση της Αραβικής 

Κατασκευαστικής Εταιρίας Engineering & Constructions Company. 

Αναμφίβολα και σύμφωνα με τους Patterson & Cicic (1995), ο τομέας των υπηρεσιών 

παίζει σημαντικό ρόλο στην σημερινή παγκόσμια οικονομία και θεωρείται από τις 

βασικές πτυχές της οικονομίας των ανεπτυγμένων κρατών. Οι Javalgi et al. (2003) 



Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. 

 

ΧΡΥΣΑΥΓΗ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Σελίδα 87 

 

αναφέρουν ότι η αξιοσημείωτη ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών χρήζει έρευνας, 

κυρίως κατά τη διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο των υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα η διεθνοποίηση των αραβικών 

επιχειρήσεων είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο το οποίο έχει προσελκύσει πολύ 

λίγο το ενδιαφέρον των ακαδημαϊκών. Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια προσπάθεια 

να καλυφθεί αυτό το κενό στη βιβλιογραφία της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, 

μέσω της αναλυτικής περιγραφής της διαδικασίας διεθνοποίησης της αραβικής 

κατασκευαστικής εταιρίας Engineering & Constructions Company, η οποία κατέχει 

ηγετική θέση στον κλάδο παροχής υπηρεσιών. Σκοπός της μελέτης είναι να καλύψει 

δύο πολύ σημαντικά θέματα. Το πρώτο αφορά τα κίνητρα που οδήγησαν στην 

απόφαση η εταιρία να διεθνοποιηθεί, και το δεύτερο αφορά τους παράγοντες 

τοποθεσίας οι οποίοι συνεισέφεραν στην βέλτιστη επιλογή αγοράς – στόχου (Al 

Qur’an, 2010). 

Η επιλεχθείσα μελέτη περίπτωσης αφορά μια μεγάλη, με ηγετική θέση στον 

τομέα των υπηρεσιών, διεθνοποιημένη Σαουδαραβική εταιρία, η οποία ειδικεύεται 

στην παροχή παγκόσμιας κλάσης υπηρεσιών μηχανικής και κατασκευών, στις αγορές 

της Σαουδικής Αραβίας και της Μέσης Ανατολής. Η εν λόγω εταιρία είναι μέλος ενός 

μεγάλου ομίλου  εταιριών με εδραιωμένες επιχειρησιακές δραστηριότητες στη 

Σαουδική Αραβία και τη Μέση Ανατολή. Ο όμιλος δραστηριοποιείται εδώ και εξήντα 

χρόνια στον τομέα των μεταφορών με ένα μεγάλο στόλο μεταφοράς που καλύπτει ένα 

ευρύ δίκτυο στην περιοχή. Ο όμιλος ίδρυσε νέες εταιρίες στους τομείς, των 

κατασκευών, των λειτουργιών, και της συντήρησης, επίσης επεκτάθηκε στον τομέα 

της υγείας, του ιατρικού εξοπλισμού, των νοσοκομειακών προμηθειών, και της 

διαφήμισης. Από την ίδρυσή του ο όμιλος έχει δώσει έμφαση στην ποιότητα, την 

αποδοτικότητα, την ικανοποίηση του πελάτη και το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Ο 

τρέχον ετήσιος κύκλος εργασιών του ομίλου ανέρχεται σε περισσότερα από 377 

εκατομμύρια δολάρια και έχει πάνω από 7.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο (Al 

Qur’an, 2010). 

Η Engineering & Constructions Company είναι ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος 

οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 1975. Η εταιρία κατατάσσεται στις τρείς 

μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες της Σαουδικής Αραβίας και είναι μία από τις 

μεγαλύτερες και περισσότερο αξιόπιστες στη Μέση Ανατολή. Έχει περισσότερους 

από 3.500 εργαζόμενους, σημαντική εργοστασιακή μονάδα κατασκευής, εξοπλισμό, 
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ισχυρές οικονομικές δυνατότητες και τρείς συναπτές δεκαετίες επιτυχημένης 

κατασκευαστικής πορείας. Στα 28 χρόνια πορείας της η  Engineering & Constructions 

Company επιτυγχάνει αξιοσημείωτη πρόοδο με σημαντικά επιτεύγματα στον 

κατασκευαστικό κλάδο. Τελειώνοντας, η εταιρία επεκτείνει διεθνώς τις υπηρεσίες της 

εγκαθιδρύοντας κατασκευαστικές επιχειρήσεις οι οποίες θα παρέχουν υπηρεσίες στο 

Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Λίβανο (Al Qur’an, 

2010). 

6.1.1 Παράγοντες Διεθνοποίησης & Συζήτηση 

Από την πρώτη στιγμή που η Σαουδική επιχείρηση ιδρύθηκε το 1975 είχε ισχυρή 

φιλοδοξία και όραμα να αποκτήσει υπεράκτιες (offshore) επιχειρησιακές 

δραστηριότητες, κυρίως στην περιοχή της Αραβικής Χερσονήσου. Επιπρόσθετα, 

όντας μια μεγάλη και ηγετική επιχείρηση με μαζικούς πόρους, ως ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, παρακινήθηκε ώστε να επωφεληθεί κάθε ευκαιρίας που παρουσιαζόταν 

στην αγορά της Μέσης Ανατολής. Το 2003 η επιχείρηση αποφάσισε να επωφεληθεί 

ορισμένων ελκυστικών επιχειρησιακών ευκαιριών που παρουσιάστηκαν στις 

γειτονικές χώρες, κυρίως στο Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ 

(Al Qur’an, 2010). Η διαδικασία διεθνοποίησης της επιχείρησης ακολουθεί το 

μοντέλο των Johanson & Vahlne (1977), κατά το οποίο η διεθνοποίηση είναι η 

διαδοχική διαδικασία της σταδιακής αύξησης της διεθνούς συμμετοχής, της εκάστοτε 

επιχείρησης. Με άλλα λόγια η στρατηγική διεθνοποίησης της επιχείρησης ήταν να 

επεκταθεί σε συγγενείς αγορές – στόχους ώστε να αποκτήσει τον έλεγχο των 

επιχειρησιακών λειτουργιών στις εκάστοτε αγορές προκειμένου να  διευκολυνθεί η 

κινητικότητα και η μετεγκατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού, των μηχανημάτων 

και του εξοπλισμού. Η ανεμπόδιστη κίνηση του ανθρώπινου δυναμικού και 

εξοπλισμού της εταιρίας (τεχνογνωσία) ήταν στοιχειώδης μέριμνα, όταν 

υπεισέρχονταν σε ξένη αγορά, όπως δήλωσε ο σύμβουλος της εταιρείας (Al Qur’an, 

2010): 

«Είχαμε τη φιλοδοξία από την αρχή να γίνουμε μια διεθνοποιημένη επιχείρηση, 

είχαμε όλους τους απαραίτητους πόρους και ικανότητες για να επιτύχουμε αυτή τη 

φιλοδοξία... επίσης ψάχναμε για νέες ευκαιρίες ώστε να επεκτείνουμε τις 

επιχειρησιακές μας δραστηριότητες... επίσης η αγορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
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και το Κατάρ ήταν ελκυστική και θέλαμε να επωφεληθούμε από τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονταν σε αυτές τις εξωτερικές αγορές» (Al Qur’an, 2010). 

Οι παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την εταιρία όπως είναι το μέγεθος και 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι από τα βασικά κίνητρα διεθνοποίησης της 

Σαουδικής επιχείρησης. Η επιχείρηση όντας μεγάλη και μοναδική, με τεράστιους 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους επεκτείνει διεθνώς, με επιτυχία, τις 

επιχειρησιακές της δραστηριότητες (Al Qur’an, 2010). Αναφορικά με το μέγεθος της 

επιχείρησης οι Adu – Gyamfi & Korneliussen (2013) έδειξαν ότι υπάρχει θετική 

συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους της επιχείρησης και της εξαγωγικής επίδοσης αυτής. 

Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη την επι 28 χρόνια επιτυχημένη πορεία της 

Engineering & Constructions Company, στην έρευνα των Brouthers & Nakos (2005) 

αποδεικνύεται ότι οι μεγαλύτερες σε  ηλικία επιχειρήσεις τείνουν να αποδίδουν 

καλύτερα στις ξένες αγορές καθώς η εμπειρία που αποκτούν κατά τη διάρκεια της 

επιχειρησιακής τους δραστηριοποίησης, τις βοηθά στη διεθνοποίσή τους στις αγορές 

εκτός συνόρων. Οι δυνατότητες μιας επιχείρησης όπως είναι το μέγεθος και οι 

οικονομικοί πόροι έχουν ισχυρές, θετικές επιδράσεις σε διάφορες διαστάσεις της 

εξαγωγικής επίδοσης, όπως είναι οι πωλήσεις στο εξωτερικό, τα κέρδη, η ανάπτυξη 

και η επίτευξη των στόχων (Wheeler et al., 2008). 

Αυτοί οι μαζικοί πόροι μειώνουν σημαντικά τους κινδύνους που σχετίζονται με 

τη διαδικασίας διεθνοποίησης (Al Qur’an, 2010). Αυτό επιβεβαιώνεται και από το 

«Στρατηγικό Μοντέλο Εξαγωγών» το οποίο προτάθηκε από τους Aaby & Slater 

(1989) και έχει τις ρίζες του στις οργανωσιακές δεξιότητες, τη στρατηγική διοίκηση, 

και τη βάση πόρων της εκάστοτε επιχείρησης, ουσιαστικά παρουσιάζει την 

εξαγωγική επίδοση καθοδηγούμενη από εσωτερικούς παράγοντες 

συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών της επιχείρησης, των ικανοτήτων και 

των στρατηγικών αυτής. Σύμφωνα με τους Wheeler et al. (2008) πρόκειται για ένα 

μοναδικό σύνολο απτών και άυλων ελεγχόμενων πόρων όπως είναι τα περιουσιακά 

στοιχεία, οι ικανότητες της επιχείρησης, οι διαδικασίες, τα χαρακτηριστικά των 

στελεχών της διοίκησης, η πληροφορία και η γνώση, τα οποία επιτρέπουν τη 

σύλληψη και την εφαρμογή στρατηγικών που αποσκοπούν στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, μειώνοντας έτσι τον 

κίνδυνο που προκύπτει από την διεθνή επέκταση των δραστηριοτήτων της. 
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Επιπρόσθετα, η επιχείρηση αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω των 

μοναδικών πόρων, των ιδιαίτερων ικανοτήτων αυτής καθώς και της τεχνογνωσίας 

της, το οποίο της επιτρέπει να αξιοποιήσει τα παραπάνω πλεονεκτήματα τόσο στην 

εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά, και ως εκ τούτου η επιχείρηση απολαμβάνει 

μεγαλύτερα κέρδη (Al Qur’an, 2010). Όπως αναφέρει ο Barney (1991), προκειμένου 

η επιχείρηση να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οι πόροι και οι ικανότητες 

της επιχείρησης πρέπει να έχουν τα παρακάτω τέσσερα χαρακτηριστικά: 

1. Να είναι πολύτιμοι ή να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και να 

εξουδετερώσουν τις απειλές στο διεθνές περιβάλλον δραστηριοποίησής τους. 

2. Να είναι σπάνιοι μεταξύ των σημερινών και των εν δυνάμει ανταγωνιστών 

της επιχείρησης. 

3. Να είναι δύσκολο να τους μιμηθούν ή να τους διακρίνουν οι ανταγωνιστές. 

4. Να μην μπορούν να υπάρξουν ισοδύναμα υποκατάστατα για αυτούς τους  

πόρους. 

Οι πόροι και οι ικανότητες μιας επιχείρησης είναι η βασική πηγή βιώσιμου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και κατ’ επέκταση ο καταλύτης για το σχεδιασμό 

των στρατηγικών επέκτασης. Έτσι οι πόροι και οι ικανότητες της επιχείρησης 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και τη διατήρηση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων 

αυτής, ενώ ταυτόχρονα είναι σημαντικές για την εξαγωγική της επίδοση (Freeman & 

Styles, 2014). 

Οι παράγοντες που σχετίζονται με την αγορά – στόχο, από πλευράς 

χαρακτηριστικών της αγοράς, και τα οποία θα αναλυθούν διεξοδικά παρακάτω, είναι 

επιπλέον παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη διαδικασία διεθνοποίησης. Τα 

χαρακτηριστικά της εν δυνάμει εξωτερικής αγοράς, που σχετίζονται με τους 

κυβερνητικούς κανονισμούς, τις τοπικές απαιτήσεις, τη ροή κεφαλαίων και τους 

περιορισμούς ιδιοκτησίας, καθώς και τις απαιτήσεις στη μεταφορά τεχνολογίας, 

βρέθηκε να έχει άμεσο αντίκτυπο στη στάση των στελεχών της επιχείρησης κατά τη 

διάρκεια διεθνοποίησής της. Όπως προαναφέρθηκε ήταν εξέχουσας σημασίας για την 

εν λόγω εταιρία να έχει τον πλήρη έλεγχο όχι μόνο των διεθνών δραστηριοτήτων της, 

αλλά της κινητικότητας και μεταφοράς της τεχνολογίας και του εξειδικευμένου 

ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, η Σαουδαραβική εταιρία είχε ισχυρή φιλοδοξία και 

όραμα να εξελιχθεί σε έναν διεθνοποιημένο οργανισμό ιδιαίτερα στην περιοχή της 
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Αραβίας. Αυτή της η στάση επηρέασε θετικά την επίδοσή της στις ξένες αγορές (Al 

Qur’an, 2010). 

Οι Wheeler et al. (2008), καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, ότι  δηλαδή η 

θετική και η υποστηρικτική στάση, συμπεριλαμβανομένων των αντιλήψεων, των 

κινήτρων, και της δέσμευσης, για εξαγωγική επέκταση εκ μέρους της ανώτατης 

διοίκησης της επιχείρησης, φαίνεται να έχουν ισχυρές θετικές επιδράσεις στις 

εξαγωγικές πωλήσεις, τα κέρδη που προκύπτουν από τις εξαγωγικές δραστηριότητες 

και στα σύνθετα μέτρα των εξαγωγικών επιδόσεων. Επιπρόσθετα, οι He & Wei 

(2011) απέδειξαν ότι οι επιχειρήσεις με διεθνή προσανατολισμό, όπως είναι η 

Engineering & Constructions Company, κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες και τις 

προτιμήσεις των καταναλωτών της αγοράς – στόχου, τις στρατηγικές και τις 

ικανότητες των ανταγωνιστών καθώς και τις εξωτερικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να 

ανταποκρίνονται έγκαιρα στις απαιτήσεις του ευμετάβλητου περιβάλλοντος, 

απολαμβάνοντας έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Τέλος, η ευκαιρία για την επίτευξη κέρδους σε μια ελκυστική αγορά ήταν ένας 

από τους παράγοντες που οδήγησε την Engineering & Constructions Company να 

επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις διεθνείς αγορές (Al Qur’an, 2010). Σύμφωνα 

με τους Dixit & Yadav (2015), τα κίνητρα που οδηγούν τις επιχειρήσεις να 

επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε αγορές εκτός συνόρων διαφέρουν από 

επιχείρηση σε επιχείρηση. Παρόλα αυτά το περισσότερο αναφερθέν κίνητρο που 

οδηγεί τις επιχειρήσεις στη διεθνοποίηση είναι η αξιοποίηση των ευκαιριών να 

αναπτυχθούν και να επιτύχουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους από τις εξαγωγές των 

προϊόντων τους στις αγορές εκτός συνόρων. 

