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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προσπάθεια μιας επιχείρησης για επέκταση των δραστηριοτήτων της από το 

εσωτερικό προς το εξωτερικό ορίζεται ως «διεθνοποίηση». Πρόκειται δηλαδή 

για την αξιοποίηση ευκαιριών που δίνονται σε μια επιχείρηση, έξω από την 

εγχώρια αγορά, με στόχο την αύξηση των κερδών της. Μέσω της 

διεθνοποίησης δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να αποφύγει τα 

προβλήματα τα οποία συναντά στην εγχώρια αγορά, εξαιτίας της 

ανταγωνιστικότητας ή του μεγέθους της εγχώριας αγοράς κι ακόμη να 

εκμεταλλευτεί διάφορες ευκαιρίες, ώστε να αποκτήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα σε σχέση με τις εταιρίες του ίδιου κλάδου.

Ευκαιρίες που μπορεί να αξιοποιήσει είναι: η ύπαρξη «παρθένων» 

αγορών, η εκμετάλλευση ξένων κεφαλαίων, καθώς και η συμμετοχή σε 

μεγάλους εμπορικούς συνασπισμούς.

Μια εταιρία όμως εκτός από τα πολλά πλεονεκτήματα που συναντά 

στην προσπάθεια διεθνοποίησής της, έρχεται αντιμέτωπη και με μια σειρά 

μειονεκτημάτων. Ως τέτοια θεωρούνται: η προσαρμογή στα κοινωνικο- 

οικονομικο-πολιτικά δεδομένα κάθε νέας αγοράς, η εκμάθηση της γλώσσας, 

των ηθών και των εθίμων της περιοχής, αλλά και η προσπάθεια κάλυψης της 

ψυχικής απόστασης που υπάρχει μεταξύ της εγχώριας και της νέας αγοράς- 

στόχου.

Οι μέθοδοι διεθνοποίησης μιας επιχείρησης είναι διάφορες, όπως: μέσω 

εξαγωγών, μέσω παραγωγής κατόπιν παραγγελίας, ακόμη, μέσω παραγωγής 

κατόπιν αδείας. Ωστόσο, η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί από μια επιχείρηση 

εξαρτάται τόσο από την ευκαιρία που θα δοθεί στην επιχείρηση όσο και από 

τις δυνατότητές της.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις προσπάθειες της Ελλάδας για 

δραστηριοποίηση στο διεθνή χώρο παρατηρείται ότι αυτές έχουν ξεκινήσει 

εδώ και πολλά χρόνια. Εμφανές είναι το πλεονέκτημα να συνορεύει με πολλές 

χώρες της Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Και

6



ακόμη λόγω του φαινομένου της απελευθέρωσης «παρθένων» αγορών, όπως 

είναι αυτή των Βαλκανίων και της ανατολικής Ευρώπης, της εξασφαλίζεται η 

δυνατότητα να επεκταθεί με γρήγορους ρυθμούς σε πολλές χώρες. Επιπλέον, 

καθώς οι περισσότεροι τομείς στην Ανατολική Ευρώπη είναι σε εμβρυακό 

στάδιο, ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος. Γι' αυτό και παρατηρείται τα 

προηγούμενα χρόνια η αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων να 

είναι συνεχής και ιδιαίτερα προς τις χώρες των Βαλκανίων. Η επιτυχία βέβαια 

των εξαγωγικών δραστηριοτήτων δεν οφείλεται μόνο στους παραπάνω λόγους 

αλλά και στην ύπαρξη στελεχών στις επιχειρήσεις, τα οποία μπόρεσαν να 

προβλέψουν τις ευκαιρίες που τους δίνονταν.

Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας επιχειρείται μια 

σύντομη μελέτη του όρου στρατηγική. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα μιας 

στρατηγικής καθώς και η ύπαρξη χαρακτηριστικών μιας οργανωμένης 

στρατηγικής. Η μελέτη αυτού του όρου θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε 

τον όρο της διεθνοποίησης ο οποίος αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια σύγκριση ανάμεσα στη διεθνή 

επιχειρηματική δραστηριότητα και στην εσωτερική επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Επίσης, μελετώνται η διάκριση της διεθνούς παραγωγής και η 

ανάλυση σε διάφορα μοντέλα διεθνοποίησης. Αναφέρονται ακόμη διάφοροι 

λόγοι οι οποίοι δύνανται να οδηγούν μια επιχείρηση στη διεθνοποίησή της 

αλλά και ποια είναι η εξέλιξη της επιχείρησης μετά την απόφαση της να 

διεθνοποιηθεί.

Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει παρουσίαση των σταδίων διεθνοποίησης 

μιας επιχείρησης. Επιχειρείται ακόμη η επεξήγηση πως μια επιχειρησιακή 

δραστηριότητα διεθνοποιείται, η καταγραφή των μεθόδων διεθνοποίησης 

αλλά και η αναφορά στους τρόπους ασκήσεως διεθνούς επιχειρηματικής 

δραστηριότητας.

Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι διάφορες 

στρατηγικές διεθνοποίησης ενώ στο πέμπτο τα θετικά και αρνητικά στοιχεία 

της.

Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται οι ελληνικές διεθνοποιημένες 

επιχειρήσεις οι λόγοι εισόδου των ελληνικών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά,
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οι παράγοντες που ενισχύουν την διεθνοποίησή τους, καθώς και μια σύντομη 

παρουσίαση ελληνικών επιχειρήσεων που διεθνοποιούνται στο εξωτερικό.

Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τον κλάδο 

της γρήγορης εστίασης.

Τέλος, το όγδοο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην παρουσίαση των 

εστιατορίων γρήγορης εστίασης «Goody's».

Συγκεκριμένα, η Goody's δραστηριοποιείται στην Ελλάδα επί 30 

χρόνια. Είναι μια από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες αλυσίδες εστιατορίων 

γρήγορης εστίασης στον ευρωπαϊκό χώρο. Στην Ελλάδα, θεωρείται ηγετική 

μορφή στον κλάδο της έχοντας μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες εταιρίες 

του ίδιου κλάδου. Διακρίνεται για την ποιότητα των προϊόντων της, τη μεγάλη 

ποικιλία τους αλλά και την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών της. Παρ' 

όλα αυτά η προσπάθεια διεθνοποίησής της, η οποία άρχισε το 1997 δεν ήταν 

η πλέον πετυχημένη. Αφού, παρά το γεγονός ότι στην Κύπρο τα 

αποτελέσματα επέκτασής της κρίνονται ικανοποιητικά, στη Βουλγαρία, 

δυστυχώς η προσπάθεια ναυάγησε, παρά τα αρχικά θετικά σχόλια. Αλλά και 

στην Πορτογαλία επίσης, η εταιρία δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει απέναντι 

στον ανταγωνισμό, παρ' ότι είχε κάνει ένα καλό ξεκίνημα.



1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

1.1. Η γενική έννοια της στρατηγικής

Πολλοί συγγραφείς μίλησαν για τη στρατηγική και έδωσαν ένα δικό τους 

ορισμό. Ο Alfred Chandler (Παπαδάκης, 2002α) ορίζει τη στρατηγική ως:

«τον καθορισμό των βασικών μακροχρόνιων στόχων και σκοπών 

μιας επιχείρησης και την υιοθέτηση μιας σειράς πράξεων και τον 

προσδιορισμό των αναγκαίων μέσων για την πραγματοποίηση αυτών 

των στόχων».

Κατά τους Hofer και Schendel (1978): «στρατηγική είναι η

ανπστοίχιση που κάνει ένας οργανισμός μεταξύ των εσωτερικών του 

πόρων ικανοτήτων, των ευκαιριών και κινδύνων που δημιουργούνται 

στο εξωτερικό του περιβάλλον».

Τέλος, σύμφωνα με τον Igor Ansoff (1985) δίνεται ο εξής ορισμός:

«στρατηγική είναι μια κοινή γραμμή μεταξύ των δραστηριοτήτων 

του οργανισμού και των προϊόντων του ή αγορών του, που 

καθορίζουν τη βασική φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

πριν, τώρα, και στο μέλλον».

Η ύπαρξη στρατηγικής δείχνει ότι η επιχείρηση έχει έναν σαφή 

προσανατολισμό. Είναι οργανωμένη προγραμματίζοντας τις επόμενες κινήσεις 

της και γνωρίζει τις δυνατότητάς της. Ακολουθεί μια πορεία που την 

διαφοροποιεί έναντι του ανταγωνισμού. Αυτές είναι κάποιες γενικές αρχές τις 

οποίες ο κάθε επιχειρηματίας τις αντιλαμβάνεται διαφορετικά και με 

διαφορετικό τρόπο θα τις χρησιμοποιήσει.

Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης όπου πλέον μέσα από το 

διαδίκτυο γίνονται αγοραπωλησίες προϊόντων και υπηρεσιών κάθε είδους η 

χάραξη της στρατηγικής της επιχείρησης είναι δύσκολη. Στο χαοτικό αυτό 

περιβάλλον εκτός του ότι ο ανταγωνισμός έρχεται από παντού, υπάρχουν
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δραματικά απρόβλεπτα γεγονότα που επηρεάζουν άμεσα την επιχείρηση, 

όπως το τρομοκρατικό χτύπημα της ΙΙ^ Σεπτεμβρίου ή ο πόλεμος στο Ιράκ. 

Δυσχεραίνεται έτσι ακόμα περισσότερο η επίτευξη της σωστής στρατηγικής 

της επιχείρησης. Επιπλέον, τα τελευταία τρία χρόνια, η επιχείρηση έχει να 

αντιμετωπίσει και μια παγκόσμια οικονομική ύφεση.

Κατά συνέπεια το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης βομβαρδίζεται 

συνεχώς από δυσμενείς συγκυρίες, στις οποίες η επιχείρηση οφείλει να 

αντεπεξέλθει επιτυχώς για να επιβιώσει. Από την άλλη μεριά το εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης είναι καλύτερα προσδιορίσιμο και μπορεί η 

επιχείρηση με κατάλληλους χειρισμούς να βρει την χρυσή τομή, ώστε να 

υπάρχει ισορροπία και ανάπτυξη.

