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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία αποτελεί προαπαιτούμενο για την επιτυχή ολοκλήρωση
του μεταπτυχιακού προγράμματος στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και
το αντικείμενό της είναι ένα μόνο από τα ερωτήματα που προέκυψαν κατά τη
διάρκεια της φοίτησής μου σε αυτό. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει μια
επιχείρηση, ώστε να ξεκινήσει την εξαγωγική της δραστηριότητα και σε ποιες χώρες
πρέπει να στοχεύσει, ώστε αυτή να κριθεί επιτυχημένη; Αν θέλουμε, λοιπόν, να
κατανοήσουμε την εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων, καθώς και τους λόγους των
ενδεχόμενων επιτυχιών ή αποτυχιών τους στις διεθνείς αγορές, θα πρέπει να
μελετήσουμε το ζήτημα των εξαγωγών απαντώντας, κυρίως, στα δύο προηγούμενα
ερωτήματα.
Σε πρώτο στάδιο, η εργασία μελετά το φαινόμενο της διεθνοποίησης των
επιχειρήσεων, προσπαθώντας να κατανοήσει τους λόγους και τα κίνητρα τα οποία
οδηγούν τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους ή εμπειρίας, σε έναρξη, ανάπτυξη
και διατήρηση των διεθνών τους δραστηριοτήτων. Γίνεται προσπάθεια να οριστεί η
διαδικασία της διεθνοποίησης και στην προσπάθεια αυτή συμβάλει η συνοπτική
παρουσίαση των μοντέλων που υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις παγκοσμίως.
Έπειτα, γίνεται μια αναφορά στη μέθοδο της διεθνοποίησης μέσω των εξαγωγών και
στη συμβολή αυτών τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στο σύνολο των πολιτών της
χώρας στην οποία ανήκει η εξαγωγική επιχείρηση.
Στο δεύτερο κεφάλαιο θίγεται το θέμα της επιλογής χώρας για την έναρξη ή
την επέκταση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια
προσδιορισμού του ζητήματος αυτού, ενώ, στη συνέχεια, μελετώνται οι παράγοντες
που επηρεάζουν τη διαδικασία επιλογής και οι οποίοι πηγάζουν τόσο από το
εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον, στο
οποίο καλούνται να προσαρμοστούν.
Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει και μελετά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των
επιχειρήσεων ως προς το ζήτημα της επιλογής χώρας. Οι προσεγγίζεις αυτές, όπως θα
δούμε, πηγάζουν από την συνολική στρατηγική των επιχειρήσεων και από το βαθμό
σημαντικότητας που προσδίδουν στην όλη διαδικασία, ενώ, όπως είναι φυσικό,
καθορίζουν την τελική επιλογή της χώρας εξαγωγής και την εξαγωγική επιτυχία των

ii

επιχειρήσεων. Για τη συνέχεια της εργασίας επιλέχθηκε η υιοθέτηση συγκεκριμένης
προσέγγισης, ως ιδανική για την επιλογή της καταλληλότερης χώρας εξαγωγής.
Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται μερικά από τα σημαντικότερα
μοντέλα της προσέγγισης που επιλέχθηκε, με σκοπό την εισαγωγή των
ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων σε έννοιες και διαδικασίες που θα διευκολύνουν τις
εξαγωγικές τους δραστηριότητες, την ενδεχόμενη υιοθέτηση των μοντέλων αυτών
από τις επιχειρήσεις, αλλά και τη δημιουργία δικών τους νέων και εξατομικευμένων
μοντέλων.
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ABSTRACT
The current Master Thesis is a prerequisite for the successful completion of
the postgraduate program in International Business and its subject is just one of the
topics that emerged during my studies. What should firms do to begin their export
activities and which countries should be the target for a successful project? If we want
to understand the export performance of international companies and the reasons of
their successes or failures in international markets, we need to study the issue in
response to these two questions.
At first, in this thesis, a study over the case of internationalization takes place
in order to understand the reasons and motives that drive companies, regardless of
their size or experience, to start, develop and maintain their international status. An
attempt is made to define the phenomenon of the internationalization as a process.
Towards this direction, a brief presentation of the models adopted by firms worldwide
is incorporated in the text for best results. Afterwards, a reference is made to the
method of the internationalization through exports and their contribution to companies
and the local society in which the corporations are based.
The second chapter examines the issue of country selection for starting-up or
the expansion of exports. An attempt is made to shed light on the process of the
selection and the factors that affect it; factors that stem from both the internal and the
external environment, in which the firms are called to adapt.
The third chapter scrutinizes the eligible approaches for the firms to adopt
during the process of country selection. These approaches, as we shall see, stem from
the overall business strategy. The level of significance they have been granted in
correlation with the whole process, will of course determine the final choice of the
strategy and the success of the export attempt. At this point, a specific approach has
been assessed as the most suitable and is used for the completion of this very work
over the present matter.
Finally, in the last chapter some of the most important models for the approach
chosen latterly are presented, aiming, at first, to introduce firms into concepts and
procedures that will facilitate their export activities, secondly to offer a variety of
choices to examine, and last but not least, to offer solid material through which a new
strategy may emerge.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ζούμε σε μία εποχή όπου οι αγορές των προϊόντων, υπηρεσιών και
παραγωγικών συντελεστών ενοποιούνται συνεχώς μέσω της αλληλοσύνδεσης και της
συνεχούς αλληλεξάρτησης των εθνικών οικονομιών, έχοντας διαμορφώσει μια νέα
παγκοσμιοποιημένη οικονομία (Αυλωνίτης κ.α., 2010). Η διαδικασία της ενοποίησης
αυτής ενισχύθηκε ταχύτατα κατά τη δεκαετία του 1960 και έπειτα, χάρη στην
ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και την αύξηση του όγκου των διεθνών
συναλλαγών, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την φιλελευθεροποίηση του διεθνούς
εμπορίου, τη διαμόρφωση σχημάτων οικονομικής ολοκλήρωσης όπως

ΕΟΚ,

MERCOSUR, CARICOM, ASEAN, NAFTA και την ίδρυση διεθνών οργανισμών
όπως ο GATT, ο ΟΠΕΚ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (Χατζηδημητρίου,
2003; Λυμπερόπουλος κ.α., 2015).
Έτσι, λοιπόν, η σύγχρονη παγκόσμια οικονομία δεν αποτελείται από ένα
σύστημα συγκριτικά ανεξάρτητων εθνικών κρατών, τα οποία εμφανίζουν μεταξύ τους
χαλαρές οικονομικές σχέσεις, αλλά από ένα σύνολο εθνικών οικονομιών με στενές
και αμοιβαίες οικονομικές και πολιτικές εξαρτήσεις (Γεωργόπουλος και Μυλώνη,
2015). Ειδικότερα, τις τελευταίες δεκαετίες η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης των
αγορών έχει επιταχυνθεί ραγδαία, λόγω και της στροφής των χωρών της Ανατολικής
Ευρώπης από ένα καθεστώς συγκεντρωτικής οικονομίας σε ένα καθεστώς ελεύθερης
αγοράς και του ανοίγματος των εθνικών αγορών τους στις ξένες επιχειρήσεις, πράγμα
που ενέτεινε άμεσα τον ανταγωνισμό στις αγορές αυτές (Χατζηδημητρίου, 2003). Τα
γεγονότα αυτά μας αναγκάζουν να μιλάμε πλέον για μία ενιαία διεθνή αγορά, όπου η
καθημερινότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων επηρεάζεται από πολλούς και
διάφορους παράγοντες του κοινού, πλέον, διεθνούς περιβάλλοντος.
Υπό τις συνθήκες της παγκόσμιας αυτής αγοράς, είναι πασιφανές ότι οι
εκάστοτε εγχώριες επιχειρήσεις θα αντιμετωπίζουν ολοένα και αυξανόμενο
ανταγωνισμό όχι μόνο από άλλες εγχώριες ή γειτονικές επιχειρήσεις, αλλά και από
οποιαδήποτε ξένη επιχείρηση του κλάδου (Minifie & West, 1998). Οι μάνατζερ των
επιχειρήσεων αυτών θα αντιληφθούν ότι οι πωλήσεις και τα κέρδη τους δεν μπορούν
να φτάσουν σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά μόνο με την εφαρμογή των κατάλληλων
επιχειρηματικών στρατηγικών, ώστε να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών τους στην παγκόσμια αγορά
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(Hajidimitriou et al., 2002), ενώ τελικά, αυτές που θα επιβιώσουν, θα το οφείλουν
κυρίως στην έγκαιρη αντίληψη και ανάλυση των αλλαγών του διεθνούς
περιβάλλοντος και την ορθή προσαρμογή τους σε αυτές (Rundh, 2007).
Η σημερινή πραγματικότητα βρίσκει τις ελληνικές επιχειρήσεις να παλεύουν
σε ένα δυσμενές περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από συνεχόμενη οικονομική
ύφεση και χαμηλά επίπεδα ζήτησης. Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει
επηρεάσει

αρνητικά

χρηματοδότησης και

τις

εξαγωγικές

επιχειρήσεις,

καθώς

οι

δυσκολίες

το ασταθές χρηματοπιστωτικό περιβάλλον

αποτελούν

τροχοπέδη στην ανάπτυξή τους. Από την άλλη, όμως, η οικονομική κρίση έχει
αναδείξει την ανάγκη για αύξηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και
τη σημασία των εξαγωγών ως μοχλό εξόδου από αυτή (ΚΕΠΕ, 2015). Η γεωγραφική
θέση της χώρας και τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, σε συνδυασμό με τα
μεγάλα περιθώρια επίλυσης των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, καθιστούν
τις εξαγωγές μια υποσχόμενη δραστηριότητα με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, η
οποία, όμως, θα επέλθει με την προσεκτική στόχευση σε αγορές που προσφέρουν
καλύτερες προοπτικές τόσο σε βραχυχρόνιο, όσο και σε μακροχρόνιο ορίζοντα
(Kanellopoulos & Skintzi, 2016).
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να συμβάλει στην προσπάθεια επίλυσης του
προβλήματος αυτού και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην ανεύρεση, αναγνώριση και
αξιολόγηση

των

εξαγωγικών

ευκαιριών

παγκοσμίως.

Ένα

πρόβλημα

που

χαρακτηρίστηκε ως ο τρίτος σημαντικότερος παράγοντας ανάσχεσης των ελληνικών
εξαγωγών, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών (ΚΕΠΕ, 2015).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.1

Εισαγωγική προσέγγιση
Η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού σε παγκόσμια κλίμακα έχει

οδηγήσει έναν αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων στην αναζήτηση ευκαιριών στις
διεθνείς αγορές, όχι μόνο για να επιτύχουν οικονομικούς και στρατηγικούς στόχους,
αλλά και για να διασφαλίσουν τη θέση τους στην εγχώρια αγορά και να επιβιώσουν
από τον ανταγωνισμό (Leonidou & Katsikeas, 2002). Αυτές είναι οι λεγόμενες
«Διεθνείς Επιχειρήσεις», οι δραστηριότητες των οποίων εκτείνονται πέρα από τα
εθνικά τους σύνορα (Ball et al, 2010). Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις
εκμεταλλεύτηκαν το άνοιγμα των συνόρων και την εύκολη πρόσβαση στις αγορές,
επιλέγοντας να δραστηριοποιηθούν σε νέες, λιγότερο ανεπτυγμένες, αλλά με μεγάλες
προοπτικές ανάπτυξης χώρες (Ozturk & Cavusgil, 2015; Μπιτζένης, 2009) στην
προσπάθειά τους να επιβιώσουν από τον εισαγόμενο ανταγωνισμό που δημιούργησαν
οι πολυεθνικές εταιρείες, αλλά και να βρουν νέες και ελκυστικές αγορές για τα
προϊόντα τους. Άλλες αναγκάστηκαν να βγουν έξω από τα εθνικά τους σύνορα ώστε
να ακολουθήσουν και, συνεπώς, να μην χάσουν σημαντικούς συνεργάτες και πελάτες
(Δημητράτος, 2009). Τα φαινόμενα αυτά ήταν ιδιαίτερα αισθητά και στην ελληνική
αγορά, όπου πολλές ελληνικές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να στραφούν στις
λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές των Βαλκανίων, κυρίως την περίοδο που ακολούθησε
μετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 1993 (Χατζηδημητρίου,
2003; Δημητράτος, 2009).
Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων αποτελεί σημαντικό ζήτημα για όλες τις
χώρες που έχουν ως στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού τους,
ενώ για τη χώρα μας αποτελεί ανέκαθεν ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια της
οικονομικής ανάπτυξης, αφού η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκεται
σε πολύ χαμηλά επίπεδα, και η χώρα κατέχει το χαμηλότερο κατά κεφαλή εξαγωγικό
εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Αυλωνίτης κ.α., 2010).
Παρόλο που η διεθνής ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα ξεκίνησε να
ερευνά

τις

διεθνείς

επιχειρήσεις

σχετικά

πρόσφατα,

η

ύπαρξη

τέτοιων

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ήταν γεγονός ήδη από την αρχαιότητα, όταν οι
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ισχυροί λαοί του τότε γνωστού κόσμου Έλληνες, Φοίνικες και Αιγύπτιοι ταξίδευαν
και εμπορεύονταν τα προϊόντα τους σε κάθε γωνιά (Χατζηδημητρίου, 2003; Ball et
al., 2010). Από τότε άλλαξαν πολλά, ο παγκόσμιος χάρτης επεκτάθηκε και πλέον
αποτελείται από πολύ περισσότερους παίκτες. Αυτό που δεν άλλαξε, όμως, είναι η
ανάγκη των ανθρώπων να διακινούν αγαθά και υπηρεσίες από τη μία άκρη του
κόσμου στην άλλη, με σκοπό το αμοιβαίο όφελος (Λυμπερόπουλος κ.α., 2015), αλλά
και η έμφυτη τάση των ανθρώπων να επεκτείνονται, να κατακτούν και να ασκούν την
επιρροή τους σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμβέλεια (Yoder et al., 2016).

1.2

Η έννοια της διεθνοποίησης
Μπορούμε να ορίσουμε τη διεθνοποίηση ως τη διαδικασία της αυξανόμενης

συμμετοχής της επιχείρησης στις διεθνείς αγορές (Fletcher, 2008; Malhotra, 2010). Η
διεθνοποίηση των επιχειρήσεων συγκαταλέγεται στα περισσότερο ερευνημένα
θέματα του διεθνούς μάρκετινγκ κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια (Fletcher 2001;
Muso & Francioni, 2012; Ragland & Brouthers 2015), αφού δεν συνδέεται μόνο με
τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως ίσχυε παλαιότερα, αλλά και με τις
περισσότερες

μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κόσμου, οι οποίες άρχισαν να

προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της παγκόσμιας αγοράς (Kumar et al., 2012).
Αυτός είναι και ο λόγος που θεωρήθηκε ως η «Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση»
(Papadopoulos & Martin, 2011).
Οι πρώτες προσπάθειες επεξήγησης του φαινομένου της διεθνοποίησης
επηρεάστηκαν κυρίως από γενικές θεωρίες μάρκετινγκ και επικεντρώθηκαν στις
θεμελιώδεις ικανότητες (core competencies) μιας επιχείρησης και τις προοπτικές
ανάπτυξής της στις διεθνείς αγορές. Συγκεκριμένα, υποστήριζαν ότι οι επιχειρήσεις
θα πρέπει να δώσουν έμφαση στα πλεονεκτήματα του μάρκετινγκ και της
τεχνολογίας τους, ώστε να αντισταθμίσουν τα μειονεκτήματα του αλλοδαπού
(liabilities of foreignness) που συναντούσαν στις ξένες αγορές (Sakarya, 2007).
Σύμφωνα με τους Johanson & Vahlne (1977), η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων
αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία οι επιχειρήσεις αυξάνουν σταδιακά την
συμμετοχή τους στην διεθνή αγορά. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεσμεύονται
όλο και περισσότερο στις ξένες αγορές αυξάνοντας τη μεταφορά προϊόντων,
υπηρεσιών ή πόρων πέρα από τα σύνορα της χώρας καταγωγής τους (Lazzi et al.,
2015), στην προσπάθειά τους να εκμεταλλευτούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που
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εντοπίζουν στο εξωτερικό (Goudarz, 2014). Θεμελιώδης αιτία της μετακίνησης
αυτής, όπως αναφέρει ο Root (1987), είναι η πεποίθηση των επιχειρήσεων ότι μόνο
με την ανάπτυξη και τη δέσμευσής τους στις διεθνείς αγορές θα μπορέσουν να
ικανοποιήσουν τους στρατηγικούς τους στόχους, αφού, πλέον, καμία αγορά δεν είναι
ασφαλής από τον εξωτερικό ανταγωνισμό. Όσο πιο μεγάλη είναι η αναλογία των
διεθνών αυτών δραστηριοτήτων έναντι των εγχώριων, τόσο μεγαλύτερος θεωρείται ο
βαθμός διεθνοποίησης της επιχείρησης αυτής (Χατζηδημητρίου, 2003).
Σήμερα πλέον μπορούμε να πούμε ότι η διεθνοποίηση αποτελεί αναπόδραστη
πραγματικότητα για όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις του κόσμου, ανεξαρτήτου μεγέθους
ή εμπειρίας (Δημητράτος, 2009) και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία
της τρέχουσας στρατηγικής των περισσοτέρων επιχειρήσεων (Andersen & Buvik,
2002), παρέχοντάς τες μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως οικονομίες κλίμακας και
εμβέλειας, αύξηση των μεριδίων αγοράς, αύξηση κερδών, μείωση του ρίσκου κ.α.
(Fernandez-Olmos & Diez-Vial, 2015). Σύμφωνα με τον Χατζηδημητρίου (2003), η
διεθνοποίηση μιας επιχείρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τέσσερις
γενικές κατηγορίες δραστηριοτήτων:
1. Διεθνές εμπόριο προϊόντων, δηλαδή, εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων.
2. Διεθνές εμπόριο υπηρεσιών, δηλαδή, εισαγωγές και εξαγωγές υπηρεσιών.
3. Διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου, όπως είναι οι αγορές χρεογράφων και
καταθέσεις χρημάτων σε άλλες χώρες με σκοπό την απόδοση κέρδους.
4. Άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), δηλαδή, τη μεταφορά κεφαλαίων σε ξένη χώρα
με σκοπό την ίδρυση ή τη μερική ή ολική εξαγορά μιας επιχείρησης.

1.3

Η διαδικασία της διεθνοποίησης
Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων είναι μια πολύπλοκη και πολυδιάστατη

διαδικασία (Fletcher, 2001), καθώς επηρεάζεται από διάφορους πολιτικούς, νομικούς,
χρηματοοικονομικούς, αλλά και πολιτισμικούς παράγοντες (Hajidimitriou et al.,
2002) και επιφέρει μεγάλες αλλαγές στις επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση, την
επιχειρηματική ιδέα, τον προσανατολισμό των δραστηριοτήτων, την οργανωσιακή
κουλτούρα, τα ήθη και τις κυρίαρχες αξίες της (Melin, 1992).
Η διαδικασία της διεθνούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων έχει περιγραφεί και
αναλυθεί από πολλούς μελετητές, το σύνολο των οποίων την αντιλαμβάνονται ως μια
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διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια της οποίας η διοίκηση της
επιχείρησης καλείται να λάβει διάφορες ξεχωριστές αποφάσεις κάθε στιγμή (Rundh,
2007). Όπως είναι αναμενόμενο, υπάρχουν ποικίλες προσεγγίσεις αναφορικά με τον
τρόπο, τον χρόνο και την ταχύτητα που επιλέγουν να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις
στις διεθνείς αγορές. Οι μελέτες των Bilkey & Tesar (1977), Johansson & Vahlne
(1977; 1990) και Root (1987) προσεγγίζουν το ζήτημα της διεθνοποίησης ως μια
διαδοχική, βήμα προς βήμα ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές, δίνοντας έμφαση στην
εμπειρική μάθηση και προοδευτική δέσμευση των επιχειρήσεων στις αγορές αυτές.
Άλλες, μεταγενέστερες μελέτες (Baroncheli & Cassia, 2015; Fletcher, 2008; Malhotra
& Hinigs, 2010; Rundh, 2007) διακρίνουν και αναλύουν λιγότερο «ορθόδοξες»
μεθόδους, οι οποίες σχετίζονται με την επιταχυνόμενη ενοποίηση των αγορών
διεθνώς, αλλά, και τις διαφορές των εκάστοτε επιχειρήσεων σε θέματα οργάνωσης
και ικανοτήτων, θέλοντας να τονίσουν ότι η διαδικασία της διεθνοποίησης δεν είναι,
απαραίτητα, διαδοχική και προβλέψιμη για όλες τις επιχειρήσεις. Ανεξάρτητα, όμως,
από τη διαφορά στις δύο αυτές προσεγγίσεις, είναι κοινώς αποδεκτό ότι η διαδικασία
της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων θα επιταχυνθεί, απασχολώντας όλο και
περισσότερο την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα, αφού η παγκόσμια
αγορά ενοποιείται με ραγδαίο ρυθμό, λόγω της συνεχιζόμενη πτώσης των
κυβερνητικών φραγμών και την πρόοδο της τεχνολογίας (Lu & Beamish, 2001).

