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δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα  

εκ μέρους του Πανεπιστημίου 
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Η παρούσα εργασία εξετάζει το φαινόμενο των Γεννημένων Διεθνών Επιχει-

ρήσεων (Γ.Δ.Ε., Born Globals, Global Born Companies, Global Start-ups, 

International New Venture), δηλαδή των επιχειρήσεων που από την ίδρυσή 

τους έχουν διεθνή προσανατολισμό και διεθνοποιούνται ακόμα και πριν την 

καθιέρωσή τους στην εγχώρια αγορά, σχεδόν άμεσα και με ταχείς ρυθμούς. 

Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό, επιχειρηματικό, διοι-

κητικό ακόμα και κρατικό ενδιαφέρον, μιας και η άμεση διεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων γίνεται όλο κα πιο συχνό φαινόμενο, λόγω των ραγδαίων εξε-

λίξεων στην παγκόσμια αγορά, την τεχνολογία, τις τηλεπικοινωνίες και με-

ταφορές, των διαθέσιμων διεθνώς επιχειρησιακών πόρων και τις νέες διε-

θνείς επιχειρησιακές δομές κλπ. 

Σημαντικά αντικείμενα της εργασίας είναι: 1) οι ακριβείς ορισμοί και οι 

προσδιοριστικοί όροι των Γ.Δ.Ε. (αντικείμενο δραστηριότητας, χρόνος διε-

θνοποίησης, σκοπός διεθνοποίησης, βαθμός παγκόσμιας διασποράς κλπ), 2) 

ο βαθμός σύγκλισης του μοντέλου διεθνούς επέκτασης των εν λόγω επιχει-

ρήσεων με τα παραδοσιακά μοντέλα διεθνοποίησης (π.χ. μοντέλο σταδίων, 

θεωρία δικτύων κλπ.), 3) οι συνθήκες και τα κίνητρα του εσωτερικού και ε-

ξωτερικού περιβάλλοντος που παρακινούν αυτού του τύπου τη διεθνοποίηση 

(συνθήκες αγοράς, όραμα ιδρυτή, ιδιοσυγκρασία κλάδου, επίδραση δικτύων, 

τεχνολογικές εξελίξεις κλπ.), 4) τα χαρακτηριστικά επιτυχίας των Γ.Δ.Ε. σε 

επίπεδο πόρων και δομών (τεχνολογία – τεχνογνωσία, διοικητικές ικανότη-

τες, ισχυρή δικτύωση, χρηματοδότηση κλπ.), 5) οι παρατηρούμενες επιχει-
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ρηματικές και ανταγωνιστικές στρατηγικές επίτευξης του παγκόσμιου ορά-

ματος των επιχειρήσεων αυτών (διεύρυνση αγοράς, πελατών, διαποίκιλση, 

διαφοροποίηση, εστίαση κλπ.), και τέλος, 6) χαρακτηριστικές προκλήσεις - 

προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις σε θέματα που αντιμετωπίζουν οι 

Γ.Δ.Ε. (επιχειρηματικά, διοικητικά, ανάπτυξης προϊόντων, μάρκετινγκ κλπ.). 

Οι Γ.Δ.Ε. επιγραμματικά 1) ξεκινούν τη διεθνή δραστηριότητά τους παράλ-

ληλα ή και νωρίτερα των εγχώριων δραστηριοτήτων, 2) από την ίδρυσή τους, 

καθορίζουν το όραμα και την αποστολή τους, κυρίως με προσανατολισμό 

στις παγκόσμιες αγορές και πελάτες, 3) προγραμματίζουν τα προϊόντα, την 

οργάνωση, τις υποδομές και τα χρηματοοικονομικά τους σε παγκόσμια βάση, 

4) αναπτύσσονται ταχύτατα στην παγκόσμια αγορά, ανταγωνιζόμενες μεγα-

λύτερες αυτών διεθνείς επιχειρήσεις, 5) εφαρμόζουν χαρακτηριστικές στρα-

τηγικές, συχνά διαφοροποιημένες από τις παραδοσιακές διεθνείς επιχειρή-

σεις, 6) είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνήθως των κλάδων υψηλής τε-

χνολογίας, παρέχουν ποιοτικά – εξειδικευμένα προϊόντα / υπηρεσίες, εστιά-

ζουν σε απαιτητικούς πελάτες μεγάλης αξίας, και 7) για την επιτυχή τους ε-

πίδοση πρέπει να διαθέτουν εξαιρετικούς πόρους και ιδιαίτερες ικανότητες. 

Τα στοιχεία της εργασίας προέκυψαν από έρευνα θεωρητικών και εμπειρικών 

μελετών της παγκόσμιας βιβλιογραφίας, που σχετίζονται με τη διεθνοποίηση 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τις στρατηγικές διεθνοποίησης και το 

φαινόμενο των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων.  

 
Λέξεις κλειδιά: Born Globals, Global Born Companies, Global Start-ups, 

International New Ventures, Internationalization, International Strategy, 

Global Strategy. 

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       7 
 



 

  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΣΥΝΟΨΗ ................................................................................................................................... 6 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ ...............................................................................................................11 
ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ..........................................................................................................................12 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..............................................................................................................................13 
1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 

1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ .............15 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ........................................................................................18 
2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ............................................18 

2.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ - ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ............................................................................................................21 

2.3 ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Γ.Δ.Ε.. ...........................................24 

2.4 ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ..............31 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΓΕΝΝΗΜΕΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ - ΟΡΙΣΜΟΙ - 
XΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...................................................................................................................34 
3.1 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ Γ.Δ.Ε. ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ......................................................34 

3.2 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ Γ.Δ.Ε. .........42 

3.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ Γ.Δ.Ε. .......................................................48 

3.4 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ..........................56 

3.5 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ Γ.Δ.Ε. ................................................................57 

3.6 ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ..........................................................60 

3.7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ Γ.Δ.Ε. ........................................62 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ .....63 
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ…… ..............................................................................................................63 

4.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ Γ.Δ.Ε. ..............64 

4.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ .............................................................................70 

4.4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ......................81 

4.5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ .......................................................................................87 

4.6 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ .............................................................................92 

4.7 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ...................................................................96 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ................................................................................................. 103 
5.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ........................................................................................ 103 

5.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (CASE STUDIES) ................................. 121 

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       8 
 



 

  

        - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1 - ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ SAP ΚΑΙ 
SCITEX…………………………………………………………………………………………...122

         - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 - ΒΑΘΜΟΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Γ.Δ.Ε. ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ................................................... 127

         - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 3 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ Γ.Δ.Ε.130

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ........................................................................... 141 
6.1 ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ 

Γ.Δ.Ε………………………………………………………………………………………………141 

6.2 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .................................................................... 147 

6.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ ....................................................................... 152 

 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ................................................................................................................ 154 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ                         

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ .............................. 154

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 
Γ.Δ.Ε……..…… ............................................................................................................ 156 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................................... 158 

 

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       9 
 



 

  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 24

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓ-
ΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ 33

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 38

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΟΪΔΡΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-
ΩΝ 39

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 41

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗ-
ΡΙΩΝ 56

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ 
ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 61

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 80

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ Γ.Δ.Ε. 87

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ Γ.Δ.Ε., 1993-2002. 105

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 128

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 141

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 
 

ΣΧΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Γ.Δ.Ε. 14

ΣΧΗΜΑ 2: ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΘΕΩ-
ΡΙΩΝ 20

ΣΧΗΜΑ 3: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕ-
ΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 55

ΣΧΗΜΑ 4: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΜΕ 71

ΣΧΗΜΑ 5: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ.Δ.Ε. 72

ΣΧΗΜΑ 6: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ Γ.Δ.Ε. 76

ΣΧΗΜΑ 7: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ Γ.Δ.Ε. 82

ΣΧΗΜΑ 8: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ Γ.Δ.Ε. 96

ΣΧΗΜΑ 9: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ Γ.Δ.Ε. 99

ΣΧΗΜΑ 10: ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ Γ.Δ.Ε. 102

ΣΧΗΜΑ 11: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ SAP (1972-2002) 127

ΣΧΗΜΑ 12: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ SCITEX (1968-2002) 127

ΣΧΗΜΑ 13: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 129

ΣΧΗΜΑ 14: ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ  131

 

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       10 
 



 

  

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ 
 

• Γεννημένες Διεθνείς Επιχειρήσεις (Born Globals, Born Global Firms, 
Global Start-Ups, Global Born Companies, International New Ventures): 
Είναι οι επιχειρήσεις που από την ίδρυσή τους ή σχετικά κοντά σε αυτή, 
ένα μεγάλο μερίδιο των εσόδων τους προέρχεται από πωλήσεις σε διεθνείς 
αγορές (Rennie, 1993, Oviatt and McDougall, 1994, Knight and Cavusgil, 
1996, Knight and Cavusgil, 2004). Σε αντίθεση με τις τυπικές πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, ο κύριος προσανατολισμός τους είναι εξαρχής έντονα διε-
θνής, γεγονός που αντικατοπτρίζεται από την ταχεία δέσμευση πόρων για 
την επίτευξη διεθνών πωλήσεων (e.g., Knight and Cavusgil, 1996, 
McDougall and Oviatt 2000, Knight and Cavusgil, 2004). Οι Γεννημένες 
Διεθνείς Επιχειρήσεις είναι συνώνυμες με τις Νέες Διεθνείς Επιχειρήσεις 
(«International New Ventures») και τις Παγκοσμίως Ιδρυόμενες Επιχειρή-
σεις («Global Start-Ups»), επιχειρησιακές οργανώσεις που «από την ίδρυ-
σή τους, επιδιώκουν την αποκόμιση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από 
τις πωλήσεις των προϊόντων τους σε πολλές διαφορετικές χώρες (Oviatt 
and McDougall, 1994, McDougall, Shane and Oviatt, 1994, Hordes, et al., 
1995, Oviatt and McDougall, 1995, Knight and Cavusgil, 1996, Madsen 
and Servais, 1997). Στην πραγματικότητα, λίγες από αυτές τις εταιρίες εί-
ναι διεθνείς από την έναρξή τους, αλλά οι περισσότερες αρχίζουν να πω-
λούν τα αγαθά τους στις ξένες αγορές μέσα στα πρώτα χρόνια μετά από 
την ίδρυση της εταιρίας. 

Μια πιο τεχνική – ποσοτικοποιημένη προσέγγιση του φαινομένου δίδεται 
ακολούθως και αφορά τις ώριμες Γεννημένες Διεθνείς Επιχειρήσεις αυτές 
δηλαδή που μετά από κάποια χρόνια λειτουργίας μπορούν να χαρακτηρι-
στούν επαρκώς αξιόπιστα ως «γεννημένες διεθνείς»: 

Ώριμες Γεννημένες Διεθνείς Επιχειρήσεις («Μature Born Globals»), εί-
ναι οι επιχειρήσεις που (1) τουλάχιστο το 75% των εσόδων τους προέρχε-
ται από διεθνείς αγορές, (2) τουλάχιστο το 50 % των εσόδων τους προέρ-
χεται εκτός της ηπείρου τους, (3) ξεκινούν την διεθνή τους δραστηριότητα 
εντός το πολύ δυο ετών από την ίδρυσή τους, (4) αναπτύσσουν δραστη-
ριότητες σε τουλάχιστο δυο ηπείρους πέρα της ηπείρου προέλευσής τους, 
(5) προκύπτουν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις και όχι ως θυγατρικές, joint 
venture κλπ. άλλων επιχειρήσεων, με όλα τα προαναφερθέντα να έχουν 
επιτευχθεί εντός δέκα (10) ετών από την ίδρυσή τους (Luostarmen and 
Gabrielsson, 2004). 

 

• Παγκοσμιοποίηση («Globalization»): Ως Παγκοσμιοποίηση Αγορών / Οι-
κονομιών («Globalization of markets») ορίζεται η συνεχής διαδικασία εν-
δυνάμωσης του βαθμού αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των αγορών 
των χωρών όλου του κόσμου. Λόγω δε του γεγονότος ότι η οικονομία μιας 
χώρας συνίσταται από τις αγορές αυτής, η παγκοσμιοποίηση των αγορών 
οδηγεί αναπόφευκτα στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, δηλαδή στην 
ενίσχυση του βαθμού αλληλεξάρτησης των εθνικών οικονομικών (Χατζη-
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δημητρίου, 2003). Ο σχετικός όρος Παγκοσμιοποίηση Επιχείρησης (Glob-
alization of firms) χρησιμοποιείται με κυρίως γεωγραφική διάσταση, αφο-
ρά τη διαδικασία κατά την οποία η επιχείρηση επεκτείνει τις λειτουργίες 
της πέρα από την γεωγραφική ήπειρο που ανήκει (Luostarinen and Gabri-
elsson, 2001).  

 

• Επιχειρήσεις Υψηλής Τεχνολογίας (Technology- Intensive Firms): Ε-
πιχειρήσεις που επενδύουν σημαντικό μερίδιο των εσόδων τους στην έ-
ρευνα και ανάπτυξη. Συχνά αναφέρονται και σαν επιχειρήσεις έντασης 
γνώσης («knowledge-intensive») (Almor, 2000; Almor and Hashai, 2001, 
2004a, 2004b) ή επιχειρήσεις έντασης έρευνας και ανάπτυξης («R&D in-
tensive») (Lindell and Karagozoglu, 1997). Οι όροι χρησιμοποιούνται 
ταυτόσημα, παρότι το ποσοστό που επενδύεται στην έρευνα και ανάπτυξη 
αφορά το 5% (Almor and Hasha, 2001) ή το 8% (Lindell and Karagozoglu, 
1997) και πλέον του κύκλου εργασιών, στην πρώτη και δεύτερη περίπτω-
ση αντίστοιχα.  

 

 

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 
 

• Σύντμηση όρου Γεννημένη Διεθνής Επιχείρηση: «Γ.Δ.Ε.»  

(Η σύντμηση θα χρησιμοποιηθεί εκτενώς στην παρούσα εργασία) 
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Κεφάλαιο  1 - Εισαγωγή 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το γενικό περίγραμμα της παρούσας εργα-

σίας, δηλαδή το θέμα, ο σκοπός και η δομή αυτής, ενώ γίνεται μια αρχική 

προσέγγιση του φαινομένου των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων (Γ.Δ.Ε.). 

 
1.1 Πρόλογος 
 

1.1.1 Επιλογή Θεματικού Πεδίου Εργασίας 
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών 

και Κοινωνικών Επιστημών, στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρή-

σεων.  

Το ερέθισμα για εκπόνηση εργασίας στις Διεθνείς Επιχειρήσεις προήλθε κα-

τά τη διάρκεια του σχετικού μαθήματος «Διοίκηση σε Διεθνείς Επιχειρήσεις» 

του Αν. Καθηγητή Ιωάννη Χατζηδημητρίου και η επιλογή του συγκεκριμέ-

νου θέματος «Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών 

Επιχειρήσεων» προέκυψε με γνώμονα το ερευνητικό ενδιαφέρον που παρου-

σιάζει το φαινόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ταχεία διεθνοποίηση νέων επι-

χειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες ως προς 

τις επικρατούσες θεωρίες διεθνοποίησης. Αν και έχει δημοσιευθεί πλήθος 

ερευνών και σχετική βιβλιογραφία – αρθρογραφία, οι Γεννημένες Διεθνείς 

Επιχειρήσεις και η διαδικασία διεθνοποίησής τους θεωρείται πεδίο πολύ επί-

καιρο και ενδιαφέρον, που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

 

1.1.2 Αντικείμενο και Σκοπός της Εργασίας 
Σκοπός της εργασίας είναι η βιβλιογραφική διερεύνηση του φαινομένου των 

Γ.Δ.Ε. σε όλα τα επίπεδά του, δηλαδή:  

• ο ορισμός και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν λόγω επιχειρήσεων,  

• οι παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνισή τους  
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• ο βαθμός σύγκλισης των υπαρχουσών θεωριών διεθνοποίησης με τη διε-

θνή επέκτασή τους  

• τα προτεινόμενα μοντέλα ταχείας διεθνοποίησης που μπορούν να περι-

γράψουν τη διεθνή συμπεριφορά τους 

• οι εφαρμοζόμενες στρατηγικές που έχουν παρατηρηθεί κατά τη διεθνή 

δραστηριότητα των Γ.Δ.Ε. 

 

1.1.3 Περιορισμοί  
Κατά την εκπόνηση της εργασίας ανασκοπήθηκε μεγάλος αριθμός βιβλιο-

γραφικών αναφορών (πέραν των 100, που μαζί με τις ενσωματωμένες ανα-

φορές κάνει τον αριθμό κατά πολύ μεγαλύτερο) μεταξύ των οποίων μερικές 

από τις πιο αναγνωρισμένες έρευνες στο πεδίο των Γ.Δ.Ε. Ο περιορισμός 

όμως του μεγέθους της εργασίας και η επιθυμία κάλυψης όλου του θεματικού 

εύρους, οδήγησε στην επιλογή των χαρακτηριστικότερων και σαφέστερων 

αναφορών που θα μπορούσαν να καλύψουν το πεδίο. 

 

1.1.4 Περίγραμμα – Δομή Εργασίας  
Η εργασία έχει την ακόλουθη δομή (βλ. Σχήμα 1):  

 

Σχήμα 1: Περίγραμμα Εργασίας «Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των 
Γ.Δ.Ε. 
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• Κεφάλαιο 2: Αρχές Διεθνοποίησης των Επιχειρήσεων. Παρουσιάζο-

νται εν συντομία οι έννοιες και οι λόγοι διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, οι 

υφιστάμενες θεωρίες διεθνοποίησης και το κενό που προκύπτει στην ερμη-

νεία της διεθνούς επέκτασης των Γ.Δ.Ε. ενώ γίνεται και εισαγωγή στο φαι-

νόμενο της ταχείας διεθνοποίησης. 

• Κεφάλαιο 3: Γεννημένες Διεθνείς Επιχειρήσεις – Ανάλυση του Φαι-

νομένου – Ορισμοί – Χαρακτηριστικά. Παρουσιάζεται αναλυτικά το φαι-

νόμενο, η αντιμετώπισή του από τη διεθνή βιβλιογραφία, οι ορισμοί, τα ι-

διαίτερα χαρακτηριστικά και η κατηγοριοποίηση των Γ.Δ.Ε., βάσει ενδεικτι-

κών κριτηρίων. 

• Κεφάλαιο 4: Μοντέλα – Στρατηγικές Διεθνοποίησης των Γ.Δ.Ε. Ανα-

λύονται ενδεικτικά μοντέλα - παρατηρούμενες στρατηγικές διεθνούς επέκτα-

σης των Γ.Δ.Ε., διαφόρων επιπέδων, που ερμηνεύουν την επιτυχή διεθνή 

δραστηριότητα των Γ.Δ.Ε. 

• Κεφάλαιο 5: Χαρακτηριστικές Έρευνες και Μελέτες Περιπτώσεων. 

Το κεφάλαιο 5 λειτουργεί ουσιαστικά σαν παράρτημα, περιλαμβάνοντας με-

ρικά αξιόλογα ερευνητικά αποτελέσματα καθώς και μελέτες περιπτώσεων, 

που δεν ενσωματώθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. 

• Κεφάλαιο 6: Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα. Παρουσιάζονται τα 

γενικά συμπεράσματα της εργασίας και ο επίλογος αυτής.  

 
 
1.2 Εισαγωγική Προσέγγιση του φαινομένου των Γεννημένων 

Διεθνών Επιχειρήσεων 
Εδώ και σχεδόν δυο δεκαετίες, οι διαδικασίες διεθνοποίησης των επιχειρή-

σεων υπήρξαν αντικείμενο ευρείας έρευνας, στο πεδίο των διεθνών επιχειρη-

ματικών δραστηριοτήτων. Τα παραδοσιακά μοντέλα ερμηνείας της διεθνούς 

επιχειρηματικής συμπεριφοράς, υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις αρχίζουν 

τις δραστηριότητές τους προσανατολιζόμενες στην κάλυψη των εγχώριων 

αγορών και βαθμιαία, επεκτείνονται στις διεθνείς αγορές, μέσω μιας σειράς 

αλλεπάλληλων σταδίων. Θεωρείται δε ότι διεθνοποιούνται στοχεύοντας αρ-

χικά σε κοντινές – οικείες αγορές και κατόπιν απόκτησης γνώσης, «αυτοπε-

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       15 
 



Κεφάλαιο  1 - Εισαγωγή 

 

ποίθησης» και εμπειρίας, δεσμεύουν περισσότερους πόρους στοχεύοντας σε 

«μακρινότερες» αγορές (π.χ. Johanson and Vahlne, 1977). Αυτό το γενικότε-

ρο μοντέλο σταδιακών δράσεων, που αποτυπώνεται σε παραπλήσιες, διεθνώς 

αποδεκτές θεωρίες διεθνοποίησης (π.χ. «θεωρία Upsala», «θεωρία Σταδίων», 

βλ. Κεφ 3), υποδεικνύει –εν ολίγοις- ότι η διαδικασία διεθνοποίησης κάθε 

επιχείρησης εξελίσσεται συστηματικά και με σχετική ασφάλεια κατά την ε-

ξέλιξη αυτή. 

Πολλοί ερευνητές αμφισβητούν τα παραδοσιακά μοντέλα σταδιακής διεθνο-

ποίησης ως περιοριστικά (π.χ. Reid, 1983, Turnbull, 1987), ενώ τα τελευταία 

χρόνια ακόμα περισσότερες ενδείξεις, που προκύπτουν από τη διεθνή συμπε-

ριφορά των επιχειρήσεων, αποδεικνύουν την περιοριστικότητα αυτή. Η φυ-

σική απόσταση των αγορών είναι πλέον μικρής σημασίας, μιας και αφενός οι 

τεχνολογικές εξελίξεις βελτιώνουν ραγδαία τις μεταφορές και επικοινωνίες, 

αφετέρου οι λειτουργίες των αγορών γίνονται συνεχώς και πιο παραπλήσιες, 

λόγω της παγκοσμιοποίησης (Bell, 1995). 

Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο, ένα όλο και αυξανόμενο πλήθος επιχειρή-

σεων, να στοχεύει στις διεθνείς ή ακόμη και στις παγκόσμιες αγορές, αμέσως 

μετά την ίδρυσή του. Αυτές οι επιχειρήσεις καλούνται Γεννημένες Διεθνείς 

ή, βάσει της διεθνούς ορολογίας, Born Globals (Rennie, 1993, Knight and 

Cavusgil, 1996), Global Start-ups (Oviatt and McDougall, 1994), High 

Technology Start-ups (Jolly et al., 1992) ή International New Ventures 

(McDougall et al., 1994). Οι εν λόγω επιχειρήσεις, παρεκκλίνοντας της πα-

ραδοσιακής οδού, έχουν εξαρχής παγκόσμια εστίαση και όραμα, στοχεύοντας 

στη διεθνή ανάπτυξη των πωλήσεων (Oviatt and McDougall, 1994, Bell, 

1995, Knight and Cavusgil, 1996), ακόμη και χωρίς την ύπαρξη εγχώριων 

πωλήσεων (Bell, 1995). Οι Γεννημένες Διεθνείς Επιχειρήσεις είναι κυρίως 

επιχειρήσεις με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που βασίζεται στην τεχνολογία / 

τεχνογνωσία, το οποίο τους προσδίδει την ικανότητα να παρέχουν υψηλής 

προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες Αυτό δε το ανταγωνιστικό τους 

πλεονέκτημα τις καθιστά ικανές να βρίσκουν πιο σύντομα «μονοπάτια» επέ-

κτασης στις διεθνείς αγορές (McKinsey and Co, 1993).  
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Εν συντομία, οι Γ.Δ.Ε.:  

- Ξεκινούν τη διεθνή δραστηριότητά τους παράλληλα ή και νωρίτερα των 

εγχώριων δραστηριοτήτων. 

- Από την ίδρυσή τους καθορίζουν το όραμα και την αποστολή τους, κυ-

ρίως με προσανατολισμό στις παγκόσμιες αγορές και πελάτες. 

- Προγραμματίζουν τα προϊόντα, την οργάνωση, τις υποδομές και τα χρη-

ματοοικονομικά τους σε παγκόσμια βάση. 

- Αναπτύσσονται ταχύτατα στην παγκόσμια αγορά. 

- Εφαρμόζουν χαρακτηριστικές στρατηγικές, συχνά διαφοροποιημένες από 

τις παραδοσιακές διεθνείς επιχειρήσεις. 

- Τέλος, για την επιτυχή τους επίδοση πρέπει να διαθέτουν εξαιρετικούς 

πόρους και ιδιαίτερες ικανότητες. 

Στα Κεφάλαια που ακολουθούν διερευνάται – παρουσιάζεται διεξοδικά το 

φαινόμενο των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της διεθνοποίησης των επιχειρήσε-

ων, οι λόγοι που την προκαλούν και παρουσιάζονται οι παραδοσιακές θεωρίες 

διεθνοποίησης. Ακολούθως περιγράφεται το κενό που προκύπτει στην ερμηνεία 

της διεθνούς επέκτασης των Γ.Δ.Ε. και γίνεται εισαγωγή στο φαινόμενο της 

ταχείας διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. 

 

 

2.1  Η έννοια της Διεθνοποίησης των Επιχειρήσεων  
Ο όρος «διεθνοποίηση» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μονολεκτικά την 

διαδικασία επέκτασης των δραστηριοτήτων – λειτουργιών μιας επιχείρησης 

στο εξωτερικό (Piercy, 1981, Johanson and Weidersheim-Paul, 1975). Οι 

Welch and Loustarinen (1988) την ορίζουν ως τη «διεργασία αύξησης της 

εμπλοκής σε διεθνείς λειτουργίες». 

H διεθνοποίηση, ως έννοια και ως διαδικασία, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον 

πολλών ερευνητών, με αποτέλεσμα να έχουν διαμορφωθεί διάφορες θεωρίες 

και μοντέλα («σχολές») που την ερμηνεύουν, και που βασίζονται σε διάφορα 

θεωρητικά υπόβαθρα (π.χ. οικονομική σχολή, μάρκετινγκ, επιχειρηματικότη-

τα κλπ). Πριν την παρουσίαση των βασικών θεωριών που σχετίζονται με τη 

διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, θα γίνει μια σύντομη ανάλυση του φαινομέ-

νου, πως δηλαδή προσδιορίζεται και τι περιλαμβάνει. Ακολούθως αναφέρο-

νται τρεις βασικές, ανεξάρτητες μεταξύ τους, προσεγγίσεις του φαινομένου 

και επιχειρείται ο συσχετισμός τους, ώστε να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικό-

να των διαστάσεων διεθνοποίησης. 

• Ο Βαθμός Διεθνοποίησης  

Σύμφωνα με τον Sullivan (1994) υπάρχουν τρείς διαστάσεις στον προσδιορι-

σμό του βαθμού διεθνοποίησης μιας επιχείρησης: 1) η επίδοση (της επιχεί-

ρησης στις διεθνείς αγορές), 2) οι υποδομές (πόροι που δεσμεύονται διε-
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θνώς), και 3) η νοοτροπία (ο βαθμός διεθνούς προσανατολισμού της διοίκη-

σης). Για τη μέτρηση δε του συνολικού βαθμού διεθνοποίησης, συνδύασε τις 

τρεις διαστάσεις, χρησιμοποιώντας σχετικούς μετρήσιμου δείκτες ως εξής: 1) 

για τη μέτρηση της επίδοσης, τον λόγο πωλήσεων εξωτερικού προς τις συνο-

λικές πωλήσεις, 2) για τη μέτρηση των υποδομών, τον λόγο των παγίων στοι-

χείων του εξωτερικού προς τα συνολικά πάγια της εταιρίας και 3) για τη νοο-

τροπία, τη συνολική διεθνή εμπειρία των μελών της διοίκησης.  

Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό οι τρεις διαστάσεις ανάγονται σε μια και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για τη μέτρηση της διεθνοποίησης μιας 

επιχείρησης όσο και μιας οικονομίας (χώρας). 

• Το Μοντέλο των τριών διαστάσεων - 3D  

Ο Lummaa (2001), αντίστοιχα, κατέληξε στο 3D μοντέλο που χρησιμοποιεί 

ως διαστάσεις διεθνοποίησης: 1) το βάθος (depth), 2) τη διαποίκιλση (diver-

sity) και 3) την απόσταση (distance). Η πρώτη διάσταση μετράται με το πλή-

θος των λειτουργιών προστιθέμενης αξίας που υλοποιούνται σε μια ξένη χώ-

ρα, η δεύτερη με τη φυσική και πολιτισμική απόσταση της χώρας – αγοράς 

του εξωτερικού ως προς τη χώρα προέλευσης της επιχείρησης, και η τρίτη με 

το πλήθος των διαφορετικών εθνικών και πολιτιστικών συστημάτων στα ο-

ποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Εκτός από τη διαποίκιλση, οι άλλες 

διαστάσεις μπορούν να χαρακτηρίσουν τον βαθμό διεθνοποίησης και μιας 

οικονομίας (χώρας).  

Το εν λόγω μοντέλο, σύμφωνα με τις μελέτες περίπτωσης του επινοητή του, 

μπορεί να προσεγγίσει τη διεθνοποίηση και των Γεννημένων Διεθνών Επι-

χειρήσεων.  

• Η προσέγγιση των Βιομηχανικών Δικτύων (Industrial Networks Ap-

proach) 

Σύμφωνα με τους Johanson and Mattson (1988), ο βαθμός διεθνοποίησης 

μιας επιχείρησης μπορεί να αποδοθεί με χρήση εννοιών της θεωρίας των δι-

κτύων, δηλαδή η διεθνοποίηση σχετίζεται με την εμπλοκή της επιχείρησης 

σε βιομηχανικά δίκτυα του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα, αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τρείς τρόπους: 1) με επέκταση (η επιχείρηση εισέρχεται για 
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πρώτη φορά σε ένα ξένο εθνικό δίκτυο), 2) με διείσδυση (αύξηση του βαθμού 

δέσμευσης σε δίκτυο που ήδη δραστηριοποιείται) και 3) με διεθνή ολοκλή-

ρωση (αύξηση του βαθμού συσχέτισης των δραστηριοτήτων της σε διαφορε-

τικά εθνικά δίκτυα). Ο βαθμός διεθνοποίησης λοιπόν προκύπτει από τη θέση 

που καταλαμβάνει η επιχείρηση σε διαφορετικά εθνικά δίκτυα και τον βαθμό 

που καταφέρνει να συνδυάσει τις λειτουργίες της σε αυτά. Οι πρώτες δυο δι-

αστάσεις μπορεί να χαρακτηρίσουν τον βαθμό διεθνοποίησης και μιας οικο-

νομίας (χώρας). 

• Συνδυαστικό μοντέλο  

Αν και τα παραπάνω μοντέλα αντιμετωπίζουν τη διεθνοποίηση από διαφορε-

τικές οπτικές, οι πραγματικές διαστάσεις διεθνοποίησης είναι πολυσύνθετες. 

Στο Σχήμα 2, γίνεται μια διαγραμματική προσπάθεια σύνδεσης των διαστά-

σεων σε ένα μοντέλο (Korri, 2002).  

 
Σχήμα 2: Σχέση μεταξύ διαστάσεων διεθνοποίησης διαφορετικών θεωριών  

Πηγή: Korri, 2002. 

Προσέγγιση των  
Δικτύων 

Νοοτροπία 

Δομή 

Επίδοση 

Επέκταση 

Ολοκλήρωση 

Διείσδυση 

Βάθος 

Απόσταση 

Διαποίκιλση 

Χώρα 

Χώρα Χώρα 

Μοντέλο 3D Θεωρία Sullivan ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Με δεδομένο ότι η διεθνοποίηση μπορεί να προσδιοριστεί με πολλές παρα-

μέτρους, στη σύγκριση των θεωριών διεθνοποίησης, που ακολούθως θα πα-

ρουσιαστούν, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το τι καλείται η κάθε μια να ερ-

μηνεύσει, με αποτέλεσμα κάποιες από τις διαστάσεις να καθίστανται πιο 

«χρήσιμες». 

Σημαντικό δε είναι να τονίσουμε ότι οι μετρήσιμοι δείκτες του βαθμού διε-

θνοποίησης εξαρτώνται από το στάδιο εξέλιξης μιας επιχείρησης καθώς και 

από τη φύση των δραστηριοτήτων της. Για παράδειγμα, οι νέες επιχειρήσεις 

έχοντας λίγους πόρους κατά την ίδρυσή τους, καθιστούν τον δείκτη των «υ-

ποδομών» μη εφαρμόσιμο, ενώ επιχειρήσεις που λειτουργούν με διεθνείς 

συμμαχίες – συνεργασίες λογικό είναι, παρουσιάζοντας ασήμαντες υποδομές 

στο εξωτερικό, να έχουν υψηλά επίπεδα στους δείκτες «επίδοση» και «νοο-

τροπία». 

 
 

2.2  Παράγοντες επηρεασμού - επιτάχυνσης της διεθνοποίησης των 
επιχειρήσεων 

Οι παράγοντες (κίνητρα ή εμπόδια) που επηρεάζουν τον τρόπο και την ταχύ-

τητα της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων κατηγοριοποιούνται γενικά σε: 1) 

εσωτερικού περιβάλλοντος, που αφορούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 

διοίκησης και του οργανισμού και 2) εξωτερικού περιβάλλοντος, που αφο-

ρούν κίνητρα ή εμπόδια του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 

(Simpson and Kujawa, 1974, Olson and Weidersheim-Paul, 1978, Weider-

sheim-Paul et al.,1978, Brooks and Rossen, 1982, Garnier 1982, Joynt, 1982, 

Cavusgil and Naor, 1987, Aaby and Slater 1989, Zhou and Stan, 1998). 

Βάσει της ικανότητας της επιχείρησης να εντοπίζει και να εκμεταλλεύεται 

τις ευκαιρίες των διεθνών αγορών, οι παράγοντες επηρεασμού μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε: 1) προληπτικού - προγραμματισμένου χαρακτήρα 

(“proactive”) ή έλξης («pull factors»), δηλ. εκείνους που σχετίζονται με την 

σκόπιμη και επιθετική διεθνοποίηση της επιχείρησης, και 2) χαρακτήρα α-

ντίδρασης (“reactive”) ή ώθησης (“push factors”), δηλ. εκείνους που σχετί-

ζονται με την παθητική συμπεριφορά της επιχείρησης ως προς τις ευκαιρίες 
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που της παρουσιάζονται και την αντίδρασή της στις αλλαγές του περιβάλλο-

ντός της, (Piercy, 1981, Johnston and Czinkota, 1982, Cavusgil, 1982). 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη φύση και την ταχύτητα 

της διεθνοποίηση είναι οι ακόλουθοι:  

• Τα χαρακτηριστικά των μελών της διοίκησης 

- Δημογραφικά, όπως η ηλικία (Pinney, 1970, Barrett, 1986), το επίπεδο 

εκπαίδευσης (Simpson and Kujawa 1974, Fletcher, 1996), η χρήση ξένων 

γλωσσών κλπ. 

- Η επαφή με διεθνή περιβάλλοντα, όπως η χώρα γέννησης (Simmonds and 

Smith, 1968, Barrett, 1986, Da Rocha - Christensen and Da Cunha, 1990, 

Eriksson et al., 1999), ο χρόνος που παρέμειναν στο εξωτερικό (Langston 

and Teas, 1976, Barrett 1986, Fletcher, 1996) και η συχνότητα των επαγ-

γελματικών ταξιδιών στο εξωτερικό (Simmonds and Smith, 1968, Barrett, 

1986). 

- Η γνώση της διεθνούς επιχειρηματικότητας, δηλαδή η οικειότητα με την 

κουλτούρα και τις πρακτικές της (Shoham and Albaum, 1995, Fletcher, 

1996) και η διεθνής εμπειρία σε διεθνείς συναλλαγές (Fletcher, 1996). 

- Η διοικητική κουλτούρα, δηλαδή η εφαρμογή διοικητικού προγραμματι-

σμού (Cavusgil, 1984; Diamantopoulos and Inglis, 1988), η στρατηγική ή 

προληπτική προσέγγιση (Cavusgil and Godiwalla, 1982, Dominguez and 

Sequeira, 1991) κλπ. 

• Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης  

- Η φύση των παραγόμενων προϊόντων (Akoorie and Enderwick, 1992) και 

η επιθυμία ανάπτυξης προϊόντων κατάλληλων για διεθνείς αγορές (Rosson 

and Ford, 1982, Bilkey, 1985, Chetty and Hamilton, 1993). 

- Το τεχνολογικό πλεονέκτημα (Chang and Grubb, 1992, Evangelista, 

1994).  

- Η εστίαση στην έρευνα και ανάπτυξη (Chang and Grubb 1992, McKinsey, 

AMC, 1993). 
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- Η πρόθεση για δέσμευση πόρων σε διεθνείς δραστηριότητες (McKinsey, 

AMC, 1993, Evangelista, 1994).  

- Το μέγεθος της επιχείρησης ως προς το διαθέσιμο προσωπικό (Miesen-

bock, 1989, Akoorie and Enderwick, 1992, Chetty and Hamilton, 1993).  

- Η τάση για διερεύνηση των διεθνών αγορών (Cavusgil 1984, Bello and 

Barksdale, 1986).  

• Παράγοντες εξωτερικού περιβάλλοντος 

- Οι δραστηριότητες μάρκετινγκ των ανταγωνιστών στις ξένες αγορές  

- Το ρίσκο που εμπεριέχουν οι διεθνείς αγορές, όπως τα εμπόδια δασμολο-

γικού χαρακτήρα (Bilkey, 1978), η διακύμανση των συναλλαγματικών ι-

σοτιμιών (Bradley 1981, Cavusgil, 1982), θέματα πρόβλεψης της συμπε-

ριφοράς των ξένων συναλλασσόμενων αλλά και κυβερνήσεων (Bello and 

Williamson, 1985, Yaprak, 1985) κλπ. 

- Η ύπαρξη κρατικής υποστήριξης (Bilkey, 1985, Kaynak and Kothari, 

1984). 

- Οι παράγοντες διαμόρφωσης της ζήτησης στο εξωτερικό (Reid, 1984)  

- Η ύπαρξη κλαδικών ερευνών και λοιπής πληροφόρησης σχετικά με το επι-

χειρηματικό περιβάλλον σε χώρες του εξωτερικού.  

- Οι συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά, όπως η πτώση της ζή-

τησης ή η πλεονάζουσα ποσότητα παραγωγής (Johnston and Czinkota 

1985, Sullivan and Bauerschmidt, 1987, Kumcu – Harcar and Kumcu, 

1995, Ogunmokun and Ng, 1998). 

- Οι ευκαιρίες για διαμόρφωση χαμηλότερου κόστους παραγωγής (Reid, 

1983, Axinn, 1988). 

- Ο βαθμός επιρροής του εμπορικού, κοινωνικού και πληροφοριακού δικτύ-

ου (“network”, Johanson and Mattson, 1988) που εντάσσεται η επιχείρηση 

(πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές, πανεπιστήμια κλπ) και το οποίο δύ-

ναται να παρέχει εμπειρίες, πόρους και γνώση, πέρα από τις μεμονωμένες 

ικανότητες της επιχείρησης. 
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Στον Πίνακα 1 συγκεντρώνονται οι βασικοί παράγοντες διεθνοποίησης, κα-

τηγοριοποιημένοι σε εσωτερικούς και εξωτερικούς, προληπτικούς και αντι-

δραστικούς. 

 

Πίνακας 1: Παράγοντες - Κίνητρα της Διεθνοποίησης  
 Εσωτερικό Περιβάλλον Εξωτερικό Περιβάλλον 

Π
ρο
λη

πτ
ικ
ού

 
Χ
αρ

ακ
τή
ρα

 

- Μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα 

- Διοικητική τάση– παρακίνηση 
- Αποκλειστική πληροφόρηση σχετικά 
με τη νέα αγορά 

- Παγκόσμιος προσανατολισμός εται-
ρίας 

- Επιρροή δικτύων / στρατηγικών 
συμμαχιών 

- Πολυπολιτισμική σύνθεση επιχείρη-
σης 

- Ευκαιρίες στις ξένες αγορές 
- Φορολογικού χαρακτήρα οφέλη 
- Οικονομίες κλίμακας 
- Κυβερνητική βοήθεια (χώρας προέ-
λευσης ή χώρας ενδιαφέροντος) 

- Μείωση εμπορικών και λοιπών ε-
μποδίων εισαγωγής στις ξένες αγο-
ρές 

Χ
αρ

ακ
τή
ρα

 
Α
ντ
ίδ
ρα

ση
ς 

- Πτώση πωλήσεων εσωτερικής αγο-
ράς 

- Πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικό-
τητα 

- Ευκαιρία μείωσης αποθεμάτων 

- Πιέσεις ανταγωνισμού 
- Επίμονο ενδιαφέρον - παραγγελίες 
εξωτερικού 

- Κορεσμός εσωτερικής αγοράς 
- Προκύπτουσα προσβασιμότητα σε 
νέους πελάτες ή άλλα πεδία ενδιαφέ-
ροντος 

- Μικρό μέγεθος εσωτερικής αγοράς 

Πηγή: Kandasaami, 1988. 

 

2.3 Επικρατούσες Θεωρίες Διεθνοποίησης και Γεννημένες 
Διεθνείς Επιχειρήσεις. 

Ακολούθως παρουσιάζονται, εν συντομία, οι κυριότερες αναγνωρισμένες 

θεωρίες διεθνοποίησης, οι οποίες εξηγούν τον λόγο και τον τρόπο επέκτασης 

των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Ενδεικτικά α-

ναφέρονται οι θεωρίες του Κύκλου Ζωής Προϊόντος («product cycle theory») 

(Vernon 1966), η Ολιγοπωλιακή Θεωρία (Knickerbrocker, 1973), η θεωρία 

του Μονοπωλιακού Πλεονεκτήματος (Hymer, 1976), της Uppsala (Johanson 

and Vahlne, 1977), του Εκλεκτικού Υποδείγματος (Dunning, 1988) και της 

Προσέγγισης των Δικτύων (Axelsson and Easton, 1992). Για τους σκοπούς 

της εργασίας, γίνεται αναφορά στις ευρύτερες κατηγορίες που ανήκει η κάθε 

μια θεωρία και όχι ανάλυση της κάθε θεωρίας ξεχωριστά. 
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Γενικά οι θεωρίες διεθνοποίησης μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρείς κατη-

γορίες, βάσει των προσεγγίσεών τους (Coviello and McAuley, 1999):  

- Θεωρίες της Οικονομικής Σχολής («Economic School») ή των Άμεσων 

Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) 

- Θεωρίες των Σταδίων («Stages Models») ή Συμπεριφορικά Μοντέλα 

(«Behavioural school») και  

- Θεωρίες της Δικτυακής Προσέγγισης («Network approach school») 

Οι δυο πρώτες κατηγορίες έχουν ερευνηθεί επαρκώς και εδραιωθεί, ενώ η 

Δικτυακή Προσέγγιση αναπτύσσεται γοργά ακόμη και στις μέρες μας. Τα μο-

ντέλα που βασίζονται στην οικονομική σχολή (“economic school”) ερμηνεύ-

ουν το γιατί οι επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα υπερέχουν των υπολοί-

πων, ενώ οι θεωρίες των σταδίων («process theories») περιγράφουν τις δια-

δικασίες – βήματα μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις διεθνοποιούνται. Για 

παράδειγμα, κατά την θεωρία του «Εκλεκτικού Υποδείγματος» που εντάσσε-

ται στην οικονομική σχολή, εξηγείται ο βαθμός και η μορφή της διεθνούς 

παραγωγής μιας επιχείρησης (Dunning, 1988), ενώ η «Θεωρία των Σταδίων», 

στοχεύει στην εξήγηση της μορφής και του τρόπου διεθνούς δραστηριότητας, 

με έμφαση στις λειτουργίες μάρκετινγκ (Johanson, 1990). 

Είναι δύσκολο να προδιαγραφεί το φαινόμενο της διεθνοποίησης με ένα και 

μόνο θεωρητικό πλαίσιο (Coviello and McAuley, 1999). Εκτός αυτού, οι υ-

πάρχουσες θεωρίες βασίζονται στην υπόθεση ότι οι οργανισμοί διεθνοποιού-

νται αρκετά μετά την σύστασή τους, γι’ αυτό και αφορούν, κυρίως, στις με-

γάλες και ώριμες επιχειρήσεις, μη καλύπτοντας γενικά την περίπτωση των 

Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων.  

 

2.3.1 Θεωρίες της Οικονομικής Σχολής ή των Α.Ξ.Ε. 
Σύμφωνα με τις θεωρίες της Οικονομικής Σχολής Σκέψης, η απόφαση μιας 

επιχείρησης να εμπλακεί σε ξένες αγορές αφορά μια ορθολογική συναλλαγή 

μεταξύ επιχείρησης και τρίτων, κατά την οποία η επιχείρηση παρέχοντας κε-

κτημένα της, επιδιώκει τη μείωση των δεσμευμένων πόρων της, με την ελπί-
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δα να αυξήσει τα έσοδά της και να μειώσει το επιχειρηματικό ρίσκο 

(Jeannette and Hennessey, 1988). 

Κατά τις θεωρίες της Οικονομικής Σχολής, η διεθνοποίηση αντιμετωπίζεται 

σαν ένα σύστημα επενδύσεων σε ξένες αγορές, που προκύπτουν μετά από 

ορθολογική οικονομική ανάλυση των πλεονεκτημάτων της διεθνούς επέκτα-

σης σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Είναι μια στατική προσέγγιση, κατά την 

οποία η επιχείρηση αξιολογεί το κόστος της οικονομικής αλληλεπίδρασης σε 

κάθε στάδιο, με σκοπό την επιλογή της βέλτιστης οργανωσιακής δομής, του 

βαθμού κατοχής λειτουργιών της αλυσίδας αξίας και του τόπου δράσης. Ίσως 

η πλέον αποδεκτή θεωρία διεθνοποίησης (Παπαδάκης, 2002) είναι αυτή του 

Εκλεκτικού Υποδείγματος (Dunning, 1988), που αποτελεί μια σύνθεση στοι-

χείων του κόστους αλληλεπίδρασης, των θεωριών ισχύος μιας ανεξάρτητης 

επιχείρησης σε μια αγορά καθώς και της μακροοικονομικής προσέγγισης της 

διεθνούς παραγωγής, π.χ. κύκλος ζωής προϊόντος και θεωρία του μονοπωλια-

κού πλεονεκτήματος (Cantwell and Narula 2001, Dunning, 1988). Το Εκλε-

κτικό Υπόδειγμα αποτέλεσε μια θεμελιώδη ερμηνεία της ανάπτυξης της πολυε-

θνικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στα τελευταία 20 χρόνια (Cantwell 

and Narula, 2001, Johanson and Vahlne, 1990). Σύμφωνα με το Εκλεκτικό 

Υπόδειγμα, η επιχείρηση εμπλέκεται σε λειτουργίες προστιθέμενης αξίας ε-

κτός των συνόρων της, όταν ικανοποιούνται τρεις συνθήκες (Παπαδάκης, 

2002): 

- ύπαρξη πλεονεκτημάτων σχετικά με την ιδιοκτησία (οwnership 

advantages), π.χ. κατοχή υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, 

- ύπαρξη πλεονεκτημάτων σχετικών με την εσωτερικοποίηση επιχειρηματι-

κών λειτουργιών (internalization advantages), π.χ. μεταφορά τεχνολογίας 

σε ιδιόκτητες μονάδες εκτός συνόρων και όχι πώλησή της σε ξένες επιχει-

ρήσεις), 

- ύπαρξη πλεονεκτημάτων του τόπου εγκατάστασης (Location-Specific 

Advantages), π.χ. χαμηλό κόστος εργασίας. 

 

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       26 
 



Κεφάλαιο  2 – Αρχές Διεθνοποίησης των Επιχειρήσεων & Προσέγγιση του Φαινομένου της Ταχείας Διεθνοποίησης 

  

2.3.2 Θεωρίες της Δικτυακής Προσέγγισης 
Στη Δικτυακή Προσέγγιση, ως Δίκτυο περιγράφεται το σύστημα των σχέσε-

ων συναλλαγής μεταξύ των επιχειρήσεων (Johanson and Mattson, 1991, 

1988). Η επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει σε ένα δίκτυο επιχειρησιακών 

σχέσεων με διάφορους οργανισμούς. Οι επιχειρήσεις του δικτύου εξαρτώνται 

η μια από την άλλη και συντονίζονται μεταξύ τους. O συντονισμός επέρχεται 

μέσω της αλληλεπίδρασης των επιχειρήσεων του δικτύου και όχι μέσω ενός 

κεντρικά οργανωμένου σχεδίου. Σε ένα τέτοιο δίκτυο, μια μεμονωμένη εται-

ρία έχει άμεσες σχέσεις με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους διανο-

μείς της και, μέσω εκείνων, προκύπτουν έμμεσες σχέσεις π.χ. με τους προ-

μηθευτές των προμηθευτών, τους πελάτες των πελατών κλπ. Η θέση της κάθε 

επιχείρησης στο δίκτυο καθορίζεται από: 1) την ταυτότητα των άμεσα και 

έμμεσα συσχετιζόμενων, 2) τον ρόλο της επιχείρησης στο δίκτυο, 3) τη ση-

μασία της επιχείρησης στο δίκτυο και 4) την ισχύ των δεσμών με άλλες επι-

χειρήσεις (Johanson and Mattsson, 1988).  

Κατά την προσέγγιση των δικτύων οι εταιρίες συμμετέχουν αρχικά σε ένα 

πρώτιστα εσωτερικό δίκτυο. Μόνο μετά από την είσοδο στα εγχώρια δίκτυα, 

οι εταιρίες μπορούν να αναπτύξουν επιχειρησιακές σχέσεις σε δίκτυα άλλων 

χωρών (Jοhanson and Mattsson, 1988). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την 

ανάπτυξη σχέσεων με ένα δίκτυο μιας άλλης χώρα ή με ένα δίκτυο που αφο-

ρά περισσότερες χώρες. Οι σχέσεις εντός δικτύων είναι πολύ σημαντικές στις 

επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, ενώ οι ταχέως διεθνοποιούμενες επιχειρή-

σεις (όπως οι Γ.Δ.Ε.) προέρχονται συχνά από τους κλάδους νέων τεχνολο-

γιών (πληροφορική, βιοτεχνολογία κλπ.) (Johanson and Vahlne, 1990). Πρό-

σφατη έρευνα υποστηρίζει ότι η διαδικασία διεθνοποίησης των Γ.Δ.Ε. είναι 

θέμα απόκτησης γνώσης εντός δικτύων, επισημαίνοντας τη σημασία των δε-

σμών σε ένα δίκτυο (Sharma and Blomstermo, 2003)  

 
2.3.3 Θεωρίες των Σταδίων ή Συμπεριφορικά Μοντέλα 
Στα Συμπεριφορικά /Σταδιακά Μοντέλα διεθνοποίησης κύρια έννοια είναι 

η ψυχολογική απόσταση (Cyert and March, 1963, Johanson and Vahlne, 

1977, Bilkey and Tesar 1986, Cavusgil and Nevin, 1981). Τα εν λόγω μοντέ-
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λα προσπαθούν γενικά να απαντήσουν στο ποιες είναι οι αγορές που οι επι-

χειρήσεις εισέρχονται πρώτα και πως οργανώνονται σε κάθε στάδιο ανάπτυ-

ξής τους στις νέες αγορές. 