Η στρατηγική συνδυάζει το εσωτερικό με το εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης και οδηγείται στο μέλλον ολόκληρη η επιχειρησιακή μονάδα με 

συγκεκριμένες κινήσεις αποδεκτές από όλους τους παράγοντες (ανθρώπινο 

δυναμικό, διοίκηση, οικονομικοί πόροι, εξωτερικό περιβάλλον κλπ). Σύγχρονες 

στρατηγικές αποφάσεις ορίζονται:

οι υψηλοί αλλά όχι παράλογοι στόχοι που βάζει η επιχείρηση, με 

δυνατότητα υλοποιήσεως μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 

+ η συνεχής αναζήτηση για νέες αγορές και ευκαιρίες προσελκύοντας 

νέους πελάτες

+- η εξυπηρέτηση ενός μακροχρόνιου σκοπού, πέρα από τα κέρδη της

-·- η ενθάρρυνση νέων ιδεών από στελέχη μέσα από την επιχείρηση

*- η δημιουργική δουλειά από το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης 

■*- οι καινοτομίες με περιορισμένο συνολικό ρίσκο

η αποφυγή στο συγκεντρωτισμό στη διοίκηση της επιχείρησης και 

διαφοροποίηση των διοικητικών κέντρων για ευελιξία και ταχύτερη λήψη 

αποφάσεων

*- η αντίδραση στις μεταβολές των συνθηκών της αγοράς κα επιλογή 

στον συμβιβασμό

* η επιτυχία στη λειτουργική οργάνωση και ανάπτυξη όλων των 

τμημάτων της επιχείρησης

10



Τα παραπάνω αποτελούν μέρος της στρατηγικής και της γενικότερης 

οργάνωσης της επιχείρησης σύμφωνα με τις αντιλήψεις του κάθε 

επιχειρηματία. Ωστόσο, διακρίνονται, τέσσερις απλοί κανόνες στρατηγικής 

που προσδίδουν μια σύγχρονη αντίληψη της έννοιας (Φαναριώτη, 2001).

Διατήρηση μιας απόστασης από τους ''άλλους". Η επιχείρηση πρέπει να 

βρίσκεται σε απόσταση από τους ανταγωνιστές της έχοντας ένα συγκριτικό 

πλεονέκτημα

+ Κατεύθυνση προς ''συγκεκριμένο χώρο". Η επιχείρηση να έχει 

ξεκάθαρο το προϊόν ή την υπηρεσία που παράγει χωρίς να προσπαθεί να 

προσφέρει πολλά διαφορετικά προϊόντα μαζί που ανήκουν σε άλλο χώρο

Πορεία με σταθερή ταχύτητα. Πρόβλημα είναι οποιεσδήποτε μεγάλες 

απώλειες ή κέρδη

*- Αποφυγή εμποδίων. Η επιχείρηση οφείλει με ευελιξία να αποφεύγει 

όλα τα εμπόδια

Αυτοί οι απλοί κανόνες αποτελούν μια στρατηγική αντίληψη διαφορετική 

για κάθε επιχείρηση και εφόσον εφαρμοστούν η επιχείρηση έχει περισσότερες 

πιθανότητες ανάπτυξης.

1.2. Η αναγκαιότητα της στρατηγικής

Ο αντικειμενικός σκοπός κάθε επιχείρησης είναι η επίτευξη των στρατηγικών 

της στόχων. Κι αυτό γιατί με την επίτευξη μιας στρατηγικής οι αποφάσεις 

αλλά και ο τρόπος δράσης είναι κοινός σε όλα τα στελέχη. Αυτός είναι και ο 

λόγος που η στρατηγική πρέπει να είναι κατανοητή και αποδεκτή από όλους 

μέσα στην επιχείρηση. Πρέπει όλα τα άτομα να καταλαβαίνουν πως πρέπει να 

δρουν σε ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται και που η εισροή 

πληροφοριών είναι συνεχής και αδιάκοπη, αφού ο όγκος είναι τεράστιος και 

δύσκολος στην επεξεργασία του.

Εάν σε κάποια επιχείρηση δεν υπάρχει στρατηγική, η επιχείρηση δεν 

μπορεί να δράσει. Δεν μπορεί να αντεπεξέλθει με ορθό τρόπο στις δεκάδες 

αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται καθημερινά. Η ύπαρξη στρατηγική ς 

οδηγεί στη λήψη ορθών και ισορροπημένων αποφάσεων. Είναι δυνατή η
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επεξεργασία του όγκου των πληροφοριών που έρχεται καθημερινά στην 

επιχείρηση με σκοπό την καλύτερη απόφαση για την επιχείρηση.

Η στρατηγική αποτελεί ουσιαστικά την ταυτότητα μιας επιχείρησης. 

Κατανοώντας τη στρατηγική μπορείς να κατανοήσεις τον τρόπο δράσης μιας 

επιχείρησης. Μας βοηθάει να απαντήσουμε στο ερώτημα «τι επιχείρηση 

είμαστε» και «ποια είναι η θέση μας απέναντι στους ανταγωνιστές μας». 

Μπορούμε να αντιληφθούμε ποιες είναι οι δυνάμεις και ποιες οι αδυναμίες της. 

Ποιες οι ευκαιρίες και ποιες οι απειλές. Λάθος κατανόηση της στρατηγικής 

μπορεί να οδηγήσει τα στελέχη σε διχογνωμία τέτοια, ώστε το ίδιο πράγμα 

άλλοι να το θεωρούν ευκαιρία και άλλοι απειλή. Ενώ μια πλήρης κατανοητή 

στρατηγική βοηθά την επιχείρηση να αντιδρά σαν μια γροθιά και όλα τα 

στελέχη της να παίρνουν αποφάσεις προς την ίδια κατεύθυνση.

Τελικά η στρατηγική οδηγεί την επιχείρηση στον αντικειμενικό της 

σκοπό. Στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που θα 

βοηθήσει την επιχείρηση να υποσκελίσει τους αντιπάλους της.

1.3.Τα χαρακτηριστικά μιας οργανωμένης στρατηγικής

Οι αποφάσεις που θα λάβει μια επιχείρηση και οι οποίες θα αφορούν το 

μέλλον της πρέπει να οδηγούνται από μια στρατηγική, ικανή να ενισχύει αυτές 

τις αποφάσεις ως τις πλέον σωστές για την επιχείρηση (Francis, 1995). Έτσι, η 

επιλεγμένη στρατηγική θα πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά απαραίτητα 

για την εξέλιξή της.

α) Η επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον 

στο οποίο κινείται. Επειδή το περιβάλλον όμως είναι συνεχώς εναλλασσόμενο 

η επιχείρηση θα πρέπει συνεχώς να το αναλύει και να γνωρίζει τη θέση της σ' 

αυτό, με απώτερο σκοπό να μπορεί, μεταβάλλοντας τον τρόπο δράσης της, να 

πετυχαίνει τους στόχους που θέτει.
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β) Είναι αντιληπτό ότι η επιχείρηση προσπαθεί να επιτύχει την 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απέναντι στις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο με αυτήν. Αυτό θα το καταφέρει 

μελετώντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία της, επικεντρώνοντας στα 

χαρακτηριστικά που θα την βοηθήσουν να διαφοροποιηθεί από τους 

ανταγωνιστές της.

γ) Ένα ακόμα σημείο είναι η μελέτη των ευκαιριών και των απειλών. 

Πρέπει να εντοπίζει τα κατάλληλα σημεία μέσα στο εναλλασσόμενο 

περιβάλλον που δρα, ώστε να μεταβάλλει κατάλληλα της δραστηριότητές της 

και σε ποιότητα αλλά και σε ποσότητα με σκοπό την απόλυτη επιτυχία.

δ) Τέλος, σημαντικό σημείο είναι η μελέτη των καταναλωτών που την 

αφορούν, δηλαδή το "target group". Σκοπός της εταιρίας είναι να γνωρίζει 

ποιοι είναι οι υποψήφιοι καταναλωτές των προϊόντων της και ποιες είναι οι 

απαιτήσεις τους από αυτά. Έτσι, γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα 

ικανοποιήσει τους πελάτες της, θα μπορέσει να ολοκληρώσει τη σωστή 

στρατηγική απόφαση για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς.
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2. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.1.Διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα έναντι 

εσωτερικής

Όταν μια επιχείρηση κάνει προσπάθεια για διεθνοποίηση, ουσιαστικά 

προσπαθεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες της επιχείρησης από το εσωτερικό 

προς το εξωτερικό. Όμως στην προσπάθεια αυτή η επιχείρηση αντιμετωπίζει 

διαφορετικά δεδομένα από αυτά που ήδη γνωρίζει από την εσωτερική της 

δράση. Διάφορα προβλήματα, όπως: το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο διαφορετικός πληθωρισμός, η διαφορετική 

κουλτούρα είναι μερικά μόνο από αυτά που συναντάει και πρέπει να 

αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο από αυτά που αντιμετωπίζει στο εγχώριο 

περιβάλλον, αλλά και αυτά τα οποία θα οδηγήσουν την επιχείρηση στο 

παγκόσμιο περιβάλλον (Παπαγεωργίου, 1990). Και βέβαια όλα αυτά που 

συγκροτούν το επιχειρηματικό κλίμα σε μια χώρα είναι οι παράγοντες που 

όταν έχουν τη κατάλληλη μορφή βοηθούν για την προσέλκυση του διεθνούς 

επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Οι διαφορές στις "Επιχειρηματικές Συνθήκες" μεταξύ εσωτερικού και 

εξωτερικού, δυνατό να προκύψουν από :

• τη γεωγραφική θέση

• το κλίμα και πληθυσμό της χώρας

• τις φυσικές παραγωγικές πηγές

• το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης

• το Τραπεζικό και Πιστωτικό Σύστημα

• την πολιτική και κοινωνική κατάσταση μιας χώρας

• την ύπαρξη ή μη, συστήματος δασμών ή άλλων επιδοτήσεων ή

περιορισμών από το Κράτος

• το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων της χώρας

• την ύπαρξη ή μη εξειδικευμένου προσωπικού
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• τη δυνατότητα που έχει η χώρα να προσαρμοσθεί σε νέες συνθήκες και 

να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές που θα δημιουργήσουν το 

κατάλληλο επιχειρηματικό κλίμα, και πολλούς άλλους παράγοντες.