1.3.1 Το Μοντέλο διεθνοποίησης Uppsala (1977)
Η μελέτη του Πανεπιστημίου της Ουψάλα, στην οποία οι Johanson & Vahlne
(1977) παρουσίασαν το «Μοντέλο Ουψάλα» (U Model), αποτέλεσε το ισχυρότερο
ερέθισμα για την μετέπειτα ενασχόληση των ακαδημαϊκών με το θέμα της
διεθνοποίησης των επιχειρήσεων (Malhotra & Hinings, 2010). Σύμφωνα με το
μοντέλο της Uppsala, η διεθνοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία η επιχείρηση
αυξάνει σταδιακά την εμπλοκή και τη δέσμευσή της στις διεθνείς αγορές (Johanson,
1990; Andersen, 1992) και εξελίσσεται σε μια κατάσταση συνεχούς αλληλεπίδρασης
μεταξύ της ανάπτυξης της γνώσης για τις ξένες αγορές και επιχειρήσεις, αφενός, και
της αυξανόμενης δέσμευσης πόρων στις ξένες αγορές, αφετέρου (Johanson, 1990).
Είναι μία προοδευτική και προβλέψιμη διαδικασία, η οποία, στην ουσία, επηρεάζεται
από την εμπειρία που αποκτά η διοίκηση στις ξένες αγορές και το μάνατζμεντ που

6

αυτή ασκεί ώστε να εκμεταλλευτεί την εμπειρία και να συνεχίσει τη σταδιακή της
πορεία (Okoroafo, 1999).
Οι βασικές υποθέσεις του μοντέλου είναι ότι η έλλειψη γνώσης αποτελεί το
σημαντικότερο

ανασταλτικό

παράγοντα

για

την

ανάπτυξη

των

διεθνών

δραστηριοτήτων της επιχείρησης και ότι οι απαραίτητες αυτές γνώσεις μπορούν να
αποκτηθούν, κυρίως, μέσω της δραστηριοποίησης στις διεθνείς αγορές (Johanson &
Vahlne, 1977). Έτσι λοιπόν, η γνώση που αποκτάται μέσω της εμπειρίας έχει ως
αποτέλεσμα μια σταδιακά πιο διαφοροποιημένη και βελτιωμένη άποψη της
επιχείρησης για τις ξένες αγορές και τις δυνατότητές της και είναι αυτή που, εν τέλει,
καθιστά την εξέλιξη των διεθνών δραστηριοτήτων εφικτή (Johanson & Vahlne,
2009).
Το μοντέλο αποτελείται από τέσσερις βασικές έννοιες:
i.

Τη γνώση της ξένης αγοράς

ii.

Τη δέσμευση στην ξένη αγορά

iii.

Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων στις ξένες αγορές

iv.

Τις τρέχουσες δραστηριότητες

Η αλληλεπίδραση των εννοιών αυτών σχηματίζουν αυτό που οι ερευνητές ονόμασαν
«βασικό μηχανισμό της διεθνοποίησης» και παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 1: Το μοντέλο Uppsala: Βασικός μηχανισμός της διεθνοποίησης (Johanson & Vahlne,
1977)

Το μοντέλο Uppsala, λοιπόν, υποστηρίζει ότι η γνώση της αγοράς και η δέσμευση της
επιχείρησης στην αγορά επηρεάζουν τόσο τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων
7

όσο και τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι τρέχουσες αυτές αποφάσεις – και
αυτές, με τη σειρά τους, αυξάνουν τη γνώση και τη δέσμευση της επιχείρησης στην
αγορά (Andersen, 1992).
Η διαδικασία περιλαμβάνει τέσσερα στάδια, γνωστά ως establishment chain
(Αλυσίδα

διαδοχικών

ιδρυτικών

σταδίων),

όπου

κάθε

επόμενο

στάδιο

αντιπροσωπεύει υψηλότερα επίπεδα εμπλοκής και δέσμευσης στην ξένη αγορά
(Johanson & Vahlne, 1977). Τα στάδια αυτά είναι τα εξής:
1ο στάδιο: Η επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται στις εξαγωγές
2ο στάδιο: Η επιχείρηση προχωρά σε άμεσες εξαγωγές μέσω αντιπροσώπων ή
διανομέων.
3ο στάδιο: Η επιχείρηση προχωρά σε ίδρυση υποκαταστήματος ή εμπορικής
θυγατρικής στην ξένη αγορά.
4ο στάδιο: Η επιχείρηση προχωρά σε Άμεσες Ξένες Επενδύσεις.
Αν και το μοντέλο Uppsala αποτελεί, αδιαμφισβήτητα, σταθμό στην ιστορία
της αρθρογραφίας της διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, χαρακτηρίζεται από
σοβαρές αδυναμίες, οι οποίες δεν επιτρέπουν την καθολική υιοθέτηση του μοντέλου
αυτού. Συγκεκριμένα, ένα πολύ σημαντικό μειονέκτημα του μοντέλου αποτελεί το
γεγονός ότι αγνοεί τις στρατηγικές διεθνοποίησης συμβασιακού χαρακτήρα όπως
είναι το Licensing (συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης) και το
Franchising (συμφωνίες διεθνούς δικαιόχρησης). Επίσης, ως μοντέλο κρίνεται
υπερβολικά προσδιοριστικό, καθώς «επιβάλει» μια συγκεκριμένη διαδικασία που
πρέπει να ακολουθείται από κάθε επιχείρηση και, τέλος, χρησιμοποιεί μόνο μία
προσδιοριστική μεταβλητή, την εμπειρική μάθηση, η οποία δεν επαρκεί ώστε η
επιχείρηση να μελετήσει και να επιλέξει ορθά την ιδανική στρατηγική διεθνούς
επέκτασης της (Χατζηδημητρίου & Ποργιανός, 2001).
1.3.2 Το μοντέλο διεθνοποίησης του Root (1987)
Παρόμοια είναι και η προσέγγιση του Root (1987), στην οποία κάνει λόγο για
μια σταδιακή και σχετικά προβλεπόμενη διαδικασία αύξησης της δέσμευσης μιας
επιχείρησης στις ξένες αγορές, διακρίνοντας και αυτός τέσσερα διαδοχικά στάδια,
προσθέτοντας, όμως, και τις επιλογές του Licensing και της Διεθνούς Κοινοπραξίας

8

(IJV) ως επιλογές αυξημένης δέσμευσης (Andersen, 1992). Σύμφωνα με τον Root,
λοιπόν, η αυτοπεποίθηση που αποκτά η επιχείρηση κατά τη διάρκεια των αρχικών της
δραστηριοτήτων στις διεθνείς αγορές, την ωθεί στο να επιλέγει προοδευτικά
μεθόδους που απαιτούν μεγαλύτερο έλεγχο έναντι του συνολικού ρίσκου,

με

αποτέλεσμα η επιχείρηση αυτή να έχει σαν τελικό στόχο την παρουσία της στην ξένη
αγορά κατέχοντας σημαντικό μετοχικό κεφάλαιο σε μία διεθνή επένδυση. Τα στάδια
αυτά, ελαφρώς διαφοροποιημένα από το μοντέλο της Uppsala, είναι τα εξής:
1ο στάδιο: Έμμεσες ή περιστασιακές εξαγωγές.
Το αρχικό αυτό στάδιο χαρακτηρίζεται από μικρή δέσμευση στις ξένες αγορές και
δεν υπάρχει αρμόδιο τμήμα εξαγωγών.
2ο στάδιο: Άμεσες εξαγωγές και/ή Licensing.
Στο στάδιο αυτό η επιχείρηση προσπαθεί να εδραιώσει τη διεθνή της παρουσία με
άμεσες εξαγωγές (είτε μέσω ανεξάρτητων διανομέων, είτε μέσω υποκαταστήματος).
Δημιουργεί τμήμα εξαγωγών, όμως οι διεθνείς δραστηριότητες είναι λιγότερο
σημαντικές από την εγχώρια. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της
προσέλκυσης διεθνών συμφωνιών μέσω Licensing.
3ο στάδιο: Άμεσες εξαγωγές, Licensing και Άμεση Ξένη Επένδυση συμμετοχικού
χαρακτήρα.
Στο στάδιο αυτό η επιχείρηση συνδυάζει τις μεθόδους των άμεσων εξαγωγών και του
Licensing σε κάποιες χώρες, με τη μέθοδο των ΑΞΕ σε κάποιες άλλες χώρες. Αρχίζει
και δίνει περισσότερη έμφαση στη διεθνή της δραστηριότητα, αναβαθμίζοντας το
ρόλο του τμήματος εξαγωγών σε τμήμα διεθνών δραστηριοτήτων.
4ο στάδιο: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Πλήρους Ιδιοκτησίας.
Στο τελευταίο στάδιο της διεθνοποίησης η επιχείρηση είναι πλέον πολυεθνική και
εξυπηρετεί διάφορες αγορές – χώρες χρησιμοποιώντας πόρους που προέρχονται από
περισσότερες από μια χώρες. Η φυσική έδρα της επιχείρησης είναι, στην ουσία, ή
χώρα όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία, ενώ το μάρκετινγκ είναι παγκόσμιο και
δεν διαχωρίζεται σε εγχώριο και διεθνές.
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Το παρακάτω σχήμα αναπαριστά τη διαδικασία αυτή.

Σχήμα 2: Η εξέλιξη της διεθνοποίησης, Root (1987)

Σύμφωνα με τον Root (1987), κάποιες επιχειρήσεις ενδέχεται να έχουν ως τελικό
σταθμό της διεθνοποίησης τους την ίδρυση εμπορικής θυγατρικής και όχι την ίδρυση
παραγωγικής μονάδας πλήρους ιδιοκτησίας (Sole Venture). Αυτό, όπως αναφέρει,
οφείλεται στους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω του μικρού
τους μεγέθους.
2.3.3 Προσέγγιση απρόοπτης διαδικασίας (contingency approach)
Σε αντίθεση με την σκανδιναβική σχολή της Uppsala, αρκετοί ερευνητές
(Baroncheli & Cassia, 2015; Fletcher, 2008; Malhotra & Hinigs, 2010; Rundh, 2007)
αντιμάχονται την θεωρία της διεθνοποίησης μέσω των διαδοχικών σταδίων,
αναγνωρίζοντας διαφορετικές και λιγότερο προβλέψιμες διαδικασίες στους
σύγχρονους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Όπως τονίζουν οι Calof & Beamish
(1995), η διεθνοποίηση μπορεί να θεωρηθεί μια εξελικτική δραστηριότητα η οποία,
όμως, δεν ερμηνεύεται απαραίτητα από την θεωρία των σταδίων, αλλά καθορίζεται
από ένα ευρύ φάσμα εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που καλείται να
αντιμετωπίσει η επιχείρηση (Roundh, 2007), καθώς και από τον κύκλο ζωής του
προϊόντος (Andersen, 1993). Οι Calof & Beamish (1995) στηρίζουν την άποψη τους
σε μία έρευνα του 1984 (Bureau of Industry Economics, 1984) όπου το 39% των
ΑΞΕ στην Αυστραλία δεν προέρχονταν από προηγούμενη εξαγωγική ή άλλη
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δραστηριότητα στην χώρα και σε μία άλλη έρευνα (Hedlund & Kvernerland, 1985)
για τις επενδύσεις σουηδικών επιχειρήσεων στην Ιαπωνία, όπου το 44% αυτών
επεκτάθηκαν από το στάδιο των έμμεσων εξαγωγών σε απευθείας ίδρυση
παραγωγικών μονάδων. Λίγο αργότερα, ο Young (1987) αναφέρει ότι εναλλακτικές
στρατηγικές, όπως Licensing και Διεθνείς Κοινοπραξίες, είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς
σε μικρότερες επιχειρήσεις (Bell, 1995) και υποστηρίζει ότι στον κλάδο της υψηλής
τεχνολογίας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλά κόστη έρευνας και ανάπτυξης,
μικρό κύκλο ζωής προϊόντος και μεγάλη συγκέντρωση αγορών, παρατηρείται
επιταχυνόμενη διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και οι εξαγωγές δεν
αποτελούν απαραίτητα την πρώτη μορφή εισόδου σε νέες χώρες (Bell, 1995).
Τέλος, οι Malhotra και Hinings (2010) έπειτα από έρευνα σε τρεις
διαφορετικούς

τύπους

οργανισμών

–

επιχειρήσεων

(Οργανισμοί

Μαζικής

Παραγωγής, Disaggregated Production Organization και Project-based Organization)
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία της διεθνοποίησης διαφέρει ανάλογα
με τον τύπο των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα διαφορετικοί τύποι επιχειρήσεων να
ακολουθούν διαφορετικές διαδικασίες διεθνοποίησης. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός
ότι κάθε τύπος επιχείρησης ανταποκρίνεται με διαφορετικό τρόπο στα κρίσιμα
ζητήματα της διαδικασίας διεθνοποίησης που παρουσιάζονται όπως η επικέντρωση
εισόδου (Focus of Entry), ο βαθμός δέσμευσης πόρων και οι απαιτήσεις φυσικής
παρουσίας στην ξένη αγορά, γεγονός που με τη σειρά τους επηρεάζουν τις αποφάσεις
που θα πρέπει να λαμβάνονται καθώς εξελίσσεται η διαδικασία. Είναι, δηλαδή,
περισσότερο ένα σύστημα αποφάσεων που ανταποκρίνονται σε γεγονότα και
ευκαιρίες, παρά ένα σύνολο προαποφασισμένων στρατηγικών κινήσεων (Fletcher,
2008). Έτσι, λοιπόν, οι Malhotra και Hinings (2010) διακρίνουν τρεις βασικές
διαδικασίες διεθνοποίησης (modal paths), σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 3: Διαφορετικές διαδικασίες διεθνοποίησης (Modal Paths) (Malhotra and Hinings, 2010)
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Η πρώτη διαδικασία χαρακτηρίζεται από την αργή και σταθερή της πορεία. Η
διαδικασία ξεκινά με τη μέθοδο των εξαγωγών και τερματίζει με την ίδρυση της
παραγωγικής μονάδας πλήρους ιδιοκτησίας, περνώντας βαθμιαία από τα στάδια του
Licensing, της εμπορικής θυγατρικής και της διεθνούς κοινοπραξίας. Αντιθέτως, οι
επόμενες δύο διαδικασίες χαρακτηρίζονται από αλματώδη πορεία διεθνοποίησης,
καθώς ξεκινούν από το στάδιο της διεθνούς κοινοπραξίας.
Στο επόμενο σχήμα βλέπουμε το ρόλο που παίζουν το είδος του οργανισμού, η κύρια
δραστηριότητα του οργανισμού, ο σκοπός της εισόδου, ο βαθμός εμπλοκής και ο
βαθμός της φυσικής παρουσίας στην επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας
διεθνοποίησης σύμφωνα με τους Malhotra & Hinigs (2010).

Σχήμα 4: Τύπος οργανισμού και διαδικασία διεθνοποίησης (Malhotra και Hinings, 2010)

Όπου FE, DP, PP και MP είναι τα στοιχεία που επηρεάζουν τη διαδικασία
διεθνοποίησης:
FE: Focus of entry (επικέντρωση εισόδου)
DP: Degree of presence (βαθμός παρουσίας)
PP: Physical presence (φυσική παρουσία)
MP: Modal path
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Σύμφωνα με τους Malhotra & Hinigs (2010), στους οργανισμούς μαζικής
παραγωγής η φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης την ωθεί σε ξένες αγορές
όπου το μέγεθος της αγοράς και της πιθανής ζήτησης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Οι
οργανισμοί αυτοί τείνουν να έχουν μακροχρόνιο σχέδιο ανάπτυξης στις ξένες χώρες
και ακολουθούν:
i.

Μία σχετικά αργή και σταθερή πορεία διεθνοποίησης όταν ο βαθμός της
φυσικής τους παρουσίας είναι πολύ μικρός

ii.

Μία γρήγορη – αλματώδη πορεία (leapfrogger path) όταν η φυσική τους
παρουσία στην ξένη αγορά κρίνεται κρίσιμη.
Οι

Disaggregated

Production

Organizations

(ξενοδοχεία,

αλυσίδες

εστιατορίων, εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων κ.α.) δίνουν έμφαση στην μελλοντική
ανάπτυξη διάφορων τοπικών περιοχών/τμημάτων της ξένης χώρας και ακολουθούν
μία πορεία διεθνοποίησης μέσω συμβολαίων με τοπικούς εταίρους, καθώς αυτό που
τους ενδιαφέρει πρωτίστως, είναι τα έσοδα από την εκμετάλλευση της αγοράς. Για το
λόγο αυτό, ενισχύουν την παρουσία τους με σκοπό να βρίσκουν συνεχώς νέες ομάδες
καταναλωτών σε διάφορα σημεία της χώρας. Ως αποτέλεσμα, τα συμβόλαια
διοίκησης και δικαιόχρησης (Franchising) είναι οι δημοφιλέστεροι τρόποι
διεθνοποίησης για τις επιχειρήσεις αυτές.
Τέλος, οι Project-Based Organizations τείνουν να ακολουθούν ένα
συγκεκριμένο project στην ξένη αγορά και η είσοδος στην αγορά αυτή συχνά
υποκινείται από το κάλεσμα ενός υπάρχοντος πελάτη ή ενός συνεργάτη που
πρόκειται να δραστηριοποιηθεί εκεί. Η δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών στις ξένες
χώρες είναι σημαντική αλλά οριοθετείται με βάση το εκάστοτε project.
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Σχήμα 5: Τύπος οργανισμού και διαδικασία διεθνοποίησης, λεπτομερής παρουσίαση (Malhotra
& Hinings, 2010)

1.3.4 Προσέγγιση των Born Global επιχειρήσεων
Μια εξελικτική, θα λέγαμε, μορφή της προσέγγισης των απρόβλεπτων
διαδικασιών αποτελεί και η προσέγγιση των επιχειρήσεων που «γεννιούνται»
διεθνοποιημένες (Born Global), όπως είναι οι επιχειρήσεις εξειδικευμένων προϊόντων
και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Οι επιχειρήσεις αυτές στοχεύουν στην
εκμετάλλευση των τάσεων των διεθνών αγορών και σκοπός τους είναι να
εξαπλωθούν ταχύτητα σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, παρά να επεκταθούν
και να αυξήσουν τη δέσμευσή τους στις αγορές που ήδη έχουν εισέλθει (Bell, 1995).
Ένας σημαντικός και συχνά χρησιμοποιούμενος ορισμός που θα μπορούσε να δοθεί
για τις επιχειρήσεις αυτές είναι ο εξής: «Γεννημένες Διεθνείς Επιχειρήσεις
ονομάζονται οι επιχειρηματικοί οργανισμοί που από το ξεκίνημα τους επιδιώκουν να
αποκομίσουν

σημαντικά

ανταγωνιστικά

πλεονεκτήματα,

χρησιμοποιώντας

συγκεκριμένους πόρους για τη δημιουργία και πώληση των προϊόντων τους σε πολλές
διαφορετικές χώρες» (McDougall et al., 1994; Oviatt and McDougall, 1994; Oviatt
and McDougall, 2005; Rialp et al., 2005; Zahra, 2005).
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Οι Born Global επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες να διεθνοποιηθούν σχεδόν
αμέσως μετά την ίδρυσή τους, είτε επειδή η εγχώρια αγορά είναι εξαιρετικά μικρή για
τα εξειδικευμένα προϊόντα που διαθέτουν (Rundh, 2007), είτε λόγω της επιτακτικής
ανάγκης να προσαρμοστούν στις αλλαγές που έχουν επέλθει σε παγκόσμιο επίπεδο τα
τελευταία χρόνια. Ανταποκρίνονται, δηλαδή, στα δεδομένα της σύγχρονης
παγκόσμιας

οικονομίας

και

ακολουθούν

μια

επιταχυνόμενη

διαδικασία

διεθνοποίησης, συνήθως ταυτόχρονα σε πολλές χώρες, χωρίς να περιμένουν να
λάβουν σταδιακή γνώση και εμπειρία (Fernandez-Olmos & Diez-Vial, 2015). Στη
δημιουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών συνέβαλαν οι σημαντικές αλλαγές
του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα η γρήγορη πρόοδος της
τεχνολογίας όσον αφορά την παραγωγή, τη μεταφορά και την επικοινωνία, αλλά και
η αυξανόμενη στελέχωση ακόμα και των μικρότερων επιχειρήσεων με προσωπικό
που κατέχει διεθνή εμπειρία και γνώση των διεθνών αγορών και διαδικασιών
(Baroncheli & Cassia 2015).
Οι Born Global επιχειρήσεις επενδύουν στην καινοτομία και τον σχεδιασμό,
με όλες τις στρατηγικές αποφάσεις τους να είναι προγραμματισμένες, καθώς η
απειρία και το σχετικά μικρό τους μέγεθος δεν τους αφήνουν πολλά περιθώρια
επιβίωσης στο διεθνή στίβο. Γνωρίζουν ότι ανήκουν σε μία παγκόσμια αγορά και για
το λόγο αυτό δεν θεωρούν την διεθνοποίηση τους μια προσωρινή και ευκαιριακή
δραστηριότητα, ακόμα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης (Santos & Muñoz,
2013).
Ο αριθμός των Born Global επιχειρήσεων αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία
χρόνια και απ’ ότι φαίνεται, θα αποτελέσει ένα σημαντικό φαινόμενο της διεθνούς
επιχειρηματικής δραστηριότητας δίνοντας το ερέθισμα στους νεότερους ερευνητές να
«αμφισβητήσουν» παλαιότερες παραδοσιακές θεωρήσεις της διεθνοποίησης των
επιχειρήσεων. Επίσης, η πορεία και η προοπτική των επιχειρήσεων αυτών αφήνουν
ένα αισιόδοξο μήνυμα ως προς τη δημιουργία μιας οικονομίας όπου κάθε επιχείρηση
θα μπορεί να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο και τις επενδύσεις,
ανεξαρτήτως εμπειρίας, ηλικίας και διαθέσιμων πόρων (Knight, 2015).

