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Σύνοψη 
 

Οι διαδικασίες παγκοσμιοποίησης είναι μια σημαντική τάση στον σύγχρονο κόσμο, η 

οποία επηρεάζει όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του 

λιανικού εμπορίου. Η διεθνοποίηση του λιανικού εμπορίου είναι άμεση συνέπεια της  

παγκοσμιοποίησης και της ολοκλήρωσης της παγκόσμιας αγοράς.  

Οι σύγχρονες θεωρίες εμπορίου  δίνουν  έμφαση στην τεχνολογική πρόοδο και τους 

καθοριστικούς παράγοντες της τεχνολογικής προόδου, καθώς και στην ανάπτυξη και  

εφαρμογή νέων γνώσεων, ως καθοριστικές μεταβλητές που καθορίζουν την  

οικονομική ανάπτυξη.  

Είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι οι τεχνολογίες του Διαδικτύου έχουν 

διευκολύνει  το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο, επιτρέποντας έτσι την  λιανική πώληση 

μέσω πολλαπλών καναλιών διανομής  και την ανάπτυξη  νέων  μοντέλων λιανικής 

επιχείρησης. Οι διαφορετικοί τρόποι πωλήσεων εντός ή εκτός καταστήματος 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά κάποιους βασικούς παράγοντες 

που επηρεάζουν την συμπεριφορά του αγοραστικού κοινού.  

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι  να παρουσιάσει και  να κατανοήσει τον τρόπο με 

τον οποίο η παγκοσμιοποίηση και η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιπτώσεις στη 

διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου.  

Οι σύγχρονες  τάσεις που έχουν διαμορφώσει την παγκόσμια λιανική βιομηχανία τις 

τελευταίες δεκαετίες  είναι η εξάπλωση του "σούπερ μάρκετ", η παγκοσμιοποίηση, η 

εξάπλωση του διαδικτύου,  οι  διεθνείς λιανικές συμμαχίες,  η έμφαση στην 

καινοτομία μέσω της ανάπτυξης εξελιγμένων πληροφοριακών συστημάτων και 

επιχειρηματικών εφαρμογών, η έμφαση σε νέες τεχνικές και εργαλεία μάρκετινγκ. 

Επιπλέον  το ενδιαφέρον των   έμπορων λιανικής πώλησης που έχουν καθιερωθεί  σε 

αναπτυγμένες αγορές πλέον έχει μετατοπιστεί πλέον σε αγορές χωρών που 

βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια οικονομικής ανάπτυξης. 

Η απόφαση για διεθνοποίηση είναι δύσκολη και  χρειάζεται πληροφορία, γνώση και 

τους κατάλληλους πόρους  για να μπορέσει η επιχείρηση να επωφεληθεί πλήρως των 

ευκαιριών της διεθνοποίησης.  
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Abstract 
 

Globalization processes are an important trend in the modern world, which affects all 

business sectors, including retail. The internationalization of retail is a direct 

consequence of globalization and the integration of the global market. 

Modern trade theories emphasize technological progress and the determinants of 

technological progress as well as the development and application of new knowledge 

as key determinants of economic growth. 

It is necessary to emphasize that Internet technologies have facilitated electronic 

retailing, thus allowing retail via multiple distribution channels and the development 

of new retail business models. Different ways of selling in or out of a store show 

significant differences in some key factors that affect the behavior of the buyer. 

The purpose of this paper is to present and understand how globalization and the 

evolution of technology have an impact on the process of internationalization of 

commercial enterprises. 

Some of the trends that have shaped the global retail industry in recent decades are: 

the spread of "supermarkets", globalization, the spread of the Internet, international 

retail alliances, emphasis on innovation through the development of sophisticated 

information systems and business applications, the emphasis on new marketing 

techniques and tools and new trade policies. In addition, the interest of retailers 

established in developed markets has now shifted to markets in countries at different 

stages of economic growth. 

The decision to internationalize is difficult and requires information, knowledge and 

resources so as the company to take full advantage of internationalization 

opportunities. 
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Κεφάλαιο 1 
 

Το εμπόριο είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών , και 

δεν διεξάγεται μόνο για λόγους απόκτησης κέρδους αλλά παρέχει επίσης και 

υπηρεσίες στους καταναλωτές. Το εμπόριο είναι μια σημαντική κοινωνική 

δραστηριότητα, διότι η κοινωνία χρειάζεται συνεχή προσφορά αγαθών καθώς οι 

ανάγκες  αυξάνονται και αλλάζουν συνεχώς αλλά ποτέ δεν τελειώνουν. 

Ωστόσο το εμπόριο δεν είναι σημαντικό για τις χώρες ως οικονομίες στο σύνολό τους 

αλλά και για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες μεμονωμένα.  Τις τελευταίες 

δεκαετίες υπήρξε αισθητή αλλαγή στην κατανόηση της χρησιμότητας και τη σημασία 

της  δραστηριότητας σε διεθνές επίπεδο για τη λειτουργία των εταιρειών. Ενδεικτικό 

είναι το γεγονός  ότι η διεθνής δραστηριότητα που ασκούντο κατά κύριο λόγο από 

μεγάλες εταιρείες, έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλής και σε  μικρότερες επιχειρήσεις. 

Πολλές εταιρείες ξεκινούν την επέκταση τους στις ξένες αγορές από την ίδρυσή τους 

ή μετά από σύντομη χρονική περίοδος λειτουργίας στις  εγχώριες αγορές (Ratajczak-

Mrozek, Dymitrowski, & Małys, 2012). 

Στην πιο βασική τους μορφή οι οικονομικές ανταλλαγές ανάμεσα στις χώρες 

λαμβάνουν χώρα εδώ και πολλούς αιώνες. Επιπλέον, μία από τις  πιο αξιοσημείωτες 

πτυχές της οικονομικής ζωής στις μέρες μας είναι ο τρόπος με τον οποίο όλες οι χώρες 

όλο και περισσότερο αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο της παγκόσμιας οικονομίας  

(Auerbach, 1996).  

Η Σαουδική Αραβία είναι η  χώρα με τη μεγαλύτερη  παραγωγή πετρελαίου 

παγκοσμίως, ωστόσο  δεν είναι αυτάρκης. Εάν οι κάτοικοί της επιθυμούν να 

αγοράσουν αυτοκίνητα, η χώρα θα πρέπει να κάνει εμπόριο με χώρες όπως η 

Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία που έχουν αυτοκινητοβιομηχανίες. 

Το εμπόριο προκύπτει ανάμεσα στις χώρες επειδή αυτές διαφέρουν ως προς τις 

ικανότητές τους να παράγουν όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητα 

για τους πολίτες.  

Τα διαφορετικά επίπεδα διαθεσιμότητας φυσικών πόρων, κεφαλαίου και 

ειδικευμένου εργατικού δυναμικού των οικονομιών των  χωρών παγκοσμίως, είναι 
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αυτά που διαμορφώνουν την προσφορά και τη ζήτηση ανά τον κόσμο. Καθώς 

εξελίσσονται οι οικονομίες, εξελίσσονται και οι συναλλαγές τους, από την εξαγωγή 

φυσικών πόρων και πρώτων υλών στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 

προστιθέμενης αξίας. Η δραστηριότητα αυτή αυξάνει την αξία της οικονομικής θέσης 

μιας χώρας. 

1.1 Η παγκοσμιοποίηση  

 

Η παγκοσμιοποίηση είναι μια έννοια  της  οποίας οι ρίζες εντοπίζονται  τουλάχιστον 

στο 19ο αιώνα, κυρίως στις ιδέες του Καρλ Μαρξ. Αλλά μόνο τα τελευταία 30 χρόνια 

περίπου, η παγκοσμιοποίηση  έχει εισέλθει στη σφαίρα της καθημερινότητας των 

ανθρώπων με δυναμικό τρόπο.  Μια αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης Google 

αποκαλύπτει εκατομμύρια καταχωρήσεις που αφορούν την παγκοσμιοποίηση. 

Σχεδόν δεν περνάει χωρίς να επικαλείται από πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, 

επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, σχολιαστές στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση,  

καταναλωτές  καθώς και από «συνηθισμένα» άτομα (Dicken, 2011). 

Οι ιστορικοί έχουν διακρίνει δύο σημαντικές περιόδους ταχείας επέκτασης του 

εμπορίου, που αναφέρονται  ως κύματα παγκοσμιοποίησης,  τα τελευταία 150 

χρόνια. Το πρώτο ξεκίνησε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, αλλά ο ρυθμός 

επέκτασης του επιβραδύνθηκε απότομα κατά τη διάρκεια των δύο παγκόσμιων 

πολέμων και της Μεγάλης Ύφεσης στις αρχές του εικοστού αιώνα, που υπονόμευσε 

τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης για αρκετές δεκαετίες. Το δεύτερο ξεκίνησε 

μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και διήρκεσε μέχρι την πρόσφατη παγκόσμια 

οικονομική κρίση (HSBC, 2015). Παρά το γεγονός ότι η αύξηση του όγκου των 

συναλλαγών δεν ήταν ιδιαίτερα έντονη τα τελευταία χρόνια, οι οικονομικοί αναλυτές 

αισιοδοξούν ότι η ανάπτυξη θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, επιτρέποντας την 

εκδήλωση ενός τρίτου κύματος παγκοσμιοποίησης που θα συνεχίσει να φέρνει 

επανάσταση στο παγκόσμιο οικονομικό τοπίο. 

Σήμερα οι περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες έχουν παγκόσμιο πεδίο 

εφαρμογής. Χρηματοδότηση, τεχνολογία, έρευνα, κεφαλαιακές και επενδυτικές 

ροές, εγκαταστάσεις παραγωγής, αγορές και εμπορία και όλα τα δίκτυα διανομής 

έχουν παγκόσμιες διαστάσεις. Κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι προετοιμασμένη να 
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ανταγωνίζεται  σε ένα όλο και περισσότερο αλληλεξαρτώμενο παγκόσμιο οικονομικό 

περιβάλλον.  

Με τα σημερινά δεδομένα της έντονης αλληλεξάρτησης των οικονομιών παγκοσμίως, 

κάθε εταιρεία είναι διεθνής, τουλάχιστον στο βαθμό που η επιχειρηματική της 

επίδοση εξαρτάται έστω εν μέρει από γεγονότα που συμβαίνουν στο εξωτερικό. 

Ακόμη και οι εταιρείες που δεν δραστηριοποιούνται στη διεθνή σκηνή επηρεάζονται 

σε κάποιο βαθμό από τις εξελίξεις και τα γεγονότα στη διεθνή  πολιτική και 

οικονομική σκηνή. 

Οι επιχειρήσεις  έχουν γίνει ακόμα πιο επιθετικές για να διεκδικήσουν μερίδιο σε νέες 

αγορές και να αντισταθμίσουν τις οικονομικές απώλειες στις εγχώριες  ή στις αγορές 

που παραδοσιακά δραστηριοποιούνται. Καθώς ο ανταγωνισμός για τις παγκόσμιες 

αγορές εντείνεται, ο αριθμός των επιχειρήσεων  που λειτουργούν μόνο στις εγχώριες 

αγορές μειώνεται. Είναι όλο και πιο σύνηθες η δραστηριότητα οποιασδήποτε 

επιχείρησης να είναι πλέον διεθνής. 

Η πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιβιώνουν. Μια 

μεγάλη επιχείρηση χρειάζεται μία μεγάλη αγορά για να διαθέσει τα προϊόντα η τις 

υπηρεσίες της. Η παρουσία στις ξένες αγορές είναι ένα σημαντικό εργαλείο 

ανάπτυξης για τις εταιρείες, ειδικά στην περίπτωση της περιορισμένης εγχώριας 

αγοράς. Αυτό μπορεί να συμβεί εξαιτίας της έλλειψης εγχώριας ζήτησης, όταν η 

αγορά είναι πολύ μικρή ή η βιομηχανία πολύ περιορισμένη (Amal, Awuah, Raboch, & 

Anderson, 2013).  

Η παγκοσμιοποίηση κατέστησε δυνατό να μειωθεί η παρουσία μονοπωλίου σε 

πολλές περιπτώσεις. Δεδομένου ότι ο κύριος κανόνας του μονοπωλίου είναι να έχει 

μια επιχείρηση σημαντικά μεγαλύτερο μερίδιο από ό, τι οι  υπόλοιπες επιχειρήσεις  

σε μια συγκεκριμένη αγορά, το «αόρατο χέρι» της παγκόσμιας αγοράς προσέφερε 

ευκαιρίες εξισορρόπησης στην κατανομή μεριδίου σε μία αγορά διευκολύνοντας την 

πρόσβαση (Stiglitz, 2006). 

Η κίνηση επέκτασης στο  εξωτερικό αποτελεί ευκαιρία για τις εταιρείες να φτάσουν 

σε νέο διευρυμένο κοινό, αλλά πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν και προκλήσεις 

όπως διαφορετικά πολιτικά και οικονομικά σενάρια, νέους ανταγωνιστές, νέους 
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νόμους και κανονισμούς και διαφορετικές απαιτήσεις ποιότητας (Amal, Awuah, 

Raboch, & Anderson, 2013). 

Τα αυξανόμενα επίπεδα παγκοσμιοποίησης έχουν οδηγήσει σε μια σειρά μέτρων, 

όπως  μείωση των  περιορισμών στις εμπορικές συναλλαγές  και αυξημένη   διεθνή 

συνεργασία, τα οποία έχουν δημιουργήσει τις θεσμικές και οικονομικές συνθήκες για 

μια στρατηγική ανάπτυξης των επιχειρήσεων από αναπτυγμένες και 

αναπτυσσόμενες χώρες.  

Ο πρώην διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Pascal Lamy σε μία 

ομιλία του το 2011 είχε αναφέρει τα εξής:  

«Η παγκοσμιοποίηση είναι μια επαναστατική δύναμη. Η παγκόσμια οικονομία είναι 

οκτώ φορές μεγαλύτερη από ό, τι το 1950  και το παγκόσμιο εμπόριο έχει επεκταθεί 

33 φορές περισσότερο από τότε. Πριν από δύο δεκαετίες, το διαδίκτυο  δεν υπήρχε 

ενώ τώρα, 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι - το ένα τρίτο της ανθρωπότητας - 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο κάθε μέρα. Τέσσερα δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν 

κινητά τηλέφωνα. Το 1 στα 12 άτομα έχει λογαριασμό στο Facebook. Δύο 

εκατομμύρια άνθρωποι - σχεδόν το μέγεθος της Ινδονησίας - είναι σήμερα 

μετανάστες σε ξένες χώρες, ενσωματώνοντας τον κόσμο κοινωνικά και πολιτιστικά, 

καθώς και οικονομικά. Λόγω του ανοιχτού και αλληλένδετου  κόσμου που κινείται 

γρήγορα  ο  υλικός  πλούτος επεκτείνεται, η γνώση διαχέεται, η υγεία βελτιώνεται 

και οι τοίχοι που χωρίζουν τα έθνη και τα κράτη  πέφτουν». 

Στα λόγια του συνοψίζεται η σημασία και ο αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης.  

Σύμφωνα με έρευνες του Παγκόσμιου Ινστιτούτου McKinsey, χάρη στις παγκόσμιες 

ροές αγαθών, υπηρεσιών, οικονομικών, δεδομένων και ανθρώπων, το παγκόσμιο 

ΑΕΠ είναι περισσότερο από  10% υψηλότερο - περίπου 7.8 τρισεκατομμύρια δολάρια 

το 2014 - από ό, τι θα ήταν αν οι οικονομίες των χωρών ήταν κλειστές. Οι περισσότερο 

εξωστρεφείς χώρες κατέχουν  το μεγαλύτερο μερίδιο αυτής της προστιθέμενης αξίας. 

1.2 To λιανικό εμπόριο και η παγκοσμιοποίηση  
 

Οι διαδικασίες παγκοσμιοποίησης είναι μια σημαντική τάση στον σύγχρονο κόσμο, η 

οποία επηρεάζει όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του 



Διεθνοποίηση επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου | Κόπανος Γρηγόριος 
 

10 
 

λιανικού εμπορίου. Τα τελευταία χρόνια, ο συνδυασμός της οικονομικής ανάπτυξης 

και της αύξησης του πληθυσμού στις αναδυόμενες αγορές και στις λιγότερο 

αναπτυγμένες αγορές επιτάχυνε την εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης του λιανικού 

εμπορίου και της παγκοσμιοποίησης από τους λιανοπωλητές 

Η διεθνοποίηση του λιανικού και του συνολικού εμπορίου είναι άμεση συνέπεια της  

παγκοσμιοποίησης και της ολοκλήρωσης της παγκόσμιας αγοράς. Ο 

προσανατολισμός του λιανικού εμπορίου στην παγκόσμια αγορά αποτελεί 

σημαντική βάση για την ανάπτυξη νέων  στρατηγικών ανάπτυξης (Koncar, Stankovic, 

& Lekovic, 2015). 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, το λιανικό εμπόριο θεωρήθηκε ως μια τεχνολογική 

δομή που απλά εξασφάλιζε ότι τα αγαθά των κατασκευαστών φθάνουν στον 

καταναλωτή και οι διεργασίες παγκοσμιοποίησης δεν είχαν καμία επίδραση σε αυτή 

τη δομή (Chkalova & Efremova, 2015). Tο λιανικό εμπόριο είναι ένας πολύ περίπλοκος 

επιχειρηματικός κλάδος. Είναι η βιομηχανία που διατηρεί την πιο  στενή και πιο 

προσωπική σχέση με τους καταναλωτές, συχνά λαμβάνοντας μέρος στη ζωή τους σε 

εβδομαδιαία και καθημερινή βάση. 

Η  επίτευξη μιας επιτυχημένης προσωπικής σχέσης είναι πολύ μεγάλη πρόκληση όταν  

πρέπει να επιτευχθεί σε μια ξένη κουλτούρα.  Επιπλέον, η επιτυχημένη παγκόσμια 

λιανική πώληση συνεπάγεται  ένα ευρύ φάσμα εργασιών που πρέπει να 

διευθετηθούν αποτελεσματικά. Αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση διαφορετικών 

ανθρώπινων πόρων που πρέπει να έχουν προσωπική αλληλεπίδραση με τους 

πελάτες, διαχείριση ξένου ανθρώπινου δυναμικού από μακριά, διαχείριση 

πολύπλοκων και διαφορετικών εφοδιαστικών αλυσίδων, διαχείριση σχέσεων με 

χιλιάδες προμηθευτές και άλλους συνεργάτες  σε διαφορετικό  επιχειρηματικό και 

κανονιστικό περιβάλλον, συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πολλών κανονιστικών 

καθεστώτων και όλα αυτά ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να κατανοούν τις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες των διαφορετικών καταναλωτών. Είναι σαφές λοιπόν ότι 

δεν είναι εύκολη διαδικασία (Kalish, 2008). 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι λιανοπωλητές που έχουν ήδη βγει στις διεθνείς 

αγορές ή προετοιμάζονται γι’ αυτό, μπορεί να είναι πιο αποθαρρυντικές σε σύγκριση 
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με εκείνες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις άλλων κλάδων. Οι καινοτομίες 

λιανικής πώλησης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των διαφόρων  αγορών όπως 

οι ώριμες, αναδυόμενες και λιγότερο αναπτυγμένες αγορές, είναι κρίσιμες για την 

επιτυχία των διεθνοποιημένων  λιανοπωλητών (Reinartz, Dellaert, Krafft, Kumar, & 

Varadarajan, 2011). 

Η τεχνολογική εξέλιξη είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που ευθύνονται για 

τον διαρθρωτικό μετασχηματισμό που υφίστατο η παγκοσμιοποίηση και θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψη στις προηγμένες οικονομίες στην αναδιαμόρφωση της εμπορικής 

τους πολιτικής (Tyson & Lund, 2017). Η καινοτομία είναι απαραίτητη για την 

ανάκαμψη των χωρών και των επιχειρήσεων από την οικονομική ύφεση και να 

ευδοκιμήσουν στη σημερινή άκρως ανταγωνιστική και συνδεδεμένη παγκόσμια 

οικονομία. 

Η δημιουργία, η διάδοση και η εφαρμογή της γνώσης είναι ζωτικής σημασίας για την  

ικανότητα των επιχειρήσεων και των χωρών να καινοτομούν και να ευδοκιμούν όλο 

και περισσότερο στην ανταγωνιστική παγκόσμια οικονομία. Σε μια οικονομία που 

βασίζεται όλο και περισσότερο στη γνώση και την καινοτομία, η ανάπτυξη πλήρως 

λειτουργικών δικτύων γνώσης και αγορών έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της καινοτομίας (OECD, 2010). 