6.1.2 Παράγοντες Επιλογής Αγοράς – Στόχου & Συζήτηση 

Ήταν αναγκαίο για τη Σαουδαραβική επιχείρηση όταν αποφάσισε να διεθνοποιήσει 

τις δραστηριότητές της το 2003 να καθιερώσει τους παράγοντες επιλογής χώρας, τους 

οποίους θα λάβει υπόψη προκειμένου να επιλέξει την βέλτιστη αγορά – στόχο για τις 

εξαγωγικές της δραστηριότητες. Οι παράγοντες επιλογής χώρας που καθιέρωσε ήταν 

συμβατοί με τα κίνητρα που την οδήγησαν στη διεθνοποίηση καθώς και με το είδος 

των υπηρεσιών που παρείχε. Πρόκειται για μία ποικιλία τόσο ποιοτικών όσο και 

ποσοτικών παραγόντων οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν από τα ανώτατα στελέχη για την 

αξιολόγηση των υποψήφιων αγορών (Al Qur’an, 2010).  
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Οι ποσοτικοί παράγοντες αφορούν το κόστος που απαιτείται για τη 

δραστηριοποίηση σε μία ξένη χώρα, αυτά είναι τα κόστη των πρώτων υλών και των 

φυσικών πόρων και άλλα σχετικά κόστη. Οι ποιοτικοί παράγοντες αφορούν τις δομές, 

την πολιτική και οικονομική σταθερότητα, τα νομικά και γεωγραφικά πλαίσια, την 

ελκυστικότητα της αγοράς για επενδύσεις κ.ο.κ (Al Qur’an, 2010). Στη συνέχεια θα 

αναλύσουμε τους πιο σημαντικούς παράγοντες τους οποίους η Σαουδαραβική εταιρία 

έλαβε υπόψη της κατά τη διαδικασία της διεθνοποίησής της και επιλογής αγοράς – 

στόχου για την εξαγωγική της επέκταση, με βάση τη βιβλιογραφία που 

παρουσιάστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια.  

Ξεκινώντας με τις ανεπτυγμένες δομές των χωρών είδαμε, στην έρευνα που 

διεξήχθη από τους Okpara & Koumbiadis (2011), ότι οι φτωχές υποδομές των χωρών 

επηρεάζουν την εξέλιξη των εξαγωγών, καθώς αυξάνουν τα κόστη μεταφοράς και 

διανομής με αποτέλεσμα η αύξηση αυτή να μετακυλίεται στην τελική τιμή των 

αγαθών καθιστώντας τα μη ελκυστικά στον τελικό καταναλωτή. Επιπλέον οι 

υποστηρικτικές δομές όπως είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπου οι επιχειρήσεις 

έρχονται σε απευθείας επαφή με τους πελάτες τους, χωρίς κόστος, φαίνεται να έχει 

σημαντικό αντίκτυπο στην εξαγωγική δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων. Ωστόσο, 

τα πλεονεκτήματα της πρόσβασης στο διαδίκτυο εξαρτώνται από το ποσοστό του 

πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε αυτό (Ragland et al., 2015). 

Συνεχίζοντας, η πολιτική και οικονομική αστάθεια που διέπει τις υποψήφιες 

αγορές εμπίπτει στους εξωτερικούς, περιβαλλοντικούς φραγμούς και μπορεί να 

διακυβεύσει σοβαρά τις λειτουργίες του εξαγωγέα στο εξωτερικό με μια σειρά από 

τρόπους, όπως τη δήμευση της περιουσίας του, την αναστολή των δραστηριοτήτων 

του, ή την απαγόρευση του επαναπατρισμού των κερδών του. Στην ίδια κατηγορία 

εμπορικών φραγμών υπάγονται και οι φορολογικές πολιτικές που διέπουν την κάθε 

χώρα καθώς και οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, των οποίων η ένταση μπορεί να 

μετατρέψει την αξιοποίηση των εξαγωγικών ευκαιριών σε μια επίπονη, δαπανηρή και 

παρατεταμένη διαδικασία. Όσον αφορά τους υψηλούς δασμολογικούς και μη 

δασμολογικούς φραγμούς έχουν μειωθεί σταδιακά τα τελευταία χρόνια, λόγω των 

προσπαθειών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (WTO) για την 

απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου (Leonidou, 2004). 

Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυξης των υποψήφιων αγορών ήταν ένας 

παράγοντας ο οποίος καθιστούσε ελκυστική την εκάστοτε αγορά, ενώ παράλληλα 
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αποτελούσε κίνητρο για τις επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στις εν λόγω αγορές 

εκτός συνόρων. Από την άλλη πλευρά οι θεωρίες του διεθνούς εμπορίου δείχνουν 

ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους των αγορών – στόχων και των εν δυνάμει 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων σε αυτές τις αγορές, αλλά και τα διαδοχικά μοντέλα 

επιλογής αγορών – στόχων προτείνουν τόσο τη δυναμική ανάπτυξη της αγοράς όσο 

και το μέγεθος αυτής ως κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο στάδιο 

ανίχνευσης των υποψήφιων αγορών (Sakarya et al., 2007). 

Τελειώνοντας, οι παράγοντες επιλογής τοποθεσίας, όπως αυτοί 

παρουσιάστηκαν παραπάνω, συμβαδίζουν με την απόφαση της Engineering & 

Constructions Company για την διεθνή επέκταση των δραστηριοτήτων της, τον τύπο 

της επιχείρησης (οργανισμός παροχής υπηρεσιών) καθώς και την στρατηγική που 

αυτή ακολούθησε (άμεσες ξένες επενδύσεις) (Al Qur’an, 2010). 

Τα αποτελέσματα των ερευνών που αποτυπώνονται στη διεθνή βιβλιογραφία 

των εξαγωγών επαληθεύουν τα παραπάνω, καθώς σύμφωνα με τον Dunning (1998), 

οι άμεσες ξένες επενδύσεις αναπτύσσονται κυρίως από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 

οι οποίες αναζητούν πόρους, διάφορες λειτουργικές επιδόσεις και άλλα στρατηγικά 

πλεονεκτήματα. Οι Tatoglu & Glaister (1998), στηριζόμενοι στο εκλεκτικό 

παράδειγμα του Dunning (1988), εξέτασαν τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

εγκαθίδρυση άμεσων ξένων επενδύσεων στην Τουρκία από τις επιχειρήσεις της 

Δύσης, και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτού 

του είδους την απόφαση σχετίζονται με την τοποθεσία, το κόστος μεταφοράς, και τα 

χαρακτηριστικά της αγοράς, ενώ η δυναμική ανάπτυξης της αγοράς ήταν από τους 

καθοριστικούς παράγοντες που επηρέασαν αυτού του είδους την απόφαση.  

Οι παράγοντες που αφορούν την εταιρία, όπως είναι η στάση των ανώτατων 

στελεχών και η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, οι παράγοντες που είναι 

σχετικοί με την υποψήφια αγορά – στόχο, και η επίτευξη κέρδους ήταν από τα κύρια 

κίνητρα που οδήγησαν την Engineering & Constructions Company στη διεθνοποίηση 

(Al Qur’an, 2010). 
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 6.2 Μελέτη Περίπτωσης 2
η
 : Η Διαδικασία Επιλογής Χώρας για Διεθνή 

Επέκταση της Μεξικανικής Ζυθοποιίας Cerveceria Cahutemoc – Moctezuma 

(CCM) 

Αυτή η μελέτη περίπτωσης προέκυψε από εκτενή έρευνα και περιγράφει λεπτομερώς 

την μεθοδολογία διαλογής και κατάταξης που χρησιμοποιήθηκε από την μεξικάνικη 

μονάδα ζυθοποιίας  Cerveceria Cahutemoc – Moctezuma (CCM), προκειμένου να 

επιλέξει τις χώρες στις οποίες θα επεκταθεί. Η μεθοδολογία αναπτύχθηκε από μία 

ομάδα στελεχών της επιχείρησης με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων. Η έρευνα 

διήρκησε ένα χρόνο και κατέληξε στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής διεθνούς 

επέκτασης όπου η επιλογή χώρας έπαιζε τον κυριότερο ρόλο (Connell, 2010).  