1.4

Κίνητρα διεθνοποίησης
Όπως μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί, η συμμετοχή και η επέκταση μιας

επιχείρησης στην διεθνή αγορά εμπεριέχει περισσότερους κινδύνους έναντι της
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συμμετοχής στην εγχώρια αγορά και για το λόγο αυτό οι διοικήσεις χρειάζονται
σημαντικούς λόγους και κίνητρα για να προβούν σε διεθνοποίηση των
δραστηριοτήτων τους (Rundh, 2007).
Ως κίνητρα διεθνοποίησης, ορίζουμε τις εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις
που επηρεάζουν την απόφαση μιας επιχείρησης να ξεκινήσει, να αναπτύξει ή να
διατηρήσει τις διεθνείς της δραστηριότητες (Leonidou & Katsikeas,1996). Τα κίνητρα
αυτά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε εξωγενή, δηλαδή, κίνητρα που σχετίζονται
με παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και σε ενδογενή, σε
αυτά δηλαδή, που πηγάζουν από το εσωτερικό της επιχείρησης (Leonidou, 1998).
Ενδεικτικά, αναφέρουμε παρακάτω μερικά από τα σημαντικότερα ενδογενή και
εξωγενή κίνητρα.
Ενδογενή κίνητρα:


Αύξηση κερδών και πωλήσεων (Ball et al., 2010)



Προστασία εγχώριων αγορών (Yoder et al., 2016)



Επίτευξη οικονομιών κλίμακας και εμβέλειας (Beamish & Lu, 2001 )



Διαφοροποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων μέσω γεωγραφικής επέκτασης
(Χατζηδημητρίου, 2003)



Μείωση κόστους παραγωγής με εισαγωγή φθηνότερων πρώτων υλών και
ανθρώπινων πόρων (Minifie & West, 1998)



Εκμετάλλευση πρώτων υλών (Narula & Cuervo, 2015)



Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στο μάρκετινγκ (Χατζηδημητρίου, 2003)



Ποιοτική και τεχνολογική ανωτερότητα των προϊόντων (Χατζηδημητρίου,
2003)



Επιχειρηματική φήμη (Ozturk et al, 2015)



Ύπαρξη στελεχών με διεθνή εμπειρία και γνώσεις (Baroncheli & Cassia,
2015)



Βούληση της διοίκησης για διεθνή ανάπτυξη (Leonidou, 1998)

Εξωγενή κίνητρα:


Αυτόκλητες παραγγελίες από πελάτες του εξωτερικού (Bilkey & Tesar, 1977)



Κορεσμός της τοπικής αγοράς (Χατζηδημητρίου, 2003)
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Ακολουθώντας τον ανταγωνισμό (Χατζηδημητρίου, 2003)



Σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον στην εγχώρια αγορά (Χατζηδημητρίου, 2003)



Εχθρικό θεσμικό πλαίσιο και μη ελκυστική μακροοικονομική πολιτική από την
εγχώρια κυβέρνηση (Narula & Cuervo, 2015)



Στρατηγική θέση ξένης χώρας και πρόσβαση σε νέες αγορές (Αζαρία, 2010)



Πρόσβαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό (Ozturk et al., 2015)



Οικονομικά κίνητρα από ξένες κυβερνήσεις (Fletcher, 2001)



Ευνοϊκές συναλλαγματικές ισοτιμίες (Katsikeas, 1996)



Πολιτική και οικονομική σταθερότητα σε ελκυστικές χώρες (Ozturk et al., 2015)



Δυνατότητα επέκτασης πωλήσεων εποχιακών προϊόντων (Εθνικό παρατηρητήριο
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις)
Θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε ότι τα κίνητρα αυτά είναι σημαντικά μόνο

εφόσον τίθενται υπόψη της διοίκησης και αξιολογούνται από τον βασικό λήπτη
αποφάσεων (Leonidou and Katsikeas, 1996), ενώ συνήθως, αυτό που επηρεάζει
περισσότερο τις επιχειρήσεις είναι ένας συνδυασμός από κίνητρα, διαφορετικής
σημαντικότητας το καθένα (Narula, 2015). Η διεθνής πρακτική μας έχει δείξει ότι τα
εξωγενή κίνητρα αποτελούν ερέθισμα στα πρώτα, κυρίως, στάδια της διεθνοποίησης
όπου η επιχείρηση δρα παθητικά στα εξωτερικά καλέσματα και τις ευκαιρίες, ενώ
στην συνέχεια τα ενδογενή κίνητρα την ωθούν σε περισσότερο ενεργητικές κινήσεις
στρατηγικής σημασίας (Leonidou and Katsikeas, 1996).

1.5

Οι εξαγωγές ως μέθοδος διεθνοποίησης
Οι εξαγωγές είναι μία από τις δραστηριότητες που συμβάλουν στην αύξηση

του βαθμού διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, όπως αναφέραμε σε προηγούμενη
ενότητα. Αποτελούν, μάλιστα, την πιο δημοφιλή μέθοδο εισόδου σε μια ξένη αγορά,
ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (Leonidou & Katsikeas 2002), λόγω
των μικρότερων, σχετικά, επιχειρηματικών κινδύνων που συνεπάγονται, της χαμηλής
δέσμευσης πόρων που απαιτούν και της υψηλής ευελιξίας που προσφέρουν στη
διοίκηση (Leonidou & Katsikeas 1996). Συνήθως, τα οφέλη που μπορεί να
αποκομίσει μια επιχείρηση με τη συμμετοχή της στο εξαγωγικό εμπόριο είναι
μεγαλύτερα από ότι αν προσπαθούσε να αυξήσει τις πωλήσεις της στην εγχώρια
αγορά (Πανηγυράκης, 1999). Έτσι, οι επιχειρήσεις που υστερούν σε κεφάλαια και
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εμπειρία παραδοσιακά καταφεύγουν στη μέθοδο των εξαγωγών ως ένα πρώτο βήμα
για ανάπτυξη των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους (Lu & Beamish,
2001).
Από

την

άλλη,

οι

εξαγωγές

αποτέλεσαν

σημαντική

στρατηγική

δραστηριότητα και για τις μεγάλες και πολυεθνικές επιχειρήσεις, καθώς με αυτόν τον
τρόπο κατάφεραν να επεκταθούν σε παγκόσμιο επίπεδο και έπειτα να προχωρήσουνε
σε επόμενες, πιο πολύπλοκες και δεσμευτικές, στρατηγικές διεθνοποίησης
(Χατζηδημητρίου, 2003. Τέλος, οι εξαγωγές είναι ιδιαίτερα σημαντικές και για το νέο
είδος των Born Global επιχειρήσεων, όπως αναφέραμε πριν, καθώς με αυτόν τον
τρόπο επιτυγχάνουν γρήγορη είσοδο σε πολλές ξένες αγορές.
Η αξία των εξαγωγών αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια (Lojacono and
Venzin, 2014) και σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για το έτος 2013,
αντιπροσώπευαν το 29,8% του παγκόσμιου ΑΕΠ (Li et al., 2016). Για το λόγο αυτό,
η σημαντικότητά τους στις κοινωνίες και τις επιχειρήσεις είναι παραπάνω από
δεδομένη και οι περισσότερες χώρες έχουν ως κοινό στόχο την αύξηση της
εξαγωγικής τους δραστηριότητας (Ahmed et al, 2006).
Από μακροοικονομική σκοπιά, οι εξαγωγές βελτιώνουν τα συναλλαγματικά
αποθέματα των εθνικών οικονομιών, ενισχύουν την απασχόληση, δημιουργούν
διασυνδέσεις με προμηθευτές και πελάτες και συμβάλλουν στη γρήγορη οικονομική
πρόοδο και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της χώρας που εξάγει
(Πανηγυράκης, 1999; Leonidou and Katsikeas 1996). Από μικροοικονομική σκοπιά,
μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις, να
βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση, να αυξήσουν την παραγωγική τους
ικανότητα και να βελτιώσουν τα τεχνολογικά τους πρότυπα (Leonidou and Katsikeas
1996).
Μολονότι το χαρακτηριστικό των εξαγωγών είναι ότι αποτελούν την σχετικά
απλούστερη στρατηγική διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, δεν σημαίνει ότι η
ενασχόληση με το εξαγωγικό εμπόριο είναι το ίδιο απλή με το εγχώριο
(Χατζηδημητρίου, 2003). Αντιθέτως, είναι μία πολύπλοκη υπόθεση, καθότι μια
τυπική εξαγωγική δραστηριότητα προϋποθέτει την εμπλοκή και σοβαρή ενασχόληση
της διοίκησης με διάφορα κρίσιμα ζητήματα όπως είναι η αντιμετώπιση της
γεωγραφικής και πολιτισμικής απόστασης των λαών σε συνδυασμό με τις
διαφορετικές επιχειρηματικές πρακτικές που ακολουθούνται στις ξένες αγορές, τις
διαφορές στις δομές των καναλιών διάθεσης, τις υποδομές επικοινωνίας και
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μεταφοράς και το θεσμικό και νομικό πλαίσιο (Wood & Robertson 1999; Morgan et
al., 2011).

1.6

Σύνοψη κεφαλαίου
Στο αρχικό αυτό κεφάλαιο αναλύσαμε την έννοια της διεθνοποίησης των

επιχειρήσεων, ορίζοντάς την ως μια διαδικασία στην οποία οι επιχειρήσεις αυξάνουν
τη συμμετοχή τους στις διεθνείς αγορές, με σκοπό είτε να επιτύχουν σημαντικούς
στρατηγικούς στόχους, είτε να αντιμετωπίσουν τον εντεινόμενο από τις πολυεθνικές
επιχειρήσεις ανταγωνισμό. Όπως είδαμε, αυτό μπορούν να το πετύχουν μέσα από
τέσσερις γενικές κατηγορίες δραστηριοτήτων: α) Διεθνές εμπόριο προϊόντων, β)
Διεθνές εμπόριο υπηρεσιών, γ) Διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου και δ) Άμεσες
Ξένες Επενδύσεις.
Στη συνέχεια, παρουσιάσαμε τέσσερις βασικές προσεγγίσεις της διαδικασίας
της διεθνοποίησης, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την ταχύτητα και τον
τρόπο που αυτή θα πραγματοποιηθεί. Συγκεκριμένα, αναλύθηκε α) το μοντέλο της
Uppsala ως μία αλυσίδα καθορισμένων διαδοχικών σταδίων, β) το μοντέλο του Root,
το οποίο ερμηνεύει τη διαδικασία με παρόμοιο τρόπο, αναγνωρίζοντας, όμως,
περισσότερες μεθόδους διεθνοποίησης, γ) η προσέγγιση της απρόοπτης διαδικασίας,
η οποία στηρίζεται στην άποψη ότι η διαδικασία της διεθνοποίησης εξαρτάται,
κυρίως, από τον τρόπο που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν διάφορους εσωτερικούς
και εξωτερικούς παράγοντες και δ) η προσέγγιση των Born Global επιχειρήσεων, η
οποία

αναφέρεται

στην

προσπάθεια

των

καινοτόμων

και

εξειδικευμένων

επιχειρήσεων να καθιερώσουν άμεσα και ταυτόχρονα την παρουσία τους σε πολλές
χώρες.
Τέλος, παρουσιάστηκαν τα κίνητρα που στρέφουν τις επιχειρήσεις στις
διεθνείς αγορές και αναφέρθηκε η χρησιμότητα των εξαγωγών ως μία μέθοδος
διεθνοποίησης, η οποία προσφέρει υψηλή ευελιξία με σχετικά χαμηλό επιχειρηματικό
ρίσκο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

2.1

Εισαγωγή
Όπως αναφέραμε πριν, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την συνεχή επέκταση των

δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό με σκοπό είτε να επιβιώσουν, είτε να
βελτιώσουν τη θέση τους στο συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι
πολυεθνικές επιχειρήσεις αναζητούν διακαώς νέες αγορές, οι μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις επιδιώκουν διεθνείς πωλήσεις περισσότερο από ποτέ, ενώ οι Born
Global επιχειρήσεις εξαπλώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο από τα πρώτα, κιόλας,
στάδια της εξέλιξής τους. (Ozturk, et al, 2015). Η διαδικασία της διεθνοποίησης,
εντούτοις, ενσωματώνει ένα ευρύ φάσμα αποφάσεων, μεταξύ των οποίων είναι η
επιλογή της χώρας εισόδου (International Market Selection) και η επιλογή του τρόπου
εισόδου (Entry Mode Selection) στη χώρα αυτή (Ragland et al., 2015), με τις δύο
αυτές αποφάσεις να αποτελούν τα βασικά στοιχεία της συνολικής στρατηγικής
εισόδου σε μία ξένη χώρα (Market Entry Strategy) (Gorecka & Szałucka 2013) και
τους καθοριστικούς παράγοντες της επίδοσης των επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά
(Ragland et al., 2015; Schu & Morschett, 2017). Η παρούσα εργασία, ωστόσο, θα
ασχοληθεί συγκεκριμένα με το θέμα της επιλογής χώρας εισόδου για την περίπτωση
των εξαγωγικών επιχειρήσεων (Export Market Selection), θεωρώντας την επιλογή
αυτή ζωτικής σημασίας για την συνολική εξαγωγική τους επίδοση, την αύξηση της
ανταγωνιστικότητάς τους και την μετέπειτα πορεία της διεθνοποίησής τους (Morgan
et al., 2011).
Θα πρέπει να καταστεί σαφές, πως η επιλογή της χώρας εξαγωγής είναι μία
απόφαση στρατηγικής σημασίας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνολική
στάση και δέσμευση των μάνατζερ εξαγωγών και της διοίκησης (Navaro-Garcia,
2016). Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία ξεκινά αμέσως μόλις μια επιχείρηση
αποφασίσει ότι θέλει να ξεκινήσει ή να επεκτείνει τις εξαγωγικές της δραστηριότητες
και ολοκληρώνεται με την απόφαση της επιχείρησης να δράσει ή όχι σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής (Papadopoulos & Martin, 2011).
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2.2

Ορισμός του ζητήματος
Μπορούμε, λοιπόν, να ορίσουμε την διαδικασία επιλογής χώρας εξαγωγής ως

μια διαδικασία κατά την οποία οι επιχειρήσεις καθορίζουν τα κριτήρια με βάση τα
οποία θα επιλέξουν την ξένη αγορά, διερευνούν τα εμπόδια, την ελκυστικότητα και
τις δυνατότητες των υποψήφιων αγορών, ταξινομούν τις αγορές με βάση τα
καθορισμένα κριτήρια και επιλέγουν μία ή περισσότερες αγορές στις οποίες θα
επεκταθούν άμεσα, αλλά και αυτές που θεωρούν κατάλληλες για μετέπειτα
δραστηριοποίηση (Andersen & Strandskov, 1998). Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό
να θέτει η επιχείρηση τις προτεραιότητές της όσον αφορά το σύνολο των επιλεγμένων
χωρών και για μελλοντική είσοδο (Miecinskiene et al, 2014), καθώς οι χώρες αυτές
θα αποτελέσουν στόχο για την επιχείρηση σε περίπτωση που είτε αποτύχει στην
πρώτη της επιλογή, είτε αποφασίσει την άμεση επέκτασή της σε περισσότερες χώρες.
Οι Papadopoulos & Martin (2011) με τη σειρά τους ορίζουν την επιλογή
χώρας ως μια διαδικασία κατά την οποία οι επιχειρήσεις αναζητούν και αξιολογούν
συγκρίσιμες πληροφορίες για τις ξένες αγορές, τις βιομηχανίες, τα προϊόντα και τους
καταναλωτές με σκοπό να διαθέσουν επιτυχώς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στις
αγορές αυτές. Οι πληροφορίες είναι άκρως απαραίτητες για τις επιχειρήσεις, καθώς
κινούν ολόκληρη τη διαδικασία, συμβάλλοντας στη μείωση του βαθμού
αβεβαιότητας για τις ξένες χώρες, στην εξεύρεση λύσεων στα διάφορα προβλήματα
που προκύπτουν και στον καθορισμό των κατάλληλων στρατηγικών μάρκετινγκ
(Cavusgil, 1985). Όπως τονίζει ο Root (1987), οι νέες εξαγωγικές επιχειρήσεις
τείνουν, κυρίως λόγω απειρίας, να δίνουν περισσότερη έμφαση στη χρήση
πληροφοριών που ελαχιστοποιούν τους επιχειρηματικούς και πολιτικούς κινδύνους
κατά τη διαδικασία επιλογής, παρά στη μεγιστοποίηση των μεριδίων αγοράς στις
ξένες χώρες.
Τέλος, θα λέγαμε ότι η βασική προϋπόθεση, η οποία μάλιστα αποτελεί και
κινητήριο μοχλό της όλης διαδικασίας, είναι η πεποίθηση και η πρόβλεψη της
επιχείρησης ότι η εξαγωγική της δραστηριότητα στην ξένη αγορά που τελικά θα
επιλεχθεί θα είναι επικερδής (Miecinskiene et al., 2014). Αυτό σημαίνει ότι οι
επιχειρήσεις δεν εμπλέκονται στο ζήτημα της επιλογής χώρας εξαγωγής, εφόσον δεν
πιστεύουν ότι θα έχουν σημαντικά κέρδη στις νέες αυτές αγορές.
Η διαδικασία της επιλογής είναι αρκετή πολύπλοκη και οι επιχειρήσεις συχνά
συναντούν μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά την συγκέντρωση των έγκυρων
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πληροφοριών και την αξιολόγηση όλων των πιθανών ευκαιριών παγκοσμίως
(Steekamp et al., 2009). Μάλιστα, η δυσκολία αυτή τείνει να γίνεται μεγαλύτερη στην
περίπτωση των αναπτυσσόμενων χωρών, όπου η πρόσβαση ακόμα και σε βασικά
στοιχεία, όπως το επίπεδο εκπαίδευσης ή το επίπεδο εισοδήματος, είναι σχεδόν
ανέφικτη (Papadopoulos & Martin, 2011). Αρχικά, η επιχείρηση οφείλει να
διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους σχεδιάζει να εμπλακεί στο διεθνές
εμπόριο, εφόσον μια τέτοια κίνηση αυξάνει την έκθεσή της σε περισσότερους
κινδύνους, έπειτα να επιλέξει το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει σκοπό να διαθέσει
στις διεθνείς αγορές, και στο τέλος να αποφασίσει ποια ξένη αγορά ή αγορές θα
επιλέξει ώστε το εγχείρημά της να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες πιθανότητες
επιτυχίας (Gorecka & Szałucka, 2013).
Ωστόσο, η απόφαση της επιλογής χώρας δεν αποτελεί απλά ένα πρόβλημα
ανεύρεσης μιας καινούριας αγοράς για τα προϊόντα της επιχείρησης, αλλά, βασίζεται
στη σχέση μεταξύ του κόστους της επέκτασης σε μια συγκεκριμένη αγορά και των
αναμενόμενων αποδόσεων από την αγορά αυτή (Goudarz, 2014). Είναι πολύ
σημαντική απόφαση, καθώς μια λανθασμένη κίνηση μπορεί να οδηγήσει σε
αποτυχημένη είσοδο σε μία ή περισσότερες ξένες αγορές, αναστέλλοντας, έτσι, την
εξαγωγική επέκταση της επιχείρησης και αλλοιώνοντας την εμπιστοσύνη της
επιχείρησης στη διαδικασία της επιλογής χώρας (Τσόγκας, 2006). Εκτός αυτού,
όμως, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει την επιχείρηση σε πολύ δυσμενή οικονομική
και στρατηγική θέση (Goudarz, 2014). Το τελευταίο φαντάζει ακόμα πιο κρίσιμο για
τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς η σημερινή οικονομική ύφεση σε
συνδυασμό με τα ακραία προβλήματα ρευστότητας δεν αφήνουν πολλά περιθώρια
λαθών και απαιτούν πολύ προσεκτική επιλογή των εξαγωγικών στόχων
(Kanelopoulos & Skintzi 2016).

2.3

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία επιλογής
Όταν μια επιχείρηση αποφασίζει να επεκτείνει τις εξαγωγικές της

δραστηριότητες στις διεθνείς αγορές, αυτομάτως αυξάνει τον αριθμό των
ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) που τελικά επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων (Lojacono & Venzin, 2014), πολλαπλασιάζοντας τους παράγοντες που
επιδρούν στην ανάπτυξη ξένων αγορών. Γενικά, οι επιχειρήσεις προτιμούν να
επεκτείνονται σε αγορές όπου μπορούν να απολαύσουν σημαντικό ανταγωνιστικό
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πλεονέκτημα και στις οποίες η υψηλή ελκυστικότητα συνδυάζεται με χαμηλά επίπεδα
επιχειρηματικών κινδύνων (Sakarya, 2007). Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί περισσότεροι
παράγοντες, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της
επιχείρησης, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής χώρας και
καθορίζουν την επιτυχία της προσπάθειάς της για έναρξη, επέκταση αλλά και
διατήρηση των εξαγωγικών της δραστηριοτήτων. Στις παρακάτω ενότητες θα
αναφερθούμε σε αυτούς τους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες.