Βέβαια η μελέτη όλων αυτών των συνθηκών από μια επιχείρηση που 

διεθνοποιείται έχει ως σκοπό να κάνει ικανή την επιχείρηση να αντεπεξέλθει 

στις απαιτήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος.

2.2. Προσεγγίσεις της διεθνούς παραγωγής

Βασιζόμενοι στις αναλύσεις των καθηγητών Buckley και Cantwell 

(Παπαδάκης, 2002α) μπορούμε να διακρίνουμε εφτά βασικές προσεγγίσεις 

αναφορικά με την διεθνή παραγωγή:

α) Η προσέγγιση του "Κύκλου του Προϊόντος" (μια μακρο

οικονομική αναπτυξιακή προσέγγιση).

Η προσέγγιση αυτή αναπτύχθηκε βασικά από τον Vernon και βασίζεται 

στην αλληλοεπίδραση εξελισσόμενων προτύπων ζήτησης και παραγωγικών 

δυνατοτήτων. Η λογική της προσέγγισης αυτής συνίσταται στο ότι μια 

εταιρεία θα διεθνοποιήσει την παραγωγή της όταν το άθροισμα του οριακού 

κόστους παραγωγής για εξαγωγές και εξαγωγικών μεταφορικών εξόδων 

ξεπεράσει το κόστος παραγωγής στην αλλοδαπή αγορά.

β) Η προσέγγιση της "Δύναμης της Αγοράς" (Market Power 

Approach)

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στις ιδέες του Hymer (Παπαγεωργίου, 

1990) και ορίζει ότι οι επιχειρήσεις διεθνοποιούν την παραγωγή τους, ούτως 

ώστε να αυξήσουν την δύναμή τους στην αγορά και με τον τρόπο αυτό τη 

διαπραγματευτική τους δύναμη, τόσο εσωτερικά (έναντι των κυβερνήσεων και 

των οργανωμένων συμφερόντων) όσο και διεθνώς (έναντι διεθνών ή 

περιφερειακών οργανισμών). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την προσέγγιση 

αυτήν, η διεθνοποίηση της παραγωγής από τις επιχειρήσεις αποσκοπεί στη 

μείωση του εσωτερικού ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν
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επιτύχει το σχηματισμό εσωτερικών ολιγοπωλίων, καθώς και στην αύξηση των 

εμποδίων σε νέες συμμετοχές στον ολιγοπωλιακό αυτόν ανταγωνισμό. 

γ) Η προσέγγιση του ' 'Συναλλακτικού Κόστους' '(Transaction Cost 

Approach) ή της ’'Εσωτερϊκευσης' '(Internalization Approach)

Η βασική θέση της προσέγγισης αυτής είναι ότι: όταν μια επιχείρηση 

υπολογίσει ότι το συναλλακτικό κόστος μίας ελεγχόμενης απ' αυτήν 

συναλλαγής είναι χαμηλότερο από το κόστος εκτέλεσης της συναλλαγής αυτής 

σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς, τότε η επιχείρηση προχωρεί σε 

’ ’εσωτερίκευση της αγοράς’ ’ με σκοπό να μειώσει το συναλλακτικό κόστος 

και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της θεωρίας της διεθνούς παραγωγής. 

Οι υποστηριχτές της προσέγγισης αυτής επικεντρώνουν την ανάλυσή τους 

στις διασυνοριακές δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας (value-added 

activities) των διεθνικών επιχειρήσεων (Χατζηδημητρίου, 2003). Τέλος, η 

λογική αυτής της προσέγγισης είναι ότι: η εσωτερίκευση των αγορών από τις 

επιχειρήσεις μειώνει το συναλλακτικό κόστος των τελευταίων. 

δ) Η Εκλεκπκή Προσέγγιση

Η προσέγγιση αυτή αναπτύχθηκε από τον J. Dunning στη δεκαετία του 

1980, σε μία προσπάθεια σύνθεσης των δύο κυρίαρχων τότε προσεγγίσεων 

(της δύναμης της αγοράς και της εσωτερϊκευσης). Η λογική της προσέγγισης 

αυτής βασίζεται στην υπόθεση ότι σε κάθε δεδομένη στιγμή, η έκταση και ο 

τρόπος διεθνούς παραγωγής καθορίζεται από τον συνυπολογισμό δυνάμεων 

τριών κατηγοριών: τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κάθε εταιρείας 

(οριζόμενα ως πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας), τα αναλαμβανόμενα από τις 

εταιρίες οφέλη από την εσωτερίκευση των αγορών (πλεονεκτήματα 

εσωτερϊκευσης) και τα αναλαμβανόμενα από ας εταιρείες οφέλη από την 

εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων στο εξωτερικό (πλεονεκτήματα 

εγκατάστασης).

ε) Πρότυπα Μεθόδων Εξυπηρέτησης Ξένων Α γορών

Οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης προσπαθούν να ερμηνεύσουν 

και να αναλύσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες μια επιχείρηση θα εξυπηρετήσει 

μία ξένη αγορά, με μία από ας διεθνοποιητικές στρατηγικές οι οποίες 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Η λογική της προσέγγισης αυτής είναι ότι
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συγκεκριμένες διεθνοποιητικές στρατηγικές είναι πιο αποτελεσματικές σε 

συγκεκριμένους τύπους αγορών.

στ) Η Προσέγγιση των "Σταδίων Ανάμειξης "(Stage of

Involvement)

Η προσέγγιση αυτή αναπτύχθηκε από Σκανδιναβούς ερευνητές στα 

μέσα της δεκαετίας του 1970 (Παπαδάκης, 2002α). Κεντρική της θέση είναι 

ότι η διεθνοποίηση της παραγωγής από μία επιχείρηση πραγματοποιείται σε 

στάδια, πρώτο εκ των οποίων, είναι η ανάπτυξη της επιχείρησης αυτής στην 

εθνική της αγορά. Οι υποστηρικτές της προσέγγισης διαγιγνώσκουν έτσι μία, 

βήμα προς βήμα, εξελικτική επέκταση των δραστηριοτήτων των 

επιχειρήσεων: από μη συχνές εξαγωγικές δραστηριότητες, σε εξαγωγική 

δραστηριότητα μέσω ανεξαρτήτων αντιπροσώπων, κατόπιν σε πωλήσεις μέσω 

θυγατρικών και τέλος στην ανάπτυξη παραγωγικών/ κατασκευαστικών 

δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Μια διαφορετική εκδοχή της προσέγγισης 

αυτής διαβλέπει, μία βήμα προς βήμα διείσδυση της επιχείρησης σε ξένες 

αγορές, αρχής γενομένης από τις εγγύτερα στην επιχείρηση ψυχολογικά και 

συχνά, γεωγραφικά αγορές, με σταδιακή επέκταση προς τις πιο 

απομακρυσμένες.

ζ) Συνεργασίες, Συμμαχίες και Δίκτυα

Οι προσεγγίσεις αυτές έχουν προσφάτως αναπτυχθεί για να 

ερμηνεύσουν την παρατηρούμενη μετατόπιση από παραδοσιακές μορφές 

διεθνοποιητικών στρατηγικών σε άτυπες μορφές επιχειρηματικής συνεργασίας, 

όπως οι στρατηγικές συμμαχίες και τα επιχειρηματικά δίκτυα (business 

networks). Το αντικείμενο έρευνας και ανάλυσης των νέων αυτών 

προσεγγίσεων είναι τα δίκτυα αυτά, καθώς και η αλληλοεπίδραση των 

εταιριών-μελών μέσα σ' αυτά. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι νέες αυτές 

προσεγγίσεις αποτελούν διεθνώς ’ ’θεωρία αιχμής’ ’ για τις διεθνοποιητικές 

στρατηγικές και εν πολλοίς οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις τους θα 

μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ’ ’ανορθόδοξες’ ’ σε σύγκριση με τις 

υπόλοιπες προαναφερθείσες προσεγγίσεις.
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2.3.Μοντέλα διεθνοποίησης

Σ' αυτήν την ενότητα θα παραθέσουμε παραδοσιακές προσεγγίσεις στη 

διεθνοποίηση. Στο πρότυπο της Ουψάλας κύριοι υποστηρικτές του 

συγκεκριμένου μοντέλου είναι οι Johanson και Wiedersheim- Paul 

(Παπαδάκης, 2002α). Η βασική υποστηρικτική έννοια που στηρίζεται σε ένα 

συμπεριφορικό και αναπτυξιακό μοντέλο της επιχείρησης είναι ότι:

«η επιχείρηση προχωρά σε όλο και μεγαλύτερες δεσμεύσεις στις αγορές 

εξωτερικού, καθώς μεγαλώνουν η εμπειρία και οι γνώσεις της αναφορικό με 

τις αγορές αυτές». Σε αυτό το πλαίσιο, ξεχωρίζουν οι εξής τέσσερις φάσεις 

διεθνοποίησης:

Ι.Διεθνοποίηση της επιχείρησης σε γειτονικές χώρες με μικρή 

δραστηριότητα

2. Διεθνοποίηση της επιχείρησης με έναν έμμεσο τρόπο

3. Διεθνοποίηση της επιχείρησης με υποκαταστήματα που

δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες

4. Διεθνοποίηση της επιχείρησης στην ολοκληρωμένη της μορφή με 

πώληση και παραγωγή σε άλλες χώρες

Επόμενο μοντέλο είναι το επιταχυνόμενο πρότυπο στο οποίο αναφέρεται πως 

η απόφαση της διεθνοποίησης είναι παρόμοια με την απόφαση για υιοθέτηση 

μιας καινοτομίας βασισμένης στο πρότυπο υιοθέτησης Rogers (Chetty & 

Campell-Hull, 2004).