Η Cerveceria Cahutemoc – Moctezuma κατέχει ένα μερίδιο αγοράς της τάξης 

του 50% στο Μεξικό, όπου απολαμβάνει ισχυρή ανταγωνιστική θέση ανάλογη με 

αυτή της εταιρίας Modelo, μια ζυθοποιία ίδιου μεγέθους. Η  CCM ανέκαθεν ήταν 

ιδιαίτερα κερδοφόρα επιχείρηση, ώσπου η ανώτατη διοίκηση ένιωσε ότι πρέπει να 

διεθνοποιήσει τις δραστηριότητές της πέρα από τις μικρές έως τώρα εξαγωγικές της 

πωλήσεις. Τρείς ήταν οι παράγοντες που την οδήγησαν σε αυτή την απόφασή της 

(Connell, 2010). 

Αρχικά, η ανταγωνίστρια εταιρία Modelo κατείχε τις διπλάσιες πωλήσεις από 

την CCM στις Η.Π.Α. και σχεδόν 2,5 φορές περισσότερες πωλήσεις από τη CCM 

διεθνώς. Έτσι η CCM φοβήθηκε ότι η ανταγωνίστρια επιχείρηση, θα χρησιμοποιούσε 

μέρος των εσόδων της από τις εξαγωγές για να εξαπολύσει επίθεση εναντίον της 

CCM εντός της εγχώριας αγοράς της. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι η CCM επιθυμούσε 

τη διασπορά του κινδύνου που οφείλεται στη δραστηριοποίησή της αποκλειστικά και 

μόνο σε μία αγορά, το Μεξικό, από το οποίο προερχόταν το 95% των κερδών της. 

Τέλος, ο κλάδος της ζυθοποιίας παγκοσμίως διεθνοποιείται με ραγδαίους ρυθμούς. Οι 

βασικές βιομηχανίες ζυθοποιίας πέτυχαν ήδη υψηλότερα ποσοστά πωλήσεων εκτός 

συνόρων από ότι η CCM. Επιπρόσθετα, πολλές μέχρι πρότινος τοπικές ζυθοποιίες 

προχώρησαν σε Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης (Licencing), 

αποκτώντας μερίδια αγοράς εκτός των τοπικών αγορών τους. Η CCM δεν ήθελε να 

μείνει πίσω (Connell, 2010). 

Σύμφωνα λοιπόν με τα προαναφερθέντα, ο γενικός διευθυντής της CCM έθεσε 

ως στόχο το 25% των πωλήσεων της επιχείρησης να προέρχεται από τις εξαγωγικές 

της δραστηριότητες εντός πενταετίας. Η CCM κατείχε λίγες εξαγωγικές 
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δραστηριότητες οι οποίες αυξήθηκαν ευκαιριακά. Το τμήμα εξαγωγών είχε δώσει 

μικρή προσοχή στο ποιές χώρες εκπροσωπούν τις καλύτερες ευκαιρίες και ποιές 

στρατηγικές μάρκετινγκ πρέπει να υιοθετηθούν σε αυτές. Έτσι η εταιρία 

αντιμετώπιζε δύο βασικά προβλήματα. Πρώτον, είχε πολύ περιορισμένο 

χαρτοφυλάκιο αγορών, καθώς οι περισσότερες πωλήσεις της ήταν σε μικρές και μη 

ελκυστικές αγορές, με εξαίρεση τις Η.Π.Α. όπου αφιέρωσε σημαντικό χρόνο και 

προσπάθεια να χτίσει την παρουσία της εκεί,. Δεύτερον, ακολουθούσε μια 

στρατηγική αντιγραφής στην προώθηση του προϊόντος της με την επωνυμία «Sol» 

κυρίως μιμούταν τη στρατηγική της Modelo που χρησιμοποιούσε για την προώθηση 

της μπύρας «Corona» (Connell, 2010). 

Έτσι η CCM συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να επανεξετάσει το χαρτοφυλάκιο 

των προϊόντων της καθώς και τη στρατηγική μάρκετινγκ που ακολουθούσε, έτσι 

ώστε να διαφοροποιήσει τη «Sol» από την «Corona». Δημιουργήθηκαν λοιπόν τα 

εξής δύο ερωτήματα, ποιές αγορές αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και 

από ποιές αγορές, εάν υπάρχουν, πρέπει να απομακρυνθεί ώστε επικεντρώσει την 

προσοχή της στην προσπάθεια διεθνοποίησής της. Προκειμένου να βρει απάντηση 

στα παραπάνω ερωτήματα, η εταιρία ζήτησε τη βοήθεια συμβούλων ώστε να 

διεξάγουν αντικειμενική ανάλυση στα σημεία που χρειαζόταν αντί να βασιστεί 

εξολοκλήρου στο τμήμα των Εξαγωγών, του οποίου τα στελέχη επέλεξαν τις αγορές 

– στόχους κάπως αυθαίρετα και καιροσκοπικά στηριζόμενοι στη διαίσθησή τους 

(Connell, 2010).  

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί η διαφορά στη προσπάθεια 

διεθνοποίησης των δύο επιχειρήσεων, η οποία έγκειται στη στάση και την αντίληψη 

των στελεχών τους για την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Από τη μία 

πλευρά η  Engineering & Constructions Company είχε από την αρχή της ίδρυσής της 

το όραμα και τη φιλοδοξία να διεθνοποιήσει της δραστηριότητές της στην περιοχή 

της Αραβικής Χερσονήσου με αποτέλεσμα να προσανατολίζει τους πόρους και τις 

στρατηγικές της σε αυτό το σκοπό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αναπτύσσει 

συστηματικές μεθόδους κατά τη διαδικασία επιλογής αγορών – στόχων 

προσαρμόζοντας τους πόρους και τις ικανότητές της αλλά και συγκεντρώνοντας και 

μελετώντας όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που διέπουν τις υποψήφιες αγορές, με 

αποτέλεσμα τη θετική εξαγωγική επίδοση των δραστηριοτήτων της. 
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Από την άλλη πλευρά τα στελέχη του τμήματος εξαγωγών της CCM, 

ακολούθησαν μια ευκαιριακή προσέγγιση για την επέκταση των δραστηριοτήτων της 

εκτός συνόρων. Αυτό επαληθεύεται και από τη στρατηγική αντιγραφής που 

ακολούθησε στην προώθηση της μπύρας «Sol». Με άλλα λόγια κατέχοντας μια 

παθητική και όχι ενεργητική στάση στην διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της τα 

στελέχη του τμήματος εξαγωγών δεν κατάφεραν να αναπτύξουν μια συστηματική και 

μεθοδική στρατηγική με σκοπό την επιτυχημένη εξαγωγική επέκταση της 

επιχείρησης. Αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που οδήγησαν την ανώτατη 

διοίκηση της CCM να ζητήσει τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων και όχι του 

τμήματος εξαγωγών στην εκ νέου προσπάθειά της να διεθνοποιηθεί. 