Τα δίκτυα ευρείας ζώνης παρέχουν μια πλατφόρμα ανάπτυξης και διάδοσης των 

έξυπνων υποδομών. Αυτό επιτρέπει σε πολλούς κλάδους να αξιοποιήσουν τη δύναμη 

αυτών των υποδομών για την ανάπτυξη άλλων υποδομών που  μπορούν να μειώσουν 

τα εμπόδια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και να υποστηρίξουν αποδοτικά 

την ανάπτυξη των επιχειρήσεων (OECD, 2010). 

Οι εξαγωγικές δραστηριότητες, κάποτε φαινόταν ότι δεν ήταν εφικτές για τις μικρές 

επιχειρήσεις που δεν διέθεταν τους πόρους για να διερευνήσουν τις διεθνείς 

προοπτικές ή να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της διασυνοριακής γραφειοκρατίας. 

Τώρα, οι ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Alibaba και το Amazon επιτρέπουν σε ακόμη 

και μικρούς επιχειρηματίες να συνδεθούν άμεσα με τους πελάτες και τους 

προμηθευτές σε όλο τον κόσμο, μετατρέποντάς τους σε "μικρές πολυεθνικές 

εταιρείες" (HSBC, 2015). 
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Σύμφωνα με μελέτη του 2013 που πραγματοποιήθηκαν από την Oxford Economics 

και τη SAP, και αφορούσε 2.100 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 21 χώρες, οι 

περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν ότι θα προωθήσουν την 

καινοτομία και την ανάπτυξη διεθνώς με τη συμμετοχή τους σε διαδικτυακά 

επιχειρηματικά δίκτυα και πλατφόρμες (HSBC, 2015). 

Αυτή η νέα μορφή ψηφιακής παγκοσμιοποίησης μειώνει τα εμπόδια εισόδου στην 

αγορά, ενισχύει τον ανταγωνισμό και αλλάζει τους κανόνες που διέπουν τον τρόπο 

με τον οποίο γίνονται οι επιχειρήσεις (Tyson & Lund, 2017). 

1.3 Το λιανικό εμπόριο στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον 

 

Η ανάπτυξη του εμπορίου υπό τις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης συνδέεται με τη 

δημιουργία αλυσίδων λιανικού εμπορίου που αναπτύσσουν δραστηριότητες έξω από 

τη χώρα ίδρυσής τους. Για παράδειγμα, από τις 250 μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικού 

εμπορίου το 2013, 195 εταιρείες ή το 65,2% λειτουργούσαν σε περισσότερες από μία 

χώρες του κόσμου. Το μερίδιο των διεθνών δραστηριοτήτων είναι 24,3% των 

συνολικών εσόδων από τις λιανικές πωλήσεις. Το 2013, ο μέσος αριθμός χωρών στις 

οποίες λειτουργούσαν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ήταν 10,2 

(Chkalova & Efremova, 2015). 

Το 2007-08, η παγκόσμια οικονομία έζησε τη μεγαλύτερη  οικονομική  κρίση από την 

εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, η οποία ξεκινώντας από τις ΗΠΑ  επεκτάθηκε σχεδόν σε 

όλες τις χώρες. Η μείωση της ζήτησης και της πιστωτικής επέκτασης, οδήγησε σε 

κατάρρευση το παγκόσμιο εμπόριο με  πρωτοφανή ταχύτητα και σοβαρές συνέπειες.  

Μετά την κορύφωση της κρίσης  στα τέλη του 2008, ο όγκος των συναλλαγών 

εμπορευμάτων μειώθηκε κατά 20% το πρώτο μισό του 2009. Αν και οι εμπορικές ροές 

ανέκαμψαν, η ανάπτυξη υπήρξε  απογοητευτική  τα επόμενα χρόνια, με μέσο όρο 

κάτω του 3% ετησίως από το 2007 έως το 2015. Για τις χώρες του ΟΟΣΑ ήταν μια 

περίοδος μείωσης του όγκου του εμπορίου, αν και για κάποια μέρη του κόσμου ήταν 

μια τεράστια περίοδος αύξησης, όπως μεταξύ της Κίνας και του Νότου. Στη Λατινική 

Αμερική αυτή η  περίοδος ήταν η καλύτερη για το εμπόριο  (HSBC, 2015). 
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Μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, οι διασυνοριακές ροές κεφαλαίων 

κατέρρευσαν. Από το 1990 έως το 2007, το παγκόσμιο εμπόριο αυξήθηκε δύο φορές 

πιο γρήγορα από το παγκόσμιο ΑΕΠ. Ενώ από το 2010, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 

ξεπέρασε αυτόν της αύξησης του εμπορίου (Tyson & Lund, 2017).  Ο χαμηλός ρυθμός 

αύξησης του διεθνούς εμπορίου δεν σημαίνει ότι η παγκοσμιοποίηση βρίσκεται σε 

ύφεση, αντίθετα, γίνεται ένα όλο και πιο ψηφιακό φαινόμενο. Οι διασυνοριακές 

ψηφιακές συναλλαγές έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομική 

ανάπτυξη από τις παραδοσιακές ροές εμπορεύσιμων αγαθών (Tyson & Lund, 2017). 

Η οικονομική ύφεση του 2008-09 οδήγησε σε μείωση της δυνητικής αύξησης της 

παραγωγής, την αύξηση της ανεργίας και το αυξανόμενο δημόσιο χρέος. Για να 

ανακάμψουν, οι χώρες πρέπει να βρουν νέες και βιώσιμες πηγές ανάπτυξης. Το ίδιο 

πρέπει να κάνουν και οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να επιβιώσουν. 

Οι νέες τάσεις  που διαμορφώνονται διεθνώς σύμφωνα με την έρευνα του PLANET 

RETAIL 2016 και διαμορφώνουν το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων λιανικού 

εμπορίου αναφέρονται παρακάτω. 

 Η Αφρική και η Μέση Ανατολή εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια ως  βασική 

περιοχή διεθνοποίησης, έχοντας  τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από 

οποιαδήποτε περιοχή. Οι περιοχές αυτές αποτελούν στόχο  για επέκταση 

αγοράς για τις εταιρείες λιανικού εμπορίου. 

 Οι νέες διαδρομές για τις διεθνείς αγορές που επιτρέπει η ανάπτυξη  του 

Διαδικτύου και η εμφάνιση των πλατφορμών αγοράς, δίνουν τη δυνατότητα  

σε μια ολόκληρη σειρά μεγάλων και μικρών λιανοπωλητών να 

«δημιουργήσουν διεθνές κατάστημα», με τρόπο που να μην  απαιτεί μεγάλες 

επενδύσεις και να μην ενέχει μεγάλο  κίνδυνο. 

 Η επικέντρωση των  προσπάθειών για διεθνοποίηση αποκλειστικά σε 

συγκεκριμένες περιοχές εις βάρος άλλων. Αυτό ανοίγει ευκαιρίες για την 

εμφάνιση νέων περιφερειακών παραγόντων, συχνά μικρού και μεσαίου 

μεγέθους λιανοπωλητές με ισχυρή παρουσία στην περιοχή. 

Η προσπάθεια των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου να εκμεταλλευτούν τις νέες 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να σχεδιάσουν τη σωστή στρατηγική επέκτασης 
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στις διεθνείς αγορές είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους 

στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον.  

Κεφάλαιο 2 
 

2.1 Ο ορισμός του εμπορίου  
 

Το εμπόριο δεν είναι μια σύγχρονη εφεύρεση. Οι άνθρωποι  έχοντας ποικίλες 

ανάγκες σε υλικά αγαθά δεν ήταν ποτέ σε θέση να καλύψουν όλες τις ανάγκες τους 

μόνοι τους, ακόμη και τις εποχές εκείνες που οι ανάγκες τους ήταν πιο απλές και η 

προσφορά των προϊόντων πιο περιορισμένη σε ποικιλία. Για να μπορέσουν να 

καλύψουν αυτές τις ανάγκες έπρεπε να βρουν ένα μοτίβο συναλλαγής προκειμένου 

να αποκτήσουν αυτό που δεν είχαν έναντι κάποιου τιμήματος.  

Πριν από την ευρεία υιοθέτηση του νομίσματος, οι άνθρωποι ανταλλάσσουν αγαθά 

και ορισμένες υπηρεσίες μέσω ανταλλαγής συγκεκριμένης ποσότητας ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας για άλλο αγαθό ή υπηρεσία με την ίδια εκτιμώμενη αξία. Με 

την εμφάνιση των χρημάτων, η ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών έγινε πιο 

αποτελεσματική. 

Οι πρώτες συναλλαγές διεξήχθησαν από άτομα με προσωπικές επαφές. Πολλές 

εγχώριες συναλλαγές, καθώς και ορισμένες διεθνείς συναλλαγές, εξακολουθούν να 

ακολουθούν αυτό το πρότυπο. Με την πάροδο του χρόνου όμως, οι παραγωγοί και 

οι αγοραστές αγαθών και υπηρεσιών έγιναν πιο απομακρυσμένοι μεταξύ τους. Οι 

λόγοι για τους οποίους διεξάγεται το εμπόριο και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο 

ξεπερνώντας τα σύνορα της εγχώριας αγοράς  είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει 

απασχολήσει τους οικονομολόγους. Η προσπάθεια για την εξήγηση των κινήτρων για 

τη διεξαγωγή του εμπορίου οδήγησε στην διαμόρφωση πολλών μοντέλων 

λειτουργίας του διεθνούς εμπορίου τα οποία διαμορφώθηκαν διαχρονικά ανάλογα 

με τα νέα δεδομένα που προέκυπταν από το διεθνές οικονομικό περιβάλλον.    
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Θεωρίες διεθνούς εμπορίου  
 

Ο σύγχρονος κόσμος είναι δομημένος με βάση τη θεωρία ότι κάθε έθνος κράτος είναι 

κυρίαρχο και ανεξάρτητο από άλλες χώρες. Στην πραγματικότητα, όμως, καμία χώρα 

δεν μπορεί να μείνει απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο. Ακόμη και τα πλέον 

εσωστρεφή καθεστώτα έχουν συνειδητοποιήσει τους περιορισμούς των ιδίων πόρων  

καθώς και τα οφέλη από το άνοιγμα των συνόρων τους. Αυτή η σημαντική αλλαγή 

στον προσανατολισμό των περισσότερων καθεστώτων έχει οδηγήσει σε τεράστιο 

όγκο δραστηριότητας και συναλλαγών στη διεθνή αγορά (Ghauri & Cateora, 2013).  

Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς εξελίχθηκε το σύγχρονο παγκόσμιο εμπόριο, 

είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες συναλλάσσονταν 

η μία με την άλλη ιστορικά. Με την πάροδο του χρόνου, οι οικονομολόγοι  ανέπτυξαν 

θεωρίες για να εξηγήσουν τους μηχανισμούς του παγκόσμιου εμπορίου. Οι κύριες 

ιστορικές θεωρίες ονομάζονται κλασσικές και εξετάζονται από την οπτική γωνία  μιας 

χώρας. Μέχρι τα μέσα του εικοστού αιώνα, οι θεωρίες άρχισαν να μετατοπίζονται για 

να εξηγήσουν το εμπόριο από την οπτική γωνία της εταιρείας. Αυτές οι θεωρίες 

αναφέρονται ως μοντέρνες. Και οι δύο αυτές κατηγορίες, κλασικές και σύγχρονες, 

αποτελούνται από διάφορες διεθνείς θεωρίες. 

Κλασσικές θεωρίες εμπορίου  
 

Η σημασία του εμπορίου και κυρίως των εξαγωγών ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης 

στις αναπτυσσόμενες χώρες αναδείχθηκε  από τις κλασσικές οικονομικές θεωρίες του 

Adam Smith (1723-90) και του David Ricardo (1772-1823) (Lam, 2015).  Η πρόθεση 

του Αdam  Smith στον «Πλούτο των Εθνών»  είναι να δείξει ότι το διεθνές εμπόριο 

είναι επωφελές για όλα τα έθνη που εμπλέκονται στο εμπόριο. Ωστόσο, ομολογεί ότι 

τα έθνη δεν ωφελούνται απαραίτητα στον ίδιο βαθμό : "εμπόριο το οποίο, χωρίς βία 

ή περιορισμούς,  διεξάγεται φυσικά και τακτικά μεταξύ οποιωνδήποτε δύο θέσεων 

είναι πάντα συμφέρον,  αν και όχι πάντα εξίσου στα δύο μέρη " (Schumacher, 2012)  

Ο Adam Smith προτείνει ότι το διεθνές εμπόριο παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην 

οικονομική ανάπτυξη με την αύξηση του μεγέθους της αγοράς και προσφέροντας σε 

κάθε χώρα τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα της  που  βασίζεται  στον 
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καταμερισμό της εργασίας και την εξειδίκευση (Lam, 2015). Η εξειδίκευση στην 

παραγωγή ενός αγαθού που μια χώρα μπορεί να παράγει σχετικά φθηνότερα από 

άλλες χώρες της δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα και την δυνατότητα να 

πραγματοποιήσει εμπορική δραστηριότητα. 

O Ricardo έδειξε ότι  το εμπόριο είναι εφικτό και επωφελές και για τις δύο χώρες όταν 

μια χώρα παράγει όλα τα αγαθά πιο αποτελεσματικά από μια άλλη χώρα, εφόσον το 

σχετικό κόστος παραγωγής των αγαθών διαφέρει μεταξύ των δύο χωρών. Στην 

περίπτωση αυτή, κάθε χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στο αγαθό για το οποίο 

υπάρχει η μεγαλύτερη διαφορά απόδοσης (Van Berkum & Van Meijl, 2000). Ο David 

Ricardo εστιάζει περισσότερο στις διαφορές στις τεχνολογίες παραγωγής που 

οδηγούν μια χώρα να  ειδικεύεται στην παραγωγή  εμπορευμάτων που έχει 

συγκριτικό πλεονέκτημα (Lam, 2015). Ως εκ τούτου, η θεωρία του κλασσικού 

εμπορίου περιγράφει αποτελεσματικά το σενάριο όπου μια χώρα δημιουργεί αγαθά 

και υπηρεσίες στις οποίες έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, πρώτα για κατανάλωση στην 

εγχώρια αγορά και στη συνέχεια για εξαγωγή του πλεονάσματος. Συνεπώς, είναι 

λογικό οι χώρες να εισάγουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν οικονομικό 

μειονέκτημα (Morgan & Katsikeas, 1997). 

Νεοκλασσικό μοντέλο Heckscher- Ohlin  
 

Στην κλασσική θεωρία του εμπορίου από τους Smith και Ricardo υπήρξαν  

μεταγενέστερες εξελίξεις με βάση την  ουσία της θεωρίας που ήταν η ύπαρξη  

συγκριτικών πλεονεκτημάτων  στις οποίες οφείλεται το εμπόριο. Το μοντέλο που 

αναπτύχθηκε μεταγενέστερα από τους Heckscher-Οlin επεξεργάστηκε τη θεωρία του 

Ricardo με την εισαγωγή ενός άλλου παράγοντα παραγωγής, αυτόν του κεφαλαίου.  

Το μοντέλο αυτό ωστόσο βασίστηκε στην υπόθεση ότι οι τεχνικές παραγωγής είναι 

ίδιες σε όλες τις χώρες (Van Berkum & Van Meijl, 2000).  Επιπλέον, η θεωρία αυτή 

βασίστηκε στις παραδοχές ότι τα αγαθά είναι ομοιογενή, η παραγωγή εμφανίζει 

σταθερές αποδόσεις κλίμακας, οι προτιμήσεις των καταναλωτών είναι ταυτόσημες 

και ομοιογενείς ανά χώρα και υπάρχει άριστος ανταγωνισμός στις αγορές. (Wangwe, 

1993). Αυτές οι υποθέσεις υποδηλώνουν ότι οι διαφορές στη διαθεσιμότητα των 
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πόρων  είναι ο μόνος καθοριστικός παράγοντας της μορφής των εμπορικών 

συναλλαγών μεταξύ των χωρών.  

Το μοντέλο  Heckscher-Ohlin προέβλεπε ότι μια χώρα παρουσιάζει συγκριτικό 

πλεονέκτημα στο αγαθό για το οποίο έκανε σχετικά εντατική χρήση του σχετικά 

άφθονου παράγοντα. Έτσι, αν η χώρα καταγωγής ήταν σχετικά άφθονη σε κεφάλαιο, 

θα είχε συγκριτικό πλεονέκτημα στο αγαθό που αναφορικά με την παραγωγική του 

διαδικασία θα χαρακτηριζόταν έντασης κεφαλαίου. Αντίστροφα, αν η ξένη χώρα έχει 

σχετικά άφθονο  εργατικό δυναμικό τότε έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στο αγαθό που 

είναι εντάσεως εργασίας (Anderson, 2008). Το εμπόριο αγαθών έτσι αντισταθμίζει τη 

διεθνή ακινησία των παραγόντων και διευκολύνει την εξομάλυνση στις διαφορές της 

διαθεσιμότητας  πόρων για την παραγωγική διαδικασία.    

Παρά τη θεωρητική κυριαρχία του μοντέλου για αρκετά μεγάλο διάστημα τα 

συμπεράσματά του δεν υποστηρίχθηκαν από τις εμπειρικές μελέτες με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την έρευνα του Leontief το 1953. Ο Leontief μελετώντας 

τις εμπορικές συναλλαγές των ΗΠΑ μίας χώρας πλούσιας σε κεφάλαιο βρήκε ότι το 

μοντέλο εμπειρικά δεν ήταν έγκυρο. Σύμφωνα με το μοντέλο των Hekscher – Oilin οι 

εξαγωγές των ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι προϊόντα εντάσεως κεφαλαίου και οι 

εισαγωγές τους προϊόντα εντάσεως εργασίας. Ωστόσο οι εισαγωγές ήταν 

περισσότερο προϊόντα εντάσεως κεφαλαίου και οι εξαγωγές τους το αντίθετο (Zhang, 

2008), (Van Berkum & Van Meijl, 2000) (Wangwe, 1993). Αυτές οι αντιφάσεις 

προκάλεσαν τους οικονομολόγους να αναζητήσουν νέες θεωρίες εμπορίου.   

Εισαγωγή νέων εννοιών στις θεωρίες διεθνούς εμπορίου 
 

Οι προηγούμενες θεωρίες αποδείχθηκαν ελλιπείς στην εξήγηση πιο πρόσφατων 

προτύπων διεθνούς εμπορίου. Για παράδειγμα, τη δεκαετία του 1960 υπήρξε 

σημαντική τεχνολογική εξέλιξη  και  άνοδος της πολυεθνικής επιχείρησης, η οποία 

οδήγησε σε αναζήτηση για νέες θεωρίες του διεθνούς εμπορίου που να αντανακλούν 

τη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα των εμπορικών συναλλαγών (Morgan & 

Katsikeas, 1997). Επίσης, από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, είχε παρατηρηθεί 

αυξανόμενος όγκος  διεθνών εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα σε προηγμένες χώρες  

με παρόμοια διαθεσιμότητα  παραγωγικών πόρων. Μεγάλο μέρος αυτών των 
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εμπορικών συναλλαγών, ιδίως μετά το 1980, ήταν είτε συναλλαγές εντός της ίδιας 

βιομηχανίας  είτε ενδο-επιχειρησιακές εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες σε καμία 

από τι δύο περιπτώσεις  δεν εξηγούνται από τη θεωρία Heckscher-Ohlin (Lam, 2015).  

Τουλάχιστον τρεις ήταν οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στον επηρεασμό των 

απόψεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της κλασσικής θεωρίας: ο 

μεταβαλλόμενος χαρακτήρας του διεθνούς εμπορίου, οι μεταβαλλόμενοι ρόλοι των 

σχετικών ανταγωνιστικών θέσεων των χωρών στην παγκόσμια οικονομία και η 

μεταβαλλόμενη θεώρηση στον τομέα των οικονομικών,  κυρίως την ανάλυση της 

βιομηχανικής δομής και του ανταγωνισμού (Wangwe, 1993). 