Το επιταχυνόμενο πρότυπο είναι ένα πρότυπο το οποίο έχει πολλούς 

επικριτές, εξαιτίας του ότι θεωρείται πολύ αιτιοκρατικό, επειδή οι εταιρείες 

παρακάμπτουν διάφορα στάδια διεθνοποίησης, λόγω του ότι υπεραπλουστεύει 

μια σύνθετη διαδικασία, αλλά και αγνοεί τον αντίκτυπο των εξωγενών 

μεταβλητών.
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H «bom global» άποψη προσφέρει περισσότερο αντίθετη άποψη στο 

σκηνικό πρότυπο. Έτσι, οι εταιρείες δεν διεθνοποιούνται επαυξητικά αλλά 

εισάγονται στις νέες αγορές με ίδρυση νέων εταιρειών (Chetty & Campell-Hull, 

2004), ερχόμενη σε αντίθεση με τις άλλες παραδοσιακές απόψεις πως η 

επιχείρηση ξεκινά με εξαγωγές στηριζόμενη σε ισχυρές εγχώριες πωλήσεις. 

Εδώ καθορίζεται ως bom global επιχείρηση αυτή που από την έναρξή της 

επιδιώκει να αποκτήσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με τη χρήση 

των πόρων και πώληση αυτών σε διάφορες χώρες. Εδώ πρέπει να αναφερθεί 

ότι πολλοί/ές διευθυντές/ριες θεωρούν ότι γνωρίζουν την αγορά, ενώ η άγνοια 

τους είναι μεγαλύτερη από το αναμενόμενο. Έτσι, οι επιχειρήσεις βρίσκονται 

στην "επίδραση κλονισμού" στα πρώτα στάδια αφού αντιμετωπίζουν 

καταστάσεις διαφορετικές από το αναμενόμενο.

Στο σημείο αυτό πρέπει να οριστεί η έννοια της ψυχικής απόστασης από 

τη μητρική χώρα και η οποία είναι αυτή που καθορίζει την σειρά ενεργειών 

επέκτασης της επιχείρησης σε νέες αγορές. Έτσι, ως ψυχική απόσταση 

ορίζεται: η δυσκολία ροής της πληροφόρησης μεταξύ των χωρών και 

ειδικότερα ο βαθμός διαφοροποίησης του πολιτικού, πολιτιστικού, 

οικονομικού, νομικού πλαισίου, οι διαφορές στο επίπεδο ανάπτυξης και στη 

γενικότερη κουλτούρα του επιχειρείν .

Η ψυχική απόσταση μεταξύ της μητρικής χώρας και της χώρας στην 

οποία η εταιρία θέλει να δραστηριοποιηθεί, είναι αυτή που καθορίζει το πώς 

θα δράσει η επιχείρηση. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως, όσο πιο μεγάλη 

είναι η ψυχική απόσταση μεταξύ της μητρικής χώρας και της αγοράς-στόχο 

τόσο μεγαλύτερο θεωρείται το ρίσκο που αναλαμβάνει η επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται. Έτσι, οι επιχειρήσεις προτιμούν τις κοντινές ψυχικά χώρες 

για την έναρξη των προσπαθειών διεθνοποίησης ώστε να αντιμετωπίζουν τα 

λιγότερα προβλήματα.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά τη διεθνοποίηση μιας επιχείρησης 

εξαρτάται από δύο παράγοντες: α) το βαθμό παγκοσμιοποίησης του κλάδου 

δραστηριοποίησης και β) το βαθμό διεθνοποίησης της επιχείρησης. Έτσι, σε 

κλάδους με τοπικό ή περιφερειακό ανταγωνισμό η διαδικασία διεθνοποίησης 

γίνεται με σταδιακές επενδύσεις και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχική
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απόσταση. Αντίθετα σε κλάδους με παγκόσμιο ανταγωνισμό οι ενέργειες 

πρέπει να είναι πιο αποφασιστικές. Επειδή ο ανταγωνισμός είναι πιο ισχυρός 

και οι διάφορες εξωγενείς μεταβλητές είναι πιο εμφανείς, απαιτείται μια 

γρήγορη σε ρυθμό επένδυση μεγάλων κεφαλαίων τα οποία θα επιτρέψουν 

στην επιχείρηση να αποκτήσει στην παγκόσμια αγορά του κλάδου μια βιώσιμη 

ανταγωνιστική θέση.

2.4. Ο λόγος που μια επιχείρηση ακολουθεί την στρατηγική της 

διεθνοποίησης

Όπως είναι γνωστό ο αντικειμενικός σκοπός κάθε επιχείρησης είναι η 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με απώτερο σκοπό την αύξηση 

των κερδών. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει η επιχείρηση να εκμεταλλεύεται 

κάθε ευκαιρία που της παρουσιάζεται. Γιατί η μη εκμετάλλευση αυτών των 

ευκαιριών μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα προβλήματα ακόμα και στην 

εγχώρια αγορά (Παπαδάκης, 2002α). Έτσι οι λόγοι που οδηγούν μια 

επιχείρηση στην προσπάθεια για διεθνοποίηση είναι:

1) Κατά την διεθνοποίηση μιας επιχείρησης πολύ σημαντικός είναι ο χρόνος 

που γίνεται η διεθνοποίηση αυτή. Γνωστό είναι ότι μια επιχείρηση που 

εισέρχεται πρώτη στο διεθνή στίβο σε έναν κλάδο καταφέρνει να κερδίσει 

μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και να θέσει τα δικά της δεδομένα, ώστε να 

δυσκολέψει την είσοδο στον κλάδο νέων εταιριών.

2) Εδώ και δεκαετίες το δέλεαρ για τις επιχειρήσεις είναι οι αγορές της 

Αμερικής και της Ευρώπης, για αυτό και επενδύονται τεράστια ποσά ξένων 

κεφαλαίων. Έτσι είναι σύνηθες φαινόμενο η εξαγορά επενδύσεων στην 

Αμερική από εταιρίες της Ευρώπης.

3) Μια χώρα οικονομικά ανεπτυγμένη είναι λογικό να έχει αγορά κορεσμένη 

από επιχειρήσεις. Έτσι, πολλές φορές η διεθνοποίηση είναι μονόδρομος αφού 

γίνεται προσπάθεια για εκμετάλλευση παρθένων ακόμα αγορών, όπως είναι 

της ανατολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα της Κίνας.

4) Με την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και τη δημιουργία μεγάλων 

εμπορικών συνασπισμών, πολλοί περιορισμοί και εμπόδια στις διάφορες
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χώρες, εάν δεν έχουν καμφθεί εντελώς, έχουν τουλάχιστον χαλαρώσει. Έτσι, 

δημιουργούνται νέες ευκαιρίες σε νέες αγορές για ανάπτυξη. Χαρακτηριστικά 

βλέπουμε την ιδιωτικοποίηση μεγάλων κρατικών εταιριών που οδηγούν στη 

δημιουργία ευκαιριών. Ενδεικτικά αναφέρονται: τα πετρέλαια της Ουκρανίας ή 

οι τηλεπικοινωνίες των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.

5) Πολλές εταιρίες που αποτελούν τους προμηθευτές άλλων εταιριών 

οδηγούνται υποχρεωτικά σε διεθνοποίηση λόγω των εταιριών που 

προμηθεύουν. Και αυτό γιατί οι εταιρίες που διεθνοποιούνται ζητούν από τους 

προμηθευτές τους να διεθνοποιηθούν, ώστε να τους καλύπτουν τις ανάγκες 

στις νέες αγορές. Από την πλευρά τους οι προμηθευτές φοβούμενοι τις νέες 

συμφωνίες των επιχειρήσεων με άλλους προμηθευτές στις νέες χώρες, οι 

οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε λύση της συνεργασίας τους οδηγούνται σε 

διεθνοποίηση ακολουθώντας τα βήματα της επιχείρησης που προμηθεύουν. 

Δημιουργώντας έτσι και την ευκαιρία για νέες συνεργασίες στο εξωτερικό.

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω η διεθνοποίηση είναι ένας 

δρόμος που αργά ή γρήγορα μια επιχείρηση μπορεί να ακολουθήσει είτε για 

αποφυγή των δημιουργούμενων κινδύνων είτε για την εκμετάλλευση των 

ευκαιριών που μπορούν να εμφανιστούν.

2.5. Η εξέλιξη της επιχείρησης από την απόφαση της να 

διεθνοποιηθεί και έπειτα

Η διεθνοποίηση μιας επιχείρησης δεν είναι μια απλή διαδικασία που 

συντελείται από στιγμή σε στιγμή. Είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να 

χωριστεί σε στάδια ανάλογα με τη θέση, τη στιγμή και την εμπειρία της 

επιχείρησης. Εξαλλου η επιχείρηση συνεχώς εκπαιδεύεται, μαθαίνει και 

ωριμάζει έτσι ώστε να μπορεί να αντεπεξέρχεται στα νέα δεδομένα που 

αντιμετωπίζει. Ένας τρόπος μέτρησης για τα διάφορα στάδια διεθνοποίησης 

είναι ο βαθμός δέσμευσης της επιχείρησης.

Στο πρώτο στάδιο η δέσμευση είναι μηδενική. Σ' αυτή τη φάση η εταιρία 

κάνει δειλά βήματα μόνο με εξαγωγικές ενέργειες. Μη γνωρίζοντας το διεθνές 

περιβάλλον και λόγω έλλειψης εμπειρίας οι κινήσεις είναι προσεκτικές. Βέβαια
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με το πέρασμα του χρόνου όσο αποκτά εμπειρίες στον τρόπο λειτουργίας των 

διεθνών αγορών και όσο αυξάνεται η ωριμότητα της αντικαθιστά την 

πλατφόρμα μηδενικής δέσμευσης με μια πιο αυξημένη που μπορεί να πάρει 

και τη μορφή αντιπροσώπου στην νέα αγορά. Έτσι, περνάμε στο δεύτερο 

στάδιο που ναι μεν έχουμε κάποιο βαθμό δέσμευσης αλλά ταυτόχρονα δεν 

υπάρχει καμιά νομικού ή φυσικού προσώπου δέσμευση στη νέα χώρα. Στο 

τρίτο στάδιο και ανάλογα με τα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς 

δραστηριοποίησης ο βαθμός δέσμευσης αυξάνεται και παίρνει τη μορφή 

συνεργασιών, franchising, παραγωγής κατόπιν αδείας, ίδρυσης θυγατρικών ή 

δημιουργίας στρατηγικών συμμαχιών (Ball κ.ά., 2004).