Τα συμπεριφορικά μοντέλα προτείνουν μια σταδιακή προσέγγιση της 

διεθνοποίησης και είναι περισσότερο δυναμικά από αυτά της οικονομικής 

σχολής (Johanson and VahJne, 1990). Υπάρχουν διάφορα τέτοια μοντέλα με 

πιο χαρακτηριστικό το "Μοντέλλο της Ουψάλα ή U-Model" (Johanson and 

Vahlne, 1977, Johanson and Wiederscheim-Paul, 1975), που επηρέασε 

πολλές έρευνες για τη διεθνοποίηση των μικρών κυρίως επιχειρήσεων (Bell 

1995). To μοντέλο ανοίκει στη σκανδιναβική σχολή, που περιλαμβάνει και 

το «Μοντέλο του Ελσίνκι» (Luostarinen 1970, 1979). Ενώ οι 

βορειοαμερικανοί ερευνητές επικεντρώθηκαν κυρίως σε μεγάλες και ώριμες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι σκανδιναβοί επικεντρώθηκαν στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις των μικρών και ανοικτών οικονομιών (Small and Open 

Economies) (Korhonen, 1997, Luostarinen, 1979).  

Το μοντέλο της Uppsala βασίζεται στις θεωρίες ανάπτυξης (Penrose, 1959) 

και συμπεριφοράς της επιχείρησης (Cyert and March, 1963). Η γνώση της 

αγοράς και η αφοσίωση σε αυτή θεωρείται ότι επηρεάζει τις αποφάσεις και 

τον τρόπο που δρα η επιχείρηση. Το μοντέλο θεωρεί ότι η διεθνοποίηση των 

δραστηριοτήτων εμφανίζεται σταδιακά και επηρεάζεται από τη συσσωρευό-

μενη γνώση και τον βαθμό δέσμευσης στην αγορά στόχο. Με την πάροδο του 

χρόνου και μέσω απόκτησης γνώσης και εμπειρίας, αυξάνεται ο βαθμός ε-

μπλοκής της επιχείρησης στη νέα αγορά, γεγονός που προσδιορίζεται από 

δύο παράγοντες: (1) το ποσοστό των δεσμευμένων πόρων και (2) τον βαθμό 

δέσμευσης, δηλ. το πόσο εύκολα μπορούν αυτοί οι πόροι να μεταφερθούν σε 

εναλλακτικές επιλογές. Η αύξηση του βαθμού εισόδου σε ξένες αγορές οδη-

γεί σε αύξηση της δέσμευσης πόρων, σε απόκτηση γνώσης και ακολούθως σε 

περαιτέρω δεσμεύσεις σε μακρινότερες αγορές.  

Σύμφωνα με το μοντέλο της Uppsala, οι επιχειρήσεις θεωρούν τις ξένες αγο-

ρές επικίνδυνες, δεδομένου ότι οι συνθήκες λειτουργίας τους τούς είναι ά-

γνωστες. Για τη μείωση αυτού του ρίσκου, επιλέγουν να επεκταθούν διεθνώς 
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σταδιακά και με μικρά, προσεκτικά βήματα. Επιλέγουν τις αγορές και τους 

τρόπους εισόδου σ’ αυτές σύμφωνα με την υπάρχουσα εμπειρία τους. Αυτή η 

διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 1) καμία εξαγωγική δραστηριότη-

τα, 2) εξαγωγές μέσω ανεξάρτητου αντιπροσώπου (πράκτορα), 3) ίδρυση υ-

ποκαταστήματος πωλήσεων, 4) ίδρυση τοπικής παραγωγικής μονάδας.  

Η απόφαση για την είσοδο σε μια νέα αγορά επηρεάζεται σημαντικά από την 

«ψυχολογική απόσταση» αυτής. Επιχειρήσεις με μικρή εμπειρία σε ξένες α-

γορές προτιμούν αγορές με μικρή ψυχολογική απόσταση. Η ψυχολογική α-

πόσταση προσδιορίζεται από το βαθμό ανταλλαγής πληροφόρησης μεταξύ 

επιχείρησης και ξένης αγοράς στόχου και ομοιότητας χαρακτηριστικών όπως 

η γλώσσα, τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, το πολιτικό σύστημα, το επίπεδο 

εκπαίδευσης και ο βαθμός βιομηχανικής ανάπτυξης μεταξύ ξένης χώρας και 

χώρας εγκατάστασης της επιχείρησης (Kandasaami, 2004). 

  

2.3.4 Αδυναμίες των παραδοσιακών μοντέλων Διεθνοποίησης ως 
προς το φαινόμενο της Ταχείας Διεθνοποίησης 

Η θεωρίες της Οικονομικής Σχολής σκέψης ή των Α.Ξ.Ε. φαίνονται καταλ-

ληλότερες για την κατανόηση μόνον των δραστηριοτήτων των υφιστάμενων 

πολυεθνικών επιχειρήσεων (Johanson and Vahme, 1990), εξηγώντας περισ-

σότερο την ύπαρξη των πολυεθνικών και του συστήματος παραγωγικών ε-

πενδύσεών τους στο εξωτερικό, παρά τη μακροχρόνια διαδικασία διεθνοποί-

ησής τους (Johanson and Mattsson, 1988). Από εμπειρικές έρευνες σε Γεν-

νημένες Διεθνείς Επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας αποδεικνύεται πως σπα-

νίως αυτές ιδρύουν θυγατρικές παραγωγικές μονάδες στο εξωτερικό. Για πα-

ράδειγμα, σε έρευνα 19 επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας των Η.Π.Α. (όχι 

αποκλειστικά σε Γ.Δ.Ε.) εντόπισε ότι μόνο το 10% από αυτές επένδυσαν σε 

μονάδες παραγωγής στο εξωτερικό. Αντίστοιχες έρευνες σε μικρές επιχειρή-

σεις υψηλής τεχνολογίας της Φινλανδίας, της Ιρλανδίας, της Νορβηγίας και 

του Ισραήλ, έδειξαν ότι ελάχιστες από αυτές ίδρυσαν θυγατρικές στο εξωτε-

ρικό, και όπου αυτό έγινε αφορούσε λειτουργίες μάρκετινγκ και πωλήσεων ή 

σχεδιασμού και ανάπτυξης (R&D) και όχι παραγωγής (Bell, 1995, Almor and 

Hashai, 2001). Καταλήγοντας, οι θεωρίες της Οικονομικής Σχολής δεν κρί-
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νονται κατάλληλες ή επαρκείς για την ερμηνεία των διαδικασιών διεθνοποί-

ησης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων (Kandasaami, 2004). 

Όσον αφορά τα Μοντέλα των Σταδίων, που αναλύουν καλύτερα τη διεργα-

σία διεθνοποίησης, έχοντας αναπτυχθεί κυρίως στη δεκαετία του '70, δεν 

μπόρεσαν να προβλέψουν τα νέα δεδομένα της ταχύτατης εξέλιξης του πα-

γκοσμιοποιημένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Γι΄ αυτό δεν αποτελεί 

έκπληξη το γεγονός ότι και αυτά αποτυγχάνουν να εξηγήσουν τη γρήγορη 

και πρόωρη διεθνοποίηση των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων. Τα κύρια ση-

μεία κριτικής των μοντέλων είναι τα ακόλουθα: 

1) Οι επιχειρήσεις δεν αναπτύσσουν απαραίτητα σταθερές και όμοιες προ-

σεγγίσεις κατά τη διεθνοποίησή τους (Buckley et al., 1979).  

2) Δύναται να παραληφθούν στάδια προς επιτάχυνση των διαδικασιών διε-

θνοποίησης (Cannon and Willis, 1981).  

3) Η "ψυχολογική απόσταση" έγινε λιγότερη σημαντική εξαιτίας της παγκο-

σμιοποίησης, της βελτίωσης των επικοινωνιών και μεταφορών και της ο-

μογενοποίηση των αγορών (Czinkota and Ursic, 1987, Nordstrom, 1991). 

4) Οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, με υψηλό κόστος έρευνας, μικρό κύ-

κλο ζωής προϊόντος και σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον των αγορών για 

προϊόντα υψηλής τεχνολογίας επιταχύνουν τον ρυθμό διεθνοποίησης του 

κλάδου (Bell, 1995, Young, 1987). Οι εν λόγω επιχειρήσεις καθώς και οι 

επιχειρήσεις υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, έχοντας τα ακόλουθα χαρα-

κτηριστικά, αμφισβητούν τα μοντέλα των σταδίων (Bell, 1995): 1) επιτυγ-

χάνουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στο δυναμικό παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον, 2) σε κάποιους κλάδους, π.χ. του λογισμικού, οι φραγμοί ει-

σόδου σε νέες αγορές είναι μικροί και το μέγεθος της επιχείρησης δεν εί-

ναι κρίσιμο για την επιτυχία της, 3) τα τεχνολογικά προϊόντα υψηλής προ-

στιθέμενης αξίας αλλά μικρού όγκου καθιστούν τη φυσική τους διανομή 

απροβλημάτιστη, 4) ιδιαίτεροι κλαδικοί δεσμοί – παράγοντες, όπως π.χ. η 

σχέση μεταξύ εταιριών λογισμικού και εξοπλισμού καθώς και η συγκέ-

ντρωση που παρατηρείται στην αγορά της πληροφορικής, επηρεάζουν τις 

στρατηγικές διεθνοποίησης.  
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5) Τα μοντέλα των σταδίων είναι πολύ περιοριστικά (Johanson and Vahlne, 

1990). 

6) Τα μοντέλα των σταδίων είναι κατάλληλα μόνο για τα αρχικά στάδια της 

διεθνοποίησης όταν η έλλειψη γνώσης και πόρων είναι περιοριστικοί πα-

ράγοντες (Johanson and Vahlne, 1990). 

7) Η γενικότερη διεθνοποίηση των κλάδων και των αγορών αποδυναμώνουν 

τη γνώση της αγοράς ως κρίσιμο παράγοντα διεθνοποίησης (Johanson and 

Vahlne, 1990).  

8) Τα μοντέλα των σταδίων δεν λαμβάνουν υπόψη αλληλεξαρτήσεις μεταξύ 

των διαφορετικών ξένων αγορών - κρατών (Johanson and Mattsson, 1988).  

9) Τα παραδοσιακά μοντέλα των σταδίων είναι άκαμπτα και προδιαγράφουν 

βραδεία εξέλιξη (Luostarinen, 1994). 

Από τις προαναφερθείσες κατηγορίες θεωριών διεθνοποίησης μόνον η Δι-

κτυακή Προσέγγιση, που η ανάπτυξή της βρίσκεται σε εξέλιξη, προσεγγίζει 

το φαινόμενο των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων. Είναι γενικά κατάλ-

ληλη για τη διερεύνηση του φαινομένου των Γ.Δ.Ε. ειδικά όταν πρόκειται 

για επιχειρήσεις έντασης γνώσης και υψηλής τεχνολογίας (Kandasaami, 

2004). 

Τα υπάρχοντα μοντέλα δημιουργούν ένα κενό στην ερμηνεία του φαινομένου 

διεθνοποίησης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων, παρακινώντας έτσι 

πολλές σύγχρονες ερευνητικές προσπάθειες για την επινόηση καταλληλότε-

ρων μοντέλων. Η εναλλακτική, συγκριτικά νέα θεωρία της Διεθνοποίησης 

των Νέων Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων, που παρουσιάζεται στην ακόλου-

θη ενότητα, έρχεται να καλύψει το κενό θεωρητικό υπόβαθρο στην ερμηνεία 

της διεθνοποίησης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων. 

 
 
2.4 Θεωρία Διεθνοποίησης Νέων Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων  
Η θεωρία Διεθνοποίησης των Νέων Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων («New 

Venture Internationalization Theory») προέκυψε από παρατηρήσεις ότι πολ-

λές νέες εταιρίες, ιδιαίτερα των κλάδων υψηλής τεχνολογία και έντασης 

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       31 
 



Κεφάλαιο  2 – Αρχές Διεθνοποίησης των Επιχειρήσεων & Προσέγγιση του Φαινομένου της Ταχείας Διεθνοποίησης 

  

γνώσης γίνονται διεθνείς αμέσως με την έναρξή τους ή χρονικά πολύ κοντά 

στη έναρξή τους. Η θεωρία εξηγεί το γιατί αυτό συμβαίνει. 

Οι ερευνητές που ανέπτυξαν τη θεωρία (Oviatt and McDougall, 1994, και 

McDougall et al., 1994) έδωσαν έμφαση στη σημαντικότητα του επιχειρημα-

τία ως λήπτη αποφάσεων στην επιχείρηση. Η ανασκόπηση από αυτούς των 

υπολοίπων θεωριών διεθνοποίησης τους οδήγησε στο συμπέρασμα ότι καμιά 

από αυτές δεν είναι κατάλληλη να εξηγήσει τη δημιουργία των Γεννημένων 

Διεθνών Επιχειρήσεων. Εντόπισαν αρκετούς παράγοντες που συμβάλλουν 

στην αυξανόμενη τάση για εμφάνιση των ταχέως διεθνοποιούμενων επιχει-

ρήσεων όπως: τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεθνών επικοινω-

νιών και μεταφορών, την ομογενοποίηση των αγορών, την εμφάνιση διεθνών 

χρηματοδοτικών ευκαιριών και την αύξηση της διεθνούς κινητικότητας του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου. 

Υποστηρίζουν ότι σε τέτοιους επιχειρησιακούς κλάδους εντάσεως γνώσης, 

μπορεί να είναι όλο και περισσότερο ελκυστική η άμεση διεθνοποίηση για 

τις νέες επιχειρήσεις. Επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις αυτών των κλάδων 

μπορούν να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα των αγορών του εξωτερικού, 

συνδυάζοντας τους υψηλής κινητικότητας πόρους γνώσης που διαθέτουν, με 

τους μικρότερης κινητικότητας πόρους και ευκαιρίες που διατίθενται στο 

εξωτερικό (π.χ. μεταφορά τεχνογνωσίας και εκμετάλλευση παραγωγικών μο-

νάδων στο εξωτερικό). 

Ομοίως, οι Johanson and Vahlne (1990), υποστηρίζουν ότι η ταχεία διεθνο-

ποίηση ωθεί τις επιχειρήσεις σε μια διαδικασία γρήγορης απόκτησης εμπει-

ρικής γνώσης που –με τη σειρά της- αποτελεί ώθηση και υποστήριξη για πε-

ραιτέρω διεθνοποίηση. 

Όπως ερευνήθηκε από τους Autio, Sapienza and Almeida (1999), η αναλυό-

μενη θεωρία πλησιάζει εννοιολογικά τις Θεωρίες των Σταδίων, όσον αφορά 

τη διαδικασία διεθνοποίησης από την έναρξή της και μετά, αλλά επιπλέον 

εξηγεί την καθοριστική επίδραση της πρόωρης διεθνοποίησης στη συνολική 

ανάπτυξη της επιχείρησης. Οι McDougall et al. (1994) προσδιορίζουν τη ση-

μαντικότητα της γρήγορης έναρξης της διαδικασίας διεθνοποίησης, υποδει-

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       32 
 



Κεφάλαιο  2 – Αρχές Διεθνοποίησης των Επιχειρήσεων & Προσέγγιση του Φαινομένου της Ταχείας Διεθνοποίησης 

  

κνύοντας ότι οι ιδρυτές νέων επιχειρήσεων πρέπει να εξετάσουν εξ αρχής τη 

στρατηγική τους και να επιλέξουν την κατά περίπτωση καταλληλότερη, δη-

λαδή να ιδρύσουν μια τοπική επιχείρηση που ακολούθως θα διεθνοποιηθεί ή 

μια άμεσα διεθνοποιημένη επιχείρηση, μιας και η επιλογή αυτή καθορίζει 

σημαντικά την επιτυχή εξέλιξη της επιχείρησης. 

Κατά τις θεωρίες των Σταδίων, υποτίθεται ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις 

ξεκινούν τη διεθνοποίησή τους σχετικά αργά και αυτή η αλλαγή κατεύθυν-

σης είναι χρονοβόρα. Σε θεμελιώδες επίπεδο, και οι δύο σχολές αναγνωρί-

ζουν τη σχέση της ανάπτυξης μιας επιχείρησης με τα επιλεχθέντα μονοπάτια 

διεθνοποίησης τα οποία εξαρτώνται – καθορίζονται από την εμπειρική μάθη-

ση της επιχείρησης κατά τη διεθνοποίηση. 

Η συσχέτιση της Θεωρίας Διεθνοποίησης των Νέων Επιχειρηματικών Εγχει-

ρημάτων με τις θεωρίες των Σταδίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2: Σύγκριση Θεωρίας Διεθνοποίησης Νέων Επιχειρηματικών 
Εγχειρημάτων με τη Θεωρία των Σταδίων  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ-
ΣΤΙΚΟ 

ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ 
ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑΔΙΩΝ 

Προέλευση - Έρευνα σουηδικών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων της δεκαετίας του ‘70 

- Έρευνα επιχειρήσεων εντάσεως 
γνώσης της δεκαετίας του ‘90 

Θεωρητικό  
υπόβαθρο 

- Συμπεριφορική θεωρία των επιχει-
ρήσεων 

- Θεωρίες ανάπτυξης επιχειρήσεων 

- Επιχειρηματικότητα 
- Οπτική των επιχειρήσεων από 
πλευράς κατοχής γνώσης 

Έναρξη  
διεθνοποίησης 

- Η επιχείρηση αντιδρά σε πιεστικές 
παραγγελίες του εξωτερικού  

- Η επιχείρηση, προληπτικά δρώ-
ντας, εκμεταλλεύεται ευκαιρίες 
διεθνούς επέκτασης  

Κανόνες  
διαδικασίας  
διεθνοποίησης 

- Σταδιακή δέσμευση πόρων, βάσει 
της κεκτημένης γνώσης 

- Επιχειρηματικό όραμα 
- Διάθεση – αξιοποίηση πόρων 
υψηλής τεχνογνωσίας 

- Ανάπτυξη εξαρτώμενη από τα 
επιλεχθέντα μονοπάτια διεθνο-
ποίησης 

Μοντέλο  
διεθνοποίησης 

- Αργή, σταδιακή, προς αγορές με 
αυξανόμενη πολυπλοκότητα και με-
γαλύτερη ψυχολογική και γεωγρα-
φική απόσταση.  

- Ταχεία διεθνοποίηση, με την ί-
δρυση ή κοντά σε αυτή 

Πηγή: Autio and Sapienza, 2000. 

Ενδεικτικά μοντέλα ταχείας διεθνοποίησης των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων 

παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΓΕΝΝΗΜΕΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ - ΟΡΙΣΜΟΙ - XΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά το φαινόμενο των Γεννημένων 

Διεθνών Επιχειρήσεων, το πώς αντιμετωπίστηκε διαχρονικά από τη διεθνή βι-

βλιογραφία, οι εναλλακτικοί ορισμοί του, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

Γ.Δ.Ε. και επιχειρείται η κατηγοριοποίηση των εν λόγω επιχειρήσεων βάσει 

ενδεικτικών κριτηρίων 

 

 

3.1 Το φαινόμενο των Γ.Δ.Ε. στη βιβλιογραφία 
Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε μια αρχική - επιφανειακή προσέγγιση του 

φαινομένου της ταχείας διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και των Γεννημέ-

νων Διεθνών Επιχειρήσεων ειδικότερα. Ακολούθως θα αναλυθεί σε βάθος το 

φαινόμενο σε όλο το εύρος του.  

Οι Γεννημένες Διεθνείς Επιχειρήσεις μπορούν να προσδιοριστούν με διάφο-

ρους τρόπους, ανάλογα από την οπτική γωνία που αντιμετωπίζονται. Αυτοί 

οι ορισμοί ποικίλλουν από πολύ ακριβείς μέχρι σχετικά χαλαροί, αναλόγως 

της σχολής σκέψης από την οποία προέρχεται ο εκάστοτε ορισμός 

(Gabrielsson, 2005). Μερικές από τις πρώτες μελέτες του φαινομένου χρησι-

μοποίησαν τα έσοδα και το ποσοστό εξαγωγών των επιχειρήσεων μετά τα 

πρώτα δυο έτη από την ίδρυσή τους, ως μετρήσιμους δείκτες για τον χαρα-

κτηρισμό των Γ.Δ.Ε. (Knight and Cavusgil, 1996). Άλλες επικεντρώθηκαν 

στα χαρακτηριστικά των διεθνών επιχειρήσεων, οι οποίες «επιδιώκουν την 

επίτευξη σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από τη χρήση πόρων 

και την ανάπτυξη πωλήσεων σε πολλές χώρες του εξωτερικού» (Oviatt 

and McDougall, 1994). Γενικά, οι Γ.Δ.Ε. έχουν συνδεθεί με χαρακτηριστικά 

όπως το μικρό τους μέγεθος, το επιχειρηματικό πνεύμα, το περιορισμένο αν-

θρώπινο δυναμικό, τους περιορισμένους πόρους, τις μικρές εγχώριες αγορές, 
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τη διάθεση ιδιαίτερων προϊόντων που προορίζονται για τις παγκόσμιες αγο-

ρές και την ελλιπή εμπειρία στις διεθνείς δραστηριότητες (Gabrielsson and 

Al-Obaidi, 2004). 

Οι πιο πρόσφατες έρευνες επικεντρώνονται στην ακριβή ερμηνεία των όρων 

«διεθνής» ή «παγκόσμια» επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη την στρατηγική 

των επιχειρήσεων, κατά τις οποίες οι Γ.Δ.Ε.: 1) ξεκινούν τις διεθνείς τους 

δραστηριότητες ακόμα παράλληλα ή και πριν τις εγχώριες, 2) προσανατολί-

ζουν, από την έναρξή τους, το όραμα και την αποστολή τους κυρίως για τις 

παγκόσμιες αγορές και πελάτες, 3) προγραμματίζουν τα προϊόντα, τη δομή, 

τα συστήματα και τα χρηματοοικονομικά τους σε παγκόσμια βάση, 4) έχουν 

όραμα και στοχεύουν στο να γίνουν ηγέτες της παγκόσμιας αγοράς στον το-

μέα δράσης τους, 5) εφαρμόζουν διαφορετικές στρατηγικές προϊόντων, λει-

τουργίας και μάρκετινγκ από τις παραδοσιακές εταιρίες, 6) αναπτύσσονται 

εξαιρετικά γρήγορα στην παγκόσμια αγορά (Luostarinen and Gabrielsson, 

2004). 

Ο ελληνικός όρος «Γεννημένες Διεθνείς Επιχειρήσεις» που χρησιμοποιείται 

στην παρούσα εργασία περιλαμβάνει, γενικά, όλες τις επιχειρήσεις που από 

το ξεκίνημά τους στοχεύουν στην παγκόσμια αγορά. Ακολούθως, αναφέρο-

νται – αναλύονται οι διεθνείς όροι που, αν και όχι μεταξύ τους ταυτόσημοι, 

κατά περίπτωση χαρακτηρίζουν το φαινόμενο. Διευκρινίζεται δε ότι, για α-

ποφυγή σύγχυσης, χρησιμοποιείται αυτούσια η ξένη ορολογία ήτοι: Global 

Start-Ups, Born Global Firms, International New Ventures, με τους δυο 

πρώτους όρους να ανταποκρίνονται καλύτερα στον ελληνικό. 

 
3.1.1 Global Start-ups («Παγκοσμίως Ιδρυόμενες Επιχειρήσεις») 

Ο όρος Global Start-ups χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Mamis 

(1989). Συσχέτισε τον όρο με τη μελέτη περίπτωσης της γαλλικής επιχείρη-

σης «Technomed», που πριν ακόμα παράγει προϊόντα διεθνοποιήθηκε (επα-

φές με παράγοντες του εξωτερικού, σχεδιασμός προϊόντων κλπ) και σε τρία 

έτη από την ίδρυσή της δραστηριοποιούταν σε 28 χώρες (Mamis, 1989).  
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Παρά τη χρήση του όρου, δεν δόθηκε επίσημος ορισμός του φαινομένου μέ-

χρι που οι Oviatt and McDougall (1994) προσδιόρισαν τον όρο Global Start-

ups ως «τις επιχειρήσεις που, από την ίδρυσή τους, επιδιώκουν να αποκομί-

σουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τον εκτεταμένο συντονισμό 

πολλαπλών επιχειρησιακών λειτουργιών, ο γεωγραφικός τόπος των οποίων 

είναι απεριόριστος» (λειτουργίες σε διαφορετικές χώρες). Τέτοιες εταιρίες 

όχι μόνο αποκρίνονται στις συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς αλλά, ενεργώ-

ντας προγραμματισμένα, εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που εντοπίζονται 

ώστε να αποκτήσουν πόρους και να αναπτύξουν πωλήσεις, οπουδήποτε στον 

κόσμο θα μπορούσαν να προσκομίσουν τα μέγιστα οφέλη. Αυτές οι επιχει-

ρήσεις, ιδρύονται από ισχυρούς επιχειρηματίες, με διεθνή εμπειρία και ικα-

νότητες. 

Μετά τους Oviatt and McDougall (1994, 1995), ο όρος global start-up σπα-

νίως χρησιμοποιήθηκε από ερευνητές (π.χ. Hordes et al., 1995, Blomstermo 

and Sharma, 2002, Harveston, 2000, Moen, 2002) κυρίως λόγω του ποιοτι-

κού του χαρακτήρα, που δεν τον καθιστά χρήσιμο σε μεγάλης κλίμακας έ-

ρευνες, όπου απαιτούνται ποσοτικοποιημένα στοιχεία. Γενικά, ο όρος χρησι-

μοποιείται σχεδόν ως ταυτόσημος του born global firm. 

 

3.1.2 Born Global Firms («Παγκοσμίως Γεννημένες Επιχειρήσεις») 

Οι McKinsey and Co (1993) και Rennie (1993) χρησιμοποίησαν τον όρο 

Born Global Firms για πρώτη φορά το 1993, κατά την έρευνα Αυστραλών 

εξαγωγέων, περιγράφοντας τις επιχειρήσεις που «από την ίδρυσή τους αντιμε-

τωπίζουν τον πλανήτη σαν την αγορά στόχο τους και δρουν αντίστοιχα». Ση-

μειώνουν δε ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις, είναι συνήθως νέες και εξάγουν 

τουλάχιστο το 75% της παραγωγής τους. 

Οι Knight and Cavusgil (1996) και Knight (1997) καθόρισαν μια περισσότε-

ρο ποσοτικοποιημένη διάσταση του όρου: «ως Born Globals χαρακτηρίζονται 

οι επιχειρήσεις που ξεκινούν τη διεθνή τους δραστηριότητα και επιτυγχάνουν 

25% ποσοστό εξαγωγών εντός τριών (3) ετών από την ίδρυσή τους». Αυτό το 

επίπεδο διεθνών πωλήσεων αν και αρκετά αυθαίρετο, επιλέχθηκε για να υπο-
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δείξει τη σημαντικότητα των διεθνών πωλήσεων για την επιχείρηση (Knight, 

1997). Επίσης καθορίζεται ότι οι διεθνείς δραστηριότητες είναι αποτέλεσμα 

προγραμματισμένης συμπεριφοράς και όχι μιας «πίεσης» από το εξωτερικό 

(π.χ. εμφάνιση συγκεκριμένης ζήτησης).  

Ο όρος χρησιμοποιήθηκε ακολούθως σε αρκετές έρευνες (π.χ. Autio and Sa-

pienza, 2000, Harveston, 2000, Moen, 2002, Rasmussen et al. 2001, Rialph-

Criado, Rialph-Criado and Salas, 2002, Saarenketo, 2002, Servais and Ras-

mussen, 1999), πολλές φορές παραλλαγμένος ως προς τα μετρήσιμα χαρα-

κτηριστικά του. Για παράδειγμα οι Kandasaami and Huang (2000) καθόρισαν 

το πλήθος των χωρών σε πέντε (5) και το ποσοστό των διεθνών πωλήσεων σε 

40%, ενώ μείωσαν τον χρόνο από την ίδρυση σε δυο (2) έτη. Ομοίως ο Har-

veston (2000) καθορίζει τις διεθνείς πωλήσεις σε 25%, τις χώρες σε τρείς (3) 

και τα έτη από την ίδρυση σε τρία (3). Τέλος, ο Moen (2002) χαρακτηρίζει τις 

επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά το 1990 και έφτασαν το 25% σε διεθνείς 

πωλήσεις έως το 2002 ως «born globals». 

 
3.1.3 International New Ventures («Νέες Διεθνείς Επιχειρήσεις») 

Οι Oviatt and McDougall (1994) παρουσίασαν τον όρο International New 

Venture ως «τις επιχειρήσεις που, από την ίδρυσή τους, επιδιώκουν να αποκο-

μίσουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τον συνδυασμό πόρων και 

πωλήσεων σε διάφορα σημεία του πλανήτη». Επιπλέον προσδιόρισαν τις ακό-

λουθες, επί μέρους κατηγορίες των International New Ventures, βάσει του 

πλήθους των χωρών που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και του πλήθους 

των δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας που συνδυάζονται σε διεθνές επί-

πεδο (βλ. και Πίνακα 3): 

1) Τις επιχειρήσεις διεθνούς αγοράς («international market makers)», που 

κυρίως εμπλέκονται σε εξαγωγικές ή εισαγωγικές δραστηριότητας, εστιάζο-

ντας σε: 1.1) λίγες χώρες, οπότε χαρακτηρίζονται ως εισαγωγικές / εξαγωγι-

κές επιχειρήσεις ή 1.2) σε πολλές χώρες, οπότε χαρακτηρίζονται ως επιχειρή-

σεις πολυεθνικής εμπορίας («multinational traders») 

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       37 
 



Κεφάλαιο  3 – Γ.Δ.Ε.: Ανάλυση του Φαινομένου – Ορισμοί – Χαρακτηριστικά 

  

2) Τις γεωγραφικά εστιαζόμενες επιχειρήσεις («geographically focused 

start-up»), που επιδιώκουν οφέλη από την εξυπηρέτηση των ειδικών απαιτή-

σεων μιας συγκεκριμένης περιοχής – χώρας, με τη χρήση ξένων πόρων, συν-

δυάζοντας πολλαπλές λειτουργίες της αλυσίδας αξίας.  

3) Τις παγκοσμίως ιδρυόμενες επιχειρήσεις («global start-up»), που, όπως 

προαναφέρθηκε (βλ. 3.1.1.), από την ίδρυσή τους, επιδιώκουν να αποκομί-

σουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τον εκτεταμένο συντονι-

σμό πολλαπλών επιχειρησιακών λειτουργιών, ο γεωγραφικός τόπος των ο-

ποίων είναι απεριόριστος. 

 

Πίνακας 3: Κατηγορίες των Νέων Διεθνών Επιχειρήσεων (International 
New Ventures)  

ΠΛΗΘΟΣ ΧΩΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ 
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΧΩΡΕΣ 
Λίγες Πολλές  

 
1 Επιχειρήσεις διεθνούς αγοράς  

(«international market makers») 
Λίγες 

(κυρίως Logistics) 1.1 Εισαγωγικές / εξαγωγικές 
επιχειρήσεις  

(«export/import start-up») 

1.2 Επιχειρήσεις πολυεθνικής 
εμπορίας 

(«multinational traders») 

Πολλές 
2. Γεωγραφικά εστιαζόμενες  

επιχειρήσεις 
(«geogr. focused start-up») 

3. Παγκοσμίως ιδρυόμενες  
επιχειρήσεις 

(«global start-up») 

Πηγή: Oviatt and McDougall, 1994. 

 

Οι Knudsen and Madsen (2003), αναγνωρίζοντας την αξία του μοντέλου των 

Oviatt and McDougall, προέβησαν στην επέκτασή του με πιο ακριβείς κατη-

γοριοποιήσεις, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4. Πέρα από τις διεθνείς πωλή-

σεις, έλαβαν σαν κριτήριο και τις διεθνείς προμήθειες, με μικρότερη όμως 

βαρύτητα ως προς τον βαθμό διεθνοποίησης των νέων επιχειρήσεων. 
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Πίνακας 4: Προτεινόμενες κατηγορίες των Νεοϊδρυόμενων Επιχειρήσεων  

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΕΤΗ Καθόλου πωλήσεις 
εξωτερικού 

πωλήσεις εξωτερι-
κού <25% 

πωλήσεις εξωτερι-
κού >25% 

Καθόλου προμήθειες 
εξωτερικού Born local firm Born internat.seller

(πωλητής) 
Born global seller 
(πωλητής) 

Προμήθειες από  
άλλη ήπειρο <25% Born internat. firm Born internat. firm Born global firm 

Προμήθειες από  
άλλη ήπειρο >25% 

Born global sourcer 
(προμηθευτής) Born internat. firm Born global firm 

Πηγή: Knudsen and Madsen, 2003. 
 

Σχετικά πρόσφατα, αρκετές έρευνες συνδύασαν τους όρους International 

New Venture των Oviatt and McDougall (1994) και Born Global του Knight 

(1997). Για παράδειγμα, οι Hurmelinna et al. (2002) και Dominguinhos 

(2002) όρισαν ως born globals «τις επιχειρήσεις που ξεπερνούν το 25% των 

πωλήσεων εξωτερικού, εντός τριών ετών από την έναρξη της εξαγωγικής τους 

δραστηριότητας και από την ίδρυσή τους επιδιώκουν την απόκτηση ανταγωνι-

στικού πλεονεκτήματος από την αξιοποίηση πόρων και πωλήσεων σε πολλές 

χώρες». 

 
3.1.4 Συγκριτική αξιολόγηση των προσδιοριστικών όρων των Γεν-

νημένων Διεθνών Επιχειρήσεων 

Οι περισσότεροι συγγραφείς χειρίζονται τις διαφορετικές έννοιες και ορι-

σμούς των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων ως συνώνυμους ή τους χρησι-

μοποιούν λίγο αυθαίρετα, ενώ πολλοί από αυτούς αναπτύσσουν τους ορι-

σμούς, προσθέτοντας παραμέτρους ή διαφοροποιώντας ποσοτικά τους υπάρ-

χοντες, χωρίς ιδιαίτερη επεξήγηση. Παρόλο που η κάθε προσπάθεια ορισμού 

του φαινομένου έχει την αξία της, τα διάφορα μοντέλα δεν πρέπει να θεω-

ρούνται, τουλάχιστο για σημαντικές έρευνες μεγάλης κλίμακας, ως ταυτόση-

μα (Wakee, 2004).  

Γενικά, οι διαστάσεις – κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς για 

τον προσδιορισμό των διαφόρων όρων που σχετίζονται με τις Γεννημένες Δι-

εθνείς Επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω:  
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1) Αντικείμενο διεθνών δραστηριοτήτων (πωλήσεις ή άλλες δραστηριότητες 

αλυσίδας αξίας) 

2) Ένταση / επιτεύγματα διεθνών δραστηριοτήτων (π.χ. ποσοστό πωλήσεων) 

3) Ηλικία επιχείρησης 

4) Χρονισμός έναρξης των διεθνών δραστηριοτήτων (σε σχέση με τον χρόνο 

ίδρυσης). 

5) Βαθμός παγκόσμιας διασποράς των διεθνών δραστηριοτήτων  

6) Σκοπός των διεθνών δραστηριοτήτων (στρατηγική επιλογή) 

7) Τεχνολογικό επίπεδο 

8) Μέγεθος επιχείρησης 

Βάσει αυτών των κριτηρίων, παρουσιάζονται στον Πίνακα 5 οι διαφορές των 

θεμελιωδών αναγνωρισθέντων όρων. 
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Πίνακας 5: Συγκριτική αξιολόγηση προσδιοριστικών όρων Γ.Δ.Ε. βάσει 
χαρακτηριστικών κριτηρίων  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ-
ΤΩΝ 

GLOBAL STARTUP BORN GLOBAL INTERNATIONAL 
NEW VENTURE 

Αντικείμενο / φύση 
δραστηριότητας 

- Συνδυασμός πολλα-
πλών λειτουργιών 
προστιθέμενης αξίας 
(Oviatt and 
McDougall 1994) 

- Διεθνείς πωλήσεις 
(Knight 1997, Knight 
and Cavusgi 1996, 
Harveston 2000, 
Moen 2002) 

- Συνδυασμός πόρων 
και πωλήσεις προϊό-
ντων με την ευρεία 
έννοια (outputs) 
(McDougall and 
Oviatt 1994) 

Ένταση δραστηριό-
τητας 

- Δεν αναφέρεται  - Διεθνείς πωλήσεις 
>25% (Knight 1997, 
Knight and Cavusgil  

- 1996, Harveston 
2000, Moen 2002)  

- Δεν αναφέρεται  

Χρόνος εισόδου - Από την ίδρυση 
inception (με αισθητές 
δεσμεύσεις) 
(McDougall et al., 
1994)  

-  Εντός 3 ετών (π.χ. 
Knight 1997).  

-  Συγκεκριμένα επι-
τεύγματα (π.χ. 25% 
πωλήσεων) εντός 3 
ετών (π.χ. Harveston 
2000) ή και παραπάνω 

- Από ίδρυσης (McDou-
gall and Oviatt, 1994) 

Ηλικία επιχείρησης - Βάσει του όρου, νεοϊ-
δρυθείσα 

- < 20 ετών (Knight 
1997, Rasmussen et 
al.)  

- < 10 ετών (Moen 
2002)  

- Δεν αναφέρεται  

Σκοπός  - Απόκτηση σημαντικών 
ανταγωνιστικών πλεο-
νεκτημάτων 
(McDougall and 
Oviatt, 1994)  

- Δεν αναφέρεται 
(Knight 1997, 
Harveston 2000)  

- Απόκτηση σημαντικών 
ανταγωνιστικών πλεο-
νεκτημάτων 
(Hurmelinna et al. 
2002, Dominguinhos 
2002)  

- Απόκτηση σημαντικών 
ανταγωνιστικών πλεο-
νεκτημάτων 

- (McDougall and 
Oviatt 1994)  

- Δεν αναφέρεται 
(Jones, 2001)  

Βαθμός παγκόσμιας 
διασποράς  

- Απεριόριστο πλήθος 
κρατών (McDougall 
and Oviatt, 1994)  

- Δεν αναφέρεται 
(Knight 1997)  

- > 3 χώρες (Harveston 
2000)  

- > 5 χώρες 
(Kandasaami and 
Hoang 2000)  

- Αναλόγως υποκατηγο-
ρίας, πολλές ή λίγες 
(McDougall and 
Oviatt 1994)  

- Πολλές (Jones 2001)  

Τεχνολογικό επίπε-
δο 

- Δεν αναφέρεται  - Δεν αναφέρεται  - Δεν αναφέρεται  

Πηγή: Wakee, 2004. 
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Επίσης, σύμφωνα με τους Rasmussen and Madsen (2002), μόνο οι προδια-

γραφόμενες ως «global start-ups» επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούνται ως 

πραγματικές γεννημένες διεθνείς, μιας και ορίζονται ως ιδιαίτερα ευέλικτες, 

δρουν προληπτικά, δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα δικτύων και σχέσεων 

και επιτυγχάνουν ταχύτερη διεθνοποίηση (Rasmussen and Madsen, 2002). 

 
 
3.2 Ερμηνευτικοί παράγοντες εμφάνισης του φαινομένου των Γ.Δ.Ε. 
Στο Κεφάλαιο 2, όπου αντιμετωπίζεται θεωρητικά το φαινόμενο της διεθνο-

ποίησης, αναφέρθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν γενικά τη διεθνοποίη-

ση των επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής τους. Παρα-

κάτω συγκεκριμενοποιούνται οι παράγοντες που σχετίζονται με την ώθηση 

μιας νεοϊδρυόμενης επιχείρησης στη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της, 

γεγονός που την καθιστά Γεννημένη Διεθνή. Οι εν λόγω παράγοντες μπορούν 

γενικά να επιμεριστούν σε τρεις κατηγορίες, πηγάζοντας από:  

1) τις νέες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς (π.χ. μειωμένοι φραγμοί),  

2) τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. τηλεπικοινωνίες) και  

3) στο αναβαθμισμένο ανθρώπινο παράγοντα (π.χ. επιχειρηματίες και στε-

λέχη με εξαρχής διεθνή εμπειρία), 

Οι Oviatt and McDougall ερευνώντας διεξοδικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

έξι Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων συμπέραναν ότι έξι (6) είναι οι καθο-

ριστικοί παράγοντες της δημιουργίας τους (McDougall and Oviatt 1991, 

Oviatt et al., 1991,1993):  

- το παγκόσμιο όραμα και προσανατολισμός των ιδρυτών τους, που επι-

διώκουν να αποκτήσουν του καλύτερους δυνατούς πόρους, συμπεριλαμβα-

νομένου του ανθρώπινου δυναμικού, με το λιγότερο δυνατό κόστος, οπου-

δήποτε στον κόσμο αυτά προσφέρονται. 

- η ευκαιρία για αξιοποίηση, σε διεθνές επίπεδο, ενός ιδιαίτερου χαρα-

κτηριστικού της επιχείρησης όπως η τεχνολογική ή λειτουργική υπεροχή, 

προκειμένου να θέσουν νέα παγκόσμια δεδομένα, προλαβαίνοντας τον α-

νταγωνισμό. 
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- η τάση πού παρατηρείται σε ορισμένους κλάδους για διεθνοποίηση, με 

σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας ή την αξιοποίηση επιπλέον 

ευκαιριών.  

- η αποφυγή των αρνητικών αποτελεσμάτων στην επιχείρηση, λόγω αδρά-

νειας στην εσωτερική αγορά.  

- η ανάγκη για χρηματοδότηση, που πιθανό να είναι ευκολότερη και με ευ-

νοϊκότερους όρους στις διεθνείς αγορές, με δεδομένη και τη διεθνοποίηση 

των χρηματαγορών. 

- η απαίτηση για άμεση αντίδραση στις πρωτοβουλίες των ανταγωνιστών 

στις διεθνείς αγορές 

Οι Coviello and Munro (1995) ερευνώντας σε βάθος τέσσερις περιπτώσεις 

επιχειρήσεων λογισμικού της Ν. Ζηλανδίας, κατέληξαν στο ότι η ταχεία διε-

θνοποίησή τους σε πολλές γεωγραφικές περιοχές καθορίστηκε από τους ακό-

λουθους παράγοντες:  

- τον υψηλής διεθνούς ανταγωνιστικότητας κλάδο τους, σε συνδυασμό με 

τον περιορισμένο κύκλο ζωής των προϊόντων τους, που επέβαλλαν τη δι-

εθνοποίηση για λόγους ανταγωνισμού και επιβίωσης. Ο βαθμός διεθνοποί-

ησης του κλάδου ως παράγοντας διεθνοποίησης της επιχείρησης υποστηρί-

χθηκε και από έρευνες των Rasmussen, Madsen and Evangelista (2001).  

- το μέγεθος της εγχώριας αγοράς που όντας μικρό, ωθεί τις επιχειρήσεις 

σε άμεση διεθνή επέκταση, ως μόνη οδό ανάπτυξης. Τα μέγεθος της αγο-

ράς υποστηρίχθηκε και από έρευνες των Lindqvist (1990, 1997) και 

Madsen and Servais (1997).  

- την επίδραση των συνεργατών της επιχείρησης, που ανήκοντας στο ίδιο 

δίκτυο, δρουν καταλυτικά, ωθώντας ή συμπαρασύροντας την επιχείρηση. 

Ο Bell (1995) σημειώνει ότι η δικτυακή προσέγγιση παίζει σημαντικό 

ρόλο στην άμεση διεθνοποίηση, αναφέροντας το φαινόμενο των επιχειρή-

σεων λογισμικού που διεθνοποιούνται ακλουθώντας τη διεθνοποίηση πε-

λατών τους ή βοηθούμενες από προμηθευτές του εξωτερικού. 
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Οι Bloodgood and Sapienza's (1996) μελετώντας τη διεθνοποίηση δυναμικών 

επιχειρήσεων των ΗΠΑ, εντόπισαν ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις είχαν εξαρχής 

διεθνή παρουσία εξαιτίας:  

- Της ιδιοσυγκρασίας - συνθηκών του κλάδου τους, που για λόγους αντα-

γωνισμού την επέβαλε 

- Για να εκμεταλλευτούν μοναδικούς συνδυασμούς πόρων που διέθεταν. 

Τέτοιοι πόροι ήταν, για παράδειγμα, η κορυφαία διεθνής εμπειρία της ι-

δρυτικής διοικητικής ομάδας ή η ιδιαίτερη τεχνογνωσία και οι καινοτομίες 

που διέθετε η επιχείρηση 

Τους εν λόγω παράγοντες υποστήριξαν με έρευνές τους και οι Oviatt and 
McDougall (1995), Roberts and Senturia (1996) και Madsen and Servais 
(1997).  

Επιπλέον, σημαντικοί, εξωτερικοί παράγοντες που έκαναν εφικτή την άμεση 

διεθνοποίηση των επιχειρήσεων κρίνονται: 

- Η αυξανόμενη ομογενοποίηση των διεθνών αγορών (Bloodgood and Sa-

pienza, 1996, Madsen and Servais, 1997) (κοινοί όροι λειτουργίας, παρό-

μοια συμπεριφορά καταναλωτών κλπ.),  

- Η ραγδαία ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών και τηλεπικοινωνιών. Οι 

μεταφορές των προσώπων και των αγαθών έγιναν περισσότερο συχνές, α-

ξιόπιστες και οικονομικές, συνεπώς τα κοστολογικά εμπόδια της διεθνο-

ποίησης περιορίστηκαν. Επιπλέον, με τη βελτίωση των τηλεπικοινωνιών, 

οι παγκόσμιες αγορές έγιναν περισσότερο προσβάσιμες και με χαμηλό κό-

στος, ακόμα και για μικρές επιχειρήσεις, προς όφελος τόσο των καθημερι-

νών λειτουργιών της (π.χ. διεθνείς πωλήσεις), όσο και της συλλογής πλη-

ροφόρησης για τις διεθνείς αγορές – εξελίξεις. 

- Η ανάπτυξη της πληροφορικής και γενικότερα η ανάπτυξη της τεχνολο-

γίας των διεργασιών (παραγωγική διαδικασία) (Oviatt and McDougall 

1994, Knight and Cavusgil, 1996, Fraser and Oppenheim, 1997). Οι νέες 

παραγωγικές διεργασίες κατέστησαν την παραγωγή μικρής κλίμακας οικο-

νομική, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η εξειδίκευση των προϊόντων (cus-
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tomization) βάσει των απαιτήσεων τμημάτων της αγοράς (niche 

production). 

Αντίστοιχα με τους McDougall and Oviatt (1991), οι Fraser and Oppenheim 

(1997) αναγνώρισαν την ανάπτυξη, την κινητικότητα και την ολοκλήρωση 

των παγκόσμιων χρηματαγορών και χρηματοδοτικών φορέων σαν οδη-

γούς της γρήγορης διεθνοποίησης. 

Το φαινόμενο της αύξησης της εξειδίκευσης που οδηγεί σε εστιασμένες 

διεθνείς αγορές, αναγνωρίζεται επίσης σαν σημαντικός παράγοντας 

(Lindqvist 1990, 1997, Knight and Cavusgil 1996, Madsen and Servais 1997, 

Keeble et al., 1998), όπως και το αναπόφευκτο υψηλό κόστος έρευνας και 

ανάπτυξης (R&D), ειδικά σε καινοτόμους κλάδους, που επιβάλει την άμεση 

διεθνοποίηση των νέων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση του κόστους 

(Lindqvist 1990, 1997) π.χ. μέσα από υψηλότερες πωλήσεις ή συνεργασίες. 

Άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι η εξωτερική έλξη για άμεση διεθνοποίη-

ση που δέχεται η νεοϊδρυθείσα επιχείρηση από τους εσωτερικούς και εξω-

τερικούς πελάτες της (Roberts and Senturia, 1996) αλλά και ο έντονος α-

νταγωνισμός σε εσωτερικό επίπεδο, που δεν της αφήνει περιθώρια ανάπτυ-

ξης (Jolly et al., 1992, Shrader et al., 1996). 

Δυο ακόμη παράγοντες που επηρεάζουν την άμεση διεθνοποίηση των Γ.Δ.Ε. 

είναι: 

- Η μείωση της σημασίας των εθνικών εμπορικών συνόρων στις διεθνείς 

συναλλαγές, π.χ. με τη μείωση των φραγμών εισόδου, που δίνουν την ευ-

καιρία στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, να πραγματοποιούν συναλλαγές 

στην παγκόσμια οικονομία (Ohmae 1990, 1995, Rennie, 1993, Fraser and 

Oppenheim, 1997).  

- Οι ανήσυχοι επιχειρηματίες, που διαβλέπουν τις διεθνείς ευκαιρίες στις 

διεθνείς αγορές και τις εκμεταλλεύονται με τον συνδυασμό πόρων σε πα-

γκόσμιο επίπεδο (McDougall, 1989, Oviatt and McDougall, 1994). Παρά-

γοντες δε όπως η εκπαίδευση ή η διεθνής εμπειρία της διοίκησης μειώνουν 

αισθητά την ψυχολογική απόσταση των ξένων αγορών. 
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Μέρος των αλλαγών στις συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς, που βοηθά στην 

εμφάνιση των Γ.Δ.Ε. είναι και η αυξανόμενη ικανότητα του ανθρώπινου 

δυναμικού, που ακόμα από το στάδιο των σπουδών, αποκτά διεθνή εμπειρία 

(π.χ. 50.000 νέοι ετησίως εντάσσονται σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτη-

τών στην Ε.Ε.). Αυτή η κινητικότητα μεταξύ εθνοτήτων και πολιτισμών δη-

μιουργεί σημαντικό ποσοστό μελλοντικών ικανών στελεχών σε διεθνείς συ-

ναλλαγές. Παράλληλα η μετακίνηση προσώπων συνεισφέρει εν μέρει στην 

ομογενοποίηση των αγορών (προτιμήσεις, αγοραστική συμπεριφορά κλπ.) 

(Madsen and Servais, 1997). 

Παράγοντες διεθνοποίησης Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας 

 Αξίζει να γίνει ειδική αναφορά στις μικρές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογί-

ας, που αποτελούν, ίσως, το κυριότερο ποσοστό των Γ.Δ.Ε. και οδηγούνται 

στην άμεση διεθνοποίηση, κυρίως λόγω της ιδιοσυγκρασίας του κλάδου τους. 

Εμπειρικές έρευνες έδειξαν ότι η ταχεία διεθνοποίηση είναι για αυτές ζωτι-

κής σημασίας (Litvak, 1990, Coviello and Munro, 1995, Oakley, 1996) και 

κύριοι παράγοντές της είναι η επιταχυνόμενη παγκοσμίως τεχνολογική καινο-

τομία, που καθιστά τον κύκλο ζωής των προϊόντων τους εξαιρετικά μικρό, 

καθώς και το υψηλό κόστος έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Ο συνδυασμός 

αυτός καθιστά σχεδόν απαγορευτικό τον εγχώριο προσανατολισμό. Επιπλέ-

ον, οι μελέτες έδειξαν ότι ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός και ο εκτενής 

βαθμός διεθνοποίησης των κλάδων υψηλής τεχνολογίας, καθιστούν τη διε-

θνοποίηση των σχετικών επιχειρήσεων αναπόφευκτα άμεση. 

Δεδομένου ότι παρατηρείται παγκόσμια τυποποίηση στην γλώσσα των κατα-

ναλωτών / χρηστών, τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας τυγχάνουν σημαντικής 

σύγκλισης σε επίπεδο παγκόσμιου ανταγωνισμού (Levitt, 1983). Αυτή η τυ-

ποποίηση μειώνει σημαντικά το ρίσκο ελλιπούς πληροφόρησης για τη διεθνή 

αγορά, που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα διεθνοποίησης των μικρομε-

σαίων επιχειρήσεων (Roberts and Senturia, 1996). Από την άλλη, το περι-

βάλλον που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, χα-

ρακτηρίζεται από απρόβλεπτες και υψηλής ταχύτητας αλλαγές, μεταβλητό-

τητα και υπερβολικό ανταγωνισμό (D'Aveni and Gunther, 1995, Evans and 
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Wurster, 2000, Riolli-Saltzman and Luthans, 2001). Σε ένα τέτοι-

ο περιβάλλον, η καινοτομία, η ανάπτυξη προϊόντων και η διαχείριση της ε-

φοδιαστικής αλυσίδας μεταβάλλονται με σημαντικά αυξημένους ρυθμούς, 

επηρεάζοντας σημαντικά τις επιχειρήσεις αλλά και ολόκληρους κλάδους, ενώ 

οι παραδοσιακές στρατηγικές δεν είναι πλέον κατάλληλες (Brown and 

Eisenhardt, 1997). Απαιτείται από τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας ευε-

λιξία, συνεχής αναπροσαρμογή της οργανωσιακής κουλτούρας και μελλοντι-

κό προσανατολισμό, για την καλύτερη αντιμετώπιση του ταχύτατα εξελισσό-

μενου περιβάλλοντός τους (Riolli-Saltzman and Luthans, 2001, Evans and 

Wurster, 2000).  