Οι νέες θεωρίες του εμπορίου επεξεργάστηκαν το νεοκλασικό πλαίσιο που βασίστηκε 

στο μοντέλο Heckscher-Ohlin, αντικαθιστώντας τις μη ρεαλιστικές υποθέσεις του 

μοντέλου με νέες παραδοχές. Οι βασικές συνεισφορές των νέων θεωριών του 

εμπορίου ήταν  κυρίως  η αναγνώριση ότι οι οικονομίες κλίμακας , οι διαφορές στις 

τεχνολογικές ικανότητες και η χάραξη εμπορικής πολιτικής  παίζουν  σημαντικό ρόλο 

στη διαμόρφωση του εμπορίου. Ορισμένα σκέλη των θεωριών ανέδειξαν ως 

σημαντικό παράγοντα την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία στην ανάλυση 

των εμπορικών θεμάτων (Anderson, 2008) (Van Berkum & Van Meijl, 2000). 

Επιπλέον κέρδη από το εμπόριο προκύπτουν όσο περισσότερο αλλάζει μία χώρα από 

κλειστή οικονομία και εμπλέκεται περισσότερο στο ελεύθερο εμπόριο. Η συμμετοχή 

στο εμπόριο και η εξωστρέφεια επιτρέπει γενικότερα την αξιοποίηση των οικονομιών 

κλίμακας, επομένως πρόκειται για μια νέα πηγή κερδών από το εμπόριο (Anderson, 

2008). Το διεθνές εμπόριο είναι επωφελές  εάν το εμπόριο συνδέεται με 

περισσότερες επενδύσεις και την ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας, την 

εκμάθηση νέων πρακτικών  και την απόκτηση νέων γνώσεων από το εξωτερικό, ιδίως 

μέσω των άμεσων ξένων επενδύσεων. Επιπλέον, οι μεγαλύτερες αγορές μπορούν να 

υποστηρίξουν τη διάθεση ενός ευρύτερου  φάσματος προϊόντων, που θα αποτελέσει 

μια ακόμη πηγή κερδών από το εμπόριο. Αυτά είναι τα δυναμικά κέρδη από το 

εμπόριο στα οποία  επικεντρώνεται η θεωρία του σύγχρονου εμπορίου, και τα οποία  

συνιστούν τη βασική σύνδεση  μεταξύ εξαγωγών και ανάπτυξης (Thirlwall, 2000). 
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Οι χώρες μπορούν να αποκομίσουν οφέλη αποκτώντας εξειδίκευση  στην παραγωγή 

αυτών των αγαθών με το χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας και την εμπορία του 

πλεονάσματος της παραγωγής έναντι της εγχώριας ζήτησης. Η εξειδίκευση με βάση 

το συγκριτικό πλεονέκτημα μεγιστοποιεί την παραγωγή από μια  δεδομένη ποσότητα 

πόρων (Thirlwall, 2000). Ωστόσο, ο καταμερισμός της ευημερίας μεταξύ των χωρών 

μπορεί να πολύ άνισος, ανάλογα με το πρότυπο εξειδίκευσης. Τα κέρδη μπορούν να 

εξασφαλιστούν εάν μια χώρα επεκτείνει την παραγωγή αγαθών με οικονομίες 

κλίμακας, εστιάζοντας στην προώθηση της παραγωγής τέτοιων αγαθών (Anderson, 

2008). Η σημασία της χάραξης πολιτικής που θα κατευθύνει την παραγωγική 

διαδικασία είναι ένας ακόμη παράγοντας ο οποίος αναδείχθηκε από τα  

μεταγενέστερα μοντέλα που αναπτύχθηκαν για την εξήγηση της διαμόρφωσης των 

συναλλαγών διεθνούς εμπορίου (Anderson, 2008) (Lam, 2015).    

Το διεθνές εμπόριο σήμερα δεν διαφέρει ποιοτικά από την ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών που οι άνθρωποι διεξάγουν για χιλιάδες χρόνια. Συνήθως γίνεται λόγος  

για το εμπόριο μεταξύ των εθνών, η μεγάλη πλειοψηφία όμως των διεθνών 

συναλλαγών σήμερα πραγματοποιείται μεταξύ ιδιωτών και ιδιωτικών επιχειρήσεων 

που εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες.  

Η έννοια που αναγνωρίστηκε στις σύγχρονες θεωρίες του εμπορίου  ήταν  ο ρόλος 

του επιχειρηματία και η συμμετοχή του  στην εξήγηση των  διεθνών εμπορικών  

δραστηριοτήτων  μιας  χώρας. Δεδομένου ότι μια οικονομία μπορεί να περιλαμβάνει 

διάφορες βιομηχανίες που φιλοξενoύν μια σειρά από επιχειρήσεις, οι αποφάσεις και 

οι ενέργειες των επιχειρήσεων  μιας χώρας είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά μπορούν 

να συνεισφέρουν ουσιαστικά στις οικονομικές επιδόσεις. Σε αντίθεση με το διεθνές 

εμπόριο και τις θεωρίες των ξένων επενδύσεων, οι θεωρίες διεθνοποίησης 

προσπαθούν  να εξηγήσουν  πώς και γιατί οι επιχειρήσεις  ασκούν  δραστηριότητες 

στο εξωτερικό και, ειδικότερα, πώς μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να γίνει 

αντιληπτή (Morgan & Katsikeas, 1997).  

To κοινό χαρακτηριστικό των νέων θεωριών του εμπορίου, είναι η έμφαση που 

δίνεται στην τεχνολογική πρόοδο και στο πως αυτή διαμορφώνει τις εμπορικές 

συναλλαγές.  Οι διαφορές της τεχνολογικής προόδου ανάμεσα  στις χώρες παίζουν 

σημαντικό ρόλο  στη διαμόρφωση του διεθνούς εμπορίου (Van Berkum & Van Meijl, 
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2000). Λαμβάνεται υπόψιν ότι η καινοτομία σε ορισμένες χώρες είναι πιο 

αναπτυγμένη από ότι σε άλλες εξαιτίας, μεταξύ άλλων παραγόντων, της διαφοράς 

στην ανάπτυξη της επιστήμης, τα σχετικά επίπεδα και την ποιότητα της έρευνας των 

ερευνητικών ιδρυμάτων και του σχετικού επιπέδου ποιότητας των εκπαιδευτικών 

συστημάτων (Lam, 2015). Η βιομηχανία ή η επιχείρηση  που υπερέχει τεχνολογικά σε 

μια συγκεκριμένη στιγμή έναντι κάποιας άλλης έχει τουλάχιστον προσωρινά 

συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή και στις εξαγωγές (Van Berkum & Van Meijl, 

2000). 

Οι μοντέρνες  θεωρίες εμπορίου  δίνουν  έμφαση στην τεχνολογική πρόοδο και τους 

καθοριστικούς παράγοντες της τεχνολογικής προόδου, καθώς και στην ανάπτυξη και  

εφαρμογή νέων γνώσεων, ως καθοριστικές μεταβλητές που καθορίζουν την  

οικονομική ανάπτυξη.  Ένα βασικό σημείο  των νέων θεωριών  είναι η διάδοση της 

γνώσης μεταξύ των επιχειρήσεων (Lam, 2015). Οι νέες θεωρίες  εστιάζουν  στην 

απόκτηση λεπτομερούς γνώσης σχετικά με τις  δομές και τις δυνατότητες  των 

βιομηχανιών και των επιχειρήσεων που εξάγουν,  ως βάση για τη χάραξη πολιτικών 

και πολιτικών προώθησης των εξαγωγών, οι οποίες θα διαμορφώσουν  βιομηχανίες 

με δυναμικά συγκριτικά πλεονεκτήματα (Wangwe, 1993).   

Όλες οι θεωρίες και τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν τόσο στα πλαίσια της κλασσικής 

θεωρίας όσο μεταγενέστερα ως κριτική στην κλασσική θεωρία του εμπορίου είχαν 

ως σκοπό να αναδείξουν τα οφέλη του εμπορίου και το πως αυτό μπορεί αν συμβάλει 

στην ανάπτυξη τόσο μίας χώρας όσο και μιας περιοχής ή μιας επιχείρησης. Ο κοινός 

τόπος ήταν η ανάδειξη των οφελών του εμπορίου, η ανάλυση των συνθηκών του 

περιβάλλοντος στο οποίο διεξάγεται, η κατανόηση των επιπτώσεων από το εμπόριο   

και η αναζήτηση μεθόδων βελτιστοποίησης των εμπορικών συναλλαγών.  

2.2 Το Λιανικό εμπόριο και τα βασικά χαρακτηριστικά του 
 

Το λιανικό εμπόριο αποτελεί μία μορφή του εμπορίου που έχει ιδιαίτερη μορφή 

καθώς οι συναλλαγές του λιανικού εμπορίου δεν είναι συναλλαγές που 

πραγματοποιούνται ανάμεσα σε δύο χώρες ή δύο βιομηχανίες αλλά ανάμεσα  στην 

επιχείρηση και τον τελικό καταναλωτή. Η επιχείρηση δε,  δεν είναι απαραίτητα  αυτή 
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που παράγει τα προϊόντα αλλά μπορεί να είναι ένας ενδιάμεσος παράγοντας που 

αναλαμβάνει απλά την πώληση τους.  

Η διαδικασία της λιανικής πώλησης περιγράφεται με πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους.  Η διαδικασία λιανικής πώλησης είναι το τελικό βήμα στη διανομή των 

εμπορευμάτων. Οι λιανοπωλητές οργανώνονται έτσι ώστε να πωλούν εμπορεύματα 

σε μικρές ποσότητες στο ευρύ κοινό (U.S. Department of Commerce, 2017). 

Καθώς ένα  κανάλι διανομής αποτελείται από μία ή περισσότερες εταιρείες ή άτομα 

που συμμετέχουν στη ροή των αγαθών, των υπηρεσιών, των πληροφοριών και των 

οικονομικών από τον παραγωγό έως τον τελικό χρήστη ή καταναλωτή,  η λιανική 

πώληση μπορεί να οριστεί ως ένα κανάλι διανομής που συμμετέχει στην  αγορά και 

πώληση αγαθών και υπηρεσιών στον τελικό αποδέκτη (Segetlija, Mesarić, & Dujak, 

2012). Η διαδικασία λιανικής πώλησης είναι το τελευταίο βήμα στην αλυσίδα 

διανομής των εμπορευμάτων (Preuss, 2014). 

Tο λιανικό εμπόριο περιλαμβάνει τις εταιρείες που ασχολούνται κυρίως με την αγορά 

αγαθών από άλλες εταιρείες προκειμένου να μεταπωλούν τα προϊόντα αυτά στον 

καταναλωτή. Oι εγκαταστάσεις στις οποίες λαμβάνει χώρα το λιανικό εμπόριο 

ονομάζονται συχνά καταστήματα (Preuss, 2014). 

Είναι διάφορες οι  διαδρομές που τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ακολουθούν  μετά την 

παραγωγή τους μέχρι να αγοραστούν και να χρησιμοποιηθούν από τους τελικούς 

χρήστες. Τα  κανάλια μάρκετινγκ είναι όλοι εκείνοι οι οργανισμοί που ένα προϊόν 

πρέπει να περάσει ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωσή του (Kotler, Wong, 

Saunders, & Armstrong, 2006). Οι έμποροι λιανικής πώλησης ως κανάλι μάρκετινγκ 

βρίσκονται στο τέλος της αλυσίδας εφοδιασμού και αποτελούν  κύριο σύνδεσμο 

μεταξύ και των υπολοίπων  καναλιών μάρκετινγκ μιας επιχείρησης. Ο ρόλος τους 

είναι να αναλαμβάνουν  λειτουργίες του μάρκετινγκ και σε αυτή τη βάση να 

προσπαθούν να επιτύχουν  την ανταγωνιστικότητα (Koncar, Stankovic, & Lekovic, 

2015).   

Το λιανικό εμπόριο περιλαμβάνει εταιρείες που αγοράζουν αγαθά από άλλες 

εταιρείες με την πρόθεση να μεταπωλούν αυτά στον τελικό καταναλωτή χωρίς 

σημαντική μετατροπή σε μικρές ποσότητες (Zentes, Morschett, & Schramm-Klein, 
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2007).  Οι  κατασκευαστές των προϊόντων από την άλλη πλευρά βλέπουν τη 

διαδικασία λιανικής πώλησης ως αναγκαίο μέρος της συνολικής στρατηγικής 

διανομής τους. Οι κατασκευαστές συμμετέχουν στο λιανικό εμπόριο όταν 

πραγματοποιούν απευθείας πωλήσεις των προϊόντων τους προς τους καταναλωτές 

μέσω των δικών τους καταστημάτων  ή παραδίδοντας το προϊόν τους κατευθείαν 

στον τελικό καταναλωτή με αποστολή κατόπιν ταχυδρομικής ή τηλεφωνικής 

παραγγελίας (Zentes, Morschett, & Schramm-Klein, 2007) .  

Ακόμη και ένας χονδρέμπορος δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο όταν πωλεί 

απευθείας στον τελικό καταναλωτή, αν και η κύρια δραστηριότητά του μπορεί να 

εξακολουθεί να είναι χονδρική πώληση. Ένας λιανοπωλητής είναι ένας έμπορος ή 

περιστασιακά ένας πράκτορας ή μια επιχείρηση, η κύρια δραστηριότητα της οποίας 

είναι η απευθείας πώληση στους τελικούς καταναλωτές για μη επαγγελματική χρήση.  

Oι Hanf και Pall (2009) προσπαθώντας να δώσουν τον ορισμό του λιανικού εμπορίου 

αναγνώρισαν τις παρακάτω λειτουργίες ως τις βασικές λειτουργίες της λιανικής 

πώλησης (Hanf & Pall, 2009): 

 Εξισορρόπηση των διαφορών μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης: η 

παραγωγή και η κατανάλωση είναι συχνά σε διαφορετικά μέρη. Η λιανική 

πώληση κάνει τα προϊόντα που προέρχονται από απόσταση διαθέσιμα για 

τους καταναλωτές. 

 Εξισορρόπηση των χρονικών διαφορών: η παραγωγή και η κατανάλωση 

συμβαίνουν συχνά σε διαφορετικό χρόνο, η λιανική πώληση εξισορροπεί 

αυτή τη διαφορά με την αποθήκευση και μετέπειτα πώληση των αγαθών.  

 Εξισορρόπηση των ποσοτικών διαφορών: οι παραγωγοί παράγουν μεγάλες 

ποσότητες ενώ οι καταναλωτές αγοράζουν μόνο μικρές ποσότητες.  

 Εναρμόνιση του τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης: οι λιανοπωλητές 

έρχονται σε επαφή με τους καταναλωτές και γνωρίζουν τη ζήτηση και τις 

προτιμήσεις τους, διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές στους παραγωγούς. 

 Χρηματοοικονομική λειτουργία: ο λιανοπωλητής συχνά δίδει πίστωση στους 

καταναλωτές προκειμένου να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της  ζήτησης και 

των οικονομικών  δυνατοτήτων των καταναλωτών. 
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 Παροχή πληροφοριών: ο λιανοπωλητής δίνει στους καταναλωτές 

πληροφορίες για το προϊόν. 

 Προώθηση των προϊόντων: οι έμποροι λιανικής προωθούν τα προϊόντα στο 

κατάστημά τους με διάφορες μεθόδους μάρκετινγκ (πρόταση κατάλληλου 

προϊόντος, προσφορές και διαφημίσεις.  

Η λιανική πώληση είναι πιο πολύπλοκη και διαφέρει από την λειτουργία της 

παραγωγής σε διάφορες πτυχές. Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου έχουν να 

αντιμετωπίσουν θέματα  όπως η ανταπόκριση τους στον τοπικό πολιτισμό της αγοράς 

στην οποία απευθύνονται, ο διασκορπισμένος χαρακτήρας των καταστημάτων όταν 

μιλάμε για αλυσίδες επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, ο μεγάλος αριθμός των 

προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται και η μεγάλη έκταση  του δικτύου 

δραστηριοτήτων τους. Το λιανικό εμπόριο περιλαμβάνει άμεση επαφή με τον τελικό 

καταναλωτή, η οποία απαιτεί αποτελεσματικές διαδικασίες έρευνας και συστήματα 

πληροφοριών για την κατανόηση του καταναλωτή. Οι λιανοπωλητές προσφέρουν 

επίσης ένα σύνθετο μείγμα προϊόντων και υπηρεσιών για να ανταποκριθούν στις 

ποικίλες και μεταβαλλόμενες ανάγκες και επιθυμίες των καταναλωτών (Jonsson, 

2010). 

H επιτυχημένη λειτουργία μίας επιχείρησης λιανικού εμπορίου είναι το αποτέλεσμα 

ενός καλά σχεδιασμένου προγράμματος που εκτελείται καλά και στην πράξη. Για 

έναν έμπορο λιανικής πώλησης, ο στρατηγικός σχεδιασμός  λαμβάνει χώρα στην 

εταιρική του έδρα και εκτελείται στα καταστήματά του. Οι λειτουργίες εταιρικού 

σχεδιασμού περιλαμβάνουν την επιλογή των προϊόντων που θα μεταφέρονται σε 

κάθε κατάστημα ανά πάσα στιγμή, τη ρύθμιση των αποθεμάτων καταστημάτων και 

των τιμών των προϊόντων, τον προσδιορισμό του αριθμού των  καταστημάτων  που 

πρέπει να διαθέτει  και το πού θα βρίσκονται,  και τέλος  το φυσικό σχεδιασμό των 

καταστημάτων και  την τοποθέτηση   των προϊόντων σε κάθε κατάστημα (Fisher, 

Krishnan, & Netessine, 2006). 

2.3 Τύποι επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου  
 

Οι Alexander και Doherty (2009) αναφέρουν  ότι οι λιανοπωλητές λειτουργούν με 

πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οι έμποροι λιανικής πώλησης μπορούν να 
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διαχειρίζονται μεγάλες υπεραγορές ή αποθήκες, ή μικρούς παραχωρημένους χώρους   

σε μεγαλύτερες  εγκαταστάσεις αγοράς όπως ένα εμπορικό κέντρο. Ακόμη μπορούν 

να εισέλθουν στην αγορά βασισμένοι αποκλειστικά σε στρατηγική ανάπτυξης 

διαδικτυακού καταστήματος (Alexander & Doherty, 2009). Οι επιχειρήσεις λιανικής 

πώλησης μπορεί να έχουν διάφορες μορφές, μεγέθη και τρόπους λειτουργίας. Στη 

βιβλιογραφία αναφέρονται κατηγοριοποιήσεις που βασίζονται σε διαφορετικά 

κριτήρια κάθε φορά. 

Εξετάζοντας τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης από χωροταξική άποψη, οι έμποροι 

λιανικής πώλησης λειτουργούν σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης, τοποθετημένα και 

σχεδιασμένα έτσι ώστε να προσελκύουν μεγάλο όγκο πελατών. Σε γενικές γραμμές, 

τα καταστήματα λιανικής πώλησης έχουν εκτεταμένες επιδείξεις εμπορευμάτων και 

χρησιμοποιούν τη διαφήμιση των μέσων ενημέρωσης για την προσέλκυση πελατών. 

Συνήθως πωλούν εμπορεύματα στο ευρύ κοινό για προσωπική ή οικιακή 

κατανάλωση, αλλά μερικοί εξυπηρετούν επίσης επιχειρηματικούς και θεσμικούς 

πελάτες (Minh & Tram, 2016).  

Τα σουπερμάρκετ ή υπεραγορές που απευθύνονταν σε καταναλωτές με υψηλό 

εισόδημα ήταν ιστορικά η πρώτη μορφή σύγχρονης λιανικής πώλησης. Οι 

παραδοσιακοί λιανοπωλητές με ιδιόκτητα καταστήματα άρχισαν να οργανώνονται  

σε συνεταιρισμούς λιανικής πώλησης για να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της 

κλίμακας των νέων μορφών λιανικής πώλησης. Με την πάροδο του χρόνου, διάφορες 

άλλες μορφές λιανικής εξελίχθηκαν, όπως τα εκπτωτικά καταστήματα. Νέες μορφές 

έχουν επίσης αναπτυχθεί για να εξυπηρετήσουν πυκνοκατοικημένες κεντρικές πόλεις 

όπου οι περιορισμένοι χώροι ή οι κανονιστικές απαιτήσεις καθιστούν την 

εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας σουπερμάρκετ  ή υπεραγορών αδύνατη (Altenburg, 

Kulke, Hampel-Milagrosa, Peterskovsky, & Reeg, 2016) (Levy, Weitz, & Grewal, 2014). 