Όπως γίνεται αντιληπτό μία επιχείρηση κατά κανόνα αρχίζει τη 

δραστηριοποίηση της με αργούς ρυθμούς οι οποίοι μεταβάλλονται όσο 

αυξάνεται η εμπειρία της επιχείρησης καθώς και ο βαθμός δέσμευσης. Πάντως, 

ανάλογα με τη μορφή που θα πάρει η ενεργώς ανάμειξη της επιχείρησης στον 

διεθνή στίβο, μπορεί να εξάγει κάποιος χρήσιμα συμπεράσματα για την 

αποφασιστικότητα και την ισχύ της επιχείρησης καθώς και για την οργανωτική 

της δομή.
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3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

3.1 Η επιχειρηματική δραστηριότητα διεθνοποιείται

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα κεφάλαια, καθώς η επιχείρηση 

ωριμάζει, αποκτά εμπειρίες, αλλά και όσο μεταβάλλεται το τοπίο της αγοράς 

τόσο μεταβάλλεται και ο τρόπος δράσης της επιχείρησης. Συνήθως βέβαια οι 

συνθήκες και οι καταστάσεις που συναντάμε μας καθοδηγούν και στον τρόπο 

που θα δράσουμε, όπως επίσης και στην πολιτική που θα ακολουθήσουμε 

γενικότερα στην διεθνοποίηση της επιχείρησης.

Η επιχείρηση στην προσπάθειά της για διεθνοποίηση θα πρέπει να είναι 

ευέλικτη. Πρέπει να μπορεί να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία όπως επίσης να 

αποφεύγει και κάθε κίνδυνο (Παπαδάκης, 2002α). Να είναι σε θέση να 

εφαρμόσει ένα οποιοδήποτε πρότυπο απ' αυτά που αναφέραμε στα 

προηγούμενα κεφάλαια. Εάν απαιτηθεί να αποφύγει κάποια στάδια 

διεθνοποίησης αρκεί να καταφέρει να πετύχει τον σκοπό της. Και σκοπός στην 

επιχείρηση είναι να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις μεγάλες ευκαιρίες για 

κερδοφορία που δίνει η διεθνής αγορά. Βέβαια οι ενέργειες πρέπει να είναι 

προσεκτικές. Να μελετά δηλαδή όλους τους σταθμικούς και αστάθμητους 

παράγοντες ώστε να καταφέρει να επιβιώσει στο διεθνές προσκήνιο. Η διεθνής 

αγορά δεν συγχωρεί λάθη και κινήσεις που αρχικά μπορούν να θεωρηθούν 

ασήμαντες, επειδή απλώς δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά και να 

έχουν στη συνέχεια καταστροφικά αποτελέσματα για την επιχείρηση, τόσο 

οικονομικά όσο και κύρους, ώστε να την οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε 

μαρασμό.

3.2. Μορφές διεθνοποίησης της επιχείρησης

Ήδη έχει αναφερθεί ότι μια επιχείρηση για να διεθνοποιηθεί, είναι απαραίτητο 

να περάσει από κάποια βασικά στάδια. Πέρα από αυτό όμως οφείλει να
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γνωρίζει εκ των προτέρων ποια μέθοδο διεθνοποίησης πρέπει να ακολουθήσει. 

Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζουμε τις εναλλακτικές μεθόδους 

διεθνοποίησης όπως:

♦ Άυεση ΕΕανωνική Δοάση

Είναι η πιο διαδεδομένη μορφή διεθνοποίησης. Υπολογίζεται ότι το 30-40% 

των πωλήσεων στο διεθνές εμπόριο γίνονται με αυτό τον τρόπο. Στην άμεση 

εξαγωγική δραστηριότητα (Ball κ.ά., 2004) η επιχείρηση εξάγει τα παραγόμενα 

στη μητρική χώρα προϊόντα, στη χώρα-στόχο, χωρίς διαμεσολάβηση τρίτων 

και χωρίς να είναι απαραίτητο να εγκαταστήσει παραγωγικές ή άλλου είδους 

λειτουργίες σε αυτή. Γι' αυτό το λόγο, τη μέθοδο αυτή προτιμούν 

επιχειρήσεις οι οποίες για πρώτη φορά δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά 

και επομένως εκτιμούν ότι δε διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία. Ακόμη, 

μικρού μεγέθους επιχειρήσεις που δεν έχουν τα κεφάλαια για άμεση ξένη 

επένδυση.

Παρ' όλα αυτά, προβλήματα μπορούν να παρουσιαστούν, σε περίπτωση 

υψηλού κόστους μεταφοράς ή απαγορευτικών δασμών. Είναι προφανές ότι 

πρόβλημα παρουσιάζεται επίσης όταν η μητρική χώρα δεν αποτελεί τον 

άριστο τόπο παραγωγής για το προϊόν, όταν δεν εξασφαλίζει ελάχιστο κόστος 

παραγωγής. Ενώ συγχρόνως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την 

πιθανότητα το ίδιο προϊόν να μην είναι κατάλληλο για όλες τις αγορές.

*- Παοανωνή κατά παοαννελία

Η μέθοδος αυτή ισχύει ό,τι και στην άμεση εξαγωγική δράση, μόνο που εδώ η 

εξαγωγική προσπάθεια δεν έχει μια συνέχεια. Η επιχείρηση περιμένει από τους 

πελάτες της μια παραγγελία (Ball κ.ά., 2004) και μόνο τότε προβαίνει στην 

παραγωγή. Πρόκειται για περιστασιακή εξαγωγική προσπάθεια η οποία 

αποβλέπει κυρίως στην κάλυψη της περίσσιας παραγωγικής δυναμικότητας της 

επιχείρησης. Δεν δημιουργούνται μακροχρόνιοι δεσμοί μεταξύ παραγωγού και 

αγοραστή.
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♦ ΕΕανωνέε υε Διαυεσολαβητέε

Υπάρχει άμεση σχέση με την προηγούμενη μέθοδο μόνο που τώρα η 

επιχείρηση συνεργάζεται με εταιρείες εξαγωγικού προσανατολισμού, με 

εταιρείες διεθνούς εμπορίου, με εξαγωγικούς οίκους ή με ενώσεις, 

προκειμένου να εξασφαλίσει τα κανάλια διανομής και το μάρκετινγκ της εται

ρείας. Οι εταιρείες αυτές μπορεί να εκτελούν υπηρεσίες πρακτόρευσης ή να 

αποκτούν ιδιοκτησία επί του προϊόντος. Οι εξαγωγές με διαμεσολαβητές (Ball, 

2004) εκτός από τα μειονεκτήματα των άμεσων εξαγωγών που εξακολουθούν 

να ισχύουν, έχουν κόστος είτε με τη μορφή αμοιβής προς το διανομέα, σε 

περίπτωση παροχής υπηρεσιών πρακτόρευσης είτε επειδή επιτρέπεται στο 

διανομέα να αυξήσει την τιμή για να καλύψει τα έξοδα του και να κερδίσει. 

Στην τελευταία περίπτωση λειτουργεί ως έμπορος και απολαμβάνει εμπορικό 

κέρδος. Συνήθως, από την ίδια την εταιρεία, δεν υπάρχει άμεση δυνατότητα 

ελέγχου της συνολικής προώθησης του προϊόντος της στην ξένη αγορά.

+ Παοανωνή κατόπιν αδείαε

Στη μέθοδο αυτή ο αδειοδόχος παραχωρεί το δικαίωμα στον αδειολήπτη να 

παράγει και να διακινεί κάποιο προϊόν του πρώτου με αντάλλαγμα συνήθως 

κάποια αμοιβή με τη μορφή ποσοστού επί της τιμής ανά μονάδα προϊόντος. Η 

ιδιοκτησία μπορεί να αφορά κάποια πατέντα, τεχνογνωσία, εμπορικά σήματα, 

συγκεκριμένες τεχνικές μάρκετινγκ κ.ά. Είναι προφανές ότι με αυτό τον τρόπο 

η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να επιβαρυνθεί με κόστη εγκατάστασης και 

εδραίωσης σε μια ξένη αγορά (Hill, 2000). Υπό αυτή την έννοια πρόκειται 

ουσιαστικά για την πλέον ανέξοδη μέθοδο διεθνοποίησης, από την οποία 

όμως απορρέει μια σειρά μειονεκτημάτων.

Έτσι, καταρχήν, δεν ασκείται έλεγχος στην παραγωγή και διακίνηση του 

προϊόντος. Ως εκ τούτου, είναι αδύνατη η πραγματοποίηση οικονομιών 

κλίμακας από την παραγωγή σε μια μονάδα, καθώς και η απόκτηση 

μεγαλύτερης εμπειρίας και ικανότητας μέσω του αυξημένου όγκου 

παραγωγής.
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Επίσης, όταν μια επιχείρηση ανταγωνίζεται στο διεθνές περιβάλλον είναι 

συχνό το φαινόμενο να χρησιμοποιεί τα κέρδη από τις δραστηριότητες της σε 

μια χώρα για να στηρίξει ανταγωνιστικές στρατηγικές σε κάποια άλλη. 

Ωστόσο, είναι μάλλον απίθανο ο αδειολήπτης να της επιτρέψει να αντλήσει 

κέρδος μεγαλύτερο από το προσυμφωνημένο και να το χρησιμοποιήσει για να 

στηρίξει έναν άλλον αδειολήπτη. Όμως, το πιο σημαντικό μειονέκτημα 

παρουσιάζεται όταν η συμφωνία συνεπάγεται την παραχώρηση από τη 

μητρική εταιρεία μοναδικών ικανοτήτων στις οποίες στηρίζεται το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας αυτής.

Συναουολόνηση

Και εδώ ισχύει όσα αναφέραμε για την παραγωγή κατόπιν αδείας, μόνο που 

στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μόνο τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων 

που παράγονται αλλού και όχι επιτόπου παραγωγή όλου του προϊόντος.

4- Παοογή τΕΥνοννωσίαε

Σ' αυτή την περίπτωση έχουμε τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την επιχείρηση 

σε μια άλλη έναντι αμοιβής. Η τεχνογνωσία (Χατζηδημητρίου, 2003) μπορεί να 

περιλαμβάνει ευρεσιτεχνίες, εφευρέσεις και οτιδήποτε σχετίζεται με τον τρόπο 

παραγωγής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας.