Σε έρευνα επί ογδόντα δύο (82) μικρομεσαίων επιχειρήσεων υψηλής τεχνο-

λογίας (Lindell and Karagozoglu, 1997), βρέθηκε ότι οι στρατηγικές ευκαιρί-

ες αποτέλεσαν τον κύριο παράγοντα διεθνοποίησης αυτών. Ως μεγαλύτερο δε 

εμπόδιο αντιμετώπιζαν την έλλειψη διοικητικής εμπειρίας και ικανότητας στη 

διεθνή επιχειρηματικότητα.  

Σε έρευνα επιχειρήσεων Η/Υ της Μασαχουσέτης εντοπίστηκαν οι εξής παρά-

γοντες / κίνητρα διεθνοποίησης: 1) τοπικοί πελάτες με εγκαταστάσεις στο 

εξωτερικό, 2) συνεργαζόμενοι διανομείς του εξωτερικού, 3) ξένοι πελάτες, 

4) τοπικοί συνεργαζόμενοι διανομείς, και 5) προληπτική απόφαση της διοί-

κησης, εκ των οποίων οι παράγοντες 4 και 5 ήταν εμφανώς ισχυρότεροι των 

υπολοίπων.  

Σε άλλη έρευνα μικρών επιχειρήσεων λογισμικού βρέθηκε ότι οι κύριοι πα-

ράγοντες διεθνοποίησης σχετίζονταν με την ύπαρξη ξένων προμηθευτών 

hardware, με εθνικούς κανόνες διακίνησης λογισμικού και με παραχώρηση 

δικαιωμάτων παραγωγής και εμπορίας (licensing). Η συντριπτική πλειοψη-

φία αυτών ξεκίνησαν εξαγωγές πριν από τις εγχώριες πωλήσεις. Όλες οι εν-

δείξεις της έρευνας έδωσαν το συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις λογισμικού 

διεθνοποιούνται ταχύτατα, με μεγαλύτερα εμπόδιά τους την επιλογή μεθόδων 

εισόδου στη διεθνή αγορά και την περιορισμένη διάθεση ανθρώπινων και 

χρηματοδοτικών πόρων (Bell, 1995).  
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3.3 Χαρακτηριστικά των επιτυχημένων Γ.Δ.Ε. 
Γενικά, οι Γ.Δ.Ε. σχετίζονται με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιορισμένου 

προσωπικού, περιορισμένων πόρων και εμπειρίας στη διεθνή επιχειρηματι-

κότητα, εσωτερική αγορά περιορισμένου ενδιαφέροντος και εξειδικευμένα 

προϊόντα παγκόσμιου ενδιαφέροντος (Gabrielsson and Al-Obaidi, 2004). 

Σύγχρονες έρευνες επιμένουν σε αυστηρότερα χαρακτηριστικά αυτών, λαμ-

βάνοντας υπόψη τη στρατηγική πλευρά το επιχειρήσεων, κατά την οποία οι 

Γ.Δ.Ε. (Luostarinen and Gabrielsson, 2004):  

1) ξεκινούν τη διεθνή δραστηριότητα παράλληλα ή και πριν την εδραίωσή 

τους στην εσωτερική αγορά,  

2) βασίζουν εξ αρχής το όραμα και την αποστολή τους στην παγκόσμια αγο-

ρά,  

3) σχεδιάζουν τα προϊόντα, τις υποδομές, τα συστήματα και τα χρηματοοικο-

νομικά τους σε παγκόσμια βάση,  

4) οραματίζονται να κυριαρχήσουν στη διεθνή αγορά,  

5) εφαρμόζουν διαφορετικές στρατηγικές και παγκόσμιο μάρκετινγκ από τις 

παραδοσιακές επιχειρήσεις,  

6) αναπτύσσονται με εξαιρετικά διεθνείς ρυθμούς. 

Στις ακόλουθες παραγράφους, παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά 

των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων, που αποτελούν και στοιχεία επιβί-

ωσης - επιτυχίας αυτών στις διεθνείς τους δραστηριότητες. Επιλέχθηκε ως 

κεντρική αναφορά αυτή των Oviatt et al. (1995), που είναι από τους σημα-

ντικότερους ερευνητές του φαινομένου. Παράλληλα γίνονται συμπληρωματι-

κές, εμβόλιμες αναφορές άλλων ερευνητών.  

• Παγκόσμιο όραμα εξ αρχής 

Πιθανώς το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που συνδέεται με την επιτυχία 

των Γ.Δ.Ε. είναι ότι οι ιδρυτές τους δεν περιορίζουν – εγκλωβίζουν το ενδι-

αφέρον τους σε μια χώρα – αγορά. Ο ιδρυτής πρέπει να είναι σε θέση να έχει 

και να μπορεί να μεταδίδει στους συσχετιζόμενους με την επιχείρηση παγκό-
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σμιο όραμα, μιας και η παγκόσμια επιχείρηση προϋποθέτει παγκόσμιο τρόπο 

σκέψης. 

• Συντονισμός των λειτουργιών της επιχείρησης σε παγκόσμιο επίπεδο 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια Γ.Δ.Ε. είναι θεμελιώδους σημασίας. 

Για να το επιτύχει απαιτούνται ικανότητες διακίνησης πληροφοριών, συνδυ-

ασμού ικανοτήτων και καταμερισμού αρμοδιοτήτων, σε γεωγραφικώς δια-

σκορπισμένα σημεία. Παραδείγματος χάριν, επιχειρήσεις που έχουν την ικα-

νότητα να αποκτήσουν τεχνογνωσία σε μια μονάδα κάποιας χώρας και άμεσα 

να μεταφέρουν τη γνώση σε κάποια άλλη μονάδα τους, σε άλλη χώρα, χωρίς 

εμπόδια στον κύκλο παραγωγής ή χωρίς φραγμούς (π.χ. γλώσσας), μπορεί να 

αποκομίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πέρα από το τοπικό και σε διε-

θνές επίπεδο.  

Ο εν λόγω συντονισμός επιτυγχάνεται σε πολλά επίπεδα (Jolly et al., 1992), 

όπως με την άμεση συνεργασία των ανώτατων διοικητικών στελεχών για τον 

καθορισμό και υλοποίηση κοινών στόχων, τη μεταφορά και υποστήριξη του 

οράματος από το προσωπικό όλων των μονάδων, τις κατά πρόσωπο συνα-

ντήσεις των στελεχών, τις συνεχείς εξ’ αποστάσεως επαφές κλπ. Γι’ αυτό, η 

Γ.Δ.Ε. πρέπει εξαρχής να διασφαλίσει άριστες τηλεπικοινωνιακές υποδομές, 

πολύ πιο αναβαθμισμένες από ότι θα απαιτούνταν σε μια νεοϊδρυθείσα, τοπι-

κή επιχείρηση αντίστοιχου μεγέθους (Oviatt et al., 1995) 

Ο συντονισμός σε παγκόσμιο επίπεδο εφοδιάζει την επιχείρηση με ευελιξία, 

ώστε να αντιδρά στις εξωτερικές απειλές, από όπου κι αν προέρχονται, με 

εναλλακτικούς τρόπους αντίδρασης. Η λιγότερο συντονισμένη επιχείρηση 

κινδυνεύει τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο από τους ανταγωνιστές 

της (Oviatt and McDougall, 1995). 

• Διοίκηση με Διεθνή Εμπειρία  

Η διεθνής εμπειρία των μελών της διοίκηση και οι επαφές τους με διεθνή δί-

κτυα θεωρούνται επίσης σημαντικά χαρακτηριστικά των Γ.Δ.Ε. (Oviatt and 

McDougall, 1995). Εφόσον οι Γ.Δ.Ε. διεθνοποιούνται με την ίδρυσή τους, ή 

κοντά σε αυτή και η διεθνοποίησή τους είναι ταχύτατη, υπάρχει απαίτηση 

για άμεση πρόσβαση σε γνώσεις διεθνούς επιχειρηματικότητας και μάρκε-
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τινγκ. Ιδρυτές χωρίς προηγούμενη εμπειρία μπορούν, προσλαμβάνοντας μια 

έμπειρη διοικητική ομάδα και τα κατάλληλα στελέχη, να προσδώσουν στην 

επιχείρηση αυτά τα στοιχεία. Η έλλειψη αντίληψης σχετικά με τις διεθνείς 

επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να καταστήσει μικρά προκύπτοντα θέμα-

τα ως καταστροφικά. Τέλος, με την έμπειρη διοίκηση, επιτυγχάνεται η καλύ-

τερη προσέγγιση των διεθνών πολιτισμικών στοιχείων των αγορών ενδιαφέ-

ροντος.  

• Ισχυρές σχέσεις με διεθνή επιχειρηματικά δίκτυα  

Η προαναφερθείσα σημαντική προηγούμενη διεθνής εμπειρία, εκτός των άλ-

λων, βοηθά στην εδραίωση διεθνών επιχειρηματικών σχέσεων. Καμιά Γ.Δ.Ε. 

δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς διασυνδέσεις με τυπικά και άτυπα επιχειρημα-

τικά δίκτυα και σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με χρηματοδότες, προμη-

θευτές, διανομείς, κλπ. Οι νέες επιχειρήσεις, ελλείψει πόρων, είναι περισσό-

τερο εξαρτώμενες από τα υποστηρικτικά δίκτυα επιχειρηματικών σχέσεων 

(Oviatt and McDougall, 1995). Ειδικά η συμμετοχή σε δίκτυα πληροφόρη-

σης, μπορεί να παρέχει στην επιχείρηση ζωτική αρχική γνώση διεθνούς δρα-

στηριότητας (Knight and Cavusgil, 1996). 

Εκτός αυτού, η εμπλοκή σε δίκτυα διεθνών συνεργασιών για πρόσβαση σε 

ζωτικούς επιχειρηματικούς πόρους, παρά η απόκτηση των πόρων αυτών, εί-

ναι γενικά καλύτερη πρακτική διεθνούς επιχειρηματικότητας (Buckley, 

1988) και ίσως η μόνη επιλογή για νεοϊδρυθείσες, μη εύρωστες επιχειρήσεις 

(Aldrich and Zimmer, 1986).  

Από μόνο του το διεθνές όραμα δεν αρκεί για τη διεθνή ανάπτυξη, αλλά πρέ-

πει να υποστηρίζεται από δίκτυα πέρα από τα εθνικά σύνορα.  

 

• Εξαιρετική Τεχνολογία και ικανότητες Μάρκετινγκ  

Οι Γ.Δ.Ε. επιδιώκουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της διαφοροποί-

ησης, δίδοντας μεγαλύτερη έμφαση στην καινοτομία των προϊόντων, στην 

ποιότητα, στην εξυπηρέτηση και στο marketing ως θεμελιώδεις στρατηγικές 

επιλογές (McDougall, Oviatt and Shrader, 2003). Με σκοπό να ανταπεξέλ-

θουν στον ισχυρό ανταγωνισμό των παραδοσιακών πολυεθνικών επιχειρήσε-
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ων (που γνωρίζουν την αγορά στόχο, επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας 

κλπ.) πρέπει να εισάγουν πρώτες στην αγορά εξαιρετικά προϊόντα / υπηρεσί-

ες υψηλής αξίας και, ελλείψει πόρων, να στηριχθούν σε άυλα περιουσιακά 

στοιχεία όπως το αποκλειστικό know- how (Oviatt and McDougall, 1995). 

Για να επιτευχθεί αυτό, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να 

είναι πολύ αποτελεσματική. Η διαρκής καινοτομία μπορεί να κρατήσει την 

επιχείρηση μπροστά από τους ανταγωνιστές της.  

Σύμφωνα με τους Knight and Cavusgil (1996), στην επιτυχία συνεισφέρει και 

ο πραγματικός προσανατολισμός στις ανάγκες των πελατών καθώς και η ε-

στίαση σε συγκεκριμένες αγορές (niche markets). Η ζήτηση για εξειδικευμέ-

να και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών προϊόντα, δημιουργεί 

τμήματα διεθνούς αγοράς, που προσφέρουν ευκαιρίες στις Γ.Δ.Ε., όντας αυ-

τές γρηγορότερες και πιο ευέλικτες από τους μεγάλους ανταγωνιστές τους 

(Rennie, 1993). Η εστίαση σε εξειδικευμένες μικρές αγορές, που είναι ασύμ-

φορες για τις πολυεθνικές εταιρίες, θεωρούνται κλειδιά επιτυχίας για τις 

Γ.Δ.Ε. (Kirpalani and Luostarinen, 1999).  

• Κατοχή μοναδικών άυλων «περιουσιακών» στοιχείων  

Η κατοχή ιδιαίτερων άυλων περιουσιακών στοιχείων / πλεονεκτημάτων όπως 

π.χ. εμπορικά σήματα, ικανότητες R&D, οργανωτικό ταλέντο και διοικητικές 

διεργασίες, είναι σημαντικά στις Γ.Δ.Ε. Για παράδειγμα, η επιτυχία προσελ-

κύει μιμητές, έτσι η προσφορά ιδιαίτερων προϊόντων πρέπει να είναι διαχρο-

νική και συνεπώς να στηρίζεται σε ικανότητες της επιχείρησης, όπως το ι-

διαίτερο knowhow (Barney 1990, 1991). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των επιτυχημέ-

νων Γ.Δ.Ε. είναι η συγκέντρωση εξειδικευμένης γνώσης που κατέχουν τα 

στελέχη της επιχείρησης. Συνεπώς, οι Γ.Δ.Ε. πρέπει να επιλέγουν, εκπαιδεύ-

ουν και διοικούν το ανθρώπινο δυναμικό τους πολύ αποτελεσματικά και να 

υποστηρίζουν με αυτόν τον πόρο τη συνεχή καινοτομία (Oviatt et al., 1995).  
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• Προϊόντα και Υπηρεσίες που εξελίσσονται ως προέκταση της θεμε-

λιώδους ικανότητας της επιχείρησης  

Η συνεχής καινοτομία είναι ένας «κινητός στόχος» και γι΄ αυτό, δεν μπορεί 

εύκολα να επιτευχθεί από τους ανταγωνιστές. Οι επιτυχημένες Γ.Δ.Ε. φαίνε-

ται να συνεχίζουν την καινοτομία τους χωρίς να απομακρύνονται από την 

αρχική τους ειδοποιό διαφορά, που τους διαφοροποιεί από τους ανταγωνι-

στές (π.χ. τεχνογνωσία κάποιου πεδίου) (Oviatt et al., 1995). Σε βάθος χρό-

νου, η σταδιακή και με συνέχεια ανάπτυξη της καινοτόμου επιχείρησης, 

μπορεί να δημιουργήσει εντυπωσιακούς ηγέτες της διεθνούς αγοράς. 

Για παράδειγμα, η Oxford Instruments, ενώ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της 

ως συμβουλευτική εταιρία σε θέματα μαγνητισμού, στη συνέχεια κατασκεύ-

ασε χάλκινες σπείρες για ερευνητικούς λόγους, ακολούθως μερικούς από 

τους πρώτους αξιόπιστους υπεραγώγιμους μαγνήτες και έφτασε να ιδρύσει 

την Oxford Cryogenics για την παραγωγή ηλίου που χρειάζονταν οι πελάτες 

για τη λειτουργία των μαγνητών. Με αρχή δηλαδή τη μοναδική γνώση που 

είχε σε θέματα μαγνητισμού, συνέχισε να καινοτομεί βρίσκοντας τρόπους 

αξιοποίησης αυτού του πλεονεκτήματός της (Oviatt et al., 1995).  

• Περιορισμένες εσωτερικές δεσμεύσεις 

Τα χαρακτηριστικά που θα προσέδιδαν τοπικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

σε μια νεοϊδρυόμενη επιχείρηση δεν είναι κατ’ ανάγκη ικανά να αξιοποιη-

θούν και στη διεθνή αγορά. Έτσι, η Γ.Δ.Ε. εξαρχής έχοντας διεθνή προσανα-

τολισμό προγραμματίζει τη δομή, τις πολιτικές και τις λειτουργίες της αντί-

στοιχα, αποφεύγοντας την παγίδα δέσμευσης πόρων για αντιμετώπιση του 

εσωτερικού ανταγωνισμού, που θα δρούσε ως εμπόδιο στη διεθνή ανάπτυξη 

(Ghoshal, 1987, Reuber and Fischer 1997, Cohen and Levinthal, 1990). 

• Εναλλακτικές στρατηγικές 

Έρευνες σε μικρές επιχειρήσεις τεχνολογίας έδειξαν ότι το αυξανόμενο πο-

σοστό διεθνών πωλήσεων από μόνο του δεν επιφέρει τα απαιτούμενα κέρδη 

(McDougall and Oviatt, 1996). Οι επιχειρήσεις με ευρεία διεθνή δραστηριό-

τητα επιτυγχάνουν, μέσω των στρατηγικών τους, τόσο υψηλά μερίδια αγοράς 

όσο και κερδών. Έτσι, η χρήση των κατάλληλων κατά περίπτωση στρατηγι-
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κών είναι σημαντική στην επιτυχία των Γ.Δ.Ε. (McDougall and Oviatt, 

1996).  

• Σύντομη απόκτηση κρίσιμου μεγέθους 

Σε μερικές Γ.Δ.Ε. απαιτείται, λόγω αντικειμένου, να καλύψουν άμεσα, ει δυ-

νατόν από την αρχή, μεγάλο μέρος του πλανήτη με ένα δίκτυο τεχνολογίας 

και ανθρώπινου δυναμικού, για να παρέχουν προϊόντα, υπηρεσίες και πλη-

ροφορίες μεγάλης διασποράς, με επιτυχία. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς επι-

χειρήσεις όπως το CNN και την American Express για να εκτιμήσει τις απαι-

τήσεις σε πόρους για την εφαρμογή επιτυχημένης παγκόσμιας στρατηγικής. 

Το να αποκτήσει λοιπόν μια Γ.Δ.Ε., εγκαίρως, επαρκές για τους σκοπούς της 

μέγεθος είναι πολλές φορές κρίσιμο και απαιτεί περισσότερο εστιασμένη πα-

γκόσμια στρατηγική καθώς και ικανότητα εφαρμογής της στρατηγικής με 

συνέπεια και υψηλό ρυθμό (Hordes et al., 1995). 

• Χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικής φύσης 

Οι Γ.Δ.Ε. αντιμετωπίζουν επιχειρηματικούς κινδύνους τόσο λόγω του μικρού 

τους αρχικού μεγέθους όσο και λόγω της έλλειψης εμπειρίας. Έτσι, πιθανόν 

οι Γ.Δ.Ε. που έχουν εξωτερικό έλεγχο – υποστήριξη κινδυνεύουν λιγότερο 

από λανθασμένες διοικητικές επιλογές (Shrader et al., 2000). Θεωρείται ότι 

οι εναλλακτικές διοικητικές δομές μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα λή-

ψης αποφάσεων σε μια επιχείρηση και έτσι να βοηθήσουν την έναρξη της 

διεθνούς της δραστηριότητας, τουλάχιστο στα πρώτα της βήματα (Oviatt and 

McDougall, 1994, Gleason and Madura, 2006). Οι επιχειρήσεις Venture 

Capital (επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού ρίσκου) για παράδειγμα, δρουν ως 

σημαντικοί παράγοντες ελέγχου της διοίκησης (Gompers, 1995, Megginson 

and Weiss, 1991, Brav and Gompers, 1997) ενώ μπορεί να ενθαρρύνουν την 

επιχείρηση να γίνει σύντομα διεθνής (Grimes, 2004).  

Επιπρόσθετα, εφόσον οι Γ.Δ.Ε. υπόκεινται σε ταχεία διεθνοποίηση, αναμένε-

ται να είναι ευάλωτες σε διεθνείς οικονομικές αλλαγές (π.χ. συναλλαγματι-

κές ισοτιμίες). Για τον λόγο αυτόν απαιτείται να έχουν χρηματοοικονομική 

ευελιξία, που εν μέρει επιτυγχάνεται, προληπτικά, με χαμηλή χρηματοοικο-

νομική μόχλευση. 
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Από εμπειρική έρευνα σε ΜΜΕ επιβεβαιώθηκε ότι στο χρηματοδοτικό σχήμα 

των Γ.Δ.Ε., υπάρχει μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή venture capital 

και χαμηλότερα επίπεδα χρηματοοικονομικής μόχλευσης, από ότι στις πα-

ραδοσιακές τοπικές επιχειρήσεις (Gleason and Madura, 2006) 

 

Στο Σχήμα 3 ανακεφαλαιώνουμε διαγραμματικά: 1) τους παράγοντες εμφά-

νισης, ομαδοποιημένους σε εσωτερικούς παράγοντες, εξωτερικούς παράγο-

ντες και υποδομές – διευκολύνσεις, και 2) τα χαρακτηριστικά των Γεννημέ-

νων Διεθνών Επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα / προϋπόθεση της άμεσης επιτυ-

χημένης διεθνούς παρουσίας με την ίδρυση της επιχείρησης.  
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Σχήμα 3: Παράγοντες εμφάνισης και χαρακτηριστικά Γεννημένων Διεθνών 
Επιχειρήσεων. 
Εσωτερικοί παράγοντες   

- Ανήσυχοι επιχειρηματίες με διεθνές όραμα 

- Διεθνή εμπειρία διοίκησης 

- Ανάγκη για πρόσβαση σε διεθνή χρηματοδότηση 

- Πρόσθετες ευκαιρίες διεθνούς αγοράς 
- Εκμετάλλευση ίδιας τεχνολογίας διεθνώς 

- Αποφυγή αδράνειας λόγων μικρής εσωτ. αγοράς 

- Υψηλό κόστος R&D 

  

   

ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  Εξωτερικοί παράγοντες 
 - Όραμα, αποστολή και σχεδιασμός διεθνής 

- Άμεση διεθνοποίηση 

- Διοίκηση και ανθρ. δυναμικό με διεθνή εμπειρία 

- Μικρό μέγεθος και περιορισμένοι πόροι 

- Εναλλακτικές στρατηγικές 
- Εξαιρετικοί ρυθμοί ανάπτυξης 
- Παγκόσμια συντονισμένες λειτουργίες. Έμφαση 
στις υποδομές τηλεπικοινωνίας. 

- Ισχυροί δεσμοί με διεθνή επιχειρηματικά δίκτυα 

- Κατοχή άυλων περιουσιακών στοιχείων και ιδιαί-
τερης τεχνολογίας  

- Ικανότητες διεθνούς μάρκετινγκ 

- Προϊόντα και δραστηριότητες με αξία που εξελίσ-
σονται στον άξονα των ικανοτήτων της επιχείρη-
σης 

- Διαφοροποίηση 

- Περιορισμένες τοπικές δεσμεύσεις πόρων 

- Χρηματοδοτικές ιδιαιτερότητες 

 

- Κλάδος έντονα διεθνοποιημένος με υψηλή 
ανταγωνιστικότατα κλάδου  

- Μείωση διεθνών φραγμών 

- Οικονομίες κλίμακας που απαιτούνται 
από τη φύση του κλάδου 

- Ομογενοποίηση διεθνών αγορών 

- Υψηλοί ρυθμοί τεχνολογικής καινοτομίας 
- Αντίδραση σε πρωτοβουλίες ανταγωνι-
στών 

- Απαίτηση για κίνηση πριν τους ανταγωνι-
στές 

- Έντονος τοπικός ανταγωνισμός 
- Μικρός κύκλος ζωής προϊόντος 

- Επίδραση δικτύων συνεργατών 

- Έλξη από προμηθευτές ή πελάτες 

   

Υποδομές – Διευκολύνσεις 

- Βελτίωση διεθνών επικοινωνιών και μεταφορών 

- Βελτίωση τεχνολογίας πληροφορικής 

- Βελτίωση τεχνολογίας παραγωγής 

- Ολοκλήρωση διεθνών χρηματαγορών 

  

Πηγή: Wakee, 2004. 
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3.4 Διαφορές μεταξύ παραδοσιακών και Γ.Δ.Ε. επιχειρήσεων. 
Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται, συνοπτικά, οι διαφορές μεταξύ Γεννημένων 

Διεθνών Επιχειρήσεων και παραδοσιακών επιχειρήσεων με βάσει τα κίνητρα 

διεθνοποίησης, τον σκοπό, τον τρόπο επέκτασης, τον ρυθμό, τις μεθόδους 

εισόδου και τη διεθνή στρατηγική. 

 

Πίνακας 6: Διαφορές μεταξύ Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων και 
παραδοσιακών επιχειρήσεων βάσει χαρακτηριστικών κριτηρίων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. 

Κίνητρα  

διεθνοποίησης 

- Αντίδραση 

- Αρνητικές συνθήκες εγχώριας αγοράς 

- Διστακτική διοίκηση 

- Πιέσεις για εξαγωγές 

- Πρόληψη 

- Ευκαιρίες σε τμήματα της παγκόσμιας 
αγοράς 

- Προσηλωμένη διοίκηση 

- Διεξοδική διερεύνηση 

Σκοπός  

διεθνοποίησης 

- Επιβίωση 

- Αύξηση όγκου πωλήσεων 

 

- Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

- Πλεονέκτημα πρώτης κίνησης σε σχέση 
με τον ανταγωνισμό 

Προηγούμενη διεθνής 
εμπειρία 

-  Δεν απαιτείται - Οι ιδρυτές έχουν σχετική εμπειρία διε-
θνών δραστηριοτήτων 

Μέθοδοι επέκτασης - Σταδιακή 

- Πρώτος στόχος η εσωτερική αγορά 

- Στόχευση λιγότερο απαιτητικών αγορών 

- Περιορισμένη χρήση δικτύων 

- Άμεση προς όλες τις κατευθύνσεις 

- Πρώτος στόχος η εξωτερική αγορά 

- Στόχευση σε κυρίαρχες αγορές 

- Εκτεταμένη χρήση δικτύων 

Ρυθμός επέκτασης - Διαβαθμιζόμενος 

- Αργή διεθνοποίηση 

- Ένα βήμα προς κάθε νέα αγορά (από τις 
οικείες στις πιο απόμακρες) 

- Ταχύτατη διείσδυση αγορών 

- Γρήγορος ρυθμός διεθνοποίησης 

- Πολλές αγορές ταυτόχρονα 

Μέθοδοι αρχικής  

εισόδου 

- Συμβατικές 

- Χρήση πρακτόρων – διανομέων κλπ. 

- Ευέλικτες 

- Ολοκλήρωση σε κανάλια των πελατών 

- Άδειες παραγωγής, joint ventures 

Διεθνείς στρατηγικές - Ευκαιριακές, βάσει στόχευσης 

- Αντιδραστική συμπεριφορά σε ευκαιρίες. 

- Δομημένες 

- Σχεδιασμένη προσέγγιση της διεθνούς 
επέκτασης. 

Πηγή: Bell and McNaughton, 2000, με προσαρμογές του συγγραφέα. 
 

Όσον αφορά τις μεθόδους – στρατηγικές διεθνούς επέκτασης, αναλυτική πα-

ρουσίαση γίνεται στο Κεφάλαιο 4 
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3.5 Ταξινόμηση σε κατηγορίες των Γ.Δ.Ε. 
Στις ακόλουθες παραγράφους παρουσιάζεται μια αναλυτική κατηγοριοποίη-

ση των Γ.Δ.Ε. βάσει των ακόλουθων κριτηρίων ταξινόμησης:  

- Χρόνος εμφάνισης (ιστορικά) 

- Κλάδος επιχειρηματικής δραστηριότητας 

- Μέγεθος της οικονομίας από την οποία προέρχονται 

- Στάδιο ανάπτυξής τους 

- Επιχειρηματική στρατηγική που εφαρμόζουν  

Τα κριτήρια είναι ενδεικτικά, αλλά πολύ χρήσιμα για μελλοντικές έρευνες, 

μιας και προέρχονται από έρευνα (Luostarinen and Gabrielsson, 2002) βασι-

σμένη σε στοιχεία της σημαντικότερης, ίσως, πολυετούς ερευνητικής προ-

σπάθειας του φαινομένου, σε παγκόσμιο επίπεδο:  

- Του υποπρογράμματος «Born Globals» του Centre of International Busi-

ness Research (CIBR), Helsinki School of Economics, 2001-2002) που 

εντασσόταν στο πλαίσιο του μεγάλου ερευνητικού προγράμματος ‘Fin-

nish Companies and Challenges of Globalization’ (LIIKE) του Academy 

of Finland and National Technology Agency (TEKES) και 

- του προγράμματος «Finland´s International Business Operations (FIBO) 

- Research FIBO, 1997-2002» του Reijo Luostarinen 
(http://www.hse.fi/EN/projects/project.htm?projectID=213)  

i. Βάσει του χρόνου εμφάνισης 

Αν και οι Γ.Δ.Ε. βιβλιογραφικά κρίνονται ως πρόσφατο φαινόμενο, παρόμοι-

ες συμπεριφορές διεθνοποίησης παρατηρήθηκαν και κατά το παρελθόν (Lu-

ostarinen 1979, 1994). Βάσει λοιπόν της χρονολογίας έναρξης των δραστη-

ριοτήτων τους, οι Γ.Δ.Ε. χωρίζονται σε: 
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- Πρωτοπόρες Γ.Δ.Ε. («Pioneering Born Globals»): Επιχειρήσεις με δι-

εθνή δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, πριν από το 1985, με μι-

κρή ή καθόλου τοπική δραστηριότητα. 

- Σύγχρονες Γ.Δ.Ε. («Present Born Globals»): Επιχειρήσεις που ιδρύ-

θηκαν μετά το 1985 και είχαν παγκόσμια δραστηριότητα παράλληλα ή 

και πριν την εγχώρια. 

ii. Βάσει του βαθμού διεθνοποίησής τους 

Οι παρακάτω κατηγορίες δεν αναφέρονται αποκλειστικά στις Γ.Δ.Ε. αλλά 

γενικά στις διεθνείς επιχειρήσεις. 

- Διεθνοποιημένες (‘internationalised’): επιχειρήσεις που το μεγαλύτε-

ρο μέρος των εσόδων τους (>50%) προέρχεται από διεθνή επιχειρημα-

τικότητα και που οι μεγαλύτερες αγορές τους βρίσκονται στην ήπειρό 

τους. 

- Διεθνοποιούμενες (‘internationalising’): επιχειρήσεις που η εσωτερι-

κή δραστηριότητα είναι η μεγαλύτερη πηγή εισοδήματος (>50%) αλλά 

έχουν ήδη προσεγγίσει αγορές άλλων κρατών, εντός της ηπείρου τους. 

- Παγκόσμιες (‘global’): επιχειρήσεις που αρχικώς επέκτειναν τη διε-

θνή τους δραστηριότητα εντός της ηπείρου τους και ακολούθως επε-

κτάθηκαν και σε άλλες ηπείρους, με μεγαλύτερη πηγή εισοδήματος 

(>50%) από τις άλλες ηπείρους. 

- Παγκοσμιοποιούμενες (‘Globalizing companies’): επιχειρήσεις που 

διεθνοποιήθηκαν και βρίσκονται στη φάση της παγκοσμιοποίησης των 

δραστηριοτήτων τους, εισερχόμενες σε αγορές άλλων ηπείρων και που 

αναμένεται να εξελιχτούν σε παγκόσμιες. 

iii. Βάσει της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας 

Γενικά υπάρχει η αντίληψη ότι οι Γ.Δ.Ε. προέρχονται από τους κλάδους υ-

ψηλής τεχνολογίας και έντασης γνώσης (Saarenketο, 2002), αλλά δεν απο-

κλείεται η ύπαρξή τους και σε άλλους κλάδους είτε παραδοσιακούς είτε έ-

ντασης γνώσης (Knight et al., n.y.). 
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Η κύρια πάντως διάκριση, δεδομένου ότι κατά κόρον οι Γ.Δ.Ε. σχετίζονται 

με την υψηλή τεχνολογία – τεχνογνωσία, μπορεί να γίνει στους ακόλουθους 

κλάδους: 

- Υψηλής τεχνολογίας (high-tech) (Junkkari, 2000) 

- Υψηλού σχεδιασμού (high-design) (Rasilainen, 2002) 

- Υψηλής ποιότητας υπηρεσιών (quality service) (Rinkinen, 2000) 

- Μοναδικής τεχνογνωσίας (unique knowhow) (Teimonen, 2001) 

- Υψηλής πολυπλοκότητας συστημάτων λειτουργίας (sophisticated 

system) (Konttinen, 2001) 

iv. Βάσει του μεγέθους της οικονομίας από την οποία προέρχονται 

Οι Γ.Δ.Ε., βάσει του σημείου εκκίνησής τους, μπορεί να προέρχονται από:  

- μεγάλες και εύρωστες οικονομίες  

- μικρές και ανοικτές οικονομίες 

Συναντώνται συχνότερα σε μεγάλες και εύρωστες οικονομίες μιας και αυ-

τές οι χώρες είναι ικανές να παρέχουν επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους και 

έμπειρα στελέχη στη διεθνή επιχειρηματικότητα. Αλλά το φαινόμενο συνα-

ντάται και σε μικρές και ανοικτές οικονομίες (‘small and open 

economies’), όπου η περιορισμένου μεγέθους αγορά αλλά και η εξωτερική 

απειλή έντονου ανταγωνισμού από επιχειρήσεις ισχυρότερων οικονομιών, 

αποτελούν παράγοντες που ωθούν στην εμφάνισή τους.  

v. Βάσει του σταδίου ανάπτυξής τους 

Βάσει του σταδίου ανάπτυξής τους οι Γ.Δ.Ε. μπορεί να είναι: 

- Ώριμες (Mature): Το 50% των πωλήσεών τους είναι εκτός ηπείρου.  

- Αναπτυγμένες: Το 25% των πωλήσεών τους είναι εκτός ηπείρου και 

το κύριο μέρος των πωλήσεών τους είναι από τη διεθνή αγορά. 

- Αναπτυσσόμενες: Λιγότερο από το 25% των πωλήσεών τους είναι ε-

κτός ηπείρου αλλά πλέον του 50% προέρχεται από τη διεθνή αγορά 

- Νέες: Λιγότερο από το 25% των πωλήσεών τους είναι εκτός ηπείρου 

αλλά το 25-50% προέρχεται από τη διεθνή αγορά. 

- Στο στάδιο της εισαγωγής: Διαθέτουν πωλήσεις εξωτερικού αλλά λι-

γότερο από το 25% και όραμα παγκοσμιοποίησης. 
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- Τοπικές – σε φάση έρευνας και ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν πωλήσεις 

εξωτερικού αλλά μόνο το όραμα παγκοσμιοποίησης. 

vi. Βάσει της επιχειρηματικής και ανταγωνιστικής στρατηγικής τους  

Η εν λόγω κατηγοριοποίηση είναι ενδεικτική, βασίζεται σε μεμονωμένες έ-

ρευνες και παρουσιάζεται στο σχετικό με τη στρατηγική των Γ.Δ.Ε. Κεφά-

λαιο 4. 

 
 

3.6 Ξαναγεννημένες Διεθνείς Επιχειρήσεις  
Μια ιδιαίτερη κατηγορία διεθνών επιχειρήσεων που αξίζει να αναλυθεί με 

λίγα λόγια είναι οι Ξαναγεννημένες Διεθνείς Επιχειρήσεις («Born Again 

Globals»). Σύμφωνα με τους Βell et al. (2001) ως τέτοιες ορίζονται οι επι-

χειρήσεις, που όντας εδραιωμένες στην τοπική αγορά, χωρίς την παρουσία 

ενδιαφέροντος προς διεθνοποίηση, ξαφνικά, μετά από κάποιο έκτακτο γεγο-

νός, επιδίδονται σε ταχύτατη και ενσυνείδητη διεθνοποίηση, σχεδόν κατά το 

μοντέλο των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων.  

Οι παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνιση αυτού του φαινομένου προέκυ-

ψαν από μελέτες περιπτώσεων των Βell et al. (2001) σε 16 προσεκτικά επι-

λεγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα του Η.Β. (Αγ-

γλία, Σκωτία, Β. Ιρλανδία) και παρουσιάζονται παρακάτω. Παρατηρήθηκε 

ότι οι Ξαναγεννημένες Διεθνείς Επιχειρήσεις διεθνοποιήθηκαν μέσα σε 2-5 

έτη από την ίδρυσή τους μετά από κάποιο πολύ σημαντικό γεγονός ή συνδυ-

ασμό γεγονότων. Τα εν λόγω γεγονότα και η συχνότητα εμφάνισής τους στις 

διερευνηθείσες επιχειρήσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 7. 
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Πίνακας 7: Ξαναγεννημένες Διεθνείς Επιχειρήσεις- Κρίσιμα συμβάντα που 
οδηγούν στην ταχεία διεθνοποίησή τους  

Κρίσιμο 
Συμβάν Φύση συμβάντος 

Ποσοστό 
βάσει 
έρευνας 

Απώλεια του Management 38 % 
Εξαγορά από άλλη εταιρία 25 % 

Αλλαγή
ιδιοκτησιακού
καθεστώτος Εξαγορά από το «διαχειριστή»(administrator) 19 % 

Εξαγορά επιχείρησης με διεθνείς διασυνδέσεις 19 % 
Εξαγορά επιχείρησης με τεχνολογική υπεροχή 13 % Εξαγορά άλλης

επιχείρησης
Απόκτηση δικαιωμάτων διανομής 13 % 
Διεθνοποίηση εγχώριου πελάτη 38 % Παρακολούθηση

διεθνοποίησης
πελάτη Σημαντικός ξένος πελάτης εισέρχεται στην εγχώρια αγορά 19 % 

Σημ. Τα κρίσιμα συμβάντα μπορούν να επιδρούν και συνδυαστικά 

Πηγή: Bell et al., 2001. 

 

Παρατηρείται ότι το συνηθέστερο συμβάν είναι η αλλαγή του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος ή/και της διοίκησης που μπορεί να συμβεί με διάφορους τρόπους 

(π.χ. εξαγορά). Όπως έχει αναφερθεί εκτενώς σε προηγούμενες παραγρά-

φους, ο διεθνής προσανατολισμός της επιχείρησης και η σχετική δέσμευση - 

εμπειρία της διοίκησης δρουν καταλυτικά στην αλλαγή της στρατηγικής της, 

οδηγώντας την επιχείρηση στη διεθνή ανάπτυξη. Ειδικά στις περιπτώσεις ε-

ξαγοράς, η αλλαγή των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, σε συνδυασμό με την 

πιθανή ροή μεγαλύτερων κεφαλαίων και τον διεθνή προσανατολισμό της νέ-

ας μητρικής εταιρίας επηρεάζουν αλυσιδωτά την τάση για διεθνοποίηση της 

νέας θυγατρικής. 

Συμπερασματικά, η έρευνα συνιστά την ισότιμη αντιμετώπιση, από πλευράς 

κρατικού ενδιαφέροντος και λοιπών φορέων, των Ξαναγεννημένων Διεθνών 

Επιχειρήσεων, που προκύπτοντας από συγχωνεύσεις, εξαγορές και απορρο-

φήσεις έχουν μεγάλη διεθνή δυναμική, και όχι ο περιορισμός του κρατικού 

ενδιαφέροντος σε νέες μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με προοπτικές διε-

θνοποίησης. 
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3.7 Υπόδειγμα εμπειρικού προσδιορισμού μιας Γ.Δ.Ε. 
Όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες παραγράφους, τόσο ο ακριβής ορισμός 

όσο και τα σχετικά προσδιοριστικά χαρακτηριστικά των Γεννημένων Διε-

θνών Επιχειρήσεων είναι αρκετά ελαστικά, δημιουργώντας έτσι την απουσία 

ενός σταθερού αρχικού πλαισίου για τη συγκριτική αξιολόγηση εμπειρικών 

ερευνών διαφόρων συγγραφέων, αλλά και για την υλοποίηση περεταίρω νέ-

ων ερευνών, πάνω σε έναν κοινό άξονα. Ουσιαστικά, αν και υφίστανται γε-

νικά κριτήρια προσδιορισμού - ταξινόμησης των Γ.Δ.Ε. (προαναφέρθηκαν), 

δεν έχουν καταγραφεί αντικειμενικά κριτήρια (ποιοτικά και ποσοτικά) με 

κοινή αποδοχή από τους ερευνητές. 

Για τον χαρακτηρισμό λοιπόν μιας επιχείρησης ως «γεννημένη διεθνής» πα-

ρατίθενται τα σχετικά υποδείγματα:  

- Προσάρτημα 1:Υπόδειγμα Περιγράμματος Διερεύνησης Μελετών Περι-

πτώσεων Γ.Δ.Ε. (Wakkee, 2004) 

- Προσάρτημα 2: Υπόδειγμα Ερωτηματολογίου Προσδιορισμού – Διερεύνη-

σης μιας Γ.Δ.Ε. (Sperling, 2005) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται ενδεικτικά μοντέλα – παρατηρούμενες στρα-

τηγικές διεθνούς επέκτασης των Γ.Δ.Ε., διαφόρων επιπέδων, που ερμηνεύουν 

την επιτυχή διεθνή δραστηριότητα αυτών. 

 

 

4.1 Εισαγωγή 
Η εμφάνιση των Γ.Δ.Ε. έθεσε μια σχετική αμφισβήτηση στην εφαρμοσιμότη-

τα των παραδοσιακών μοντέλων διεθνούς επέκτασης (βλ. Κεφ. 2) και ανακί-

νησε το ενδιαφέρων των επιστημονικών ερευνητών στο πεδίο της διεθνοποί-

ησης των επιχειρήσεων. Οι περισσότερες ερευνητικές προσπάθειες εστίασαν 

στην περιγραφή – ερμηνεία του φαινομένου, στις οικονομικές του προεκτά-

σεις και στην προαναφερθείσα απόκλισή του από τις επικρατούσες αντιλή-

ψεις διεθνοποίησης. Όμως, μέχρι τις μέρες μας, αρκετές πτυχές του φαινομέ-

νου παραμένουν «ανοικτές», όπως οι εφαρμοζόμενες στρατηγικές των Γ.Δ.Ε. 

κατά την αναπτυξιακή τους πορεία. Έτσι προκύπτουν πολλά προς διερεύνηση 

ερωτήματα, όπως το πως αναδύονται, ποιο είναι το περιεχόμενο τους και πως 

επηρεάζονται οι στρατηγικές των Γ.Δ.Ε. 

Η διεθνοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι από μόνη της 

μια στρατηγική επιλογή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (corporate growth strat-

egy), ως Ανάπτυξη Αγοράς σε Διεθνές Επίπεδο (Παπαδάκης, 2002). Δεδομέ-

νου ότι οι Γ.Δ.Ε. διεθνοποιούνται εξαρχής και έχοντας αναλύσει την επιλογή 

τους αυτή στα προηγούμενα κεφάλαια, στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαί-

ου αναπτύσσονται, υπό το πρίσμα της διεθνοποίησης, οι αντιλήψεις σχετικά 

με: 1) με τις ευρύτερες επιχειρηματικές στρατηγικές (‘corporate strategy’), 

2) με τις στρατηγικές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (business strategy), 

καθώς και 3) με τις ειδικότερες στρατηγικές και τακτικές, όπως του μάρκε-

τινγκ, της χρηματοδότησης, των καναλιών επέκτασης κλπ. των Γ.Δ.Ε. 

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       63 
 



 Κεφάλαιο  4– Στρατηγικές  Διεθνοποίησης των Γ.Δ.Ε. 

  

 

4.2 Στρατηγική προσέγγιση στη διεργασία διεθνοποίησης των 
Γ.Δ.Ε. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η εμφάνιση των Γ.Δ.Ε. ε-

ξηγείται από τους ακόλουθους σημαντικούς παράγοντες: 1) τα νέα δεδομένα 

της παγκόσμιας οικονομίας, 2) την τεχνολογική ανάπτυξη σε επικοινωνίες, 

μεταφορές και παραγωγικές διεργασίες, 3) τη λειτουργία των επιχειρηματι-

κών δικτύων και συμμαχιών, 4) την αυξημένη ικανότητα των διοικητικών 

στελεχών. Οι δυο πρώτοι παράγοντες σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλ-

λον της επιχείρησης και αντιπροσωπεύουν νέες ευκαιρίες, που άλλες επιχει-

ρήσεις εκμεταλλεύονται και άλλες όχι. Ο τρίτος παράγοντας, επίσης αφορά 

το περιβάλλον, αλλά περισσότερο την ικανότητα της επιχείρησης και της 

διοίκησής της να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται αυτές τις σχέσεις, σε 

διεθνές επίπεδο. Ο τέταρτος παράγοντας, τέλος, σχετίζεται άμεσα με τους 

επιχειρηματίες / διοίκηση, ήτοι με τους ανώτατους διοικητικούς πόρους.  

Στις επόμενες παραγράφους θα αναλυθεί η διεργασία διαμόρφωσης στρατη-

γικής των Γ.Δ.Ε. ως προς το κάθε είδος των παραγόντων - κινήτρων ταχείας 

διεθνοποίησης. Γενικά πάντως, δεν έχει αποδειχθεί η ύπαρξη τυπικής σχέσης 

μεταξύ του φαινομένου των Γ.Δ.Ε. και προγραμματισμένης προσέγγισης του 

στρατηγικού σχεδιασμού. Οι τρείς παραδοσιακές σχολές της στρατηγικής 

σκέψης του σχεδιασμού (‘design school’), του προγραμματισμού (‘planning 

school’) και του προσδιορισμού θέσης (‘positioning school’), θεωρούνται πε-

ρισσότερο χρήσιμες σε σταθερά και προβλεπόμενα περιβάλλοντα, όπου η 

στρατηγική διεργασία μπορεί να προγραμματιστεί με μεγάλη ακρίβεια και η 

στρατηγική ευελιξία δεν είναι κρίσιμης σημασίας (Mintzberg, 1990, Mintz-

berg et al., 1998). Κάτι δηλαδή που δεν παρατηρείται στην περίπτωση των 

Γ.Δ.Ε., οι περισσότερες από τις οποίες δραστηριοποιούνται σε σύνθετο, δυ-

ναμικό και μεταλλασσόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στην πραγματικότη-

τα, πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η διαμόρφωση της στρατηγικής δεν είναι 

τόσο συστηματική όσο υποδεικνύουν τα σχετικά μοντέλα διεθνοποίησης, 

όπως π.χ. της Ουψάλα (Crick and Spence, 2005, Harris and Wheeler, 2005).  
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Συνεπώς, θα εστιάσουμε μόνο στις θεμελιώδεις σχέσεις μεταξύ του φαινομέ-

νου των Γ.Δ.Ε., της διεργασιακής προσέγγισης στη διαμόρφωση στρατηγικής 

και των τεσσάρων προαναφερθέντων σημαντικών παραγόντων ταχείας διε-

θνοποίησης.  

 

4.2.1 Διεργασία διαμόρφωσης στρατηγικής των Γ.Δ.Ε. ως αντίδρα-

ση στους παράγοντες εξωτερικού περιβάλλοντος 

Η ειδίκευση και η υψηλή τμηματοποίηση της παγκόσμιας αγοράς αποτελεί 

πλέον μια συνήθη σύγχρονη τάση. Παράλληλα, η πρόοδος της τεχνολογίας 

έχει καταστήσει την παραγωγή μικρής κλίμακας όχι απαγορευτική - ασύμφο-

ρη. Έτσι, με τα νέα δεδομένα, η εξειδικευμένη και στοχευμένη παραγωγή εί-

ναι πλέον περισσότερο βιώσιμη επιλογή. Η μεταφορά προσώπων και αγαθών 

και η πρόοδος στις τηλεπικοινωνίες έγινε ευκολότερη και φθηνότερη, μειώ-

νοντας δραστικά τα κοστολογικά εμπόδια στην ταχεία διεθνοποίηση. Οι πα-

γκόσμιες αγορές έγιναν πιο προσεγγίσιμες και με χαμηλό κόστος, λόγω των 

τεχνολογιών πληροφορικής. Πλέον, η πληροφόρηση για τις διεθνείς αγορές 

συλλέγεται, αναλύεται και ερμηνεύεται εύκολα από το ίδιο γεωγραφικό ση-

μείο.  

Δίδεται, λοιπόν, η ευκαιρία σε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να έχουν 

άμεση πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, ακόμα και από την ίδρυσή τους και να 

γίνονται, σε γρήγορο χρονικό διάστημα, παγκοσμίως ανταγωνιστικές, απλώς 

εκμεταλλευόμενες τις μεταβαλλόμενες συγκυρίες του περιβάλλοντός τους. 

Σε γενικές γραμμές, οι Γ.Δ.Ε. έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν και να εκ-

μεταλλεύονται τις διεθνείς συγκυρίες, αντιδρώντας κατάλληλα και προσαρ-

μόζοντας τη δράση τους σε αυτές. Για παράδειγμα, είναι σε θέση να εντοπί-

σουν και να καλύψουν τις ανάγκες των πιο ελκυστικών τμημάτων της διε-

θνούς αγοράς, προσαρμόζοντας και προσφέροντας τα προϊόντα τους σε πα-

γκόσμια κλίμακα (Rialp et al., 2005). 

Σύμφωνα με τον Mintzberg (1990, 1988) και τους Bailey and Johnson 

(1990), η στρατηγική σκέψη της περιβαλλοντικής σχολής (‘environmental 

school’) κατανοεί τη διαμόρφωση στρατηγικής ως παθητική και αντιδραστι-
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κή διεργασία, εξωγενούς φύσεως, που είναι κρίσιμη για την επιβίωση της ε-

πιχείρησης. Ουσιαστικά εστιάζοντας στο εξωτερικό περιβάλλον, αυτό προ-

σεγγίζεται ως καθοριστικό - περιοριστικό πλαίσιο διαμόρφωσης ανταγωνι-

στικής στρατηγικής. Μπορούμε λοιπόν να καταλήξουμε στο θεωρητικό συ-

μπέρασμα ότι «..η διαμόρφωση της στρατηγικής των Γ.Δ.Ε, που δραστηριο-

ποιούνται σε έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, βασίζεται περισσότερο στην 

προσέγγιση της περιβαλλοντικής σχολής» (Sánchez et al., 2006).  

 

4.2.2 Διεργασία διαμόρφωσης στρατηγικής των Γ.Δ.Ε. ως αποτέλε-

σμα αλληλεπίδρασης με τα επιχειρηματικά δίκτυα 

Πολλοί συγγραφείς θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις αναλύουν το περιβάλλον 

τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας πληροφορίες από το επιχει-

ρηματικό δίκτυο, στο πλαίσιο του οποίου δραστηριοποιούνται (Aldrich and 

Zimmer, 1986, Oviatt and McDougall, 1994). Για τον λόγο αυτόν, η ταχεία 

διεθνοποίηση των Γ.Δ.Ε. μπορεί να θεωρηθεί ως διεργασία που οφείλεται 

στις εδραιωμένες σχέσεις της επιχείρησης με τους διεθνείς προμηθευτές, πε-

λάτες, διανομείς, ανταγωνιστές κλπ. (Coviello and Munro, 1995, Sharma and 

Blomstermo, 2003, Andersson and Wictor, 2003). Αυτό σημαίνει ότι οι διε-

θνείς ευκαιρίες παρουσιάζονται στην επιχείρηση, εν μέρει, και μέσω των δι-

εθνών της δικτύων (Blankenburg Holm, 1995, Ford 1980, Johanson and 

Mattson, 1998).  