Το παρακάτω σχήμα δείχνει μία κατηγοριοποίηση των καταστημάτων λιανικής 

πώλησης σύμφωνα με το μέγεθός τους , την ποικιλία εμπορευμάτων και τον τρόπο 

εξυπηρέτησης των πελάτων τους.  
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Σχήμα 1. Τυπολογία μορφών του  σύγχρονου λιανικού εμπορίου 

 

ΠΗΓΗ: Altenburg, Kulke, Hampel-Milagrosa, Peterskovsky, & Reeg, 2016 

Πολλές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης είναι ιδιόκτητα καταστήματα μικρού ή 

μεσαίου μεγέθους, πράγμα που σημαίνει ότι η διοίκηση έχει άμεση επαφή με τους 

πελάτες και μπορεί να ανταποκριθεί γρήγορα στις ανάγκες τους. Οι μικροί 

λιανοπωλητές είναι επίσης πολύ ευέλικτοι και μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα στις 

αλλαγές της αγοράς και στις ανάγκες των πελατών. Δεν δεσμεύονται από τις 

•Λιγότερο από 100 m2

•Πουλά είδη παντοπωλείου

•Συχνά εξειδικεύεται σε ορισμένα προϊόντα (π.χ. 
κρέας,ψάρια, φρούτα, λαχανικά)

Μικρό 
κατάστημα 

εξυπηρέτησης

•Λιγότερο από 400 m2

•Αυτοεξυπηρέτηση με κεντρικό ταμείο 

•Ευρύτερη ποικιλία σε είδη παντοπωλείου

Μικρό 
κατάστημα 

αυτοεξυπηρέτησ
ης

•Περισσότερα από 400 m2

•Αυτοεξυπηρέτηση 

•Κεντρικά ταμεία 

•Ευρεία ποικιλία  σε είδη και επωνυμίες προϊόντων 

•Είδη παντοπωλείου και περιορισμένη ποικιλία μη 
εδώδιμων ειδών

Supermarket

•Περισσότερα από 4.000 m2

•Αυτοεξυπηρέτηση 

•Κεντρικά ταμεία 

•Ευρεία ποικιλία  σε είδη και επωνυμίες προϊόντων 

•Είδη παντοπωλείου, ευρεία ποικιλία μη εδώδιμων ειδών

Υπεραγορά

•Έως 1.000 m2, 

•Aυτοεξυπηρέτηση

•Kεντρικά ταμεία

•Tυποποιημένες / περιορισμένες τιμές χαμηλού κόστους

•Ποικιλία των ειδών διατροφής

Κατάστημα 
αποθεμάτων/ 

Outlets 

•Περισσότερα από 400 m2

•Αυτοεξυπηρέτηση

•Κεντρικά ταμεία

•Ευρεία  ποικιλία σε είδη παντοπωλείου 

•Προσβάσιμα μόνο σε μέλη / επιχειρήσεις

CASH & CARRY / 
Αποθήκες 



Διεθνοποίηση επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου | Κόπανος Γρηγόριος 
 

26 
 

γραφειοκρατικές διαδικασίες  που συναντώνται συνήθως  στις μεγάλες επιχειρήσεις  

λιανικού  εμπορίου (Levy, Weitz, & Grewal, 2014) (Zentes, Morschett, & Schramm-

Klein, 2007) . 

Παραδοσιακά, τα πολυκαταστήματα προσέλκυαν πελάτες προσφέροντας μία 

ευχάριστη ατμόσφαιρα, προσεγμένη εξυπηρέτηση και μεγάλη ποικιλία 

εμπορευμάτων κάτω από μια στέγη. Τα αγαθά που διατίθεντο προς πώληση είναι  ή 

αναλώσιμα αγαθά τα οποία έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής, ή  διαρκή αγαθά, τα 

οποία είναι αντικείμενα που αναμένεται να διαρκέσουν  αρκετά χρόνια, όπως 

συσκευές, έπιπλα και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης. Κάθε τμήμα μέσα στα 

πολυκαταστήματα έχει ένα συγκεκριμένο χώρο πώλησης που του έχει διατεθεί, 

καθώς και πωλητές για να βοηθήσουν τους πελάτες. Το πολυκατάστημα μοιάζει 

συχνά με μία συλλογή μικρότερων καταστημάτων που μπορεί να είναι οργανωμένα 

είτε ανά είδος είτε ανά επωνυμία. (Levy, Weitz, & Grewal, 2014) 

Ωστόσο εκτός από τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται μέσα σε χώρους 

καταστημάτων, πωλήσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν και με εναλλακτικές 

μεθόδους.  Οι λιανοπωλητές μπορούν να πραγματοποιήσουν πωλήσεις πλέον και με 

άλλες μεθόδους με τη βοήθεια της τεχνολογίας.  Οι πωλήσεις εκτός καταστήματος 

μπορούν να γίνουν εξ’ αποστάσεως και περιλαμβάνουν όλες τις μορφές 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Η πώληση εξ’ αποστάσεως μπορεί επίσης να περιλαμβάνει  

ταχυδρομικές παραγγελίες, πωλήσεις μέσω καταλόγων, τηλεφωνικές παραγγελίες, 

ηλεκτρονικές αγορές και  πλατφόρμες συναλλαγών μέσω διαδικτύου (Minh & Tram, 

2016). 

Οι δύο διαφορετικοί τρόποι πωλήσεων εντός ή εκτός καταστήματος παρουσιάζουν 

σημαντικές διαφορές όσον αφορά κάποιους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν 

την συμπεριφορά του αγοραστικού κοινού. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις 

διαφορές των πωλήσεων εντός και εκτός καταστήματος εστιάζοντας σε εφτά 

διαφορετικούς παράγοντες.  
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Πίνακας  1. Διαφορές λιανικής πώλησης εντός και εκτός καταστήματος 

 ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΚΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Παρουσίαση 
Προϊόντος  

Το προϊόν είναι πραγματικό , 
απτό. 
 

Παρουσιάζεται μόνο από 
την εικόνα. 

Περιβάλλον 
Πώλησης  

Χρήση του περιβάλλοντος 
καταστήματος για βελτίωση της 
αγοραστικής εμπειρίας. Ο 
σχεδιασμός των καταστημάτων 
μπορεί να συνδυαστεί με το 
προϊόν. 

Δύσκολο να δημιουργηθεί 
ατμόσφαιρα, αν και οι 
ιστοσελίδες  είναι 
καλύτερες από τα έντυπα 
μέσα ενημέρωσης. Το 
προϊόν μπορεί να 
παρουσιαστεί  "σε χρήση". 

Έλεγχος  κόστους  Ο έλεγχος τιμών είναι ευέλικτος 
καθώς είναι ορατές εύκολα  , 
αλλά είναι χρονοβόρο  να κάνει 
κάποιος  συγκρίσεις. 

Εύκολο να καταγραφούν 
και να συγκριθούν οι τιμές 
μεταξύ των 
ανταγωνιστικών λιανικών 
προσφορών.  
Δεν είναι πάντοτε δυνατό 
να διαχειρίζονται άμεσα τις 
αλλαγές των τιμών (ειδικά 
τα έντυπα μέσα). 

Διαχείριση  
πωλήσεων  

Τα αποτελέσματα είναι δύσκολα 
μετρήσιμα. 

Εύκολη μέτρηση των 
αποτελεσμάτων.  
 

Ευκολία  Μπορεί να είναι χαμηλή, ανάλογα 
με τις μεμονωμένες περιστάσεις.  
 

Υψηλή (κατ’ 'αρχήν) 
Χαμηλή για παρορμητικές 
αγορές. 

Παράδοση  Συνήθως άμεση Δεν είναι άμεση, αλλά 
μπορεί να  οργανωθεί , αν 
το προϊόν δεν μπορεί να 
ταχυδρομηθεί.  

Συμπεριφορά  
καταναλωτή  

Υπάρχει  δράση σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. 
Αγοράζει σε γνωστά μέρη. 
Μπορεί να αγοράσει  κάτι πέρα 
από τον αρχικό του σκοπό.  

Συγκρίνει πολλές πηγές 
πριν την αγορά  
Απλά αγοράζει  αυτό που 
είχε σκοπό από την αρχή 
της αναζήτησής του.  

ΠΗΓΗ : Minh & Tram, 2016 

Από τα παραπάνω αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο κάθε τρόπος έχει τα θετικά και τα 

αρνητικά του στοιχεία τόσο για τον πωλητή όσο και για τον αγοραστή. Και τα δύο 

μέρη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις διαφορές αυτές πριν προχωρήσουν στην 
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επιλογή τους. Για τους πωλητές λιανικής πώλησης ο τρόπος διανομής αποτελεί 

απόφαση στρατηγικής σημασίας.  

Παρόλο που έχουν αναπτυχθεί νέα κανάλια λιανικής πώλησης, εξαιτίας των  νέων 

εξελίξεων στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών τα καταστήματα 

παραμένουν τα πιο σημαντικά κανάλια για την λιανική πώληση. Σημαντικές εξελίξεις 

προκύπτουν από τις νέες μορφές καταστημάτων που έχουν αναπτυχθεί και έχουν 

αποκτήσει μερίδιο αγοράς (Zentes, Morschett, & Schramm-Klein, 2007). 

Μια διαφορετική ταξινόμηση των  λιανοπωλητών προτείνεται  όσον αφορά τις 

παρακάτω τρεις διαστάσεις όπως είναι  α) το  εύρος της ποικιλίας των προϊόντων - 

ευρύ ή στενό , (β) η διαχείριση της επωνυμίας  - εάν γίνεται από την ίδια επιχείρηση 

ή από τρίτα μέρη και τέλος (γ) την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα της 

επιχείρησης – εάν ασχολείται μόνο με τη λιανική πώληση ή κάνει και την παραγωγή. 

Σύμφωνα  με αυτά τα κριτήρια μπορούν να προσδιοριστούν οι εξής τύποι 

λιανοπωλητών (GOMES, CARNEIRO, & DA ROCHA DIB, 2017): 

(i) Λιανοπωλητές γενικών εμπορευμάτων: Επιχειρήσεις λιανικής πώλησης 

των οποίων τα καταστήματα διανέμουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και  

μάρκες πολλών διαφορετικών παραγωγών  

(ii) Εξειδικευμένοι λιανοπωλητές: Επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, τα 

καταστήματα των οποίων διανέμουν μια συγκεκριμένη  σειρά προϊόντων 

και μάρκες πολλών παραγωγών 

(iii) Εξειδικευμένοι έμποροι λιανικής πώλησης: Επιχειρήσεις λιανικού 

εμπορίου των οποίων τα καταστήματα διανέμουν μόνο τις μάρκες που 

αναπτύσσουν οι ίδιοι  

(iv) Άμεσοι λιανοπωλητές και παραγωγοί: Εταιρείες παραγωγής που 

αναπτύσσουν και διαχειρίζονται μάρκες και ασχολούνται επίσης με την 

άμεση διανομή των προϊόντων  τους μέσω καταστημάτων που φέρουν την 

επωνυμία του δικού τους εμπορικού σήματος. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι διαφορές των προαναφερθέντων τύπων 

λιανοπωλητών αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας τους.  
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Πίνακας 2. Λεπτομερείς πληροφορίες για τους τύπους λιανοπωλητών. 

Τύπος λιανοπωλητή 
Παραδοσιακός 
Λιανοπωλητής 

Λιανοπωλητής 
Ειδικευμένος σε μία 

επωνυμία 

Άμεση λιανική 
πώληση επώνυμης 

μάρκας 

Κύρια 
δραστηριότητα 

Εστίαση στη λιανική 
διανομή  
μιας σειράς 
προϊόντων από 
πολλούς 
κατασκευαστές. 

Εστίαση στη λιανική 
διανομή, μέσω 
καταστημάτων μίας 
επωνυμίας , μίας  
εξειδικευμένης 
σειράς από 
προϊόντα της ίδιας 
μάρκας. 

Η λιανική πώληση 
είναι μέρος της 
εταιρικής  
στρατηγικής . 

Δραστηριότητες 
στην αλυσίδα αξίας  

Λιανική πώληση. Η λιανική πώληση 
είναι 
ενσωματωμένη 
στην παραγωγή. 

Η βιομηχανική 
παραγωγή 
ενσωματώνεται στο 
λιανικό εμπόριο. 

Εύρος 
εμπορευμάτων  

Διάφορα προϊόντα 
(εδώδιμα και μη ) ή 
ειδικά προϊόντα 
(υποδήματα, 
οικιακές συσκευές , 
παιχνίδια κλπ.).  

Συγκεκριμένα 
προϊόντα : κυρίως 
αγαθά που 
σχετίζονται με τη 
μόδα (υποδήματα, 
ένδυση , αξεσουάρ 
κλπ.).  

Εξειδικευμένο 
εμπόρευμα ενιαίου 
εμπορικού  
σήματος: ενδύματα, 
είδη πολυτελείας, 
υπολογιστές, 
αθλητικά είδη, 
καλλυντικά κλπ. 

Διαχείριση 
επωνυμίας  

Διαχειρίζεται το  
εταιρικό σήμα, 
ενώ πουλάει 
προϊόντα  άλλων 
παραγωγών. 
Μπορεί να 
αναπτύξει προϊόντα 
υπό ιδιωτική 
ετικέτα. 

Αναπτύσσει και 
διαχειρίζεται τις 
δικές του μάρκες. 

Αναπτύσσει και 
διαχειρίζεται τις 
δικές του μάρκες. 

Στρατηγική 
διανομής  

Αγοράζει και 
πουλάει αγαθά/ 
επωνυμίες από 
διάφορους 
παραγωγούς. 

Πουλάει τα  
προϊόντα με δική 
του επωνυμία μέσω 
καταστημάτων του 
ίδιου εμπορικού 
σήματος. 

Προϊόντα με το δικό 
τους εμπορικό σήμα 
πωλούνται μέσω 
χονδρικής πώλησης, 
παραδοσιακών 
λιανοπωλητών και 
μέσω 
καταστημάτων της 
ίδιας επωνυμίας. 

Δομή λιανικής 
πώλησης  

Υπεραγορές  / Super 
Market, Εκπτωτικά  
Καταστήματα, 
Πολυκατάστημα, 
Ειδικός στην 
κατηγορία. 
(Συνήθως ιδιόκτητα, 

Καταστήματα, τα 
οποία πωλούν μόνο 
δικά τους 
επώνυμα προϊόντα. 
(Συνήθως ανήκουν 
στην εταιρεία , αλλά 
μπορεί να υπάρξουν 

Καταστήματα, τα 
οποία πωλούν 
μόνο τα δικά τους 
εμπορικά σήματα. 
(Συνήθως ένας 
συνδυασμός 
ιδιόκτητων  και 
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αλλά μπορεί να 
υπάρξουν και  
franchise 
καταστήματα) 

και  
καταστήματα 
franchise) 

franchise 
καταστημάτων) 

 

Μέγεθος 
καταστημάτων 

Καταστήματα 
μεγάλου μεγέθους. 
Εξειδικευμένοι 
λιανοπωλητές 
μπορεί 
λειτουργούν και με 
μικρότερα 
καταστήματα. 

Μεγάλα και 
μεσαίου μεγέθους 
καταστήματα. 

Μεγάλα και 
μεσαίου μεγέθους 
καταστήματα. 

ΠΗΓΗ  :  Gomes, Carneiro, & Da Rocha Dib, 2017 

Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα μία επιχείρηση λιανικής 

πώλησης μπορεί να λειτουργεί ως μία μεμονωμένη μονάδα ή να διαθέτει 

περισσότερες από μία μονάδες πώλησης.   Μια αλυσίδα λιανικής είναι μια εταιρεία 

που εκμεταλλεύεται πολλαπλές μονάδες λιανικής πώλησης  κάτω από την κοινή 

ιδιοκτησία  και συνήθως έχει κεντρική λήψη αποφάσεων για τον καθορισμό και την 

εφαρμογή της στρατηγικής της. Οι αλυσίδες λιανικής πώλησης μπορούν να 

κυμανθούν σε μέγεθος από δύο έως χιλιάδες καταστήματα για κάθε επιχείρηση 

(Levy, Weitz, & Grewal, 2014).  

Οι μεγάλες αλυσίδες αναπτύχθηκαν με τέτοιους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια 

λαμβάνοντας  μεγάλο μερίδιο αγοράς από τους ανεξάρτητους ιδιοκτήτες μικρών 

καταστημάτων. Οι αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης αναπτύχθηκαν αρχικά 

σε περιφερειακές ομάδες και στη συνέχεια επέκτειναν τις δραστηριότητές τους   σε 

εθνικό  και  διεθνές επίπεδο. Το  ίδιο χρονικό διάστημα, οι λιανοπωλητές που έχουν 

αναπτυχθεί σε διεθνές επίπεδο, λειτουργούν σε διαφορετικές χώρες και σε 

διαφορετικές περιοχές  με πολλές διαφορετικές μορφές  για τους πελάτες τους 

(Zentes, Morschett, & Schramm-Klein, 2007). 

2.4 Η εξέλιξη του λιανικού εμπορίου 
 

Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον παρουσιάζει νέες τάσεις και μεταβολές τα 

τελευταία χρόνια που δεν έχουν αφήσει καμία βιομηχανία ανεπηρέαστη. Οι 

τεχνολογικές εξελίξεις σε όλους τους τομείς, η αλλαγή της εμπορικής πολιτικής από 

πλευράς κρατών, η εμφάνιση του διαδικτύου  και η εξέλιξη των επιχειρηματικών 

πρακτικών έχουν κάνει την εμφάνισή τους και στον τομέα του λιανικού εμπορίου.  
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Η ολοκλήρωση της παγκόσμιας αγοράς και η παγκοσμιοποίηση είχαν ως αποτέλεσμα 

τη διεθνοποίηση του εμπορίου και  ιδίως του λιανικού εμπορίου. Το λιανικό εμπόριο  

τις τελευταίες τρεις δεκαετίες θεωρείται όλο και περισσότερο μία δυναμική και 

καινοτόμος βιομηχανία. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και της δεκαετίας 

του 1990, η λιανική πώληση μετασχηματίστηκε  από κάποιες σημαντικές  δυνάμεις 

που έκαναν δυναμική εμφάνιση αυτό το διάστημα.  

Κάποιες από τις τάσεις που έχουν διαμορφώσει την παγκόσμια λιανική βιομηχανία 

τις τελευταίες δεκαετίες είναι:  η εξάπλωση του "σούπερ μάρκετ" (Tilly, 2007) (OECD, 

2004), η παγκοσμιοποίηση (Chkalova & Efremova, 2015) (Minh & Tram, 2016), η 

εξάπλωση του διαδικτύου (Doherty & Ellis-Chadwick, 2010), οι διεθνείς λιανικές 

συμμαχίες (Alexander & Doherty, 2009) ή έμφαση στην καινοτομία μέσω της  

ανάπτυξης εξελιγμένων πληροφοριακών συστημάτων και επιχειρηματικών 

εφαρμογών (Su & Fu, 2015), η έμφαση σε νέες τεχνικές και εργαλεία μάρκετινγκ 

(Dicken, 2011), οι νέες εμπορικές πολιτικές (European Commission, 2014).  

Αλλαγή της δομής του λιανικού εμπορίου  
 

Αρχικά το λιανικό εμπόριο, υπέστη σημαντική αλλαγή στη δομή του σαν κλάδος.  Από 

ένα κλάδο του οποίου η δομή της αγοράς συνίστατο κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις, 

εξελίχθηκε σε ένα κλάδο ο οποίος σε πολλές χώρες αντιπροσωπεύει  πλέον μερικές 

από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην εθνική οικονομία των χωρών ή και 

παγκοσμίως (Wrigley & Lowe, 2010). Η εξάπλωση της σύγχρονης μορφής σούπερ 

μάρκετ για την αντικατάσταση παλαιότερων μορφών λιανικής πώλησης όπως η 

παραδοσιακή αγορά ή τα μικρά καταστήματα, αναπτύχθηκε  σε διαφορετικά μέρη 

του κόσμου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και με διαφορετικούς ρυθμούς (Tilly, 

2007). 

Είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι οι τεχνολογίες του Διαδικτύου έχουν 

διευκολύνει  το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο, επιτρέποντας έτσι την  λιανική πώληση 

μέσω πολλαπλών καναλιών διανομής  και την ανάπτυξη  νέων  μοντέλων λιανικής 

επιχείρησης (Koncar, Stankovic, & Lekovic, 2015). 
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Οι  νέοι τύποι επιχειρηματικών μονάδων  λιανικής πώλησης που έχουν κάνει την 

εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια  μπορεί να είναι  είτε καθαρά διαδικτυακές είτε 

να χρησιμοποιούν  διάφορα κανάλια συναλλαγών. Τα επιχειρηματικά αυτά  μοντέλα 

χαρακτηρίζονται  ως συστήματα διανομής μέσω πολλαπλών καναλιών και μπορούν 

να συνδυάζουν διάφορους τρόπους λιανικής πώλησης. (Segetlija, Mesarić, & Dujak, 

2012):  

 Παραδοσιακή  λιανική πώληση (καταστήματα με φυσική θέση) και 

διαδικτυακό  κατάστημα. 

 Ταχυδρομικές πωλήσεις  και  λιανική πώληση μέσω Διαδικτύου. 

 Παραδοσιακή λιανική  πώληση, ταχυδρομικές πωλήσεις  και  διαδικτυακό 

κατάστημα. 

Επιδιώκοντας την ανάπτυξη της διεθνοποίησης του λιανικού εμπορίου σε ένα 

πολυκαναλικό περιβάλλον οι πωλητές λιανικής χρησιμοποιούν στρατηγικές 

βασισμένες στη χρήση πολλαπλών καναλιών πώλησης. Διαμορφώνουν τη στρατηγική 

τους καθορίζοντας το ρόλο των διαφόρων καναλιών πώλησης  σε συγκεκριμένες 

αγορές για να  δημιουργήσουν  έτσι μια μοναδική και διακριτική θέση σε σχέση με 

τους υπόλοιπους  ανταγωνιστές στην αγορά (Koncar, Stankovic, & Lekovic, 2015). 

Η μείωση του κόστους των μεταφορών έχει επίσης συνδεθεί  με την ταχεία ανάπτυξη 

του διεθνούς εμπορίου γενικότερα, καθώς και με το λιανικό εμπόριο εκτός 

καταστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο ειδικότερα. Αν και το λιανικό εμπόριο εκτός 

καταστήματος είναι μια μορφή λιανικής πώλησης στην οποία οι πωλήσεις γίνονται 

στους καταναλωτές χωρίς τη χρήση φυσικού καταστήματος, οι λιανοπωλητές 

εξακολουθούν να χρειάζονται οχήματα για να παραδώσουν τα προϊόντα στους 

τελικούς πελάτες. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη των μεταφορών έχει συμβάλει στη 

μείωση του κόστους, στην πιο γρήγορη παράδοση εμπορευμάτων καθώς και στην 

μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της λιανικής 

πώλησης μέσω εναλλακτικών καναλιών διανομής (Minh & Tram, 2016). 

Η παγκοσμιοποίηση  
 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του τρέχοντος κύματος της παγκοσμιοποίησης είναι 

(European Commission, 2014): 
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• Η άνευ προηγουμένου μείωση των εμπορικών φραγμών παγκοσμίως. 

• Η εξαιρετικά βελτιωμένη εφοδιαστική αλυσίδα και τα εξελιγμένα 

επικοινωνιακά  συστήματα που είναι διαθέσιμα σε όλες τις επιχειρήσεις.   

• Η επανάσταση της τεχνολογίας της πληροφορίας η οποία άνοιξε το δρόμο για 

μεγαλύτερη  ανταλλαγή τεχνολογικών γνώσεων και για την  εμφάνιση νέων 

τύπων οικονομικών συναλλαγών όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Σε γενικές γραμμές, το περιβάλλον αγοράς του λιανικού εμπορίου  σε πολλές χώρες 

παγκοσμίως βρίσκεται υπό την επιρροή των δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης. Η 

επιρροή των δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης είναι ιδιαίτερα εμφανής σε  διάφορες 

πτυχές του λιανικού εμπορίου, όπως στην  αλυσίδα εφοδιασμού λιανικής πώλησης,  

στα  προϊόντα, στη μορφή των καταστημάτων και στο μάρκετινγκ (Reinartz, Dellaert, 

Krafft, Kumar, & Varadarajan, 2011). 

Η παγκοσμιοποίηση του λιανικού εμπορίου έχει επιφέρει πολλές αλληλένδετες 

εξελίξεις στον κλάδο.  Οι μεγάλοι  έμποροι λιανικής πώλησης που έχουν καθιερωθεί  

σε αναπτυγμένες αγορές αρχίζουν να καθιερώνουν την παρουσία τους σε αγορές 

χωρών που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια οικονομικής ανάπτυξης (Reinartz, 

Dellaert, Krafft, Kumar, & Varadarajan, 2011). Η παγκοσμιοποίηση είναι μια εξέλιξη 

της ενοποίησης και του κορεσμού των εγχώριων αγορών λιανικής στις πλουσιότερες 

χώρες που έχει οδηγήσει στην αναζήτηση νέων αγορών  (Tilly, 2007).  

Η άρση των εμποδίων για το εμπόριο μεταξύ των εθνικών αγορών και η δημιουργία 

πιο ελεύθερων αγορών βασισμένων σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες,   δημιούργησε 

ένα ευρύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον και επιτάχυνε τον ρυθμό ανάπτυξης και 

επέκτασης των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου (Wrigley & Lowe, 2010).  

Επιχειρηματικές συμμαχίες στο λιανικό εμπόριο 
 

H συνεργασία και οι συμμαχίες με άλλους κλάδους με στόχο την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών ευκαιριών είναι μια ακόμη εξέλιξη του κλάδου του λιανικού 

εμπορίου. Το πρόσφατο και συνεχιζόμενο κύμα παγκόσμιας βιομηχανικής 

αναδιάρθρωσης, σε συνδυασμό με τεχνολογικές εξελίξεις, αποτέλεσαν τη 

σημαντικότερη κινητήρια δύναμη για την ταχεία ανάπτυξη διασυνοριακών 

στρατηγικών συμμαχιών, συγχωνεύσεων και εξαγορών και συνεργατικών δικτύων 
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μεταξύ επιχειρήσεων (OECD, 2010). Πολλές τοπικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ 

συγχωνεύθηκαν ή αποκτήθηκαν από άλλες εθνικές αλυσίδες (Tilly, 2007) στα πλαίσια 

της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου. 

Οι εντατικές διαδικασίες διεθνοποίησης του λιανικού εμπορίου έχουν οδηγήσει σε  

συνεργασία και συμμετοχή  του λιανικού εμπορίου σε διάφορες χώρες , με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία διεθνών λιανικών συμμαχιών. Οι διεθνείς λιανικές 

συμμαχίες είναι ένα αρκετά νέο φαινόμενο και συναντάται  σε πολλές μορφές. Έχουν 

προσδιοριστεί  τέσσερα είδη συμμαχιών που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια 

(Mešić, 2014) : 

- Συμμαχίες που δημιουργήθηκαν για αναπτυξιακούς λόγους, ως συμφωνία μεταξύ 

των λιανοπωλητών για  συνεργασία  σε συγκεκριμένα έργα, σε πολλές περιπτώσεις  

ως τρόπος εισόδου σε μια  νέα εθνική αγορά.  

- Ομάδες προμηθευτών όπου τα μέλη συνεργάζονται για την αγορά προμηθειών, 

πράγμα που αυξάνει την επιρροή τους στους  παραγωγούς. 

- Συμμαχίες που βασίζονται στις γνώσεις και τις δεξιότητες, όπου οι έμποροι λιανικής 

συνεργάζονται  για την απόκτηση  γνώσης από  τεχνικής πλευράς.  

- Όμιλοι πολλών λειτουργιών, που συνδυάζουν τα στοιχεία των προηγούμενων τριών 

τύπων συμμαχιών και πού τα μεμονωμένα μέλη μπορούν να αυξήσουν τα στρατηγικά 

τους πλεονεκτήματα συμμετέχοντας στην εξειδίκευση, τις τεχνολογίες επικοινωνίας  

και πληροφοριακά συστήματα. 

Ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μέσων των διεθνών 

συμμαχιών προκύπτουν  ευκαιρίες για ανάπτυξη και διεθνοποίηση  όντας εταίροι σε 

διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες, συμμετέχοντες  σε διασυνοριακές συγχωνεύσεις και 

εξαγορές ή συμμετέχοντες σε ηλεκτρονικά δίκτυα αγορών.  Για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, οι συμμαχίες  αυτές μπορούν να προσφέρουν ποικίλα οφέλη, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους, σε ερευνητικές  

προσπάθειες ανάπτυξης προϊόντων, σε ευρύτερους  διαύλους διανομής κλπ. (OECD, 

2004). 
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Τα πλεονεκτήματα που αποκομίζουν τα  μέλη διεθνών συμμαχιών ανεξάρτητα 

μεγέθους επιχείρησης είναι πολυάριθμα, όπως: η κοινή προώθηση της εμπορικής 

πολιτικής, η αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης, η  ανάπτυξη του εμπορικού  

σήματος, η βελτίωση των τεχνολογικών γνώσεων και της πρόσβασης στην 

πληροφορία, η μεγαλύτερη  ετοιμότητα για διεθνή ανάπτυξη και γεωγραφική 

επέκταση της αγοράς, η βελτίωση της ανταγωνιστικής  θέσης  και ούτω καθεξής 

(Mešić, 2014). 

Αλυσίδα εφοδιασμού: ο ρόλος των λιανοπωλητών   
 

Η αλυσίδα εφοδιασμού υπό την επίδραση των δραστηριοτήτων των εμπόρων 

λιανικής πώλησης αναπτύσσεται όλο και περισσότερο σε παγκόσμιο πεδίο και έχει 

φέρει τους λιανοπωλητές σε θέση ισχύος (Reinartz, Dellaert, Krafft, Kumar, & 

Varadarajan, 2011).   Η  μετατόπιση της ισορροπίας της εξουσίας υπέρ των εμπόρων 

λιανικής πώλησης που  διευκολύνθηκε από  την  επανάσταση στις διανομές και τα 

πληροφοριακά συστήματα, ανέδειξε τους έμπορους λιανικής πώλησης ως  

πρωτοπόρους στις αλυσίδες εφοδιασμού (Su & Fu, 2015). Με άλλα λόγια, οι έμποροι 

λιανικής πώλησης ανέλαβαν ολοένα και περισσότερο το ρόλο της διαμόρφωσης των  

αλυσίδων εφοδιασμού, οι οποίες προοδευτικά μετατόπισαν τον προσανατολισμό 

τους  από την προσφορά των κατασκευαστών στη ζήτηση των αγοραστών (Wrigley & 

Lowe, 2010).  

Η ανάπτυξη και  προοδευτική επέκταση των προϊόντων με σήμα καταστήματος για 

τους εμπόρους λιανικής πώλησης που αποτελεί επίσης τάση τα τελευταία χρόνια, 

είχε ως σκοπό την αμφισβήτηση της δύναμης των εμπορικών σημάτων των 

κατασκευαστών προϊόντων και την ικανότητα των λιανοπωλητών να προωθήσουν 

τον ανταγωνισμό και να εξουδετερώσουν τη δύναμη των προμηθευτών τους. Οι 

μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης  που δημιουργήθηκαν  άρχισαν 

να ασκούν σταδιακά αυξανόμενη αγοραστική δύναμη και διαπραγματευτική ισχύ σε 

σχέση με τους προμηθευτές (Wrigley & Lowe, 2010). 
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Τεχνολογία και Καινοτομία  
 

Ο κλάδος μετασχηματίστηκε ακόμη, με την υιοθέτηση καινοτόμων  μεθόδων 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (Reinartz, Dellaert, Krafft, Kumar, & 

Varadarajan, 2011). Οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται μπορούν να 

υποστηρίξουν  τα δίκτυα εφοδιασμού έγκαιρα, ενημερώνοντας για την ζήτηση των 

καταναλωτών σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την παρακολούθηση των 

παραγγελιών από τον κατασκευαστή στον έμπορο λιανικής πώλησης, επιτρέποντας  

σημαντικές μειώσεις τόσο στον όγκο αποθεμάτων λιανικής πώλησης όσο και στο 

ποσό των κεφαλαίων που συνδέονταν με αυτά τα αποθέματα (Su & Fu, 2015). 

Η διαθεσιμότητα αξιόπιστης τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών είναι 

ιδιαίτερα σημαντική επίσης και για εκείνους τους λιανοπωλητές που επιλέγουν να 

προμηθευτούν ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια σειρά προϊόντων από διαφορετικές 

ξένες αγορές (Moore & Fernie, 2004).  

Το διαδίκτυο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας  και ταυτόχρονα έχει γίνει  σημαντικό εργαλείο στην άντληση 

πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες καθώς και πολύ καλό εργαλείο μάρκετινγκ 

(Koncar, Stankovic, & Lekovic, 2015). Από την αρχή, η δυναμική του Διαδικτύου ως  

ένα ριζικά διαφορετικό και εξαιρετικά αποτελεσματικό κανάλι επικοινωνίας ήταν 

προφανής: παγκόσμια εμβέλεια, ευκολία πρόσβασης, βελτιωμένη διαδραστικότητα, 

ευελιξία και ταχύτητα, ικανότητα επικοινωνίας μεγάλων ποσοτήτων πληροφορίας, 

αποδοτικότητα κόστους και ευκολία συντήρησης  (Doherty & Ellis-Chadwick, 2010) . 

Οι Zentes et. all (2007) αναγνώρισαν τις σημαντικότερες τάσεις στις οποίες θα πρέπει 

να εστιάσει το σύγχρονο μάρκετινγκ του λιανικού εμπορίου. Δόθηκε έμφαση στον 

πελάτη. Οι εταιρείες για να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πρέπει 

να συγκεντρώσουν αξιόπιστες και λεπτομερείς πληροφορίες για τους υφιστάμενους 

και δυνητικούς πελάτες τους, συνήθως μέσω διαδικασιών που είναι πλέον 

βασισμένες σε τεχνολογίες πληροφορικής. 

Ο ισχυρός προσανατολισμός στον πελάτη οδηγεί το λιανικό μάρκετινγκ σε μια 

στοχευμένη προσέγγιση αντί μιας τυποποιημένης προσέγγισης μαζικής αγοράς. Όλοι 
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οι πελάτες δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα,  ταξινομούνται και δίδονται 

προτεραιότητες όσον αφορά τη δυναμική  κέρδους που θα προκύψει από αυτούς για 

την εταιρεία (Zentes, Morschett, & Schramm-Klein, 2007). 

Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 
 

Οι μεγάλες εταιρείες λιανικής έχουν ήδη αναλάβει μια σειρά δράσεων για τη 

βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Αυτές 

περιλαμβάνουν μέτρα για: την ενίσχυση των τοπικών προμηθευτών έτσι ώστε να 

συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα και πιστοποιήσεις, την  βελτίωση  των 

κοινωνικών συνθηκών στις δικές τους λιανικές δραστηριότητες και τις αλυσίδες 

εφοδιασμού τους, τη βελτίωση του οικολογικού  αποτυπώματος της λιανικής 

πώλησης, την ενίσχυση της εταιρικής συμμόρφωσης, την προσφορά πλεονασματικών 

προϊόντων διατροφής σε τράπεζες τροφίμων και την ενίσχυση  των κοινοτήτων μέσω 

της συμμετοχής τους σε μια σειρά φιλανθρωπικών προγραμμάτων  (Altenburg, Kulke, 

Hampel-Milagrosa, Peterskovsky, & Reeg, 2016).  

2.5 Μεθοδολογία της εργασίας  
 

Αυτή η εργασία περιλαμβάνει μια  συνδυασμένη μελέτη του φαινομένου της 

διεθνοποίησης του λιανικού εμπορίου με επαγωγική προσέγγιση. H μελέτη βασίζεται 

στη συλλογή και την ανάλυση δημοσιευμένων μελετών σχετικά με την διεθνοποίηση 

του εμπορίου καθώς και συλλογή και ανάλυση δευτερογενών δεδομένων που 

προέρχονται από πρόσφατες έρευνες οργανισμών που ειδικεύονται στην μελέτη 

θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων. Στόχος της εργασίας δεν είναι η 

δημιουργία μιας νέας θεωρίας αλλά να κατανοήσει τις θεωρίες και το πως 

εφαρμόζονται στην επιχειρηματική πρακτική. Ο σχεδιασμός της έρευνας έγινε με 

συνδυασμό μεθόδων για να επιτευχθεί συγκριτικό αποτέλεσμα  και καλύτερη 

κατανόηση του φαινομένου της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων λιανικού 

εμπορίου.  

 

Αρχικά θα εξεταστούν οι πρόσφατες θεωρίες διεθνοποίησης  με ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας. Για να αποκτηθεί  μια γενική γνώση στον τομέα της διεθνοποίησης 

έγινε επισκόπηση βιβλίων και άλλου δημοσιευμένου υλικού (π.χ. επιστημονικά 
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άρθρα και μελέτες) σχετικά με αυτό το θέμα. Μέσω αναζήτησης στο διαδίκτυο  

συλλέχθηκαν  επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διεθνοποίηση καθώς και άρθρα που 

εξετάζουν τη διεθνοποίηση της λιανικής βιομηχανίας. Τα επιστημονικά άρθρα που 

επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν για τη συγκεκριμένη  μελέτη, εξετάστηκαν ως προς 

την συχνότητα που χρησιμοποιήθηκαν ως αναφορά σε άλλες μελέτες ως μέτρο 

αξιοπιστίας και επιπλέον από το πόσο καλά ταιριάζανε από πλευράς περιεχομένου  

στη συγκεκριμένη  μελέτη. Η διαθεσιμότητα ελεύθερου προς ανάγνωση υλικού στο 

διαδίκτυο, υπήρξε ως περιορισμός στη συλλογή στοιχείων προς διερεύνηση.  

 

Τα θέματα στα οποία εστιάστηκε η έρευνα γύρω από τη διεθνοποίηση είναι τα 

κίνητρα επέκτασης των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, οι παράγοντες που πρέπει 

να αξιολογηθούν πριν την υλοποίηση της επέκτασης, οι μέθοδοι διεθνοποίησης και 

η στρατηγική που πρέπει να επιλεχθεί με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης κα τις 

επικρατούσες συνθήκες.  

 

Η έρευνα εστιάζει ακόμη στην καινοτομία και τις αλλαγές που έχει επιφέρει στην  

λιανική πώληση και στη διαδικασία της διεθνοποίησης και τις σύγχρονες τάσεις που 

παρουσιάζονται διεθνώς όσον αφορά τη διεθνοποίηση του λιανικού εμπορίου. O 

ρόλος του διαδικτύου θα αποτελέσει επίσης ένα θέμα όπου θα παρουσιαστεί σε 

αυτή την εργασία. 

 

Εκτός από τα βιβλία και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που χρησιμοποιήθηκαν για 

τη βιβλιογραφική ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκαν και δευτερογενή δεδομένα για 

περαιτέρω μελέτη του φαινομένου της διεθνοποίησης του κλάδου. Ως πηγές 

δευτερογενών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν εκθέσεις και μελέτες αναγνωρισμένων 

οργανισμών που εστιάζουν στη μελέτη του κλάδου της λιανικής πώλησης και έχουν  

τους πόρους και την εμπειρία για την αξιόπιστη διεξαγωγή τέτοιων ερευνών. Οι 

οργανισμοί από τους οποίους αποκτήθηκαν τα δεδομένα ήταν οι εταιρείες Planet 

Retail, Delloite, Price Waterhouse Coopers, Οργανισμός Διεθνούς Εμπορίου και η 

εταιρεία δημοσκοπήσεων  Nielsen.  
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Το διαδίκτυο αποτέλεσε την κύρια πηγή συλλογής βιβλιογραφικού υλικού καθώς και 

ποσοτικών δεδομένων μέσω ήδη δημοσιευμένων ερευνών. Οι όροι που 

χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για αναζήτηση στοιχείων ήταν στην αγγλική γλώσσα 

καθώς έτσι υπήρξαν περισσότερα αποτελέσματα από τις μηχανές αναζήτησης που 

χρησιμοποιήθηκαν όπως το Google και το Google Scholar. Oι όροι που δόθηκαν προς 

αναζήτηση ήταν “internationalization Theories- θεωρίες διεθνοποίησης” , “ retail 

internationalization- διεθνοποίηση λιανικού εμπορίου” , “ retail trade  and 

globalization- λιανικό εμπόριο και παγκοσμιοποίηση” , “retail formats- μορφές 

λιανικού εμπορίου” , “ retail statistics – στατιστικά λιανικού εμπορίου ” , “ internet & 

retail – διαδίκτυο και λιανικό εμπόριο ” , “ retail trends- τάσεις του λιανικού 

εμπορίου”.  