Δικαιόνοηση

Υπάρχει σχετική ομοιότητα με την παραγωγή κατόπιν αδείας (Παπαδάκης, 

2002α). Όμως αφορά, κυρίως, την εξαγωγή υπηρεσιών και όχι την εξαγωγή 

άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ο δικαιοδόχος είναι υποχρεωμένος να διεξάγει 

τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που του παραχωρεί ο δικαιοπάροχος με 

συγκεκριμένο τρόπο. Ο τρόπος αυτός μπορεί να αφορά τον τρόπο παραγωγής 

και συσκευασίας, το μάρκετινγκ, το επώνυμο προϊόν κ.ά. Ο δικαιοδόχος 

συνεισφέρει το κεφάλαιο της αρχικής επένδυσης (π.χ. για αγορά/ενοικίαση 

του χώρου εγκατάστασης και την αγορά εξοπλισμού) και τις ικανότητες 

διοίκησης. Με αυτόν τον τρόπο ο δικαιοπάροχος, όπως και ο δικαιοδόχος δεν 

είναι υποχρεωμένος να επιβαρυνθεί με το κόστος εισόδου στη νέα αγορά, ενώ
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ταυτόχρονα αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς σε νέες αγορές, αφού δε 

χρειάζεται να συγκεντρώσει ο ίδιος τα κεφάλαια για την περαιτέρω ανάπτυξη 

του.

+- Επενδύσει υε "το κλαδί στο γέοι"

Πολλές φορές ένα έργο ανατίθεται στην επονομαζόμενη ανάδοχο εταιρεία η 

οποία αναλαμβάνει να το εκτελέσει και να το παραδώσει προς χρήση εντός 

ορισμένου χρόνου. Αυτές είναι συμφωνίες που γίνονται μεταξύ δύο εταιρειών 

για την κατασκευή μεγάλων έργων. Το ποσό με το οποίο θα αμειφθεί η 

ανάδοχος εταιρεία είναι προκαθορισμένο και στηρίζεται στο συνολικό κόστος 

της επένδυσης.

3.3 Η διεθνοποίηση με άμεση επένδυση στο εξωτερικό

Αυτή η μορφή διεθνοποίησης της επιχείρησης που επενδύει στο εξωτερικό 

διακρίνεται σε άμεσες ξένες επενδύσεις και σε διεθνείς επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου που διενεργούνται στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές και 

χρηματαγορές. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τις άμεσες ξένες επενδύσεις στις 

εξής κατηγορίες:

1. Πλήοηε Ιδιοκτησία

Η στρατηγική αυτή μπορεί να υπαγορεύεται από τη νοοτροπία της 

επιχείρησης, όπως στην περίπτωση της IBM, η οποία πίστευε ότι χωρίς πλήρη 

ιδιοκτησία το μακροπρόθεσμο κόστος θα ξεπερνούσε την αντίστοιχη ωφέλεια. 

Έχει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της παραγωγικής 

διαδικασίας από την εταιρεία. Συγχρόνως, εάν είναι επιτυχής, είναι και η πλέον 

επικερδής λύση. Όμως, είναι πολυδάπανη αφού απαιτείται η εγκατάσταση 

ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας στην ξένη χώρα (Κυρκίλης, 1998).

Πολλές φορές για να μάθει μια επιχείρηση τις ιδιαιτερότητες μιας νέας 

αγοράς και να έχει επιτυχημένη συνολική παρουσία, είναι απαραίτητο να
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επιβαρυνθεί με το κόστος των υπηρεσιών ειδικών συμβούλων ή συνεργατών 

στη συγκεκριμένη αγορά.

2. ΚοινοποαΕίεε

Αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ διεθνών εταιρειών, σύμφωνα με την οποία 

καθεμιά παραχωρεί κάποιους παραγωγικούς συντελεστές (π.χ. κεφάλαιο, 

τεχνογνωσία, οργάνωση πωλήσεων, εξοπλισμό κ.λπ.) και σχηματίζουν μια 

συμμαχία στην οποία οι εταίροι μοιράζονται όχι απαραίτητα σε ίση βάση τα 

περιουσιακά στοιχεία.

Στα πλεονεκτήματα των κοινοπραξιών αναφέρονται: α) μια επιχείρηση 

μπορεί να αισθάνεται ότι θα κερδίσει σε γνώση από το συνεργάτη που 

επιλέγει, τόσο ως προς τη νέα αγορά, όσο και ως προς την τεχνολογία της 

παραγωγής, β) σε πολλές χώρες η κυβέρνηση δε διευκολύνει τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις παρά μόνο όταν συνδέονται με εγχώριες επιχειρήσεις, πιστεύοντας 

ότι έτσι διαφυλάσσεται η κοινωνική συνείδηση στη νέα επιχείρηση, οπότε οι 

κοινοπραξίες είναι ο μόνος τρόπος εισόδου σε αυτές τις αγορές, γ) όταν τα 

κόστη εγκατάστασης και ο κίνδυνος της νέας επένδυσης είναι πολύ μεγάλα, 

τότε συμφέρει στην επιχείρηση να τα μοιραστεί. Ένα μειονέκτημα είναι ότι η 

κοινοπραξία δε δίνει στην επιχείρηση δυνατότητα απόλυτου ελέγχου ώστε να 

χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας για την επίτευξη στόχων 

διεθνούς στρατηγικής.

3. Στοατηνικέσ Συυυαγίεε

Είναι κι αυτή η στρατηγική ένα είδος κοινοπραξίας, όμως τώρα η συνεργασία 

αφορά πιο στρατηγικούς, πιο μακροπρόθεσμους στόχους. Οι συμμαχίες που 

συνάπτονται μεταξύ τοπικών και ξένων επιχειρήσεων πρέπει να είναι πολύ 

καλά σχεδιασμένες. Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η διαφορετική 

κουλτούρα που χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις και μπορεί να αποτελέσει 

σημαντικό εμπόδιο στην επιτυχία της συνεργασίας. Ένα άλλο πρόβλημα που 

συναντάται συχνά είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις συνήθως βλέπουν τις ξένες
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εταιρείες ως πηγή νέας τεχνολογίας και επενδύσεων, που θα τους φέρουν 

γρήγορα κέρδη.

Οι ξένες επιχειρήσεις από την άλλη, βλέπουν τους τοπικούς συμμάχους 

τους ως γνώστες της τοπικής αγοράς και αποβλέπουν σε πιο μακροπρόθεσμα 

κέρδη. Αυτή η διαφορά στόχων προκαλεί μεγάλες εντάσεις που μπορούν να 

οδηγήσουν σε αποτυχία της συμμαχίας.

4. EEavooic

Συχνά προσφέρει τον πιο γρήγορο τρόπο εισόδου και μάλιστα, συνήθως, σε 

συγκριτικά μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς σε σχέση με τις εναλλακτικές 

λύσεις που αναφέραμε.

S. Συυβόλαια υάνατίυεντ

Στην περίπτωση αυτή, ένας οργανισμός-προμηθευτής προσφέρει ένα πακέτο 

δεξιοτήτων σε έναν οργανισμό-πελάτη. Αυτό γίνεται μέσω της απόσπασης 

στελεχών του οργανισμού-προμηθευτή στον οργανισμό-πελάτη. Τα στελέχη 

αυτά δρουν ως εκπαιδευτές στον οργανισμό που αποσπώνται. Εδώ συνήθως 

δεν υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς θεμελιωδών ικανοτήτων, διότι είναι τα 

στελέχη του προμηθευτή που μετακινούνται προς τον πελάτη.
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4. ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

4.1. Η διεθνής ανταγωνιστική στρατηγική

Οι εταιρείες που ακολουθούν διεθνή ανταγωνιστική στρατηγική προσπαθούν 

να δημιουργήσουν αξία μεταφέροντας ικανότητες και προϊόντα στις ξένες 

αγορές, τέτοια που οι ξένοι ανταγωνιστές δεν διαθέτουν. Έτσι, πρέπει να 

υπάρξουν κάποιοι παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον της νέας 

χώρας ώστε να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση 

που θα δραστηριοποιηθεί σ' αυτή.

Σημαντικός παράγοντας είναι οι συντελεστές παραγωγής οι οποίοι 

αποτελούν τις αναγκαίες εισροές για την επίτευξη της παραγωγής (Στάγκος & 

Μπρεδήμας, 2000). Είναι κατανοητό ότι η εξασφάλιση ειδικευμένου και 

εκπαιδευμένου προσωπικού, απαραίτητων κεφαλαίων καθώς και πρώτων υλών 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την λειτουργία της επιχείρησης στη νέα 

χώρα δραστηριοποίησης.

Σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη μιας διεθνούς στρατηγικής 

ανταγωνιστικότητας αποτελεί και η εγχώρια αγορά. Η μεγάλη ζήτηση του 

προϊόντος στην εγχώρια αγορά μπορεί να μας δώσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, αφού μας δίνει τη δυνατότητα για εφαρμογή οικονομίας 

κλίμακας και μείωσης κόστους. Επίσης η επιτυχία του προϊόντος στην εγχώρια 

αγορά καθώς και η ικανοποίηση των αναγκών του αγοραστικού κοινού μπορεί 

να οδηγήσει σε διεθνή επιτυχία. Συνδυασμός των παραπάνω βοηθά την 

επιχείρηση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και προϊόντων που θα δώσουν το 

απαραίτητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ώστε η επιχείρηση να υπερτερεί 

έναντι ομοειδών επιχειρήσεων στην νέα χώρα δραστηριοποίησης που δεν 

εστιάζονται στο συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς.

Σπουδαίο ρόλο παίζουν και οι ήδη υπάρχοντες πελάτες μιας επιχείρησης. 

Οι ανάγκες τους και οι απαιτήσεις τους για καλύτερη ποιότητα και 

εξυπηρέτηση, καθώς και για την ύπαρξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σε ένα 

προϊόν, οδηγούν στη βελτίωσή του. Εάν μάλιστα οι απαιτήσεις της 

υπάρχουσας αγοράς συμπίπτουν με τις απαιτήσεις των μελλοντικών αγορών-
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στόχων τότε η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης στην επίτευξη των 

στόχων της για διεθνοποίηση θα είναι μεγαλύτερη.