6.2.1 Η Προσέγγιση για την Επιλογή Χώρας 

Η εταιρία συμβούλων εργάστηκε με την ανώτατη διοίκηση της CCM και κατέληξαν 

σε ένα μοντέλο αποφάσεων δύο φάσεων, όπως αυτό προτάθηκε από τους (Zeleny, 

1982, Bearden et al., 2006, Sherali & Smith, 2006). Στην πρώτη φάση 

περιλαμβάνεται η διαλογή των χωρών οι οποίες δεν παρουσιάζουν ευκαιρίες για 

εξαγωγική επέκταση, τουλάχιστον όχι βραχυπρόθεσμα. Η δεύτερη φάση 

περιλαμβάνει την λεπτομερή ανάλυση των χωρών μετά τη διαλογή, ως προς την 

ελκυστικότητά τους, αλλά και προτάσεις για τις χώρες από τις οποίες πρέπει να 

αποσυρθεί αλλά και για αυτές στις οποίες πρέπει να εδραιώσει μία σημαντική θέση 

(Connell, 2010). 

Ξεκινώντας με την πρώτη φάση, αρχικά θεσπίζονται τα κριτήρια σε συνεργασία 

με την ανώτατη διοίκηση ώστε να διασφαλιστεί ότι εφάπτονται με τους στόχους και 

τις στρατηγικές της επιχείρησης. Με βάση αυτά τα κριτήρια θα γίνει η διαλογή των 

μη ελκυστικών χωρών, οι οποίες θα εξαιρεθούν από τη διαδικασία περεταίρω 

αξιολόγησης.  Προκειμένου να μην εξαιρεθεί κάποια αγορά θα πρέπει να ικανοποιεί 

όλα τα κριτήρια, εάν υστερεί έστω και σε ένα από αυτά τότε δεν λαμβάνεται υπόψη 

στη δεύτερη φάση της διαδικασίας ανάλυσης. Χρησιμοποιήθηκαν τρία απλά κριτήρια 

όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (2)  (Connell, 2010):
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Πίνακας 2: Τα κριτήρια διαλογής των χωρών που θέσπισε η CCM  

ΠΕΔΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

ΟΓΚΟΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΑΓΟΡΑΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΠΥΡΑΣ 

> 2*106 hls (εκατόλιτρα) 

Η CCM δεν επιθυμεί να 

επεκταθεί σε μικρές αγορές 

μέχρι να κερδίσει τις 

μεγαλύτερες. 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

ΟΓΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ > 

100*103 hls 

Η CCM επιθυμεί αγορές 

«φιλικές» ως προς τις 

εισαγωγές. 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ Α.Ε.Π. 
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ Α.Ε.Π. > 

$ 1*103 
Η «Sol» να στοχεύσει στην 

αφρόκρεμα της αγοράς 

τοποθετούμενη ως 

«Μεξικάνικη Κληρονομιά» 

ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ 

ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ 

Τα μεξικάνικα τρόφιμα και 

ποτά πρέπει να χαίρουν 

ουδέτερης ή θετικής εικόνας 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

= ΧΑΜΗΛΟΣ 

Προβλήματα επαναπατρισμού 

των κερδών 

Ασταθής Ισοτιμία 

Η CCM αντιμετώπιζε 

υψηλούς εμπορικούς 

φραγμούς που οδήγησαν σε 

αρνητικές οικονομικές 

επιπτώσεις 

Πηγή: Connell, 2010 

Στη συνέχεια της πρώτης φάσης έχουμε τη λίστα των πιθανών αγορών – στόχων. Οι 

χώρες στις οποίες εξάγει ήδη η εταιρία χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς. 

Ωστόσο, η ομάδα συμβούλων και η ανώτατη διοίκηση πρόσθεσαν επιπλέον χώρες. Ο 

στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι αν οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο της εταιρίας είχε 

κάποια προτίμηση, οι απόψεις του θα ληφθούν υπόψη. Τελικά η λίστα ανέρχεται στις 

71 υποψήφιες χώρες. Εφαρμόζοντας τα παραπάνω κριτήρια σε κάθε υποψήφια χώρα, 

εξαιρούνται οι 50 από αυτές οι οποίες δεν πληρούσαν και τα τρία κριτήρια (Connell, 

2010). 

Έτσι οι χώρες που δεν πληρούσαν το μέγεθος της αγοράς ήταν το 

Λουξεμβούργο, η Νορβηγία, η Κύπρος, η Σλοβενία και η Μάλτα στην Ευρώπη, ενώ 

οι υπόλοιπες ήταν στην Λατινική Αμερική και την Ασία. Οι χώρες όπως η Πολωνία, 

η Χιλή, η Κούβα, η Κορέα, και η Βουλγαρία δεν είχαν τον απαιτούμενο όγκο 

εισαγωγών καθώς χαρακτηρίζονται «μη φιλικές» ως προς τις εισαγωγές. Έξι από τις 

χώρες εξαιρέθηκαν, μεταξύ άλλων η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες, καθώς το κατά 

κεφαλήν Α.Ε.Π. δεν ξεπερνούσε τα 1.000$ γεγονός που σημαίνει ότι ο πληθυσμός 

δεν δύναται να αγοράσει είδη πολυτελείας. Τέλος δεν υπήρχε η τάση για μεξικάνικα 

προϊόντα ποτού και φαγητού σε ορισμένες από τις υποψήφιες χώρες (Connell, 2010).  
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Στο τέλος της πρώτης φάσης οι εναπομείνασες χώρες υποβλήθηκαν σε 

δευτερογενή ανάλυση ώστε να εξεταστούν οι επιπλέον παράγοντες που αφορούν την 

ελκυστικότητα της αγοράς. Αυτοί περιλαμβάνουν την ευκολία με την οποία θα 

μπορούσε η εταιρία να διεισδύσει στα κανάλια διανομής, το κόστος που προέρχεται 

από την πολυπλοκότητα της εισόδου στην αγορά – στόχο (π.χ. αν απαιτείται ειδική 

επισήμανση και συσκευασία) και, αν μια χώρα είναι μικρή, αλλά αυξάνεται με ρυθμό 

υψηλότερο από αυτό που αυξάνεται το Α.Ε.Π. και είναι πιθανό να πληροί το κριτήριο 

του μεγέθους μεσοπρόθεσμα. Αυτή η αξιολόγηση είχε ως αποτέλεσμα να εξαιρεθούν 

ακόμη 8 χώρες και 5 προστέθηκαν ξανά. Τελικά δημιουργήθηκε ένα σύνολο από 10 

χώρες οι οποίες θα αναλυθούν στη δεύτερη φάση της μεθόδου (Connell, 2010). 

Κατά τη δεύτερη φάση της μεθόδου κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας οι 

χώρες στις οποίες η CCM θα επεκτείνει τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες. Τα 

βήματα που ακολουθούνται σε αυτή τη φάση είναι διαφορετικά από αυτά της πρώτης. 

Σκοπός της κατάταξης των χωρών που απέμειναν από την πρώτη φάση, είναι να 

προσδιορίσει την ελκυστικότητα της κάθε χώρας σε σχέση με την άλλη. Η κατάταξη 

των χωρών έγινε με βάση τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και τα χαρακτηριστικά 

των αγορών – στόχων τα οποία φαίνεται ότι ευνοούν την επιχείρηση και συνάδουν με 

τις στρατηγικές αυτής. Χρησιμοποιήθηκε μια τριτοβάθμια κλίμακα προκειμένου να 

αξιολογηθεί η επίδοση της αγοράς – στόχου για κάθε κριτήριο χρησιμοποιώντας 

ποσοτικά αλλά και ποιοτικά μέτρα (Connell, 2010). 