Κεφάλαιο 3 

Το φαινόμενο που μελετάται σε αυτή την  εργασία είναι η διεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου. Πρώτα θα συζητηθεί συνοπτικά η διεθνοποίηση ως 

τέτοια και στη συνέχεια, η εστίαση θα μετατοπιστεί στις ιδιαιτερότητες της 

διεθνοποίησης όπως αυτές διαμορφώνονται από το σύγχρονο διεθνές 

επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Η διεθνοποίηση θεωρείται ως η διαδικασία αύξησης της συμμετοχής των 

επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Δεν υπάρχει συμφωνημένος ορισμός της 

διεθνοποίησης ή της διεθνούς επιχειρηματικότητας, αλλά υπάρχουν πολλές θεωρίες 

διεθνοποίησης που προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις με 

διεθνείς δραστηριότητες. Λίγες από αυτές θα παρουσιαστούν σύντομα σε αυτό το 

κεφάλαιο. 

Η διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων γενικά είναι ένα ευρέως 

διερευνημένο θέμα. Στη διαδικασία διεθνοποίησης, τα σημαντικά ερωτήματα που 

προκύπτουν είναι το  πώς, το πού και το τι θα διεθνοποιηθεί. Η ερώτηση "τι" αφορά 

το αντικείμενο πωλήσεων, με το οποίο η εταιρεία μεταβαίνει στο εξωτερικό. Για μια 

επιχείρηση που μπαίνει σε διαδικασία διεθνοποίησης, οι βασικές αποφάσεις της 

εταιρικής της στρατηγικής περιλαμβάνουν ερωτήματα όπως "σε ποιες χώρες θα 
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δραστηριοποιείται η εταιρεία;", "τι θα κάνει η εταιρεία εκεί" και "πώς οργανώνονται 

οι επιχειρήσεις εκεί;".  

Η κουλτούρα και οι συνθήκες της χώρας εστίασης είναι επίσης σημαντικοί 

παράγοντες όταν αποφασίζεται το πού και πώς θα λειτουργήσει μια επιχείρηση . Η 

λήψη λανθασμένων αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο διεθνοποίησης μπορεί να 

καταστρέψει ολόκληρη τη διαδικασία διεθνοποίησης.  

Η ερώτηση σχετικά με το "πώς" αφορά τους τρόπους εισόδου και  λειτουργίας. 

Μπορεί να είναι κρίσιμη για την επιτυχία της εταιρείας στην ξένη αγορά. Η εταιρεία 

πρέπει να λάβει στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με το αν πρόκειται π.χ. να εξάγει, να 

χρησιμοποιήσει πράκτορες στην ξένη χώρα ή να κάνει  μια ξένη άμεση επένδυση. Οι 

διαφορετικοί τρόποι εισόδου έχουν διαφορετικούς κινδύνους, καθώς και τα δικά 

τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Εξαρτάται από την επιχείρηση, την 

επιλεγμένη ξένη αγορά και από τη συνολική κατάσταση, ποιον τρόπο μπορεί και 

πρέπει να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση.  

Επίσης, το ερώτημα «γιατί» είναι σημαντικό, δηλαδή ποιοι είναι οι λόγοι για τους 

οποίους μια εταιρεία πηγαίνει στο εξωτερικό και γιατί χρησιμοποιεί  συγκεκριμένους 

τρόπους επέκτασης ή γιατί πηγαίνει σε μια συγκεκριμένη αγορά. Ο επιχειρησιακός 

προγραμματισμός εξαρτάται από τη συνολική στρατηγική μιας επιχείρησης και 

ενσωματώνει μεμονωμένες δράσεις για την εξυπηρέτηση του οράματος και των 

στόχων.  

3.1  Θεωρίες διεθνοποίησης 
 

Έχουν υπάρξει αρκετές διαφορετικές θεωρίες στην έρευνα σχετικά με τη διαδικασία 

διεθνοποίησης και τις διαδικασίες ανάπτυξης των  διεθνών δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης. Η ανάπτυξη των ερευνητικών θεωριών ξεκίνησε από την ιδέα 

διεθνοποίησης των πολυεθνικών επιχειρήσεων, πριν από το διαδίκτυο και την 

παγκοσμιοποίηση, εστιάζοντας στην αργή και σταδιακή διαδικασία διεθνοποίησης 

και στις διεθνείς επενδύσεις μεγάλων επιχειρήσεων. Οι έρευνες που χρονικά 

συμπίπτουν με την  ανάπτυξη του Διαδικτύου και με την εξελισσόμενη 
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παγκοσμιοποίηση έχουν επικεντρωθεί στην διεθνοποίηση και  μικρότερων 

επιχειρήσεων και όχι μόνο στις μεγάλες πολυεθνικές. 

Με βάση τις παραδοσιακές υποθέσεις του  μοντέλου διεθνοποίησης της Ουψάλα 

θεωρήθηκε ότι οι επιχειρήσεις αρχίσαν με εστίαση στην εγχώρια  αγορά  και στη 

συνέχεια, ως απάντηση στον κορεσμό της εγχώριας αγοράς ή του απρόσμενου  

ενδιαφέροντος από τις ξένες αγορές, άρχισαν  να επεκτείνονται σταδιακά (Johanson 

& Vahlne, Τhe Mechanism of Internationalisation, 1990). Αυτή η συμπεριφορά  

δείχνει ότι οι έμποροι λιανικής θα επιδιώξουν διεθνή επέκταση μόνο αφού 

εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά. 

Θεωρώντας ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων γίνεται σε μεμονωμένες χώρες, οι 

Johanson & Wiedersheim-Paul (1975) στα πλαίσια της ανάπτυξης του μοντέλου της 

Ουψάλα αναγνώρισαν μια σταδιακή επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων. 

Μελετώντας τις περιπτώσεις διεθνοποίησης τεσσάρων σουηδικών εταιρειών 

διέκριναν  τέσσερα διαφορετικά στάδια επέκτασης σε ξένη χώρα:  

1. Περιστασιακές εξαγωγικές δραστηριότητες 

2. Εξαγωγή μέσω ανεξάρτητων αντιπροσώπων 

3. Ίδρυση θυγατρικών εταιρειών  πωλήσεων 

4. Παραγωγή και μεταποίηση σε άλλη χώρα  

Αυτά τα στάδια είναι σημαντικά επειδή είναι διαφορετικά όσον αφορά τον βαθμό 

συμμετοχής της επιχείρησης στην ξένη αγορά. Τα τέσσερα στάδια σημαίνουν 

διαδοχικά μεγαλύτερη δέσμευση πόρων και οδηγούν επίσης σε πολύ διαφορετικές 

εμπειρίες και πληροφορίες  για την επιχείρηση,  όσον αφορά τη θέση της στην αγορά 

(Johanson & Wiedersheim-Paul, The Internationalization of the Firm - Four Swedish 

Cases, 1975) .  

Το μοντέλο της διεθνοποίησης της Ουψάλα υποδηλώνει ότι  η διεθνοποίηση μιας 

επιχείρησης είναι μια βαθμιαία διαδικασία στην οποία οι επιχειρήσεις αρχικά 

εισέρχονται σε αγορές που τις αντιλαμβάνονται ως παρόμοιες με αυτήν στην οποία 

ήδη λειτουργούν  και διαδοχικά επεκτείνονται σε πιο απομακρυσμένες ξένες αγορές. 

(Kostova, 2008). 
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To μοντέλο της Ουψάλα εξηγεί δύο μορφές διεθνοποίησης σε επιχειρησιακό 

επίπεδο. Σύμφωνα με την  πρώτη μορφή  οι επιχειρήσεις εισέρχονται σταδιακά σε 

μια συγκεκριμένη αγορά σύμφωνα με τα  στάδια επέκτασης (Johanson & 

Widersheim-Paul, 1975),  η οποία δείχνει μια αυξανόμενη  δέσμευση πόρων  στην  

νέα αγορά. Το δεύτερο μοτίβο υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις εισέρχονται διαδοχικά 

σε νέες αγορές με μεγαλύτερη ψυχική απόσταση1 (Johanson & Vahlne, Τhe 

Mechanism of Internationalisation, 1990). Αυτό υποδηλώνει ότι  οι επιχειρήσεις 

εισέρχονται πρώτα σε αγορές που είναι  γεωγραφικά κοντά και παρόμοιες με τη χώρα 

προέλευσης, προτού εξαπλωθούν  σε πιο απομακρυσμένες και ανόμοιες αγορές. 

Από την οπτική του μοντέλου της Ουψάλα, οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες και πρέπει 

να αναμένονται δεδομένης της δυναμικής φύσης της διαδικασίας διεθνοποίησης 

(Johanson & Vahlne, Τhe Mechanism of Internationalisation, 1990). Οι αλλαγές είναι 

διαδοχικές ανάλογα με τις βιωματικές γνώσεις της εταιρείας. Αρχικά, το φάσμα των  

τρόπων λειτουργίας σε ξένες χώρες  θεωρείται ότι περιορίζεται επειδή η γνώση είναι 

περιορισμένη, αλλά ο τρόπος λειτουργίας σε ξένες αγορές αλλάζει καθώς η εταιρεία 

κερδίζει εμπειρίες (Picot-Coupey, Burt, & Cliquet, 2014). Ο παράγων γνώση παίζει 

σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις των επιχειρήσεων σύμφωνα με το μοντέλο της 

Ουψάλα.  

Πιο πρόσφατα, η προσέγγιση του δικτύου χρησιμοποιήθηκε για να εξηγήσει 

διαδικασία διεθνοποίησης μιας επιχείρησης.  Αυτή η προσέγγιση δίνει προσοχή στην 

εμφάνιση, τον αντίκτυπο και τη διαχείριση διαφόρων τύπων μακροχρόνιων σχέσεων 

μεταξύ επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικές χώρες (Holmlund, 

Kock, & Vanyushyn, 2007). Σημαντική συμβολή της προσέγγισης του δικτύου στη 

διεθνοποίηση είναι η εστίαση στις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ ατόμων που έχουν ένα 

ουσιαστικό αντίκτυπο στη διεθνοποίηση, αφού οι στενές κοινωνικές σχέσεις 

επηρεάζουν, το ενδιαφέρον και τις δυνατότητες επιχειρηματικής δραστηριότητας 

στο εξωτερικό (Johanson & Vahlne, Τhe Mechanism of Internationalisation, 1990). 

                                                           
1Ψυχική απόσταση: Ο παράγων ψυχική απόσταση ορίζεται στο μοντέλο ως οι  διαφορές στη γλώσσα, 
την εκπαίδευση, τις επιχειρηματικές πρακτικές, τον πολιτισμό και τη βιομηχανική ανάπτυξη 
(Johanson & Wiedersheim-Paul, The Internationalization of the Firm - Four Swedish Cases, 1975).  
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Οι έρευνες τα τελευταία χρόνια έχουν επίσης επικεντρωθεί σε μικρές επιχειρήσεις 

στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, και όχι σε παραδοσιακές επιχειρήσεις που έχουν 

λειτουργήσει στην εγχώρια αγορά για πολλά  χρόνια, αν όχι για δεκαετίες, πριν από 

την σταδιακή επέκταση τους στο εξωτερικό. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις έχει 

παρατηρηθεί ότι πηγαίνουν άμεσα σε πιο απομακρυσμένες αγορές και ιδρύουν 

ταχύτερα τις δικές τους θυγατρικές. Ένας λόγος φαίνεται να είναι ότι οι 

επιχειρηματίες πίσω από αυτές τις εταιρείες έχουν δίκτυα συναδέλφων που 

ασχολούνται με τη νέα τεχνολογία. Η διεθνοποίηση, σε αυτές τις περιπτώσεις, 

αποτελεί εκμετάλλευση του πλεονεκτήματος αυτού του δικτύου (Johanson & Vahlne, 

Τhe Mechanism of Internationalisation, 1990). 

Οι δύο τάσεις που βρίσκονται σε αντιπαράθεση στις πρόσφατες μελέτες για τη 

διεθνοποίηση είναι η «αργή διεθνοποίηση (slow internationalizers)» έναντι της  

τάσης της άμεσης και γρήγορης διεθνοποίησης που αναφέρεται ως «παγκόσμιοι από 

την ίδρυση τους (born global)».  Τα ζητήματα που εξετάζονται  είναι αν μπορούν οι 

επιχειρήσεις να διεθνοποιηθούν ταχύτερα από ό,τι έχει προταθεί από τα 

παραδοσιακά μοντέλα και  επιπλέον αν  θα πρέπει να διεθνοποιηθούν γρήγορα. Η 

μία πλευρά υποστηρίζει  ότι όλες οι βιομηχανίες έχουν  γίνει "παγκόσμιες" και ότι οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα στην διεθνοποίηση 

εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ενώ από την άλλη πλευρά οι 

θεωρίες αυξανόμενης διεθνοποίησης υποδηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να 

πλησιάσουν πρώτα τις αγορές με τις οποίες πολιτισμικά και θεσμικά βρίσκονται πιο 

κοντά, να αφιερώσουν αρκετό χρόνο εκεί για να συγκεντρώσουν εμπειρία στο 

εξωτερικό και στη συνέχεια να κινηθούν σταδιακά από τους πιο πρωτόγονους  

τρόπους όπως οι εξαγωγές σε πιο περίπλοκες στρατηγικές όπως οι ξένες άμεσες 

επενδύσεις σε απομακρυσμένες αγορές (Mo, 2015). 

3.2 Κίνητρα διεθνούς επέκτασης 
 

Η απόφαση της επιχείρησης λιανικής  να διεθνοποιηθεί, οδηγείται από διαφορετικά 

κίνητρα σε κάθε περίπτωση. Η διεθνοποίηση μπορεί να γίνει ακούσια εξαιτίας 

εξελίξεων στο ευρύτερο περιβάλλον της επιχείρησης που να την αναγκάσουν προς 

αυτήν την κατεύθυνση, ή βασισμένη σε διαφορετικά κίνητρα εμπορικά ή μη. Τα μη 
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εμπορικά κίνητρα συνδέονται με τις  κοινωνικές, ηθικές, προσωπικές ή πολιτικές 

πεποιθήσεις. Τα εμπορικά κίνητρα  προέρχονται από την επιθυμία να 

εκμεταλλευτούν τις διαθέσιμες ευκαιρίες μέσα σε μία  σταθερή και οικονομικά 

ελκυστική ξένη αγορά (Moore & Fernie, 2004). 

Τα κίνητρα ή οι οδηγοί της διεθνοποίησης των λιανικών πωλήσεων έχουν 

κατηγοριοποιηθεί με διάφορους τρόπους συμπεριλαμβανομένων και των 

παραγόντων «ώθησης και έλξης». Οι παράγοντες «ώθησης» σχετίζονται γενικά με τις 

αρνητικές πτυχές της εγχώριας αγοράς, ενώ οι παράγοντες έλξης συνδέονται με τις 

ελκυστικές πτυχές της  προσφοράς της λιανικής ή της εξωτερικής αγοράς. Σε γενικές 

γραμμές, οι οδηγοί διεθνοποίησης της λιανικής πώλησης έχουν συμπεριλάβει τόσο 

εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένου: εταιρικούς 

πόρους, το ενδιαφέρον και την εξειδίκευση της διοίκησης, την οργανωτική 

κουλτούρα και το συγκριτικό πλεονέκτημα, περιβαλλοντικούς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους της εξωτερικής αγοράς, τις οικονομικές, 

κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές συνθήκες στις εγχώριες και τις ξένες αγορές, 

τον κορεσμό της εγχώριας αγοράς και τις δραστηριότητες των ανταγωνιστών (Evans, 

Bridson, John, & Medway, 2008). 

Σε έρευνα των Holmlund κ.α (2007) σε ένα μεγάλο δείγμα εταιρειών παρουσιάστηκαν 

16 διαφορετικά κίνητρα  με σκοπό  τη διεθνοποίηση. Τα τρία πρώτα στην κατάταξη 

της έρευνας ήταν το ενδιαφέρον  της διοίκησης για επέκταση,  η μικρή εγχώρια αγορά 

που περιόριζε τα περιθώρια κέρδους  και η  ζήτηση των αγοραστών  (Holmlund, Kock, 

& Vanyushyn, 2007). Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται και τα δεκαέξι κίνητρα που 

αναγνωρίστηκαν από την έρευνα με σειρά κατάταξης ανάλογα με το πόσο συχνά 

αναφέρθηκαν από τους ερωτηθέντες.  

Πίνακας 3:Κίνητρα για διεθνή επέκταση . 

1. Ενδιαφέρον τη διοίκησης  9. Απαιτήσεις από συνεργάτη 

2. Μικρή εγχώρια αγορά 10. Τεχνικά πλεονεκτήματα 

3. Ζήτηση από αγοραστές 11. Οικονομίες κλίμακας 

4. Αδρανής παραγωγική δραστηριότητα 12. Υποστήριξη από την περιφερειακή 
ένωση ή ισοδύναμο 

5. Δυνατότητες κερδοφορίας 13. Συνεργασία με τους ανταγωνιστές / 
επιχειρηματικούς συναδέλφους 

6. Μετά από έναν σημαντικό αγοραστή 14. Συνεργασία με προμηθευτές 
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7. Μοναδικά προϊόντα 15. Κοντά στους αγοραστές ή / και στα 
λιμάνια 

8. Μετά από τους ανταγωνιστές 16. Φορολογικά θέματα 
 

ΠΗΓΗ : Holmlund, Kock, & Vanyushyn, 2007  

Σε πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε το Planet Retail ανάμεσα στους κορυφαίους 

παγκόσμιους λιανοπωλητές σχετικά με τα κίνητρα που τους οδηγούν  σήμερα σε 

επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων,  τα κυριότερα που αναγνωρίστηκαν ήταν τα 

εξής:  

 Η χαμηλή ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Αμερική που περιορίζει τις 

προοπτικές κέρδους.  

 Υψηλότερη ανάπτυξη στις αναδυόμενες περιοχές. Μεγαλύτερα περιθώρια 

κέρδους από τις νέες αγορές. 

 Η απελευθέρωση της εμπορικής πολιτικής σε κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες 

(π.χ. Βιετνάμ). 

 Οι διαδικτυακές αγορές και τα παγκόσμια  δίκτυα διανομής και η ικανότητα 

να χτίσουν στο εξωτερικό την παρουσία της μάρκας τους από απόσταση.  

 Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για συγχωνεύσεις και εξαγορές  για να 

κερδίσουν πλεονέκτημα  σε χαμηλής ανάπτυξης αγορές. 

 

3.3 Αξιολόγηση πιθανών αγορών (κριτήρια επιλογής) 
 

Στο αρχικό στάδιο της διεθνοποίησης, η εγγύτητα θεωρείται μία σοβαρή μεταβλητή 

στην απόφαση για την αρχική επιλογή ξένης χώρας προς επέκταση. Οι λιανοπωλητές 

πρέπει να εξετάσουν την εγγύτητα  και την απόκλιση μεταξύ της εγχώριας  και της 

ξένες  υποψήφιας χώρας στο σχεδιασμό των στρατηγικών διεθνούς επέκτασης  τους. 

Η εγγύτητα εξετάζεται σε τέσσερεις διαστάσεις,  την  ηθική, πολιτιστική, γεωγραφική  

και οικονομική εγγύτητα (Hortacsu & Tektas, 2009). 

Τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσει μία εταιρεία στη διαδικασία της 

διεθνοποίησης μπορεί να είναι εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια. Στα εσωτερικά 

εμπόδια περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν τις εταιρείες όπως οι οικονομικοί 

πόροι και η στάση της διοίκησης εάν στα εξωτερικά εμπόδια περιλαμβάνονται 
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παράγοντες που διαμορφώνουν τις συνθήκες της ξένης αγοράς.   Η πολυπλοκότητα 

της διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ξένες αγορές, που τονίζεται 

κυρίως  από τον πολιτισμό και τη νομοθεσία, αναφέρονται  ως βασικό εμπόδιο για 

την ανάπτυξη σε ξένες αγορές (Hutchinson, Quinn, Alexander, & Doherty, 2009). 

 

Πρέπει να υπάρχει κάποιος βαθμός εναρμόνισης μεταξύ του ηθικού 

προσανατολισμού του οργανισμού του λιανοπωλητή και της χώρας επέκτασης. Η 

επιχειρηματική δεοντολογία είναι ένα σημαντικό στοιχείο  στα κριτήρια απόφασης 

του διεθνούς λιανοπωλητή. Η διαφθορά και ο ανθρώπινος προσανατολισμός 

λαμβάνονται ως κύρια κριτήρια  για την ηθικότητα της χώρας υποδοχής (Hortacsu & 

Tektas, 2009).  