2.3.1

Ενδογενείς παράγοντες
Αν και ο βασικός στόχος της διαδικασίας επιλογής χώρας εξαγωγής είναι η

ανεύρεση ελκυστικών αγορών και η αξιολόγηση του μεγέθους των μελλοντικών
πωλήσεων εκεί (Cavusgil, 1985), οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία θα
πρέπει να μελετώνται όχι μόνο σε επίπεδο χωρών – στόχων, αλλά και σε επίπεδο
επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν κρίσιμοι παράγοντες που πηγάζουν από το
εσωτερικό της επιχείρησης και οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί στα αρχικά, κυρίως,
στάδια της διαδικασίας.
Σύμφωνα με τον Koch (2001), οι κρίσιμοι ενδογενείς παράγοντες
περιλαμβάνουν:
Τον στρατηγικό προσανατολισμό της επιχείρησης
Το στάδιο διεθνοποίησης της επιχείρησης
Τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης
Την εμπειρία της επιχείρησης στη διαδικασία επιλογής
Επιπρόσθετα, οι Johanson & Vahlne (1990) στηρίζουν την επιλογή της χώρας
εξαγωγής και την απόφαση για περαιτέρω εξέλιξη της διεθνοποίησης μιας
επιχείρησης στον παράγοντα της ψυχικής/ψυχολογικής απόστασης (Psychic Distance)
μεταξύ των χώρων προέλευσης και προορισμού, ορίζοντάς τον ως τον πλέον
σημαντικό.
2.3.1.Α. Στρατηγικός προσανατολισμός της επιχείρησης
Όπως αναφέρει ο Koch (2001), οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν στρατηγικούς
προσανατολισμούς, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν την εμπειρία τους σε ατομικό και
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ομαδικό επίπεδο, τις αξίες και τις στάσεις των εργαζομένων τους, τις αλλαγές στο
επιχειρησιακό τους περιβάλλον και τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί για
την εταιρεία. Ο στρατηγικός προσανατολισμός μιας επιχείρησης επηρεάζει τη
διαδικασία επιλογής χώρας με την έννοια ότι οι εξαγωγές αποτελούν μια αρχική,
αλλά πολύ σημαντική δραστηριότητα για τις περισσότερες επιχειρήσεις στην
προσπάθειά τους να αυξήσουν τον βαθμό διεθνοποίησής τους και, έτσι, οι επιλογές
εισόδου σε ξένες χώρες θα πρέπει να προσεκτικές. Αυτό, όπως υποστηρίζουν οι Ayob
& Senik (2015) στηρίζεται και στο γεγονός ότι η παγκόσμια αγορά είναι έντονα
διαφοροποιημένη όσον αφορά τα δυνητικά οφέλη και τους κινδύνους.
2.3.1.Β Το στάδιο διεθνοποίησης.
Το στάδιο της διεθνοποίησης, που στην παρούσα εργασία αναφέρεται στις
μεθόδους των εξαγωγών, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση εθνοκεντρικής,
περιφερειο-κεντρικής, πολυκεντρικής ή γεωκεντρικής στρατηγικής μάρκετινγκ
επηρεάζουν την επιλογή χώρας, αφού προοιωνίζουν την πορεία της διεθνοποίησης
αυτής. Οι επιχειρήσεις μπορούν είτε να εισέρχονται σε πλήθος χωρών, χωρίς να
ενδιαφέρονται για περαιτέρω ανάπτυξη, είτε να επιλέγουν χώρες εξαγωγής στις
οποίες σκοπεύουν να δεσμευτούν περισσότερο. Το στάδιο διεθνοποίησης συνδέεται
άμεσα με τον στρατηγικό προσανατολισμό της επιχείρησης, αφού ο στρατηγικός
προσανατολισμός αυξάνει, μειώνει ή εξαλείφει το ενδιαφέρον της επιχείρησης για
την πρόοδο της διεθνοποίησής της.
2.3.1.Γ Στρατηγικοί στόχοι της επιχείρησης
Οι στρατηγικοί στόχοι της επιχείρησης μπορούν να λάβουν πολλές μορφές και
η επιλογή τους επηρεάζεται από την παράδοση της επιχείρησης, το είδος του κλάδου
και τις προσωπικές προτιμήσεις των στελεχών και της διοίκησης. Για παράδειγμα, οι
στόχοι αυτοί μπορεί να αναφέρονται σε παγκόσμια ή τοπικά μερίδια αγοράς και σε
αύξηση των εσόδων σε διεθνή ή τοπική κλίμακα.
Επίσης, στρατηγικό στόχο αποτελεί και η βούληση των επιχειρήσεων για την
παγκόσμια/περιφερειακή εδραίωση της εικόνας τους ή τη μείωση των κινδύνων που
σχετίζονται με την επιβίωση ή ανάπτυξή τους. Αυτό, όμως, που επηρεάζει άμεσα την
επιλογή της χώρας εξαγωγής για μια επιχείρηση είναι ο ορίζοντας του στρατηγικού
σχεδιασμού των στόχων. Ο Koch (2001) αναφέρει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο
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χρονικός ορίζοντας του στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης, τόσο πιθανότερο
είναι η επιχείρηση αυτή να επιλέγει χώρες που παρουσιάζουν καλύτερη μακροχρόνια
προοπτική, έναντι των χωρών που φαίνονται ελκυστικές μόνο στην περίπτωση της
άμεσης εκμετάλλευσης των αγορών τους.
2.3.1.Δ Εμπειρία της επιχείρησης στη διαδικασία επιλογής χώρας
Η εμπειρία είναι ένας σημαντικός παράγοντας που διαμορφώνει την
στρατηγική κατεύθυνση της επιχείρησης, την εταιρική της κουλτούρα και τη
συλλογική γνώση και σοφία. Η έλλειψη επαρκούς και σχετικής εμπειρίας τείνει να
ισχυροποιεί την αίσθηση του κινδύνου και της αβεβαιότητας και δυσχεραίνει τη
διαδικασία επιλογής, αναβαθμίζοντας το ρόλο των πληροφοριών για τις ξένες χώρες
σε κρίσιμο παράγοντα επιλογής χώρας. Όπως υποστηρίζουν οι Sakarya et al. (2015),
στελέχη που έχουν εμπειρία στη διαδικασία της επιλογής χώρας, είναι ικανά να
αναγνωρίσουν και να εκμεταλλευτούν αναδυόμενες χώρες με μεγάλες προοπτικές
ανάπτυξης.
.
2.3.1.E Ψυχική – Ψυχολογική απόσταση (Psychic Distance)
Η ψυχική απόσταση είναι μια υποκειμενική θεώρηση της απόστασης των
χωρών προέλευσης και προορισμού, η οποία πηγάζει από πολιτισμικές, κυρίως,
διαφορές (Goudarz, 2014). Ο όρος αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Beckerman
(1956) στην προσπάθειά του να μελετήσει την επίδραση του μεγέθους των χωρών και
της μεταξύ τους απόστασης στον όγκο της εμπορικής τους δραστηριότητας.
Σύμφωνα, με τους Johanson & Vahlne (1990), η ψυχική ή ψυχολογική απόσταση
είναι αυτή που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την έναρξη των εξαγωγικών
δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, αφού περιλαμβάνει ένα σύνολο παραγόντων όπως
διαφορές στη γλώσσα, στην εκπαίδευση και μόρφωση, στις επιχειρηματικές
πρακτικές, στην κουλτούρα και στη βιομηχανική ανάπτυξη, που επηρεάζουν τη ροή
των πληροφοριών, οι οποίες είναι απαραίτητες στη διοίκηση, ώστε να επιλέξει τη
χώρα εισόδου (Arenius, 2005). Οι διαφορές αυτές εξακολουθούν να μεγαλώνουν την
απόσταση των χωρών και να επηρεάζουν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, παρά την
συνεχή παγκοσμιοποίηση και σύγκλιση των πολιτισμικών χαρακτηριστικών
(Drogendijk & Martin, 2008).
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Ο βαθμός της ψυχικής ομοιότητας μεταξύ της χώρας προέλευσης και της
χώρας προορισμού επηρεάζει την συνολική αντίληψη της διοίκησης σχετικά με την
ελκυστικότητα μιας ξένης αγοράς, αφού θεωρεί ότι οι ψυχικά πλησιέστερες χώρες
ενέχουν λιγότερους επιχειρηματικούς κινδύνους απ’ ότι οι ψυχικά μακρινές (Dib et
al., 2016). Έτσι λοιπόν, τα προβλήματα που σχετίζονται με αυτή την ψυχική
απόσταση ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν/επεκτείνουν τις εξαγωγικές
τους δραστηριότητες σε αγορές που είναι λιγότερο (ψυχικά) απόμακρες από την
εγχώρια αγορά, προκειμένου να αποφευχθούν, όσο το δυνατόν καλύτερα, τα
μειονεκτήματα που προκαλεί η έλλειψη εντοπιότητας (Li et al., 2015). Σύμφωνα με
τον Hakanson (2014), η αντίληψη της ψυχικής απόστασης μεταξύ των χωρών δεν
είναι συμμετρική και οι δύο αυτές χώρες δεν αισθάνονται το ίδιο ψυχικά απόμακρες η
μία από την άλλη.
Τέλος, οι Schu & Morschett (2017) υποστηρίζουν ότι στην επιλογή μιας χώρας
σημαντικότερο ρόλο παίζει η ψυχική απόσταση μεταξύ της υποψήφιας χώρας με την
προηγούμενη χώρα που εξήγαγε η επιχείρηση και όχι με την χώρα προέλευσης της
επιχείρησης. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι πέντε
ενδογενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία επιλογής χώρας εξαγωγής.

Στάδιο
διεθνοποίησ
ης

Ψυχική
απόσταση

Εμπειρία στη
διαδικασία

Ενδογενείς
παράγοντες

Στρατηγικός
προσ/λισμός

Στρατηγικοί
στόχοι

Σχήμα 6: Ενδογενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία επιλογής χώρας εξαγωγής.

2.3.3 Εξωγενείς παράγοντες
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2.3.3.Α Κατηγοριοποίηση κατά Wood & Karriker (2007)
Οι Wood & Karriker (2007) εξέτασαν λεπτομερώς τους παράγοντες που
επηρεάζουν τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των υποψήφιων χωρών
εξαγωγής σε 275 αμερικανικές εταιρείες αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, παρουσίασαν
μια λίστα με έξι κατηγορίες παραγόντων κατά σειρά σημαντικότητας ως εξής:
1. Πολιτικοί παράγοντες
2. Παράγοντες δυναμικότητας αγοράς
3. Οικονομικοί παράγοντες
4. Πολιτισμικοί παράγοντες
5. Παράγοντες σχετικοί με τις υποδομές της χώρας
6. Νομικοί παράγοντες
Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα που ακολουθεί, μπορούμε να δούμε τις κατηγορίες
και το σύνολο των παραγόντων όπως τους παρουσίασαν οι Wood & Karriker (2007):
Πίνακας 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή χώρας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1. Πολιτικοί παράγοντες

2. Παράγοντες
δυναμικότητας αγοράς
3. Οικονομικοί παράγοντες

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
i.

Πολιτική σταθερότητα

ii.

Διπλωματικές σχέσεις

iii.

Εσωτερική διακυβέρνηση

i.

Συνολική ζήτηση

ii.

Κόστος προσαρμογής προϊόντων/ υπηρεσιών

iii.

Ανταγωνισμός στην ξένη αγορά

i.

Ανάπτυξη αγοράς και επίδοση της οικονομίας

ii.

Παραγωγική δυναμικότητα

iii.

Επίπεδα κατανάλωσης

i.

Πολιτισμική ομοιογένεια στην ξένη χώρα

ii.

Πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των χωρών

5. Παράγοντες σχετικοί με

i.

Κανάλια διανομής (κόστος, αποδοτικότητα)

τις υποδομές της χώρας

ii.

Υποδομές επικοινωνίας

iii.

Γεωγραφία

4. Πολιτισμικοί παράγοντες

6. Νομικοί παράγοντες

i.

Δασμολογικά εμπόδια και φόροι

ii.

Μη δασμολογικά εμπόδια

iii.

Άλλοι νομικοί κανονισμοί

Πηγή: Wood R., and Karriker J., 2007
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1) Πολιτικοί παράγοντες
α) Στον παράγοντα της πολιτικής σταθερότητας περιλαμβάνονται
i.

Η ισχύς της κυβέρνησης της ξένης χώρας,

ii.

Ο βαθμός της πολιτικής ελευθερίας των αντιπολιτευόμενων σχημάτων,

iii.

Ο βαθμός των τοπικών εργασιακών αναταραχών και η ικανότητα της
κυβέρνησης να τις αντιμετωπίσει,

iv.

Ο βαθμός σταθερότητας και εσωτερικής ειρήνης.

β) Οι διπλωματικές σχέσεις αφορούν
i.

Την ποιότητα των επίσημων σχέσεων των κυβερνήσεων των δύο χωρών

ii.

Την έκταση των περιορισμών στο μεταξύ τους εμπόριο ως αποτέλεσμα
των πολιτικών τους διαφορών

γ) Ο παράγοντας της εσωτερικής διακυβέρνησης αφορά
i.

Τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα

ii.

Τα κίνητρα που δίνει για την ανάπτυξη του ιδιωτικού επιχειρείν.

2. Παράγοντες δυναμικότητας αγοράς
α) Η συνολική ζήτηση αφορά
i.

Τη δυνατότητα των ξένων πελατών να αγοράσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες
της επιχείρησης,

ii.

Το μέσο ετήσιο μέγεθος πωλήσεων του προϊόντος/υπηρεσίας που
αντιστοιχεί σε αυτό της επιχείρησης

iii.

Την ανάπτυξη και τις μελλοντικές τάσεις του τμήματος αγοράς για την
οποία ενδιαφέρεται η επιχείρηση

iv.

Τις ευκαιρίες αντιστάθμισης της εποχικότητας που ενδεχομένως να
χαρακτηρίζει τη ζήτηση των προϊόντων της επιχείρησης

β) Το κόστος προσαρμογής περιλαμβάνει
i.

Τη διαθεσιμότητα και το κόστος των εξαρτημάτων και της τεχνικής
υποστήριξης που ίσως να απαιτεί το προϊόν της επιχείρησης

ii.

Την ανάγκη για προσαρμογή των προϊόντων/υπηρεσιών στα εγχώρια
καταναλωτικά πρότυπα και τις τεχνικές απαιτήσεις.

γ) Ο παράγοντας του ανταγωνισμού περιλαμβάνει
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i.

Τον αριθμό και τα είδη των ανταγωνιστικών προϊόντων

ii.

Τα μερίδια αγοράς και τον βαθμό ανάπτυξης των ανταγωνιστών

iii.

Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ανταγωνιστών

iv.

Το επίπεδο τιμών των ανταγωνιστικών προϊόντων.

3. Οικονομικοί παράγοντες
α) Ο παράγοντας της ανάπτυξης της αγοράς περιλαμβάνει
i.

Το ΑΕΠ και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ξένης χώρας

ii.

Τα συναλλαγματικά αποθέματα του νομίσματος της χώρας προέλευσης

iii.

Τα επίπεδα εκπαίδευσης και απασχόλησης

iv.

Τα επίπεδα του πληθωρισμού των τελευταίων ετών

v.

Τις τάσεις στη διακύμανση του εμπορικού ισοζυγίου.

β) Η παραγωγική δυναμικότητα περιλαμβάνει
i.

Το βαθμό χρήσης σύγχρονων και αποδοτικών μεθόδων στη δημιουργία
των προϊόντων και των υπηρεσιών

ii.

Την επάρκεια της χώρας σε φυσικούς πόρους

iii.

Την ποικιλία και το εύρος όλων των τοπικών προϊόντων σε σύγκριση με
αυτή των εισαγόμενων.

γ) Ο παράγοντας «κατανάλωση» περιλαμβάνει
i.

Την κατά κεφαλή χρήση καταναλωτικών προϊόντων όπως Η/Υ,
τηλεόραση, αυτοκίνητα κλπ.,

ii.

Την κατά κεφαλή κατανάλωση φαγητού, ενέργειας και βιομηχανικών
προϊόντων (μέταλλο, τσιμέντο, γυαλί κλπ.)

4. Πολιτισμικοί παράγοντες
α) Η πολιτισμική ομοιογένεια αναφέρεται
i.

Στον αριθμό των πολιτισμικών ομάδων στην ξένη χώρα με βάση εθνικές,
φυλετικές, θρησκευτικές και γλωσσικές διαφορές,

ii.

Στο βαθμό της αρμονίας και των προστριβών μεταξύ των πολιτισμικών
ομάδων

iii.

Στις διαφορές του life style των πολιτισμικών ομάδων

β) Οι πολιτισμικές διαφορές των δύο χωρών έχουν να κάνουν με
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i.

Το βαθμό της υιοθέτησης των δυτικών προτύπων1 στην ξένη χώρα,

ii.

Το βαθμό χρήσης της αγγλικής γλώσσας στην επιχειρηματική κοινότητα

iii.

Το βαθμό υιοθέτησης των «δυτικών» επιχειρηματικών πρακτικών στην
χώρα αυτή,

iv.

Τις διαφορές στην εικόνα που σχηματίζουν για το προϊόν σε σύγκριση με
τους καταναλωτές της χώρας προέλευσης.

5. Παράγοντες σχετικοί με τις υποδομές της χώρας
α) Τα κανάλια διανομής αφορούν
i.

το κόστος και την αποδοτικότητα των μεταφορών από την χώρα
προέλευσης στην ξένη χώρα

ii.

Το κόστος και την αποδοτικότητα των μεταφορών εντός της ξένης χώρας

iii.

Το κόστος της αποθήκευσης

iv.

Το βαθμό ανάπτυξης των δικτύου χονδρικής/λιανικής πώλησης.

β) Οι υποδομές επικοινωνίας αφορούν
i.

Το κόστος και την αποδοτικότητα των επικοινωνιών εντός και προς τη
χώρα εξαγωγής

ii.

Το κόστος και την αποδοτικότητα των εμπορικών εκθέσεων και της
προβολής στην ξένη χώρα

γ) Ο παράγοντας της γεωγραφίας περιλαμβάνει την έκταση της χώρας, την
τοπογραφία, τις κλιματικές συνθήκες και τη συχνότητα/πιθανότητα των φυσικών
καταστροφών
6. Νομικοί παράγοντες
α) Τα δασμολογικά εμπόδια/φόροι περιλαμβάνουν
i.

Το ακριβές επίπεδο των δασμών, φόρων εισαγωγής και ΦΠΑ στην ξένη
χώρα

ii.

Την κοινή αγορά ή εμπορική συμφωνία που ίσως υπάρχει ανάμεσα στις
δύο χώρες

β) Τα μη δασμολογικά εμπόδια αφορούν

1

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν ως χώρα εξαγωγής την Αμερική και για το λόγο αυτό έχουν ως
κριτήριο την αγγλική γλώσσα και τα «αμερικανικά πρότυπα και πρακτικές»
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i.

Τα ποιοτικά πρότυπα και προδιαγραφές (standards) που θέτει η ξένη χώρα

ii.

Τα απαιτούμενα έγγραφα/άδειες εισαγωγής

iii.

Τις ποσοστώσεις που έχει επιβάλει η ξένη χώρα. (μαζί με χρήση Ball et
al., 2014)

γ) Άλλοι νομικοί κανονισμοί όπως
i.

Απαιτήσεις θεώρησης (Visa) στην ξένη χώρα

ii.

Νόμοι της ξένης χώρας που επηρεάζουν τη σχέση της επιχείρησης με τους
ενδιάμεσους (πληρωμές, αποζημιώσεις)

iii.

Νόμοι που ρυθμίζουν/περιορίζουν τη διαφήμιση και την προώθηση στην
ξένη χώρα

iv.

Προστασία ευρεσιτεχνιών, πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών
σημάτων στην ξένη χώρα.

2.3.3.B Η περίπτωση των αναπτυσσόμενων χωρών (Cavusgil, 1997)
Μία πιο εξειδικευμένη προσέγγιση του θέματος γίνεται από τον Cavusgil (1997),
στην εμπειρική του έρευνα για την ελκυστικότητα 25 αναδυόμενων αγορών,
σύμφωνα με τη λίστα του Economist (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Οι
παράγοντες και η στάθμιση των μεταβλητών τους παρουσιάζονται παρακάτω:
1. Μέγεθος αγοράς (Συνολικός πληθυσμός).
2. Ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς (Μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του
κλάδου).
3. Ένταση της αγοράς.
a. Κατά κεφαλή ιδιωτική κατανάλωση με 50% βαρύτητα.
b.

Ισοτιμία αγοραστικής δύναμης με 50% βαρύτητα.

4. Προοπτικές κατανάλωσης (Μέγεθος μεσαίας τάξης).
5. Εμπορικές υποδομές.
a. Αριθμός τηλεφωνικών γραμμών 20%.
b. Πυκνότητα ασφαλτοστρωμένων δρόμων 20%.
c. Κατά κεφαλή αριθμός φορτηγών και λεωφορείων 20%.
d. Πληθυσμός ανά κατάστημα λιανικής 20%.
e. Ποσοστό νοικοκυριών με έγχρωμη τηλεόραση 20%
6. Οικονομική ελευθερία (Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας).
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7. Δεκτικότητα της αγοράς.
a. Ρυθμός μέσης ετήσιας ανάπτυξης εισαγωγών από τις Η.Π.Α 60%
b. Κατά κεφαλή εισαγωγές από τις Η.Π.Α. 40%
Πίνακας 2: Εξωτερικοί παράγοντες επιλογής αναδυόμενης χώρας
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ

1. Μέγεθος αγοράς

4/20

Συνολικός πληθυσμός

2. Ρυθμός ανάπτυξης της

3/20

Μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης
του κλάδου

αγοράς
3. Ένταση της αγοράς

Κατά κεφαλή ιδιωτική κατανάλωση

3/20

(50% βαρύτητα)
Ισοτιμία αγοραστικής δύναμης
(50% βαρύτητα)
4. Προοπτικές κατανάλωσης

2/20

Μέγεθος μεσαίας τάξης

5. Εμπορικές υποδομές

2/20

Αριθμός τηλεφωνικών γραμμών
(20%)
Πυκνότητα ασφαλτοστρωμένων
δρόμων (20%)
Κατά κεφαλή αριθμός φορτηγών και
λεωφορείων (20%)
Πληθυσμός/καταστήματα λιανικής
(20%).
Ποσοστό νοικοκυριών με έγχρωμη
τηλεόραση (20%)

6. Οικονομική ελευθερία

2/20

Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας

7. Δεκτικότητα της αγοράς

4/20

Ρυθμός μέσης ετήσιας ανάπτυξης
εισαγωγών από τις Η.Π.Α 60%
Κατά κεφαλή εισαγωγές από τις
Η.Π.Α 40%

Πηγή: Cavusgil et al., 1997
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Λίγα χρόνια αργότερα οι Cavusgil et al., (2004) πρόσθεσαν άλλους τρεις παράγοντες
στην προσπάθειά τους να εναρμονίσουν την προηγούμενη μελέτη με τα νέα δεδομένα
της συνεχόμενης τεχνολογικής προόδου, αλλά, και των συχνών πολιτικών και
κοινωνικών αναταραχών που παρατηρούνται σε πολλά σημεία του πλανήτη. Οι νέοι
αυτοί παράγοντες είναι:
1. Αριθμός παροχών Internet ανά εκατ. πληθυσμού.
2. Δείκτης ελευθερίας (Freedom Index), ο οποίος αφορά την προστασία των
πολιτικών δικαιωμάτων και της αστικής ελευθερίας στην ξένη χώρα.
3. Κίνδυνος χώρας (Country Risk), o οποίος αναφέρεται στους πολιτικούς,
πιστωτικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους που διατρέχει η επιχείρηση
στην ξένη χώρα.