Τα αποτελέσματα από τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και τα 

χαρακτηριστικά των αγορών – στόχων ενσωματώθηκαν συνολικά σε ένα πλέγμα 

όπου απεικονίζεται η κάθε χώρα ξεχωριστά, συνιστώντας έτσι το χαρτοφυλάκιο 

εξαγωγών, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1. Οι χώρες στην πάνω δεξιά γωνία 

αντιπροσωπεύουν τις καλύτερες ευκαιρίες για εξαγωγική επέκταση, ενώ οι χώρες 

στην κάτω αριστερή γωνία αντιπροσωπεύουν τις λιγότερο ελκυστικές χώρες. Για 

κάθε διαφορετική ομάδα αγορών – στόχων που απεικονίζονται στις διαφορετικές 

ζώνες του πλέγματος η CCM ακολουθεί διαφορετική στρατηγική επέκτασης. Για 

παράδειγμα στις άκρως ελκυστικές αγορές μπορεί να επενδύσει στην ανάπτυξη, στις 

μέσης ελκυστικότητας αγορές μπορεί να επιλέξει να διατηρήσει τη θέση της ενώ 

πρέπει να αποσυρθεί από τις χώρες με τη χαμηλότερη επίδοση (Connell, 2010). 
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Εικόνα 1: Χαρτοφυλάκιο Εξαγωγικών Αγορών 

 

Πηγή: Connell, 2010 

6.2.2 Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

Ξεκινώντας με τα κίνητρα που οδήγησαν την CCM να διεθνοποιηθεί, είδαμε ότι ο 

βασικότερος λόγος ήταν η εδραιωμένη θέση της ανταγωνίστριας εταιρίας Modelo, η 

οποία είχε το διπλάσιο ποσοστό εξωτερικών πωλήσεων από την CCM, γεγονός το 

οποίο θορύβησε ιδιαίτερα την CCM για επιθετική κίνηση της Modelo εντός της 

εγχώριας αγοράς της από την οποία προερχόταν το 95% των εσόδων της. Οι Μ.Μ.Ε. 

έρχονται αντιμέτωπες με τον διεθνή ανταγωνισμό και έτσι αναγκάζονται να παίξουν 

το δικό τους σημαντικό ρόλο στις διεθνείς αγορές (Al-Hyari et al., 2012). Ο διεθνής 

ανταγωνισμός έχει προκαλέσει δραματικά αυξανόμενη πίεση στις επιχειρήσεις να 

μειώσουν τα κόστη, να συναγωνιστούν τους ξένους ανταγωνιστές, να ικανοποιήσουν 

τις ανάγκες των εγχώριων και των διεθνών καταναλωτών και να βελτιώσουν τις 

οργανωσιακές τους διαδικασίες (Rugman et al., 2012). Επιπλέον η ένταση του 

ανταγωνισμού, η ενσωμάτωση και η απελευθέρωση των αγορών, υποχρέωσαν τις 

επιχειρήσεις να ξεκινήσουν τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους με σκοπό όχι 

μόνο την μελλοντική τους ανάπτυξη και κερδοφορία αλλά και την επιβίωσή τους 

(Ruzzier et al., 2006). Όπως είδαμε και προηγουμένως η CCM στράφηκε στην 

επέκταση στις διεθνείς αγορές προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο από τη 
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δραστηριοποίησή της αποκλειστικά και μόνο στην αγορά του Μεξικού, εξαιρουμένης 

της αγοράς των Η.Π.Α. Η διεθνοποίηση φαίνεται να είναι σημαντικός παράγοντας για 

τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών των επιχειρήσεων, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες 

πολλές επιχειρήσεις επέλεξαν τη διεθνοποίηση ως προϋπόθεση για την επιτυχία τους 

(Al-Hyari et al., 2012), όπως ακριβώς επέλεξε να κάνει και η CCM. 

Προκειμένου η CCM να επεκταθεί σε ξένες αγορές, ανέθεσε τη διαδικασία 

έρευνας και επιλογής σε εταιρία συμβούλων, και όχι στο τμήμα εξαγωγών της 

επιχείρησης του οποίου τα στελέχη ακολούθησαν πιο διαισθητικές και καιροσκοπικές 

μεθόδους κατά τη διαδικασία διεθνοποίησης της εταιρίας. Αντίθετα με τα στελέχη 

του τμήματος εξαγωγών, τα στελέχη της εταιρίας συμβούλων ακολούθησαν μια 

συστηματική μέθοδο επιλογής αγοράς – στόχου βασισμένη σε αντικειμενικά 

κριτήρια. Η μέθοδος που ακολούθησαν περιελάμβανε δύο φάσεις, την αρχική 

διαλογή και την τελική κατάταξη των υποψήφιων αγορών – στόχων (Connell, 2010). 

Αυτού του είδους η μέθοδος έχει προταθεί από τον Cavusgil (1985), σύμφωνα 

με τον οποίο οι γενικές αλλά και οι ειδικές προσεγγίσεις στην επιλογή ξένης αγοράς 

προβάλουν την διαδικασία αξιολόγησης της βιωσιμότητας των αγορών – στόχων ως 

τον συνδυασμό συγκεκριμένων σταδίων. Τα στάδια αυτά είναι, αρχικά η 

προκαταρκτική διερεύνηση (screening), στη συνέχεια η ταυτοποίηση και ο 

λεπτομερής έλεγχος και τέλος η τελική επιλογή. 

Η προκαταρκτική διερεύνηση προσδιορίζει τις υποψήφιες αγορές οι οποίες στη 

συνέχεια θα υποβληθούν σε μια πιο λεπτομερή ανάλυση. Σε αυτό το σημείο 

χρησιμοποιούνται μακροοικονομικά κριτήρια προκειμένου να εξαιρέσουν από την 

περετέρω ανάλυση τις χώρες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους αντικειμενικούς 

στόχους των επιχειρήσεων. Προτεινόμενα για το στάδιο αυτό κριτήρια είναι το 

μέγεθος της αγοράς, ο ρυθμός ανάπτυξης, οι προτιμήσεις των καταναλωτών σε σχέση 

με το εν λόγο προϊόν και ο ανταγωνισμός, τα οποία έλαβε υπόψη και η CCM κατά 

την πρώτη φάση της μεθόδου. Το στάδιο της ταυτοποίησης περιλαμβάνει την 

αξιολόγηση της ελκυστικότητας του κλάδου και τις προβλέψεις κόστους και εσόδων 

στο σύνολο των χωρών που έμειναν προς ανάλυση. Στο τελικό στάδιο καθορίζεται 

εκείνη η αγορά η οποία ταιριάζει καλύτερα στους αντικειμενικούς σκοπούς και τους 

διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης (Sakarya et al., 2007). 

Η μέθοδος που ακολούθησε η CCM για  να αξιολογήσει την ελκυστικότητα των 

αγορών παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία με το μοντέλο που προτάθηκε από τους 
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Green & Allaway (1985) γνωστό και ως Shift – Share Model, το οποίο 

χαρακτηρίστηκε από τους Douglas & Craig (1992) ως «η μόνη νέα προσέγγιση των 

τελευταίων χρόνων». Ο πυρήνας του μοντέλου είναι ότι μπορεί να προβλέψει την 

ελκυστικότητα του κλάδου στις αγορές – στόχους λαμβάνοντας υπόψη δύο απλά και 

διαθέσιμα μεγέθη, το μέγεθος των εισαγωγών και το ρυθμό ανάπτυξης που διέπει τις 

αγορές – στόχους (Papadopoulos et al., 2002). 

Οι Papadopoulos et al. (2002) εξέλιξαν το εν λόγω μοντέλο σε μια πιο 

εξελιγμένη, φειδωλή σε απαιτήσεις τεχνική επιλογής αγοράς – στόχου σε ένα πλαίσιο 

πολλών χωρών, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική της ζήτησης της αγοράς, η οποία 

έχει αντίκτυπο στα χαρακτηριστικά της εταιρίας, και τους εμπορικούς φραγμούς ως 

χαρακτηριστικά της αγοράς – στόχου, ενσωματωμένα στο πλαίσιο της στρατηγικής 

της εκάστοτε εταιρίας, όπως αυτό περιγράφηκε διεξοδικά στο 5
ο
  κεφάλαιο. 