Θέμα προς μελέτη στην διεθνή ανταγωνιστική στρατηγική αποτελούν οι 

σχετιζόμενες βιομηχανίες. Αποτελούν βασικό κομμάτι της παραγωγικής 

αλυσίδας μιας επιχείρησης αφού από αυτές εξαρτάται η παραγωγή κάποιων 

πρώτων υλών, όπως επίσης και των συμπληρωματικών τους προϊόντων. Για 

την επιτυχία της διεθνοποίησης μιας επιχείρησης σημαντικό ρόλο παίζει η 

ύπαρξη τέτοιων βιομηχανιών στην νέα χώρα δραστηριοποίησης. Η συνεργασία 

με αυτές θα οδηγήσει στην πιο γρήγορη αφομοίωση της επιχείρησης από την 

τοπική κοινωνία. Ακόμα βοηθά στο να γίνει η επιχείρηση πιο γρήγορα γνωστή 

και αποδεκτή.

Τέλος, σημαντικός παράγοντας είναι ο τρόπος δραστηριοποίησης καθώς 

και η στρατηγική της εταιρείας στην εγχώρια αγορά (Παπαδάκης, 2002a). Το 

κομμάτι της επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό επηρεάζεται 

άμεσα από τη δομή, λειτουργία, κουλτούρα και μέθοδο της μητρικής 

εταιρείας. Σύμφωνα με τον Porter ο εγχώριος ανταγωνισμός οδηγεί σε 

βελτίωση του παραγόμενου προϊόντος με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος εκμεταλλεύσιμο σε διεθνές επίπεδο.

Η σημαντικότητα των προαναφερόμενων παραγόντων είναι μεγάλη, 

χωρίς όμως αυτό να σημαίνει τη βέβαιη επιτυχία της επιχείρησης στην 

προσπάθεια της για διεθνοποίηση. Μια επιχείρηση που έχει όλα τα φόντα από 

άποψη αυτών των παραγόντων μπορεί κάλλιστα να αποτύχει, ενώ μια 

επιχείρηση με μειονεκτήματα να οδηγηθεί σε μια ανοδική και με χρυσά 

αποτελέσματα πορεία. Πάνω απ' όλα όμως ο πιο σημαντικός παράγοντας για 

την επιτυχία της διεθνοποίησης είναι η στρατηγική της επιχείρησης και η 

αποτελεσματικότητα της.

4.2. Η στρατηγική διεθνοποίησης σε επιμέρους κατηγορίες

Ο τρόπος επιλογής της διεθνούς ανταγωνιστικής στρατηγικής εξαρτάται από 

την στρατηγική της επιχείρησης. Άλλες επιχειρήσεις ακολουθούν στρατηγική 

κεντρικής διοίκησης όπου όλη η πορεία και ο τρόπος λειτουργίας εξαρτάται
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από τον τρόπο λειτουργίας της κεντρικής διοίκησης και άλλες λειτουργούν 

δίνοντας αυτονομία στις κατά τόπους θυγατρικές.

Σε αυτό το σημείο θα γίνει μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης της 

επιχειρηματικής στρατηγικής. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η 

διαφοροποίηση της στρατηγικής εξαρτάται τόσο από το γεωγραφικό εύρος 

δραστηριοποίησης της εταιρείας όσο και από την διαφοροποίηση του 

προϊόντος. Έτσι, όσο περισσότερα είναι τα προϊόντα και οι χώρες 

δραστηριοποίησης μιας επιχείρησης τόσο περισσότερο οδηγείται αυτή προς 

την επιχειρηματική στρατηγική διεθνοποίησης.

α) Πολυτοπική στρατηγική

Βασικός στόχος είναι η ανταπόκριση στις ανάγκες της κάθε περιοχής. Γίνεται 

διαφοροποίηση του προϊόντος δίνοντας έμφαση στις ανάγκες κάθε χώρα 

ξεχωριστά, χωρίς να αντιμετωπίζεται η αγορά-στόχος σαν διεθνή αγορά (Hitt, 

Ireland & Hoskisson, 2001). Έτσι επικεντρώνεται στον τοπικό ανταγωνισμό 

θεωρώντας ότι οι αγορές διαφέρουν μεταξύ τους και εμφανίζουν διαφορετικές 

ανάγκες. Το εύρος της αγοράς εξαρτάται από τα εθνικά σύνορα. Η 

συγκεκριμένη στρατηγική επιτυγχάνεται με τη δημιουργία όλης της 

παραγωγικής αλυσίδας στο νέο τόπο.

Το ότι μια επιχείρηση οδηγείται στη συγκεκριμένη στρατηγική οφείλεται 

κυρίως στην ανάγκη απόλυτης προσαρμογής στα τοπικά δεδομένα. Οι 

οικονομικές και πολιτικές απαιτήσεις της εκάστοτε χώρας, ο οικονομικός 

εθνικισμός που αντιμετωπίζεται με την αφοσίωση στην εγχώρια παραγωγή, ο 

περιορισμός των τιμών, τα υψηλά στάνταρ που θέτουν τα κυβερνητικά 

όργανα, καθώς και η απαίτηση υψηλής προσαρμοστικότητας από την εταιρεία 

οδηγούν στην εφαρμογή αυτής της στρατηγικής.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που προκύπτουν είναι: το κόστος 

δημιουργίας όλων των απαιτούμενων εγκαταστάσεων για την αλυσίδα 

παραγωγής, η έλλειψη σε μεγάλο βαθμό δυνατότητας για δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας και χαμηλού κόστους, αλλά και η πλήρης 

ανεξαρτητοποίηση του εκάστοτε κομματιού της εταιρείας που οδηγεί στην μη
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συμπόρευση της εταιρείας καθώς επίσης και στην μη μεταφορά γνώσεων και 

ικανοτήτων της μητρικής επιχείρησης.

β) Παγκόσμια Στρατηγική

Στόχος της εταιρείας είναι η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

κόστους. Η επιχείρηση αποκτά πλεονέκτημα στον "πόλεμο τιμών" της 

διεθνούς αγοράς. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση του προϊόντος καταφέρνοντας 

έτσι οικονομία κλίμακας χαμηλού κόστους λόγω της μαζικής παραγωγής 

(Παπαδάκης, 2002α). Η παραγωγή της επιχείρησης αυτής γίνεται είτε σε μια 

χώρα είτε σε ορισμένες επιλεγμένες χώρες οι οποίες μπορούν να δώσουν το 

πλεονέκτημα στο προϊόν.

Είναι μια στρατηγική που εφαρμόστηκε αρχικά στις δεκαετίες 70 και '80 

στις Ιαπωνικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στο χώρο των ηλεκτρονικών. 

Κύριο μέλημα είναι η επίτευξη χαμηλού κόστους κυρίως με μαζική παραγωγή 

σε προϊόντα όπου η ανταπόκριση σε ανάγκες τοπικού χαρακτήρα είναι 

περιορισμένη. Άρα υπάρχει δυνατότητα μη διαφοροποίησης του προϊόντος. 

Σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής είναι η δυνατότητα εκμετάλλευσης 

των καινοτομιών που βρέθηκαν είτε στο κεντρικό σημείο παραγωγής είτε σε 

κάποιο από τα υπόλοιπα άριστα σημεία.

Η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου οδηγεί τις επιχειρήσεις σε ένα 

οξύτατο διεθνή ανταγωνισμό με στόχο τη μείωση του κόστους. Έτσι εκ 

πρώτης όψεως επιχειρήσεις που λειτουργούν σε χώρες με χαμηλό κόστος 

φαίνεται πως έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ιδιαίτερα σε αγορές που 

οι καταναλωτές έχουν ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη με σκοπό τα χαμηλά 

κόστη, πολλές εταιρείες προσπαθώντας να δημιουργήσουν οικονομίες 

κλίμακας και να ανταποκριθούν στις δημιουργούμενες συνθήκες μεταφέρουν 

την παραγωγή τους σε χώρες χαμηλού κόστους με σκοπό την παραγωγή και 

προσφορά παγκοσμίως τυποποιημένων προϊόντων.

γ) Διεθνική Στρατηγική

Είναι η πλέον δύσκολη στην εφαρμογή της στρατηγική. Και αυτό διότι η 

επιχείρηση προσπαθεί να επιτύχει δύο αντικρουόμενους στόχους. Αυτόν του
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χαμηλού κόστους και εκείνον των διαφοροποιήσεων του προϊόντος σύμφωνα 

με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του καταναλωτή (Bartlett & Ghoshal, 1995). 

Παρ' όλη τη δυσκολία όμως της εφαρμογής της είναι φανερό πως όποια 

επιχείρηση επιτύχει την εφαρμογή της αποκτά ένα σημαντικότατο συγκριτικό 

αποτέλεσμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιγράφει από τους 

ανταγωνιστές της επιχείρησης.

Η παραπάνω στρατηγική δεν είναι απαραίτητη για όλες τις εταιρίες. Η 

αναγκαιότητα εφαρμογής της εξαρτάται από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η 

επιχείρηση. Έτσι για παράδειγμα εταιρείες λογισμικού μπορούν επιτυχώς και 

ακολουθούν παγκόσμια στρατηγική χωρίς να χρειάζεται να αναλίσκονται στην 

προσπάθεια εφαρμογής της διεθνικής στρατηγικής. Αντίθετα εταιρείες 

παραγωγής καταναλωτικών ειδών οι οποίες στην προσπάθεια τους να 

αντεπεξέρχονται στον διεθνή ανταγωνισμό προσπαθούν να προσαρμόζονται 

στις τοπικές αγορές, επιδιώκουν συχνά τη διεθνική στρατηγική προσπαθώντας 

μέσω της διαφοροποίησης και του χαμηλού κόστους να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

δ) Υπερεθνική Στρατηγική

Η υπερεθνική στρατηγική (Heizer & Render, 2004) εκμεταλλεύεται τις 

οικονομίες κλίμακας καθώς και την πίεση για αναγνώριση, αφού οι πιο ικανοί 

πυρήνες μιας επιχείρησης δεν βρίσκονται πάντα στην μητρική χώρα αλλά 

μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε μέσα στα όρια της επιχείρησης. Έτσι τα 

κομμάτια που αποτελούν την επιχείρηση, δηλαδή, υλικά, ανθρώπινο δυναμικό, 

ιδέες, μπορούν και ξεπερνούν τα σύνορα.