Με λίγα λόγια, η ανάπτυξη διεθνών δικτυακών σχέσεων βοηθά τις μικρές ε-

πιχειρήσεις να αυξήσουν τη ροπή τους προς διεθνοποίηση (Jones, 1999) και 

να ξεπεράσουν εμπόδια όπως η έλλειψη διεθνούς αξιοπιστίας, αναγνωρισι-

μότητας και επιχειρηματικού «εκτοπίσματος» (Autio et al., 2000). Οι Γ.Δ.Ε. 

συχνά δραστηριοποιούνται σε ένα μη απολύτως κατανοητό περιβάλλον, αλλά 

με την πληροφόρηση που λαμβάνουν από το δίκτυό τους, αλλά και γενικότε-

ρα από τις σχέσεις τους με διεθνείς οργανισμούς, το περιβάλλον γίνεται λι-

γότερο συγκεχυμένο.  

Σύμφωνα με τη μαθησιακή (‘learning’) σχολή, την πολιτική (‘political’) σχο-

λή και την πολιτισμική (‘cultural’) σχολή στρατηγικής σκέψης (Minztberg, 
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1990, 1998), η διαμόρφωση της στρατηγικής μπορεί να θεωρηθεί ταυτόχρονα 

ως συλλεκτική, συνεργατική, εξελικτική και μαθησιακή διεργασία, τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό επίπεδο της επιχείρησης. Παραδείγματος 

χάριν, η πολιτική σχολή θεωρεί ότι η στρατηγική είναι αποτέλεσμα της δια-

πραγματευτικής δραστηριότητας της επιχείρησης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

του περιβάλλοντός της (Bailey and Johnson, 1992, Mintzberg, 1973). Οι επι-

χειρήσεις θεωρούνται ως σύνθετα συστήματα ατόμων και συνασπισμών που 

λαμβάνουν υπόψη κάθε ενδιαφέρον, αξία, προτίμηση και αντίληψη. Σε αυτό 

το πλαίσιο, οι στρατηγικές αποφάσεις τους δεν είναι μόνο σχέδια για να επι-

τύχουν λογικά τους στόχους της οργάνωσης, αλλά και αποτέλεσμα μιας δια-

δικασίας διαπραγμάτευσης μεταξύ των εμπλεκομένων, που προσπαθούν να 

επιτύχουν τους ιδιαίτερους σκοπούς τους (Abell, 1975). Το φαινόμενο αυτό 

χαρακτηρίζει και τις διεπιχειρησιακές σχέσεις σε δίκτυα και συνεργασίες, τα 

οποία κατευθύνονται από διαπραγματευτικές και συλλογικές στρατηγικές δι-

εργασίες, κατά τις οποίες οι εμπλεκόμενοι συνεργάζονται και μαθαίνουν ο 

ένας από τον άλλο, σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη σημαντικότητα των δικτύων στις διε-

θνείς επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις Γ.Δ.Ε. (Oviatt and McDougall, 1994), 

μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η στρατηγική τους διαμόρφωση βασίζεται και 

στις προαναφερθείσες σχολές σκέψης, καταλήγοντας στο θεωρητικό συμπέ-

ρασμα ότι «..η διαμόρφωση της στρατηγικής των Γ.Δ.Ε που εμπλέκονται σε 

επιχειρηματικά δίκτυα, βασίζεται στη μαθησιακή, πολιτική και πολιτισμική 

σχολή στρατηγικής σκέψης» (Sánchez et al., 2006). 

 

4.2.3 Διεργασία διαμόρφωσης στρατηγικής των Γ.Δ.Ε. ως συνέπεια 

των χαρακτηριστικών της ανώτατης διοίκησης. 

Η αξία του ρόλου της ανώτατης διοίκησης στη διεθνοποίηση των Γ.Δ.Ε. έχει 

ήδη αναφερθεί εκτενώς. Οι προσδοκίες, τα πιστεύω, το όραμα, η θετική στά-

ση αυτής απέναντι στις διεθνείς αγορές, καθώς και οι διασυνδέσεις της στο 

εξωτερικό, προσδίδουν στην επιχείρηση έναν προληπτικό – προνοητικό χα-

ρακτήρα, και προσανατολισμό στη διεθνή ανάπτυξη (Burt, 1992).  
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Μπορούμε να πούμε ότι όσο περισσότερο διακριτές και εξειδικευμένες είναι 

οι επιχειρηματικές ικανότητες της ανώτατης διοίκησης των Γ.Δ.Ε. τόσο η 

επιχείρηση δύναται να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες, που άλλες επιχειρήσεις 

δεν τις αντιλαμβάνονται, επηρεάζοντας τον τρόπο αλλά και το ρυθμό της δι-

εθνούς επέκτασής της.  

Αναλογιζόμενοι την εννοιολογική σύνδεση μεταξύ των Γ.Δ.Ε. και της επί-

δρασης της ανώτατης διοίκησης σε αυτή, από την ίδρυση της εταιρίας, θεω-

ρούμε ότι το φαινόμενο των Γ.Δ.Ε. σχετίζεται και με 1) την επιχειρηματική – 

οραματική στρατηγική προσέγγιση (‘entrepreneurial-visionary approach’) 

καθώς και 2) τη γνωστική προσέγγιση (‘cognitive approach’). Κατά την πρώ-

τη προσέγγιση, η στρατηγική της επιχείρησης αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα 

των χαρακτηριστικών, του οράματος, της διαίσθησης και της ευρηματικότη-

τας των επιχειρηματιών (Mintzberg, 1973, 1990, Bailey and Johnson, 1992). 

Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής διεργασίας εμφανίζεται στα πρώτα στά-

δια της επιχείρησης (βλ. Γ.Δ.Ε.) αλλά και σε δύσκολες περιόδους επιχειρη-

σιακής αναδιάρθρωσης. Η δεύτερη προσέγγιση, εμβαθύνει ακόμα περισσότε-

ρο στα χαρακτηριστικά νοητικής διεργασίας των επιχειρηματιών (Mintzberg 

1990, Mintzberg et al., 1998, Zahra et al., 2005, Jones and Coviello, 2005).  

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη σημαντικότητα των επιχειρηματιών στη 

στρατηγική των Γ.Δ.Ε. και τις προαναφερθείσες σχολές σκέψης, καταλήγου-

με στο θεωρητικό συμπέρασμα ότι «..η διαμόρφωση της στρατηγικής των 

Γ.Δ.Ε που επηρεάζονται σημαντικά από την ιδιοσυγκρασία του επιχειρηματία, 

βασίζεται κυρίως στην επιχειρηματική – οραματική και τη γνωστική προσέγγι-

ση / σχολή στρατηγικής σκέψης» (Sánchez et al., 2006). 

 

4.2.4 Γενική διεργασία διαμόρφωσης στρατηγικής των Γ.Δ.Ε. 

Κατά τα προηγούμενα, έγινε θεωρητική ανάλυση της διεργασίας διαμόρφω-

σης στρατηγικής των Γ.Δ.Ε. κατά μεμονωμένη περίπτωση παράγοντα επί-

δρασης (περιβάλλον, δίκτυα, επιχειρηματίες). Ακολούθως γίνεται προσπά-

θεια μια συνδυαστικής αντιμετώπισης των τριών παραγόντων ως προς τη 

συνδυαστική σχολή (‘integrative, configuration school΄) στρατηγικής σκέψης, 
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που συνδυάζοντας τις προηγούμενες θεωρίες, είναι περισσότερο ρεαλιστική 

(Mintzberg, 1990). 

Η διαμόρφωση της στρατηγικής είναι μια επεισοδιακή διεργασία, συγκεκρι-

μένης χρονικής περιόδου, που υλοποιείται από μια προσαρμοσμένη σε προ-

καθορισμένο περιβάλλον επιχείρηση. Σε σχέση με αυτό, η στρατηγική μπο-

ρεί να προκύπτει, κατά περίπτωση, από στοιχειώδη, τυπικό, συστηματικό ή 

διαισθητικό σχεδιασμό. Μπορεί δε να προκύπτει από ατομική ή συλλογική 

γνώση, και να κατευθύνεται από τον επιχειρηματία, την οργανωσιακή κουλ-

τούρα ή το περιβάλλον της επιχείρησης. Άρα η διεργασία διαμόρφωσης της 

διεθνούς στρατηγικής σε μια Γ.Δ.Ε. μπορεί ταυτόχρονα να σχετίζεται –

συνδυαστικά- με όλες τις προαναφερθείσες προσεγγίσεις / σχολές και μπο-

ρούμε να καταλήξουμε στο τελευταίο θεωρητικό συμπέρασμα ότι «..η δια-

μόρφωση της στρατηγικής των Γ.Δ.Ε, που επηρεάζονται ταυτοχρόνως από το 

περιβάλλον τους, τα επιχειρηματική δίκτυα και τα χαρακτηριστικά των επιχει-

ρηματιών τους, είναι συνδυασμένης φύσης.» (Sánchez et al., 2006). 
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4.3 Επιχειρηματικές Στρατηγικές 
Οι επιχειρηματικές στρατηγικές (‘corporate strategies’) αφορούν το σύνολο 

των αντικειμένων δραστηριότητας μιας επιχείρησης, την ανάπτυξή της και 

τους κλάδους που θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί, ώστε να αυξήσει τα οφέλη 

της. Αφορά δηλαδή στο ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες πρέπει να α-

κολουθήσει ένας οργανισμός, σε ποιους κλάδους να επενδύσει και ποιες 

δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας πρέπει να αναλάβει. Επίσης υπεισέρχε-

ται στο με ποιόν τρόπο θα επιτευχθούν αυτά, όπως για παράδειγμα με συγ-

χωνεύσεις, εξαγορές, στρατηγικές συμμαχίες ή αποκλειστικά με ίδιες δυνά-

μεις. 

Η επιχειρηματικές στρατηγικές όπως η ολοκλήρωση, η διαποίκιλση, η διεθνο-

ποίηση κλπ. αφορούν τη μακροχρόνια επίδοση και επιτυχία της επιχείρησης. 

Αν και οι έρευνες στο πεδίο της επιχειρηματικής στρατηγικής εστιάζουν κυ-

ρίως στις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, αυτού του επιπέδου η στρατηγι-

κή γίνεται όλο και πιο σημαντική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά 

για τις καινοτόμες – ταχέως διεθνοποιούμενες, όπως οι Γ.Δ.Ε. 

 

4.3.1 Παραδοσιακά μονοπάτια στρατηγικής επιχειρηματικής ανά-
πτυξης 

Η βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι τα μονοπάτια επιχειρηματικής ανάπτυξης 

παραδοσιακά αφορούν δυο άξονες: 1) το πεδίο προϊόντων και 2) το γεωγρα-

φικό εύρος (Ansoff, 1957, Delios and Beamish, 1999, Geringer et al., 1989, 

Geringer et al., 2000, Grant et al. 1988, Hitt et al. 1994, 1997, Palich et al., 

2000), όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4.  

 

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       70 
 



 Κεφάλαιο  4– Στρατηγικές  Διεθνοποίησης των Γ.Δ.Ε. 

  

Σχήμα 4: Παραδοσιακά μονοπάτια επιχειρηματικής ανάπτυξης Μ.Μ.Ε. 

 

Πηγή: Almor, 2007. 

 

Οι δυο αυτοί άξονες δημιουργούν ποικίλες κατευθύνσεις στρατηγικής ανά-

πτυξης. Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της η επιχείρηση βρίσκεται στο 

κάτω αριστερά τεταρτημόριο του σχήματος, με περιορισμένο εύρος προϊό-

ντων και εστίαση σε μικρή γεωγραφική περιοχή. Μια τυπική επιχείρηση που 

επιλέγει να αναπτυχθεί, πρέπει να απομακρυνθεί από αυτό το τεταρτημόριο 

με γεωγραφική επέκταση, με διεύρυνση των προϊόντων της ή και με ταυτό-

χρονη υλοποίηση και των δύο εναλλακτικών επιλογών (Ansoff, 1957). Πιθα-

νοί τρόποι διεύρυνσης του γεωγραφικού πεδίου είναι η διεθνής επέκταση, π.χ 

με εξαγορά αλλοδαπής επιχείρησης, σύναψη στρατηγικής συμμαχίας, ίδρυση 

θυγατρικής, και διεύρυνσης του πεδίου των προϊόντων, η οριζόντια ή κάθετη 

ολοκλήρωση π.χ. μέσω συμμαχίας, από μόνη της κλπ. Οι επιχειρήσεις που 

επιδιώκουν και τα δυο, ενδεχομένως να ακολουθήσουν συσχετισμένη ή και 

ασυσχέτιστη διαποίκιλση. Κατά το πέρασμα των ετών, μια εταιρία μπορεί να 

αλλάξει την πορεία κατεύθυνσης της ανάπτυξής της, π.χ. μπορεί να ξεκινήσει 

με διεθνοποίηση και στη συνέχεια να επιλέξει διεύρυνση της γραμμής προϊό-

ντων της σε μια δεδομένη ξένη αγορά. Κατά συνέπεια πρέπει να λάβουμε 

υπόψη ότι η ανάπτυξη δεν είναι γραμμική κατά μήκος ενός άξονα. Ακολού-

θως, θα αναλυθούν τα βήματα επιχειρηματικής στρατηγικής ανάπτυξης που 

μπορεί να ακολουθήσει μια Γ.Δ.Ε. κατά την εξέλιξη της σε βάθος χρόνου.  

Πεδίο Προϊόντος 

Γεωγραφικό  
Πεδίο 

περιορισμένο 

περιορισμένο 

ευρύ  

ευρύ  

Διεύρυνση αγοράς  
/ Διεθνοποίηση 

Σχετική  &  
ασυσχέτιστη  

διαφοροποίηση 

Επέκταση γραμμής 
παραγωγής/ οριζό-

ντια ή κάθετη 
Στρατηγική  
τοπικής 
εστίασης ολοκλήρωση
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Στην περίπτωση των Γ.Δ.Ε. το διαξονικό σύστημα ανάπτυξης του Σχήματος 

4 κρίνεται αμφισβητήσιμο. Οι εν λόγω επιχειρήσεις ξεκινούν τη δραστηριό-

τητά τους εξαρχής στην παγκόσμια αγορά, καθιστώντας τον άξονα του γεω-

γραφικού πεδίου περιορισμένης σημασίας, άρα όλο το μοντέλο δείχνει περιο-

ριστικό. Όμως οι Γ.Δ.Ε. δύνανται να αναπτυχθούν σε λίγο διαφοροποιημέ-

νους άξονες όπως: 1) του πεδίου προϊόντων (ίδιος άξονας), 2) του πεδίου πε-

λατών και 3) του πεδίου χωρών, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.  

 

Σχήμα 5: Ενδεικτικά μονοπάτια επιχειρηματικής ανάπτυξης Γ.Δ.Ε. 

 
Πηγή: Almor, 2007. 
 

4.3.2 Στρατηγική Ανάπτυξη Πεδίου Πελατών 

Το πεδίο πελατών, αντιπροσωπεύει το πλήθος των τμημάτων της αγοράς (πε-

λατών) που στοχεύει η επιχείρηση. Οι τυπικές Γ.Δ.Ε. εφαρμόζουν επιχειρη-

ματική στρατηγική που βασίζεται στην παγκόσμια στόχευση τμημάτων της 

αγοράς, με μικρό πλήθος πελατών, που εξασφαλίζει όμως υψηλή αξία ανά 

πώληση (Almor and Hashai, 2004, Knight and Cavusgil, 2004, Sperling, 

2005). Δηλαδή είθισται να στοχεύουν σε τελικούς μεγάλους – εύρωστους πε-

λάτες, με πρόθεση να πληρώσουν προϊόντα – λύσεις προσαρμοσμένα στα μέ-

τρα τους (tailor-made), με ανάλογη εξυπηρέτηση μετά την πώληση. 

Πεδίο Προϊόντος 

Πεδίο Πελατών 

περιορισμένο ευρύ  

ευρύ  

Στρατηγική  
παγκόσμιας 
εστίασης

Ποικίλες 
εναλλακτικές   

επιλογές ανάπτυξης 

Πεδίο Αγορών – Χωρών 

ευρύ  

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       72 
 



 Κεφάλαιο  4– Στρατηγικές  Διεθνοποίησης των Γ.Δ.Ε. 

  

Μόλις η νέα επιχείρηση, με τον καιρό, καθιερωθεί και φθάσει σε ένα αρκετά 

μεγάλο μερίδιο αγοράς, πιθανότατα θα οδηγηθεί σε μείωση του ρυθμού ανά-

πτυξής της. Έτσι αναγκάζεται να αναζητήσει άλλες επιλογές ανάπτυξης. Μια 

επιλογή είναι να προσαρμόσει τα προϊόντα της σε τμήματα αγοράς με πελά-

τες μικρότερης δύναμης και περιορισμένων απαιτήσεων, αλλά μεγαλύτερου 

πλήθους, μεγαλώνοντας έτσι το μέγεθός της και τον όγκο πωλήσεών της. 

Όταν η Γ.Δ.Ε. διαλέξει το στρατηγικό μονοπάτι του πεδίου πελατών, πρέπει 

να οδεύσει προς πιο μαζική παραγωγή, λιγότερο σύνθετων και ακριβών προ-

ϊόντων, προσαρμόζοντας, όπου απαιτείται, τις λειτουργίες προστιθέμενης α-

ξίας της. Αν και το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της πελατειακής βάσης, δεν 

εξυπακούεται και η ανάλογη αύξηση των πωλήσεων, μιας και η αξία των πα-

ραγγελιών τείνει να μειώνεται. Επίσης, αν και επέρχεται επιχειρησιακή μεγέ-

θυνση, ενδέχεται να επηρεαστεί η εικόνα και η καλή φήμη της επιχείρησης 

που έχει ήδη αποκτήσει στα ποιοτικότερα τμήματα της αγοράς, με πελάτες 

υψηλών απαιτήσεων. Επιπρόσθετα, η Γ.Δ.Ε. μπορεί να εστιάσει σε μεγάλους 

πελάτες άλλων κλάδων. 

 

4.3.3 Στρατηγική Ανάπτυξη Πεδίου Χωρών - Αγορών 

Ο δεύτερος άξονας ανάπτυξης, το πεδίο χωρών, αφορά στο εύρος των διαφο-

ρετικών αγορών – χωρών που στοχεύει η επιχείρηση. Παρόλο που οι Γ.Δ.Ε. 

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές χώρες, κατά το ξεκίνημά τους επιλέ-

γουν τις χώρες που τους παρέχουν την περισσότερη ασφάλεια - σιγουριά επι-

τυχίας (Hashai and Almor, 2004, Sperling, 2005). Αν και, όπως αναφέραμε 

σε προηγούμενο κεφάλαιο, η διεθνής επέκταση των Γ.Δ.Ε. λίγο επηρεάζεται 

από την ψυχολογική απόσταση της αγοράς στόχου. Όμως, τουλάχιστο μέχρι 

την απόκτηση σχετικής διεθνούς εμπειρίας, η γεωγραφική, οικονομική και 

πολιτισμική απόσταση (π.χ. γλώσσα, νόμισμα, νομικό καθεστώς, πολιτικό 

καθεστώς κλπ) καθιστά την Γ.Δ.Ε. σχετικά επιφυλακτική (Contractor, 1990, 

Kogut and Zander, 1993, Rangan and Adner, 2001, Hirsch and Hashai, 2000, 

Shenkar, 2001). 
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Έτσι, η δεύτερη αναπτυξιακή κατεύθυνση των Γ.Δ.Ε. μπορεί να είναι η στό-

χευση πιο απομακρυσμένων αγορών - χωρών, από αυτές που ήδη έχουν καθι-

ερωθεί. Εξακολουθούν όμως να στοχεύουν σε τμήματα των αγορών αυτών με 

πελάτες υψηλής αξίας, προσπαθώντας να αυξήσουν το πλήθος του συνολικού 

τους πελατολογίου. 

 

4.3.4 Στρατηγική Ανάπτυξη Πεδίου Προϊόντων 

Ο τρίτος άξονας του μοντέλου στρατηγικής επιχειρηματικής ανάπτυξης, του 

πεδίου προϊόντων, είναι ανάλογος αυτού του παραδοσιακού μοντέλου. Οι 

Γ.Δ.Ε μπορούν να αναπτυχθούν μέσω επέκτασης της γραμμής παραγωγής 

προϊόντων, δημιουργώντας εκ του μηδενός νέα θυγατρική (‘greenfield strat-

egy’), συνάπτοντας στρατηγική συμμαχία ή εξαγοράζοντας άλλη επιχείρηση. 

Στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, πρέπει να ανα-

βαθμίζουν τα προϊόντα τους τακτικά, μιας και η ταχεία εξέλιξη των νέων - 

εφαρμοζόμενων τεχνολογιών το επιβάλει. Επίσης, οι επιχειρήσεις μπορεί να 

αποφασίσουν να αναπτύξουν ή να αποκτήσουν τεχνολογία νέων προϊόντων, 

συσχετιζόμενων ή ασυσχέτιστων, με την υπάρχουσα γραμμή προϊόντων.  

 

4.3.5 Στρατηγική Ανάπτυξη Συνδυασμού Πεδίων 

Ο συνδυασμός των τριών αξόνων δημιουργεί πολλαπλά μονοπάτια επιχειρη-

ματικής στρατηγικής ανάπτυξης για τις Γ.Δ.Ε., είτε επί ενός άξονα είτε σε 

διάφορους συνδυασμούς αυτών. Η συνδυαστική ανάπτυξη είναι μια σύνθετη 

διεργασίας που προϋποθέτει δύο ή και τρείς τύπους αλλαγών στην επιχείρη-

ση. 

Η παράλληλη ανάπτυξη των χωρών – αγορών και του πεδίου πελατών μπο-

ρεί να υλοποιηθεί με στρατηγικές συσχετισμένης διαποίκιλσης. Η Γ.Δ.Ε. επι-

λέγει την είσοδό της σε πιο απομακρυσμένες αγορές στοχεύοντας σε νέες κα-

τηγορίες πελατών, όπως μικρότερους πελάτες ή πελάτες από διαφορετικούς 

κλάδους, με το προϊόν της να παραμένει σε γενικές γραμμές το ίδιο. 
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Η παράλληλη ανάπτυξη των χωρών – αγορών και του πεδίου προϊόντων 

μπορεί να υλοποιηθεί με στρατηγικές συσχετισμένης ή ασυσχέτιστης διαποί-

κιλσης. Η Γ.Δ.Ε. επιδιώκει την πώληση νέων –γι΄ αυτή- προϊόντων, σε νέες 

χώρες / αγορές. Δεδομένου ότι τα προϊόντα θεωρούνται νέα, πρόκειται για 

κλασσική στρατηγική διαποίκιλσης. 

Κατά την παράλληλη ανάπτυξη του πεδίου προϊόντων και του πεδίου πελα-

τών, η επιχείρηση προσφέρει νέα προϊόντα σε νέες κατηγορίες πελατών. Αυ-

τό μπορεί να συμβεί π.χ. όταν μια Γ.Δ.Ε. αποφασίζει να στοχεύσει μεσαίου 

επιπέδου πελάτες (επί πλέον των υψηλού επιπέδου που ήδη στοχεύει) με 

προϊόντα προσαρμοσμένα στις διαφοροποιημένες ανάγκες τους. 

Τέλος, ο συνδυασμός και των τριών κατευθύνσεων ανάπτυξης, προϊόντων 

πελατών, χωρών, φαίνεται ως πολύ σύνθετη στρατηγική για μια Γ.Δ.Ε. με 

σχετικά περιορισμένους πόρους και δικαιολογείται, μόνον, όταν οι άλλες 

στρατηγικές δεν αποβαίνουν επιτυχείς. 

 

4.3.6 Επιλογή του κατάλληλου μονοπατιού ανάπτυξης 

Στο Σχήμα 6, παρουσιάζονται τα πιθανά μονοπάτια ανάπτυξης των Γ.Δ.Ε. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η στρατηγική ανάπτυξη μπορεί να δι-

αφοροποιείται με το πέρασμα του χρόνου, άρα δεν είναι απαραίτητη η δια-

μόρφωση αυτής επί ενός και μόνον αρχικού άξονα. Δημιουργείται λοιπόν το 

ερώτημα αν και κατά πόσο οι Γ.Δ.Ε. ακολουθούν μονοδιάστατα μονοπάτια 

ανάπτυξης ή συνδυαστικά. 
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Σχήμα 6: Χαρακτηριστικές επιχειρηματικές στρατηγικές των Γ.Δ.Ε. 

  
Πηγή: Almor, 2007. 

περιορισμένο 

- Πελάτες μικροί 
- Πάρα πολλές συναλλαγές 

 

Η θεώρηση των επιχειρήσεων βάσει των πόρων (‘resource based view΄) α-

ντιμετωπίζει την επιχείρηση σαν ένα σύνολο πόρων υλικών, άυλων και αν-

θρώπων, που δημιουργούν ικανότητες. Αυτές οι ικανότητες είναι μοναδικές 

όταν είναι διαρκείς και δυσκόλως αντιγράψιμες (Barney, 1991, Collis, 1991, 

Peteraf, 1993, Wernerfelt, 1984). Όμως, τα χαρακτηριστικά των πόρων που 

της δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα περιβάλλον, είναι γενικά δύ-

σκολο να αξιοποιηθούν επιτυχώς και σε άλλο περιβάλλον. Οι πόροι είναι συ-

νήθως εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένες εφαρμογές, γι αυτό και η μεταφορά 

τους σε άλλες εφαρμογές είναι μάλλον δύσκολη (Montgomery and Werner-

felt, 1988). Επιπλέον, εξαιτίας του περιορισμού των πόρων, κοστίζει λιγότε-

ρο να διευρυνθούν οι υπάρχουσες ικανότητες, παρά να αποκτηθούν εξαρχής 

καινούριες. Μια Γ.Δ.Ε. περιορίζεται στις δραστηριότητες ανάπτυξης που της 

επιτρέπουν οι περιορισμένοι πόροι της (Penrose, 1959) και γι αυτό επιλέγει 

την οδό ανάπτυξης, που ανταποκρίνεται καλύτερα σε αυτούς (Montgomery 

and Wernerfelt, 1988). Η μονοδιάστατη ανάπτυξη πολλές φορές αποδεικνύε-

ται επωφελής για την επιχείρηση, μιας και αναπτύσσονται εξειδικευμένοι 

στρατηγικοί πόροι (Chi, 1994). Εκτός της εξειδίκευσης και της σπανιότητας 

των πόρων, η «αδιαιρετότητα» αυτών (Barney, 1991, Wernerfelt, 1984) είναι 

ένα τρίτο χαρακτηριστικό που καθορίζει την κατεύθυνση της ανάπτυξης της 

Πεδίο Πελατών 

Πεδίο Αγορών – Χωρών 

Πεδίο προϊόντος 

Συσχετ. /ασυσχέτ. 
 διαποίκιλση 

μακρυνές αγορές 

Συσχετισμένη 
διαποίκιλση 

- Πελάτες μέσοι 
- Πολλές συναλλαγές 

- Πελάτες μεγάλοι 
- Λίγες- συναλλαγές 
μεγάλης αξίας 

Στρατηγική 
παγκόσμιας 
εστίασης 

Οριζόντια/ κάθετη 
ολοκλήρωση 

ευρύ 
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επιχείρησης (Hashai et al., 2005). Έτσι μπορούμε να καταλήξουμε στο υπο-

θετικό συμπέρασμα ότι κατά το πέρασμα του χρόνου, οι αναπτυσσόμενες 

Γ.Δ.Ε. αναμένεται να προσκολληθούν σε μια κατεύθυνση ανάπτυξης και 

σπάνια αλλάζουν μονοπάτι ανάπτυξης. 

Αν δε μια Γ.Δ.Ε. προτιμά ένα δεδομένο μονοπάτι ανάπτυξης, τότε ποιο είναι 

αυτό και ποια στοιχεία οδηγούν στην επιλογή του. Με δεδομένο ότι η τεχνο-

γνωσία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, οι καινοτόμες Γ.Δ.Ε. αναμένεται να εκμεταλλευτούν τις ι-

κανότητες σε έρευνα και ανάπτυξη, ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικό-

τητά τους (Amin and Thrift, 1994, Jones 1999, 2001, Keeble et al., 1998, 

McNaughton, 2000, Stray et al., 2001). Οι λειτουργίες έρευνας και ανάπτυ-

ξης οδηγούν σε τεχνολογικές εξελίξεις που δημιουργούν κερδοφόρους πελά-

τες.  

Οι ισχυρές σχέσεις προμηθευτών-πελατών επιτρέπουν στις εταιρίες να προ-

στατεύσουν την κατέχουσα τεχνογνωσία τους, να λαμβάνουν ανατροφοδότη-

ση σχετικά με την τεχνολογία τους μέσω του υπηρεσιών διανομής και της 

μετά την πώληση εξυπηρέτησης, και μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω 

τεχνολογική καινοτομία, και σε μια ισχυρή βάση αφοσιωμένων πελατών 

(Almor and Hirsch, 1995, Hirsch, 1989). Αυτές οι σχέσεις απαιτούν μοναδι-

κές ικανότητες στις διεργασίες προώθησης, πωλήσεων, διανομής και εξυπη-

ρέτησης μετά την πώληση και γι΄ αυτό είναι πιθανότερο να επιτευχθούν με 

ικανό, συνεχώς εκπαιδευόμενο προσωπικό, παρά με υποστήριξη εξωτερικών 

φορέων. Σαν αποτέλεσμα, οι Γ.Δ.Ε. εφαρμόζουν δράσεις μάρκετινγκ από μό-

νες τους (in-house), με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας από την επαφή 

τους με τους πελάτες, αλλά και την αποφυγή διαρροής των ιδιαιτέρων ικανο-

τήτων τους (τεχνογνωσία, ικανότητες μάρκετινγκ) προς πιθανούς συνεργάτες 

(Almor and Hashai, 2004, Anderson and Gatignon, 1986, Agarwal and 

Ramasawi, 1992, Root, 1994, Simonin, 1999). Αναμένεται λοιπόν οι Γ.Δ.Ε. 

να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτά τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτή-

ματα και ικανότητες, προσελκύοντας περισσότερους πελάτες και εισερχό-

μενες σε νέους τομείς πελατών (άξονας – πεδίο πελατών), οι απαιτήσεις των 
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οποίων θα μπορούσαν να καλυφθούν από τον υπάρχοντα άξονα λειτουργιών 

των επιχειρήσεων. 

Η ανάπτυξη προς μακρινές χώρες – αγορές, είναι μια διεργασία που απαιτεί 

σημαντικούς πόρους, τόσο για την κάλυψη της απαίτησης διάδρασης με τους 

πελάτες (σε προϊόντα τεχνολογίας αιχμής), όσο και για τη διατήρηση του ε-

λέγχου της τεχνογνωσίας, μέσω διατήρησης των λειτουργιών μάρκετινγκ. Η 

ανάγκη διεθνοποίησης των λειτουργιών μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης 

πριν και μετά την πώληση, σε επιχειρήσεις νέες, χωρίς πόρους και διεθνή 

πείρα όπως οι Γ.Δ.Ε., είναι ένα μονοπάτι ανάπτυξης, γενικά, μειωμένης ελ-

κυστικότητας. 

Η ανάπτυξη της γραμμής προϊόντων, όταν υλοποιείται εντός των επιχειρη-

σιακών λειτουργιών είναι μια μακροχρόνια διεργασία, με υψηλό ρίσκο και 

απαίτηση σε σημαντικούς πόρους. Μπορεί δε να επιτευχθεί μέσω συγχωνεύ-

σεων ή εξαγορών, οπότε αν και δεν απαιτούνται ικανότητες και πόροι τεχνο-

λογικής φύσεως, χρειάζονται διοικητικές ικανότητες. Γι΄ αυτό, θα μπορού-

σαμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι το μονοπάτι ανάπτυξης του εύρους 

προϊόντων είναι, γενικά, το λιγότερο ελκυστικό για επιχειρήσεις με λίγους 

πόρους. Επιλέγεται μόνον όταν οι άλλες επιλογές δεν επιτρέπουν περεταίρω 

ανάπτυξη. Μπορούμε λοιπόν να καταλήξουμε στο υποθετικό συμπέρασμα 

ότι: οι Γ.Δ.Ε. προτιμούν την ανάπτυξη κατά την κατεύθυνση του άξονα του εύ-

ρους πελατών, ενώ λιγότερο ελκυστικό για αυτές είναι το μονοπάτι ανάπτυξης 

μέσω της διεύρυνσης των προσφερόμενων προϊόντων τους. 

Τέλος θα διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι Γ.Δ.Ε. υλοποιούν την ε-

πιχειρηματική στρατηγική τους, με βασικό ερώτημα το αν προτιμούν να ανα-

πτύσσονται μόνες τους, μέσω των δικτύων τους ή μέσω εξαγορών – συγχω-

νεύσεων και αν αυτό εξαρτάται από την επιθυμητή κατεύθυνση ανάπτυξης.  

Όπως προαναφέρθηκε, οι Γ.Δ.Ε. συχνά βασίζουν το πλεονέκτημα τους στην 

τεχνολογία / τεχνογνωσία που αναπτύσσουν μόνες τους και προτιμούν να 

παρέχουν τα προϊόντα τους με εσωτερικές διεργασίες μάρκετινγκ. Έτσι μπο-

ρούν να διατηρούν το πλεονέκτημά τους σε βάθος χρόνου. Θα μπορούσε λοι-

πόν να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι Γ.Δ.Ε. που επιθυμούν να αναπτυχθούν 
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κατά το μονοπάτι διεύρυνσης πελατών θα προτιμήσουν να το κάνουν με τις 

κατά το δυνατό λιγότερο στενές συνεργασίες. 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτυχθούν κατά το μονοπάτι διεύρυνσης 

των αγορών τους αντιμετωπίζουν διαφορετικές απαιτήσεις. Η είσοδος σε μα-

κρινές αγορές απαιτεί πλήθος επιπλέον πόρων, που οι Γ.Δ.Ε. συνήθως δε δι-

αθέτουν. Γι’ αυτό οι συνεργασίες (Gabrielsson and Kirpalani, 2004) όπως η 

συνεργασία με τοπικούς επιχειρηματικούς παράγοντες ή με πολυεθνικές επι-

χειρήσεις με δικτύωση στην αγορά στόχο, ίσως παρέχει την επιθυμητή λύση. 

Αναμένεται λοιπόν η ανάπτυξη μέσω νέων αγορών να γίνεται με στρατηγικές 

συμμαχίες, συνεργασίες δικτύων ή διεθνείς κοινοπραξίες τύπου joint venture. 

Η επιχειρηματική ανάπτυξη μέσω της αύξηση του εύρους προϊόντων στους 

κλάδους υψηλής τεχνολογίας ενέχουν υψηλούς κινδύνους και απαιτούν με-

γάλα κεφάλαια και χρόνο. Γι αυτό και αναμένεται οι Γ.Δ.Ε. που ακολουθούν 

αυτό το μονοπάτι, να επιλέγουν εξαγορές και συγχωνεύσεις με υπάρχουσες 

επιχειρήσεις, που διαθέτουν ήδη εξελιγμένα προϊόντα του ενδιαφέροντός 

τους.  

Μπορούμε λοιπόν να καταλήξουμε στο υποθετικό συμπέρασμα ότι: 1) οι 

Γ.Δ.Ε. που προτιμούν την ανάπτυξη κατά την κατεύθυνση του άξονα του εύ-

ρους πελατών, προτιμούν να το κάνουν από μόνες τους, χωρίς στενές επιχει-

ρηματικές συνεργασίες, 2) αυτές που προτιμούν το μονοπάτι της ανάπτυξης 

αγορών, προτιμούν στρατηγικές συνεργασίες και σχέσεις δικτύων και 3) αυτές 

που προτιμούν το μονοπάτι της ανάπτυξης προϊόντων, προτιμούν την υλοποίη-

ση εξαγορών και συγχωνεύσεων (Almor, 2007).  

 

4.3.7 Κατηγοριοποίηση των Γ.Δ.Ε. βάσει της επιχειρηματικής 

στρατηγικής τους  

Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων είναι μια επιχειρηματική στρατηγική επι-

λογή ανάπτυξης (‘corporate growth strategy’) και συγκεκριμένα ανάπτυξης 

αγοράς σε διεθνές επίπεδο. Όπως δε  αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, ο βαθμός 

– έκτασή της μπορεί να προσδιοριστεί από το μοντέλο των τριών διαστάσεων 

(‘3D model’, Lummaa, 2001). Βάσει αυτού του μοντέλου, που χρησιμοποιεί 

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       79 
 



 Κεφάλαιο  4– Στρατηγικές  Διεθνοποίησης των Γ.Δ.Ε. 

  

ως διαστάσεις διεθνοποίησης 1) το βάθος (depth), 2) την διαποίκιλση (diver-

sity) και 3) την απόσταση (distance) και βάσει ερευνών σε φινλανδικές 

Γ.Δ.Ε. υψηλής τεχνολογίας με τη μέθοδο των μελετών περιπτώσεων (Autio 

et. al., 2002), προέκυψε ένα θεωρητικό μοντέλο γενικής κατηγοριοποίησης 

των νεοσύστατων Γ.Δ.Ε. που βασίζεται στη στρατηγική συμπεριφορά τους. 

Πέρα των παραπάνω τριών διαστάσεων, προστέθηκε και η διάσταση της τα-

χύτητας, με την οποία ξετυλίγεται η διεργασία διεθνοποίησης ανά προανα-

φερθείσα διάσταση.  

 Έτσι, βάσει της στρατηγικής της, μια Γ.Δ.Ε. μπορεί να χαρακτηριστεί όπως 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 8:  

 

Πίνακας 8: Κατηγορίες Γ.Δ.Ε. βάσει της στρατηγικής διεθνοποίησης  
 

 Ταχύτητα Βάθος 
(Depth) 

Διαποίκιλση
(Diversity) 

Παγκόσμια Κατακτήτρια 
(Global conqueror) Υψηλή Χαμηλό Υψηλή 

Κατακτήτρια Αγοράς  
(Market conqueror)  Υψηλή Υψηλό Χαμηλή 

Αναζητούσα παγκόσμια ανάπτυξη 
(Global growth seeker)  Υψηλή Χαμηλό Χαμηλή 

Πηγή: Autio et. al., 2002. 

 

- Παγκόσμιες Κατακτήτριες (‘Global conquerors’): Διεθνοποιούνται 

εξαιρετικά γρήγορα, σε πολλές αγορές παράλληλα, αλλά μικρό ποσοστό 

των λειτουργιών προστιθέμενης αξίας υλοποιούνται σε ξένες χώρες. Αυ-

τές οι επιχειρήσεις καθιερώνονται στις διεθνείς πωλήσεις με τοπική κυ-

ρίως παραγωγή και γρήγορες αρχικές κινήσεις.  

- Κατακτήτριες Αγοράς (‘Market conquerors’): Σκοπός της διεθνοποίη-

σής τους είναι η κατάκτηση μιας συγκεκριμένης αγοράς με την ίδρυση 

υποκαταστημάτων σε αυτή. Η διεθνοποίηση εξελίσσεται ιδιαίτερα γρή-

γορα. 

- Αναζητούσα παγκόσμια ανάπτυξη (‘global growth seekers’): Προσπα-

θούν να καθιερωθούν σε διάφορες αγορές, ενισχύοντας τις πωλήσεις 

τους και αναβαθμίζοντας την προσαρμογή των προϊόντων τους στις α-
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παιτήσεις της αγοράς στόχου. Ξεκινούν με εξαγωγικές δραστηριότητες 

και προχωρούν συνήθως στην ίδρυση θυγατρικών στις ξένες αγορές. Αρ-

χικά κινούνται με μικρούς ρυθμούς αλλά επιταχύνουν με την έναρξη της 

διεθνοποίησης. 
 
 
 
4.4 Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
Οι στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (‘business strate-

gies’) εστιάζουν στο πως η επιχειρηματική μονάδα θα ενισχύσει τη θέση της 

εντός του δεδομένου κλάδου δραστηριότητάς της. Οι μικρομεσαίες επιχειρή-

σεις, και ακόμα περισσότερο οι νεοϊδρυθείσες Γ.Δ.Ε., είναι συνήθως μεμο-

νωμένες στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες, που δραστηριοποιούνται σε 

δεδομένο κλάδο (σε αυτόν της έναρξής τους) και, στα αρχικά τους στάδια, 

αναπτύσσουν στρατηγικές με σκοπό τη διαχρονική ανταγωνιστικότητά τους 

εντός αυτού. Αυτό είναι και το μέλημά τους κατά τα πρώτα χρόνια λειτουρ-

γίας τους. 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7, η διεθνής επίδοση των Γ.Δ.Ε., ως επιχειρημα-

τικές μονάδες, επηρεάζεται από τον επιχειρηματικό προσανατολισμό, όπως 

διαχέεται στην εταιρική κουλτούρα, και τις γενικές ανταγωνιστικές στρατη-

γικές της διαφοροποίησης, της ηγεσίας κόστους και της εστίασης (Porter, 

1980), όπως περιγράφεται ακολούθως.  
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Σχήμα 7: Στρατηγικό μοντέλο διεθνούς επίδοσης των Γ.Δ.Ε. 

 

Επιχειρηματικός  
Προσανατολισμός 
- Διεθνής επιχειρηματικός 
προσανατολισμός 

- Ιδιαίτερες ικανότητες- 
τεχνολογική υπεροχή 

Διεθνής Απόδοση /  
Ανταγωνιστικότητα 

Γενικές Ανταγων. Στρατηγικές 
- Διαφοροποίηση (τεχνολογική ή/και 
μάρκετινγκ) 

- Ηγεσία κόστους 
- Εστίαση (με έμφαση στη διαφορο-
ποίηση ή στο κόστος) 

 

Πηγή: Knight and Cavusgil, 2005, με εμπλουτισμό του συγγραφέα. 

 

4.4.1 Στρατηγική Διαφοροποίησης 

Κατά τη στρατηγική της διαφοροποίησης, αναπτύσσονται και διατίθενται 

προϊόντα που γίνονται ευρέως αντιληπτά ως μοναδικά (Smith, 1956, Porter, 

1980, White, 1986). Γενικά, οι Γ.Δ.Ε. δίνουν έμφαση στη διάθεση σχετικά 

μοναδικών, εξειδικευμένων, καινοτόμων προϊόντων ή/και άλλων παροχών, 

σε σχέση με τον ανταγωνισμό τους (Knight and Cavusgil, 2005). Έχοντας 

περιορισμένους πόρους αλλά ιδιαίτερες ικανότητες, αναμένεται να εφαρμό-

σουν τη στρατηγική της διαφοροποίησης που τους επιτρέπει να εισέλθουν 

και να εδραιωθούν στις διεθνείς αγορές (Barber and –Esteve, 2005).  

Η διαφοροποίηση παρέχει άμυνες απέναντι στις επιθέσεις του ανταγωνισμού, 

δημιουργεί αφοσιωμένους πελάτες και μειωμένη εξάρτηση των πωλήσεων 

από την τιμή. Επίσης μεγαλώνει τα περιθώρια κέρδους και παράλληλα μειώ-

νει την απαίτηση για χαμηλή τιμολογιακή πολιτική. Οι μικρές επιχειρήσεις 
που επιθυμούν να διεθνοποιηθούν, ξεπερνούν το μειονέκτημα μεγέθους, με 

την προσφορά προϊόντων τεχνολογίας αιχμής (Bloodgood et al., 1996). Το 

μικρό τους μέγεθος τις ενθαρρύνει προς αναζήτηση της καινοτομίας σε εξει-

δικευμένες περιοχές, που είναι λιγότερο ελκυστικές σε μεγάλες επιχειρήσεις 

και που συνήθως επιδιώκουν να καλύψουν ανάγκες της μαζικής αγοράς.  
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H εν λόγω στρατηγική απαιτεί από τις επιχειρήσεις ισχυρές ικανότητες μάρ-

κετινγκ, δημιουργικότητα, ικανότητες σχεδιασμού, φήμη για ποιότητα και 

ισχυρές συνεργασίες με κανάλια μάρκετινγκ (Porter, 1986). Οι Γ.Δ.Ε. μπο-

ρούν να εφαρμόσουν με διάφορους τρόπους τη διαφοροποίηση, μέσα από δι-

αστάσεις όπως το ισχυρό εμπορικό σήμα, το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές 

των προϊόντων, την υψηλή τεχνολογία, την υποστήριξη του πελάτη πριν και 

μετά την πώληση κ.α. Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται πιο αποτελεσματικά 

όταν η επιχείρηση διαφοροποιείται σε πολλές διαστάσεις παράλληλα. 

Σύμφωνα με τον Miller (1986), η στρατηγική διαφοροποίησης πρέπει να αντι-

μετωπίζεται με τις δυο επί μέρους διαστάσεις της: 1) Τη διαφοροποίηση μάρ-

κετινγκ, κατά την οποία χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση ιδιαίτερες τε-

χνικές μάρκετινγκ ώστε να επιτευχθεί η αντιληπτή διαφοροποίηση, δηλαδή 

να πειστεί ο πελάτης ότι τα προϊόντα είναι διαφοροποιημένα και εκλεκτά 

(π.χ. με διαφήμιση) και 2) Την τεχνική διαφοροποίηση, που στηρίζεται στην 

καινοτομία και απαιτεί πραγματικά διαφοροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές 

προϊόντος, που επιτυγχάνονται με εντατική έρευνα και ανάπτυξη. Αυτές οι 

δυο διαστάσεις αναγνωρίστηκαν ως ιδιαίτερες στρατηγικές των Γ.Δ.Ε. από 

τους Knight (2000, 2001), Moen (2002), Knight et al. (2004) κλπ. Η διαφο-

ροποίηση μάρκετινγκ αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα διεθνούς επιτυχίας 

των Γ.Δ.Ε., ενώ αποτελέσματα ερευνών υποστηρίζουν πως στις επιτυχημένες 

ταχέως διεθνοποιούμενες επιχειρήσεις, παρατηρείται συνδυασμένη εφαρμογή 

στρατηγικών διαφοροποίησης μάρκετινγκ και τεχνολογικής διαφοροποίησης 

(Knight et al. 1997, 2004).  

Όμως, το γεγονός ότι η διαφοροποίηση συνήθως απαιτεί τη θεώρηση της ιδι-

αιτερότητας - αποκλειστικότητας, συχνά εμποδίζει τη επίτευξη μεγάλων με-

ριδίων αγοράς (Smith, 1956, Porter 1980, White, 1986).  

 

4.4.2 Στρατηγικές Εστίασης 

Οι περισσότερες Γ.Δ.Ε. δίνουν επίσης έμφαση στην ισχυρή εστίαση προς τις 

απαιτήσεις τμημάτων της διεθνούς αγοράς (Knight and Cavusgil, 2005). Η 

στρατηγική εστίασης προϋποθέτει την προσήλωση της επιχείρησης σε συ-
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γκεκριμένο αγοραστικό κοινό, συγκεκριμένους τομείς προϊόντων ή γεωγρα-

φικές περιοχές (Porter, 1980, White, 1986, Mosakowski, 1993). Η εστίαση 

δεν αποκλείει μεγάλα μερίδια αγοράς, αλλά συνήθως αφορά σχετικά μικρές 

αγορές (Porter, 1980, White, 1986, Mosakowski, 1993). 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, οι Γ.Δ.Ε. καταφέρνουν να εξυπηρετούν 

συγκεκριμένα τμήματα αγορών – στόχων με μεγαλύτερη αποτελεσματικότη-

τα από τους μεγάλους ανταγωνιστές τους, με ευρύ φάσμα αγορών (Barber 

and Esteve, 2005). Η εστίαση επιτυγχάνεται με την καλύτερη προσέγγιση 

των ειδικών απαιτήσεων συγκεκριμένων πελατών (εστίαση με διαφοροποίη-

ση) ή/και με την επίτευξη χαμηλότερου κόστους εξυπηρέτησης (εστίαση κό-

στους). Άλλωστε, το μικρό αρχικό μέγεθος των Γ.Δ.Ε., περιορίζει τη δυνατό-

τητα να εξυπηρετούν μεγάλες αγορές και πλήθος πελατών, χωρίς τουλάχιστο 

την υποστήριξη από εξωτερικούς πόρους. Οι Almor and Hashai (2004) σε 

έρευνές τους βρήκαν ότι πολλές Γ.Δ.Ε. εστιάζουν σε τμήματα της παγκόσμι-

ας αγοράς και εξυπηρετώντας περιορισμένους – επιλεγμένους πελάτες, επι-

τυγχάνουν μεγάλα έσοδα. Με τον τρόπο αυτό περιορίζουν σημαντικά τις α-

παιτούμενες υποδομές τους και, με μέσο μέγεθος, λειτουργούν αξιοθαύμα-

στα.  

 

4.4.3 Στρατηγική Ηγεσίας Κόστους 

Η ηγεσία κόστους δεν είναι μια από τις συνήθεις εφαρμοζόμενες στρατηγικές 

των Γ.Δ.Ε. (Knight and Cavusgil, 2005). Αφορά την προσπάθεια ανταγωνι-

σμού με χαμηλό κόστος παραγωγής, μάρκετινγκ και λειτουργίας, που επιτυγ-

χάνει χαμηλές τιμές πώλησης (Porter, 1980, White, 1986, Porter, 1991). Επι-

τυγχάνεται μέσω αποτελεσματικού μεγέθους επιχείρησης, ισχυρής προσπά-

θειας μείωσης κόστους ανάπτυξης – πωλήσεων - εξυπηρέτησης, απόρριψη 

οριακών παραγγελιών – πελατών, στενό έλεγχο κοστολογίων κλπ. 

Όμως η ηγεσία κόστους απαιτεί πρόσβαση σε βασικούς πόρους, υψηλά επί-

πεδα παραγωγής, μαζικό μάρκετινγκ, υψηλά μερίδια αγοράς ή άλλα πλεονε-

κτήματα κλίμακας (Porter, 1980, White, 1986, Porter, 1991). Αυτά τα πλεο-

νεκτήματα είναι προνόμια κυρίως των παραδοσιακών πολυεθνικών επιχειρή-
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σεων και όχι των μικρών Γ.Δ.Ε. (Oviatt and McDougall, 1995). Γι΄ αυτό, οι 

Γ.Δ.Ε. προτείνεται ν’ ακολουθούν τη στρατηγική διαφοροποίησης για να α-

ντιμετωπίσουν τους μεγαλύτερου μεγέθους ανταγωνιστές τους (Barber and 

Esteve, 2005).  

 

4.4.4 Συμπέρασμα 

Ανακεφαλαιώνοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι νέες Γ.Δ.Ε. κατά 

κανόνα εφαρμόζουν ανταγωνιστική στρατηγική εστίασης με διαφοροποίη-

ση, εστιάζοντας σε τμήματα της παγκόσμιας αγοράς (Almor, 2000, Bona-

corsi, 1992, Fujita, 1995, Gomess-Casseres, 1997, Keeble et al., 1998, Ras-

mussen and Madsen, 2002, Rennie, 1993, Storey, 1994), με καινοτόμα κυρί-

ως προϊόντα, σε νεοεμφανιζόμενους- σχετικά αδόμητους ακόμη παραγωγι-

κούς κλάδους (Kohn, 1997). 

Όμως, παρότι αυτή η στρατηγική επιτρέπει στις Γ.Δ.Ε. να αναπτυχθούν γρή-

γορα, δημιουργεί εξάρτηση των επιχειρήσεων από τον κύκλο ζωής των προ-

ϊόντων (Hirsch, 1965, 1967, Vernon, 1966, 1979). Ακόμα και αν μια Γ.Δ.Ε. 