2.4 Σύνοψη κεφαλαίου
Στο κεφάλαιο 2 αναφερθήκαμε στο ζήτημα της επιλογής χώρας για εξαγωγική
δραστηριοποίηση, το οποίο, σύμφωνα με τη διεθνή αρθρογραφία, αποτελεί
σημαντικό κομμάτι της συνολικής στρατηγικής εισόδου σε μία ξένη αγορά. Ορίσαμε
την επιλογή χώρας εξαγωγής ως μια διαδικασία στην οποία οι επιχειρήσεις
αναζητούν και αξιολογούν τα χαρακτηριστικά των ξένων αγορών με βάση κάποια
κριτήρια, ώστε να διαθέσουν επιτυχώς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στις αγορές
αυτές. Όπως αναφέραμε, βασική προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας
επιλογής είναι η κατανόηση των λόγων που ωθούν την επιχείρηση σε μια τέτοια
κίνηση.
Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά περίπλοκη και βασίζεται στην αξιοπιστία των
πληροφοριών και τη σωστή αξιολόγησή τους από τη διοίκηση, ενώ, οι παράγοντες
που την επηρεάζουν πηγάζουν τόσο από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης,
όσο και το εξωτερικό. Ως ενδογενείς παράγοντες αναφέραμε τον στρατηγικό
προσανατολισμό της επιχείρησης, το στάδιο της διεθνοποίησης στο οποίο βρίσκεται,
τους στρατηγικούς της στόχους, την εμπειρία της στη διαδικασία επιλογής και, τέλος,
την αντίληψή της για την ψυχική απόσταση που την χωρίζει από την χώρα εξαγωγής.
Ως εξωγενείς παράγοντες αναφέρθηκαν τα χαρακτηριστικά της χώρας που
σχετίζονται με το πολιτικό, πολιτισμικό, νομικό και οικονομικό περιβάλλον που
καλείται να αντιμετωπίσει η εξαγωγική επιχείρηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΑΣ
3.1

Εισαγωγή
Δεδομένου ότι ο αριθμός των εν δυνάμει αγορών – στόχων παγκοσμίως είναι

τεράστιος, είναι σχεδόν απίθανο, αλλά και αφελές για μία επιχείρηση να τις
ερευνήσει όλες διεξοδικά (Cavusgil, 1985). Αντί αυτού, η επιχειρηματική και
ακαδημαϊκή κοινότητα έχει δημιουργήσει αρκετά μοντέλα στην προσπάθειά της να
διευκολύνει τη διαδικασία και να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας των εξαγωγικών
επιχειρήσεων. Τα μοντέλα αυτά διερευνούν και αξιολογούν τις αγορές με βάση τη
συνολική τους ελκυστικότητα, τη φυσική και ψυχική απόσταση που τις χωρίζει από
τη χώρα προέλευσης και την ευκολία της πρόσβασής τους σε αυτές.
Κατηγοριοποιούνται, δε, στη βάση τεσσάρων διαφορετικών προσεγγίσεων.
Η πρώτη είναι η συστηματική (κανονιστική) προσέγγιση, η οποία
χρησιμοποιεί μια αυστηρά δομημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, λαμβάνοντας
υπόψη ποικίλες στατιστικές μεθόδους και παράγοντες που αναλύουν τη δυναμική,
την ελκυστικότητα, τους περιορισμούς και τους κινδύνους των αγορών – στόχων. Η
δεύτερη είναι η μη συστηματική προσέγγιση, η οποία υπαγορεύει μια πιο
υποκειμενική διαδικασία επιλογής που βασίζεται, κυρίως, στη διαίσθηση και την
εμπειρία της διοίκησης, αψηφώντας τη λογική της βελτιστοποίησης της τελικής
επιλογής (Andersen & Buvik, 2002; Muso & Francioni, 2012). Η τρίτη προσέγγιση
αποτελεί έναν συνδυασμό των δύο προηγούμενων και έχει σκοπό να αξιοποιήσει
τόσο τα ορθολογικά, όσο και τα μη ορθολογικά κριτήρια, ώστε να αποφέρει όσο το
δυνατόν πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα (Marchi et al., 2014). Τέλος, η τέταρτη είναι η
προσέγγιση των σχέσεων, η οποία δεν επικεντρώνεται στην ελκυστικότητα της ξένης
χώρας, αλλά εστιάζει περισσότερο στις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ του εξαγωγέα
και του υποψήφιου διεθνούς συνεργάτη του (Andersen & Buvik, 2002).

3.2

Συστηματική προσέγγιση
Όπως αναφέραμε πριν, η συστηματική προσέγγιση χρησιμοποιεί μια επίσημη

διαδικασία λήψης αποφάσεων με αυστηρά καθορισμένα κριτήρια, με τα στοιχεία της
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ορθολογικότητας και του στρατηγικού σχεδιασμού να αποτελούν το κύριο όχημα για
την πορεία της επέκτασης των διεθνών δραστηριοτήτων τους (Andersen & Buvik,
2002). Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν συστηματικές μεθόδους δεν αναζητούν απλά
μια ακόμη δεξαμενή υποψήφιων πελατών, αλλά στοχεύουν στη δημιουργία μιας
«δεύτερης εγχώριας αγοράς, μιας ξένης αγοράς στην οποία θα είναι σχεδόν τόσο
ισχυρές όσο στην εγχώρια αγορά τους» (Lojacono & Venzin, 2014 p. 290).
Η

συστηματική

προσέγγιση

έχει

στόχο

να

ελαχιστοποιήσει

τους

επιχειρηματικούς κινδύνους και να αποφευχθούν σφάλματα που οδηγούν σε
αποτυχημένη εξαγωγική προσπάθεια όπως το κακό timing, η μη κατανόηση των
καταναλωτικών προτιμήσεων και των δικτύων διανομής, η λανθασμένη αξιολόγηση
των μακροοικονομικών δεικτών κ.α. (Yoder et al, 2016). Ενδεικτικό είναι, άλλωστε,
το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που υιοθετούν συστηματική προσέγγιση αφιερώνουν
διαφορετικά ποσά κεφαλαίου για την ανάπτυξη της κάθε μίας εξαγωγικής αγοράς,
αφού η επένδυσή τους εξαρτάται από την αξιολόγηση που έχουν κάνει για την
συνολική ελκυστικότητα και ευκολία πρόσβασης στις χώρες αυτές (Lojacono &
Venzin, 2014).
Με βάση την προσέγγιση αυτή, τα μοντέλα επιλογής είναι αυστηρά
καθορισμένα και δομημένα σε ένα σύνολο ιεραρχικών σταδίων που επιλύουν κρίσιμα
προβλήματα και προκλήσεις όπως (Andersen & Buvik, 2002; Marchi et al, 2014) :
1. Καθορισμός των στόχων της επιχείρησης
2. Επιλογή των κριτηρίων και μεταβλητών επιλογής χώρας
3. Στάθμιση των κριτηρίων και των μεταβλητών
4. Ορισμός ενός συνόλου εναλλακτικών χωρών – στόχων
5. Αξιολόγηση των εναλλακτικών στόχων με βάση τα κριτήρια
6. Αξιολόγηση και επιλογή βέλτιστης λύσης
Ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων χρησιμοποιεί ποσοτικές μεθόδους, βασιζόμενος σε
μακροοικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που αποκομίζει από δευτερογενείς πηγές
και ανοιχτά δεδομένα και αυτό του επιτρέπει να προβεί σε ορθολογικές αποφάσεις
κάθε φορά, επιλέγοντας εξίσου λογικές χώρες – στόχους (Marchi et al, 2014). Όπως
τονίζουν οι Lojacono & Venzin (2014), η υιοθέτηση μεθόδων στρατηγικής
προσέγγισης δεν συνοδεύεται απαραίτητα από την πλήρη προσαρμογή του μίγματος
μάρκετινγκ στις εξαγωγικές χώρες, αλλά σημαίνει ότι η επιχείρηση λαμβάνει
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τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το βαθμό της προσαρμογής του μίγματος στις
χώρες αυτές.
Τα μοντέλα της συστηματικής προσέγγισης είθισται να χρησιμοποιούν μια
αφαιρετική μέθοδο με παγκόσμια σκοπιά, αξιοποιώντας το σύνολο όλων των
διαθέσιμων χωρών για τις οποίες διατίθενται δευτερογενή μακροοικονομικά στοιχεία
και στις οποίες δεν παρουσιάζονται εμπόδια που να αποτρέπουν την είσοδο ξένων
επιχειρήσεων (Koch, 2001; Gorecka & Szalucka, 2013). Χρησιμοποιούν διάφορα
στοιχεία μακροοικονομικού επιπέδου όπως επίπεδο εισοδήματος, ζήτηση, μέγεθος
και ρυθμός ανάπτυξης αγοράς (Sakarya et al., 2007).
Η σημασία και η ανάγκη επιλογής των ξένων αγορών με συστηματικό τρόπο
τονίσθηκαν από διάφορους ερευνητές (Cavusgil, 1985; Muso & Francioni, 2012;
Papadopoulos et al., 2002) με κυριότερο επιχείρημα αυτό της συνεχούς αύξησης της
πολυπλοκότητας των αγορών διεθνώς και της ανάγκης των επιχειρήσεων να
εδραιώσουν μια παγκόσμια στρατηγική ανταγωνισμού (Papadopoulos et al., 2002).
Συγκεκριμένα, οι Brouthers & Nakos (2005) υποστηρίζουν ότι όσο πιο συστηματική
είναι η διαδικασία της στόχευσης και επιλογής ξένης αγοράς, τόσο καλύτερη είναι η
επίδοση της επιχείρησης στις εξαγωγές. Σε μια έρευνά τους σε δείγμα 112 ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (σύμφωνα με την έρευνα αυτή, ΜΜΕ θεωρούνται όσες
επιχειρήσεις απασχολούν κάτω από 100 υπαλλήλους) συμπέραναν ότι όσες από τις
επιχειρήσεις αυτές εφάρμοσαν μια μέθοδο συστηματικής προσέγγισης βελτίωσαν
αισθητά την εξαγωγική τους επίδοση.
Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν
ανταγωνίζονται μόνο τις τοπικές επιχειρήσεις της εκάστοτε χώρας ή τις πολυεθνικές
που είναι εγκατεστημένες εκεί, αλλά έχουν να αντιμετωπίσουν και τις εγχώριες
εξαγωγικές επιχειρήσεις που έχουν στοχεύσει στην ίδια αγορά (Papadopoulos et al.,
2002). Αυτό είναι ένα φαινόμενο που περιπλέκει ακόμα πιο πολύ την όλη διαδικασία
της επιλογής χώρας και τις δραστηριότητες μάρκετινγκ στη χώρα αυτή και αποτελεί
τον λόγο που οι Muso & Francioni (2012) υπογραμμίζουν την σημασία της
υιοθέτησης μιας περισσότερο στρατηγικής προσέγγισης όσο αυξάνεται το επίπεδο
του διεθνούς ανταγωνισμού. Όπως υπογραμμίζουν, η αποτελεσματικότητα της
συνολικής στρατηγικής διεθνούς μάρκετινγκ της επιχείρησης θα καθορίζεται από την
επιλογή της ξένης αγοράς – στόχου και την συμβατότητά της με τα χαρακτηριστικά
και τους στρατηγικού της στόχους.
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3.3

Μη συστηματική προσέγγιση
Αν και η επιλογή μεθόδων της συστηματικής προσέγγισης φαίνεται πιο

λογική στον επιχειρηματικό κόσμο, η πρακτική της δεν συναντάται συχνά στις
επιχειρήσεις (Brewer, 2001). Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που είτε απλά
ανταποκρίνονται σε απροσδόκητες παραγγελίες από ξένες χώρες (Bilkey & Tesar,
1977), είτε ακολουθούν μια υποκειμενική και ορμώμενη από προσωπικές πεποιθήσεις
και φιλοδοξίες διαδικασία (Alexander et al., 2007). Έτσι, λοιπόν, σε αντίθεση με την
προηγούμενη προσέγγιση, η μη συστηματική προσέγγιση χαρακτηρίζεται από
υποκειμενική αντιμετώπιση του ζητήματος και δεν περιλαμβάνει αυστηρούς κανόνες
και τεχνικές στη διαδικασία της επιλογής χώρας (Muso & Francioni, 2012).
Οι επιχειρήσεις που την υιοθετούν ανταποκρίνονται, συνήθως, σε κάποιες
τυχαίες εξωτερικές καταστάσεις, χωρίς να έχουν προηγουμένως σχεδιάσει ένα σαφές
επιχειρησιακό πλάνο δράσης (Ozturk et al., 2015). Αυτό είναι εμφανές ιδιαίτερα στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν περιορισμένους πόρους και κεφάλαια,
αδυνατώντας να προσεγγίσουν το θέμα επαγγελματικά και διεξοδικά (Andersen &
Strandskov, 1998). Επίσης, όπως αναφέρουν οι Muso & Francioni (2012), στις
περισσότερες από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι στρατηγικές αποφάσεις
επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό είτε από τους προσωπικούς στόχους του ιδιοκτήτη
της επιχείρησης, είτε από παράγοντες όπως η σταθερότητα της επιχείρησης, η απειρία
των στελεχών, η δυσκολία πρόσβασης σε έγκυρες πληροφορίες, οι περιορισμένοι
πόροι, αλλά, και η αντίσταση του οργανισμού στην αλλαγή (Papadopoulos et al.,
2002; Marchi et al, 2014). Το φαινόμενο αυτό, όπως υποστηρίζει ο Cavusgil (1985),
σχετίζεται άμεσα και με τη σημαντικότητα των εξαγωγών για την επιχείρηση και τη
σπουδαιότητα που προσδίδει η διοίκησή της στο σύνολο της διαδικασία της
ανάλυσης και αξιολόγησης των υποψήφιων προς εξαγωγές χωρών.
Το αντίθετο βλέπουμε να συμβαίνει στις μεγάλες και πολυεθνικές εταιρίες, οι
οποίες έχουν αναπτύξει επιτυχημένες διοικητικές πολιτικές και διαδικασίες. Οι
εταιρίες αυτές διαθέτουν στελέχη με διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία και οι
στρατηγικές τους αποφάσεις δεν καθορίζονται από τις φιλοδοξίες ή τις πεποιθήσεις
ενός προσώπου και από την αντίδραση του οργανισμού σε κάποια συγκυρία (Muso &
Francioni, 2012). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην έρευνα των Bilkey & Tesar (1977)
το 60% των εξαγωγικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Wisconsin των Η.Π.Α.
επέλεξαν χώρα και ξεκίνησαν τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες λόγω
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απροσδόκητων παραγγελιών από εξωτερικούς πελάτες, ενώ σε έρευνα των Muso &
Francioni (2012) οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν υιοθετούν συστηματική
προσέγγιση αποτελούν το 75,1% του δείγματος των 221 επιχειρήσεων.
Η μη συστηματική αυτή προσέγγιση του προβλήματος χαρακτηρίζεται από
έλλειψη ξεκάθαρης στρατηγικής ανταγωνισμού και μακροχρόνιου σχεδίου επίτευξης
επιχειρηματικών στόχων (Lojacono & Venzin, 2014) και η βασική της αρχή είναι ότι
οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικεντρώσουν την εξαγωγική τους επέκταση στις
αγορές όπου απαιτείται η μικρότερη προσαρμογή, ώστε και η επίδοσή τους σε αυτές
να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη (Andersen & Strandskov, 1998). Στα πλαίσια
αυτής της προσέγγισης, οι επιχειρήσεις δεν αναλύουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για
τις ξένες αγορές μέσω επίσημων συστημάτων και κανόνων, ούτε θεωρούν ότι όλες οι
χώρες είναι εν δυνάμει εξαγωγικοί στόχοι. Αντιθέτως, λαμβάνουν αποφάσεις που
στηρίζονται στην αποφυγή του συνολικού κινδύνου, ως κυριότερου παράγοντα
επιλογής χώρας (Marchi et al., 2014). Επιλέγουν δηλαδή μια ξένη αγορά που
θεωρούν ελκυστική με βάση τα υποκειμενικά τους κριτήρια και απλά εξετάζουν
ευδιάκριτους κινδύνους και εμπόδια που, ενδεχομένως, να τους βοηθήσουν στην
τελική επιλογή της χώρας.
Τα μοντέλα της προσέγγισης αυτής δεν έχουν αφετηρία το σύνολο των χωρών
παγκοσμίως και, έτσι, δεν φτάνουν στην τελική τους επιλογή απορρίπτοντας τις
λιγότερο ελκυστικές χώρες σταδιακά. Αντιθέτως, χαρακτηρίζονται από διασταλτική
(expansive) μέθοδο, η οποία σχετίζεται με την επιλογή νέων αγορών με βάση τη
φυσική και ψυχική απόσταση από την εγχώρια αγορά ή τις χώρες που ήδη
δραστηριοποιείται, δηλαδή, με βάση τις ομοιότητες των χωρών σε πολιτικούς,
κοινωνικούς και οικονομικούς όρους (Koch, 2001; Gorecka & Szalucka, 2013) και
όχι με κριτήρια όπως μέγεθος αγοράς και συνολική ζήτηση (Steekamp et al., 2009).
Αυτό είναι κάτι που έθιξε και ο Davidson (1983), οποίος έδωσε μεγάλη έμφαση στον
παράγοντα της ομοιότητας των δύο χωρών και ανέφερε ότι οι μικρές και άπειρες
επιχειρήσεις είναι αυτές που εμπιστεύονται αυτόν τον παράγοντα, στην προσπάθειά
τους να επιχειρήσουν τις πρώτες τους διεθνείς δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τους Lojacono & Venzin (2014), η μη συστηματική προσέγγιση
θα μπορούσε να κριθεί επιτυχημένη μόνο στην περίπτωση των αναδυόμενων χωρών,
όπου ο διεθνής ανταγωνισμός είναι σχετικά περιορισμένος και η σχέση μεταξύ
δυναμικότητας αγοράς και επιχειρηματικού ρίσκου είναι αρκούντως ικανοποιητική.
Σε αυτές τις χώρες οι επιχειρήσεις μπορούν να καταφέρουν σημαντική εξαγωγική
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δραστηριότητα με μικρή, σχετικά, έρευνα και δέσμευση πόρων. Μόλις όμως
εμφανιστούν διεθνείς παίκτες με εξαγωγικό προσανατολισμό, στρατηγική προσέγγιση
των εξαγωγικών στόχων και αυξημένα επίπεδα δέσμευσης στην αγορά αυτή, οι
ευκαιριακές επιχειρήσεις γρήγορα χάνουν μερίδια αγοράς και αντί να αυξήσουν τη
δέσμευσή τους, αναζητούν την επόμενη αναδυόμενη αγορά – στόχο. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις που δεν ακολουθούν συστηματοποιημένες
διαδικασίες επιλογής χώρας να εξυπηρετούν πολλές ξένες χώρες, έχοντας όμως
μικρά μερίδια αγοράς και χαμηλή εξαγωγική επίδοση σε κάθε μια από αυτές
(Lojacono & Venzin, 2014).

Κριτική στη συστηματική και τη μη συστηματική προσέγγιση

3.4

Και οι δύο προηγούμενες προσεγγίσεις έχουν δεχτεί κριτική για τη συμβολή τους
στην διαδικασία επιλογής χώρας. Από τη μία πλευρά, τα συστηματικά και
ορθολογικά μοντέλα είναι αυστηρά τυποποιημένα και ο κανονιστικός τους
χαρακτήρας δεν αφήνει περιθώρια για υποκειμενικές και εμπειρικές απόψεις που
ίσως να οδηγούν σε σωστότερες επιλογές (Marchi et al., 2014). Αυτό στηρίζεται στο
γεγονός ότι (Andersen & Strandskov, 1998):
i.

Το επιχειρηματικό περιβάλλον μιας ξένης χώρας δεν είναι τόσο ξεκάθαρο,
όπως ενδεχομένως να έχει πληροφορηθεί η διοίκηση μέσω της συλλογής
δεδομένων.

ii.

Οι

επιχειρηματικές

δραστηριότητες

είναι,

στην

ουσία,

ανθρώπινες

δραστηριότητες και, ως τέτοιες, είναι αδύνατον να μην εμπεριέχουν στοιχεία
υποκειμενικότητας.
iii.

Άνθρωποι

που

δραστηριοποιούνται

στον

ίδιο

κλάδο

μπορούν

και

ανταλλάσσουν πολύτιμες γνώμες, δίνοντας συμβουλές και πληροφορίες που
δεν παρουσιάζονται σε στατιστικές μελέτες
Με αυτόν τον τρόπο, αγνοούν τη σημασία της στρατηγικής προσωπικής άποψης,
υποβαθμίζοντας την κρίση των στελεχών, αφού η τελική επιλογή εξαρτάται
περισσότερο από την ποιοτική επεξεργασία των πληροφοριών για κάθε χώρα και όχι
από την άποψη κάποιου στελέχους (Τσόγκας, 2006). Τέλος, ενδέχεται να υπάρχουν
σημαντικές διαφωνίες ως προς την επιλογή και στάθμιση των κριτηρίων επιλογής που
καθορίζονται στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας (Marchi et al., 2014).
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Από την άλλη πλευρά όμως, οι μέθοδοι που βασίζονται στη μη συστηματική
προσέγγιση πάσχουν από υποκειμενικές (cognitive) στρεβλώσεις όσον αφορά τη
διατύπωση των προβλημάτων, την απόκτηση δεδομένων, την αξιολόγηση των
επιλογών και την τελική απόφαση, ενώ πολλές από τις μεταβλητές τείνουν να
αγνοούνται (Marchi et al., 2014).
Το σίγουρο, όμως, είναι ότι η χρήση μη ορθολογικών κριτηρίων, όπως οι
προσωπικές απόψεις και εμπειρίες των στελεχών και της διοίκησης και τα δίκτυα της
επιχείρησης ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στον τελικό λήπτη αποφάσεων (Alexander
et al., 2007), παρόλο που έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε χαμηλότερες επιδόσεις έναντι
της χρήσης συστηματικών μεθόδων όσον αφορά τη διάρκεια των εξαγωγών, τα
μερίδια αγοράς και την απόκτηση νέων τεχνολογιών (Ozturk et al., 2015).

3.5

Συνδυαστική προσέγγιση των Marchi et al. (2014)
Στη βάση της προηγούμενης κριτικής, οι Marchi et al., (2014) διερευνούν το

ζήτημα της επιλογής χώρας με μία πιο πρακτική και ρεαλιστική, θα λέγαμε, σκοπιά.
Συγκεκριμένα, συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των δύο ανωτέρω προσεγγίσεων, στην
προσπάθειά τους να συνδράμουν στην εξαγωγική δραστηριότητα των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές, λόγω της διάρθρωσης και της ευελιξίας τους,
έχουν την δυνατότητα να εμπλουτίσουν τη διαδικασία επιλογής με περισσότερο
αυστηρά και επαγγελματικά κριτήρια, χωρίς όμως να απορρίπτουν την περίπτωση
των υποκειμενικών επιλογών που επηρεάζονται από τα στελέχη ή το δίκτυό της.
Έτσι, λοιπόν, η συνδυαστική αυτή προσέγγιση συνδυάζει τόσο ορθολογικά όσο και
μη ορθολογικά κριτήρια, διακρίνοντάς τα με βάση τη χρήση τους στο χρονικό
ορίζοντα και όχι τη σημαντικότητά τους. Πρέπει, όμως, να αναφέρουμε ότι παρόμοια
προσέγγιση, έχει γίνει και από τους Papadopoulos & Martin (2011), οι οποίοι
χρησιμοποίησαν τον όρο «ημι-συστηματική προσέγγιση» για να διακρίνουν την
προσέγγιση κατά την οποία οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν ορθολογικά κριτήρια μόνο
κατά το στάδιο της αρχικής τους έρευνας.
Σύμφωνα με την συνδυαστική προσέγγιση, η επιχείρηση ξεκινά με μία
παγκόσμια σκοπιά χρησιμοποιώντας ορθολογικά κριτήρια και αναλύσεις, όμοια με
αυτά της συστηματικής προσέγγισης. Στα πρώτα στάδια της διαδικασίας σκοπός της
επιχείρησης είναι να απορρίπτει σταδιακά τις χώρες μέχρι να καταλήξει σε μία
ικανοποιητικά περιορισμένη λίστα υποψήφιων χωρών με βάση πάντα την
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ελκυστικότητα και το βαθμό προσβασιμότητάς (accessibility) τους. Έπειτα, καθώς
πλησιάζει στο στάδιο της επιλογής, ο υπεύθυνος λήψης της απόφασης καλείται να
αξιολογήσει την τελική λίστα κατάταξης των χωρών, χωρίς όμως να είναι
υποχρεωμένος να επιλέξει την πρώτη σε κατάταξη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι η τελική
λίστα χωρών τίθεται στην διάθεση της επιχείρησης, ώστε να ελέγξει αν η πρώτη,
αλλά και οι επόμενες χώρες, εναρμονίζονται με την ανταγωνιστική της στρατηγική
και τα κύρια χαρακτηριστικά που η επιχείρηση έχει προσδώσει στην ιδανική χώρα
εξαγωγών. Έτσι, καταφέρνει να έχει έγκυρες και αντικειμενικές επιλογές, οι οποίες,
όμως, βασίζονται στη στρατηγική και υποκειμενική άποψη των στελεχών.