 

Η εμπειρική έρευνα έχει δείξει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εθνική πολιτιστική 

απόσταση μεταξύ δύο χωρών, τόσο μεγαλύτερες είναι οι διαφορές μεταξύ τους όσον 

αφορά τις ρουτίνες τους, τα  νομικά συστήματα, διοικητικές πρακτικές και τις μορφές 

εργασίας. Για να παρακάμψουν αυτές τις δυσκολίες, οι επιχειρήσεις τείνουν να 

προτιμούν τους πολιτισμούς που βρίσκονται πιο κοντά στον δικό τους.  

 

Οι θεσμικές διαφορές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις επιχειρήσεις που 

λειτουργούν σε πολλαπλά θεσμικά πλαίσια. Οι τυπικοί κανόνες καθορίζουν  το 

επιτρεπόμενο εύρος επιλογών εισόδου αλλά οι ανεπίσημοι κανόνες μπορούν επίσης 

να επηρεάσουν τις αποφάσεις εισόδου. Έτσι, οι περιορισμοί μπορούν να περιορίσουν 

το συμμετοχικό κεφάλαιο που επιτρέπεται να κατέχουν οι ξένοι επενδυτές και οι  

άτυποι κανόνες , όπως κανόνες σχετικά με το αν η δωροδοκία είναι αποδεκτή, μπορεί 

να ευνοήσουν τις τοπικές  επιχειρήσεις σε σχέση με τις ξένες (Analogbei, 2013).  

 

Οι διεθνείς έμποροι λιανικής συχνά μειώνουν τον κίνδυνο αποφεύγοντας τη 

λειτουργία τους σε σημαντικά διαφορετικές οικονομικές συνθήκες. Οι λιανοπωλητές 

πρέπει να γνωρίζουν τις θεμελιώδεις διαφορές που υπάρχουν στις εθνικές αγορές 

στο παγκόσμιο περιβάλλον. Αυτές οι διαφορές συμβάλλουν στην εξήγηση 

διαφορετικών ρυθμών ανάπτυξης των διεθνών επιχειρήσεων (Alexander & Doherty, 

2009).  
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Το πιο προφανές ελκυστικό στοιχείο μιας αγοράς  είναι το μέγεθός της, μετρούμενο 

όχι μόνο από άποψη πληθυσμού αλλά από πλευράς οικονομικών μεγεθών όπως για 

παράδειγμα το κατά κεφαλήν εισόδημα. Οι χώρες με διαφορετικό επίπεδο 

εισοδήματος έχουν επίσης και διαφορετική δομή στη ζήτηση. Η προσβασιμότητα της 

αγοράς είναι επίσης ένα ζήτημα όσον αφορά τα εμπόδια που παρουσιάζουν από 

πλευράς πολιτικών περιορισμών  για τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές (Dicken, 

2011).   

 

Το πόσο ελκυστική είναι μια αγορά για επένδυση αξιολογείται τόσο από τον  Δείκτη 

Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας όσο και από τον Δείκτη Παγκόσμιας Ανάπτυξης 

Λιανικής για το 2006. Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας που αναπτύχθηκε 

από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ αξιολογεί τις οικονομίες με βάση το 

παρακάτω πρότυπο και συμπεριλαμβάνει έναν πολύ μεγάλο αριθμό δεικτών που 

συνθέτουν την εικόνα της οικονομίας που αξιολογείται.  

 

Η ετήσια μελέτη του Δείκτη Παγκόσμιας Ανάπτυξης Λιανικής για το 2017 2  

κατατάσσει τις 30 πρώτες πιο ελκυστικές αναπτυσσόμενες χώρες για επενδύσεις 

λιανικής, εντοπίζοντας αγορές που δεν είναι μόνο ελκυστικές σήμερα αλλά και 

προσφέρουν δυνατότητες μελλοντικής ανάπτυξης. Για την κατάταξη των χωρών 

λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες. Η ελκυστικότητα της χώρας, η 

επικινδυνότητα, ο κορεσμός της αγοράς, η πίεση του χρόνου, ο πληθυσμός της 

χώρας, το κατά κεφαλήν εισόδημα ή η αγοραστική δύναμη   και το ύψος των 

πωλήσεων  λιανικής (A.T. Kearney , 2017). Όλοι οι δείκτες μαζί συνθέτουν την 

κατάταξη σύμφωνα με το δείκτη GRDI 3. H ετήσια μελέτη του 2017 έφερε στις πρώτες 

θέσεις ως πλέον ανταγωνιστικές χώρες τις Ινδία, Κίνα, Μαλαισία, Τουρκία και 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.  

                                                           
2  Ο ετήσιος δείκτης παγκόσμιας ανάπτυξης λιανικής πώλησης A.T Kearney κατατάσσει 30 αναπτυσσόμενες χώρες 
σε κλίμακα από 0 έως 100 - όσο υψηλότερη είναι η κατάταξη, τόσο πιο επείγουσα είναι η είσοδος σε μια χώρα. 
Οι χώρες επιλέγονται από 200 χώρες με βάση τα εξής τρία κριτήρια 
Κίνδυνος χώρας: Περισσότερο από 35 στην βαθμολογία κινδύνου χώρας σύμφωνα με το  Euromoney. 
Πληθυσμός:  Να ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια άτομα.  
Πλούτος:  Ακαθάριστο κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω των 3000 $ (Το κατώτατο όριο για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για τις 
χώρες με περισσότερα από 35 εκατομμύρια άτομα είναι πιο ευέλικτο λόγω της ευκαιρίας στην αγορά).  
3 GDRI: Global Retail Development Index ( μτφρ. Δείκτης Παγκόσμιας Ανάπτυξης Λιανικής)  
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Όσον αφορά  τις δύο πρώτες αν και η Κίνα έχει καλύτερη βαθμολογία στους 

περισσότερους δείκτες από την Ινδία , ωστόσο η αγορά της είναι πιο κορεσμένη με 

αποτέλεσμα να αφήνει μικρότερα περιθώρια εισόδου σε νέες εταιρείες. Η Ινδία από 

την άλλη  πλευρά δείχνει να είναι λιγότερο ελκυστική αγορά αλλά στο σύνολο της 

συγκεντρώνει καλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας.  H Μαλαισία και η Τουρκία που 

έρχονται αμέσως μετά στην κατάταξη ενώ παρουσιάζουν αρκετά κορεσμένες αγορές 

ανεβαίνουν σε μέσο όρο λόγω αρκετά υψηλότερου εισοδήματος. Η Μαλαισία 

παρουσιάζει και αρκετά χαμηλό ρίσκο ως χώρα, με τη δυναμική της να ενισχύεται 

από την αύξηση του τουρισμού. Τα Αραβικά Εμιράτα έχουν ένα εντελώς διαφορετικό 

προφίλ, με μία αγορά σχεδόν απόλυτα κορεσμένη, χαμηλό πληθυσμό και καθόλου 

επικινδυνότητα παρουσιάζεται ως πολύ ελκυστική αγορά με το μεγαλύτερο κατά 

κεφαλήν εισόδημα με διαφορά στη λίστα.  

 

Πολύ διαφορετικό προφίλ εμφανίζουν οι τελευταίες στη λίστα χώρες. Χώρες όπως οι 

Νιγηρία, Κένυα και Βολιβία με πολύ υψηλό ρίσκο και χαμηλά ελκυστική αγορά  

καταφέρνουν να συγκεντρώνουν καλύτερη βαθμολογία στο σύνολο εξαιτίας του 

πολύ μικρού κορεσμού. Αφήνουν πίσω χώρες όπως η Βραζιλία που με μεγαλύτερο 

πληθυσμό και κατά κεφαλήν εισόδημα, χάνει σε ανταγωνιστικότητα καθώς δεν 

παρουσιάζει χρονική πίεση για είσοδο στην αγορά της  λόγω υψηλού ρίσκου εξαιτίας 

πολιτικών εξελίξεων.  

Σχήμα 2.  Ελκυστικότητα χώρας σύμφωνα με τον δείκτη GDRI 2017 

Δυναμικό της Αγοράς                                                                                                  

0= χαμηλό δυναμικό, 100 = υψηλό δυναμικό  

Επικινδυνότητα 

χώρας                      

(πολιτική και 

οικονομική)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

0 = Υψηλό ρίσκο 

100= χαμηλό 

ρίσκο  

Σημείωση : Το μέγεθος της φούσκας δείχνει το μέγεθος των πωλήσεων για το Οι. Ετος 2016. Το δυναμικό της αγοράς βασίζεται σε σταθμισμένη 

βαθμολογία του μεγέθους της αγοράς, του κορεσμού της αγοράς και της πίεσης χρόνου. 
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Πίνακας 4.   Κατάταξη 30 αναπτυσσόμενων χωρών σύμφωνα με το δείκτη παγκόσμιας 
ανάπτυξης λιανικής 

 

Πηγή: A.T. Kearnay, 2017 
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Όσον αφορά  τη γεωγραφική κατανομή για τις αγορές που επιλέγουν να επεκτείνουν 

τις διεθνείς δραστηριότητες τους οι εκατό μεγαλύτερες εταιρείες λιανικής πώλησης 

στον κόσμο, αυτή φαίνεται στο παρακάτω σχήμα ανά ήπειρο. Φαίνεται επίσης η 

μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς τις διαφορετικές αγορές σε περίοδο πενταετίας 

(2010-2015) (Planet Retail , 2016). Αυτό που παρατηρείται είναι ότι οι αγορές που 

σημείωσαν αύξηση στην προσέλκυση επενδύσεων λιανικής πώληση ήταν οι Αφρική 

και Μέση Ανατολή και η Λατινική Αμερική. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές σημείωσαν 

μείωση στην προσέλκυση νέων επενδύσεων καθώς φαίνεται το ενδιαφέρον για τις 

πιο αναπτυγμένες αγορές να έχει κάμψη.  

Σχήμα 3. Κατανομή των 100 παγκόσμιων κορυφαίων αλυσίδων λιανικής πώλησης 
ειδών παντοπωλείου στις  αγορές λειτουργίας τους. 

 

 

Πηγή : Planet Retail, 2016 

 

12,0%

23,5%

22,8%

8,0%

6,9%

26,9%

2010 Αφρική & Μέση 
Ανατολή 
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Κεντρική και 
Ανατολική 
Ευρώπη 
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Αμερική 

Λατινική 
Αμερική 

Δυτική Ευρώπη 
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2015
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Βόρειος 
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Δυτική 
Ευρώπη 
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3.4 Μέθοδοι διεθνούς επέκτασης 
 

Ανάλογα με τους  πόρους που κατέχουν οι τοπικές επιχειρήσεις στην  αγορά 

υποδοχής π.χ. περιουσιακά στοιχεία - τεχνολογία,  ισχύ στην αγορά / εμπόδια στην 

είσοδο, πόρους που κατέχει ο επενδυτής όπως π.χ. μεταβιβάσιμη γνώση, διοικητικές 

υπηρεσίες,  χρηματοοικονομικό κεφάλαιο, καθώς και τους πόρους που διατίθενται 

στην αγορά όπως: ακίνητα, εργασιακές δεξιότητες και  πρόσβαση στις υπηρεσίες 

κοινής ωφέλειας,  επηρεάζουν τελικά τον τελικό τρόπο εισόδου σε μία νέα αγορά 

(Analogbei, 2013).  

Η εξαγωγή αποτελεί ένα από τα μοντέλα διεθνοποίησης του λιανικού εμπορίου, που 

χαρακτηρίζεται από χαμηλό επίπεδο ελέγχου, αλλά και χαμηλό επίπεδο κινδύνου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι αλυσίδες λιανικής πώλησης οι οποίες διαθέτουν  

προϊόντα  που προσφέρονται με το δικό τους εμπορικό σήμα, το οποίο είναι 

ελκυστικό για τους πελάτες στις ξένες αγορές (Sokolov Mladenović & Ćuzović, 2015). 

Οι κοινοπραξίες επίσης αποτελούν σημαντικό μοντέλο διεθνοποίησης του λιανικού 

εμπορίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κοινοπραξίες περιλαμβάνουν μία 

τοπική και μία ξένη εταιρεία που  δημιουργούν μια συνεργασία, η οποία προσφέρει 

στην ξένη εταιρεία τη δυνατότητα να εμφανιστεί στη διεθνή αγορά (Zentes, 

Morschett, & Schramm-Klein, 2007). 

Οι ξένες άμεσες επενδύσεις είναι  ένας τρόπος εισόδου σε ξένη αγορά όπου η διεθνής 

εταιρεία πραγματοποιεί άμεση επένδυση σε μονάδα παραγωγής στην  ξένη χώρα. 

Είναι η μεγαλύτερη δέσμευση δεδομένου ότι υπάρχει 100% ιδιοκτησία . Ο τρόπος 

χρησιμοποιείται από εταιρείες λιανικής πώλησης που ταυτόχρονα κάνουν  και την 

παραγωγή των προϊόντων τους. Αυτός ο τρόπος  εισόδου απαιτεί πολύ χρόνο λόγω 

της ανάγκης εγκατάστασης νέων λειτουργιών, δικτύων διανομής και την 

αναγκαιότητα εκμάθησης και εφαρμογής της κατάλληλης στρατηγικής μάρκετινγκ 

για να ανταγωνιστεί τους αντιπάλους σε μια νέα αγορά (Twarowska & Kąkol, 2013).  

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές σαν τρόπος επέκτασης , ιδίως στον τομέα των ειδών 

παντοπωλείου φαίνεται να είναι ο επικρατέστερος τρόπος εισόδου σε ξένη αγορά. 

Στη βιβλιογραφία οι μελέτες που επικεντρώνονται στη συγχώνευση, την εξαγορά  και 

την δημιουργία  κοινοπραξίας τείνουν να επικεντρώνονται  στον τομέα των τροφίμων 
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και στους μεγαλύτερους εμπόρους λιανικής πώλησης μεγάλου μεγέθους. Το  

franchising και η χονδρική πώληση,  από την άλλη πλευρά, είναι πιο διαδεδομένες 

στον τομέα της μόδας και σε μικρότερες, εξειδικευμένες εταιρείες λιανικής πώλησης 

(Alexander & Doherty, 2009). 

Η διάδοση του ιστού και η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι τα φαινόμενα 

που έχουν αναμορφώσει και συνεχίζουν να αναμορφώνουν τις στρατηγικές 

διεθνοποίησης των εταιρειών. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί σημαντική 

κινητήρια δύναμη ανάπτυξης για τη βιομηχανία του λιανικού εμπορίου.  Το μερίδιο 

των πωλήσεων λιανικής πώλησης μέσω διαδικτύου συνεχώς αυξάνεται  

μεταμορφώνοντας το τοπίο λιανικής πώλησης σε όλο τον κόσμο. Η γρήγορη 

μετάβαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο οδηγεί πολλούς λιανοπωλητές να 

επανεκτιμήσουν το μέγεθος και το ρόλο της φυσικής τους παρουσίας  καθώς 

ενισχύουν τις δυνατότητές τους στο διαδίκτυο. 

Οι παράγοντες που οδηγούν σε μια τέτοια εξέλιξη είναι η αύξηση της συχνότητας των 

ηλεκτρονικών αγορών, η αύξηση του αριθμού των χρηστών με πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο και η διάδοση και χρήση κινητών συσκευών όπως τα smartphones και τα 

tablet.  

3.5 Βασικές στρατηγικές επιλογές διεθνοποίησης  
 

Για να αποφασιστεί η στρατηγική εισόδου σε μία αγορά αξιολογείται εκτός από τη 

μέθοδο και η αγορά. Ανάλογα με τα κύρια χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η αγορά 

υπάρχει και ο κατάλληλος τρόπος εισόδου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο 

και να μεγιστοποιηθεί η απόδοση της επένδυσης. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται στην 

ιδέα ότι οι αγορές περνούν μέσα από τέσσερα στάδια ανάπτυξης του λιανικού 

εμπορίου καθώς ωριμάζουν, μια διαδικασία που συνήθως διαρκεί αρκετά  χρόνια. 

Το Σχήμα 4 δείχνει πώς ορισμένες αγορές κινούνται προς την ελκυστικότητα ενώ 

άλλες προσεγγίζουν τη λιανική ωριμότητα. Στο συγκεκριμένο σχήμα φαίνονται οι 30 

πιο ελκυστικές χώρες σύμφωνα με το GDRI σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.  

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της αγοράς υπάρχει και ο επικρατέστερος τρόπος 

εισόδου στην αγορά. 
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Σχήμα 4 Παράθυρο Ευκαιρίας του GDRI  

 

Πηγή: A.T. Kearnay,2017 

Ο τρόπος εισαγωγής των διεθνών λιανοπωλητών σε ξένη χώρα βασίζεται σε 

στρατηγικές που κυμαίνονται από υψηλό σε χαμηλό έλεγχο, και από υψηλό κίνδυνο 

σε χαμηλό. Η οργανική επέκταση χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ελέγχου, 

κόστος και κίνδυνο, ακολουθούμενη από τη συγχώνευση, την εξαγορά και την 

κοινοπραξία, ενώ το franchise παρουσιάζει χαμηλότερο  βαθμό ελέγχου,  κόστους και  

κινδύνου. Οι παραδοσιακοί λιανοπωλητές είναι επιρρεπείς σε στρατηγικές εισόδου 

με υψηλό έλεγχο, όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές, κοινοπραξίες και άμεση 

επένδυση (Wrigley & Lowe, 2010). 

Η είσοδος μέσω διαδικτυακών πωλήσεων μπορεί να αποτελεί στρατηγική για τη 

διεθνοποίηση του λιανεμπορίου. Η πώληση μέσω διαδικτύου μπορεί να αποτελεί 

αποκλειστικό κανάλι μάρκετινγκ ή να είναι ένα μόνο κομμάτι ενός συνδυασμού 

καναλιών μάρκετινγκ. Η απόφαση για την επέκταση μέσω διαδικτύου έχει να λάβει 

διαφορετικούς παράγοντες υπόψη από ότι η επέκταση με φυσική παρουσία. Σε αυτή 

Άνοιγμα Κορυφή Ωρίμανση Κλείσιμο 

Ορισμός 

Η μεσαία τάξη αυξάνεται, οι 

καταναλωτές είναι πρόθυμοι 

να διερευνήσουν τα 

οργανωμένα σχήματα και η 

κυβέρνηση χαλαρώνει τους 

περιορισμούς.

Οι καταναλωτές αναζητούν 

οργανωμένα σχήματα και εκτίθενται  

σε παγκόσμιες μάρκες, 

αναπτύσσονται λιανικές πωλήσεις 

και η ακίνητη περιουσία είναι 

προσιτή και διαθέσιμη.

Οι καταναλωτικές δαπάνες 

έχουν επεκταθεί, η επιθυμητή 

ακίνητη περιουσία είναι πιο 

δύσκολη και ο τοπικός 

ανταγωνισμός έχει γίνει πιο 

εξελιγμένος. 

Οι καταναλωτές είναι 

συνηθισμένοι στη σύγχρονη 

λιανική πώληση, οι διακριτικές 

δαπάνες είναι υψηλές, ο 

ανταγωνισμός από τους 

τοπικούς και ξένους 

λιανοπωλητές είναι έντονος 

και η ακίνητη περιουσία είναι 

δαπανηρή και δεν είναι 

άμεσα διαθέσιμη

Συνήθης τρόπος 

εισόδου 
Ελάχιστη επένδύση σε 

τοπικούς λιανοπωλητές.

Οργανική επέκταση , π.χ  μέσω 

άμεσα λειτουργούντων 

καταστημάτων.

Συνήθως οργανικά επέκταση  

αλλά επικεντρωμένη σε 2 η 3 

πόλεις .

Μέσω εξαγορών. 
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την περίπτωση λαμβάνονται υπόψη άλλου είδους υποδομές όπως η διείσδυση του 

διαδικτύου στις αγορές, η εξοικείωση με την τεχνολογία και τα ποσοστά κατοχής 

ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. 