ανανεώνει τα προϊόντα της, δεν παύει να απειλείται από νέες τεχνολογίες 

άλλων νεοεμφανιζόμενων κλάδων, που παρέχουν υποκατάστατα προϊόντα με 

τεχνολογική υπεροχή (Christensen, 1997, Hill and Jones, 2004, Foster, 

1986), ενώ γενικότερα στις μέρες μας τα τεχνολογικά προϊόντα έχουν όλο 

και μικρότερο κύκλο ζωής (Cusumano and Yoffie, 1998). Έτσι, βάσει ερευ-

νών, παρατηρείται το φαινόμενο οι επιχειρήσεις με εύκολα αντιγράψιμα και-

νοτόμα προϊόντα ή τεχνογνωσία, να επιδιώκουν ταχύτατη αύξηση των πωλή-

σεων ώστε να επωφεληθούν του πλεονεκτήματος της πρωτοτυπίας στην αγο-

ρά (Sperling, 2005). 

Επιπρόσθετα, οι Γ.Δ.Ε. που χρηματοδοτούν την αρχική τους ανάπτυξη με ξέ-

να κεφάλαια (π.χ. venture capital), απαιτείται να συνεχίσουν την ανάπτυξή 

τους, ώστε να παραμείνουν ελκυστικές στους επενδυτές τους (Barrow et al., 

2005, Manigart and Sapienza, 1999).  

Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι Γ.Δ.Ε. δεν συνιστάται να παρα-

μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα εστιασμένες σε μικρά τμήματα της α-
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γοράς, διατηρώντας μικρομεσαία μεγέθη, αλλά πρέπει να αναζητούν περε-

ταίρω ανάπτυξη, με άλλες στρατηγικές, μόλις καταφέρουν να εδραιωθούν 

στις αγορές στόχους που εστιάζουν. 

 

4.4.5 Κατηγοριοποίηση των Γ.Δ.Ε. βάση της στρατηγικής ανταγω-

νιστικού πλεονεκτήματος 

Σύμφωνα με έρευνα των Knight and Cavusgil (2005) σε εικοσιτέσσερις 

Γ.Δ.Ε. με τη μέθοδο της μελέτης περιπτώσεων, εξήχθησαν αποτελέσματα 

σχετικά με τον προσανατολισμό και τη στρατηγική συμπεριφορά αυτών. 

Οι επιχειρήσεις χωρίστηκαν στις τέσσερις ακόλουθες κατηγορίες, βάσει των 

χαρακτηριστικών τους και των ακολουθούμενων στρατηγικών επιλογών. 

Η ομάδα 1- Τεχνολογικοί Ηγέτες, που αποτελείται από ισχυρές οργανωμέ-

νες επιχειρήσεις - με τεχνολογική υπεροχή, με άριστη διεθνή επίδοση, με 

σημαντικούς οικονομικούς και λοιπούς πόρους. Οι εν λόγω επιχειρήσεις α-

κολουθούν συγκεκριμένη – προεπιλεγμένη ανταγωνιστική στρατηγική, κατά 

κόρον διαφοροποίηση, αλλά και εστίαση ή/και ηγεσία κόστους, σε μικρότερο 

βαθμό. Δίνουν έμφαση στην καινοτομία και το επιθετικό μάρκετινγκ, στα 

μοναδικά προϊόντα με υψηλή ποιότητα και σχεδιασμό, ελεγχόμενα κοστολό-

για, επιτυγχάνοντας οικονομική και λειτουργική επιτυχή επίδοση. 

Η ομάδα 2 – Επιχειρήσεις που εστιάζουν στην υψηλή τεχνολογία, που εί-

ναι τεχνολογικοί ηγέτες, με ισχυρή διεθνή επίδοση (μικρότερη της ομάδας 

1), που εφαρμόζουν στρατηγικές ισχυρής εστίασης με διαφοροποίηση, μέσω 

των οποίων αποκτούν διαχρονικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Η ομάδα 3 – Επιχειρήσεις με έμφαση στην ηγεσία κόστους, που εφαρμό-

ζουν αποκλειστικά ή κυρίως τη στρατηγική χαμηλής τιμολόγησης, έχουν ε-

παρκή διεθνή επίδοση, αλλά είναι πιο αδύναμες στην τεχνολογία από αυτές 

της ομάδας 1 και στην επίδοση από αυτές των ομάδων 1 και 2.  

Η ομάδα 4 – Επιχειρήσεις Μικρής Επίδοσης, που έχουν στο σύνολο μειω-

μένη επίδοση, δεν παρουσιάζουν ουσιαστικά καμιά προσήλωση σε κάποια 

ανταγωνιστική στρατηγική και μόνο με τη μέτρια αποτελεσματικότητα της 
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ηγεσίας κόστους που εφαρμόζουν καταφέρνουν να επιβιώνουν, με προβλη-

ματική διεθνή λειτουργία.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι Γ.Δ.Ε. που 

εφαρμόζουν ηγεσία κόστους έχουν λιγότερες πιθανότητες αυξημένης αντα-

γωνιστικότητας (Ομάδα 3 & 4), ενώ η εφαρμογή εστίασης ή/και διαφοροποί-

ησης (Ομάδες 1 & 2) μπορεί να επιφέρει συνολικά υψηλή διεθνή επίδοση. 

 

4.5 Στρατηγικές Μάρκετινγκ  
Έχοντας αναλύσει την ανταγωνιστική στρατηγική των Γ.Δ.Ε., στην παράγρα-

φο αυτή θα αναφερθούμε στη στρατηγική μάρκετινγκ που υποστηρίζει – υλο-

ποιεί την παραπάνω, ευρύτερη στρατηγική. Σύμφωνα με τον Thorelli (1973), 

στρατηγική μάρκετινγκ είναι η προσέγγιση ή η στάση που αναπτύσσει μια ε-

πιχείρηση με σκοπό να προσαρμοστεί στη δομή της αγοράς. Εμπλέκει δε όλα 

τα στοιχεία του σχεδίου μάρκετινγκ (marketing plan), ήτοι το προϊόν, την 

προώθηση, την τιμολόγηση και τη διανομή (Cavusgil and Zou, 1994) 

Το διεθνές περιβάλλον επιβάλλει πολυάριθμες, ανεξέλεγκτες παραμέτρους – 

προκλήσεις, που δεν συναντώνται στις εγχώριες αγορές και για το λόγο αυτό 

το διεθνές μάρκετινγκ είναι ιδιαίτερα κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας της ε-

πιχείρησης (Knight, 1997). Σύμφωνα με έρευνα του Knight (1997), οι Γ.Δ.Ε. 

φαίνεται να εφαρμόζουν ένα συγκεκριμένο συνδυασμό στρατηγικών μάρκε-

τινγκ που τις διακρίνει από τις παραδοσιακές διεθνείς επιχειρήσεις, και που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 9. Οι στρατηγικές αυτές αναλύονται στη συνέ-

χεια.  

 

Πίνακας 9: Παράγοντες Διακριτής Στρατηγικής Μάρκετινγκ των Γ.Δ.Ε. 

Στρατηγική Μάρκετινγκ Γ.Δ.Ε.  
• Εστίαση σε παγκόσμια τμήματα αγοράς 
• Ποιότητα προϊόντων και εξυπηρέτησης 
• Διαφοροποίηση προϊόντων και μάρκετινγκ 
• Προώθηση με έμφαση στις προσωπικές πωλήσεις  
• Χρήση τυπικών καναλιών διανομής ή συνεργατών 
• Αποτελεσματικός συνεργαζόμενος διεθνής διανομέας  

Πηγή: Knight, 1997. 
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4.5.1 Εστίαση σε παγκόσμια τμήματα αγοράς 
Σύμφωνα με τον Kotler (1991, 1996), οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συχνά 

εξειδικεύονται στην εξυπηρέτηση τμημάτων της αγοράς, με τα ακόλουθα χα-

ρακτηριστικά: σχετικά μικρές ομάδες καταναλωτών με παρόμοιες ανάγκες 

και χαρακτηριστικά, πελάτες με ικανή αγοραστική δύναμη ώστε να είναι 

κερδοφόροι, αγορά που εσκεμμένα αγνοείται ή υποεκτιμάται από μεγάλους 

ανταγωνιστές, σημαντική δυναμική ανάπτυξης, αγορά που παρέχει ευκαιρίες 

για στις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις με ιδιαίτερες ικανότητες. 

Η εστίαση σε τμήματα αγοράς αποτυπώνει τη θεώρηση ότι οι Γ.Δ.Ε. με τη 

συγκέντρωση των πόρων, εξυπηρετούν καλύτερα την παγκόσμια αγορά (Dal-

gic and Leeuw, 1994, Kotler, 1991, Porter, 1980). Οι Γ.Δ.Ε., λειτουργώντας 

ως εξειδικευμένοι φορείς, επιτυγχάνουν να εξυπηρετούν μικρά τμήματα της 

αγοράς, πιο αποτελεσματικά. Λόγω του μικρού τους μεγέθους, το αφοσιωμέ-

νο μάρκετινγκ σε μικρά τμήματα της αγοράς (‘niche marketing’) είναι συνή-

θως η μόνη σχετική στρατηγική των Γ.Δ.Ε. (Knight, 1997), που προσδίδει 

αποτελεσματικότητα στην επιχείρηση και υψηλή αξία εξυπηρέτησης στους 

πελάτες (Hannan and Freeman, 1977, Kotler, 1991, 1996). Επιπλέον, αυτή η 

στρατηγική επιτρέπει στις μικρές επιχειρήσεις να αποφύγουν τον κατά μέτω-

πο ανταγωνισμό με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες συνηθίζουν να αφο-

σιώνονται σε μαζικότερες αγορές (Mascarenhas, 1986, Porter, 1985).  

 

4.5.2 Ποιότητα προϊόντων και εξυπηρέτησης 

Η ποιότητα των προϊόντων και της εξυπηρέτησης αφορούν θεμελιώδη χαρα-

κτηριστικά των προϊόντων, που συναντούν ή και ξεπερνούν τις προσδοκίες 

των πελατών (Kotler and Amtstrong, 1996). Σε μια ανερχόμενη παγκόσμια 

οικονομία, οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πλήθος και ποι-

κιλία προϊόντων. Συγκρίνοντας τα προσφερόμενα αγαθά, εντοπίζουν τα νεο-

εμφανιζόμενα προϊόντα που προσφέρουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά, και συ-

νεπώς οι προσδοκίες τους για ποιοτικά προϊόντα τείνουν να αυξάνονται. Αυ-

τό το γεγονός ασκεί την πίεση στις επιχειρήσεις για συνεχή βελτίωση (Cvar, 

1986). Γενικά, οι πελάτες προτιμούν τα προϊόντα με τα ποιοτικότερα χαρα-
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κτηριστικά (Kotler and Armstrong, 1996). Όμως η εστίαση στην ποιότητα 

μπορεί να αντιτίθεται στους στόχους της επιχείρησης για μείωση κόστους, 

ώστε να επιτευχθούν τιμές αντίστοιχες των ανταγωνιστών (Szymanski, Bha-

radwaj and Varadarajan, 1993). Από την άλλη, η αυξημένη προσήλωση στην 

ποιότητα επιφέρει διαφοροποιημένα και άρα ανταγωνιστικότερα προϊόντα 

(Porter 1990, Buzzell and Gale, 1987), με περιθώρια για υψηλότερη τιμολό-

γηση και επομένως αυξημένη επίδοση της επιχείρησης στις διεθνείς αγορές.  

 

4.5.3 Διαφοροποίηση προϊόντων / μάρκετινγκ 

Η διαφοροποίηση των προϊόντων ή/και του μάρκετινγκ σε σχέση με τους α-

νταγωνιστές ορίζεται ως η προσφορά προϊόντων που γίνονται αντιληπτά από 

τους καταναλωτές ως μοναδικά (Porter, 1980). Αφορά τη δημιουργία πελα-

τειακής αφοσίωσης, με τη μοναδική προσέγγιση συγκεκριμένων αναγκών και 

συνήθως βασίζεται στην αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος, στα 

καινοτόμα χαρακτηριστικά του προϊόντος, στην εξαιρετική εξυπηρέτηση του 

πελάτη ή στο ισχυρό δίκτυο διανομής (Miles and Snow, 1978, Miller and 

Friesen, 1984).  

Όπως αναφέραμε και στις ανταγωνιστικές στρατηγικές, η διαφοροποίηση ε-

πέρχεται μέσω της καινοτομίας των προϊόντων ή της εντατικής διοίκησης 

μάρκετινγκ και εταιρικής εικόνας (Miller, 1988). Τα δεύτερο απαιτεί εξαιρε-

τικές προωθητικές ενέργειες ή ισχύ στην αγορά, κάτι που λογικά δεν είναι 

εφικτό στις νέες Γ.Δ.Ε. Επομένως, οι Γ.Δ.Ε. διαφοροποιούνται μέσω των 

καινοτόμων προϊόντων, και ειδικότερα νέας τεχνολογίας.  

 

4.5.4 Προώθηση με έμφαση στις προσωπικές πωλήσεις 

Η προώθηση Promotion με έμφαση στις προσωπικές πωλήσεις, είναι μια 

προσέγγιση κατά την οποία ανάμεσα από τα κύρια στοιχεία του μίγματος 

προώθησης ('promotion mix’), δηλ. της διαφήμισης, της προώθησης πωλή-

σεων, των δημοσίων σχέσεων και των προσωπικών πωλήσεων, οι τελευταίες 

δείχνουν (βάσει μελετών περιπτώσεων) να είναι το μέσο που χρησιμοποιείται 
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περισσότερο από τις Γ.Δ.Ε. (Knight, 1997). Οι λόγοι είναι οι εξής: 1) οι 

Γ.Δ.Ε. παρέχουν εξειδικευμένα προϊόντα που αφορούν μικρά τμήματα της 

παγκόσμιας αγοράς, τα οποία είναι δύσκολο να προσεγγιστούν με διαφήμιση 

ή άλλη προωθητική ενέργεια, 2) η διαφήμιση και ειδικά σε διεθνές επίπεδο, 

απαιτεί μεγάλα κεφάλαια, τα οποία δεν διατίθενται εύκολα από τις Γ.Δ.Ε. και 

3) διότι οι Γ.Δ.Ε. συνήθως απευθύνονται σε βιομηχανικούς πελάτες, όπου οι 

άμεσες επαφές και προσωπικές πωλήσεις είναι παραδοσιακά η κύρια οδός 

αύξησης των πωλήσεων. 

 

4.5.5 Χρήση τυπικών καναλιών διανομής ή συνεργατών 
Η χρήση τυπικών καναλιών διεθνούς διανομής προϊόντων από τις Γ.Δ.Ε. εί-

ναι μια άλλη συνήθης πρακτική αυτών. Αυτά τα κανάλια συνήθως αποτελού-

νται από ανεξάρτητους χονδρέμπορους ή λιανέμπορους, που επιδιώκουν τη 

μεγιστοποίηση των κερδών τους. Σε αντίθεση με τις πολυεθνικές επιχειρή-

σεις, που επιδιώκουν τον έλεγχο των καναλιών διανομής με συνεργασίες, 

στρατηγικές συμμαχίες ή ιδιόκτητα δίκτυα (Anderson, 1985, Anderson and 

Gatignon, 1986, Bucklin, 1973, Czinkota and Ronkainen, 1995), οι Γ.Δ.Ε. 

βασίζονται, συνήθως, σε ανεξάρτητους διεθνείς μεσάζοντες ή διανομείς. Δεν 

έχουν τα κεφάλαια για την ανάπτυξη δικτύου (κάθετη ολοκλήρωση), την ι-

σχύ για την αξίωση δεσμευτικών συνεργασιών, αλλά ούτε τη γνώση για τις 

ξένες αγορές, και επομένως καταφεύγουν σε επιλογή αξιόπιστων αντιπροσώ-

πων - διανομέων, που αποτελούν φθηνότερη λύση. Σε επόμενο βήμα τους, 

επιλέγουν τη δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών ή joint ventures (Knight, 

1997).  

Άλλωστε, σημαντικός παράγοντας της στρατηγικής διεθνούς διανομής είναι 

η επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ του εύρους και της ποιότητας 

των λειτουργιών που αναλαμβάνονται από την ίδια την Γ.Δ.Ε. και του κό-

στους αυτών (Bowersox and Cooper, 1992, Czinkota and Ronkainen, 1995).  
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4.5.6 Αποτελεσματικότητα συνεργαζόμενων διεθνών διανομέων 

Η αποτελεσματικότητα του συνεργαζόμενου διεθνή διανομέα έγκειται στον 

βαθμό εμπιστοσύνης που έχει η Γ.Δ.Ε. να του αναθέτει λειτουργίες μάρκε-

τινγκ (π.χ. διατήρηση αποθεμάτων, τοπική διαφήμιση, εξυπηρέτηση μετά την 

πώληση) και αυτός να τις διεκπεραιώνει προς αμοιβαίο όφελος και των δυο. 

Επιπρόσθετα, το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, με τη μεταβλητότητά 

του, αυξάνει το ρίσκο της Γ.Δ.Ε., το οποίο όμως μπορεί να ελεγχθεί και μέ-

σω της χρήσης τοπικών μεσαζόντων (Mascarenhas, 1982). Η ακαταλληλότη-

τα του διανομέα, μπορεί να καταστρέψει τη φήμη της Γ.Δ.Ε. και κατ’ επέ-

κταση τις προοπτικές πωλήσεων. Έτσι, η αποτελεσματικότητα των συνεργα-

ζόμενων διεθνών διανομέων έχει μεγάλη σημασία και αποτελεί προαπαιτού-

μενο της επιτυχίας των νέων Γ.Δ.Ε. στις διεθνείς αγορές (Knight, 1997).  

Σε έρευνα που διεξήχθη σε αυστραλιανές διεθνείς επιχειρήσεις (Kandasaami 

and Huang, 2000) σχετικά με τις διαφορές στρατηγικής διεθνούς μάρκετινγκ 

Γ.Δ.Ε. και συμβατικών μικρομεσαίων διεθνών επιχειρήσεων, επιβεβαιώθη-

καν οι υποθέσεις ότι: οι Γ.Δ.Ε. διαφοροποιούνται από τις συμβατικές ως προς 

τους παράγοντες προώθησης και διανομής του μίγματος μάρκετινγκ, ενώ δεν 

απεδείχθη η αναμενόμενη διαφοροποίηση στους παράγοντες τιμολόγησης και 

προϊόντος. Αυτό εν μέρει εξηγείται από το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις του 

δείγματος, ήταν όλες παραπλήσιου μεγέθους και επιπλέον σε πλήρη – εξομα-

λυμένη διεθνή δραστηριότητα, άρα περίπου εξομοίωσαν τη διεθνή τους συ-

μπεριφορά, ως εν ενεργεία μικρομεσαίες διεθνείς επιχειρήσεις. Επιπλέον, η 

διαφοροποίηση του προϊόντος είναι ούτως ή άλλως απαίτηση διεθνούς επιτυ-

χίας και για τις δυο κατηγορίες επιχειρήσεων, που διαφοροποιούνται όμως 

ως προς την ταχύτητα διεθνοποίησης. Αυτή, προφανώς βασίζεται και στους 

άλλους παράγοντες του μίγματος μάρκετινγκ, καθώς και σε παραμέτρους που 

σχετίζονται με την ιδιοσυγκρασία των Γ.Δ.Ε. (Kandasaami and Huang, 

2000). 
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4.6 Κανάλια διεθνούς επέκτασης 
Ένας σημαντικότατος παράγοντας των ικανοτήτων μιας επιχείρησης είναι η 

εξασφάλιση πόρων και η ικανοποίηση παραγγελιών υψηλής αξίας, με τους 

λιγότερους δυνατούς πόρους. Αυτό έχει οδηγήσει στην ιδέα της δημιουργίας 

ενός επικερδούς νέου επιχειρηματικού χώρου (‘new business space’) για τις 

στερούμενες πόρων Γεννημένες Διεθνείς Επιχειρήσεις, στον οποίο ο ανταγω-

νισμός δεν έχει διεισδύσει ακόμα. Οι Γ.Δ.Ε. πρέπει να ενεργοποιήσουν νέα 

διεθνή κανάλια μάρκετινγκ και επιχειρηματικότητας, ώστε να διεισδύσουν σ΄ 

αυτόν το νέο χώρο, αποκτώντας πρόσβαση σε γνώσεις και πόρους, της πα-

γκόσμιας αγοράς (Gabrielsson and Kirpalani, 2004). 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 8, τα κύρια κανάλια διεθνούς επέκτασης των 

Γ.Δ.Ε., που τους παρέχουν πρόσβαση σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, εί-

ναι γενικά τα ακόλουθα (Gabrielsson and Kirpalani, 2004): 

- Οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις που δρουν ως παράγοντες ολοκλήρωσης συ-

στημάτων (‘systems integrators’) ή/και ως διανομείς προϊόντων και υπη-

ρεσιών των Γ.Δ.Ε. 

- Δίκτυα – εφοδιαστική αλυσίδα 

- Το Διαδίκτυο 

- Μερικοί συνδυασμοί των παραπάνω.  

Στις επόμενες παραγράφους γίνεται ανάλυση της κάθε περίπτωσης. 

 

4.6.1 Πολυεθνικές Επιχειρήσεις ως παράγοντες ολοκλήρωσης συ-

στημάτων ή/και ως πελάτες - διανομείς των Γ.Δ.Ε. 

Οι σύγχρονες Πολυεθνικές Επιχειρήσεις επιδιώκουν να έχουν στρατηγικές 

συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, ειδικά σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας, 

όπου οι ρυθμοί αλλαγών και η αβεβαιότητα βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Η 

μείωση του κόστους διεθνών συναλλαγών και η βελτίωση της πληροφορικής 

και των τηλεπικοινωνιών, δίνουν στις επιχειρήσεις μεγάλη ευελιξία στην δι-

αμόρφωση της επιχειρησιακής τους δομής. Οι υπεργολαβίες (‘outsourcing’) 

πλέον επιφέρουν μεγάλες ευκαιρίες οφέλους (Gabrielsson and Kirpalani, 
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2004). Για παράδειγμα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Β. Αμερικής κατά το 

2001, είχαν τα 2/3 της παραγωγής τους σε υπεργολάβους, ενώ σε πιο καινο-

τόμους κλάδους το ποσοστό υπεργολαβίας είναι μεγαλύτερο. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, οι συνεργασίες όλο και αυξάνονται, με τις μεγάλες εταιρίες να δί-

δουν, με τη μορφή υπεργολαβίας, όχι μόνο την παραγωγή αλλά και το σχεδι-

ασμό των προϊόντων τους (Sawhney and Zabin, 2002). 

Οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, πιστεύοντας στις συνεργασίες, συχνά χρημα-

τοδοτούν τις Γ.Δ.Ε. βοηθώντας στην ανάπτυξή τους, εκπαιδεύοντας το προ-

σωπικό τους και συνάπτοντας μακροχρόνια συμβόλαια συνεργασίας. Με τον 

τρόπο αυτό οι Γ.Δ.Ε. μπορούν να επωφεληθούν, πέρα από την προφανή οι-

κονομική υποστήριξη και από τις μεταφερόμενες ικανότητες των πολυεθνι-

κών στις διάφορες διεργασίες τους (έρευνα, σχεδιασμός, παραγωγή κλπ.). 

Γενικά, οι πολυεθνικές αναζητούν συνεργασίες με μικρότερες επιχειρήσεις, 

με σκοπό να συμπληρώσουν το εύρος των προϊόντων που εμπορεύονται ή να 

αποκτήσουν πόρους / ικανότητες που δεν μπορούν εύκολα να αποκτήσουν ή 

να αναπαράγουν (Doig et al., 2001). 

Επιπλέον, μεγάλοι διεθνείς προμηθευτικοί οργανισμοί είναι εν δυνάμει πελά-

τες των εξειδικευμένων προϊόντων των Γ.Δ.Ε. και μάλιστα με ενδιαφέρον για 

μεγάλους όγκους παραγγελιών. Στις περιπτώσεις αυτές όμως η απαίτηση για 

μεγάλες εκπτώσεις, βάσει του ύψους των παραγγελιών, περιορίζει το περι-

θώριο κέρδους των Γ.Δ.Ε. (Gabrielsson and Kirpalani, 2004). 

Τέλος, η σύναψη συνεργασιών μάρκετινγκ είναι ένα σύνηθες φαινόμενο για 

τις Γ.Δ.Ε. Πολλές φινλανδικές επιχειρήσεις συνεργάζονται με μεγάλες - δι-

κτυωμένες πολυεθνικές σε επίπεδο μάρκετινγκ (π.χ. με την Artemis Man-

agement systems, την Cutler-Hammer, την Johnson and Johnson, και την 

20th Century Fox). Οι Γ.Δ.Ε. αναγνωρίζουν ότι όταν οι πόροι τους δεν είναι 

επαρκείς για την απαραίτητη εμπορική ανάπτυξη, πρέπει να συνεργαστούν 

με ισχυρότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν οργανωμένα και μεγάλης έκτα-

σης κανάλια διανομής (Gabrielsson and Kirpalani, 2004). 
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4.6.2 Δίκτυα – εφοδιαστική αλυσίδα 

Η συμμετοχή σε δίκτυα εφοδιαστικής αλυσίδας βοηθά ποικιλοτρόπως τις 

Γ.Δ.Ε. Η διεθνής ανάπτυξη δε αυτών εξαρτάται από την ικανότητά τους να 

δημιουργούν και να εκμεταλλεύονται τις σχέσεις με τους κύριους πελάτες 

τους στο δίκτυό τους, δηλαδή με τους συνεργάτες που προμηθεύονται τα 

προϊόντα τους. 

Αυτό που είναι σημαντικό στο δίκτυο είναι η κατά το δυνατό σύγκλιση του 

οράματος και των στόχων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Η κοινή επιδίω-

ξη για εξεύρεση τεχνολογικών και επιχειρηματικών – λειτουργικών λύσεων 

από τα μέλη του δικτύου, μεγαλώνει το όφελος για όλους. Έτσι, τα επιτυχη-

μένα δίκτυα δημιουργούνται από επιχειρήσεις με διακεκριμένους ρόλους και 

ικανότητες (Mοller and Svahn, 2003). Επιχειρήσεις όπως οι Cisco, Dell, 

Nike και Nokia επεκτείνουν τα δίκτυα προστιθέμενης αξίας τους κατά μήκος 

όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου, μέχρι τον τελικό καταναλωτή 

(Hoover et al., 2001). Αυτές οι δικτυακές δομές γενικά συσχετίζουν μια κε-

ντρική επιχείρηση μεγάλου μεγέθους, με μικρότερες επιχειρήσεις, που λει-

τουργούν ως προμηθευτές, διανομείς, αντιπρόσωποι κλπ. στην ίδια εφοδια-

στική αλυσίδα (Moller and Svahn, 2003), με περιθώρια - ευκαιρίες εμπλοκής 

των εξειδικευμένων Γ.Δ.Ε. σε αυτές. 

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η πολυεθνική κατασκευάστρια ηλεκτρονι-

κών υπολογιστών Acer (Ταϊβάν), που ξεκινώντας στις αρχές του 1990 ως συ-

νεργάτης – κατασκευαστής προϊόντων γνωστών πολυεθνικών ονομάτων του 

κλάδου, απέκτησε γνώσεις μάρκετινγκ και R&D και έως τα μέσα της δεκαε-

τίας του ’90 παρήγαγε και διέθετε παγκοσμίως τα δικά της, επώνυμα προϊό-

ντα, με σαφώς μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και τεράστια επίπεδα πωλή-

σεων (Gabrielsson and Kirpalani, 2004). 

 

4.6.3 Το Διαδίκτυο ως κανάλι διεθνούς επέκτασης 

Πολλές Γ.Δ.Ε. εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του διαδικτύου κατά τη διε-

θνή τους επέκταση, για σκοπούς μάρκετινγκ, ξεπερνώντας έτσι το έλλειμμα 

πόρων (π.χ. Moen, 2002). Η Amazon για παράδειγμα, ξεκίνησε ως Γ.Δ.Ε. 
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χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για την ταχεία ανάπτυξή της και πλέον διαθέ-

τει τις διαδικτυακές υποδομές της σε πελάτες, με αμοιβαίο όφελος (Sawhney 

and Zabin, 2002). 

Για μια Γ.Δ.Ε. ο ρόλος των συνεργαζόμενων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων εί-

ναι συνήθως σημαντικότερος στη διεθνή επέκταση από ότι το κανάλι του δι-

αδικτύου. Κι αυτό γιατί στο ηλεκτρονικό εμπόριο η εμπιστοσύνη των πελα-

τών δύσκολα μπορεί να κερδηθεί, χωρίς την ύπαρξη μιας αναγνωρίσιμης ε-

μπορικής ονομασίας, κάτι που εγγυούνται οι πολυεθνικές (Gabrielsson and 

Kirpalani, 2004). 

Στο Σχήμα 8 παρουσιάζονται τα διάφορα κανάλια επέκτασης των Γ.Δ.Ε. με 

ενδεικτικά παραδείγματα επιχειρηματικών σχέσεων. 
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Σχήμα 8: Ενδεικτικά κανάλια διεθνούς επέκτασης των Γ.Δ.Ε. 
 

 

 
Πηγή: Gabrielsson and Kirpalani 2004. 
 

 

Εγγύτητα ως προς  
τον τελικό πελάτη 

Ισχυρή εξάρτηση  
στο κανάλι επέκτασης 

Αναγνωρισμένες εταιρίες τηλεπι-
κοινωνιών και Η/Υ και τα κανά-
λια τους 

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΩΣ  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΩΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

4.7  Χρηματοοικονομικές Στρατηγικές 
 

4.7.1 Σημαντικότητα της Χρηματοοικονομικής Στρατηγικής  
Όπως αναφέρθηκε διεξοδικά σε προηγούμενα κεφάλαια και ενότητες, οι 

Γ.Δ.Ε. συνήθως διαθέτουν περιορισμένους πόρους και περιορισμένη πρό-

σβαση σε παράγοντες που απαιτούνται για τη διεθνή επέκταση (Cardwell et 

al., 1999), όπως η εξεύρεση της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Οι ιδιαίτε-

ρες ανάγκες των Γ.Δ.Ε. για χρηματοοικονομικούς πόρους συνοψίζονται στα 

εξής: 

Συνεργάτες σε επίπεδο τεχνολο-
γίας και μάρκετινγκ 

ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΔΡΑΣΗ 
ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ  

Παροχείς υπηρεσιών Internet 

Γ.Δ.Ε. προμηθευτές Β2Β 
εξαρτημάτων / software 

Γ.Δ.Ε. προμηθευτές Β2Β/C 
τελικών προϊόντων 

Γ.Δ.Ε. συνεργάτες 
αλυσίδας αξίας 

Παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπη-
ρεσιών,  
εξειδικευμένοι διανομείς 

Γ.Δ.Ε. διαδικτυακής 
εμπορίας 
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1) Οι Γ.Δ.Ε. συνήθως αντιμετωπίζουν έλλειψη οικονομικής ρευστότητας (ει-

σερχόμενες ταμειακές ροές), ενώ παράλληλα έχουν υψηλό κόστος έρευνας 

και ανάπτυξης. 

2) Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξής τους απαιτούν σχετικά υψηλά επίπεδα κεφα-

λαίου κίνησης. 

3) Η φύση της χρηματοδότησης έχει τη μορφή τμηματικής – περιοδικής α-

παίτησης εισροών, παρά βαθμιαίας αυξανόμενης χρηματοδότησης. 

Επομένως, οι Γ.Δ.Ε. χρειάζεται να αποκτήσουν ιδιαίτερες ικανότητες που θα 

τους εξασφαλίσουν επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους για την εκπλή-

ρωση του υψηλού ρυθμού ανάπτυξής τους. 

Σύμφωνα με τους Gabrielsson et al. (2004) οι Γ.Δ.Ε πρέπει, πριν από όλα, να 

αναγνωρίσουν τις ελλείψεις τους σε χρηματοδότηση αλλά και σε ικανότητες 

χρηματοοικονομικής διοίκησης. Ακολούθως, να αποφασίσουν αν θα πρέπει 

να ενισχύσουν τους εσωτερικούς τους πόρους ή να αναζητήσουν εξωτερικές 

συνεργασίες. Η συνεργασία με οργανισμούς venture capital (VC) ή/και με 

άλλους χρηματοδοτικούς παράγοντες / ιδρύματα μπορεί, πέρα του απαιτού-

μενου επενδυτικού κεφαλαίου, να φέρει στην επιχείρηση γνώση και πείρα, 

ειδικά σε πεδία που η Γ.Δ.Ε. παρουσιάζει σχετικές ελλείψεις. Όμως αυτού 

του είδους οι εξωτερικοί επενδυτές, απαιτούν κατά κανόνα μεγαλύτερες απο-

δόσεις στα επενδυθέντα κεφάλαια, περιορίζοντας το όφελος της επιχείρησης. 

Ως χρηματοοικονομική ικανότητα μιας Γ.Δ.Ε. μπορεί να οριστεί η ικανότητα 

αυτής να αναπτύσσει τους χρηματοοικονομικούς της πόρους, αξιοποιώντας 

διάφορες επιχειρησιακές διεργασίες (Amit and Schoemaker, 1993). Με δεδο-

μένο το ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον των Γ.Δ.Ε., αυτή 

η ικανότητα πρέπει να είναι ιδιαίτερα δυναμική και ανεπτυγμένη (Teece et 

al., 1997). Για παράδειγμα, η πληροφόρηση και κατανόηση του χρηματοοι-

κονομικού περιβάλλοντος της επιχείρησης πρέπει να είναι εντατική και συ-

νεχής, με σκοπό τη λήψη, όπου απαιτείται, αποφάσεων για αλλαγή κατεύ-

θυνσης ή εκμετάλλευση ευκαιριών (Eisenhardt and Martin, 2000). Κύριο μέ-

λημα της επιχείρησης πρέπει να είναι η εύρεση πηγών χρηματοοικονομικής 

υποστήριξης για την απόκτηση του απαιτούμενου επιπέδου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. 
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Συνήθως οι Γ.Δ.Ε. εστιάζουν αρχικά στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους 

σχετικά με τις κύριες εσωτερικές επιχειρησιακές διεργασίες τους, ενώ επι-

διώκουν τη συνεργασία με εξωτερικούς συνδέσμους για την ενίσχυση των 

ικανοτήτων χρηματοδότησης και χρηματοοικονομικής διοίκησης. Επιπλέον, 

οι επιχειρήσεις με αξιόλογους χρηματοδοτικούς πόρους αναμένεται να διε-

θνοποιηθούν ταχύτερα από τις ανταγωνίστριές τους. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη 

κατάλληλων χρηματοοικονομικών συνεργατών, όπως επιχειρηματικών αγγέ-

λων (business angels-επενδυτές με τεχνογνωσία ή/και εμπειρία που συμμετέ-

χουν στη διοίκηση της επιχείρησης), επενδυτών VC ή άλλων χρηματοδοτι-

κών οργανισμών, μπορούν, εκτός από κεφάλαια, να μεταδώσουν στη Γ.Δ.Ε. 

ικανότητες διοίκησης διεθνών επιχειρήσεων, ενισχύοντας έτσι τη διεθνή επί-

δοση αυτών (Gabrielsson et al., 2004). 

Στο Σχήμα 9 παρουσιάζεται ένα θεμελιώδες πλαίσιο συσχετισμού / αλληλε-

πίδρασης των χαρακτηριστικών των Γ.Δ.Ε., των χρηματοοικονομικών παρα-

μέτρων και της διεθνούς επέκτασης αυτών, βασισμένο στις έρευνες και την 

εμπειρία των Gabrielsson et al. (2004). 
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Σχήμα 9: Θεμελιώδες πλαίσιο αλληλεπίδρασης Χρηματοοικονομικών 
Παραμέτρων και Διεθνούς Επέκτασης των Γ.Δ.Ε.  

Χαρακτηριστικά 
Επιχείρησης 

 
- ΜΜΕ 
- Ανεπαρκείς πόροι 
- Παγκόσμιο όρα-
μα/στρατηγική 

 Ικανότητες  
Επιχείρησης 

 
- Ικανότητες χρηματοοι-
κονομικής διοίκησης 

- Ικανότητες διοίκησης 
διεθνούς επιχείρησης 

  

     

Επέκταση  
Επιχείρησης 
 

- Τοπική 
- Διεθνής 
- Παγκόσμια 

Χαρακτηριστικά Κλάδου 
 

- Μοναδικά προϊόντα 
- Αρχικό στάδιο κύκλου ζωής 
- Πελάτες με ειδικές απαιτή-
σεις 

- Ισχυρός ανταγωνισμός 

 

Διαστάσεις  
Χρηματοοικονομικής 

Στρατηγικής 
 
- Εσωτερική / εξωτερική 
χρηματοδότηση 

- Δημόσια / ιδιωτική 
- Επίσημη/ανεπίσημη 
- Τοπική/διεθνής 
- Οικονομική ή και άλλη 
υποστήριξη 

 
Χρηματοοικονομικό 

Περιβάλλον 
 

- Διαθεσιμότητα/εναλλακτικές 
επιλογές 

- Φύση συναλλαγών 
- Διακυμάνσεις 

 

 

 

 

Πηγή: Gabrielsson and Darling, 2004. 

 

4.7.2 Στρατηγικές χρηματοδότησης των Γ.Δ.Ε. 
Σύμφωνα με τους Gabrielsson et al. (2004), αναγνωρίζονται τρεις φάσεις 

στην ανάπτυξη των ταχέως χρηματοοικονομικά αναπτυσσόμενων επιχειρή-

σεων, όπως χαρακτηρίζονται και οι Γ.Δ.Ε.  

1) Φάση Ίδρυσης 

Στη φάση της ίδρυσης, η επιχείρηση οφείλει να βρει την αρχική χρηματοδό-

τηση. Οι επιλογές είναι είτε χρηματοδότηση από τους ιδρυτές - επενδυτές 

είτε από εξωτερικούς φορείς, όπως οι τραπεζική χρηματοδότηση που παρα-

δοσιακά εφαρμόζεται στις ΜΜΕ. Όμως η τραπεζική χρηματοδότηση αφενός 

απαιτεί προσωπικές ή εταιρικές εξασφαλίσεις (Deakins and Hussain, 1993), 

αφετέρου προϋποθέτει σταθερές χρηματορροές, ώστε η επιχείρηση να καλύ-

πτει τις τυπικές της υποχρεώσεις προς τις τράπεζες. Η έλλειψη όμως ρευστό-

τητας περιορίζει την ικανότητα της επιχείρησης να ανταπεξέρχεται στις επι-
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χειρηματικές δυσκολίες και να υποστηρίξει την ανάπτυξή της (Kelly, 1997). 

Για τον λόγο αυτόν, οι επιχειρηματίες συνήθως ξεκινούν τις επιχειρήσεις 

τους με χρήση ίδιων περιουσιακών στοιχείων και χρηματικών αποθεμάτων 

(Bygrave, 1997). Η εν λόγω χρηματοδότηση, με τη λιγότερο αυστηρή αντα-

πόδοση (με τη μορφή μερισμάτων), είναι πιο κατάλληλη για τις νέες, ταχέως 

αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι Γ.Δ.Ε. συχνά βασίζονται και σε 

κρατικές επιχορηγήσεις ή άλλης μορφής υποστήριξη. Εναλλακτικά, μπορούν 

να αναζητήσουν χρηματοδότηση από «επιχειρηματικούς αγγέλους» δηλαδή 

επενδυτές που συνεισφέρουν στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης και, 

συμμετέχοντας στο διοικητικό σχήμα, φέρουν χρήσιμες επιχειρηματικές ικα-

νότητες, ή άλλες πηγές όπως οι Εταιρίες Επιχειρηματικού (ή καινοτομικού) 

Κεφαλαίου (Venture capital) που τείνουν να επενδύουν σε νέες – ταχέως α-

ναπτυσσόμενες και συχνά καινοτόμες επιχειρήσεις.  

2) Φάση Διεθνούς Επέκτασης 

Κατά τη φάση της διεθνούς επέκτασης, οι ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρή-

σεις, συχνά στηρίζονται στις παραδοσιακές χρηματαγορές ανεξάρτητων κε-

φαλαίων, λαμβάνοντας κεφάλαια από επενδυτές ή χρηματοοικονομικούς ορ-

γανισμούς, και σπανιότερα σε κεφάλαια venture capital. Άλλωστε, η εξεύρε-

ση κεφαλαίων VC διεθνούς προέλευσης, προϋποθέτει μια σχετικά υποσχόμε-

νη δραστηριότητα από την επιχείρηση, κάτι που οι τόσο νέες επιχειρήσεις 

δεν είναι σε θέση να επιδείξουν στο ξεκίνημά τους (OECD, 1996). Τα εγχώ-

ρια VC είναι στην περίπτωση αυτή ποιο εύκολα προσελκίσιμα. Επιπλέον 

πλεονέκτημα των VC είναι η παροχή σημαντικής βοήθειας και σε διοικητικό 

επίπεδο, π.χ. με τον διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο στελεχών των VC, 

με ιδιαίτερη διεθνή επιχειρηματική εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση όμως, η 

υψηλή συμμετοχή των VC δεν συνιστάται, μιας και ο πιθανός έλεγχος της 

επιχείρησης από τους εν λόγω οργανισμούς μπορεί να οδηγήσει την εταιρία 

σε κατευθύνσεις διαφορετικές από τις επιθυμίες των ιδρυτών της.  

Οι συνεργασίες των Γ.Δ.Ε. με πελάτες, προμηθευτές, διανομείς και άλλα εν-

διαφερόμενα μέρη, που περιορίζουν σημαντικά το επενδυτικό τους άνοιγμα, 

πολλές φορές κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχή διεθνοποίησή τους 
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(Nasi 1995). Ειδικά όταν αυτοί οι συνεργάτες έχουν διεθνή δραστηριότητα 

και διασυνδέσεις. 

Για τις περισσότερες Γ.Δ.Ε. ο απόλυτος στόχος είναι να εισαχθούν σε κάποια 

χρηματιστηριακή αγορά. Στην περίπτωση αυτή, η δυσκολία έγκειται στην 

αξιολόγηση της αρχικής αξίας της επιχείρησης, τόσο από τον επιχειρηματία 

όσο και από τους πρώτους δημόσιους επενδυτές. Η αξία αυτή, γενικά για τις 

εισηγμένες επιχειρήσεις, προσδιορίζεται από τις αναμενόμενες εισερχόμενες 

χρηματορροές (Brealey and Myers, 1988). Όμως οι νέες, αναπτυσσόμενες 

Γ.Δ.Ε. δεν παράγουν κέρδη, μέχρι κάποιο πιο ώριμο στάδιο δραστηριότητάς 

τους. Επομένως, οι προοπτικές επιτυχίας αυτών των επιχειρήσεων αποτελούν 

τον δείκτη εκτίμησης της αξίας τους και όχι αυτή καθαυτή η επίδοσή τους. 

3) Φάση Παγκόσμιας Επέκτασης 

Κατά τη φάση της παγκόσμιας ανάπτυξης, οι Γ.Δ.Ε. αντιμετωπίζουν σημα-

ντικά εμπόδια, που απαιτούν οικονομική υποστήριξη, ώστε οι επιχειρήσεις 

να φτάσουν στην επιθυμητή επέκταση. Μια καινοτόμα επιχείρηση για να πε-

ράσει τα διάφορα στάδια της αγοράς, μέχρι την τελική αποδοχή – αναγνώρι-

ση, πρέπει να αντιμετωπίσει δυο κύρια εμπόδια: 1) την μετάβαση της καινο-

τόμας ιδέας / του νέου προϊόντος από το στάδιο του προτύπου στην εμπορική 

του διάσταση και 2) την προσέγγιση των μαζικών πωλήσεων, για να αποβεί η 

καινοτομία κερδοφόρα. Και τα δύο απαιτούν οικονομική υποστήριξη, που 

λόγω του υψηλού επενδυτικού ρίσκου απαιτούνται από τους επενδυτές μεγα-

λύτερες αποδόσεις, άρα πρόκειται για χρηματοδότηση με σχετικά μεγάλο 

κόστος (Moore, 1991). Στις καινοτόμες επιχειρήσεις παρουσιάζεται μια τάση 

για σταδιακή χρηματοδότηση, σε φάσεις (‘phased financing’), που αφενός 

μειώνει το ρίσκο των επενδυτών, αφετέρου δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας 

στη Γ.Δ.Ε ως προς την εξασφάλιση της συνέχειας αυτών των χρηματοδοτή-

σεων (OECD, 1996). 

Σε μερικές περιπτώσεις, οι επιχειρηματίες επιβραδύνουν την ανάπτυξη για να 

μπορέσουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της επιχείρησης (Kelly, 1997) ή ε-

φαρμόζουν στρατηγικές που περιορίζουν την απαιτούμενη χρηματοδότηση. 

Για παράδειγμα, αναλαμβάνουν την ανάπτυξη ενός προϊόντος για λογαρια-
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σμό πελάτη, διασφαλίζοντας έτσι κεφάλαια έρευνας και ενδεχομένως εξα-

σφαλισμένες πωλήσεις (Roberts, 1991).  

Η ικανότητα εξασφάλισης κεφαλαίων για την ίδρυση και την ανάπτυξη των 

Γ.Δ.Ε. αποτελεί μέγιστης σημασίας παράμετρο των καινοτόμων Γ.Δ.Ε. 

(Moore, 1994). Οι προαναφερθείσες τρείς φάσεις ανάπτυξης σε σχέση με τις 

πηγές χρηματοδότησης, παρουσιάζονται διαγραμματικά στο Σχήμα 10. 

 

Σχήμα 10: Μοντέλο Χρηματοδοτικών Διεργασιών Αναπτυσσόμενων Γ.Δ.Ε.  

Χρηματοδότηση από Ιδρυτές και  
Αρχικούς Συμμετέχοντες στο Μ.Κ. 

 

Α) Χρηματοδότηση από  
Επιχειρηματικούς Αγγέλους 

Β) Χρηματοδότηση από  
μετόχους 

 
Φάση ίδρυσης: 
 
κεφάλαια έναρξης 

   

 Χρηματοδότηση από Τοπικά  
ή Διεθνή VC 

 Φάση διεθνούς ανάπτυξης: 
 
κεφάλαια λειτουργίας–  
ανάπτυξης 

 
 

Α) Πόροι από διεθνείς  
συνεργασίες 

Β) Χρηματοδότηση από  
παγκόσμια VC 

 

Γ) Κεφάλαια από εισαγωγή και διαπραγμάτευση  
στο χρηματιστήριο 

 

Φάση παγκόσμιας  
ανάπτυξης: 
 
κεφάλαια ευρείας επέκτασης 

Πηγή: Gabrielsson and Darling, 2004. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Στο Κεφάλαιο 6 περιλαμβάνονται μερικά αξιόλογα ερευνητικά αποτελέσματα 

καθώς και μελέτες περιπτώσεων που υποστηρίζουν τις αναλύσεις των προη-

γούμενων κεφαλαίων. 

 

 

 

 
Στην παρούσα παράγραφο παρατίθεται μια σημαντική έρευνα των Criado and 

Knight (2002) που αφορά τη συνθετική ανασκόπηση και την περιληπτική 

παράθεση θεμελιωδών ερευνών της προηγούμενης 15ετίας (από 1993), που 

σχετίζονταν με το φαινόμενο των Γ.Δ.Ε.. Τα αποτελέσματα παρατίθενται με 

τη μορφή του Πίνακα 10: 

Το Φαινόμενο των Γ.Δ.Ε. μέσα από έρευνες της τελευταίας 15ετίας 
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Πίνακας 10: Περίγραμμα ερευνών σχετικά με τις Γ.Δ.Ε., 1993-2002.  
 

Ερευνητής 
(έτος) 

Αντικείμενο/ Σκοπός, 
Φύση έρευνας 

Θεωρητικές προσεγγί-
σεις Εμπειρική μεθοδολογία Σημαντικότερα ευρήματα 

1.  Rennie  
 
(1993)  

- Κατανόηση των αιτιών 
της εκρηκτικής ανάπτυ-
ξης των Γ.Δ.Ε. και ανά-
πτυξη σκέψης για πολι-
τική και επιχειρηματική 
αξιοποίηση.  

-  Εμπειρική, περιγραφι-
κή μελέτη. 

-  Όχι εμφανής συσχέτιση με 
κάποια συγκεκριμένη θεω-
ρία.  

- Επισημαίνει διάφορα επι-
χειρήματα για την άνθηση 
των ΜΜΕ και τη δυνατό-
τητά τους να ανταγωνι-
στούν συνολικά σε παγκό-
σμιο επίπεδο.  

- Διερεύνηση βιομηχανικού 
κλάδου με επιχειρήσεις 
υψηλής αξίας.  

- Έρευνα σε πάνω από 300 
εξαγωγικές εταιρίες. Εστί-
αση σε ομάδες επιχειρήσε-
ων και σε βάθος συνεντεύ-
ξεις (60 εταιρίες).  

-  Περιγραφικά στατιστικά. 

- Άνθηση των πολυάριθμων ΜΜΕ που ανταγωνίζονται 
επιτυχώς σε παγκόσμιο επίπεδο (ουσιαστικά από την 
έναρξή τους) χωρίς προηγούμενη εσωτερική καθιέ-
ρωση. 

- Οι Γ.Δ.Ε. είναι ευέλικτες, και ανταγωνίζονται σε 
εστιασμένες αγορές, βασιζόμενες στην ποιότητα και 
την αξία των καινοτόμων τεχνολογικά και καλά σχε-
διασμένων προϊόντων. 

2.  Oviatt and 
McDougall  
 
(1994)  

- Καθορισμός - περιγρα-
φή του φαινομένου των 
επιχειρήσεων που διε-
θνοποιούνται εξαρχής 
Γ.Δ.Ε. και παρουσίαση 
ενός επεξηγηματικού 
πλαισίου. 

-  Θεωρητική μελέτη. 

- Ορισμός των Νέων Διε-
θνών Επιχειρήσεων ως ι-
δρύσεις με διεθνή προσα-
νατολισμό. 

- Ανάπτυξη θεωρητικού 
μοντέλου ανάπτυξης των 
Νέων Διεθνών Επιχειρή-
σεων, βασισμένο στη θεω-
ρία των Διεθνών και Πολυ-
εθνικών Επιχειρήσεων 
(‘MNE/IB’) και στις πρό-
σφατες έρευνες της Στρα-
τηγικής Διοίκησης και της 
Επιχειρηματικότητας.  

- Θεωρητική ταξινόμηση των 
Νέων Διεθνών Επιχειρή-
σεων. 

- Δεν αναφέρεται. - Αναγνώριση 4 απαιτούμενων στοιχείων για την ύ-
παρξη των νέων επιχειρήσεων που διεθνοποιούνται 
άμεσα: 1) οργανωσιακός σχηματισμός μέσω διεθνο-
ποίησης μερικών δραστηριοτήτων, 2) ισχυρή στήριξη 
εναλλακτικών διοικητικών δομών με σκοπό την πρό-
σβαση σε πόρους, 3) αναγνώριση πλεονεκτημάτων 
σε ξένες χώρες, 4) έλεγχος μέσω μοναδικών πόρων 
(τεχνογνωσία). 

- Αναγνώριση 4 τύπων Νέων Διεθνών Επιχειρήσεων 
βάσει του πλήθους των κρατών που δραστηριοποιού-
νται και της φύσης αυτών των δραστηριοτήτων της 
αλυσίδας προστιθέμενης αξίας: i) Εξαγωγι-
κές/Εισαγωγικές νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, ii) Πο-
λυεθνικές Εμπορικές Επιχειρήσεις, iii) Γεωγραφικά 
εστιασμένες νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις , και iv) 
Γεννημένες Διεθνείς Επιχειρήσεις. 
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3.  McDougall, 
Shane and 
Oviatt  
 
(1994)  

- Πρόκληση συζήτησης 
σχετικά με την περιορι-
στικότητα των υπαρχό-
ντων θεωριών διεθνο-
ποίησης ως προς την 
ερμηνεία της συμπερι-
φοράς των Νέων Διε-
θνών Επιχειρήσεων. 

- Θεωρητική έρευνα και 
μελέτες περιπτώσεων. 