3.6

Η Προσέγγιση των Σχέσεων
Σε αντίθεση με τις τρεις προηγούμενες προσεγγίσεις της αρθρογραφίας που

θέλουν τις επιχειρήσεις που αναζητούν ξένες χώρες για εξαγωγική επέκταση να
επικεντρώνονται στα θέματα της αγοράς και της οικονομίας, οι Andersen & Buvik
(2002) παρουσίασαν μια τρίτη, εναλλακτική προσέγγιση. Αυτή είναι η προσέγγιση
των σχέσεων (Relationship Approach) και έχει ως επίπεδο ανάλυσης τις
επιχειρηματικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ της επιχείρησης που εξάγει και
των διεθνών επιχειρήσεων στις διάφορες υποψήφιες προς δραστηριοποίηση χώρες. Η
προσέγγιση αυτή, αν και λιγότερο διαδεδομένη, παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον,
αφού, όπως αναφέρει ο Ellis (2000), το επιχειρείν δεν είναι μια ανώνυμη
δραστηριότητα. Ιδιαίτερα το διεθνές επιχειρείν απαιτεί μια μορφή κοινωνικής
δέσμευσης για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία ακόμα και πριν την έναρξη των
διαπραγματεύσεων μεταξύ των επιχειρήσεων που ανήκουν σε διαφορετικές χώρες
(Ellis, 2000).
Έτσι λοιπόν, η επέκταση της επιχείρησης σε μια ξένη χώρα μπορεί να είναι το
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των δύο μερών. Οι επιχειρηματικές αυτές σχέσεις
αναπτύσσονται μέσω πέντε γενικών φάσεων:

i.

Συνειδητοποίηση

ii.

Εξερεύνηση

iii.

Επέκταση

iv.

Δέσμευση

v.

Διάλυση – παύση.
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Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι η προσέγγιση των σχέσεων δεν έχει
σκοπό να εξετάσει τη διαδικασία της ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ των
ενδιαφερόμενων μερών, αλλά επικεντρώνεται στη διαδικασία λήψης απόφασης που
συνδέεται με την αναζήτηση, εξεύρεση και αξιολόγηση των διεθνών συνεργατών
(Andersen and Buvik, 2002).
Η προσέγγιση αυτή έχει πολλά κοινά στοιχεία με την διαδικασία
διεθνοποίησης μέσα από τα τέσσερα στάδια που παρουσιάσαμε στο κεφάλαιο 1 (βλ.
Johanson & Vahlne, 1977), στα οποία οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πληροφορίες
που μπορούν να ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο σχετικά με την επιλογή της χώρας. Αυτό
αποδίδεται στους παράγοντες της έλλειψης γνώσης και της αβεβαιότητας που
λειτουργούν ως τροχοπέδη στην εξαγωγική επέκταση, στο επίπεδο όμως της επιλογής
κατάλληλων συνεργατών στις ξένες χώρες και όχι της επιλογής χωρών. Τα στάδια
που καλείται να περάσει η εξαγωγική επιχείρηση βάσει αυτής της προσέγγισης είναι
τα εξής (Andersen & Buvik, 2002):
1ο στάδιο: Συνειδητοποίηση (Awareness)
Ο πωλητής – εξαγωγέας προτίθεται να αναζητήσει ένα σύνολο υποψήφιων διεθνών
συνεργατών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί διάφορες πηγές πληροφοριών με
βασικότερη το δίκτυο της ίδιας της επιχείρησης.
2ο στάδιο: Εξερεύνηση (Exploration)
Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την αναζήτηση και δοκιμασία των σχέσεων με τους
υποψήφιους συνεργάτες. Η επιχείρηση αναζητά διεθνείς συνεργάτες με βάση την
συνολική ελκυστικότητά τους και επιλέγει ένα σύνολο εν δυνάμει συνεργατών. Η
διαδικασία αυτή, όμως, είναι αμφίδρομη, καθώς η προθυμία των δυνητικών εταίρων
να

διαπραγματευτούν

με

την

εξαγωγική

επιχείρηση

αντιπροσωπεύει

την

ελκυστικότητα της εξαγωγικής επιχείρησης προς τους εταίρους αυτούς. Έτσι, λοιπόν,
εάν αμφότερα τα μέρη αντιληφθούν ότι τα οφέλη μιας μελλοντικής σχέσης
υπερβαίνουν το συνολικό της κόστος, τότε είναι πιθανό να υπάρξει περαιτέρω
επικοινωνία και διαπραγμάτευση προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία. Οι
προκαταρκτικές αυτές δραστηριότητες βελτιώνουν την εμπειρία της επιχείρησης και
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συμβάλλουν τόσο στη διαχείριση των υπαρχόντων σχέσεων όσο και στον τρόπο με
τον οποίο ερευνά και αξιολογεί τους επόμενους διεθνείς εταίρους.
3ο στάδιο: Επιλογή (Choice)
Στο τελικό, αυτό, στάδιο η επιχείρηση καλείται να επιλέξει κάποιον από τους
υποψήφιους διεθνείς εταίρους, αξιολογώντας το συνολικό τους προφίλ. Στην
περίπτωση που η επιχείρηση δυσκολεύεται στην επιλογή μεταξύ 2-3 εξίσου
σημαντικών και ελκυστικών πιθανών εταίρων, οι παράγοντες της συμβατότητας των
στόχων και της εμπιστοσύνης είναι κρίσιμοι και μπορούν να βοηθήσουν στην τελική
κρίση (Andersen & Buvik, 2002) .

Αναγνώριση πιθανών συνεργατών.
Αξιολόγηση των ικανοτήτων και προσόντων.
Προσέλκυση, αρχική επικοινωνία και διαπραγματεύσεις.
Εξέταση των υποχρεώσεων, πλεονεκτημάτων και επιβαρύνσεων.
Δοκιμαστικές συναλλαγές. Συμπεριφορά και στάση

Επιλογή συνεργάτη με βάση τους στόχους, τη συμβατότητα, την
εμπιστοσύνη και την απόδοση.

Σχήμα 7: Η επιλογή διεθνούς εταίρου - "Προσέγγιση των σχέσεων". Andersen & Buvik (2002)

Εντούτοις, η προσέγγιση των σχέσεων δεν αποτελεί πάντα μια ανεξάρτητη τακτική.
Αντιθέτως, μπορεί να εμπεριέχεται λίγο έως πολύ σε κάθε διαδικασία επιλογής
χώρας. Οι επιχειρήσεις μπορούν, κάλλιστα να επιλέξουν ως πρώτο βήμα μια χώρα
σύμφωνα με μεθόδους της παραδοσιακής προσέγγισης και στη συνέχεια να
υιοθετήσουν την προσέγγιση ανάπτυξης σχέσεων για την περαιτέρω επέκτασή τους
(Andersen & Buvik, 2002). Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, οι νέοι διεθνείς εταίροι
θα παρέχουν στην επιχείρηση ζωτικής σημασίας πληροφορίες και γνώση για την
αγορά, τους καταναλωτές και το θεσμικό πλαίσιο της ξένης χώρας (Domurath &
Patzelt, 2015).
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3.7

Διαφορές των τεσσάρων προσεγγίσεων
Στις προηγούμενες ενότητες αναλύσαμε τα βασικά χαρακτηριστικά των τριών

προσεγγίσεων, καθώς επίσης και τις διαφορές τους. Στον πίνακα που ακολουθεί
μπορούμε να δούμε τις διαφορές αυτές συγκεντρωτικά και εν συντομία όπως τις
παρουσίασαν οι Andersen & Buvik (2002, p. 351).
Πίνακας 3: Διαφορές των τεσσάρων προσεγγίσεων2
Προσέγγιση

Συστηματική

Μη
Συστηματική

Συνδυαστική

Σχέσεων
Επιλογή διεθνούς
εταίρου
Σχέση επιχείρησης εταίρου
Κυρίως
περιγραφικός
(Mainly descriptive)
Περιορισμένα
ορθολογιστικό
(Bounded rationality)

Προσδιορισμός
προβλήματος
Επίπεδο
ανάλυσης
Σκοπός
(purpose)

Επιλογή χώρας

Επιλογή χώρας

Επιλογή χώρας

Εξαγωγική
επιχείρηση
Κανονιστικός
(Normative)

Εξαγωγική
επιχείρηση
Υποκειμενικός
(Descriptive)

Μοντέλο
λήψης
αποφάσεων

Ορθολογιστικό

Σχέδιο
μάρκετινγκ

Ξεχωριστή
συναλλαγή
(Discrete
transaction)
Μη
συγκεκριμένος
Αντιμετωπίζεται
ως μια ξεχωριστή
διαδικασία
Εκτενής

Ασύνδετα
διαδοχικά στάδια
(Disjointed
incrementalism)
Ξεχωριστή
συναλλαγή

Εξαγωγική
επιχείρηση
Μικτός
(κανονιστικός και
υποκειμενικός)
Ορθολογιστικό με
υποκειμενικά
στοιχεία

Χρονικός
ορίζοντας
Σχέση με άλλα
ζητήματα
διεθνοποίησης
Αναζήτηση
πληροφοριών
Είδος
πληροφοριών

Πηγές
πληροφοριών

Δείκτες
χώρας/αγοράς

Δευτερογενή
δεδομένα

Ξεχωριστή
συναλλαγή

Μάρκετινγκ σχέσεων

Μη
συγκεκριμένος
Αντιμετωπίζεται
ως μια λειτουργία
της διεθνοποίησης
Ελάχιστη ή
καθόλου
Εκλαμβανόμενη
ψυχική απόσταση

Μη
συγκεκριμένος
Αντιμετωπίζεται
ως μια ξεχωριστή
διαδικασία
Εκτενής

Μακροχρόνιος

Δείκτες αγοράς
και υποκειμενικές
απόψεις

Εμπειρική γνώση

Δευτερογενή
δεδομένα και
εμπειρία

Αντίληψη περί
συμβατότητας
στόχων,
εμπιστοσύνης και
απόδοσης
Επιχειρηματικές
σχέσεις και δίκτυα

Μη καθορισμένο

Περιορισμένη

Πηγή: Andersen O. and Buvik A., 2002
2

Ο πίνακας έχει υποστεί επεξεργασία για λόγους προσαρμογής στην παρούσα εργασία
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3.8

Σύνοψη και συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύσαμε το ζήτημα της επιλογής χώρας, υπό το πρίσμα

των διαφορετικών προσεγγίσεων των επιχειρήσεων και τους διαφορετικών τρόπων με
τους οποίους προσπαθούν να επιτύχουν τη βέλτιστη επιλογή. Παρουσιάσαμε και
μελετήσαμε τα χαρακτηριστικά και τις λεπτομέρειες α) της συστηματικής
προσέγγισης β) της μη συστηματικής προσέγγισης, γ) της συνδυαστικής προσέγγισης
και δ) της προσέγγισης των σχέσεων.
Ως βασική αρχή της συστηματικής προσέγγισης υπογραμμίσαμε την ύπαρξη
μιας αυστηρά δομημένης διαδικασίας, η οποία μελετά τις υποψήφιες χώρες με βάση
τις επιδόσεις τους στα κρίσιμα για την επιχείρηση μακροοικονομικά και
μικροοικονομικά χαρακτηριστικά. Η μη συστηματική προσέγγιση, από την άλλη,
χαρακτηρίζεται για το ανορθόδοξο της διαδικασίας της και την υπερβολική χρήση
υποκειμενικών στοιχείων στην τελική επιλογή. Έπειτα, παρουσιάσαμε μια σύντομη
αλλά περιεκτική κριτική πάνω στις δύο αυτές προσεγγίσεις, η οποία ήταν το ερέθισμα
της γέννησης της συνδυαστικής προσέγγισης. Αυτή, χαρακτηρίζεται από τον
συνδυασμό ορθολογικών κριτηρίων στα αρχικά στάδια της διαδικασίας και
υποκειμενικών στοιχείων στο στάδιο της τελικής επιλογής. Τέλος, αναφέραμε την
ύπαρξη μιας εντελώς διαφορετικής προσέγγισης (προσέγγιση των σχέσεων), η οποία
αναλύει τη διαδικασία της επιλογής χώρας υπό το πρίσμα των επιχειρηματικών
σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ της εξαγωγικής επιχείρησης και των υποψήφιων
διεθνών της συνεργατών. Αναζητεί, προσελκύει και αξιολογεί, δηλαδή, το προφίλ
των εν δυνάμει διεθνών συνεργατών της με βάση τους στόχους της, τη συμβατότητα
των στόχων των δύο πλευρών, την απόδοση του υποψήφιου εταίρου και την
εμπιστοσύνη που εμπνέει για την εξαγωγική επιχείρηση.
Κρίνεται απαραίτητο, στο σημείο αυτό, να δηλώσουμε την πεποίθηση ότι οι
επιχειρήσεις που έχουν την θέληση να βγουν στις διεθνείς αγορές και να εξάγουν τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, θα πρέπει να προσεγγίσουν το όλο ζήτημα με τη
δέουσα προσοχή, προετοιμασία και αφοσίωση. Προκειμένου, λοιπόν, η διαδικασία
της

επιλογής χώρας για εξαγωγές να αποφέρει όσο το δυνατόν καλύτερα

αποτελέσματα στις επίδοξες και υπάρχουσες εξαγωγικές επιχειρήσεις, προτείνεται
σθεναρά η υιοθέτηση μιας συστηματικής προσέγγισης του θέματος, για την
ορθολογικότερη αναζήτηση, διαλογή, αξιολόγηση και τελική επιλογή της χώρας
εξαγωγής. Η χρήση μοντέλων της προσέγγισης αυτής θα συμβάλει στην
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ελαχιστοποίηση των τυχαίων παραγόντων που επιδρούν στην τελική επιλογή, στην
μείωση του συνολικού ρίσκου της εξαγωγικής επιχείρησης και στην ακριβέστερη
εκτίμηση των εσόδων και κερδών της. Για το λόγο αυτό, στο επόμενο κεφάλαιο θα
παρουσιάσουμε μερικά σημαντικά μοντέλα της συστηματικής προσέγγισης, με
απώτερο σκοπό την υιοθέτηση του ιδανικού, ή και συνδυασμού, μοντέλου από τις
ελληνικές και όχι μόνο επιχειρήσεις. Τα μοντέλα αυτά διαφέρουν μεταξύ τους
ανάλογα με τον αριθμό και τον τύπο των σταδίων από τα οποία αποτελείται η
διαδικασία (Muso & Francioni, 2012), ενώ, η επιλογή τους έγινε με βάση την
προοδευτική ανάλυση και κατανόηση της συστηματικής διαδικασίας επιλογής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

4.1

Διάκριση ανάλογα με το σύνολο των προς διερεύνηση χωρών
Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση και μελέτη των μοντέλων θα πρέπει να

αναφέρουμε την ύπαρξη δύο διαφορετικών μεθόδων τις οποίες μπορεί να
ακολουθήσει μια επιχείρηση ώστε να δημιουργήσει το δικό της μοντέλο
συστηματικής και επαγγελματικής προσέγγισης χρησιμοποιώντας ορθολογικά
κριτήρια και πληροφορίες. Σύμφωνα με τους Papadopoulos & Denis (1988) και
Papadopoulos et al. (2004), οι μέθοδοι αυτοί διαχωρίζονται σε Market Grouping
(Ομαδοποίηση Αγορών) και Market Estimation (Εκτίμηση Αγορών), ενώ οι Cavusgil
et al. (2004), αναφερόμενοι στις ίδιες ακριβώς μεθόδους, τις ονομάζουν Country
Clustering (Ομαδοποίηση Χωρών) και Country Ranking (Κατάταξη Χωρών). Οι
μέθοδοι αυτοί καθορίζουν την οπτική της επιχείρησης αναφορικά με το σύνολο των
χωρών που είναι διαθέσιμες προς εξερεύνηση. Με λίγα λόγια, χαρτογραφούν τη
διαδικασία και τις ενέργειες που έχουν ως έναρξη ένα σύνολο χωρών παγκοσμίως και
ως κατάληξη την επιλογή μιας ή περισσότερων χωρών προς εξαγωγική επέκταση. Για
λόγους ευκολίας, στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται οι όροι Country
Clustering και Country Ranking.
Country Clustering
Η ομαδοποίηση των χωρών είναι μια ανωφερής διαδικασία (Bottom – up) και
ξεκινά με το κριτήριο της συμβατότητας των υποψήφιων χωρών με τη συνολική
στρατηγική της επιχείρησης (Andersen & Strandskov, 1998), έχοντας ως στόχο τη
διαλογή και ομαδοποίηση είτε των χωρών με βάση τα στοιχεία του ρυθμού
ανάπτυξης, είτε των αγορών με βάση διάφορα στοιχεία για τις συστάδες των
επιχειρήσεων σε αυτές (clusters) (Papadopoulos & Denis, 1988). Αν και ο
παράγοντας της ψυχικής απόστασης παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία, λόγω της
ροπής της επιχείρησης προς χώρες που παρουσιάζουν παρόμοια οικονομική
ανάπτυξη, γίνεται εκτενής χρήση μακροοικονομικών δεδομένων ώστε η επιχείρηση
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να καταλήξει σε μια συστάδα χωρών που αξίζουν περαιτέρω αξιολόγησης (Cavusgil
et al., 2004; Sakarya et al., 2007).
Ένα βασικό πλεονέκτημα της ομαδοποίησης είναι ότι η επιχείρηση μπορεί να
τυποποιήσει, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, τις δραστηριότητες μάρκετινγκ σε
περίπτωση που επιλέξει περισσότερες από μια χώρες της συστάδας αυτής που θα έχει
δημιουργήσει (Ozturk et al., 2015). Από την άλλη, σημαντικό χαρακτηριστικό, το
οποίο αποτελεί και μειονέκτημα του προτύπου αυτού, είναι το γεγονός ότι στηρίζεται
σε πληροφορίες και δεδομένα που αναφέρονται στο επίπεδο της χώρας προς εξαγωγή
και δεν αναλύουν δείκτες της αγοράς που σχετίζεται με το προϊόν της επιχείρησης
(Steekamp et al., 2009).
Country Ranking
Η κατάταξη των χωρών, από την άλλη, είναι μια διαδικασία που έχει ως στόχο
να εκτιμήσει ένα ευρύτερο σύνολο χωρών και να τις κατατάξει με βάση τη συνολική
τους ελκυστικότητα και δυναμικότητα (Sakarya et al., 2007) σύμφωνα με την
προτίμηση και τους στόχους της επιχείρησης και όχι με την ομοιότητα αγορών ή
κλάδων (Papadopoulos & Dennis, 1988). Διευρύνει, με λίγα λόγια, το πεδίο επιλογής,
αυξάνοντας τις πιθανότητες ανεύρεσης ιδιαίτερα ελκυστικών αγορών Αυτό, όπως
αναφέρουν οι Steekamp et al. (2009), μπορεί να γίνει είτε με αφετηρία την επιχείρηση
και τα προϊόντα της (firm level), είτε με αφετηρία την χώρα εξαγωγής (country level).
Στόχος και αυτής της μεθόδου είναι η δημιουργία μιας λίστας χωρών για περαιτέρω
ανάλυση
Ποια είναι, όμως η ιδανική μέθοδος για μια εξαγωγική επιχείρηση; Αυτό
σίγουρα εξαρτάται από τη συνολική στρατηγική της επιχείρησης όσον αφορά τις
διεθνείς δραστηριότητές της. Οι Cavusgil et al. (2004) υποστηρίζουν ότι οι
επιχειρήσεις που πιστεύουν πως η τυποποίηση της προσφοράς των προϊόντων ή
υπηρεσιών τους και της στρατηγικής μάρκετινγκ μεταξύ διαφορετικών χωρών θα
επιδράσει θετικά στην εξαγωγική τους επίδοση, θα πρέπει να ξεκινήσουν την
διαδικασία επιλογής χώρας με τη μέθοδο της ομαδοποίησης. Αντιθέτως, όσες
επιχειρήσεις έχουν ως στόχο την ανεύρεση των πλέον κατάλληλων επιλογών από ένα
ευρύ σύνολο, θα πρέπει να εφαρμόσουν μεθόδους κατάταξης χωρών, ώστε να
εκμεταλλευτούν κάθε εξαγωγική ευκαιρία.
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Δομή των μοντέλων

4.2

Τα περισσότερα από τα μοντέλα περιλαμβάνουν τρία γενικά στάδια και έχουν
στόχο να ελαχιστοποιούν κάθε φορά τις επιλογές της επιχείρησης, εξαλείφοντας τις
λιγότερο ελκυστικές χώρες (Miecinskiene et al., 2014), με τη χρήση κριτηρίων όπως
είναι οι παράγοντες επιλογής χώρας εξαγωγής που αναλύσαμε στο κεφάλαιο 2. Αν
και τα μοντέλα εμφανίζουν διάφορες μικρές προσαρμογές, τα στάδια επιλογής είναι
τα εξής (Koch, 2001):



i.

Preliminary screening (προκαταρκτική εξέταση – διαλογή)

ii.

In depth screening (εις βάθος ανάλυση και αξιολόγηση)

iii.