Αντίστοιχα, η CCM λαμβάνει υπόψη της τη δυναμική της αγοράς ως χαρακτηριστικό 

της εταιρίας σε συνδυασμό όμως με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των υποψήφιων 

αγορών και την τάση που αυτές έχουν στα μεξικάνικα προϊόντα και όχι τους 

εμπορικούς φραγμούς. 

Συνοψίζοντας τόσο η Σαουδαραβική κατασκευασική εταιρία Engineering & 

Constructions Company, όσο και η μεξικάνικη ζυθοποιία Cerveceria Cahutemoc – 

Moctezuma (CCM) ακολούθησαν με τρόπο προσαρμοσμένο στους στόχους και τις 

ικανότητές τους μία συστηματική προσέγγιση στην επιλογή αγοράς – στόχου, 

λαμβάνοντας υπόψη όσο το δυνατό περισσότερα κριτήρια για τις υποψήφιες χώρες 

για εξαγωγική επέκταση. Οι Brouthers & Nakos (2005) απέδειξαν ότι όσο 

περισσότερα κριτήρια λαμβάνουν υπόψη τους οι επιχειρήσεις για την εκάστοτε αγορά 

και όσο πιο συστηματική προσέγγιση ακολουθούν για την επιλογή της αγοράς – 

στόχου, τόσο μεγαλύτερη εξαγωγική επίδοση επιτυγχάνουν.  
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η διεθνοποίηση ενισχύει τις διοικητικές δεξιότητες και ικανότητες μιας επιχείρησης, 

συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη των εθνών και των βιομηχανιών αυτών, 

βελτιώνει την παραγωγικότητα με την αποδοτικότερη χρήση των πόρων και 

δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Επιπλέον επιτρέπει στις επιχειρήσεις να είναι 

ευέλικτες όταν αναλαμβάνουν επιχειρησιακές δραστηριότητες διαφοροποιημένου 

κινδύνου (Al-Hyari et al., 2012). 

Για αυτό το λόγο οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διεθνοποιούν 

τις δραστηριότητές τους και όχι να αντιλαμβάνονται τις εξαγωγές ως μια κοστοβόρα 

διαδικασία υψηλού κινδύνου. Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει οι 

οργανισμοί που αποφασίζουν να επεκταθούν διεθνώς να συγκεντρώσουν τους 

απαραίτητους πόρους οι οποίοι θα ενισχύσουν αυτή τους την απόφαση, αλλά και τις 

πληροφορίες σχετικά με τις υποψήφιες χώρες οι οποίες θα τους καταστήσουν 

κατάλληλα προετοιμασμένους για την επέκτασή τους σε αυτές. Με την ανάπτυξη της 

κατάλληλης στρατηγικής διεθνούς επέκτασης οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία 

να επιτύχουν υψηλές εξαγωγικές επιδόσεις. 

Είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια ότι στους παράγοντες που επηρεάζουν την 

εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται οι χαρακτηριστικές 

ικανότητες και οι πόροι μιας εταιρίας αλλά και της διοίκησης αυτής. Πιο 

συγκεκριμένα, είδαμε ότι για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στη 

διεθνή αγορά οι επιχειρήσεις πρέπει να κατέχουν αλλά και να αξιοποιούν εκείνους 

τους πόρους και τις ικανότητες οι οποίες είναι μοναδικές, σπάνιες, και δύσκολο για 

τους ανταγωνιστές να τις αντιγράψουν, όπως ανέφερε και ο Barney (1991) στη 

θεωρία του σχετικά με τους πόρους των επιχειρήσεων. 

Το σημαντικότερο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι ο διεθνής 

προσανατολισμός που πρέπει να διαθέτει η διοίκηση των επιχειρήσεων, καθώς είναι 

ανεκτίμητος σπάνιος και χωρίς υποκατάστατα. Όταν ο διεθνής προσανατολισμός 

είναι προσαρμοσμένος στην κουλτούρα και τη φιλοσοφία των επιχειρήσεων που 

επιθυμούν να επεκταθούν εξαγωγικά, επιτρέπει στο προσωπικό και τα στελέχη να 

συνεργαστούν με τελικό στόχο τη δημιουργία όχι μόνο ικανοποιημένων αλλά και 

πιστών πελάτων στις εξωτερικές αγορές. Μέσω του διεθνούς προσανατολισμού η 

επιχείρηση αποκτά εκείνη τη γνώση και πληροφορία που είναι απαραίτητη για την 

αξιολόγηση και την επιλογή αγορών για εξαγωγική επέκταση, προκειμένου να έχει 
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θετικά αποτελέσματα κατά τη διαδικασία διεθνοποίησής της. Αυτό το συμπέρασμα 

έρχεται σε συμφωνία με το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι He & Wei (2011), 

σχετικά με την αξία του διεθνούς προσανατολισμού στην εξαγωγική επίδοση των 

επιχειρήσεων. 

Επίσης σχετικά με τα άλλα χαρακτηριστικά της εταιρίας σημαντικότερο ρόλο 

παίζουν το μέγεθος και η ηλικία. Σχετικά το μέγεθος των επιχειρήσεων οι απόψεις 

στη διεθνή βιβλιογραφία διίστανται. Για παράδειγμα οι Brouthers & Nakos (2005) 

δεν βρήκαν καμία συσχέτιση του μεγέθους της εταιρίας με την εξαγωγική επίδοση 

που αυτή επιτυγχάνει. Αντίθετα οι Adu – Gyamfi & Korneliussen (2013) απέδειξαν 

ότι το μέγεθος των επιχειρήσεων σχετίζεται θετικά με την εξαγωγική επίδοση αυτών. 

Αναλυτικότερα, οι Μ.Μ.Ε. χαρακτηρίζονται ως «περιορισμένων πόρων» από 

τους Al – Hyari et al. (2012) εξαιτίας του μικρού μεγέθους το οποίο έχουν. Ωστόσο, 

όσο μεγαλύτερη είναι μια επιχείρηση τόσο περισσότερους πόρους διαθέτει 

προκειμένου να επιτύχει στις διεθνείς αγορές, όπως στην περίπτωση της αραβικής 

κατασκευαστικής εταιρίας. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους είτε 

κατέχουν, είτε προσελκύουν έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη, τα οποία είναι σε 

θέση να διεξάγουν καλύτερη έρευνα αγοράς, προκειμένου η εταιρία να επεκτείνει τις 

πωλήσεις της στο εξωτερικό, επιτυγχάνοντας σημαντικά κέρδη.  

Αναφορικά με την ηλικία των επιχειρήσεων οι Brouthers & Nakos (2005) 

απέδειξαν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εταιρία σε ηλικία τόσο καλύτερη επίδοση 

παρουσιάζουν στις ξένες αγορές. Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται για μεγάλο 

χρονικό διάστημα η εμπειρία που έχει αποκτήσει από τις εγχώριες αγορές μπορεί να 

φανεί χρήσιμη και στις διεθνείς αγορές. 

Μια εταιρία δεν επιτυγχάνει εξαγωγικές επιδόσεις στηριζόμενη μόνο στους 

πόρους και τα χαρακτηριστικά που τη διέπουν, αλλά θα πρέπει να λάβει σοβαρά 

υπόψη και τα χαρακτηριστικά των χωρών στις οποίες ενδιαφέρεται να 

δραστηριοποιηθεί. Από τις εξωτερικές αγορές ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

αναδυόμενες αγορές οι οποίες χαρακτηρίζονται άκρως ελκυστικές, εξαιτίας του 

μεγάλου μεγέθους και της ταχείας ανάπτυξης που τις διέπει. Όταν μιλάμε για 

αναδυόμενες αγορές εννοούμε τις χώρες εκείνες οι οποίες χαρακτηρίζονται από 

χαμηλό ανταγωνισμό, ραγδαία αύξηση του εισοδήματος και της μεσαίας τάξης, 

μεγάλο πλήθος νεαρών σε ηλικία καταναλωτών και αυξημένη οικονομική ελευθερία, 
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προσελκύοντας τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν εκεί τις επιχειρησιακές τους 

δραστηριότητες (Sakarya et al., 2007). 