- 5 γενικά αποδεκτές θεωρίες 
της διεθνούς επιχειρηματι-
κότητας συγκρίνονται ως 
προς την εμφάνιση και α-
νάπτυξη των Νέων Διεθνών 
Επιχειρήσεων: 1) η Θεωρία 
του Μονοπωλιακού Πλεο-
νεκτήματος, 2) η Θεωρία 
του κύκλου ζωής των προ-
ϊόντων, 3) η Θεωρία των 
Σταδίων Διεθνοποίησης, 4) 
η Θεωρία της Ολιγοπωλια-
κής Αντίδρασης και 5) η 
Θεωρία Διεθνοποίησης.  

- Ανάλυση 24 μελετών περι-
πτώσεων σε 10 χώρες και 
μεταξύ τους σύγκριση. 

- 12 μελέτες περιπτώσεων 
που αναπτύχθηκαν από 
τους συγγραφείς και ανα-
λύθηκαν βάσει 3 πηγών 
τεκμηρίωσης: 1) εγγράφων, 
2) φυσικής τεκμηρίωσης 
και 3) ημιδομημένων συνε-
ντεύξεων με τους ιδρυτές 
ή/και τους χρηματοοικονο-
μικούς διευθυντές των επι-
χειρήσεων. 

- Η διαδικασία δημιουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων 
δεν ερμηνεύεται επαρκώς από τις υπάρχουσες θεωρί-
ες της διεθνούς Επιχειρηματικότητας, που ‘θέλουν’ 
τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων αρκετά μετά την 
ίδρυσή τους.  

- Οι ιδρυτές τους, είναι άτομα που αναγνωρίζουν ευ-
καιρίες από την ίδρυση της διεθνούς επιχείρησης, 
βασιζόμενοι σε ικανότητες που ανέπτυξαν νωρίτερα 
και είναι κατ΄ αυτούς μοναδικές (δίκτυα, γνώση, υ-
πόβαθρο). 

- Εισέρχονται στη διεθνή επιχειρηματικότητα με την 
ίδρυση των επιχειρήσεων, με σκοπό τη απόκτηση 
πλεονεκτημάτων και ικανοτήτων και την αποφυγή 
δημιουργίας εσωτερικών δεσμεύσεων που θα αποτε-
λούσαν τροχοπέδη στη μετέπειτα διεθνοποίησης.  

- Επιλέγουν υβριδικές διοικητικές δομές για τις διε-
θνείς τους δραστηριότητες με σκοπό την απόκτηση 
πόρων. 

4.  Oviatt and 
McDougall 
  
(1995)  

- Προσδιορισμός ενός 
περιγράμματος των αι-
τιών δημιουργίας και 
των χαρακτηριστικών 
επιτυχίας των Γ.Δ.Ε. 
έναντι των εγχώριων 
νεοϊδρυόμενων επιχει-
ρήσεων. 

- Εμπειρική έρευνα, προ-
σέγγιση μέσω μελετών 
περιπτώσεων. 

- Δημιουργία πλαισίου περι-
γραφής των 6 κατευθυντή-
ριων δυνάμεων που καθο-
ρίζουν την άμεση ή όχι δι-
εθνοποίηση μιας προς ί-
δρυση επιχείρησης. 

- Ως άνω.  - Τα χαρακτηριστικά των Γ.Δ.Ε. είναι: 1) η ύπαρξη 
διεθνούς οράματος εξ αρχής, 2) η διεθνής εμπειρία 
της διοικητικής ομάδας, 3) οι επιχειρηματίες έχουν 
ισχυρή διεθνή δικτύωση, 4) ύπαρξη ιδιαίτερης τε-
χνολογίας ή ικανοτήτων marketing, 5) διάθεση μο-
ναδικών άυλων στοιχείων, 6) προεκτάσεις προϊόντων 
κλπ. 

- Βάσει συγκριτικής αξιολόγησης 12 επιχειρήσεων, 
κρίθηκε ότι τα 3 πρώτα παραπάνω χαρακτηριστικά 
είναι κρίσιμα κατά την ίδρυση των Γ.Δ.Ε. 
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5.  Bell  
 
(1995)  

- Συσχέτιση της θεωρίας 
των Σταδίων με την α-
πόφαση των μικρών ε-
πιχειρήσεων υψηλής τε-
χνολογίας (λογισμικού) 
για έναρξη των εξαγω-
γών και της διεθνούς 
ανάπτυξης. 

- Εμπειρική μελέτη. 

- Μοντέλα σταδιακής εξαγω-
γικής ανάπτυξης και διε-
θνοποίησης. 

- Μικρές φινλαδικές, ιρλαν-
δέζικες και νορβηγικές ε-
πιχειρήσεις λογισμικού 
(<200 εργαζόμενοι). 

- 98 έντυπες επικοινωνίες με 
επιχειρήσεις και εις βάθος 
προσωπικές συνεντεύξεις 
με 24 από αυτές. 

- Ποιοτική, με περιγραφές 
και συχνότητες. 

- Η επιλογή της αγοράς των μελετηθέντων επιχειρή-
σεων καθορίστηκε από την ακολουθία του πελάτη, τη 
στόχευση του τομέα ενδιαφέροντος και την τάση συ-
νεργασιών στον κλάδο. Η φυσική ή η ψυχολογική 
απόσταση δεν έχει επίδραση.  

- Η αυξανόμενη προσήλωση στις εξαγωγές, αφορούσε 
στην επέκταση σε νέες αγορές και όχι στην κυριαρ-
χία σε υπάρχουσες αγορές μέσω μεγαλύτερων επεν-
δύσεων. Δεν υποστηρίχθηκε η σταδιακή διεθνοποίη-
ση.  

- Η Δικτυακή Προσέγγιση προτείνεται ως καλύτερη 
ερμηνεία της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων λογι-
σμικού.  

6.  Coviello and 
Munro  
 
(1995)  

- Εξέταση της διεθνούς 
επέκτασης των επιχει-
ρήσεων υψηλής τεχνο-
λογίας, μέσω προσέγγι-
σης της δικτύωσης των 
επιχειρηματιών.  

- Εμπειρική, διερευνητι-
κή έρευνα. Προσέγγιση 
μέσω μελετών περιπτώ-
σεων.  

- Εφαρμογή της θεωρίας των 
Δικτύων στις επιχειρήσεις 
με κυρίαρχη παρουσία του 
επιχειρηματία που επιθυ-
μούν να διεθνοποιηθούν.  

- Εξέταση της επίδρασης των 
δικτυακών σχέσεων στην 
ανάπτυξη των διεθνών α-
γορών και των δραστηριο-
τήτων διεθνούς marketing. 

- 4 εις βάθος μελέτες περι-
πτώσεων σχετικά με τη δι-
αδικασία διεθνοποίησης 
μικρών επιχειρήσεων λογι-
σμικού της Ν. Ζηλανδίας, 
που βρίσκονταν σε φάση 
διεθνούς ωριμότητας. 

- Πολλαπλές εις βάθος συνε-
ντεύξεις με σημαντικά 
στελέχη και παράλληλα 
υποστήριξη από δευτερεύ-
οντα δεδομένα. 

- Δομημένη έρευνα με αλλη-
λογραφία σε 25 νεότερες 
επιχειρήσεις του ίδιου 
κλάδου, στα πρώτα στάδια 
διεθνοποίησης. 

- Υπόδειγμα που συσχετίζει 
θεωρία. στατιστικά αποτε-
λέσματα και αναλύσεις.  

- Η θεωρία των Δικτύων καλύπτει το πώς και το γιατί 
αναπτύσσονται διεθνώς οι επιχειρήσεις που έχουν 
έντονη την παρουσία του επιχειρηματία. Ως προς την 
επίδραση των δικτύων στην ανάπτυξη των διεθνών 
αγορών, βρέθηκαν τα εξής: 

- Η σχετικά γρήγορη και διασπαρμένη συμμετοχή στις 
ξένες αγορές, των εταιριών υψηλής τεχνολογίας, 
μπορεί να συνδεθεί με τις ευκαιρίες και τους περιο-
ρισμούς που προκύπτουν από το δίκτυο των σχέσεών 
τους (επίσημο και ανεπίσημο). 

- Ισχυρή εξάρτηση των επιχειρήσεων από το δίκτυό 
τους, ως προς τις δραστηριότητες που σχετίζονται με 
marketing.  
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7.  Knight and 
Cavusgil  
 
(1996)  

- 1) Ανασκόπηση και 
κριτική των παραδοσια-
κών θεωριών διεθνο-
ποίησης, 2) Περιγραφή 
της πρόσφατης εμφάνι-
σης των Γ.Δ.Ε., 3) Ανί-
χνευση παραγόντων που 
αφορούν την εμφάνιση 
του φαινομένου, 4) Πα-
ράθεση προτάσεων για 
μικρότερες επιχειρήσεις 
και 5) Προσφορά πιθα-
νών προσεγγίσεων για 
περεταίρω έρευνα στις 
Γ.Δ.Ε. 

- Θεωρητική, περιγραφι-
κή μελέτη.  

- Διεξοδική ανασκόπηση των 
παραδοσιακών θεωριών 
διεθνοποίησης (Ουψάλα 
κλπ.). 

- Ακολούθως, η μελέτη δο-
μείται βάσει των πιο χαρα-
κτηριστικών κριτικών επί 
των ανωτέρω θεωριών και 
προηγούμενων μελετών 
που αφορούν τις Γ.Δ.Ε. 

- Συζήτηση των παραγόντων 
και τάσεων που οδηγούν 
στην αύξηση του φαινομέ-
νου των Γ.Δ.Ε. 

- Δεν αναφέρεται. - Ισχυρές ενδείξεις αύξησης των Γ.Δ.Ε. σε πλήθος 
χωρών του αναπτυγμένου κόσμου. Το φαινόμενο αμ-
φισβητεί τις παραδοσιακές θεωρίες διεθνοποίησης.  

- Προσδιορίζονται τα συνήθη χαρακτηριστικά των 
Γ.Δ.Ε. βάσει προηγούμενων ερευνών σε εξαγωγικές 
Μ.Μ.Ε.  

- 6 κύριες τάσεις οδηγούν στην εμφάνιση και στο διε-
θνές εγχείρημα των Γ.Δ.Ε.: 1) η αύξηση της σημα-
ντικότητας των εστιασμένων αγορών, 2) οι πρόσφα-
τες εξελίξεις στις τεχνολογίες, 3) οι πρόσφατες εξε-
λίξεις στις τηλεπικοινωνίες, 4) τα έμφυτα πλεονε-
κτήματα των ΜΜΕ (ευελιξία, προσαρμοστικότητα 
κλπ., 5) όλες οι επιχειρήσεις έχουν πια πρόσβαση 
στην έννοια της διεθνοποίησης και 6) τα παγκόσμια 
δίκτυα. 

8.  McDougall 
and Oviatt 
 
(1996) 

- Εξέταση του δεσμού 
μεταξύ της επίδοσης 
των νέων επιχειρηματι-
κών δραστηριοτήτων 
και της διεθνοποίησης 
αυτών.  

- Εμπειρική, 2ετής μελέ-
τη με παρακολούθηση. 

- Πλαίσιο εξέτασης της με-
ταβολής του βαθμού διε-
θνοποίησης των επιχειρή-
σεων (ποσοστό διεθνών 
πωλήσεων) σε συσχέτιση 
με τις αλλαγές στη στρατη-
γική τους και την επίπτωση 
αυτών στην επίδοσή τους. 

- Δείγμα 62 επιχειρήσεων 
των ΗΠΑ, παραγωγής Η/Υ 
και τηλεπικοινωνιακού υ-
λικού (36 κυρίως τοπικές 
και 26 διεθνείς) στα τέλη 
της δεκαετίας του ‘80. 

- Περιγραφικά ποσοτικά 
δεδομένα και ανάλυση υ-
ποομάδων. 

- Τα υψηλότερα επίπεδα διεθνοποίησης (ως προς το 
ποσοστό πωλήσεων εξωτερικού) συσχετίστηκαν με 
υψηλότερα σχετικά μερίδια αγοράς δυο χρόνια αργό-
τερα, ενώ δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του ποσο-
στού των διεθνών πωλήσεων και της απόδοσης των 
επενδύσεων. 

- Κατά τη διάρκεια της 2ετούς μελέτης, πολλές από τις 
επιχειρήσεις μετέβαλλαν το επίπεδο διεθνοποίησής 
τους.  

- Η αύξηση των διεθνών πωλήσεων στις νέες επιχει-
ρήσεις υψηλής τεχνολογίας φαίνεται να απαιτεί ταυ-
τόχρονη υποστήριξη από στρατηγικές δράσεις, με 
σκοπό την θετική επίδραση στην επίδοση της επιχεί-
ρησης. Για το λόγο αυτό, η επιτυχής διεθνοποίηση 
συνεπάγεται αλλαγές στρατηγικής. 
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9.  Oviatt and 
McDougall  
 
(1997)  

- Διερεύνηση και επισή-
μανση των ενστάσεων’ 
ως προς τις παραδοσια-
κές θεωρίες διεθνοποί-
ησης, με αφορμή την 
ένταση του φαινομένου 
των Νέων Διεθνών Επι-
χειρήσεων.  

- Θεωρητική μελέτη με 
τη μορφή περιγραφικής 
έρευνας.  

- Γενική περιγραφή των 
υπαρχόντων θεωριών διε-
θνοποίησης.  

- Αποτύπωση των κυρίων 
ερωτημάτων σχετικά με τις 
Νέες Διεθνείς Επιχειρήσεις 
με σκοπό την κατεύθυνση 
νέων εμπειρικών διλλημά-
των και μεθόδων.  

- Δεν αναφέρεται. - Η αποφυγή των κινδύνων και η σταδιακή δράση που 
περιγράφουν τα παραδοσιακά μοντέλα δεν μπορεί να 
καλύψει την περίπτωση των Νέων Διεθνών Επιχει-
ρήσεων.  

- 7 ερευνητικά ζητήματα διαμορφώνουν ένα επιτυχη-
μένο πρόγραμμα έρευνας επί της διεθνοποίησης των 
μικρών νέων επιχειρήσεων: 1) η αύξηση του πλήθους 
αυτών, 2) ο ρόλος τους, 3) ο ρόλος της διεθνούς επι-
χειρηματικής εμπειρίας, 4) οι επιδράσεις του κλάδου 
στη διεθνοποίηση, 5) η διαχείριση του διεθνούς κιν-
δύνου, 6) η επιταχυνόμενη διεθνοποίηση, και 7) η 
διεθνοποίηση των διαδικασιών προστιθέμενης αξίας.  

10.  Madsen and 
Servais 
  
(1997)  

- Ανακεφαλαίωση των 
εμπειρικών ενδείξεων 
που αναφέρθηκαν σχε-
τικά με τις Γ.Δ.Ε. - Βα-
θύτερη ερμηνεία του 
φαινομένου. – Εξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά 
με τις συνθήκες εμφά-
νισης και τους παράγο-
ντες επιτυχίας των 
Γ.Δ.Ε.  

- Βιβλιογραφική ανασκό-
πηση και θεωρητική με-
λέτη.  

- Κατευθυντήριες δυνάμεις 
και θεωρητικές προσεγγί-
σεις του φαινομένου των 
Γ.Δ.Ε. 

- Θεωρητικές συνδέσεις με 
το Μοντέλο της Ουψάλα, 
τη Θεωρία των Δικτύων 
και την εξελικτική προσέγ-
γιση της διεθνοποίησης. 

- Εξαγωγή ενός ερευνητικού 
μοντέλου των Γ.Δ.Ε. ως 
γενικού περιγράμματος για 
τη διεξαγωγή μελλοντικών 
ερευνών επί του θέματος.  

- Δεν αναφέρεται. - Το φαινόμενο των Γ.Δ.Ε. δεν αφορά μόνο σε επιχει-
ρήσεις υψηλής τεχνολογίας ούτε περιορίζεται σε συ-
γκεκριμένες χώρες. 

- 7 θεωρητικές και εμπειρικές προτάσεις σχετικά με 
τις απαιτούμενες συνθήκες εμφάνισης των Γ.Δ.Ε., τις 
προεκτάσεις του φαινομένου, την διεθνή διασπορά 
των δραστηριοτήτων τους, την προέλευση του αντα-
γωνιστικού τους πλεονεκτήματος, τις απαιτήσεις για 
την ανάπτυξή τους, και την λειτουργία τους εντός 
της εθνικής τους οικονομίας. 

- Οι Γ.Δ.Ε. αναπτύσσονται με τρόπο που προσεγγίζει 
περισσότερο τη Θεωρία των Δικτύων και την Εξελι-
κτική Προσέγγιση της διεθνοποίησης 

- Η περεταίρω ανάπτυξη των Γ.Δ.Ε. επηρεάζεται ταυ-
τόχρονα από τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, 
της επιχείρησης και του επιχειρηματία.  
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11.  Burgel and 
Murray  
 
(1998)  

- Αξιοποίηση ενός μεγά-
λου όγκου δεδομένων 
για να αναλυθούν οι κα-
θοριστικοί παράγοντες 
των επιλογών εισόδου 
στη διεθνή αγορά (πω-
λήσεις στο εξωτερικό 
παρά απευθείας εξαγω-
γές ή διά της χρήσης 
μεσαζόντων) που γίνο-
νται από νεοϊδρυθείσες 
εταιρίες στον κλάδο των 
υψηλής τεχνολογίας. 

- Εμπειρική ανάλυση, 
υποθέσεις, δοκιμαστική 
έρευνα. 

- - Οι δύο κυρίαρχες απο-
φάσεις για τον τρόπο ει-
σόδου σε αγορές του εξω-
τερικού (απευθείας εξα-
γωγές ή εξαγωγές μέσω 
διανομέων) για νέες εται-
ρίες που βασίζονται στην 
τεχνολογία, υποτίθεται 
ότι αποτελούν αποτέλε-
σμα παραγόντων που σχε-
τίζονται με την εταιρία, 
το προϊόν και τη χώρα- 
στόχο.  

- - Στοιχεία κλειδιά των 
τριών ανταγωνιστικών 
θεωριών διεθνοποίησης 
(θεωρία σταδίων, θεωρία 
κόστους συναλλαγών και 
θεώρηση των οργανωσια-
κών ικανοτήτων) ενσωμα-
τώνονται στην υπόθεση 
του συγγραφέα, διαμορ-
φώνοντας, κατά συνέπεια, 
μία πολυδιάστατη προ-
σέγγιση. 

- Η απόφαση εισόδου αυτή 
καθαυτή και όχι η εταιρί-
α, επελέγη ως κύριο θέμα 
ανάλυσης. – Τυχαία δια-
δικασία στρωματοποίησης 
δείγματος κατά μέγεθος 
και υπηρεσία/ κατασκευα-
ζόμενο προϊόν (συνολικό 
δείγμα 33 βιομηχανιών 
υψηλής τεχνολογίας). 

- Τελικώς, 398 αποφάσεις 
εξαγωγών ελήφθησαν από 
έρευνα που διενεργήθηκε 
στο Η.Β. μεταξύ 246 υ-
γιών νέων εταιριών που 
δραστηριοποιούνται στον 
τομέα των τεχνολογιών με 
διεθνείς δραστηριότητες. 

- Ταχυδρομική έρευνα α-
πευθυνόμενη προς διευ-
θυντικά στελέχη – Περι-
γραφικές στατιστικές και 
πολυποίκιλη ανάλυση πα-
λινδρομήσεων (τρία στα-
θερά μοντέλα). 

- Η απόφαση για τη μέθοδο εισόδου είναι απαραιτή-
τως μία ανταλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων πόρων 
και την απαιτούμενη υποστήριξη του πελάτη. – Ζη-
τήματα όπως η τεχνολογική καινοτομία και η ε-
μπειρία της επιχείρησης σε εγχώρια κανάλια είναι 
καθοριστικοί παράγοντες εξαιρετικής σημασίας για 
την επιλογή της μεθόδου εισόδου. Εξαιτίας της φύ-
σεώς τους, οι εταιρίες που παρέχουν προϊόντα τε-
χνολογικής καινοτομίας, όπως και εκείνες που στο-
χεύουν σε ευρείες αγορές, καθώς και οι νεοσυστα-
θείσες που ήδη χρησιμοποιούν μεσάζοντες στην εγ-
χώρια αγορά τους, τείνουν να βασίζονται περισσό-
τερο σε ξένους διανομείς. Αντίθετα, οι άμεσες εξα-
γωγές επιλέγονται όταν τα στελέχη διοίκησης έχουν 
να επιδείξουν προηγούμενη διεθνή εμπειρία ή όταν 
ένα προϊόν εμφανώς απαιτεί μία συγκεκριμένη προ-
σαρμογή για τον πελάτη. 

- Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, η προο-
πτική της οργανωσιακής ικανότητας σε σχέση με τη 
συμπεριφορά των νέων εταιριών του κλάδου της 
υψηλής τεχνολογίας αποτελεί καλύτερη εξήγηση για 
τις αποφάσεις εισόδου που λαμβάνουν, σε σχέση με 
τα κόστη συναλλαγών και τη θεωρία των σταδίων. 
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12.  
 

Oviatt and 
McDougall  
 
(1999)  

-  Σχεδιασμός ενώ πλαι-
σίου, προκειμένου να 
προκληθεί μία συζήτη-
ση, καθώς και θεωρητι-
κές και εμπειρικές προ-
σπάθειες που μπορεί τε-
λικά να οδηγήσουν σε 
μία σύγχρονη δυναμική 
θεωρία διεθνοποίησης 
και της επιτάχυνσής αυ-
τής. 

-  Θεωρητική έρευνα 
(αναγνώριση ερωτήσεων 
– κλειδιών και προτά-
σεων για την έρευνα)  

-  Αναγνώριση ενός πλαισί-
ου για την ανάπτυξη μίας 
δυναμικής θεωρίας που θα 
εξηγεί την επιταχυνόμενη 
διεθνοποίηση (εμπλέκο-
ντας ενδείξεις και μεθό-
δους διεθνοποίησης και 
το ρόλο των ανερχόμενων 
επιχειρήσεων) 

- Ενώ η ταχύτατα εξελισ-
σόμενη τεχνολογία λαμ-
βάνεται ως το θεμέλιο της 
επιταχυνόμενης διεθνο-
ποίησης, το πλαίσιο αυτό 
έρχεται να συμπληρωθεί 
από τέσσερεις ακόμα πα-
ράγοντες (πολιτική οικο-
νομία, συνθήκες κλάδου, 
ιδιότητες επιχείρησης και 
διοικητική ομάδα). 

-  Δεν αναφέρεται - Αυξανόμενος αριθμός νέων και μικρών εταιριών 
που εμφανίζονται να επιχειρούν εκτός των εθνικών 
συνόρων, προσπερνούν το σταδιακό, βήμα- προς- 
βήμα πρότυπο διεθνοποίησης. Επιπλέον παρουσιά-
ζουν επιταχυνόμενο ρυθμό διεθνοποίησης. 

- Αναγνωρίζονται οι ακόλουθοι10 παράγοντες, η 
σχετική σημασία των οποίων αυξάνεται στον καθο-
ρισμό της ταχύτητας και της μεθόδου διεθνοποίη-
σης των νέων επιχειρήσεων (σε σχέση με την διοι-
κητική γνώση των ξένων αγορών της Θεωρίας της 
Ουψάλα): τεχνολογική καινοτομία, διεθνείς κανονι-
σμοί, οι ευκαιρίες της ανάπτυξης στο εξωτερικό, η 
διάδοση των νεοαναδυόμενων εταιριών, το μέγεθος 
και ο βαθμός των προστατευτικών ρυθμίσεων της 
οικονομίας μίας χώρας, οι συνθήκες του κλάδου, τα 
χαρακτηριστικά της επιχείρησης – συμπεριλαμβα-
νομένων του μεγέθους της και της στρατηγικής της- 
και ο ρόλος που διαδραματίζει η διοικητική ομάδα. 

-  Είναι εμφανής η δυσκολία επινόησης μίας επαρ-
κούς θεωρίας που εξηγεί την επιταχυνόμενη διεθνο-
ποίηση των επιχειρήσεων. 
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13.  Servais and 
Rasmussen  
 
(2000)  

- Εξερεύνηση ορισμένων 
από τα κύρια χαρακτη-
ριστικά που αναφέρθη-
καν σε προηγούμενες 
έρευνες σχετικά με τις 
Γ.Δ.Ε. και σύνδεση αυ-
τών των ευρημάτων για 
την ταξινόμηση των 
ΓΔΕ καθώς και παράθε-
ση των παραγόντων που 
διευκολύνουν τέτοιου 
είδους εταιρίες, χρησι-
μοποιώντας δεδομένα 
από έρευνα που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Δανία. 

- Θεωρητική και εμπειρι-
κή (μακροχρόνια) μελέ-
τη. 

- Επισκόπηση των εξωτερι-
κών δυνάμεων ως προϋ-
ποθέσεων για την ανάδυ-
ση των ΓΔΕ.  

- Παρόλο που ακόμη λεί-
πουν κατανοητές θεωρη-
τικές ερμηνείας του φαι-
νομένου των ΓΔΕ, ως 
πλαίσια για να κατανοη-
θεί και να εξηγηθεί το 
φαινόμενο επιλέχθηκαν: η 
εξελικτική οικονομική 
σχολή σκέψης καθώς και 
η δικτυακή προσέγγιση 
της διεθνοποίησης (τόσο 
για εθνικά όσο και για δι-
εθνή δίκτυα) και οι πιθα-
νοί δεσμοί που υπάρχουν 
μεταξύ τους.  

- Έρευνα σε 144 δανέζικες 
ΓΔΕ διαφόρων δραστηρι-
οτήτων (όχι μόνον υψη-
λής τεχνολογίας), μάλλον 
μικρών και σε υψηλό 
βαθμό εμπλεκόμενες στις 
εξαγωγές, από τις οποίες 
22 συμμετείχαν σε προ-
σαρμοσμένη συνέντευξη 
και 77 απάντησαν σε ένα 
ερωτηματολόγιο. 

- Η επιλογή των εταιριών 
βασίστηκε σε παλαιότερη 
έρευνα και σε εξελισσό-
μενη συλλογή δεδομένων 
στη Δανία. 

- Διαχωρισμός του δείγμα-
τος σε τέσσερις ομάδες 
ΓΔΕ (νέες και μεγάλες, 
νέες και μικρές, παλαιό-
τερες και μεγάλες και πα-
λαιότερες και μικρές), με 
βάση το έτος ίδρυσης και 
τον αριθμό των υπαλλή-
λων της κάθε μίας. Κατό-
πιν συστηματική σύγκρι-
ση πάνω σε διαφορετι-
κούς παράγοντες, μέσω 
ανάλυσης συχνοτήτων και 
περιγραφικών δεδομένων. 

- Η τάση προς διεθνοποίηση από τη γέννηση της 
επιχείρησης, πραγματικά αποτελεί ενδεικτική κατη-
γορία της διαδικασίας διεθνοποίησης των ΜΜΕ. – 
Τα δίκτυα, τόσο στις τοπικές όσο και στις διεθνείς 
αγορές, είναι σημαντικά για την πλειοψηφία των 
Γ.Δ.Ε. Λαμβάνοντας υπόψη τα κανάλια εξαγωγών 
που χρησιμοποιούνται από τις δανέζικες ΓΔΕ που 
έχουν αναλυθεί, κάποια από τα αποτελέσματα έρχο-
νται σε συμφωνία με τη σταδιακή προσέγγιση, όμως 
ήδη όλοι οι τύποι αυτών των ολικά προσανατολι-
σμένων στις εξαγωγές εταιριών – παλιών και νέων, 
μεγάλων και μικρών- βασίζονται σε μεγάλο βαθμό 
στη χρήση πρακτόρων και στις άμεσες πωλήσεις 
στους τελικούς χρήστες. 

- Σχεδόν όλες οι εταιρίες, και ιδιαίτερα οι νέες που 
εντάχθηκαν στην ομάδα του 1996 (μικρές ή μεγά-
λες), δείχνουν να βρίσκουν το ιδανικό τους μέγεθος 
από την ίδρυσή τους. Με λίγες εξαιρέσεις, αυτές οι 
δανέζικες ΓΔΕ δεν αύξαναν τον αριθμό των υπαλ-
λήλων τους καθώς αναπτύσσονταν και δεν παρου-
σίαζαν την παραμικρή πρόθεση να το κάνουν. 

- Σχετικά με τη διεθνή ή παγκόσμια φύση τους, οι 
νέες ΓΔΕ είναι περισσότερο προσανατολισμένες 
προς τις διεθνείς αγορές απ’ ότι οι παλαιότερες, αλ-
λά ως προς τον προσανατολισμό τους προς τις ευ-
ρωπαϊκές ή τις διεθνείς αγορές δεν εντοπίζεται κα-
μία διαφορά μεταξύ των μεγάλων και των μικρών 
εταιριών. 

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       111 
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14.  Autio, 
Sapienza 
and 
Almeida  
 
(2000)  

- Ανάλυση της επίδρασης 
του χρόνου διεθνοποίη-
σης μιας επιχείρησης 
στον ακόλουθο ρυθμό 
ανάπτυξής της, επικε-
ντρώνοντας την προσο-
χή: στη επίδραση της 
ηλικίας της εταιρίας 
(κατά την είσοδο) στη 
στρατηγική της, στο 
βαθμό έντασης γνώσης 
και στην δυνατότητα 
μίμησης του τρόπου δι-
εθνούς ανάπτυξης πω-
λήσεων. 

- Ποσοτική και εμπειρική 
έρευνα εξέτασης υποθέ-
σεων με χρήση δεδομέ-
νων πλαισίου.  

- Ανάπτυξη ενός πλαισίου 
βασισμένου στη γνώση 
και τη μάθηση, για την 
εξέταση της επίδρασης: 
της ηλικίας μίας εταιρίας 
κατά τα πρώτα της διεθνή 
της βήματα, του βαθμού 
έντασης γνώσης της και 
της δυνατότητας μίμησης 
της τεχνολογίας της στα 
ακόλουθα βήματα διε-
θνούς ανάπτυξης.  

- Δόμηση και εξέταση υπο-
θέσεων σχετικά με την ε-
πίδραση της στην αύξηση 
των διεθνών πωλήσεων 
της εταιρίας: της κεκτη-
μένης γνώσης της (βάσει 
της ηλικίας της κατά την 
είσοδο), του επιπέδου έ-
ντασης γνώσης και της 
δυνατότητας μίμησης.  

- Δεδομένα διεθνών πωλή-
σεων πέντε χρόνων, για 
59 μικρές επιχειρηματικές 
εταιρίες στη ραγδαία αυ-
ξανόμενη φινλανδική α-
γορά υψηλής τεχνολογίας 
(ηλεκτρονική βιομηχανί-
α). 

- Συλλογή των δεδομένων 
μέσω ταχυδρομικών ερευ-
νών (1993) και εν συνε-
χεία διενέργεια τηλεφωνι-
κών συνεντεύξεων (1997). 
Συγκεντρωτικά στατιστι-
κά (μέσοι όροι, τυπικές 
αποκλίσεις, ταξινομήσεις) 
και συσχετίσεις μεταξύ 
ανεξάρτητων μεταβλητών. 

- Χρήση 3 εμπειρικών μο-
ντέλων για τη εξέταση 
υποθέσεων.  

- Η μέση ηλικία για την πρώτη είσοδο στη διεθνή 
αγορά ήταν τα 4 έτη, με το 20% των εταιριών του 
δείγματος να ξεκινούν διεθνείς πωλήσεις κατά τη 
διάρκεια του πρώτου χρόνου λειτουργίας τους. Κα-
τά μέσο όρο, αυτές οι εταιρίες έχουν μεικτό ετήσιο 
ρυθμό ανάπτυξης διεθνών πωλήσεων 31% (1992- 
1997). 

- Η πρώιμη έναρξη της διεθνοποίησης και η μεγαλύ-
τερη ένταση γνώσης συνδέονται με την ταχύτερη 
διεθνή ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, η πρώιμη επιδίω-
ξη διεθνών ευκαιριών επιφέρει μεγαλύτερο βαθμό 
σωστής επιχειρησιακής συμπεριφοράς και παρέχει 
ένα πλεονέκτημα ανάπτυξης. 

- Αντίθετα με τις προσδοκίες, οι εταιρίες τεχνολογίας 
που μπορεί να αντιγραφεί ευκολότερα επίσης ανα-
πτύσσονται γρήγορα, κατά συνέπεια πρέπει να διε-
ρευνηθούν οι σύγχρονες απόψεις για το ρόλο της 
δυνατότητας μίμησης στη διεθνή ανάπτυξη.  

- Παροχή θεμελιωδών και εμπειρικών βάσεων σχετι-
κά με τη διαδικασία διεθνοποίησης των νεότερων 
εταιριών, σχετικά με τον τρόπο και τις αιτίες για τις 
οποίες η συσσώρευση γνώσης και η μάθηση είναι 
σημαντικές για τη διεθνή ανάπτυξη. 

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       112 
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15.  Zahra, 
Ireland and 
Hitt 
 
(2000)  

- Εξέταση των αποτελε-
σμάτων της διεθνούς 
επέκτασης μίας νέας ε-
ταιρίας (ποικιλία και 
μέθοδοι εισόδου) στην 
απόκτηση τεχνογνωσίας 
πάνω στις νέες τεχνολο-
γίες, και τα αποτελέ-
σματα αυτής της τεχνο-
γνωσίας στις οικονομι-
κές της επιδόσεις. 

- Εμπειρική έρευνα με 
εξέταση υποθέσεων. 

- Από την οπτική της γνώ-
σης και της μάθησης σκι-
αγραφείται ένα θεμελιώ-
δες μοντέλο. Ενσωματώ-
νει ποικίλες υποθέσεις και 
φωτίζει τα αποτελέσματα 
που έχουν οι δραστηριό-
τητες διεθνούς επέκτασης 
των νέων εταιριών στην 
απόκτηση τεχνολογικής 
γνώσης καθώς και τις επι-
πτώσεις αυτής στην επί-
δοση της εταιρίας. 

- 321 ανεξάρτητες και συ-
νεταιρικές Νέες Διεθνείς 
Επιχειρήσεις από 12 το-
μείς υψηλής τεχνολογίας 
στις ΗΠΑ.  

- Λήψη δεδομένων από 
έναν συνδυασμό ταχυ-
δρομικής έρευνας δύο 
σταδίων (1993), δευτε-
ρευουσών πηγών, αρχεια-
κών δεδομένων, και επα-
φών μέσω τηλεφώνου και 
ηλ. ταχυδρομείου με εται-
ρίες και εμπορικούς ορ-
γανισμούς.  

- Σε 103 εταιρίες οι αντα-
ποκρινόμενοι συμπερι-
λάμβαναν πάνω από ένα 
σημαντικό υψηλό στέλε-
χος διοίκησης. – Εξετά-
στηκαν η οποιαδήποτε 
απόκλιση, η αξιοπιστία 
και η ισχύ των δεδομέ-
νων. 

- Περιγραφικές στατιστικές 
και πολυποίκιλες αναλύ-
σεις παλινδρομήσεων. 

- Προσφορά αυτής της μελέτης στη γνώση της ποικι-
λίας και των μεθόδων εισόδου στις διεθνείς αγορές 
και στα αποτελέσματά αυτών στις επιδόσεις και στη 
μάθηση της επιχείρησης. Επίσης γνώση πάνω στις 
νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ειδικότερα 
παροχή δεδομένων πάνω στην (τεχνολογική) γνώση 
που αναπτύσσεται στο εσωτερικό τους. 

- Αυξάνεται η τεχνολογική γνώση μέσω της ποικιλίας 
των διεθνών δραστηριοτήτων και της εφαρμογής 
μεθόδων εισόδου στις διεθνείς αγορές με μορφές 
υψηλού ελέγχου. Θετική επίδραση στις επιδόσεις 
της εταιρίας η εσωτερική ανάπτυξη της τεχνογνω-
σίας (απόδοση κεφαλαίων, αύξηση πωλήσεων κλπ.). 

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       113 
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16.  Bell and 
McNaughton  
 
(2000)  

- Έρευνα που στοχεύει 
στην αποσαφήνιση της 
πρόκλησης που παρου-
σιάζει η ταχεία εμφάνι-
ση και αύξηση των ΓΔΕ 
(έντασης γνώσης ή υψη-
λών υπηρεσιών) για τη 
δημόσια πολιτική υπο-
στήριξης της διεθνοποί-
ησης των ΜΜΕ. Κατά 
συνέπεια παρέχονται και 
δικαιολογούνται σε με-
γάλη έκταση νέες πολι-
τικές κατευθύνσεις και 
συστάσεις για την υπο-
στήριξη αυτών των επι-
χειρήσεων.  

- Μελέτη θεωρητικού 
περιεχομένου. 

- Εξαγωγή, από ανασκόπη-
ση και σύνθεση βιβλιο-
γραφίας, ενός επίσημου 
εκλεκτικού, κανονιστικού 
μοντέλου διεθνοποίησης 
μικρών εταιριών, το οποίο 
στοχεύει στην ενσωμάτω-
ση των διαφορετικών ο-
δών που μπορούν οι μι-
κρές εταιρίες να ακολου-
θήσουν κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας διεθνο-
ποίησης.  

- Ανάπτυξη του μοντέλου 
γύρω από πέντε ζητήμα-
τα- κλειδιά: Εξωτερικό 
και εσωτερικό περιβάλ-
λον, διοικητικό διανοητι-
κό μοντέλο, φύση της διε-
θνοποίησης, και η γνώση 
ως πηγή ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος. 

- Επανεξέταση σύγχρονων 
τάσεων που οδήγησαν 
στην εμφάνιση των ΓΔΕ. 

-  Δεν αναφέρεται - Ύπαρξη μεγάλων διαφορών στη συμπεριφορά κατά 
τη διαδικασία διεθνοποίησης, σε όρους κινήτρων 
διεθνοποίησης, διεθνών στόχων, προτύπων διεθνούς 
επέκτασης, ρυθμού, μεθόδου διανομής/ μεθόδων ει-
σόδου και διεθνών στρατηγικών, μεταξύ παραδοσι-
ακών εταιριών και ΓΔΕ (έντασης γνώσης και παρο-
χής υψηλών υπηρεσιών). 

- Αντίθετα, στόχευση των σύγχρονων δραστηριοτή-
των των περισσότερων εθνικών οργανισμών προώ-
θησης εξαγωγών κυρίως στις ανάγκες των παραδο-
σιακών εταιριών, όπως και σχηματισμός υποστηρι-
κτικής πολιτικής μίας σταδιακής διαδικασίας διε-
θνοποίησης. 

- Ο ταχύτερος ρυθμός διεθνοποίησης των ΓΔΕ απο-
τελεί μεγάλη πρόκληση για τους οργανισμούς προ-
ώθησης εξαγωγών, όχι μόνο σε όρους παροχής έ-
γκαιρης βοήθειας, αλλά και σε σχέση με τη φύση 
της παρεχόμενης υποστήριξης. 

- Ως συνέπεια των παραπάνω, απαιτείται θεμελιώδης 
αναθεώρηση της δημόσιας πολιτικής πάνω στη διε-
θνοποίηση των μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου 
να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ειδικές ανάγκες υ-
ποστήριξης των ΓΔΕ.  

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       114 
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17.  Wickramase
kera and 
Bamberry  
 
(2001)  

- Η έρευνα στοχεύει στο 
να εξακριβώσει αν το 
φαινόμενο των Γ.Δ.Ε. 
υπάρχει εντός των 
Μ.Μ.Ε. της Αυστραλια-
νής βιομηχανίας οίνου, 
τους παράγοντες που 
σχετίζονται με την ύ-
παρξη των Γ.Δ.Ε. και 
τις προκλήσεις που θέ-
τει το φαινόμενο στις 
παραδοσιακές διεθνο-
ποίησης (θεωρίες των 
Σταδίων) . 

- Εμπειρική, διερευνητική 
μελέτη 

- Αποτύπωση θεωρητικού 
πλαισίου και ζητημάτων- 
κλειδιών μέσω της σύνο-
ψης των υπαρχουσών θε-
ωριών της εξαγωγικής 
συμπεριφοράς και προη-
γούμενων ερευνών πάνω 
στη δυναμική των Γ.Δ.Ε.  

- Ταχυδρομική έρευνα σε 
έναν επιτυχημένο κλάδο 
αποτελούμενης από «μει-
κτό» δείγμα 292 ΜΜΕ 
αυστραλέζικων οινοποι-
είων. 

- Ερωτηματολόγια που 
απευθύνονται στον Δ/ντή 
Marketing ή τον υπεύθυνο 
για τη λήψη της απόφα-
σης για ανάληψη εξαγω-
γικής δραστηριότητας. 

- 8 ημιδομημένες συνεντεύ-
ξεις με υψηλά διοικητικά 
στελέχη των οινοποιείων. 
Ανάλυση συχνοτήτων, ε-
ξέταση μέσων όρων και 
ποιοτική περιγραφή. 

- Το φαινόμενο των Γ.Δ.Ε. δεν περιορίζεται σε εται-
ρίες υψηλής τεχνολογίας, καθώς εκτείνεται και σε 
εταιρίες όπως τα Αυστραλιανά οινοποιεία. 

- Η επιτάχυνση της διεθνοποίησης επέρχεται με τη 
διοικητική εμπειρία στον κλάδο, τη γνώση της διε-
θνούς αγοράς, τις διεθνείς επαφές (δίκτυα), μαζί με 
την αφοσίωση των διοικητικών στελεχών στη διε-
θνή επέκταση. 

- Το φαινόμενο αυτό στην ουσία παρέχει μία επιπλέ-
ον υποστήριξη για τα μοντέλα των Σταδίων, μόνο 
όμως όταν εξετάζεται σε σύνδεση με τα δίκτυα ως 
επεξηγηματικής μεταβλητής της διεθνοποίησης και 
όταν λαμβάνονται υπόψη κι άλλοι διοικητικοί πα-
ράγοντες.  

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       115 
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18.  Aspelund 
and Moen 
 
(2001)  

-  Σύγκριση τριών διαφο-
ρετικών γενεών Νορβη-
γών εξαγωγέων για να 
διερευνηθεί αν υπάρ-
χουν διαφορές (εξαγω-
γικής συμπεριφοράς και 
προηγούμενων εξαγωγι-
κών επιδόσεων) μεταξύ 
των εξαγωγικών 
Μ.Μ.Ε., βάσει της χρο-
νικής περιόδου που ι-
δρύθηκαν. 

- Συγκριτική μελέτη ομά-
δων. 

- Η θεμελιώδης βάση επα-
φίεται στο μοντέλο των 
«Aaby and Slater» (1989) 
για την αποτίμηση των 
εξαγωγικών επιδόσεων , 
υποστηριζόμενη από μία 
γενική συζήτηση πάνω 
στις σύγχρονες τάσεις που 
διευκολύνουν την ανάδυ-
ση των ευπροσάρμοστων 
εξειδικευμένων εξαγωγι-
κών επιχειρήσεων και των 
ΓΔ.Ε., έναντι των εξαγω-
γέων προϊόντων μαζικής 
παραγωγής. 

- Μελέτη σε δύο διερευνη-
τικών υποθέσεων. 

- Ταχυδρομική έρευνα με-
ταξύ 213 μικρών αλλά 
αποτελεσματικών Νορβη-
γικών εξαγωγικών εται-
ριών. Οι εταιρίες του 
δείγματος ταξινομήθηκαν 
σε τρεις ομάδες (παραδο-
σιακοί εξαγωγείς, ευπρο-
σάρμοστοι εξειδικευμένοι 
και Γ.Δ.Ε.), σύμφωνα με 
την ηλικία τους. 

- Συγκριτική ανάλυση των 
επιλεγμένων κατηγοριών 
(ανάλυση διαφοροποιή-
σεων) 

- 13 αναλύσεις για να εξε-
ταστεί αν εταιρίες διαφο-
ρετικών ηλικιών έχουν 
διαφορετικό προηγούμενο 
εξαγωγικών επιδόσεων. 

- Τα αποτελέσματα που προέκυψαν διαχωρίζουν ση-
μαντικά τα χαρακτηριστικά μεταξύ των εξαγωγέων 
διαφορετικών γενεών. Η εξαγωγική συμπεριφορά 
και επίδοση μίας εταιρίας είναι μερικώς αντιπρο-
σωπευτικές του έτους ίδρυσης της εταιρίας, κατα-
λήγοντας σε συστηματικές διαφορές ανάμεσα σ’ 
αυτές τις γενεές εξαγωγέων. 

- Η ταχύτητα διεθνοποίησης παρουσιάζεται αυξημένη 
στις πιο πρόσφατα ιδρυθείσες εταιρίες.- Παράγο-
ντες κλειδιά για τις ΓΔΕ (εταιρίες που ελάχιστα 
χρόνια από την ίδρυσή τους επιτυγχάνουν αξιοση-
μείωτες πωλήσεις σ’ ένα μεγάλο αριθμό εξαγωγι-
κών αγορών) φαίνεται ότι είναι: Το τεχνολογικό α-
νταγωνιστικό πλεονέκτημα, η εξαγωγική στρατηγι-
κή εστίασης και η ευρεία χρήση των τεχνολογιών 
πληροφορικής, σε συνδυασμό με ένα δυνατό κατα-
ναλωτικό προσανατολισμό.  

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       116 
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19.  Rasmussen, 
Madsen and 
Evangelista  
 
(2001)  

- Διαπίστωση του τρόπου 
επίδρασης του ιδρυτή 
μιας Γ.Δ.Ε. κατά την ί-
δρυση αυτής, σε σχέση 
με άλλους, ιδίως διε-
θνείς παράγοντες. 

- Εμπειρική και ποιοτική 
μελέτη βασισμένη στη 
μελέτη περιπτώσεων, με 
δεδομένα για δανέζικες 
και αυστραλέζικες 
Γ.Δ.Ε. 

- Παλαιότερη έρευνα πάνω 
στις Γ.Δ.Ε., επικεντρωμέ-
νη ως επί το πλείστον σε 
θεωρητική και εμπειρική 
έρευνα που διενεργήθηκε 
στη Δανία και την Αυ-
στραλία. 

- Ανάπτυξη ενός αρχικού 
και αναθεωρημένου μο-
ντέλου Γ.Δ.Ε. , επικε-
ντρωμένου πάνω στον ι-
δρυτή και τη διαδραστι-
κότητά του με το περι-
βάλλον (την ίδια την ι-
δρυτική διαδικασία). 

 

- Συνεντεύξεις που διενερ-
γήθηκαν στη Δανία και 
την Αυστραλία επιτρέ-
πουν στο συγγραφέα να 
αναπτύξει τις 5 μελέτες 
περίπτωσης της έρευνας 
αυτής (3 περιπτώσεις α-
ναφέρονται σε δανέζικες 
Γ.Δ.Ε. και 3 σε αυστραλέ-
ζικες). 

- Αρχικά ξεχωριστή ανάλυ-
ση κάθε περίπτωσης και 
κατόπιν σύγκρισή της με 
τις άλλες, αναζητώντας 
κοινά μοτίβα εταιρικής 
πληροφόρησης, υπόβα-
θρου του ιδρυτή, διαδικα-
σίας ίδρυσης (αντίληψη, 
δίκτυα και διεθνοποίηση) 
και σημειώσεις/ ανάλυση. 

- Από τις 5 αυτές μελέτες περιπτώσεων έχει διαφανεί 
ότι η διεθνοποίηση δεν ήταν ένας στρατηγικός στό-
χος για τους ιδρυτές κατά την ιδρυτική διαδικασία, 
αλλά κάτι απαραίτητο για την επιλογή του τύπου 
ίδρυσης της εταιρίας. Κατά συνέπεια, άλλοι λόγοι 
καθόρισαν την ιδρυτική απόφαση, και όχι πρόθεση 
για ίδρυση μίας υψηλών στόχων διεθνούς εταιρίας. 
Όμως σε κάθε περίπτωση ακολούθησε η υψηλού 
βαθμού διεθνοποίηση. 

- Η ύπαρξη ενός δικτύου κατά την ίδρυση μίας Γ.Δ.Ε. 
δεν ήταν τόσο απαραίτητη όσο θα αναμενόταν. Κα-
τά συνέπεια υπονοείται ότι είναι δυνατό να ιδρυθεί 
μία νέα, υψηλά διεθνής εταιρία από το πουθενά, με 
μόνο μία καλή ιδέα, κάποια εμπειρία και χωρίς ο 
ιδρυτής να είναι από πριν ενταγμένος σε κάποιο δί-
κτυο. 

- Το ζήτημα των Γ.Δ.Ε. πρέπει να μελετηθεί στο 
πλαίσιο του βαθμού διεθνοποίησης του κλάδου της. 
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20.  Larimo  
 
(2001)  

- Πρόσθεση νέων πληρο-
φοριών για την κατανό-
ηση της διεθνοποίησης 
των Μ.Μ.Ε., ειδικά των 
Γ.Δ.Ε. Ο στόχος επιτυγ-
χάνεται με την ανασκό-
πηση των κύριων χαρα-
κτηριστικών των Σκαν-
διναβικών μοντέλων δι-
εθνοποίησης και κατό-
πιν με τον έλεγχο εναρ-
μόνισής τους με τη διε-
θνοποίηση των ΓΔΕ σε 
όρους ανάπτυξης αγο-
ρών, προϊόντων, στρα-
τηγικών λειτουργίας και 
παραγόντων επιτυχίας 
στις ξένες αγορές. 

- Προσέγγιση με μελέτες 
περιπτώσεων δύο Φιν-
λανδικών Γ.Δ.Ε. 

- Σκανδιναβικά μοντέλα 
διεθνοποίησης: Το μοντέ-
λο της Ουψάλα, και το 
μοντέλο «POM» του 
Loustarinen. 

- Χαρακτηριστικά και λόγοι 
για την ύπαρξη των 
Γ.Δ.Ε., οι συνθήκες που 
δίνουν ώθηση σ’ αυτές 
και τα κοινά χαρακτηρι-
στικά αυτού του είδους 
των εταιριών δομούνται 
πάνω σε προηγούμενες 
προσπάθειες έρευνας που 
έγιναν από αρκετούς συγ-
γραφείς σε διαφορετικά 
πλαίσια. 

- Συγκριτική ανάλυση 2 
επιλεγμένων περιπτώσεων 
φινλανδικών Γ.Δ.Ε., με 
σεβασμό στο υπόβαθρο 
και την ανάπτυξη της ε-
ταιρίας, στο αντικείμενο 
των πωλήσεων, στις 
στρατηγικές marketing 
και λειτουργίας, στα δί-
κτυα, στην αγορά και τον 
ανταγωνισμό και τέλος 
στις τελευταίες και μελ-
λοντικές προοπτικές της 
κάθε υπό μελέτη περί-
πτωσης. 

- Τα δεδομένα και στις δύο 
περιπτώσεις βασίζονται 
σε αυτά που ελήφθησαν 
κατά τη διάρκεια παλαιό-
τερων έργων που διενερ-
γήθηκαν από το συγγρα-
φέα, ετήσιες αναφορές 
και άλλου είδους υλικό 
από το εσωτερικό και σε 
συνεντεύξεις με ένα στέ-
λεχος της κάθε επιχείρη-
σης.  

- Οι 2 περιπτώσεις Γ.Δ.Ε., στους τομείς των πωλήσε-
ων, της αγοράς και των μεθόδων λειτουργίας, συ-
μπεριφέρθηκαν σύμφωνα με ένα εξελικτικό μοντέλο 
(Σκανδιναβικά μοντέλα διεθνοποίησης). Παρόλ’ αυ-
τά ο χρόνος έναρξης των εξαγωγών από τη στιγμή 
της ίδρυσης και η επέκταση που σχετίζεται με τις 
στρατηγικές ανάπτυξης αγοράς και λειτουργίας ή-
ταν εξαιρετικά γρήγορες διαδικασίες. 