3.6  Σχέση μεταξύ διεθνοποίησης και καινοτομίας 
 

Oι εταιρείες πλέον είναι σε θέση να υιοθετούν μοντέλα ταχείας διαδικασίας 

διεθνοποίησης. Η συμπεριφορά αυτή  οφείλεται σε νέες εξωτερικές συνθήκες, όπως 

οι τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά την παραγωγή, τις μεταφορές και την 

επικοινωνία. Επιπλέον, περισσότεροι επιχειρηματίες σήμερα διαθέτουν διεθνή 

εμπειρία και γνώση της ξένης αγοράς που τους ωθεί να προχωρήσουν γρηγορότερα 

με τη διεθνοποίηση με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Τέλος, η απελευθέρωση του 

εμπορίου ωθεί επίσης τους πελάτες των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές και 

προκαλεί εντονότερο ανταγωνισμό εξαιτίας των εισαγωγών στην εγχώρια αγορά 

(Mo, 2015). 

Στις αναδυόμενες αγορές, τα κινητά τηλέφωνα είναι οι πιο προσιτές συνδεδεμένες 

διαθέσιμες συσκευές. Με την  εξάπλωση της γεωγραφικής κάλυψης  της ασύρματης 

τεχνολογίας και τη μείωση  των  τιμών  για τις κινητές συσκευές και τις συνδρομές  

δεδομένων, το διαδίκτυο γίνεται πιο προσβάσιμο και οικονομικότερο. Στην 

πραγματικότητα, για πολλούς καταναλωτές η ταχύτητα και η προσβασιμότητα των 

κινητών τηλεφώνων καθιστούν το κινητό μοναδικό διαδικτυακό κανάλι - μια έντονη 

διαφορά από τις πιο ανεπτυγμένες αγορές, όπου υπήρχε μια μακρά πορεία 

εξοικείωσης με το διαδίκτυο πρώτα στον υπολογιστή, μετά  σε φορητό υπολογιστή 

και τέλος με το smartphone . 

Σχήμα 5 . % αγοραστών που για τις διαδικτυακές τους αγορές χρησιμοποιούν το 
κινητό  

 

Πηγή : Α.Τ.Kearnay, 2017 
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Οι χώρες που φαίνονται στο παραπάνω γράφημα είναι οι χώρες εκείνες που 

σημείωσαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη διαδικτυακών πωλήσεων λιανικής όχι μόνο από 

τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και από τις αναπτυγμένες. Στο παρακάτω σχήμα 

φαίνεται πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά πωλήσεων τεσσάρων εκ των 

μεγαλύτερων εταιρειών λιανικού εμπορίου στο σύνολο της αγοράς. Η διαφορά είναι 

εμφανής ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες του σχήματος.  

Σχήμα 6 .  % μεριδίου αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου των κορυφαίων τεσσάρων  
ηλεκτρονικών εμπόρων λιανικής πώλησης 

 

Πηγή : Α.Τ.Kearnay, 2017 

Η ταχεία ανάπτυξη των αγορών μέσω κινητού τηλεφώνου και το μέγεθος της 

ευκαιρίας εισόδου σε νέες αγορές μέσα του συγκεκριμένου καναλιού   έχουν ωθήσει 

αρκετές νεοφυείς εταιρείες και ήδη πετυχημένες παγκόσμιας εμβέλειας εταιρείες    

του ηλεκτρονικού εμπορίου να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην διαδικτυακή 

αγορά, εστιάζοντας παράλληλα και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

αποτρέπουν αυτόν τον τρόπο επέκτασης.  

Για τους εμπόρους λιανικής πώλησης που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, ο 

ρυθμός ανάπτυξης των διαδικτυακών πωλήσεων  έχει επιβραδυνθεί, αλλά παραμένει 

πολύ υψηλότερος από τον ρυθμό ανάπτυξης των πωλήσεων του συνόλου του 

κλάδου.  Οι πωλήσεις στο διαδίκτυο αυξήθηκαν σε  ποσοστό 18,3 τοις εκατό το 2015 

για 151 από τους Top 250 λιανοπωλητές με λειτουργίες ηλεκτρονικού εμπορίου 

σύμφωνα με την έρευνα της Delloitte Global Powers of Retailing 2017, ενώ ο ρυθμός 

ανάπτυξης των λιανικών πωλήσεων γενικά ήταν 4,1% (Deloitte , 2017) . 

Για πολλούς  λιανοπωλητές από το σύνολο των 250 μεγαλύτερων παγκόσμιων 

λιανοπωλητών, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η κύρια πηγή  αύξησης των εσόδων. Το 
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2015, οι διαδικτυακές πωλήσεις οδήγησαν σε αύξηση 35,3% των εσόδων λιανικής για 

151 εταιρείες με λειτουργίες στο διαδίκτυο.  

Για 62 λιανοπωλητές, οι πωλήσεις στο διαδίκτυο αντιπροσώπευαν την κύρια πηγή  

ανάπτυξής τους, αν όχι τη μοναδική πηγή  ανάπτυξής. Για άλλους 12 λιανοπωλητές, 

η ανάπτυξη θα ήταν αρνητική χωρίς τη συμβολή της λειτουργίας ηλεκτρονικού 

εμπορίου. 

Για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη έρευνα μία εταιρεία που έχει ως κύρια 

δραστηριότητα τις πωλήσεις αποκλειστικά μέσω διαδικτύου συμπεριλαμβάνεται στη 

λίστα με τις 10 πρώτες εταιρείες λιανικής πώλησης παγκοσμίως. Η Amazon έχοντας 

σταθερά ανοδική πορεία κατάφερε να συμπεριληφθεί στους 10 πρώτους.  

Πίνακας 5. Κατάταξη των 10 μεγαλύτερων εταιρειών λιανικής πώλησης παγκοσμίως 
σύμφωνα με την έρευνα της Delloitte  Global Powers of Retailing 2017 

 

Κατάταξη 

στο Top 

250 

Αλλαγή 

κατάταξης  
Εταιρεία  

Χώρας 

καταγωγής  

Έσοδα 

λιανικής  

 

Ανάπτυξη 

Εσόδων 

Λιανεμπόριο 

 

Περιθώρια 

Καθαρού 

κέρδους 

Απόδοση 

Ενεργητικού  

 

Ετήσιος 

Ρυθμός 

Ανάπτυξης 

Λιανικό 

Εσόδων  

 

Χώρες 

Λειτουργίας  

%Εσόδων 

λιανεμπορίου 

από 

λειτουργία σε 

ξένες χώρες 

1 

 

 Wal Mart Stores Inc.  US 482,13 0.7% 3.1%  3.5%  2.7% 30 25.8% 

2 

 

Costco Wholesale 

Corporation  US 116,199 

3.2%  

  2.1%  1.9%  8.3% 10  27.4% 

3 

 

The Kroger Co.  US 109,83  1.3% 1.9% 1.6%  6.0% 1 0.0% 

4 

 

Schwarz 

Unternehmenstreuhand 

KG Germany 94,448  8.1%  n/a  n/a 7.4% 26 61.3% 

5 

 

5 

 

 Walgreens Boots 

Alliance, Inc. (formerly 

Walgreen Co.)  US 89,631 17.3% 4.1% 2.7% 5.9% 10 9.7% 

6 

 

3 
 

The Home Depot, Inc.  US 88,519 6.4%  7.9%  7.6% 5.4% 4 9.0% 

7 

 

-1 
 

 Carrefour S.A. France 84,856  3.1% 1.4%  1.8% 3.1% 35 52.9% 

8 

 

-1 

 

Aldi Einkauf GmbH & 

Co. oHG Germany 82,164 11.5%  n/a  n/a  8.0% 17 66.2% 

9 

 

-4 
 

Tesco PLC – UK 81,019 12.7%  0.6% 9.3% 2.3% 10 19.1% 

10 

 

2 
 

Amazon.com, Inc. US 79,268 13.1% 0.6% 0.3%  20.8% 14 38.0% 

  Top 10  1,308,065 2.9%  2.8% 5.9%  4.2%  15.7  28.7% 

 
 

Top 250  4,308,416 5.2%  3.0% 4.6%  5.0% 10.1 22.8% 

  

Top 10 share of Top 250 

retail revenue    30.4%      
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Πηγή : Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Global Powers of Retailing,  2017 

3.7 Σύγχρονες τάσεις διεθνοποίησης του λιανικού εμπορίου  
 

Όπως φαίνεται και από τις προηγούμενες ενότητες, μία από τις τάσεις που 

διαμορφώνουν την εξέλιξη και λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης είναι 

η εξέλιξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου καθώς και τα νέα κανάλια πώλησης . Η 

συμβολή της τεχνολογίας δεν είναι σημαντική μόνο στην διεκπεραίωση των 

πωλήσεων αλλά και στην προσέγγιση των πελάτων. Οι πελάτες  βρίσκονται πλέον στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εταιρειών και η ανάλυση της αγοραστικής τους 

συμπεριφοράς είναι πρόκληση για τους λιανοπωλητές. Για να καταφέρουν να 

πλησιάσουν τους πελάτες τους και να αντλήσουν στοιχεία έχουν πλέον στα χέρια 

τους νέα εργαλεία όπως είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων.    

Οι πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων επιτρέπουν στις εταιρείες να βελτιώσουν τις 

δραστηριότητές τους και τη διεθνή παρουσία τους στην αγορά και να προσεγγίσουν 

πιθανούς πελάτες σε όλο τον κόσμο. Ως αποτέλεσμα, περισσότερες εταιρείες, τόσο 

μεγάλες όσο και μικρές, έχουν αρχίσει  να τις  χρησιμοποιούν στη στρατηγική 

διεθνοποίησή τους. Οι δυνατότητες για καλύτερη κατανόηση του πελάτη μέσω  

ανάλυσης της ηλεκτρονικής συμπεριφοράς των καταναλωτών και αλληλεπίδρασης 

με αυτούς μέσω των κοινωνικών δικτύων είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που 

προσφέρει η χρήση τους.  

Η επέκταση σε νέες αγορές είναι επίσης μέσα στις νέες τάσεις που διαμορφώνονται 

όσον αφορά τη διεθνοποίηση των εμπόρων λιανικής. Οι πιο ελκυστικές αγορές είναι 

αναπτυσσόμενες και πλέον γεωγραφικά εντοπίζονται  στην Ασία, τη Μέση Ανατολή, 

την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.   

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η άνοδος των εσόδων λιανικής πώλησης και του 

περιθωρίου κέρδους ανά γεωγραφική περιοχή δείχνοντας την προοπτική  ανάπτυξης 

της λιανικής πώλησης που μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για επέκταση σε ξένες 

αγορές.  
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Σχήμα 7. Η ποσοστιαία αύξηση των εσόδων λιανικής και η κερδοφορία ανά 

περιφέρεια / χώρα, Οικον. Έτος  2015 

 

Πηγή : Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Global Powers of Retailing,  2017 

Τον κορεσμό των αναπτυγμένων αγορών τον έχουν αντιληφθεί οι μεγάλες εταιρείες 

λιανικής πώλησης και γι’ αυτό επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους πέρα από τα 

σύνορα των τοπικών αγορών. Ιδιαίτερα δραστήριοι στον τομέα της διεθνοποίησης 

είναι οι Ευρωπαίοι έμποροι λιανοπωλητές οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη διασπορά 

όσον αφορά τον μέσο αριθμό χωρών στις οποίες επεκτείνουν τις δραστηριότητές 

τους. Η Ευρώπη αποτελεί μία ιδιαίτερα κορεσμένη αγορά που πιέζει τους 

λιανοπωλητές να αναζητήσουν αλλού περισσότερα περιθώρια κέρδους. 
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Πίνακας 6. Οικονομικά προφίλ Χώρας/ Περιοχής , Επίπεδο διεθνοποίησης ανά χώρα 
/ Περιοχή .  

Πηγή : Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Global Powers of Retailing 2017 

Μία ακόμη  τάση που συνεχίζει να ενισχύεται είναι η αποεπένδυση και η εστίαση στις 

περιφερειακές αγορές . Παλαιότερα η διεθνής αγορά ίσως να χαρακτηριζόταν  από 

την τάση κορυφαίων  εταιρειών  που αναζητούσαν  να  επεκτείνουν την παρουσία  

τους σε έναν μεγάλο αριθμό αγορών γύρω στον  κόσμο, με την παραδοχή ότι οι 

ανταμοιβές θα ακολουθούσαν «μακροπρόθεσμα».  

Η πρόσφατη  παγκόσμια οικονομική  κρίση ωστόσο έχει κάνει τους λιανοπωλητές πιο 

προσεκτικούς . Σε συνδυασμό με την αδύναμη (ή ακόμη και μειούμενη) ανάπτυξη 

στις παγκόσμιες  αγορές, πολλές κορυφαίες εταιρείες αξιολόγησαν εκ νέου τα δίκτυα 

τους στο εξωτερικό, και σε πολλές περιπτώσεις, προσπάθησαν να μειώσουν  την 

παρουσία τους σε εκείνες τις αγορές  όπου αισθάνονται ότι δεν μπορούν να είναι 

σημαντικοί παίκτες χωρίς πρόσθετες μεγάλες επενδύσεις .  

Η αποτράβηξη  της φυσικής παρουσίας από κάποιες αγορές για μείωση της 

δέσμευσης κεφαλαίων οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις στην αναζήτηση 

Column1

Αριθμός 

Εταιρειών 

Μέσος Όρος 

Εσόδων 

Λιανικής 

(US$M) 

Ποσοστό 

των top 250 

εταιρειών 

Λιανικής

Ποσοστό  

εσόδων των top 

250 εταιρειών 

Λιανικής

% Εσόδων 

Λιανικής από 

διεθνή 

δραστηριότητα 

Μέσος 

αριθμός 

χωρών 

Ποσοστό εταιρειών που 

λειτουργούν μόνο σε μία 

αγορά. 

Top 250 250  $          17,234 100,0% 100% 23% 10,1 33,2%

Αφρική & Μέση Ανατολή 9  $            6,734 3,6% 1,4% 35,1% 11,3 0,0%

Ασία & Ειρηνικός 59  $          10,545 23,6% 14,4% 10,7% 3,8 45,8%

Κίν α & Χον γκ Κόν γκ 14  $          11,341 5,6% 3,7% 17,1% 4,10 57,1%

Ιαπων ία 30  $            9,337 12,0% 6,5% 10,4% 4,40 40,0%

Λοιπές Ασία και Ειρην ικός 15  $          12,219 6,0% 4,3% 6,4% 2,40 46,7%

Ευρώπη 85  $          17,727 34,0% 35,0% 39,6% 16,00 17,6%

Γαλλία 12  $          29,522 4,8% 8,2% 46,0% 30,80 0,0%

Γερμαν ία 17  $          24,762 6,8% 9,8% 47,0% 15,90 5,9%

Η.Β 15  $          16,619 6,0% 5,8% 16,6% 15,70 20,0%

Λοιπή Ευρώπη 41  $          11,762 16,4% 11,2% 40,6% 11,90 26,8%

Λατιν ική Αμερική 9  $            7,615 3,6% 1,6% 23,7% 2,70 33,3%

Νότιος Αμερική 88  $          23,300 35,2% 47,6% 13,6% 9,20 43,2%

ΗΠΑ 82  $          23,974 32,8% 45,6% 13,8% 9,70 41,5%

Προφίλ Χώρας/Περιοχής, Οικ. Έτος 2015 Επίπεδο διεθνοποίησης ανά Χώρα/ Περιοχή Οικ. Έτος 2015
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εναλλακτικών τρόπων παρουσίας στις αγορές αυτές, όπως για παράδειγμα μέσω της 

δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος αν αυτό είναι εφικτό.  

Το γεγονός ότι ορισμένες εταιρείες αποτραβιούνται από κάποιες αγορές ανοίγει 

επίσης ευκαιρίες για τοπικές εταιρείες που μπορούν να αναπτυχθούν πιο εύκολα σε 

περιφερειακό επίπεδο για να γεμίσουν τα κενά αυτά . Αυτό οδηγεί στην εμφάνιση 

μιας νέας κατηγορίας  λιανοπωλητών που κερδίζουν γρήγορα έδαφος με την 

παρουσία τους σε περιφερειακές αγορές. 

Κεφάλαιο 4 - Τελικά Συμπεράσματα  
 

Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να παρουσιάσει και  να κατανοήσει τον τρόπο με 

τον οποίο η παγκοσμιοποίηση και η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιπτώσεις στη 

διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου.  

Παρόλο που πολλοί ερευνητές προσπαθούν να εξετάσουν τις αρχικές θεωρίες 

διεθνοποίησης και να τις εφαρμόσουν σε τομείς διεθνούς εμπορίου, δεν υπάρχει 

ενιαία θεωρία για να εξηγήσει τη διεθνοποίηση ή να την καθοδηγήσει σε κάθε βήμα. 

Ένας  συνδυασμός θεωριών της διεθνούς επέκτασης, καθώς και νέες θεωρίες θα 

μπορούσαν να προκύψουν και να αντικαταστήσουν τις  παλιές λαμβάνοντας υπόψιν 

τους νέους παράγοντες της αγοράς.  

Αυτό που έχει παρατηρηθεί και αναλυθεί είναι ότι πολλοί έμποροι λιανικής πώλησης 

που αντιμετωπίζουν τον κορεσμό των τοπικών αγορών και τα μικρά περιθώρια 

κέρδους  που μπορεί να επιδεινώθηκαν με την οικονομική κρίση,  έχουν αλλάξει την 

επιχειρηματική στρατηγική τους και αναζητούν ευκαιρίες για επέκταση σε αγορές 

που παρουσιάζουν καλύτερη προοπτική για κερδοφορία. Αυτή η επιδίωξη έχει να 

κάνει με τη διατήρηση του  ανταγωνιστικού τους  πλεονεκτήματος ώστε να μπορούν 

να παραμείνουν αποτελεσματικοί στη διατήρηση της κερδοφορίας.  

Η παγκοσμιοποίηση εξακολουθεί να προσφέρεται για περαιτέρω ανάπτυξη και 

επέκταση από την οποία οι εταιρείες μπορούν ωφεληθούν, αλλά το άγνωστο 

μακροοικονομικό περιβάλλον και η διαφορετικότητα των ξένων αγορών  μπορεί να 

επηρεάσει τις αποφάσεις για τις επενδύσεις τους και να αποτελέσουν ακόμη και 

εμπόδια για τη διεθνοποίηση.  
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Για κάποιες επιχειρήσεις είναι ενδεχομένως αναπόφευκτο  να επεκταθούν  σε ξένα 

εδάφη και να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία, γνώση για περαιτέρω ανάπτυξη και 

εκσυγχρονισμό, ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, ώστε  στη σωστή στιγμή 

και με τα σωστά εργαλεία, να υποστηρίξουν  την αναπτυξιακή  στρατηγική τους  και 

τα μεγάλα έσοδα, διατηρώντας την υψηλότερη δυνατή ευελιξία.  

Η σημαντικότερη εξέλιξη που λειτουργεί ως παράγων διευκόλυνσης σε κάποιες 

περιπτώσεις για τη διεθνοποίηση των εταιρειών  είναι το διαδίκτυο και η  δυνατότητα  

που προσφέρει για παρουσία και επέκταση σε διεθνές επίπεδο για να προσεγγιστούν 

πελάτες παγκοσμίως. Τα νέα εργαλεία μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου επιτρέπουν τη 

γρήγορη  πληροφόρηση, την καλύτερη ανάλυση δεδομένων σχετικών με την  

αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών και την μείωση του μεγέθους των 

επενδύσεων για είσοδο σε νέες αγορές.  

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τομέα του λιανικού εμπορίου έχει  μετατοπιστεί 

πλέον στις αναπτυσσόμενες  αγορές και σε νέες πλατφόρμες αγορών. Τα στοιχεία 

από πρόσφατες κλαδικές έρευνες για τη διεθνοποίηση του λιανικού εμπορίου 

δείχνουν ότι οι εταιρείες έχουν θέσει τον πελάτη στο επίκεντρο και την 

αναδιάρθρωση των τρόπων παρουσίας τους και εισόδου τους σε ξένες αγορές.  

Η απόφαση της διεθνοποίησης είναι δύσκολη και απαιτεί πολύ καλή ανάλυση των 

εταιρικών πόρων, της υποψήφιας αγοράς και των πιθανών τρόπων επέκτασης. Η 

εμπειρία της διοίκησης στη διεθνοποίηση φαίνεται επίσης να παίζει σημαντικό ρόλο 

στη διαμόρφωση της στρατηγικής ανάπτυξης της διεθνούς παρουσίας. Οι εταιρείες 

χρειάζονται πληροφορία, γνώση και δυνατότητα διαδικτυακής παρουσίας για να 

επωφεληθούν πλήρως των ευκαιριών της διεθνοποίησης.  
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