Final selection (τελική επιλογή)

Preliminary screening
Σε γενικές γραμμές, το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης – διαλογής

συλλέγει τις αγορές – στόχους που αξίζουν περαιτέρω ανάλυσης και απορρίπτει τις
χώρες που, εμφανώς, δεν ταιριάζουν με τους στόχους της επιχείρησης. Στο στάδιο
αυτό η επιχείρηση χρησιμοποιεί μακροοικονομικούς, ως επί το πλείστον, δείκτες
(Gorecka & Szalucka, 2013). Το αρχικό αυτό στάδιο είναι πολύ σημαντικό για την
επιχείρηση, καθώς ελαχιστοποιεί την πιθανότητα δύο κρίσιμων σφαλμάτων (Root,
1987):
i) Την λανθασμένη απόρριψη χωρών που έχουν την προοπτική να αποτελέσουν
επιλογή για την επιχείρηση.
ii) Την άσκοπη χρήση χρόνου και πόρων για την αξιολόγηση χωρών που δεν
αξίζουν περισσότερη έρευνα.
Όπως αναφέρει ο Root (1987), το πρώτο σφάλμα συναντάται με αρκετά
μεγάλη συχνότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και, για να εξαλειφθεί η πιθανότητά
του, θα πρέπει η διαδικασία αυτή να εφαρμοστεί σε όσο το δυνατόν περισσότερες
χώρες γίνεται. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα απορριφθούν χώρες, χωρίς να υπάρχει
κάποιο σημαντικό επιχείρημα. Όσον αφορά το δεύτερο σφάλμα, για να
ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εμφάνισής του, θα πρέπει η διαδικασία να είναι
ιδιαίτερα σύντομη και οικονομική, χρησιμοποιώντας στοιχεία που μπορούν να
αλιευθούν από ανοιχτά δεδομένα και δευτερογενείς έρευνες.
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In depth screening
Κατά τη διαδικασία της εις βάθος ανάλυσης, η επιχείρηση εκτιμά και

αξιολογεί την ελκυστικότητα του κλάδου που την ενδιαφέρει, σε ένα μικρότερο
σύνολο χωρών, με τη χρήση δεδομένων όπως μέγεθος και ρυθμός ανάπτυξης αγοράς,
επίπεδο κατανάλωσης και εμπορικοί φραγμοί, για να δημιουργήσει μια περιορισμένη
λίστα με χώρες που έχουν υψηλή δυναμικότητα αγοράς και χαμηλά εξαγωγικά
εμπόδια (Koch, 2001; Gorecka & Szalucka, 2013). Αξιολογεί, δηλαδή, τον πιθανό
αριθμό των πωλήσεων όλων των επιχειρήσεων (του ίδιου κλάδου) που
δραστηριοποιούνται σε κάθε μία από αυτές τις χώρες, έτσι ώστε να εκτιμήσει το
μερίδιο αγοράς που μπορεί να διεκδικήσει (Root, 1987).


Final selection
Τέλος, κατά τη διάρκεια του σταδίου της τελικής επιλογής, η επιχείρηση

επικεντρώνεται σε πιο συγκεκριμένες, για την ίδια, πληροφορίες που έχουν να κάνουν
με την πρόβλεψη της ζήτησης των προϊόντων της και τη συνολική της κερδοφορία
στις εναπομείνασες χώρες (Gorecka & Szalucka, 2013).

Μοντέλο τριών σταδίων Cavusgil

4.3

Το μοντέλο που ανέπτυξε ο Cavusgil (1985) είναι μία από τις πρώτες προσπάθειες
συστηματικής και ορθολογικής προσέγγισης του ζητήματος επιλογής χώρας (Ozturk
et al., 2015). Σκοπός του μοντέλου αυτού είναι να καθοδηγήσει τις επιχειρήσεις στην
έρευνά τους για την εξαγωγική δραστηριοποίηση σε ξένες αγορές, όπου θα έχουν
μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. Το μοντέλο αποτελείται από τρία διαδοχικά στάδια
όπως θα αναλύσουμε στη συνέχεια:
i.

Προκαταρκτική έρευνα

ii.

Αξιολόγησης της προοπτικής του κλάδου που ενδιαφέρει την επιχείρηση

iii.

Αξιολόγησης της δυναμικότητας των πωλήσεων της επιχείρησης

Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα σχήμα βασισμένο σε αυτό του Cavusgil (1985, σελ.
29), το οποίο απεικονίζει την εξέλιξη της διαδικασίας αυτής:
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• Προκαταρκτική έρευνα για αγορές σε ελκυστικές χώρες
στάδιο 1ο

• Σημαντική ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί:
• Ποιες ξένες αγορές δικαιολογούν λεπτομερή έρευνα;

• Αξιολόγηση της προοπτικής συγκεκριμένου κλάδου
στάδιο 2ο

• Σημαντική ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί:
• Ποια είναι η συνολική ζήτηση για κάθε μία από τις χώρες αυτές;

• Ανάλυση της προοπτικής των πωλήσεων της επιχείρησης
στάδιο 3ο

• Σημαντική ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί:
• Πόσο ελκυστική είναι η πιθανή ζήτηση για τα προϊόντα της επιχείρησης;

Σχήμα 8: Διερεύνηση των δυνατοτήτων της ξένης αγοράς: Μία ακολουθητική διαδικασία
(Cavusgil, 1985).

Όπως βλέπουμε και στο σχήμα, το μοντέλο αποτελείται από τρία στάδια, τα οποία
στηρίζονται σε κρίσιμες, για την επιχείρηση, απαντήσεις που πρέπει να δοθούν.
Στο πρώτο στάδιο η επιχείρηση πρέπει να διερευνήσει το φυσικό, πολιτικό,
οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον, ώστε να δώσει απάντηση στο πρώτο κρίσιμο
ερώτημα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να μελετήσει παράγοντες όπως:
1. Δημογραφικό/Φυσικό περιβάλλον:
i.

Πληθυσμός (Μέγεθος, ρυθμός ανάπτυξης, πυκνότητα)

ii.

Αστική και αγροτική διανομή

iii.

Κλιματικές συνθήκες

iv.

Ακτοπλοϊκή σύνδεση

v.

Φυσική διανομή προϊόντων

vi.

Φυσικοί πόροι

2. Πολιτικό περιβάλλον
i.

Σύστημα διακυβέρνησης

ii.

Πολιτική σταθερότητα

iii.

Κυβερνητική εμπλοκή στο επιχειρείν και την επικοινωνία

iv.

Στάση της κυβέρνησης απέναντι στο διεθνές εμπόριο

v.

Εθνική προτεραιότητα οικονομίας και ανάπτυξης
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3. Οικονομικό περιβάλλον
i.

Οικονομική ανάπτυξη (ΑΕΠ, βιομηχανικός κλάδος)

ii.

Συμβολή του εμπορίου στην οικονομία

iii.

Χρηματοοικονομική κατάσταση (Πληθωρισμός, ρευστότητα, έλεγχος)

iv.

Ισοζύγιο πληρωμών

4. Κοινωνικό/Πολιτισμικό περιβάλλον
i.

Ποσοστό αλφαβητισμού και επίπεδο εκπαίδευσης

ii.

Ύπαρξη μεσαίας τάξης

iii.

Γλώσσα και άλλες πολιτισμικές παράμετροι

Αφού η επιχείρηση απαντήσει στο ερώτημα, επιλέξει, δηλαδή, ένα σύνολο
χωρών για περαιτέρω εξέταση, καλείται στο δεύτερο στάδιο να αξιολογήσει την
παρούσα και μελλοντική ζήτηση για τον κλάδο που την ενδιαφέρει, αλλά και να
εξετάσει σημαντικούς περιορισμούς στις χώρες που έχουν απομείνει. Με αυτόν τον
τρόπο θα μπορέσει να απαντήσει στο δεύτερο κρίσιμο ερώτημα. Οι παράγοντες που
μελετώνται στο στάδιο αυτό είναι:
1. Πρόσβαση στην αγορά
i.

Δασμοί και μη δασμολογικά εμπόδια

ii.

Κανονισμοί εισαγωγών

iii.

Τοπικά πρότυπα και πρακτικές εμπορίου

iv.

Ευρεσιτεχνίες και εμπορικά σήματα

v.

Άλλα τοπικά ζητήματα (φορολογία, απασχόληση, επαναπατρισμός
κερδών)

2. Προοπτική ζήτησης του προϊόντος
i.

Καταναλωτικές ανάγκες και προτιμήσεις

ii.

Τοπική παραγωγή, εισαγωγές και κατανάλωση

iii.

Δείκτες ζήτησης επικεντρωμένοι στον κλάδο

iv.

Διαθεσιμότητα συμπληρωματικών προϊόντων

v.

Στάση απέναντι στα ξένα προϊόντα

3. Τοπική παραγωγή και διανομή
i.

Διαθεσιμότητα διαμεσολαβητών

ii.

Τοπικό και περιφερειακό μεταφορικό δίκτυο

iii.

Διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού
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Ωστόσο, θα ήταν καλό στο στάδιο αυτό η επιχείρηση να λάβει υπόψη και τους
παράγοντες όπως ο πληθυσμός, το εισόδημα και τα καταναλωτικά πρότυπα.
Αφού, λοιπόν, η επιχείρηση εκτιμήσει το μέγεθος της συνολικής ζήτησης του
κλάδου που την ενδιαφέρει στις υποψήφιες αγορές, στο τρίτο και τελευταίο στάδιο
καλείται να προβλέψει το εύρος των πωλήσεων και τα κόστη μεταφοράς και
διανομής, ώστε να καταλήξει στην επιλογή της χώρας όπου θα έχει την υψηλότερη
κερδοφορία. Οι παράγοντες που μελετά στο στάδιο αυτό είναι οι εξής:
1. Πρόβλεψη πωλήσεων
i.

Μέγεθος και βαθμός συγκέντρωσης της αγοράς

ii.

Ανταγωνιστικές πιέσεις

iii.

Προσδοκίες τοπικών διανομέων και πρακτόρων

2. Κόστη μεταφοράς και διανομής
i.

Τιμολόγηση εξαγωγών

ii.

Διεθνής μεταφορά και ασφάλιση

iii.

Δασμοί και κόστη εισαγωγής

iv.

Τοπική διανομή και αποθήκευση

v.

Τοπική συσκευασία και συναρμολόγηση

vi.

Προωθητικές ενέργειες

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες
χώρες, για ταυτόχρονη ή σταδιακή εξάπλωση.

4.4

Μοντέλο ροής διαδικασιών Root
Ο Root (1987) παρουσιάζει ένα μοντέλο ροής διαδικασιών το οποίο

στηρίζεται σε συγκεκριμένες αποφάσεις κάθε στιγμή. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει
και τις αποφάσεις που σχετίζονται με τις μεθόδους εισόδου (Market Entry), που για
τους σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας θα τις εκλάβουμε ως αποφάσεις μεθόδων
εξαγωγών (άμεσες/έμμεσες).
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Διάγραμμα 1: Μοντέλο ροής διαδικασιών επιλογής χώρας, Root (1987).

Το μοντέλο Root δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο σχέδιο μάρκετινγκ καθ΄ όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Root (1987, p.19), «…το σχέδιο
μάρκετινγκ συνεισφέρει στην είσοδο της συγκεκριμένης αγοράς-στόχου», εννοώντας ότι
η επιλογή της υποψήφιας χώρας είναι συνυφασμένη με την επιλογή συγκεκριμένου
target group καταναλωτών – πελατών. Έτσι, λοιπόν, η επιχείρηση θα πρέπει να
υλοποιήσει ένα σχέδιο μάρκετινγκ με βάση την μέθοδο εξαγωγών που θέλει να
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εφαρμόσει και, έπειτα, να λάβει τις σχετικές αποφάσεις για την προσαρμογή και την
επιτυχή είσοδο του προϊόντος (μίγμα μάρκετινγκ). Βασική προϋπόθεση, όπως
βλέπουμε και στο διάγραμμα, είναι η ύπαρξη κατάλληλου προϊόντος, το οποίο να
διαθέτει τα εχέγγυα για μια επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριότητα.
Μετά το πρώτο αυτό βήμα, η διαδικασία συνεχίζεται για όσο υπάρχει
καταφατική απάντηση σε κάθε κρίσιμο ερώτημα που τίθεται στο κάθε στάδιο. Το
πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την έρευνα για νέες χώρες και μια πιθανή αρνητική
απάντηση σε κάποιο από τα ζητήματα αυτά οδηγεί την επιχείρηση στην απόφαση της
διακοπής της έρευνας και επικέντρωσης στην εγχώρια αγορά.
Στο ενδιάμεσο στάδιο, όπου έχουν επιλεγεί κάποιες υποψήφιες χώρες, η
επιχείρηση εξετάζει ενέργειες στρατηγικής φύσεως όπως η μέθοδος των εξαγωγών,
το σχέδιο μάρκετινγκ και ο χρόνος εισόδου (timing). Μια αρνητική απάντηση στα
ερωτήματα του δεύτερου σταδίου οδηγεί την επιχείρηση σε φάσεις επανεξέτασης των
αποφάσεών της, χωρίς να τίθεται θέμα της παύσης της εξαγωγικής επέκτασης.
Στο τελικό στάδιο η επιχείρηση έχει επιλέξει την ιδανική χώρα και ξεκινά την
δραστηριότητά της. Στην περίπτωση που η επίδοσή της στη χώρα αυτή δεν κρίνεται
ικανοποιητική, η επιχείρηση είτε παύει τις δραστηριότητές της και επικεντρώνεται
στην εγχώρια αγορά, είτε επανασχεδιάζει τη συνολική της στρατηγική για τη
συγκεκριμένη χώρα. Εφόσον οι νέες στρατηγικές ενέργειες έχουν ως αποτέλεσμα μια
πιο ικανοποιητική εξαγωγική επίδοση, αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία της επιλογής
ήταν επιτυχημένη και η επιχείρηση έχει πια να αντιμετωπίσει το δίλλημα της
επέκτασης σε περισσότερες χώρες, ή της επικέντρωσης της εξαγωγικής της
δραστηριότητας στην επιλεχθείσα μόνο χώρα.

4.5

Μοντέλο αντιστάθμισης (trade-off)
Οι Papadopoulos et al. (2002) παρουσιάζουν ένα μοντέλο επιλογής χώρας το

οποίο στηρίζεται στην σημασία της αντιστάθμισης των εμποδίων που συναντά μια
επιχείρηση (trade barriers) με τις προοπτικές της ζήτησης στη χώρα αυτή (demand
potential), δίνοντας έμφαση και στη χώρα που εξάγει. Ερέθισμα για την δημιουργία
του μοντέλου αυτού αποτέλεσε το γεγονός ότι, ενώ οι περισσότεροι ερευνητές
θεωρούν ότι τα εμπόδια εισόδου αποτελούν μια πολύ σημαντική παράμετρο για το
διεθνές εμπόριο, κανείς από αυτούς δεν τα έχει λάβει υπόψη στη δημιουργία κάποιου
σύγχρονου μοντέλου επιλογής χώρας. Αυτό, όπως υποστηρίζουν οι Steekamp et al.
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(2009), αποδίδεται στη δυσκολία μέτρησης των μη δασμολογικών εμποδίων και στην
πεποίθηση των ερευνητών ότι τα μη δασμολογικά εμπόδια αφορούν υψηλότερα
στάδια διεθνοποίησης και μεγαλύτερες σε πόρους και εμπειρία επιχειρήσεις. Η
βασική ιδέα του μοντέλου, λοιπόν, είναι ότι θα πρέπει να εξεταστούν ενδελεχώς τόσο
τα θετικά όσο και τα αρνητικά στοιχεία των χωρών – στόχων, ώστε η επιλογή να
είναι αποτελεσματική.

Διάγραμμα 2: Μοντέλο αντιστάθμισης, Papadopoulos et al., (2002).

Όπως αναφέραμε, οι δύο πυλώνες του μοντέλου είναι οι προοπτικές ζήτησης και τα
εμπόδια εμπορίου και αποτελούνται από τέσσερα κριτήρια – μεταβλητές έκαστος. Οι
μεταβλητές αυτές είναι επιλεγμένες με βάση τη σχετικότητά τους, τη συχνότητα της
χρήσης τους σε προηγούμενες έρευνες, τα διαθέσιμα στοιχεία, την αξιοπιστία τους
και την ικανότητά τους να εξάγουν ποιοτικά αποτελέσματα, όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο. Οι μεταβλητές αυτές μαζί με τους δείκτες τους παρατίθενται στον
παρακάτω πίνακα, όπου δίνεται και η ερμηνεία τους σύμφωνα με τους Papadopoulos
et al. (2002):
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Πίνακας 4: Μοντέλο αντιστάθμισης. Μεταβλητές και δείκτες
Προοπτικές ζήτησης

Περιορισμοί εμπορίου

Εμφανής κατανάλωση (apparent

Δασμολογικά εμπόδια: Σταθμισμένος

consumption). Ισούται με: εγχώρια

μέσος ετήσιος δασμολογικός συντελεστής

παραγωγή + εισαγωγές - εξαγωγές

κατά την περίοδο της μελέτης

Βαθμός εισόδου εισαγωγών ως προς το

Μη δασμολογικά εμπόδια: Σύνθετος

μέγεθος της εμφανούς κατανάλωσης

ποσοτικός δείκτης 20 εμποδίων3

(Import penetration): Εισαγωγές ως
ποσοστό της εμφανούς κατανάλωσης
Πλεονεκτήματα προέλευσης: Μερίδιο

Γεωγραφική απόσταση: Χιλιομετρική

αγοράς της χώρας του εξαγωγέα στο

απόσταση μεταξύ των χωρών προέλευσης

σύνολο των εισαγωγών της υποψήφιας

και προορισμού

χώρας
Ομοιότητα αγορών: Συνολική βαθμολογία

Συναλλαγματική

ισοτιμία:

Ποσοστό

των χωρών για τους δείκτες «υγείας και

μεταβολής της επίσημης ισοτιμίας των δύο

εκπαίδευση», «κατά κεφαλή κατανάλωση»,

χωρών έναντι της προηγούμενης χρονιάς

«παραγωγή και μεταφορές»
Πηγή: Papadopoulos et al., σελ. 2002:170-171, 2002

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να δώσουμε κάποιες επεξηγήσεις σχετικά με τις
μεταβλητές του μοντέλου, σύμφωνα με τους Papadopoulos et al. (2002).
Προοπτικές ζήτησης


Εμφανής κατανάλωση: Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα στοιχεία των
εισαγωγών δεν απεικονίζουν επαρκώς το μέγεθος της συνολικής διαθέσιμης
αγοράς και για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει η χρήση της μεταβλητής της
εμφανούς κατανάλωσης, ώστε να εξαχθούν όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά
αποτελέσματα για τον επιθυμητό κλάδο.

3

Οι ερευνητές ανέπτυξαν τον δείκτη χρησιμοποιώντας δεδομένα του ΠΟΕ και σταθμίζοντας τα
εμπόδια ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισής τους στις επιλεγμένες χώρας.
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Import penetration (βαθμός εισόδου εισαγωγών ως προς το μέγεθος της
εμφανούς κατανάλωσης): Η μεταβλητή αυτή χρησιμοποιείται ευρέως σε industry
– specific αναλύσεις. Ένας υψηλός δείκτης αντικατοπτρίζει μεγαλύτερη «ανοχή»
στις εισαγωγές και χαμηλά επίπεδα τοπικού ανταγωνισμού, κάνοντας πιο
ελκυστική τη χώρα αυτή.



Πλεονεκτήματα προέλευσης: Αυτά έχουν να κάνουν με τα πλεονεκτήματα που
απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες με μεγάλα μερίδια
αγοράς στη χώρα – στόχο. Τέτοια πλεονεκτήματα είναι η ευνοϊκή εικόνα για τα
προϊόντα της χώρας (made in) και οι ισχυρές εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο
χωρών.



Ομοιότητα αγορών: Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ζήτηση για ένα προϊόν τείνει
να είναι υψηλότερη σε χώρες που μοιάζουν με τη χώρα που παράγει το προϊόν
αυτό. Μια μεγάλη ομοιότητα συμβάλει στην μείωση της αβεβαιότητας και του
ρίσκου και συνεισφέρει στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και φάσματος.

Περιορισμοί εμπορίου


Δασμολογικά εμπόδια: Αυτά επιδρούν άμεσα στις τιμές των εξαγόμενων
προϊόντων και στη συνολική τιμολογιακή πολιτική της εξαγωγικής επιχείρησης.



Μη δασμολογικά εμπόδια: Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι μη δασμολογικοί
περιορισμοί αποτελούν σημαντικότερο εμπόδιο για τους εξαγωγείς. Δεδομένου
ότι τα περισσότερα από αυτά τα εμπόδια είναι ποιοτικά, για τη μέτρησή τους
χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης που αναφέραμε στον παραπάνω πίνακα.



Γεωγραφική απόσταση: Συνδέεται άμεσα με το κόστος μεταφορών και,
ακολούθως, με την τελική τιμή του προϊόντος. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί
την απόσταση μεταξύ των δύο λιμανιών, ή σε άλλη περίπτωση, την απόσταση
των δύο πρωτευουσών).



Συναλλαγματική ισοτιμία: Σημαντική μεταβλητή που επιδρά στην αύξηση του
ρίσκου, την τιμολογιακή πολιτική και τη συνολική στρατηγική της επιχείρησης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το μοντέλο αντιστάθμισης, η επιχείρηση καλείται, αρχικά, να
συλλέξει ένα σύνολο υποψήφιων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της
πιθανής ζήτησης, αλλά και των περιορισμών εμπορίου στις χώρες αυτές.
Το δεύτερο στάδιο του μοντέλου, έχει να κάνει με τη στρατηγική που θα
υιοθετήσει η επιχείρηση στις υποψήφιες χώρες εξαγωγής. Συγκεκριμένα, η επιθετική
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στρατηγική αντιπροσωπεύει τις επιχειρήσεις εκείνες που επιδιώκουν την αύξηση των
μεριδίων τους εις βάρος των ανταγωνιστών, δίνοντας περισσότερη έμφαση στις
ευκαιρίες, παρά στους κινδύνους, ενώ η αμυντική στρατηγική υιοθετείται από τις
επιχειρήσεις που εστιάζουν την προσοχή τους στην προστασία του μεριδίου τους από
τον ανταγωνισμό.
Από το μοντέλο αυτό προκύπτει ένας πίνακας δύο διαστάσεων, όπου οι χώρες
είναι χωρισμένες σε τέσσερα διαφορετικά τμήματα, ανάλογα με τη συνολική
ελκυστικότητά τους.
Πίνακας 5: Μοντέλο αντιστάθμισης. Πίνακας δύο διαστάσεων
(1)

(2)

Υψηλή προοπτική ζήτησης/Υψηλά
εμπόδια εμπορίου

Υψηλή προοπτική ζήτησης/Χαμηλά
εμπόδια εμπορίου

(3)

(4)

Χαμηλή προοπτική ζήτησης/Υψηλά
εμπόδια εμπορίου

Χαμηλή προοπτική ζήτησης/χαμηλά
εμπόδια εμπορίου

Πηγή: Steekamp et al., (2009 p.10)

Οι χώρες που ανήκουν στο δεύτερο πλαίσιο προσφέρουν τις καλύτερες ευκαιρίες
εξαγωγών, σε αντίθεση με τις χώρες που ανήκουν στο τρίτο πλαίσιο, οι οποίες είναι
οι λιγότερο ελκυστικές για εξαγωγική επέκταση.