- Η γρήγορη λήψη αποφάσεων βοήθησε τις 2 εταιρίες 
να αντιδράσουν γρήγορα και να είναι πιο θετικές 
στη λήψη μεγαλύτερων κινδύνων. Κοινό επίσης ή-
ταν: η στόχευση σε τμήματα της διεθνούς αγοράς 
που καλύπτονταν από το πεδίο του κύριου ανταγω-
νιστικού τους πλεονεκτήματος, η ισχυρή αφοσίωση 
στην αγορά και το διεθνές όραμα της διοίκησης από 
την ίδρυση της εταιρίας. 

- Οι Μ.Μ.Ε. μπορούν να διεθνοποιήσουν τις λειτουρ-
γίες τους και ταυτόχρονα να είναι κερδοφόρες α-
νταγωνιζόμενες τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Ε-
ξαιρετικής σημασίας φαίνονται να είναι: η δημιουρ-
γία αξίας και η ευελιξία με τη μορφή υψηλής ποιό-
τητας, η τεχνολογική καινοτομία, τα δίκτυα και οι 
στενές σχέσεις με τους πελάτες.  
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21.  Moen  
 
(2002)  

- Περαιτέρω κατανόησης 
του φαινομένου των 
Γ.Δ.Ε., μελετώντας τις 
υπάρχουσες διαφορές 
μεταξύ Γ.Δ.Ε. και κοι-
νών εξαγωγικών εται-
ριών, ως προς τα αντα-
γωνιστικά πλεονεκτήμα-
τα, τη στρατηγική εξα-
γωγών, τον παγκόσμιο 
προσανατολισμό και τις 
περιβαλλοντικές συνθή-
κες. 

- Εμπειρική, συγκριτική 
μελέτη μικρών εταιριών 
σε δύο ευρωπαϊκές χώ-
ρες.  

- Οι βασικές ερωτήσεις της 
έρευνας σχηματίζονται σε 
σχέση με τους παράγοντες 
που απαιτούνται στο μο-
ντέλο των Aaby and 
Slater για την εξαγωγική 
επίδοση, με τις παλαιότε-
ρες μαρτυρίες για τη δια-
δικασία γέννησης μίας δι-
εθνούς εταιρίας, με τους 
παράγοντες που την ω-
θούν σε δράση και αρκε-
τούς λόγους που δικαιο-
λογούν τη σημασία αυτού 
του αυξανόμενου φαινο-
μένου των Γ.Δ.Ε.  

- Χρήση στην παρούσα 
μελέτη ενός έγκυρου 
δείγματος 335 νορβηγι-
κών και 70 γαλλικών τυ-
χαία επιλεγμένων εται-
ριών, με λιγότερους από 
250 υπαλλήλους, κατηγο-
ριοποιημένες ως εξαγω-
γείς και κατασκευαστές. 

- Ταχυδρομική έρευνα α-
πευθυνόμενη σε υψηλά 
ιστάμενα διοικητικά στε-
λέχη. Οι εταιρίες και στις 
δύο χώρες ταξινομήθηκαν 
σε 4 ομάδες, σύμφωνα με 
το λόγο εξαγωγές/ πωλή-
σεις που ισχύει στην κα-
θεμία και το έτος ίδρυσης 
(παλιά και τοπική, παλιά 
και διεθνής, νέα και τοπι-
κή και νέα και διεθνής 
Γ.Δ.Ε.) 

- Συγκριτική-περιγραφική, 
μονόδρομη. 

- Ένας μεγάλος αριθμός νεοϊδρυθεισών εταιριών 
είναι Γ.Δ.Ε.. Αυτές οι εταιρίες έχουν σημαντική δι-
εθνή εμπλοκή, πολύ σύντομα μετά την ίδρυσή τους. 

- Σε όρους διεθνούς προσανατολισμού, εξαγωγικών 
στρατηγικών, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και 
κατάστασης αγοράς, οι Γ.Δ.Ε. έχουν παρόμοια χα-
ρακτηριστικά με τις ώριμες, διεθνείς επιχειρήσεις, 
ενώ οι νέες τοπικές εταιρίες έχουν κοινά χαρακτη-
ριστικά με τις ώριμες τοπικές επιχειρήσεις.  

- Το πεπρωμένο της εταιρίας φαίνεται να αποφασίζε-
ται στον κρίσιμο χρονικό σημείο της ίδρυσης (η ε-
ταιρία είναι πιθανό να εξελιχθεί σε εξαγωγέα είτε 
υψηλής, είτε χαμηλής κλίμακας). 

- Ο διεθνής προσανατολισμός του ατόμου που λαμ-
βάνει τις αποφάσεις και οι συνθήκες της αγοράς εί-
ναι σημαντικοί παράγοντες, κι αυτό εξηγεί γιατί 
κάποιες νεοϊδρυθείσες εταιρίες είναι Γ.Δ.Ε., ενώ 
κάποιες άλλες τοπικής εμβέλειας. 

-  

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       119 
 



 Κεφάλαιο  5– Χαρακτηριστικές  Έρευνες και Μελέτες Περιπτώσεων Γ.Δ.Ε. 

  

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       120 
 

22.  Zahra and 
George  
 
(2002)  

- Ανάλυση της Διεθνούς 
Επιχειρηματικότητας 
(Δ.Ε.), και της θεωρη-
τικής της βάσης. - Ανα-
σκόπηση προηγούμενων 
εμπειρικών μελετών και 
ανάλυση των θεωρητι-
κών ευρημάτων (σύνθε-
ση των καθοριστικών 
παραγόντων που επη-
ρεάζουν τη διεθνή επι-
χειρηματικότητα). Σχε-
διασμός νέου μοντέλου 
Δ.Ε. και δημιουργία κα-
τευθυντήριων γραμμών 
για μελλοντικές έρευ-
νες. 

- Βιβλιογραφική ανασκό-
πηση, θεωρητική μελέ-
τη που περιλαμβάνει 
πρόγραμμα για μελλο-
ντική έρευνα..  

- Παρουσίαση θεωρητικού 
μοντέλου Δ.Ε. που περι-
λαμβάνει τις απαιτήσεις 
(πόρους και χαρακτηριστι-
κά της ανώτατης διοίκη-
σης), τις μορφές δραστηρι-
οτήτων της (έκταση, ταχύ-
τητα και είδος διεθνών λει-
τουργιών της επιχείρησης) 
και τα αποτελέσματα τη 
Δ.Ε. (οικονομικά και μη), 
παράλληλα με άλλους 
στρατηγικούς και περιβαλ-
λοντικούς παράγοντες που 
μπορεί να επιδρούν στα 
οφέλη από τη Δ.Ε.  

- Δεν αναφέρεται. - Η Δ.Ε. είναι ένα νέο αλλά ενδιαφέρον-και σημαντικό 
πεδίο έρευνας, που αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες 
τόσο των νέων όσο και των καθιερωμένων επιχειρή-
σεων. Προσφέρει ευκαιρίες πολύπλευρης ανάπτυξης 
θεωριών.  

- Ο ορισμός και η προεκτάσεις του πεδίου της Δ.Ε. 
πραγματικά αναδεικνύεται από την παρούσα έρευνα.  

- Με διεξοδική ανασκόπηση των παλαιότερων ερευνών 
προσδιορίζονται οι παράγοντες επηρεασμού της Δ.Ε. 

- Παρουσίαση αναλυτικού μοντέλου που συνδέει τους 
παραπάνω παράγοντες με τα αποτελέσματά τους. Στο 
μοντέλο αξιοποιούνται θεωρίες – έννοιες των διεθνών 
επιχειρήσεων, της παγκόσμιας στρατηγικής, της στρα-
τηγικής διοίκησης καθώς και της επιχειρηματικότητας.  

- Παροχή κατευθύνσεων και προτάσεων για μελλοντική 
αξιοποίηση των εννοιών της Δ.Ε. 

Πηγή: Criado and Knight, 2002. 
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5.2  Χαρακτηριστικές Μελέτες Περίπτωσης (Case Studies) 
 

Ακολούθως παρουσιάζονται τρείς (3) χαρακτηριστικές Μελέτες Περιπτώσε-

ων σχετικά με το φαινόμενο των Γ.Δ.Ε. οι οποίες αποτελούν προσαρμοσμένη 

μετάφραση / απόδοση στα ελληνικά των προτωτύπων μελετών. 
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Μελέτη Περίπτωσης 1 

Μονοπάτια Στρατηγικής Ανάπτυξης των 

SAP και Scitex  

(Προσαρμοσμένη απόδοση στα ελληνικά από Almor, 2007) 

 
 
Η περίπτωση των επιχειρήσεων SAP και Scitex έχει ιδιαίτερη αξία, μιας και 

πρόκειται για ώριμες Γεννημένες Διεθνείς Επιχειρήσεις, που παρέχουν και-

νοτόμες λύσεις λογισμικού σε επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, με μακρόχρο-

νη διεθνή δραστηριότητα (δεκαετίες), και έχουν μελετηθεί συχνά στη διεθνή 

βιβλιογραφία. Ξεκίνησαν με παρόμοια στρατηγική, όμως ακολούθησαν δια-

φορετικά μονοπάτια διεθνοποίησης και υπό το πρίσμα αυτό γίνεται η παρού-

σα μελέτη τους (Σχήματα 11 και 12, Almor, 2007).  

Η SAP (Systems Applications and Products in Data Processing) ι-

δρύθηκε το 1972 στη Γερμανία. Το 1973 η SAP δημιούργησε τον προ-

άγγελο των συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP-enterprise re-

source planner system). Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, εξυπηρετούσε κυρί-

ως τις μεγαλύτερες πολυεθνικές επιχειρήσεις, με τζίρους πάνω από $ 2,5 δις  η κάθε 

μια. Αν και λίγες σε πλήθος, είχαν τη διάθεση να πληρώσουν υψηλές τιμές για τα 

προϊόντα της SAP. Η SAP είχε σαν στόχο τη δημιουργία ενός παγκόσμιου βιομηχα-

νικού προτύπου, παρέχοντας τις βέλτιστες εφαρμογές λογισμικού και τη δημιουργία 

παγκόσμιας βάσης πελατολογίου. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 11, ξεκίνησε σαν 

Γ.Δ.Ε. που εφάρμοσε παγκόσμια στρατηγική εστίασης με διαφοροποίηση, στοχεύο-

ντας σε λίγους αλλά μεγάλους διεθνείς πελάτες. 

  Η Scitex ιδρύθηκε το 1968 στο Ισραήλ, εξυπηρετώντας –αρχικά- τον 

κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, παρέχοντας λογισμικό μετατροπής καλλι-

τεχνικών σχεδίων σε λειτουργικές οδηγίες αποτύπωσή τους σε υφάσματα. Αξιο-

ποιώντας αυτή την τεχνογνωσία, κατά τη δεκαετία του 1970 ανέπτυξε ένα ηλεκτρο-

νικό σύστημα προεκτυπωτικών εργασιών (pre-press). To 1979 εισάγει στην αγορά 

ένα ριζοσπαστικό προϊόν, το πρώτο ηλεκτρονικό σύστημα προετοιμασίας / διαχείρι-

σης έγχρωμων εκτυπώσεων, που απευθύνονταν σε κορυφαίους πελάτες των εκτυπώ-
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σεων, όπως εκδότες μεγάλων περιοδικών σαν το Life, το Time και το National Geo-

graphic.  

Ομοίως με την SAP, η Scitex αρχικά εφάρμοσε παγκόσμια στρατηγική εστίασης με 

διαφοροποίηση, στοχεύοντας σε λίγους αλλά μεγάλους διεθνείς πελάτες. 

Μονοπάτια Στρατηγικής Ανάπτυξης της SAP και της Scitex 

Το 1981 η SAP παρουσιάζει ένα ERP δεύτερης γενιάς, που προσαρμοζόταν στις α-

παιτήσεις διαφορετικών κλάδων πελατών. Προσφέροντας μια σύνθετη, τυποποιημέ-

νη, κορυφαία λύση στους παγκόσμιους πελάτες της και αναπτύσσοντας μεγάλο εύ-

ρος δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας, η SAP ενδυνάμωσε το ανταγωνιστικό 

της πλεονέκτημα. Έτσι, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980 η επιχείρηση εξελί-

χτηκε σε ηγέτη του λογισμικού ERP. Κατά τα χρόνια αυτά, αποφάσισε να επικε-

ντρωθεί στην ανάπτυξη και να δώσει σε υπεργολαβίες την εγκατάσταση και την υ-

ποστήριξη του λογισμικού της. Όμως αντιλήφθηκε ότι είχε σημαντικά διαφυγόντα 

κέρδη από τις εν λόγω υπηρεσίες, όπως και ότι έχανε την άμεση αναπληροφόρηση 

από τους τελικούς πελάτες. Κατά τα χρόνια αυτά προτίμησε να αναπτυχθεί κυρίως 

μέσω ανάπτυξης του εύρους πελατών της, στοχεύοντας σε πελάτες όλο και περισσό-

τερων κλάδων, κάτι που αποτυπώνεται στο Σχήμα 11 ως Στάδιο 2. 

Κατά τη δεκαετία του 1980, η Scitex αναβάθμισε το σύστημά της, με σκοπό την κα-

λύτερη εξυπηρέτηση του κλάδου των εκτυπώσεων, δηλαδή το τμήμα της αγοράς 

στην οποία εστίασε. Με σκοπό την υποστήριξη των πωλήσεων, ίδρυσε θυγατρικές 

στις κύριες χώρες / αγορές της (στρατηγική διεύρυνσης πελατών). Παράλληλα επι-

χείρησε, ανεπιτυχώς, να επεκταθεί και σε άλλες δραστηριότητες, εξαγοράζοντας δι-

αφορετικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν σε κλάδους όπως παραγωγή γρα-

φικών και σεισμικής εξερεύνησης (ασυσχέτιστη διαποίκιλση). Η διπλή αυτή στρα-

τηγική αποτυπώνεται στο Σχήμα 12 ως Στάδιο2. 

Το 1992, η SAP παρουσιάζει το 3ης γενιάς λογισμικό ERP προσφέροντας επτά νέες 

λειτουργίες, ανταποκρινόμενη στις περισσότερο συνηθισμένες επιχειρησιακές λει-

τουργίες. Έτσι αφενός κάλυπτε τις νέες απαιτήσεις των μεγάλων πελατών της, αφε-

τέρου εξυπηρετούσε και μικρότερες επιχειρήσεις περισσότερων κλάδων. Κατά το 

διάστημα αυτό, άρχισε να αποκεντρώνει την οργανωσιακή της δομή, παρέχοντας τον 

έλεγχο λειτουργιών, όπως μάρκετινγκ, πωλήσεων και υποστήριξης του λογισμικού, 
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σε θυγατρικές της του εξωτερικού. Άρχισε να ιδρύει θυγατρικές σε όλες τις κύριες 

αγορές της, και μέχρι το 1995 είχε ήδη 18 θυγατρικές διεθνώς. Το στάδιο αυτό της 

στρατηγικής διεύρυνσης πελατών και μέσω των θυγατρικών αποτυπώνεται στο 

Σχήμα 11 ως Στάδιο 3. 

Η Scitex, με το ξεκίνημα της δεκαετίας του 1990, είχε εδραιωθεί στην κορυφή του 

κλάδου της, ο οποίος όμως άρχισε να εμφανίζει σημάδια κορεσμού. Έτσι η εταιρία 

άρχισε να κινείται προς άλλες τεχνολογίες. Εμπλέκεται σε προγραμματισμένες εξα-

γορές, με σκοπό την επέκταση του είδους των προϊόντων της, και την εξυπηρέτηση 

πελατών περισσότερων κλάδων. Πρώτα εξαγόρασε την Iris Graphics, εταιρία προϊό-

ντων υψηλής ποιότητας εκτυπώσεων ψεκασμού (inkjet printing), ενώ εισάγει και ένα 

νέο πρότυπο έγχρωμων δοκιμίων εκτύπωσης. Αμέσως μετά, εξαγοράζει την Kodak’s 

Dayton, γνωστή αργότερα ως Scitex Digital Printing, (εκτυπωτές υψηλής απόδοσης), 

και την Leaf Systems (ψηφιακές κάμερες ποιότητας και ψηφιακά εργαλεία διαχείρι-

σης γραφικών video). Οι εξαγορές έδωσαν τη δυνατότητα στη Scitex να στοχεύσει 

σε νέο πελατολόγιο, όπως εκδότες μέσου επιπέδου, διαφημιστικές εταιρίες και επαγ-

γελματίες φωτογράφους. Γι αυτό μπορούμε να καταλήξουμε ότι η επιχείρηση επέλε-

ξε σύνθετη στρατηγική, διεύρυνσης τόσο προϊόντων όσο και πελατειακής βάσης. Το 

στάδιο αυτό, της σύνθετης στρατηγικής διεύρυνσης πελατών και προϊόντων, αποτυ-

πώνεται στο Σχήμα 12 ως Στάδιο 3. 

Τα προϊόντα της SAP έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή, αλλά με τις αλλαγές στα νέα δεδο-

μένα της αγοράς δεν ήταν τόσο ενημερωμένα όσο τα προϊόντα άλλων ανταγωνι-

στών. Έτσι, εισάγει μια νέα έκδοση λογισμικού, με δυνατότητες αξιοποίησης του 

διαδικτύου, και περιείχε λειτουργίες όπως διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) 

και διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM). Αυτό σήμανε αλλαγή στη στρατηγική 

ανάπτυξή της, από τη διεύρυνση των πελατών σε διεύρυνση των προϊόντων, κάτι 

που αποτυπώνεται ως Στάδιο 4 στο Σχήμα 11. 

Το 1998, η Scitex εξαγοράζει τις Idanit και Matan και δημιουργεί μια νέα στρατηγι-

κή επιχειρησιακή μονάδα που περιλαμβάνει τις εξαγορασμένες επιχειρήσεις, την 

Scitex Wide-Format Printing και εξειδικεύεται σε ευρείες και υπερευρείες εκτυπω-

τικές μηχανές, για εκτυπώσεις πόστερ, αφισών κλπ. Οι πελάτες που ενδιαφέρονταν 

για τα εν λόγω προϊόντα ήταν διαφημιστικές εταιρίες κάθε είδους. Για ακόμα μια 
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φορά, η Scitex εφάρμοσε στρατηγική ανάπτυξης με διεύρυνση των προϊόντων της, 

κάτι που αποτυπώνεται ως Στάδιο 4 στο Σχήμα 12. 

Το 1999, η SAP εισάγει ένα νέο προϊόν, το mySAP.com, με σκοπό την κάλυψη ε-

φαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτύου, και την εξυπηρέτηση αγορών που 

βασίζονται στο διαδίκτυο (ERP, SCM και CRM). Η πλατφόρμα mySAP επιτρέπει 

στην επιχείρηση να μεταλλαχθεί από προμηθευτή ERP σε παροχέα ολοκληρωμένων 

ηλεκτρονικών λύσεων, και να γίνει ανταγωνιστική για πρώτη φορά σε εστιασμένες 

αγορές με διαφορετικούς πελάτες. Η νέα πλατφόρμα δε, της έδωσε τη δυνατότητα να 

επεκταθεί μελλοντικά σε περεταίρω εφαρμογές, διευρύνοντας τη γραμμή προϊόντων 

της. Αναπτύσσοντας ένα πιο ευέλικτο προϊόν, μπορούσε να παρέχει απλούστερες και 

φθηνότερες παραλλαγές αυτού, στοχεύοντας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Παράλληλα, η SAP αντιλαμβάνεται ότι απαιτείται η δημιουργία ενός πιο επικερδούς 

επιχειρηματικού μοντέλου, για να φτάσει σε περισσότερο εστιασμένες αγορές λογι-

σμικού, κάτι που πέτυχε με στρατηγικές συμμαχίες και εξαγορές επιχειρήσεων λογι-

σμικού διαδικτύου. Η στρατηγική αυτή οδήγησε σε μεγάλο αριθμό πελατών, που το 

2002 έφτανε τα 10 εκατ. σε 120 χώρες. Εξακολούθησε δηλαδή να αναπτύσσεται με 

διεύρυνση των χαμηλότερων επιπέδων πελατών, κάτι που αποτυπώνεται ως Στάδιο 

5 στο Σχήμα 11.  

Παρά τις προσπάθειές της η Scitex δεν κατάφερε να επανακτήσει την αίγλη και οι-

κονομική ισχύ που είχε στις αρχές των ’90. Αν και είχε μεγάλη αναγνωρισιμότητα 

στον κύριο κλάδο της, των προεκτυπωτικών εργασιών, αυτός άρχισε να ωριμάζει 

ταχύτατα και θα γινόταν σύντομα παρωχημένος, όταν οι μεγάλοι πελάτες θα στρε-

φόταν προς τις ψηφιακές εκτυπώσεις. Στις αρχές του 21ου αιώνα, ο κεντρικός κορμός 

της Scitex συγχωνεύεται με την Creo (Καναδάς), ολοκληρώνοντας την παρουσία της 

ως Γ.Δ.Ε. και παραμένοντας μια μικρή εταιρία συμμετοχών. 
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Σχήμα 11: Στρατηγική Ανάπτυξης της SAP (1972-2002) 

 

 
 

Χώρες/Αγορές 

Πελάτες 
Προϊόντα 

Απομακρυσμένες 

Πολλά

Λίγα Μεγάλοι 

Μέσοι 

Μικροί 

Στάδια ανάπτυξης I-IV 

Πηγή: Almor, 2007. 

 

Σχήμα 12: Στρατηγική Ανάπτυξης της Scitex (1968-2002) 

 

 

Χώρες/Αγορές 

Πελάτες Προϊόντα 

Απομακρυσμένες 

Πολλά 

Λίγα Μεγάλοι 

Μέσοι 

Μικροί 

Στάδια ανάπτυξης I-V 

Πηγή: Almor, 2007. 
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Μελέτη Περίπτωσης 2 

“Βαθμός, Επιδράσεις και Ακολουθία Διεθνοποίησης 
Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας” 

(Προσαρμοσμένη απόδοση από Autio et al., 2002) 
 

Η παρούσα μελέτη περιπτώσης αφορά τη διερεύνηση της διεθνούς επέκτασης 

των τεσσάρων φινλανδικών Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων υψηλής τε-

χνολογίας, οι οποίες είχαν έντονη πρόθεση για άμεση διεθνοποίηση από την 

ίδρυσή τους. Στον ακόλουθο Πίνακα 11 σημειώνονται τα κύρια στοιχεία των 

μελετηθέντων επιχειρήσεων. 

 

Πίνακας 11 Στοιχεία Επιχειρήσεων Μελέτης Περίπτωσης 2 

Επιχείρηση Αντικείμενο Βαθμός διεθνοποίησης Κύριες πηγές χρηματοδότησης 
More Magic Software 
 
Ίδρυση: 1/1997  
 
Εργαζ.: 45 

Ανάπτυξη συστη-
μάτων εξόφλησης 
μέσω κινητών τη-
λεφώνων 

Έχει παρουσία σε τρείς χώ-
ρες, με τρείς διαφορετικές 
κουλτούρες, και δυο ευρύ-
τερες γεωγραφικές περιοχές. 
Ξεκίνησε τη διεθνοποίηση 
αμέσως μετά την ίδρυσή της 
και ίδρυσε την πρώτη της 
θυγατρική στο εξωτερικό 
μετά από 2,5 έτη. 

1997: Χρηματοδότηση από ίδρυ-
μα Tekes, Ericsson, Telecom 
Finland  

6/1999: $1,5 εκ. venture capital, 
Mustang Ventures  

7/2000: $8 εκ. venture capital από 
Battery Ventures & Mustang 
Ventures  

Smartner Information 
Systems Ltd  
 
Ίδρυση: 11/1999  
 
Εργαζ.: 40 

Ανάπτυξη συστη-
μάτων πρόσβασης 
σε δεδομένα μέσω 
κινητής τηλεφωνίας 
για ανάκτηση επι-
χειρησιακών δεδο-
μένων 

Πουλά τα προϊόντα της σε 
όλη την Ευρώπη και διερευ-
νά επέκταση στις ΗΠΑ και 
την Ασία. Έχει φυσική πα-
ρουσία μόνον στη Φινλανδί-
α. 

4/2000: venture capital από 
Eqvitec Partners, επενδύσεις 
από Sitra και ίδρυμα Tekes  

9/2001: venture capital από 
Eqvitec Partners και Sitra (Φιν-
λανδία) και IT Provider (Σουη-
δία)  

VDSL Systems Ltd 
 
Ίδρυση: 1/1999 
 
Εργαζ.: 70  

Ανάπτυξη ταχύτα-
των μόντεμ, που 
μεγαλώνουν την 
ταχύτητα μεταφο-
ράς δεδομένων σε 
συμβατά τηλεφωνι-
κά καλώδια. 

Έχει παρουσία σε τέσσερεις 
χώρες, τρείς διαφορετικές 
κουλτούρες και τρεις διαφο-
ρετικές γεωγραφικές περιο-
χές. Η ανάπτυξή της ήταν 
ταχύτατη. 

Επενδύσεις 1ης φάσης από 
Αpplied Computer Research Oy, 
Finnvera και Tekes  

3/2000: €2,6 εκατ. venture capital 
από SFK Finance (3i)  

Επενδύσεις 2ης φάσης €15,3 εκ. 
venture capital από UPS Capital, 
3i και Kennet Capital  

Wireless Commerce Ltd  
 
Ίδρυση: 1/1999  
 
Εργαζ. 35 ως 2001. Το 
2002 εξαγοράστηκε. 

Ανάπτυξη συστη-
μάτων ηλεκτρονι-
κού εμπορίου μέσω 
κινητής τηλεφωνί-
ας, με τη χρήση 
SMS 

Από τον Απρίλιο του 2001 
έχει παρουσία σε τέσσερεις 
χώρες, τρεις διαφορετικές 
κουλτούρες, αλλά μόνο μία 
γεωγραφική περιοχή 

2/2000: $3 εκ. venture capital  
Από Η.Β. μέσω New Media 

SPARK και $1 εκ. από Finnish 
Conventum Oyj  

Πηγή: Autio et al., 2002. 
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Η ακολουθία της διεθνούς επέκτασής τους, με έμφαση στον βαθμό / διαστά-

σεις διεθνοποίησης και στις επιδράσεις του περιβάλλοντος των επιχειρήσε-

ων, παρουσιάζεται παραστατικά στο Σχήμα 13. 

Σχήμα 13: Ακολουθία διεθνοποίησης και επιδράσεις του περιβάλλοντος 

 
 

 

 

 

 

 
 

4ο έτος 0  1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 

• Προϊόντα με ανταγων. πλεονέκτ. και 
παγκόσμιο ενδιαφέρον. 

• Εξωτ. χρηματοδ. για R&D και διεθνο-
ποίηση 

• Νεοεμφανιζόμενη αγορά 
• Πρόθεση για επέκταση σε παγκόσμιες  
αγορές. 

• Στόχευση σε μεγάλους πελάτες, περιο-
ρισμένης γεωγραφικής  διασποράς 

• Το προϊόν τους τμήμα του τελικού  
προϊόντος προς τους καταναλωτές.  

• Βοήθεια φινλανδικών φορέων κατά 
την ίδρυση-ξεκίνημα  

• Απόκτηση νέων πελατών μέσω 
εγχώριων συστάσεων 

• Διεθνείς συνεργασίες προώθη-
σαν τη διεθνοποίηση και την  
προσέγγιση νέων πελατών. 

• Σημαντική  επίδραση των διοι-
κητικών διασυνδέσεων και του 
κοινωνικού κεφαλαίου. 

• 2η φάση χρηματοδότησης 
• Οι επενδυτές επηρεάζουν την  
επιλογή  του πεδίου χωρών / 
αγορών επέκτασης. 

• Απόκτηση, πλέον, επιχειρημα-
τικής εμπειρίας 

 

• Στόχευση μεγάλων πελατών με 
τάσεις διεθνοποίησης. 

• Μαζική αξιοποίηση της τεχνο-
λογίας από πελάτες, μείωση 
του κόστους . 

• Επίτευξη της τεχνολογικής  
ηγεσίας. 

• Αύξηση ανταγωνισμού. 
• Νέες προκλήσεις για ανάπτυξη  
επικερδών δραστηριοτήτων σε  
πολλές χώρες και περιοχές.  

Κατάσταση διεθνοποίησης 

Έτη λειτουργίας

Δράσεις 

Πηγή: Autio et al., 2002. 

15-30% προσωπικού στο εξωτερικό 

Σημαντικό  % από διεθνείς πωλήσεις 

Δραστηριότητες  σε
και 1~3 γεωγραφικές

 σχεδόν 4 χώρες, 3 κουλτούρες, 
 περιοχές 

Προϊόν ως τμήμα του 
λάτη 

• Θυγατρική/ές σε κεντρική αγορά άλλης  
χώρας αλλά ίδιας γεωγραφικής  περιοχής 

• Πωλήσεις σε άλλη γεωγραφική περιοχή
σχετικές συνεργασίες . 

τελικού προϊόντος του πε-

, πιθανόν και με 

• Διεθνοποίηση 
σε νέες χώρες, 
ακλουθώντας  
μεγάλους  πελά-
τες. 

• Διεθνοποίηση πε
στηριοτήτων 
αξίας. 

ρεταίρω δρα-
προστιθέμενης  

• Διεθνοποίηση σε νέες περιοχές 
και κουλτούρες, πιθανό με πα-
γκόσμιους συνεργάτες.

• Ανάπτυξη προϊόντων εγχώρια. 

• Κατευθυντήριες  συνεργασίες 
με πελάτες , κυρίως εγχώρι-
ους

• Διεθνές μάρκετινγκ –
πωλήσεις και δικτύωση. 

• Θυγατρική  σε κεντρική  αγορά 
γραφικής περιοχής 

άλλης  γεω-

Επιδράσεις
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Παρατηρήσεις: 
Δεδομένου ότι όλες οι επιχειρήσεις ήταν μικρές, προσάρμοζαν τα προϊόντα 

τους στις απαιτήσεις των μεγαλύτερων πελατών τους. Σε όλες τις περιπτώ-

σεις, το πεδίο δραστηριότητας ήταν καινοτόμο και η σχετική αγορά ταχέως 

αναπτυσσόμενη.  

 

Κάποιες επιχειρήσεις είχαν προβεί σε συνεργασίες έρευνας και ανάπτυξης, 

αλλά κυρίως σε συνεργασίες ανταλλαγής γνώσης/πληροφοριών και συνεργα-

σίες ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων με τους συνεργάτες τους (πελά-

τες). 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούνται σημαντικές στο δίκτυο συνεργα-

τών τους, ισχύς που απορρέει από την τεχνολογία / τεχνογνωσία που διαθέ-

τουν. Η διεθνοποίησή τους επηρεάστηκε σε πολύ σημαντικό βαθμό από το 

δίκτυο προστιθέμενης αξίας που εντάσσονταν (περιβάλλον). Οι πελάτες τους 

ήταν εγκατεστημένοι σε συγκεκριμένες χώρες, αλλά οι συνεργάτες και οι α-

νταγωνιστές τους ήταν διεθνείς. Γι αυτό, η απόκτηση κεντρικής θέσης στο 

δίκτυο και η εκμετάλλευση αυτής της θέσης για περαιτέρω διεθνή επέκταση 

σε ξένες αγορές, ήταν σημαντική προτεραιότητα.  

Πολλές από τις επιχειρήσεις στόχευσαν σε πελάτες που προγραμμάτιζαν τη 

διεθνοποίηση των δικών τους δραστηριοτήτων και εκμεταλλεύτηκαν τα γνω-

στά εμπορικά σήματα αυτών για την προσέγγιση εν δυνάμει πελατών. 

Οι παραπάνω περιπτώσεις επιχειρήσεων, ανέπτυξαν το επιχειρηματικό τους 

μοντέλο και διατήρησαν τη στενή επαφή τους με τους επιχειρηματικούς πε-

λάτες τους, με σκοπό την απόκτηση γνώσης σχετικά με τις αναδυόμενες αγο-

ρές, παράλληλα με αυτούς. Χρησιμοποίησαν δε τις συνεργασίες τους ως α-

σπίδα απέναντι στους καθιερωμένους διεθνείς ανταγωνιστές τους.  
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Μελέτη Περίπτωσης 3 

Επιχειρηματικότητα και Διεθνοποίηση  
Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων 

(Προσαρμοσμένη απόδοση στα ελληνικά από Wakkee et. al., 2004) 

 

Η παρούσα μελέτη περιπτώσης αφορά τη διερεύνηση της διεθνούς επέκτασης 

πέντε Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων, με έμφαση στη επιχειρηματική 

διεργασία. Κατά το μοντέλο αυτό, η επιχείρηση αναγνωρίζει την ευκαιρία, 

προβαίνει στη σχετική προετοιμασία και ακολούθως εκμεταλλεύεται την ευ-

καιρία, υπό την επίδραση της επιχειρηματική ομάδας και του περιβάλλοντος 

– δικτύου της (Σχήμα 14). 

 

Σχήμα 14: Μοντέλο Επιχειρηματικής Διεργασίας  

 

Πηγή: Wakee et al., 2004. 

 

Α. Γενικές Πληροφορίες των Επιχειρήσεων 
 

Ecofluid Ltd. (Oviatt and McDougall, 1995) 
Η Ecofluid Ltd ιδρύθηκε το 1991, δυο εβδομάδες μετά την πτώση του καθεστώτος 

στην Τσεχοσλοβακία. Οι ιδρυτές της, δυο δίδυμοι αδερφοί, είχαν προηγούμενη ακα-

δημαϊκή εμπειρία και αποφάσισαν να εμπορευματοποιήσουν την τεχνολογία διαχεί-

ρισης υδάτων, που ήταν το ερευνητικό τους αντικείμενο. Λόγω της οικονομικής και 
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πολιτικής κατάστασης της χώρας τους, οι ιδρυτές αντιλήφθησαν ότι έπρεπε να απευ-

θυνθούν στη διεθνή αγορά για χρηματοδότηση και πωλήσεις. Το πελατολόγιο της 

επιχείρησης αφορούσε ΟΤΑ, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, αγροτικές και βιομηχανικές 

μονάδες από διάφορες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία κλπ., 

αλλά και Τσεχία και Σλοβακία) 

Μέχρι το τέλος του 2003, η Ecofluid είχε γραφεία στον Καναδά, την Ισπανία, την 

Τσεχία και τη Σλοβακία, όπου διεξάγονταν λειτουργίες πωλήσεων, έρευνας και ανά-

πτυξης, παραγωγής κλπ.  

Logitech (Jolly et al. 1992) 
Ιδρύθηκε του 1982 από έναν Ελβετό και δυο Ιταλούς, και ήταν πραγματικά 

διεθνής από το ξεκίνημά της. Έχοντας διεθνή στόχευση, ίδρυσαν κεντρικά 

γραφεία τόσο στην Ελβετία όσο και στις ΗΠΑ. Μέσα σε μερικούς μήνες ε-

πέκτειναν τις λειτουργίες τους σε Ταϊβάν και Ιρλανδία και σύντομα ακολού-

θησε ο υπόλοιπος κόσμος. Έως το 1989, η επιχείρηση πωλούσε το 65% των 

προϊόντων της στις ΗΠΑ, το 28% στην Ευρώπη και το 7% στην Άπω Ανατο-

λή. Πέρα από τις πωλήσεις, υλοποιούσε άλλες δραστηριότητες προστιθέμε-

νης αξίας, όπως μελέτη και παραγωγή σε τρείς Ηπείρους. Αντιθέτως, μετέ-

φεραν τις λειτουργίες έρευνας και ανάπτυξης στην Καλιφόρνια, για την εκ-

μετάλλευση του εξειδικευμένου προσωπικού της περιοχής και την πρόσβαση 

στη Sillicon Valley, όπου οι σχετικές λειτουργίες βρίσκονται σε έξαρση.  

Heartware International Ltd. (McDougall et al. 1994) 

Ιδρύθηκε το 1988 ως εταιρία ιατρικού εξοπλισμού. Ο ιδρυτής της είχε διεθνή 

εμπειρία και παγκόσμιο όραμα. Εξαρχής, η επιχείρηση ήταν πραγματικά πα-

γκόσμια, με κεντρικά γραφεία και επενδυτές στις ΗΠΑ, τμήμα ανθρωπίνων 

πόρων στις ΗΠΑ και την Ολλανδία και τμήμα ανάπτυξης προϊόντων και τε-

χνικής υποστήριξης στην Ολλανδία (όπου υπήρχε και στρατηγική συμμαχία 

με το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ). Οι πωλήσεις αφορούσαν χώρες όπως 

ΗΠΑ, ΗΒ, Ιταλία, Ισπανία, και Βραζιλία ενώ διανομείς υπήρχαν σε ΗΠΑ, 

ΗΒ, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική και Τουρκία. Παρά τις ευοίωνες προο-

πτικές, παρουσιάστηκαν προβλήματα στην επιχείρηση, με την απομάκρυνση 

του άμεσου συνεργάτη της εταιρίας στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ και 

την εμφάνιση διαφορών σχετικά με τα συμβόλαια συνεργασίας μεταξύ εται-
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ρίας και πανεπιστημίου. Μετά και την αποτυχία της προσπάθειας συνεργασί-

ας με αμερικάνικη εταιρία, η Heartware δεν είχε μέλλον και σταμάτησε τη 

λειτουργία της. 

Illice Biotech (Wakkee et al. 2004) 
Ιδρύθηκε του 2001 στην Ισπανία από καθηγητή πανεπιστημίου. Αντικείμενό 

της ήταν η μοριακή βιολογία και συγκεκριμένα η παραγωγή φαρμάκων κλι-

νικής έρευνας, βάσει των ανακαλύψεων των πανεπιστημιακών εργαστηρίων. 

Ο επιχειρηματίας είχε παγκόσμιο όραμα και εγρήγορση, και δεν θεώρησε ότι 

τα γεωγραφικά σύνορα είναι περιοριστικά. Επίσης, ήταν σε θέση να υλο-

ποιήσει διάφορες διεθνείς δράσεις, όπως εξεύρεση χρηματοδότησης και λήψη 

συμβουλών και πρακτικής υποστήριξης από προμηθευτές του εξωτερικού. 

Επιπρόσθετα, υλοποίησε επαφές με πλήθος υποψήφιων πελατών και συνερ-

γατών. Αυτές οι δράσεις διεξήχθησαν σε Ευρώπη, Αυστραλία και ΗΠΑ. Ο 

σημαντικότερος συνεργάτης της επιχείρησης ήταν ο Γερμανός παροχέας κε-

φαλαίων VC, που παρείχε στον επιχειρηματία πρακτική βοήθεια, π.χ. στην 

εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και στην ανάπτυξη δικτύου. Επιπρόσθε-

τα, υπέδειξε στον επιχειρηματία αρκετές ευκαιρίες.  

ChipIdea (Simeos and Dominguinhos, 2001) 

Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1997 από τρείς καθηγητές πανεπιστημίου του 

Instituto Superior Técnico (IST). Είναι η μόνη επιχείρηση στην Πορτογαλία 

με ικανότητες σχεδιασμού μικροηλεκτρονικών κυκλωμάτων αναλογικού και 

μικτού σήματος, δραστηριοποιούμενη στην παγκόσμια αγορά των ημιαγωγών 

με την έρευνα και ανάπτυξη ως κύρια λειτουργία της. Μέχρι το τέλος του 

2003 απασχολούσε περισσότερα από 120 άτομα και συνέχιζε να αναπτύσσε-

ται (έφτασε να είναι 32η στη λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ΜΜΕ 

της χώρας της). Οι διεθνείς της δραστηριότητες περιελάμβαναν πωλήσεις σε 

Ευρώπη, Β. Αμερική και Ασία, συνεργασίες R&D με Ισραήλ, Κίνα και ΗΠΑ, 

και παραγωγή όπως και κέντρα σχεδιασμού στην Κίνα.  

Micronit (Wakkee κ.α. 2004) 
Πρόκειται για μια ολλανδική εταιρία που ιδρύθηκε το 1999 από δυο νέους 

απόφοιτους πανεπιστημίου. Όταν πρωτοξεκίνησε, ασχολήθηκε με την ανά-

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       132 
 



 Κεφάλαιο  5– Χαρακτηριστικές  Έρευνες και Μελέτες Περιπτώσεων Γ.Δ.Ε. 

  

πτυξη αισθητήρων ανάλυσης ρευστών για ιατρική και χημική χρήση. Όμως, 

σύντομα το ενδιαφέρον της μεταφέρθηκε στην ανάπτυξη και παραγωγή με-

γάλης ποικιλίας κρυσταλλικών microchip για εργαστηριακή χρήση. Αποτελεί 

πλέον μια από τις ελάχιστες επιχειρήσεις παγκοσμίως με το εν λόγω αντικεί-

μενο. Από τη αρχή οι ιδρυτές της είχαν ξεκάθαρο παγκόσμιο όραμα και είχαν 

καταλάβει ότι η εγχώρια αγορά ήταν πολύ μικρή για να δικαιολογήσει την 

απαιτούμενη επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, τα προϊό-

ντα παρείχαν σημαντική προστιθέμενη αξία σε ερευνητικά εργαστήρια οπου-

δήποτε στον κόσμο. Αν και υπάρχουν προοπτικές επέκτασης της δραστηριό-

τητας σε Ασία και Α. Ευρώπη, οι κύριες αγορές της επιχείρησης είναι η Δ. 

Ευρώπη και η Β. Αμερική, με τις διεθνείς πωλήσεις να αποτελούν την κύρια 

διεθνοποιημένη λειτουργία της. Η επιχείρηση συνεργάζεται στενά με διε-

θνείς συνεργάτες, με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων. Οι πόροι της είναι κυ-

ρίως εγχώριοι. Για παράδειγμα, προσεκλήθησαν venture capital τόσο από το 

πανεπιστήμιο όσο και από τοπική επενδυτική εταιρία. Σε τοπικό επίπεδο πε-

ριορίζονται και οι ερευνητικές υποδομές της, οι τεχνολογία της (πατέντες, 

άδειες παραγωγής) όπως και η προέλευση των πρώτων υλών της.  

Nedclad (Wakkee et al. 2004) 
Ιδρύθηκε το 2000 στην Ολλανδία, μετά από συζητήσεις και έρευνα αγοράς 

του Ολλανδικού Πανεπιστημίου και της Ολλανδικής Εταιρίας Πετρελαίου, 

σχετικά με την τεχνολογία επιφανειακής κατεργασίας με laser. Το εν λόγω 

αντικείμενο αφορά μια νέα τεχνολογία, κατά την οποία γίνεται επιφανειακή 

κατεργασία επισκευής μηχανών και εξαρτημάτων αυτών. Από την αρχή έγινε 

αντιληπτό ότι αν και η τεχνολογία είχε παγκόσμιο ενδιαφέρον, αυτή καθ’ αυ-

τή η επεξεργασία έπρεπε να εστιαστεί σε τοπικούς πελάτες, μιας και υπήρχε 

δυσκολία μεταφοράς του εξοπλισμού που απαιτούνταν για την υλοποίηση 

των επισκευών σε απομακρυσμένες περιοχές. Έτσι, αποφασίστηκε η διάσπα-

ση της εταιρίας σε δυο τμήματα: το ένα επικεντρώθηκε στην παροχή της υπη-

ρεσίας επισκευών σε τοπικό επίπεδο και το άλλο στην έρευνα, με εστίαση σε 

πιθανούς παγκόσμιους πελάτες. Όμως η δραστηριότητα της δεύτερης εταιρί-

ας δεν ευδοκίμησε και περιορίστηκε στην ανεπίσημη ανταλλαγή ιδεών με πι-

θανούς συνεργάτες και πελάτες. 
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Lionix (Wakkee et al., 2004) 
Ιδρύθηκε το 2000 στην Ολλανδία και τον Απρίλιο του 2002 συγχωνεύτηκε με 

άλλη εταιρία υψηλής τεχνολογίας. Σήμερα αποτελεί ηγέτη στην ανάπτυξη 

και στη μικρή προς μεγάλη παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, βασισμένων 

στην τεχνολογία των μικροσυστημάτων. Οι πελάτες της είναι κυρίως επιχει-

ρήσεις τηλεπικοινωνιών, ελέγχου βιομηχανικών διεργασιών και διαστημικών 

πτήσεων, μεταξύ των οποίων πολυεθνικές και ερευνητικά εργαστήρια. Μέχρι 

το τέλος του 2003 είχε συνάψει αρκετές στρατηγικές συμμαχίες, συμπερι-

λαμβάνοντας τοπικούς και διεθνείς φορείς (Ολλανδία, Δανία, Νορβηγία, 

Η.Β.), οι οποίες της έδωσαν τη δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωμένες λύ-

σεις και να ελέγχει καλύτερα την ανάπτυξη και τη μαζική παραγωγή των 

προϊόντων της. Οι συνεργασίες έχουν τη μορφή υπεργολαβιών, δικαιωμάτων 

παραγωγής και joint ventures. Επιπρόσθετα, η επιχείρηση έχει πωλήσεις στο 

Ισραήλ, το Η.Β. και τις ΗΠΑ. ενώ και στο προσωπικό της περιλαμβάνονται 

άτομα από άλλες χώρες, συνεισφέροντας στην πολυεθνική της κουλτούρα.  

 

Β. Χρόνος εισόδου στις διεθνείς δραστηριότητες 
Οι επιχειρήσεις εφάρμοσαν διάφορες δραστηριότητες διεθνούς επιπέδου, α-

κόμα και πριν τη μαζική παραγωγή προϊόντων και της έναρξη των πωλήσε-

ων. Για παράδειγμα, η Ecofluid επιδίωξε χρηματοδότηση από το εξωτερικό, 

δεδομένου ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα εγχώριας υποστήριξης.  

Οι ιδρυτές της Logitech κατάλαβαν ότι οι ευκαιρίες που αναγνώρισαν είχαν 

εφαρμογές σε χώρες άλλες, εκτός της αφετηρίας τους, και συνεπώς έπρεπε να 

δραστηριοποιηθούν σ΄ αυτές.  

 

Γ. Επιδιώξεις 
Η κάθε επιχείρηση μάχονταν προσπαθώντας να γίνει ηγέτης στον κλάδο της, 

όμως αρκετές από τις περιπτώσεις, δεδομένου ότι παρείχαν αποκλειστικά 

προϊόντα δικής τους τεχνολογίας, ουσιαστικά δεν είχαν ανταγωνισμό. Ο α-

νταγωνισμός προερχόταν κυρίως από πιο παραδοσιακά προϊόντα. Για παρά-

δειγμα, η Nedclad ανταγωνιζόταν επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν παρα-

δοσιακές τεχνολογίες laser. Επίσης, φαίνεται ότι ακόμα και αν δυο ή περισ-
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σότερες επιχειρήσεις είχαν το ίδιο αντικείμενο (π.χ. Micronit και 

ChipIdea), ο κλάδος τους ήταν αρκετά νέος για να ορίζεται από κανόνες α-

νταγωνισμού.  

Μερικές από τις Γ.Δ.Ε. έπρεπε να δημιουργήσουν νέες αγορές παρά να εισα-

χθούν σε υπάρχουσες (π.χ. οι Micronit, Lionix και ίσως η ChipIdea).  

Η αναζήτηση των ευκαιριών παίζει σημαντικό ρόλο στη διεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων. Τα προϊόντα των μελετηθέντων Γ.Δ.Ε. είχαν εξαρχής παγκό-

σμια δυναμική, είτε λόγω καινοτομίας είτε λόγω απαίτησης διεθνούς προέ-

λευσης πόρων για την επίτευξή τους. Η Micronit π.χ., αντιλήφθηκε από την 

αρχή ότι τα προϊόντα της παρείχαν προστιθέμενη αξία στα ερευνητικά εργα-

στήρια όλου του κόσμου, και ότι η εγχώρια αγορά ήταν πολύ μικρή για να 

δικαιολογήσει τις, αναπόφευκτα, μεγάλες απαιτήσεις επενδύσεων σε έρευνα 

και ανάπτυξη. 

 

Δ. Αντικείμενο διεθνών δραστηριοτήτων 
Οι Γ.Δ.Ε. εμπλέκονται με το συντονισμό πολύπλοκων δραστηριοτήτων σε 

διεθνές επίπεδο. Αυτό αποδεικνύεται και από τι περιπτώσεις της μελέτης. 

Πολλές επιχειρήσεις εμπλέκονται σε έρευνα και ανάπτυξη στο εξωτερικό για 

την προσέλκυση πιθανών πελατών ή τη λήψη σχετικών υπηρεσιών, όπως για 

παράδειγμα η Micronit. Άλλες επιχειρήσεις όπως η Logitech και η Ecofluid 

μετέφεραν τις λειτουργίες έρευνας και ανάπτυξης σε χώρες από όπου προσ-

δοκούσαν να λάβουν τεχνογνωσία και υψηλού επιπέδου προσωπικό.  

Η Lionix επιδίωξε διεθνείς ανθρώπινου πόρους, ενώ η ChipIdea εγκατέστη-

σε παραγωγικές λειτουργίες στην Κίνα. 

Οι διεθνείς δραστηριότητες των περιπτώσεων δεν είχαν πάντα την παραδοσι-

ακή φύση. Πολλά από τα προϊόντα ήταν τόσο καινοτόμα, που δημιουργούσαν 

αμφιβολίες και απαιτούσαν προσπάθεια για επίτευξη της αποδοχής από την 

αγορά. Η Nedclad, για παράδειγμα, έπρεπε να αποδείξει στις ασφαλιστικές 

εταιρίες ότι η νέα τεχνολογία της στην επισκευή μηχανικών εξαρτημάτων 

μεγάλων πλοίων ήταν αξιόπιστη και ότι τα επισκευασμένα προϊόντα των πε-
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λατών της επιδέχονταν επανασφάλιση, σε αντίθεση με τα έως τότε δεδομένα 

του κλάδου.  

Αναμένεται οι Γ.Δ.Ε. να χρησιμοποιούν διαφόρους τύπους μεθόδων εισόδου 

στην αγορά, ανάλογα με την επιχειρηματική τους φάση. Μερικά παραδείγμα-

τα είναι η άμεση ξένη επένδυση για παραγωγή προϊόντων και λειτουργίες έ-

ρευνας και ανάπτυξης (Logitech and Ecofluid), η χρήση αντιπροσώπων 

(Micronit) και η χρήση συνεργατών – υπεργολάβων – δικαιωμάτων παραγω-

γής (Lionix). 

 

Ε. Εύρος αγορών 

Οι περιπτώσεις της μελέτης είναι περισσότερο παγκόσμιας παρά διεθνούς 

δραστηριότητας, με παρουσία τουλάχιστο σε Ευρώπη και Β. Αμερική, με με-

ρικές δε να έχουν επεκταθεί στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και τη Μ. Ανα-

τολή (Heartware και ChipIdea). Η Nedclad, αν δεν είχε δομημένες επιχει-

ρηματικές δραστηριότητες εκτός Ευρώπης, αντάλλασε συστηματικά γνώσεις 

και απόψεις με συνεργάτες σε Αυστραλία και Β. Αμερική, ενώ η διαπραγμα-

τεύσεις της με ξένες ασφαλιστικές εταιρίες τη βοήθησαν να εισέλθει στην 

παγκόσμια αγορά.  

 

Στ. Επιχειρηματική φύση 

Η επιδίωξη των ευκαιριών είναι βασικό στοιχείο της επιχειρηματικότητας 

και στις περισσότερες των περιπτώσεων της μελέτης αυτό οδήγησε στην πα-

γκοσμιοποίηση. Επιπλέον, η επιχειρηματική φύση των εταιριών συνδέεται με 

την ανάπτυξή τους.   