Από τους παραπάνω παράγοντες ξεχωρίζουμε την αύξηση του εισοδήματος, 

καθώς αποτελεί μέτρο της ανταποκρισιμότητας της αγοράς. Η ανταποκρισιμότητα 

της αγοράς δείχνει πώς θα μεταβληθούν οι δαπάνες των καταναλωτών σε αύξηση του 

εισοδήματός τους κατά μία μονάδα. Η τάση που επικρατεί στις ανταποκρίσιμες 

αγορές είναι όταν αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών να αυξάνονται και οι 

δαπάνες αυτών για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, γεγονός που τις καθιστά 

ιδιαίτερα ευνοϊκές για εξαγωγικές δραστηριότητες (Ozturk et al., 2015). Ωστόσο, 

χρειάζεται τα στελέχη να μελετήσουν τους κλάδους στους οποίους ανταποκρίνονται 

οι  καταναλωτές των εκάστοτε αγορών πριν επιχειρήσουν οποιαδήποτε επέκταση. 

Συνεχίζοντας με τα χαρακτηριστικά των αγορών δεν μπορεί να παραληφθεί η 

πολιτισμική απόσταση μεταξύ των αγορών – στόχων και των χωρών προέλευσης των 

επιχειρήσεων και η σημασία που αυτή έχει στην εξαγωγική επίδοση των 

επιχειρήσεων. Οι Johanson & Vahlne (1977) και Johanson & Wiedershiem – Paul 

(1975) υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα 

εξαγωγικής επέκτασης όταν εισέρχονται αρχικά σε συγγενείς αγορές και σταδικά, 

αφού αποκτήσουν εδραιωμένη εμπειρία, επεκτείνονται σε πιο απομακρυσμένες 

αγορές. 

Οι πολιτισμικά απομακρυσμένες αγορές χαρακτηρίζονται από διαφορές στην 

κουλτούρα, στη γλώσσα και στον τρόπο ζωής. Δεν υπάρχει επίσημα αποδεδειγμένη 

θέση για την επιτυχία  ή την αποτυχία των εξαγωγικών εγχειρημάτων στις 

πολιτισμικά απομακρυσμένες αγορές. Ωστόσο οι επιχειρήσεις πριν επεκταθούν σε 

αυτές τις αγορές θα πρέπει να έχουν διαπιστώσει ότι ταιριάζουν στους στόχους και τις 

δυνατότητές τους, και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις που 

θα αντιμετωπίσουν εκεί. 

Αυτού του είδους τις αγορές είναι δυνατό να προσεγγίσουν οι επιχειρήσεις με 

διεθνή προσανατολισμό καθώς όπως είδαμε είναι αυτές οι οποίες θα μελετήσουν εις 

βάθος τα χαρακτηριστικά της νέας αγοράς μειώνοντας έτσι την όποια αβεβαιότητα 

προκύπτει από την έλλειψη της πληροφορίας. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί 

ότι τα στελέχη τα οποία χαρακτηρίζονται ως θετικά στην αλλαγή σε σχέση με τα πιο 

συντηρητικά, σύμφωνα με τους Sousa et al. (2010), έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 

να αναπτύξουν στρατηγικές επέκτασης με θετικά αποτελέσματα. 



Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. 

 

ΧΡΥΣΑΥΓΗ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Σελίδα 105 

 

Από την παρούσα εργασία δε θα μπορούσαν να παραληφθούν οι εμπορικοί 

φραγμοί που διέπουν την διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Οι εμπορικοί 

φράγμοι θα πρέπει να προσδιορίζονται και να μελετώνται διεξοδικά έτσι ώστε να 

αποφευχθεί η όποια αποτυχία των διεθνών δραστηριοτήτων. Όπως αναλύσαμε στο εν 

λόγω κεφάλαιο οι φραγμοί προέρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το 

εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Από αυτούς οι περισσότερο επικίνδυνοι 

είναι οι εξωτερικοί καθώς οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να ασκήσουν κανένα έλεγχο, 

αλλά ούτε και να παρέμβουν. 

Προκειμένου τα στελέχη των Μ.Μ.Ε. να προασπίσουν την ομαλή διεξαγωγή 

των διαδικασιών διεθνοποίησης των επιχειρήσεών τους θα πρέπει να υιοθετήσουν μια 

προληπτική προσέγγιση εναντίον αυτών των εμποδίων. Αρχικά θα πρέπει να 

προβλέψουν, να αναγνωρίσουν, αλλά και να κατανοήσουν τα προβλήματα που 

ενδέχεται να παρεμποδίσουν τις προσπάθειες εξαγωγής των επιχειρήσεων με τη 

χρήση εσωτερικών δεδομένων, επιχειρηματικής ευφυΐας, και έρευνα μάρκετινγκ. Στη 

συνέχεια θα πρέπει να ιεραρχήσουν αυτά τα προβλήματα ανάλογα με τις επιπτώσεις 

που αυτά έχουν στην επίτευξη των εξαγωγικών στόχων, βασιζόμενοι σε παραμέτρους 

όπως η ανθεκτικότητα, η δυσκολία, και η σπουδαιότητά τους. Ακολουθεί η διάγνωση 

της αιτίας του κάθε προβλήματος, και η θέσπιση του βαθμού στον οποίο αυτά 

μπορούν να επιλυθούν, καθώς και τα μέσα που απαιτούνται για την επίλυσή τους. Εν 

συνεχεία θα πρέπει να λάβουν διορθωτικά μέτρα για αυτά τα προβλήματα, 

χρησιμοποιώντας τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά μέσα ξεκινώντας με εκείνα που 

είναι περισσότερο επείγοντα, έντονα και κρίσιμα. Τέλος ακολουθεί η παρακολούθηση 

της προόδου της διαδικασίας επίλυσης των προβλημάτων μέσω της δημιουργίας 

ειδικών μηχανισμών ανατροφοδότησης (Leonidou, 2004). 

Από την πλευρά τους οι κυβερνήσεις θα πρέπει να διευκολύνουν τις 

επιχειρήσεις στο εξαγωγικό τους εγχείρημα με τη μείωση των εμποδίων, καθώς οι 

εξαγωγές αυξάνουν τα συναλλαγματικά διαθέσιμα των χωρών, μειώνουν τα επίπεδα 

της ανεργίας και βελτιώνουν το επίπεδο διαβίωσης των χωρών (Leonidou, 2004). 

Κλείνοντας με τις στρατηγικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις 

με σκοπό να επεκταθούν επιτυχώς στις ξένες αγορές είδαμε ότι δεν υπάρχουν 

συγκεκριμένες στρατηγικές, αλλά ούτε και συγκεκριμένη αγορά – στόχος, τα οποία 

θα εξασφαλίζουν μέγιστη εξαγωγική επίδοση στις Μ.Μ.Ε. Ωστόσο, αυτό που έχει 

σημασία είναι να επιλέξουν, όπως αναφέρουν και οι Papadopoulos & Martín (2011), 
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μέσω μιας συστηματικής διαδικασίας συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών, 

καθώς και θέσπισης κατάλληλων κριτηρίων, την αγορά εκείνη η οποία, κατά τους 

Sousa et al. (2010), θα ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους και τις ικανότητες των 

επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θα πληροί όλα εκείνα τα κριτήρια που η εταιρία 

θέσπισε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η 

εκάστοτε επιχείρηση επιτυγχάνει υψηλές εξαγωγικές επιδόσεις, αναπτύσσοντας 

στρατηγικές οι οποίες συνάδουν με το όραμα, τους στόχους καθώς και τους πόρους 

αλλά και τις ικανότητες αυτής. 
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