Σύμφωνα με το μοντέλο, οι

επιχειρήσεις με αμυντική στρατηγική θα επικεντρωθούν περισσότερο στις χώρες που
είναι πιο εύκολη η πρόσβαση, δηλαδή στις χώρες που βρίσκονται στα πλαίσια (2) και
(4), ενώ από την άλλη, οι επιχειρήσεις με επιθετική στρατηγική θα εστιάσουν στις
χώρες με τη μεγαλύτερη προοπτική ζήτησης, δηλαδή στα πλαίσια (1) και (2), ακόμα
κι αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν ισχυρά εμπόδια.
Για την απεικόνιση του μοντέλου, οι Papadopoulos et al. (2002) προεπέλεξαν
17 υποψήφιες χώρες του ΟΟΣΑ, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και την ομοιότητά
τους. Θέλοντας να δώσουν έμφαση στη σημασία της χώρας εξαγωγής, επέλεξαν δύο
πολύ διαφορετικές μεταξύ τους εξαγωγικές χώρες: Τον Καναδά (ανεπτυγμένη χώρα
με μεγάλη εξαγωγική εμπειρία) και την Κίνα (χώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό,
αλλά με μικρό βαθμό διεθνοποίησης). Επίσης, προκειμένου να αποτυπώσουν τη
σημαντικότητα του είδους των προϊόντων όσον αφορά τα εμπόδια εμπορίου,
επέλεξαν τα αεροπλάνα, τα έπιπλα και τα αναψυκτικά, ώστε να αντιπροσωπεύουν
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τρεις διαφορετικούς κλάδους αντίστοιχα: α) βιομηχανικά προϊόντα, β) καταναλωτικά
αγαθά μακράς διάρκειας και γ) καταναλωτικά αγαθά μικρής διάρκειας. Οι ερευνητές
χρησιμοποίησαν στοιχεία από τους ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, Ο.Η.Ε. και Π.Ο.Ε.
Στον παρακάτω πίνακα, βλέπουμε τα αποτελέσματα του μοντέλου για τις
περιπτώσεις του Καναδά και της Κίνας:
Πίνακας 6: Δισδιάστατος πίνακας επιλογών για Καναδά και Κίνα

Πηγή: Papadopoulos et al. (2002:174)

4.6

Μοντέλο υποστήριξης λήψης αποφάσεων
Το μοντέλο υποστήριξης λήψης αποφάσεων δημιουργήθηκε από τους

Kanelopoulos & Skintzi (2016) προκειμένου να συνδράμει στην προσπάθεια
ενίσχυσης της εξαγωγικής επίδοσης των ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέροντάς
τους πιθανές αλλά και ρεαλιστικές επιλογές. Έτσι, τα αποτελέσματα που εξάγει
θεωρούν ως χώρα εξαγωγής την Ελλάδα. Σκοπός του μοντέλου είναι να συμβάλλει
στην επιλογή των περισσότερο υποσχόμενων συνδυασμών «χώρας-προϊόντος» που
υπάρχουν διεθνώς, μέσω της διαδικασίας διαλογής διαδοχικών σταδίων. Κατά τη
διάρκεια κάθε σταδίου, το μοντέλο φιλτράρει τις λιγότερο ελκυστικές εξαγωγικές
ευκαιρίες, δημιουργώντας ένα περιορισμένο τελικό σύνολο.
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Η αναζήτηση των ελκυστικών αγορών (συνδυασμός χώρας-προϊόντος)
διενεργείται μέσω εξέτασης διάφορων κριτηρίων που περιλαμβάνονται στα τέσσερα
διαδοχικά στάδια – φίλτρα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3. Το μοντέλο
χρησιμοποιεί δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας μέχρι το 2011, όπου σε σύνολο
245 χωρών αποκλείστηκαν 57 χώρες λόγω ελλιπών στοιχείων.
Φίλτρο 1ο: Προοπτική χώρας
1.1 Πολιτικός και εμπορικός κίνδυνος (αποκλεισμός 29 χωρών)
1.2 Μακροοικονομικά στοιχεία (αποκλεισμός 76 χωρών)
*83 χώρες εγκρίνονται για την επόμενη φάση

Φίλτρο 2ο: Προοπτική αγοράς
2.1 Βραχυχρόνια ανάπτυξη εισαγωγών Short-term import growth
2.2 Μακροχρόνια ανάπτυξη εισαγωγών
2.3 Συνολικό μέγεθος εισαγωγών Import market size
*61 χώρες εγκρίνονται για την επόμενη φάση.
*115.480 συνδυασμοί προϊόντος/χώρας

Φίλτρο 3ο: Πρόσβαση αγοράς
3.1 Συγκέντρωση αγοράς
3.2 Απόσταση
*95.512 συνδυασμοί χώρας/προιόντος

Φίλτρο 4ο: κατηγοριοποίηση εξαγωγικών ευκαιριών (export
opportunities)
4.1 Κατηγοριοποίηση πιθανών και ρεαλιστικών ευκαιριών
4.2 Κατηγοριοποίηση με βάση τα χαρακτηριστικά των
εισαγωγικών αγορών και τα σχετικά μερίδια αγοράς της Ελλάδας
Διάγραμμα 3: Επισκόπηση διαδοχικών σταδίων με φίλτρα αξιολόγησης

Το πρώτο φίλτρο, αρχικά, εξετάζει τους πολιτικούς και εμπορικούς κινδύνους των
χωρών τόσο σε βραχυχρόνιο, όσο και μακροχρόνιο ορίζοντα, και απορρίπτει τις
επικίνδυνες προς εξαγωγή χώρες. Στη συνέχεια εξετάζει βασικά μακροοικονομικά
χαρακτηριστικά των χωρών όπως ΑΕΠ, κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ρυθμός αύξησης ΑΕΠ
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και ρυθμός αύξησης κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε βάθος τριετίας. Με αυτό τον τρόπο
«περνάνε» το φίλτρο όλες οι ανεπτυγμένες χώρες (υψηλό ΑΕΠ), αλλά και όλες οι
χώρες που χαρακτηρίζονται από μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική (υψηλός ρυθμός
αύξησης ΑΕΠ). Και οι δύο αυτές ομάδες χωρών προκρίνονται στο επόμενο στάδιο
έχοντας ίσο ή υψηλότερο δείκτη ΑΕΠ ή ρυθμό ανάπτυξης ΑΕΠ από αυτόν που
καθορίζει η επιχείρηση ως κρίσιμη τιμή.
Το δεύτερο φίλτρο εξετάζει παράγοντες σχετικούς με τη χώρα και το προϊόν,
ώστε να απορρίψει μη ελκυστικούς συνδυασμούς προϊόντων/χωρών και όχι απλώς
χώρες. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται είναι:
i.

Το ποσοστό μεταβολής των εισαγωγών κατά χώρα και προϊόν (συνδυαστικά)
βραχυπρόθεσμα.

ii.

Το μέσο ετήσιο ποσοστό μεταβολής των εισαγωγών ανά χώρα και προϊόν
μακροπρόθεσμά.

iii.

Το συνολικό μέγεθος των εισαγωγών των χωρών.

Όπως στο προηγούμενο στάδιο, έτσι και σε αυτό, για να προκριθεί ένας συνδυασμός
χώρας/προϊόντος ως πιθανή εξαγωγική ευκαιρία, θα πρέπει ένα, τουλάχιστον, από τα
παραπάνω κριτήρια να λάβει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη από μια κρίσιμη τιμή που
θα θέσει η επιχείρηση.
Το τρίτο φίλτρο εξετάζει τις δυσκολίες εισόδου στις χώρες, λαμβάνοντας
υπόψη το βαθμό συγκέντρωσης των αγορών και την απόστασή τους από την Ελλάδα.
Μια αγορά θα θεωρηθεί πιθανή εξαγωγική ευκαιρία και θα προχωρήσει στην επόμενη
φάση εάν, είτε ο βαθμός συγκέντρωσης, είτε η απόσταση είναι μικρότερη από την
κρίσιμη για την επιχείρηση τιμή. Έτσι, δεν απορρίπτονται ολόκληρες οι χώρες, αλλά
τα προϊόντα που συνδυάζονται είτε με αγορές υψηλής συγκέντρωσης, είτε με χώρες
με μεγάλη απόσταση από την Ελλάδα.
Το τέταρτο και τελευταίο φίλτρο ομαδοποιεί τις προτεινόμενες εξαγωγικές
ευκαιρίες με δύο τρόπους:
iv.

Ως πιθανές ή ρεαλιστικές ευκαιρίες,

v.

Με βάση τα χαρακτηριστικά των αγορών και τα σχετικά μερίδια
αγοράς της Ελλάδας.
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Στο στάδιο αυτό, όλοι οι συνδυασμοί χώρας/προϊόντος (95.512) που προκρίθηκαν
από το Φίλτρο 3 θεωρούνται πιθανοί εξαγωγικοί στόχοι. Όμως, οι συνδυασμοί με
προϊόντα στα οποία η Ελλάδα κατέχει σχετική εξειδίκευση θεωρούνται και
ρεαλιστικοί στόχοι (24.278). Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι εξαγωγικοί στόχοι που
είναι πιθανοί, αλλά όχι ρεαλιστικοί, πρέπει να υποτιμηθούν και να ληφθούν υπόψη
μόνο οι ρεαλιστικοί στόχοι, αφού υπάρχει η πιθανότητα να κατέχει η Ελλάδα σχετικό
πλεονέκτημα σε εκείνα τα προϊόντα στο μέλλον. Στη συνέχεια, τόσο οι πιθανοί, όσο
και οι ρεαλιστικοί στόχοι κατηγοριοποιούνται με βάση τα χαρακτηριστικά της αγοράς
– στόχου που είδαμε στο Φίλτρο 2 και το σχετικό μερίδιο αγοράς της Ελλάδας.
Αποτελέσματα του μοντέλου:
Από το μοντέλο προκύπτουν 95.512 πιθανές και 24.278 ρεαλιστικές εξαγωγικές
ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Οι περισσότερες χώρες που αντιπροσωπεύουν εξαγωγικές ευκαιρίες για τις
ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται στην Ευρώπη (κυρίως λόγω της μικρής
απόστασης και των μειωμένων περιορισμών εμπορίου)

και την Βόρεια και

Νότια Αμερική, ενώ ένας μικρός αριθμός χωρών, με λίγες εξαγωγικές ευκαιρίες,
εντοπίζεται στην Ασία και την Αφρική.
Η πλειοψηφία των εξαγωγικών ευκαιριών για τις ελληνικές επιχειρήσεις
εντοπίζεται στις χώρες όπου η Ελλάδα κατέχει μικρά μερίδια αγοράς (85,6% των
πιθανών και 76,5% των ρεαλιστικών αγορών – στόχων).
Το 55% των πιθανών και ρεαλιστικών αγορών εντοπίζεται σε αναπτυσσόμενες
χώρες, κάτι που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει, εφεξής, να δώσουν
μεγαλύτερη προσοχή στις αναδυόμενες χώρες όταν θέλουν να επιλέξουν νέες
χώρες στόχους.
Όσον αφορά τη σύνθεση των προϊόντων στις εξαγωγικές ευκαιρίες, παρατηρείται
ότι τα υφάσματα, τα χημικά, τα μέταλλα και ο μηχανολογικός/ηλεκτρικός
εξοπλισμός κατέχουν την πλειοψηφία τόσο των πιθανών, όσο και των
ρεαλιστικών ευκαιριών. Αξιοπρόσεκτο αποτελεί το γεγονός ότι οι κλάδοι των
τροφίμων και των λαχανικών κατατάσσονται 5ος και 6ος αντίστοιχα. Αυτό είναι
κάτι που χρήζει προβληματισμού, καθώς θα περιμέναμε από τους κλάδους στους
οποίους κατέχει η Ελλάδα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μεγάλη παραγωγική
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δυναμικότητα να καταγράφουν περισσότερες ευκαιρίες εξαγωγών (Kanelopoulos
& Skintzi, 2016).

4.7

Σύνοψη κεφαλαίου
Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο διακρίναμε δύο πρότυπα – μεθόδους με

βάση τα οποία δημιουργούνται τα μοντέλα της συστηματικής προσέγγισης. Τα
πρότυπα αυτά είναι το country clustering (ομαδοποίηση χωρών) και το country
ranking (κατάταξη χωρών) και διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον τρόπο με τον
οποίο εκκινούν τη διαδικασία της συνολικής επισκόπησης των χωρών. Η
ομαδοποίηση χωρών έχει ως αρχή την διαλογή του συνόλου των προς αξιολόγηση
χωρών με βάση την ομοιότητα είτε των χωρών, είτε των κλάδων, ενώ η μέθοδος της
κατάταξης αναλύει όλες τις διαθέσιμες χώρες με βάση τη συνολική ελκυστικότητά
τους.
Στη συνέχεια αναφέραμε τη γενική δομή των μοντέλων, η οποία αποτελείται,
συνήθως, από τα τρία στάδια α) της προκαταρκτικής εξέτασης (Preliminary
screening), β) της περαιτέρω αξιολόγησης (In depth analysis) και γ) της τελικής
επιλογής (Final selection). Τέλος παρουσιάσαμε τέσσερα μοντέλα της συστηματικής
προσέγγισης με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των μοντέλων και
τη χρήση τους στην πράξη από τις επιχειρήσεις. Τα μοντέλα αυτά θα πρέπει να
επιλεγούν και να εφαρμοστούν με βάση τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της
επιχείρησης, ενώ μπορούν να φανούν χρήσιμα είτε σε μορφή συνδυασμού, είτε ως
παράδειγμα για τη δημιουργία πιο εξατομικευμένου για την επιχείρηση μοντέλου.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από
μείωση των περιορισμών του εμπορίου, αύξηση του επιπέδου του διεθνούς
ανταγωνισμού και καλύτερες προοπτικές διεθνούς επέκτασης των επιχειρήσεων
(Gorecka & Szalucka, 2013). Είναι ένα περιβάλλον το οποίο οδηγεί σε συνεχή
αύξηση του αριθμού των διεθνών επιχειρήσεων (Morgan et al., 2011) κάνει την
αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών σε ελκυστικές αγορές πιο διαδεδομένη από
ποτέ (Wood, 1987) και συμβάλει στην αυξανόμενη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων.
Ως διεθνοποίηση, λοιπόν, ορίσαμε το φαινόμενο κατά το οποίο οι επιχειρήσεις
αυξάνουν τη συμμετοχή τους στη διεθνή αγορά, μεταφέροντας προϊόντα, υπηρεσίες
και κεφάλαια πέρα από τα σύνορα της χώρας προέλευσής τους, με μοναδικό σκοπό
την εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών που εντοπίζουν στις ξένες χώρες.
Όπως αναφέραμε, η διεθνοποίηση θεωρείται μία αναπόδραστη, πια, πραγματικότητα
για τις περισσότερες επιχειρήσεις του κόσμου και μπορεί να επέλθει μέσα από
τέσσερις κατηγορίες δραστηριοτήτων: α) διεθνές εμπόριο προϊόντων, β) διεθνές
εμπόριο υπηρεσιών, γ) διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου και δ) άμεσες ξένες
επενδύσεις. Βέβαια, η διεθνοποίηση δεν είναι μια απλή δραστηριότητα, αλλά μια
περίπλοκη διαδικασία που επηρεάζεται από διάφορους πολιτικούς, πολιτισμικούς,
νομικούς και οικονομικούς παράγοντες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι διεθνείς
επιχειρήσεις.
Στη συνέχεια, αναφερθήκαμε στο θέμα των εξαγωγών, ως μία από τις
μεθόδους διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, η οποία, χαρακτηρίζεται για τη, σχετικά,
μικρή δέσμευση πόρων και την μεγάλη ευελιξία που προσδίδει στις επιχειρήσεις.
Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι οι εξαγωγές αποτελούν μια απλή και εύκολη
δραστηριότητα, αφού, όπως τονίσαμε, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις θα πρέπει να
προσαρμοστούν στο εξωτερικό περιβάλλον των χωρών και να αντιμετωπίσουν
διάφορα ζητήματα που προκύπτουν, λόγω της φυσικής και ψυχικής απόστασης των
χωρών και της διαφοράς τους σε πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και άλλα
ζητήματα.
Η εξαγωγική δραστηριότητα, ως μια στρατηγική διεθνούς επέκτασης,
προϋποθέτει συντονισμένες και προγραμματισμένες ενέργειες και η επιτυχής
κατάληξή της κρίνεται κατά πολύ από τη χώρα που θα επιλεχθεί. Ορίσαμε, λοιπόν, ως
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επιλογή χώρας εξαγωγών, τη διαδικασία κατά την οποία καλούνται οι επιχειρήσεις να
ερευνήσουν, αξιολογήσουν και να επιλέξουν τις κατάλληλες χώρες για την εξαγωγή
των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, σύμφωνα πάντα με τους στρατηγικούς τους
στόχους και σχέδια. Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά πολύπλοκη, καθώς κρίνεται από
την έγκυρη αξιολόγηση πληθώρας πληροφοριών και την βέλτιστη προσαρμογή της
επιχείρησης στο εξωτερικό περιβάλλον της υποψήφιας χώρας. Επίσης, επηρεάζεται
από πολλούς παράγοντες που πηγάζουν τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το
εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να ερευνήσει διάφορες υποψήφιες χώρες,
με βάση κάποια κριτήρια, και να οδηγήσει την επιχείρηση στην επιλογή μιας ή
περισσοτέρων, συμβατών με τους στόχους της, χωρών. Αυτό το πετυχαίνει
υιοθετώντας μια από τις τέσσερις προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν: α) Της
συστηματικής προσέγγισης, β) της μη συστηματικής προσέγγισης, γ) της
συνδυαστικής προσέγγισης και δ) της προσέγγισης των σχέσεων. Η συστηματική
προσέγγιση έχει ως βασική αρχή την ύπαρξη μιας αυστηρά δομημένης διαδικασίας, η
οποία χρησιμοποιεί ορθολογικά κριτήρια και μελετά τις υποψήφιες χώρες με βάση τις
επιδόσεις τους σε κρίσιμα μακροοικονομικά και μικροοικονομικά χαρακτηριστικά. Η
μη συστηματική προσέγγιση, από την άλλη, χαρακτηρίζεται από μη καθορισμένη
διαδικασία και υπερβολική χρήση υποκειμενικών στοιχείων στην τελική επιλογή. Η
συνδυαστική προσέγγιση χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά των δύο πρώτων, ενώ η
προσέγγιση των σχέσεων αναλύει τη διαδικασία της επιλογής υπό το πρίσμα των
επιχειρηματικών σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ της εξαγωγικής επιχείρησης
και των υποψήφιων διεθνών της συνεργατών.
Μετά από την ανάλυση των προσεγγίσεων αυτών, καταλήξαμε στο
συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, οφείλουν να
προσεγγίζουν τη δραστηριότητα των εξαγωγών με τη δέουσα προσοχή και
επαγγελματισμό, χρησιμοποιώντας μεθόδους της συστηματικής προσέγγισης για την
επιλογή των χωρών στις οποίες σκοπεύουν να επεκταθούν. Η προσέγγιση αυτή
προσδίδει στρατηγικά χαρακτηριστικά στη διαδικασία της επιλογής και οδηγεί σε
ορθολογικές αποφάσεις, μειώνοντας το συνολικό ρίσκο και αυξάνοντας τις
πιθανότητες επιτυχίας. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων θα μπορούν να είναι
σίγουροι (όσο σίγουρη μπορεί να είναι μια επιχειρηματική κίνηση) ότι η επιλεγείσα
χώρα προσφέρει τις μεγαλύτερες προοπτικές εξαγωγικής ανάπτυξης για την
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επιχείρηση, ενώ θα μπορούν να έχουν και άμεσες εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση
αποτυχίας.
Αφού επιλέξαμε την ιδανική προσέγγιση που πρέπει να έχει η επιχείρηση,
παρουσιάσαμε και μελετήσαμε διάφορα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό
την επιλογή της κατάλληλης χώρας. Όπως είδαμε, τα μοντέλα διαφέρουν μεταξύ τους
ως προς τον αριθμό και τύπο των σταδίων της διαδικασίας. Όλα, όμως, έχουν σαν
στόχο την αξιολόγηση της συνολικής ελκυστικότητας των ξένων αγορών μέσα από
τρία γενικά στάδια (προκαταρκτική εξέταση, εις βάθος ανάλυση και τελική επιλογή).
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι από την βιβλιογραφική έρευνα δεν προκύπτει ότι
κάποιο μοντέλο είναι αποτελεσματικότερο από κάποιο άλλο και η επιλογή του πλέον
κατάλληλου μοντέλου δεν είναι δεδομένη. Αντιθέτως, επαφίεται στην αναγνώριση
των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των μοντέλων αυτών και στην
συμβατικότητά τους με τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, τους πόρους και τον
χρόνο που μπορεί να διαθέσει, την ιδιομορφία των προϊόντων της και τους
στρατηγικούς της στόχους.
Ως συνέχεια της βιβλιογραφικής αυτής έρευνας, προτείνεται η εμπειρική
έρευνα σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εξαγωγικό
προσανατολισμό και αποκομίζουν σημαντικά κέρδη από την δραστηριότητα αυτή.
Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μελετηθεί η συνολική συμπεριφορά των στελεχών
των επιχειρήσεων αυτών όσον αφορά τις διαδικασίες αναζήτησης και αξιολόγησης
νέων αγορών, αλλά και να εξεταστούν πιθανές συστηματοποιημένες μέθοδοι όσον
αφορά τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται, τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη,
τις πηγές πληροφοριών που αξιοποιούνται και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η
τελική επιλογή.
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