Μερικές εταιρίες, κυρίως η Logitech και η ChipIdea, πράγματι αναπτύχθη-

κα σημαντικά, ενώ άλλες παρέμειναν μικρές κυρίως βάσει του πλήθους προ-

σωπικού. Οι ιδρυτές των Lionix και Micronit έχουν την άποψη ότι δεν απαι-

τείται η αύξηση του προσωπικού για τη διεθνή επιτυχία και ότι η μη επιθυ-

μητή γιγάντωση μπορεί να αποφευχθεί με τη στρατηγική συνεργασία. Η 

Lionix εμπλέκεται σε μεγάλο πλήθος διεθνών στρατηγικών συμμαχιών, που 

της εξασφαλίζει πρόσβαση σε επιπλέον πελάτες ενώ διατηρεί το μέγεθός της 
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περιορισμένο. Άλλες επιχειρήσεις προτιμούν τη διάσπαση των λειτουργιών 

τους, όπως η Nedclad που δημιούργησε δυο νέες εταιρίες, διαχωρίζοντας τις 

τυποποιημένες λειτουργίες της από την έρευνα και ανάπτυξη. Η έλλειψη 

γρήγορης ανάπτυξης της Illice Biotech οφείλεται στις απαιτούμενες μακρό-

χρονες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.  

Εκτός από το κυνήγι της ευκαιρίας ανάπτυξης, η επιχειρηματικότητα συσχε-

τίζεται και με την προληπτική δράση, την ανάληψη κινδύνου και την καινο-

τομία που αφορούν τον επιχειρηματικό προσανατολισμό. Ο επιχειρηματικός 

προσανατολισμός χαρακτηρίζει τις Γ.Δ.Ε. των περιπτώσεων, ασχέτως της 

ηλικίας τους. Ο προληπτικός χαρακτήρας αυτών φαίνεται από την επιδίωξη 

της εκμετάλλευσης των ευκαιριών. Όλες οι επιχειρήσεις ήταν ιδιαίτερα δρα-

στήριες στη δημιουργία αγορών και στην ανεύρεση πελατών, να δημιουργή-

σουν αγορές με συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια κλπ.  

Οι ιδρυτές της Micronit ταξίδεψαν συχνά στο εξωτερικό για να εξηγήσουν 

τα οφέλη των προϊόντων τους σε πιθανούς πελάτες, ακόμη κι αν γνώρισαν ότι 

δεν θα είχαν άμεσα αποτελέσματα.  

Όλες οι επιχειρήσεις ήταν καινοτόμες με ένταση στις λειτουργίες έρευνας 

και ανάπτυξης. Η Logitech για παράδειγμα, ήταν η πρώτη επιχείρηση ασύρ-

ματων πληκτρολογίων στην αγορά, ενώ η ChipIdea ήταν από τις πρώτες επι-

χειρήσεις στο κόσμο με εξελιγμένες ικανότητες στον μικροηλεκτρονικό σχεδι-

ασμό. 

Η επιχειρηματικότητα απαιτεί ανάληψη κινδύνου. Πιο χαρακτηριστική περί-

πτωση, αυτή της Nedclad, που ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εξοπλι-

σμό του συνεργαζόμενου πανεπιστημίου, προτίμησε να ρισκάρει οικονομικά, 

αγοράζοντας τον δικό της εξοπλισμό laser. 

 

Ζ. Ρόλος του επιχειρηματία 
Στο μοντέλο της επιχειρηματικής διεργασίας, ο επιχειρηματίας είναι η κα-

τευθυντήρια δύναμη της επιχείρησης. Εξετάζοντας τα στοιχεία από τις περι-

πτώσεις, είναι σαφές ότι κάθε μια από αυτές ιδρύθηκε και κατευθύνεται από 

τους επιχειρηματίες της, που καθορίζουν έντονα την ανάπτυξή της. Το πα-
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γκόσμιο όραμα που συνδέεται συχνά με τις Γ.Δ.Ε. ήταν εμφανές σε όλους 

τους ιδρυτές. Από την πρώτη ημέρα, γνώριζαν την παγκόσμια φύση της ευ-

καιρίας. 

Ως προς την προηγούμενη εμπειρία των ιδρυτών, οι επιχειρήσεις παρουσιά-

ζουν διαφορές. Οι ιδρυτές της Logitech είχαν σημαντική εμπειρία από την 

διαβίωση και την εργασία σε διεθνές περιβάλλον, ενώ άλλοι επιχειρηματίες 

δεν είχαν αυτήν την εμπειρία, αλλά το γενικότερο επίπεδο και η εμπειρία 

τους βοήθησε στην επιτυχία. Εκτός της Nedclad, όλοι οι άλλοι ιδρυτές είχαν 

ακαδημαϊκό παρελθόν.   

Πολλοί επιχειρηματίες διέγνωσαν τη δυσκολία εισόδου σε συγκεκριμένες 

αγορές, γι αυτό και τις απέφυγαν, όπως για παράδειγμα τις Ιαπωνικές, λόγω 

της κουλτούρας των επιχειρηματιών τους, αλλά και του φόβου για διαρροή 

της τεχνογνωσίας. Γενικά κανένας επιχειρηματίας δεν θεώρησε ότι η διεθνής 

δραστηριότητα ήταν πιο σύνθετη από την τοπική και είχε αυτοπεποίθηση ως 

προς την επιχειρηματικότητα σε διαφορετικές κουλτούρες. 

 

Η. Ρόλος του δικτύου 
Σε κάθε επιχείρηση της μελέτης, η παρουσία ενός τοπικού ή διεθνούς συνερ-

γάτη με διεθνείς επαφές – δικτύωση, αποτέλεσε παράγοντα επιτυχίας. Αυτοί 

οι συνεργάτες ήταν πανεπιστημιακοί φορείς, ερευνητικά ινστιτούτα, (π.χ. 

Micronit, Heartware), επενδυτές (π.χ. Ecofluid) ή συνδυασμός αυτών 

(Illice Biotech). Για παράδειγμα, η Lionix χρησιμοποίησε τις υποδομές ε-

ρευνητικού ινστιτούτου για την ανάπτυξη των αισθητήρων της.  

Επιπλέον, οι συνεργασίες βοήθησαν τις επιχειρήσεις στο να οργανώσουν το 

αρχικό τους σχήμα και να έχουν πρόσβαση στο πρώτο τους πελατολόγιο. Για 

παράδειγμα οι Γερμανοί επενδυτές της Illice Biotech λειτούργησαν και ως 

μέντορες των ιδρυτών, που δεν είχαν σχετική επιχειρηματική εμπειρία. 

Τέλος, οι συνεργασίες βοήθησαν και σε επίπεδο απόκτησης αξιοπιστίας από 

τις επιχειρήσεις, όπως στην περίπτωση της Lionix που αξιοποίησε τη συνερ-

γασία της με το Πανεπιστήμιο Twente/Mesa Institute (nano-technology) ως 

στήριγμα προσέγγισης των πελατών της.  
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Από την ανάλυση των περιπτώσεων προκύπτει ότι κάθε Γ.Δ.Ε. είχε ενταχθεί 

σε δίκτυο ατόμων και οργανισμών που προέρχονταν από διάφορες χώρες και 

περιοχές, ακόμα και αν οι ιδρυτές δεν είχαν προηγούμενη επαφή με τις αντί-

στοιχες αγορές. 

Η σημασία και τα οφέλη από τις στενές σχέσεις με έναν ισχυρό συνεργάτη, 

είναι σαφής σε όλες τις περιπτώσεις. Όμως ο κίνδυνος εξάρτησης από έναν 

και μόνο κυρίαρχο συνεργάτη παρουσιάζεται καλύτερα στην περίπτωση της 

Heartware που το πέρας της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Μάα-

στριχτ σήμανε και το τέλος της επιχείρησης. 
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Πίνακας 12: Ευρήματα της Μελέτης Περίπτωσης 3 
Χαρακτηριστικά 
Διεθνοποίησης 1. Ecofluid 2. Heartware 3. Logitech 4. Illice Biotech 5. ChipIdea 6. Micronit 7. Nedclad 8. Lionix 

Φάση  

επιχείρησης 
Κατά τη φάση προ-
ετοιμασίας 

Από την αναγνώρι-
ση ευκαιρίας 

Από την αναγνώρι-
ση ευκαιρίας 

Κατά τη φάση προ-
ετοιμασίας 

Κατά τη φάση προ-
ετοιμασίας 

Κατά τη φάση προ-
ετοιμασίας 

Κατά τη φάση προ-
ετοιμασίας 

Από την εκμετάλ-
λευση της ευκαιρί-
ας 

Λόγοι - Επιδίωξη 
Παγκόσμια δια-
σπορά πόρων και 
αγορών. 

Παγκόσμια δια-
σπορά πόρων και 
αγορών. 

Εκμετάλλευση  
ευκαιριών όπου και 
αν υπάρχουν. 

Εκμετάλλευση  
ευκαιριών που 
προσφέρονται από 
την τεχνολογία  και 
την αγορά 

Εκμετάλλευση  
ευκαιριών που 
προσφέρονται από 
την τεχνολογία 

Ανυπαρξία εγχώ-
ριων πόρων και 
πελατών. 

Παγκόσμια δια-
σπορά πόρων και 
αγορών. 

Εκμετάλλευση  
ευκαιριών όπου και 
αν υπάρχουν. 

Αντικείμενο 

Ανεύρεση πόρων 
(επενδύσεις) (Π), 
R&D (ΕΕ), Παρα-
γωγή (ΕΕ), Πωλή-
σεις (ΕΕ) 

Ανεύρεση πόρων 
(ΑΕ), R&D (Π), 
Marketing (ΕΕ), 
Πωλήσεις (ΕΕ), 
Υποστήριξη  (ΕΕ)  

Ανεύρεση πόρων 
(ΑΕ), R&D (Π), 
Marketing (ΕΕ), 
Πωλήσεις (ΕΕ), 
Υποστήριξη  (ΕΕ)  

Ανεύρεση πόρων 
(ΑΕ), R&D (Π), 
Marketing (ΕΕ), 
Πωλήσεις (ΕΕ), 
Υποστήριξη  (ΕΕ)  

Ανεύρεση πόρων, 
R&D, Marketing, 
Πωλήσεις, Υπο-
στήριξη  

Πωλήσεις (ΕE), 
R&D συνεργασίες 
με καθηγητές  της 
Β. Αμερικής (ΕΠ) 

Πωλήσεις (ΕΕ), 
αναζήτηση συνερ-
γατών, συμμαχιών 
και δικαιούχους 
αδειών παραγωγής 
(Π) 

Ανεύρεση πόρων 
(ΑΕ), R&D (ΕΕ), 
Marketing (ΕΕ), 
Πωλήσεις (ΕΕ), 
Υποστήριξη  (ΕΕ) 

Εύρος  

αγορών 
Ευρώπη (ΕΠ), Β. 
Αμερική (ΕΠ) 

Β. Αμερική (ΑΕ), 
Ευρώπη (ΑΕ), Α-
σία (ΕΕ), Μ. Ανα-
τολή (ΕΕ) 

Β. Αμερική (Π), 
Ασία (ΕΕ), Ευρώπη 
(ΑΕ), Αφρική (ΕE), 
Αυστραλία (ΕE) 

Ευρώπη (ΑΕ), Ε-
παφές με Β. Αμερι-
κή (Π)  

Ευρώπη (ΑΕ), Β. 
Αμερική (Π), Ασία 
(ΑE), Μ. Ανατολή  
ΑE) 

Ευρώπη (ΑΕ), Β. 
Αμερική (ΕΠ) 

Ευρώπη (ΑΕ), με-
ρικές  επαφές με 
Βόρεια  και Λατινι-
κή Αμερική (ΕΕ) 

Β. Αμερική, Ασία, 
Ευρώπη, Αυστρα-
λία. 

Επιχειρηματική 
φύση  

 

Υψηλό επίπεδο  ΕΠ 
Υψηλή ανάπτυξη 

Υψηλό επίπεδο  ΕΠ 
Προσωρινά υψηλή 
ανάπτυξη 

Υψηλό επίπεδο  ΕΠ 
Υψηλή ανάπτυξη 

Περιορισμένο επί-
πεδο EO 

Υψηλό επίπεδο  ΕΠ 
Διεθνής αυτοπε-
ποίθηση 

Υψηλό  επίπεδο  ΕΠ 
Αργή ανάπτυξη  

Υψηλό  επίπεδο  ΕΠ 
Αργή ανάπτυξη  

Υψηλό  επίπεδο  ΕΠ 
ΕΠ 
Περιορισμένη ανά-
πτυξη 
 

Ρόλος  

επιχειρηματία 

Όχι πρακτική  διε-
θνής εμπειρία, 
πρώην ερευνητής 

Μερική διεθνής 
εμπειρία.  

Μερική διεθνής 
εμπειρία και σύν-
θεση διεθνούς ομά-
δας διοίκησης 

Όχι διεθνής εμπει-
ρία αλλά διεθνής 
αυτοπεποίθηση, 
ερευνητικό  παρελ-
θόν 

Όχι διεθνής εμπει-
ρία αλλά διεθνής 
αυτοπεποίθηση, 
ερευνητικό  παρελ-
θόν 

Όχι διεθνής εμπει-
ρία αλλά διεθνής 
αυτοπεποίθηση 

Περιορισμένη διε-
θνής εμπειρία, 
αλλά ικανότητες  
και αυτοπεποίθηση  

Ισχυρή διεθνής 
εμπειρία 

Ρόλος δικτύου 
Ασαφής, φαίνεται 
τα VC να έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο 

Η συνεργασία με 
το Πανεπιστ. έκανε 
την ίδρυση εφικτή  
και η λήξη της 
συνεργασίες έφερε 
το τέλος της εται-
ρίας. 

Μη ένδειξη  ισχυ-
ρών συνεργασιών. 

Ισχυρή σχέση – 
εξάρτηση  από VC 

Ισχυρή συνεργασία 
με πανεπιστήμιο . 

Ισχυρή συνεργασία 
με πανεπιστήμιο . 

Ισχυρή συνεργασία 
με πανεπιστήμιο . 

Ισχυρή συνεργασία 
με πανεπιστήμιο . 

Πηγή: Wakee, 2004.                    ΑΕ: Εντοπισμός ευκαιρίας, Π: Προετοιμασία, ΕΕ: Εκμετάλλευση ευκαιρίας, ΕΠ: Επιχειρηματικός προσανατολισμός 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται η ανακεφαλαίωση και τα γενικά συμπερά-

σματα της εργασίας. 

 

 

6.1 Μείζονες προκλήσεις και υποδείξεις σχετικά με το φαινόμενο 
των Γ.Δ.Ε 

Οι Luostarinen and Gabrielsson (2002), βάσει των αποτελεσμάτων της διεξο-

δικής τους έρευνας, επί ογδόντα εννιά (89) Γεννημένων Διεθνών Επιχειρή-

σεων και της εμπειρίας τους, κατέληξαν στα ακόλουθα, χρήσιμα συμπερά-

σματα – υποδείξεις σχετικά με το φαινόμενο των Γ.Δ.Ε. 

 

6.1.1 Επιχειρηματικές προκλήσεις και υποδείξεις 

• Διοίκηση 

Οι κύριες διοικητικές προκλήσεις και υποδείξεις σχετικά με τις Γ.Δ.Ε. είναι 

οι παρακάτω: 

i. Η νεαρή ηλικία των Γ.Δ.Ε. δεν επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε χρη-

ματοδότηση για κάλυψη των ενεργειών διεθνούς και παγκοσμίου μάρκε-

τινγκ. 

ii. Η γενικώς νεαρή ηλικία των ιδρυτών, των διοικητικών στελεχών και του 

προσωπικού, προμηνύει περιορισμένη διαθεσιμότητα γνώσης σε διοίκη-

ση διεθνών επιχειρήσεων και παγκόσμιο μάρκετινγκ.  

iii. Λόγω του μικρού μεγέθους της επιχείρησης, της περιορισμένης χρηματο-

δότησης και της μικρής ηλικίας των ιδρυτών, είναι δύσκολο για τις 

Γ.Δ.Ε. να προσελκύσουν έμπειρο διευθυντικό προσωπικό.  

iv. Εξαιτίας της άμεσης και ταχύτατης παγκοσμιοποίησης των Γ.Δ.Ε. σε νέ-

ες και εστιασμένες αγορές, η ανάγκη για γνώσεις στρατηγικής διεθνο-
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ποίησης και παγκόσμιου μάρκετινγκ είναι εξαιρετικά επιτακτική από αρ-

χής της επιχείρησης.  

v. Λόγω των ανωτέρω, ενδέχεται το όραμα, ο σχεδιασμός της παγκόσμιας 

στρατηγικής και λειτουργίας, η λογική επίτευξης κερδών και το χαρτο-

φυλάκιο προϊόντων της επιχείρησης να μην καθοριστούν με ευστοχία, 

οδηγώντας την Γ.Δ.Ε. σε έλλειψη εφαρμόσιμου business plan και ανε-

παρκή ροή εσόδων. 

vi. Επιπλέον, η επιλογή προϊόντων, λειτουργιών και αγορών στόχου και το 

σχετικό μίγμα μάρκετινγκ ενδέχεται να επιλεγεί λανθασμένα, επιφέρο-

ντας ζημιές στη Γ.Δ.Ε. 

vii. Τέλος, λόγω όλων αυτών των αδυναμιών, η Γ.Δ.Ε. αντιμετωπίζει ζήτημα 

εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, από τα μέρη της αλυσίδας αξίας που ε-

ντάσσεται, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της και τους χρηματοδοτι-

κούς οργανισμούς. 

Με λίγα λόγια, από διοικητικής οπτικής γωνίας, οι ιδρυτές των Γ.Δ.Ε. αντι-

μετωπίζουν τη μέγιστη διοικητική – επιχειρηματική πρόκληση: αυτή του να 

διεθνοποιήσουν μια επιχείρηση, επενδύοντας σημαντικά ποσά στην ανάπτυξη 

παγκόσμιων δικτύων, στην έναρξη παγκόσμιου εύρους λειτουργιών πωλήσε-

ων και μάρκετινγκ και στη συνεχή ανάπτυξη προϊόντων, με δεδομένα τη μι-

κρή ηλικία και μέγεθος της επιχείρησης, την έλλειψη εμπειρίας στις διεθνείς 

συναλλαγές / σχέσεις και τις περιορισμένες ευκαιρίες χρηματοδότησης. 

Μερικές υποδείξεις ως προς την αντιμετώπιση των παραπάνω δεδομένων εί-

ναι οι ακόλουθες: 

i. Ενδυνάμωση των διοικητικών και ανθρωπίνων πόρων με:  

- Διορισμό έμπειρου Δ/νοντα Συμβούλου, χρηματοοικονομικού δ/ντή, 

δ/ντή πωλήσεων και μάρκετινγκ και δ/ντή πληροφοριακών συστημά-

των.  

- Επιλογή έμπειρων μελών Δ.Σ., εξειδικευμένων σε διεθνή επιχειρημα-

τικότητα, και χρηματοοικονομικά (π.χ. επιχειρηματικοί άγγελοι, VC) 
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- Θεσμοθέτηση συμβουλευτικής ομάδας, αποτελούμενης από εξειδικευ-

μένα μέλη ως προς τη φύση των προϊόντων της επιχείρησης (π.χ. σε 

υψηλές τεχνολογίες, ποιοτικές υπηρεσίες κλπ.)  

- Ίδρυση επιστημονικών συμβουλίων με υψηλού επιπέδου ακαδημαϊ-

κούς και ερευνητές, στο πεδίο επιστημονικού ενδιαφέροντος των 

Γ.Δ.Ε. 

- Αξιοποίηση της βοήθειας επιχειρηματικών και τεχνολογικών συμβού-

λων και καθοδηγητών (μεντόρων). 

ii. Σύσταση ομάδας ιδρυτών α) που θα αναπτύξουν εξαρχής μαζί την επι-

χειρηματική ιδέα, πριν την ίδρυση της εταιρίας, που θα αποτελείται 

από εξειδικευμένα άτομα με συμπληρωματικές ικανότητες και γνώ-

σεις.  

iii. Χρήση συμβούλων παγκόσμιας επιχειρηματικότητας. 

iv. Προμήθεια υπηρεσιών παγκοσμίου μάρκετινγκ από εξειδικευμένους 

φορείς. 

v. Δημιουργία ομάδων προστιθέμενης αξίας με συνεργασίες, συμμαχίες, 

και δίκτυα σε όλες τα επίπεδα (ανάπτυξη, προμήθειες, μάρκετινγκ, 

πωλήσεις) 

• Έρευνα και Ανάπτυξη 

Οι κύριες προκλήσεις και υποδείξεις σχετικά με τα πεδία σχεδιασμού και α-

νάπτυξης αναφέρονται παρακάτω: 

i. Έλλειψη εστίασης της ανάπτυξης προϊόντων στους επιχειρηματικούς – 

εμπορικούς στόχους της επιχείρησης. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη πα-

γκόσμιας διοικητικής εμπειρίας που οδηγεί στην ανάπτυξη εξειδικευμέ-

νων μεν - μειωμένης εμπορικότητας δε προϊόντων. 

ii. Οι μακροχρόνιες και κοστοβόρες διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης 

οδηγούν σε χρηματοοικονομικές κρίσεις τις Γ.Δ.Ε. 

iii. Αργή και συχνά αναποτελεσματική διαδικασία μετάβασης από το στά-

διο έρευνας και ανάπτυξης σε αυτό της παραγωγής και πώλησης. 
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iv. Η υλοποίηση μεγάλων και ακριβών επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυ-

ξη, έρχεται σε αντιδιαστολή με τις μειωμένες προοπτικές χρηματοδότη-

σης της επιχείρησης, 

Μερικές υποδείξεις ως προς την αντιμετώπιση των παραπάνω δεδομένων εί-

ναι οι ακόλουθες: 

i. Αποτελεσματική οργάνωση των λειτουργιών έρευνας και ανάπτυξης, με 

προσανατολισμό στο σωστό χρόνο – ταχύτητα και ρυθμό εισαγωγής 

νέων προϊόντων στην αγορά. Διατμηματικές ομάδες έρευνας και ανά-

πτυξης, με συμμετοχή και στελεχών από τις λειτουργίες παραγωγής και 

πωλήσεων / μάρκετινγκ. Ξεκάθαρη εστίαση της έρευνας και ανάπτυξης 

στους εμπορικούς σκοπούς της επιχείρησης. Ξεκάθαρη προτεραιότητα 

στον προσδιορισμό και την ανάλυση των απαιτήσεων των πελατών στό-

χων. 

ii. Προσανατολισμός της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στη μετάβα-

ση από την έρευνα και ανάπτυξη προς την εμπορική διάσταση των προ-

ϊόντων. Επιλογή στελεχών που μπορεί να αποδώσουν τόσο στο αρχικό 

στάδιο έρευνας και ανάπτυξης του κορμού προϊόντων, όσο και στην 

ακόλουθη εμπορική φάση της επιχείρησης. Επιλογή ευέλικτων μορφών 

απασχόλησης (π.χ. με συμβόλαια συνεργασιών περιορισμένου χρόνου ή 

υπεργολαβική εργασία), ώστε να μπορούν να γίνονται ταχείες μεταβο-

λές στη δυναμικότητα των τμημάτων της επιχείρησης. 

iii. Προσεκτική προετοιμασία των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, 

βάσει χρηματοδοτικών συνεργασιών με ενδιαφερόμενους πελάτες ή ορ-

γανισμούς / φορείς χρηματοδότησης έρευνας και ανάπτυξης. 

iv. Συνεργασίες – δικτύωση σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης, με τοπι-

κούς ή διεθνείς φορείς (επιχειρήσεις, ινστιτούτα κλπ.) 

• Μάρκετινγκ/ Πωλήσεις 

Αναφέρονται οι κύριες προκλήσεις και υποδείξεις σχετικά με το μάρκετινγκ 

και τις πωλήσεις των Γ.Δ.Ε.: 
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i. Υποεκτίμηση των λειτουργιών μάρκετινγκ και πωλήσεων, συνήθως λό-

γω του γεγονότος ότι οι υψηλής τεχνολογίας Γ.Δ.Ε. διοικούνται από τε-

χνολογικής κατεύθυνσης στελέχη. 

ii. Τεράστιες οι απαιτήσεις σε δαπάνες του παγκόσμιου μάρκετινγκ. Εν-

δεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος διεθνούς μάρκετινγκ στις Γ.Δ.Ε. υ-

ψηλής τεχνολογίας μπορεί να είναι διπλάσιο του κόστους ανάπτυξης 

προϊόντων, ενώ στις Γ.Δ.Ε. υπηρεσιών υψηλής ποιότητας μπορεί να εί-

ναι έως και εικοσαπλάσιο! 

iii. Εξαιτίας της καθυστερημένης, συνήθως, πρόσληψης των στελεχών 

μάρκετινγκ και πωλήσεων (λόγω του προαπαιτούμενου σχεδιασμού και 

ανάπτυξης), ο χρόνος κατανόησης των ειδικών προϊόντων από αυτά εί-

ναι αρκετά μακρύς. Επίσης χρονοβόρες είναι και οι διαδικασίες εκπό-

νησης σχεδίων μάρκετινγκ και πωλήσεων, εφαρμογής αυτών, επίτευξης 

εσόδων που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, δημιουργίας και κα-

θιέρωσης ενός παγκοσμίως γνωστού εμπορικού σήματος κλπ., ειδικά 

στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας.  

Μερικές υποδείξεις ως προς την αντιμετώπιση των παραπάνω δεδομένων εί-

ναι οι ακόλουθες: 

i. Εύστοχος σχεδιασμός του παγκόσμιου μάρκετινγκ της επιχείρησης με: 

εξασφάλιση επαρκών πόρων στις σχετικές λειτουργίες της επιχείρησης, 

έγκαιρη πρόσληψη των σημαντικών στελεχών μάρκετινγκ, εστίαση σε 

τμήματα αγοράς κυρίως πελατών – επιχειρήσεων (μειώνεται το πλήθος 

και το κόστος συναλλαγών) και επίτευξη προϊόντων με προσαρμοστικό-

τητα - ευελιξία, ως προς τις απαιτήσεις των πελατών.  

ii. Έγκαιρη προετοιμασία των ενεργειών πωλήσεων και μάρκετινγκ ήτοι: 

επαφές με πελάτες / κανάλια, προετοιμασία υλικού μάρκετινγκ (κατά-

λογοι προϊόντων, προωθητικό υλικό, εταιρική ταυτότητα κλπ.), καθορι-

σμός προϋπολογισμών πωλήσεων και συστήματος ανάπτυξης - ελέγχου 

αυτών (βοηθά την ομαλή ροή πωλήσεων – παραγωγής – διανομής). 

iii. Εφαρμογή προηγμένων στρατηγικών μάρκετινγκ, δηλ.: χρήση υψηλής 

τεχνολογίας (π.χ. διαδίκτυο), τιμολόγηση βάσει αξίας πελάτη, πολλα-
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πλά κανάλια μάρκετινγκ, σύναψη συνεργασιών και στρατηγικών συμ-

μαχιών μάρκετινγκ. 

• Χρηματοοικονομικά 

Αναφέρονται οι κύριες προκλήσεις και υποδείξεις χρηματοοικονομικής φύ-

σης των Γ.Δ.Ε.: 

i. Μειωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση από εταιρίες VC και άλλες πα-

ρόμοιες πηγές  

ii. Πολύ δύσκολη χρηματοδότηση από τραπεζικούς και άλλους παρόμοιους 

οργανισμούς, λόγω μειωμένων εξασφαλίσεων και από κυβερνητικούς 

πόρους, λόγω έλλειψης υποστηρικτικής πολιτικής.  

iii. Υψηλό-γενικά- κόστος χρηματοδότησης. 

iv. Μη επαρκής προετοιμασία των Γ.Δ.Ε. στις αλλαγές των χρηματαγορών. 

v. Μειωμένα ή καθόλου κέρδη κατά το αρχικό στάδιο λειτουργίας τους, 

λόγω χρονοβόρας έρευνας/ανάπτυξης και καθυστερημένων πωλήσεων. 

vi. Περιορισμένες επενδύσεις και τιμολογιακή πολιτική κάτω του κόστους, 

μέχρι την επίτευξη των πρώτων συμφωνιών πώλησης. 

Μερικές υποδείξεις ως προς την αντιμετώπιση των παραπάνω δεδομένων εί-

ναι οι ακόλουθες: 

i. Περιορισμός της έκτασης των βασικών ερευνητικών προγραμμάτων και 

υποστήριξη του τμήματος σχεδιασμού και ανάπτυξης, με σκοπό την ε-

πίτευξη προσαρμογών του προϊόντος στις απαιτήσεις πελατών. Έτσι θα 

βοηθηθεί το τμήμα μάρκετινγκ / πωλήσεων ως προς το κλείσιμο των 

πρώτων σημαντικών παραγγελιών. 

ii. Προσεκτική εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων και των προϋπο-

λογισμών πωλήσεων – κόστους – επενδύσεων και χρηματοδότησης. 

iii. Δραστική μείωση του κόστους σε περιοχές που δεν επηρεάζουν την αρ-

χική δυναμική της επιχείρησης. 

iv. Προσέγγιση επιχειρήσεων VC και «επιχειρηματικών αγγέλων» με δια-

θέσιμους πόρους. 
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6.1.2 Κυβερνητικές προκλήσεις και υποδείξεις 

Η κύρια πρόκληση κυβερνητικού χαρακτήρα αφορά τις κυβερνητικές οργα-

νώσεις που προωθούν τη διεθνή επιχειρηματικότητα, και στις οποίες το σχε-

τικά νέο φαινόμενο των Γ.Δ.Ε., είναι σχετικά άγνωστο.  

Οι κυβερνητικοί φορείς πρέπει να στρέψουν το ενδιαφέρον τους προς όλες 

τις μορφές διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι μόνο να προω-

θούν συμβατικές εξαγωγικές δραστηριότητες. Λόγω δε του γεγονότος ότι οι 

Γ.Δ.Ε. δύνανται να παρέχουν, πέρα από τα φυσικά προϊόντα τους, και υπη-

ρεσίες, τεχνογνωσία και συστήματα, η κυβερνητική πολιτική οφείλει να λά-

βει υπόψη της και να προωθήσει και αυτή τη διάσταση της διεθνούς επιχει-

ρηματικότητας. Τέλος τα μέτρα που θα ληφθούν πρέπει να έχουν παγκόσμιο 

προσανατολισμό και όχι απλά διεθνή, παρέχοντας τη σχετική ενίσχυση σε 

νέους επιχειρηματίες με παγκόσμιο προσανατολισμό, βοηθώντας στην επιβί-

ωση και αειφόρο ανάπτυξη την νέας γενιάς επιχειρηματιών.  

 

6.1.3 Εκπαιδευτικές προκλήσεις και υποδείξεις 

Εξαιτίας του σχετικά πρόσφατου και εξελισσόμενου φαινομένου των Γ.Δ.Ε. 

οι έρευνες σ΄ αυτόν τον τομέα μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκονται σε αρχικά 

στάδια, αφήνοντας εκτενές ερευνητικό ενδιαφέρον και πεδίο για θεωρητικές 

και εμπειρικές μελέτες. Το μεγάλο ζήτημα είναι το πώς θα διασπαρθεί με το 

βέλτιστο δυνατό τρόπο η προκύπτουσα νέα διοικητική γνώση για τις εναλλα-

κτικές στρατηγικές διεθνοποίησης, στρατηγικές παγκόσμιου μάρκετινγκ και 

χρηματοδότησης των Γ.Δ.Ε. σε φοιτητές, ακαδημαϊκούς, στελέχη επιχειρή-

σεων και πολιτικούς φορείς. 

 

6.2 Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα 
Η παρούσα εργασία διερεύνησε το, σχετικά νέο, φαινόμενο των Γ.Δ.Ε. μέσα 

από βιβλιογραφικές αναφορές και ποικίλη διεθνή αρθρογραφία. Η ανάλυση 

περιέλαβε, κατά το δυνατό, όλο το εύρος ενδιαφέροντος για τις εν λόγω επι-
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χειρήσεις, δηλαδή τον ορισμό τους, τα αίτια εμφάνισής τους, τα χαρακτηρι-

στικά τους, έως τις στρατηγικές διαφόρων επιπέδων, που εφαρμόζονται από 

αυτές κατά τη διεθνή τους επέκταση. Παρακάτω παρουσιάζεται, ανακεφα-

λαιωτικά, το φαινόμενο των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων. 

Η διερεύνηση της διεθνούς επέκτασης των επιχειρήσεων αποτέλεσε αντικεί-

μενο έρευνας με έντονο ενδιαφέρον την τελευταία εικοσαετία. Μέχρι σχετικά 

πρόσφατα, είχε κυριαρχήσει η αντίληψη ότι οι επιχειρήσεις αρχίζουν τις 

δραστηριότητές τους προσανατολιζόμενες στην κάλυψη των εγχώριων αγο-

ρών. Βαθμιαία, επεκτείνονται στις διεθνείς αγορές, μέσω μιας σειράς αλλε-

πάλληλων σταδίων, στοχεύοντας αρχικά σε κοντινές – οικείες αγορές και κα-

τόπιν απόκτησης γνώσης, σε «μακρινότερες» αγορές. Η αντίληψη αυτή των 

σταδιακών δράσεων, που αποτυπώνεται σε παραπλήσιες, διεθνώς αποδεκτές 

θεωρίες διεθνοποίησης (π.χ. «θεωρία Upsala», «θεωρία Σταδίων»), υποδει-

κνύει, εν ολίγοις, ότι η διαδικασία διεθνοποίησης κάθε επιχείρησης εξελίσ-

σεται συστηματικά και με σχετική ασφάλεια. Όμως, παρατηρείται το φαινό-

μενο όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να διεθνοποιούνται, παρεκκλίνοντας 

της παραδοσιακής οδού. Τέτοιες είναι και οι Γεννημένες Διεθνείς Επιχειρή-

σεις, που εξαρχής επιδιώκουν τη διεθνή επέκταση, χωρίς την εφαρμογή της 

προαναφερθείσας ακολουθίας.  

Ο ορισμός αλλά και οι διεθνείς όροι που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις Γ.Δ.Ε. 

παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις, κατά περίπτωση σχολής σκέψης. Ως Γεννη-

μένες Διεθνείς Επιχειρήσεις θα μπορούσαμε να ορίσουμε τις επιχειρήσεις που 

από την ίδρυσή τους ή σχετικά κοντά σε αυτή έχουν έντονα διεθνή προσανα-

τολισμό, επιδιώκοντας την αποκόμιση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από 

την αξιοποίηση πόρων και την ανάπτυξη πωλήσεων σε πολλές χώρες – πα-

γκοσμίως. Αντίστοιχοι διεθνείς όροι, αν και όχι ταυτόσημοι μεταξύ τους, εί-

ναι οι εξής: Born Globals, Born Global Firms, Global Start-Ups, Global 

Born Companies, International New Ventures, με τους δυο πρώτους όρους να 

προσεγγίζουν καλύτερα στον ελληνικό. 

Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ως προς το πότε πρωτοεμφανίστηκαν οι 

Γ.Δ.Ε. Αν και θεωρούνται σχετικά νέο φαινόμενο, έχουν παρατηρηθεί επι-
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χειρήσεις με παρόμοια συμπεριφορά πριν το 1993, οπότε και παρουσιάστηκε 

για πρώτη φορά σχετικός όρος (Born Globals). 

Διαφορετικές απόψεις παρουσιάζονται επίσης ως προς τους κλάδους δρα-

στηριοποίησης των Γ.Δ.Ε. Αν και κυριαρχεί η άποψη ότι ανήκουν στους 

κλάδους υψηλής τεχνολογίας, υψηλού σχεδιασμού, υψηλής ποιότητας υπη-

ρεσιών και υψηλών συστημάτων λειτουργίας, οι Γ.Δ.Ε. μπορούν να απαντη-

θούν στους περισσότερους κλάδους δραστηριότητας (π.χ. ρουχισμού, οινο-

ποιίας). 

Η εμφάνιση των Γ.Δ.Ε. μπορεί να ερμηνευτεί από παράγοντες που σχετίζο-

νται: 1) με το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (ανήσυχοι επιχειρημα-

τίες με διεθνές όραμα, διεθνής εμπειρία διοίκησης, ευκαιρίες διεθνούς αγο-

ράς, εκμετάλλευση ίδιας τεχνολογίας διεθνώς, μικρή εγχώρια αγορά κλπ.), 

και 2) με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (μείωση διεθνών φραγ-

μών, σύγκλιση διεθνών αγορών, επίδραση δικτύων συνεργατών - προμηθευ-

τών ή πελατών, ιδιοσυγκρασία του κλάδου, βελτίωση διεθνών επικοινωνιών, 

μεταφορών, τεχνολογίας, ολοκλήρωση διεθνών χρηματαγορών κλπ.) 

Το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των Γ.Δ.Ε. πηγάζει κυρίως από 

την υπάρχουσα τεχνογνωσία τους και την ικανότητά τους να την εκμεταλ-

λεύονται, αναπτύσσοντας καινοτόμα προϊόντα, με τρόπο που δύσκολα μπορεί 

να αντιγραφεί από τους ανταγωνιστές. Οι Γ.Δ.Ε. δείχνουν να είναι ικανές να 

συνδυάσουν τεχνολογία και καινοτομία με παράλληλη κατανόηση των ανα-

γκών της αγοράς. Ενώ άλλες, παραδοσιακές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογί-

ας εντείνουν τις προσπάθειές τους κυρίως στην έρευνα, οι Γ.Δ.Ε. προσανα-

τολίζουν το ενδιαφέρον τους ταυτόχρονα και στις ανάγκες της αγοράς.  

Οι ιδρυτές τους, ακόμα και αν δεν έχουν διακεκριμένες σπουδές και διεθνείς 

εμπειρίες, διαθέτουν παγκόσμιο όραμα και επαρκή αυτοπεποίθηση, για τη 

δράση τους στην παγκόσμια επιχειρηματική αρένα.  

Συχνά οι Γ.Δ.Ε. βασίζονται σε συνεργασίες με καθιερωμένους φορείς, όπως 

ερευνητικά ινστιτούτα, εταιρίες κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου κλπ. 

Αν και αυτές οι σχέσεις κρύβουν κινδύνους για την ανάπτυξή τους, βοηθούν 

τις Γ.Δ.Ε. να ξεπερνούν μεγάλα προβλήματα που σχετίζονται τόσο με την 
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έναρξή τους όσο και με τη διεθνοποίησή τους, όπως η έλλειψη πόρων, εμπει-

ρίας, φήμης και οργάνωσης. Συχνά δε, αναπτύσσουν συμμαχίες με άλλες επι-

χειρήσεις για να αντισταθμίσουν το μικρό τους μέγεθος, την έλλειψη πόρων 

και για να αποφύγουν τη μεγέθυνση. 

Η επιχειρηματική στρατηγική των Γ.Δ.Ε. έχει τις εξής εναλλακτικές κατευ-

θύνσεις: 1) ανάπτυξη κατά τον άξονα του πεδίου πελατών, δηλ. αύξηση του 

πλήθους των τμημάτων της αγοράς που στοχεύει η επιχείρηση, 2) ανάπτυξη 

του πεδίου αγορών – χωρών στόχου, 3) ανάπτυξη κατά τον άξονα του πεδίου 

προϊόντων, δηλαδή αύξηση του είδους και της ποικιλίας αυτών, και 4) συν-

δυασμός των ανωτέρω. Η συνδυαστική επιχειρηματική στρατηγική (ανάπτυ-

ξη προς δυο ή τρείς άξονες) απαιτεί κατά κανόνα περισσότερους πόρους, που 

οι Γ.Δ.Ε. δεν διαθέτουν. Εκτός αυτού, η μονοδιάστατη επιχειρηματική ανά-

πτυξη πολλές φορές αποδεικνύεται επωφελής για την επιχείρηση, μιας και 

αναπτύσσονται εξειδικευμένοι – μη ευκόλως αντιγράψιμοι στρατηγικοί πό-

ροι. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι Γ.Δ.Ε., κατά την επιχειρηματική τους 

ανάπτυξη, «προσκολλούνται» σε μια κατεύθυνση και μάλιστα: 1) αυτές που 

επιλέγουν την ανάπτυξη κατά την κατεύθυνση του εύρους πελατών, προτι-

μούν να το κάνουν από μόνες τους, χωρίς στενές επιχειρηματικές συνεργασί-

ες, 2) αυτές που επιλέγουν το μονοπάτι την ανάπτυξης αγορών, προτιμούν 

στρατηγικές συνεργασίες και σχέσεις δικτύων και 3) αυτές που επιλέγουν το 

μονοπάτι της ανάπτυξης προϊόντων, προτιμούν την υλοποίηση εξαγορών και 

συγχωνεύσεων.  

Οι νέες Γ.Δ.Ε. κατά κανόνα εφαρμόζουν ανταγωνιστική στρατηγική εστία-

σης με διαφοροποίηση, εστιάζοντας σε τμήματα της παγκόσμιας αγοράς με 

καινοτόμα κυρίως προϊόντα, σε νεοεμφανιζόμενους- σχετικά αδόμητους α-

κόμη παραγωγικούς κλάδους. Όμως, παρότι αυτή η στρατηγική τις επιτρέπει 

να αναπτυχθούν γρήγορα, δημιουργεί εξάρτηση των επιχειρήσεων από τον 

κύκλο ζωής των προϊόντων. Επιπρόσθετα, οι Γ.Δ.Ε. που χρηματοδοτούν την 

αρχική τους ανάπτυξη με ξένα κεφάλαια (π.χ. venture capital) απαιτείται να 

συνεχίσουν την ανάπτυξή τους, ώστε να παραμείνουν ελκυστικές στους ε-

πενδυτές τους. Έτσι, οι Γ.Δ.Ε. δεν συνιστάται να παραμένουν για μεγάλο 

χρονικό διάστημα εστιασμένες σε μικρά τμήματα της αγοράς, διατηρώντας 
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μικρομεσαία μεγέθη, αλλά πρέπει να αναζητούν περεταίρω ανάπτυξη, με άλ-

λες στρατηγικές, μόλις καταφέρουν να εδραιωθούν στις αγορές στόχους που 

εστιάζουν. 

Οι Γ.Δ.Ε. φαίνεται να εφαρμόζουν ένα συγκεκριμένο συνδυασμό στρατηγι-

κών μάρκετινγκ, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, πους τις 

διακρίνει από τις παραδοσιακές διεθνείς επιχειρήσεις και περιλαμβάνει: 1) 

εστίαση σε παγκόσμια τμήματα αγοράς, 2) υψηλή ποιότητα προϊόντων και 

εξυπηρέτησης, 3) διαφοροποίηση τόσο σε επίπεδο προδιαγραφών προϊόντων 

όσο και σε επίπεδο μάρκετινγκ, 4) προώθηση με έμφαση στις προσωπικές 

πωλήσεις, 5) συνεργασία με αποτελεσματικό διεθνή διανομέα, 6) χρήση τυ-

πικών καναλιών διανομής ή συνεργατών. 

Τα κανάλια διεθνούς επέκτασης, που παρέχουν την πρόσβαση στις Γ.Δ.Ε. σε 

νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι γενικά τα ακόλουθα: 1) οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, που δρουν ως παράγοντες ολοκλήρωσης συστημάτων (systems 

integrators) ή/και ως διανομείς προϊόντων και υπηρεσιών των Γ.Δ.Ε., 2) τα 

δίκτυα εφοδιαστικής αλυσίδας που συμμετέχουν οι Γ.Δ.Ε. και αποτελούνται 

από επιχειρήσεις με κοινά συμφέροντα, 3) το διαδίκτυο, ως μέσο επικοινωνί-

ας και εμπορίας, καθώς και μερικοί συνδυασμοί αυτών.  

Σχετικά με θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης, οι Γ.Δ.Ε. κατά την αρ-

χική φάση διεθνοποίησης αντιμετωπίζουν προβληματισμούς. Πολλές από αυ-

τές αρχικά στηρίζονται σε εξωτερικούς πόρους, δηλαδή σε φορείς με γνώση 

και εμπειρία. Γενικά έχουν δυο επιλογές: 1) να ενισχύσουν τη χρηματοοικο-

νομική διοίκηση με έμπειρα και ικανά επιχειρηματικά ή ακαδημαϊκά πρόσω-

πα, που θα ενταχθούν στη διοίκηση της επιχείρησης, πολλές φορές με την 

μορφή μετόχων και μελών του Δ.Σ. («επιχειρηματικοί άγγελοι») ή 2) να α-

ποκτήσουν κεφάλαια και πολύτιμη γνώση – εμπειρία, μέσω χρηματοδοτικών 

οργανισμών. Η απαιτήσεις χρηματοδότησης διαφοροποιούνται ανά φάση α-

νάπτυξης. Στη φάση ίδρυσης, τα κεφάλαια έναρξης αντλούνται από τους με-

τόχους – ιδρυτές, επιχειρηματικούς αγγέλους και λοιπούς μετόχους. Στη φά-

ση διεθνούς ανάπτυξης, τα κεφάλαια λειτουργίας μπορούν να προέρχονται 

επιπλέον από τοπικές ή διεθνείς επιχειρήσεις κεφαλαίων επιχειρηματικού 

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       151 
 



 Κεφάλαιο  6 – Ανακεφαλαώση - Συμπεράσματα 

  

κινδύνου (venture capital). Στη φάση της παγκόσμιας ανάπτυξης, τα κεφά-

λαια ευρείας επέκτασης μπορούν να αντληθούν με εισαγωγή και διαπραγμά-

τευση της επιχείρησης στη χρηματιστηριακή αγορά. 

Οι Γ.Δ.Ε. επιγραμματικά: 1) ξεκινούν τη διεθνή δραστηριότητά τους παράλ-

ληλα ή και νωρίτερα των εγχώριων δραστηριοτήτων, 2) από την ίδρυσή τους, 

καθορίζουν το όραμα και την αποστολή τους, κυρίως με προσανατολισμό 

στις παγκόσμιες αγορές και πελάτες, 3) προγραμματίζουν τα προϊόντα, τη 

δομή, τα συστήματα και τα χρηματοοικονομικά τους σε παγκόσμια βάση, 6) 

είναι ευέλικτες - μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνήθως των κλάδων υψηλής 

τεχνολογίας, 7) παρέχουν ποιοτικά – εξειδικευμένα προϊόντα / υπηρεσίες, 7) 

εστιάζουν σε τμήματα της παγκόσμιας αγοράς, με απαιτητικούς πελάτες με-

γάλης αξίας 6) εφαρμόζουν χαρακτηριστικές στρατηγικές, συχνά διαφορο-

ποιημένες από τις παραδοσιακές διεθνείς επιχειρήσεις, 8) αναπτύσσονται ε-

ξαιρετικά γρήγορα στην παγκόσμια αγορά, ανταγωνιζόμενες μεγαλύτερες 

αυτών διεθνείς επιχειρήσεις. 

Εν κατακλείδι, θα λέγαμε ότι οι Γ.Δ.Ε. αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από κυ-

βερνητικούς και άλλους φορείς που θα έπρεπε να υποστηρίξουν και αυτή τη 

νέα μορφή διεθνούς επιχειρηματικότητας. 

 
6.3 Περιορισμοί - Περαιτέρω μελέτη  
Οι βασικότεροι περιορισμοί κατά την εκπόνηση της εργασίας ήταν δυο. 

Πρώτον, κατά τη ανασκόπηση του υπάρχοντος υλικού παρατηρήθηκε μια 

«ασυμμετρία» ως προς το βαθμό εξειδικευμένης έρευνας ανά θεματικό πεδίο 

ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, ενώ η διεθνοποίηση των Γ.Δ.Ε. αντιμετωπί-

ζεται διεξοδικότατα από τους ερευνητές, μέσα από το οπτικό πρίσμα της δι-

αφοροποίησής της ως προς τα παραδοσιακά μοντέλα διεθνούς επέκτασης, 

εντοπίζεται σχετικό κενό ως προς τη διερεύνηση - ανάλυση των εφαρμοζό-

μενων - διακριτών στρατηγικών. Δεύτερον, η φύση της διπλωματικής εργα-

σίας (κάθετη αντιμετώπιση του θέματος) και οι περιορισμοί στην έκτασή 

της, οδήγησαν τον γράφοντα στην επιλογή των χαρακτηριστικότερων και 
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σαφέστερων αναφορών και στη μη παράθεση εξειδικευμένων απόψεων – ε-

ρευνών, με υποκειμενική κάποιες φορές αξία. 

Δεδομένου δε ότι, σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η κατανόηση του 

φαινομένου των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων και η διερεύνηση της 

διεθνούς τους επέκτασης μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία, αυτή μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα καλό έναυσμα για την διεξαγωγή θεωρητικών και εμπειρι-

κών ερευνών, με μεγαλύτερη εμβάθυνση και προσανατολισμό 1) στην εξα-

γωγή χρήσιμων, πρακτικώς εφαρμόσιμων αποτελεσμάτων για τις νέες επιχει-

ρήσεις που επιθυμούν να διεθνοποιηθούν άμεσα, με έμφαση στις τεκμηριω-

μένες στρατηγικές – τακτικές διεθνούς επέκτασης, 2) στη διερεύνηση της ελ-

ληνικής επιχειρηματικής πραγματικότητας, όπου δεν έχουν ακόμη παρατη-

ρηθεί σχετικές ερευνητικές προσπάθειες, αν και υπάρχουν δείγματα επιχει-

ρήσεων που συμπεριφέρονται ως Γ.Δ.Ε.  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 
  

Προσάρτημα 1 
 

Υπόδειγμα Περιγράμματος Διερεύνησης Μελετών 
Περιπτώσεων Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων 

(Wakkee, 2004) 
 

Case Study Protocol Exploratory Cases 
Purpose of exploratory cases: 
Develop a rich qualitative description of the global start-up concept to answer the 
question: 

‘What is a global start-up?’ 
 
Case study selection criteria 
Cases selected on the basis of nine criteria: 
- Real identified to allow for gathering additional information 
- Rich and Revealing descriptions 
- From different locations of the world 
- From different industries 
- Easy access through the network 
- Access to several data sources 
- From at least two countries 
- Representing high-tech industries 
- Representing different industries 
 
Case Study Questions 
From the literature review, a list of dimensions of the global start-up (and related) 
concept(s) can be used. These include: 
1. Scope 
2. Intensity 
3. Time to entry 
4. Company age 
5. Purpose of internationalization 
6. Global diversity 
 

ΠΑ.ΜΑΚ,- Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ‘Διερεύνηση της Διεθνούς Επέκτασης των Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων’, 2007       154 
 



 Προσαρτήματα 

  

7. Technology intensity 
8. Company size 
On the basis of a discussion and the data from case studies to what extent each of 
these dimensions are actually relevant in describing the global start-up concept, 
yields a new list of dimensions: 
1. Time to entry 
2. Purpose 
3. Scope 
4. Global Diversity 
5. Entrepreneurial Nature 
6. Role of the Entrepreneur 
7. Role of the Network 
 
Questions 
Each case is then evaluated on the basis of these dimensions using the following 
questions: 
1. Time to entry: how many months / years after the venture was founded did for-

mal or informal international activities begin? 
2. What was the purpose of the international activities? (Lack of domestic markets, 

need for international resources, need for international partners, pursuit of op-
portunities, or combinations) 

3. Scope what type of international business activities have been performed by the 
venture since its inception and what network entry modes have been used by the 
ventures to establish international networks (1: sourcing, R&D, production, 
marketing, sales, after sales service and support, informal knowledge exchange; 
2: use of intermediaries, unsolicited contacts, proactive approach of new con-
tacts through internet, or other channels) 

4. Global diversity: in which regions or continents has the firm set up activities or 
network contacts (Europe, North America, Asia, Middle East, Australia, Africa, 
Latin America) 

5. Entrepreneurial nature: to what extent can the ventures activities be described as 
risk taking, innovative and proactive (no, limited, medium, strong) 

6. Role of the entrepreneur: how strong is the entrepreneur and to what extent does 
the entrepreneurial team have actual international experience, confidence and or 
skills (no, limited, medium, strong) 

7. Role of the network: to what extent has the company been dependent on or more 
strong partners for its start-up or survival and for entering new international ac-
tivities or markets? (no, limited, medium, strong) 
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Προσάρτημα 2 
 

Υπόδειγμα Ερωτηματολογίου Προσδιορισμού – Διερεύνησης 
Γεννημένων Διεθνών Επιχειρήσεων 

(Sperling, 2005) 
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