Οι επιχειρήσεις μπορούν και ακολουθούν τρεις επιχειρησιακές 

στρατηγικές. Τη διαφοροποίηση, στρατηγική χαμηλού κόστους και στρατηγική 

διαφοροποίησης. Δρουν ως διεθνείς επιχειρήσεις, όπου η μητρική χώρα δεν 

έχει σπουδαίο ρόλο σε αντίθεση με τα αλληλοεξαρτώμενα κομμάτια του 

δικτύου τους. Το κλειδί στη λειτουργία της είναι ότι δεν διοικείται κεντρικά 

ούτε όμως και κάθε κομμάτι της είναι εντελώς ανεξάρτητο, αλλά υπάρχει 

αλληλεξάρτηση μεταξύ τους, ώστε κάθε ενέργεια και ιδέα οποιουδήποτε 

κομματιού του δικτύου διαχέεται και επηρεάζει όλο το υπόλοιπο δίκτυο.
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Η παραπάνω σύντομη μελέτη των στρατηγικών διεθνοποίησης μας 

δείχνει ότι η επιλογή της στρατηγικής από μια επιχείρηση είναι μια πολύ 

δύσκολη διαδικασία. Είναι όμως απαραίτητο η επιχείρηση, προσδοκώντας όλες 

οι ενέργειες να οδηγήσουν στην καλύτερη απόδοση των επενδύσεων της, να 

γνωρίζει τον τρόπο που θα κινηθεί στο διεθνές περιβάλλον. Να μπορεί να 

επιλέξει εκείνη τη στρατηγική η οποία ταιριάζει πλήρως στις ιδέες, τους 

στόχους και το όραμα της.

4.3. Η στρατηγική διεθνοποίησης των νέων πολυεθνικών 

επιχειρήσεων

Οι διάφορες στρατηγικές διεθνοποίησης δεν αναφέρονται μόνο στις ήδη 

υπάρχουσες μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις που είναι εδραιωμένες στον 

κλάδο τους και έχουν ως στόχο τη περαιτέρω επέκτασή τους. Αναφέρονται 

επίσης σε νέες πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα ίσως να 

αναπτύσσονται και σε χώρες με ελάχιστη δραστηριότητα διεθνοποίησης 

(Montana & Charnow, 1999).

Οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν μεγάλα και πολύ σημαντικά 

προβλήματα. Αρχικά αναπτύχθηκαν σε κλάδους όπου οι ανταγωνιστές τους 

έχουν αποκτήσει ισχυρή θέση. Έτσι, παραμένουν στα κατώτερα επίπεδα όπου 

και εισήχθησαν. Στην προσπάθεια τους να επιτύχουν τη διαφυγή τους από 

αυτές τις θέσεις προσπαθούν να εφαρμόσουν διάφορες στρατηγικές. Ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να εφαρμόσουν τις ήδη 

πετυχημένες στρατηγικές που εφάρμοσαν προηγούμενες εταιρείες του κλάδου 

δραστηριοποίησης. Παράλληλα όμως πρέπει να εντοπίσουν και να κινηθούν 

στα κομμάτια εκείνα της αγοράς που δεν χρησιμοποιήθηκαν από τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή οι επιχειρήσεις οι οποίες μόλις εισέρχονται στον διεθνή 

ανταγωνισμό μπορούν χρησιμοποιώντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα να 

ακολουθήσουν επιθετική πολιτική απέναντι στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. 

Χρησιμοποιώντας σαν στρατηγική την καινοτομία προσπαθούν να ταράξουν
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το ήδη ύπαρχον κατεστημένο. Σημαντικοί παράγοντες στην εφαρμογή της 

στρατηγικής τους είναι η πίεση που δέχονται για να διεθνοποιηθούν καθώς 

επίσης και το αν θα επιτύχουν τα εγχώρια συγκριτικά τους πλεονεκτήματα να 

τα μεταφέρουν στη διεθνή αγορά.
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5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

5.1.Τα οφέλη από την εφαρμογή της στρατηγικής διεθνοποίησης

Μια επιχείρηση που κάνει προσπάθεια διεθνοποίησης, προσπαθεί ουσιαστικά 

να διευρύνει την κερδοφορία της με νέες μεθόδους και νέες ιδέες που δεν 

μπορούν να εφαρμοστούν στην εγχώρια αγορά.

Βέβαια αν και η κερδοφορία είναι ένα από τα κύρια οφέλη που 

αναζητούμε από την διεθνοποίηση, δεν είναι σίγουρο ότι θα την επιτύχουμε. 

Κι αυτό γιατί η διεθνοποίηση μιας επιχείρησης δεν είναι απαραίτητα η σωστή 

μέθοδος. Όταν μια επιχείρηση αποφασίσει να ακολουθήσει αυτήν την 

στρατηγική θα πρέπει να το έχει αποφασίσει μετά από ώριμο έλεγχο, καθώς 

επιπόλαιες αποφάσεις δύνανται να οδηγήσουν σε καταστροφικά 

αποτελέσματα.

Ο σωστός τρόπος διεθνοποίησης μιας επιχείρησης θα φέρει πολλά οφέλη 

σ' αυτή την επιχείρηση. Ιδιαίτερα εάν η εγχώρια αγορά είναι μικρή, η 

διεθνοποίηση μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας στην 

παραγωγή διευρύνοντας το πεδίο των δραστηριοτήτων της ώστε να 

συμπεριλάβει τις διεθνείς αγορές.

Για να μπορέσει μία επιχείρηση να κάνει επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, 

είτε σε παραγωγικές μονάδες είτε σε έρευνα και ανάπτυξη, είναι απαραίτητες 

οι μεγάλες αγορές οι οποίες δίνονται στην επιχείρηση μόνο μέσω της 

διεθνοποίησης της. Εξάλλου επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται με ιλιγγιώδη 

ταχύτητα, έχει ελαχιστοποιηθεί ο κύκλος ωρίμανσης του προϊόντος. Αυτό 

οδηγεί με τη σειρά του στην επιτακτική ανάγκη γρήγορης αντικατάστασης του 

προϊόντος που πλησιάζει στην ωρίμανση με κάποιο νέο. Και αφού με την 

τεχνολογία η αντιγραφή των ανταγωνιστών είναι εύκολη αλλά συγχρόνως και 

νόμιμη, χάρη σε ειδικές νομικές φόρμουλες, είναι κατανοητό πως για να έχει 

μία επιχείρηση μεγάλη κερδοφορία, θα πρέπει να βρει τις κατάλληλες, 

μεγάλου εύρους αγορές, δηλαδή τις διεθνείς αγορές.
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Καθώς μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο οδηγείται 

στο να καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό γι' αυτή, την οικονομία κλίμακας στην 

παραγωγή (Στάγκος & Μπρεδήμας, 2000). Αυτό είναι απόλυτα κατανοητό 

αφού η αύξηση της παραγωγής επιτρέπει σε μια επιχείρηση να μοιράζει τα 

σταθερά κόστη παραγωγής αυξάνοντας έτσι το περιθώριο κέρδους ανά 

μονάδα. Βέβαια σημαντικό ρόλο θα παίξει και η επιτυχία της επιχείρησης για 

δημιουργία ενός ομοιογενούς προϊόντος που θα καταφέρει να ικανοποιεί την 

διεθνή αγορά και θα βοηθήσει στην επέκταση της παραγωγικής διαδικασίας 

και πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Η παραγωγή, μεγάλου όγκου, από μία επιχείρηση οδηγεί στην απόκτηση 

μεγαλύτερης εμπειρίας στην παραγωγή ενός προϊόντος. Και αφού η επιχείρηση 

θα έχει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς συμπεραίνουμε ότι θα έχει καλύτερο 

feedback από τους καταναλωτές. Αυτό συνεπάγεται πως η επιχείρηση έχει 

μεγαλύτερη δυνατότητα βελτίωσης και εξέλιξης του προϊόντος. Έτσι, η 

επιχείρηση οδηγείται πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά στη δημιουργία ενός 

προϊόντος αψεγάδιαστου που αγγίζει ακριβώς τις απαιτήσεις του αγοραστικού 

κοινού.

Ένα ακόμα σημαντικό όφελος που έχει μια επιχείρηση από την 

διεθνοποίηση της είναι η δυνατότητα που αποκτά για μεταφορά της αλυσίδας 

παραγωγής. Η μεταφορά της αλυσίδας παραγωγής μπορεί να γίνει για δύο 

λόγους. Είτε για να επιτύχει η επιχείρηση φθηνά εργατικά χέρια πράγμα που 

δίνει τη δυνατότητα για μείωση του κόστους παραγωγής, είτε για να βρίσκεται 

η αλυσίδα παραγωγής κοντά στην αγορά με σκοπό να μειωθούν τα κόστη 

μεταφοράς τα οποία μπορεί να είναι πολύ σημαντικά. Το όφελος της 

επιχείρησης θα είναι η αύξηση της κερδοφορίας η οποία μπορεί να επιτευχθεί 

με δύο τρόπους. Ο μεν πρώτος: ότι με την ελάττωση του κόστους αυξάνεται 

το κέρδος ανά μονάδα και ο δε δεύτερος: ότι με τη μείωση του κόστους 

δίνεται η ευκαιρία στην επιχείρηση να διαφοροποιήσει το προϊόν της δίνοντας 

του μια πιο ανταγωνιστική τιμή. Είναι σύνηθες πλέον το φαινόμενο μεταφοράς 

της αλυσίδας παραγωγής είτε σε χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ είτε σε 

χώρες όπως η Ταϊβάν, Μαλαισία, Κίνα κ.λ.π..
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Σε κάθε περίπτωση η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Έτσι κάθε 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται διεθνώς μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα χρησιμοποιώντας τις ικανότητες, την ποιότητα, κάποια 

καινοτομία που πέτυχε στην εγχώρια αγορά, επίσης το αυξημένο περιθώριο 

κέρδους που μπορεί να έχει, θα οδηγήσουν την επιχείρηση σε μια τέτοια θέση 

στη διεθνή αγορά που ίσως αποτραπούν ανταγωνιστές από τη διεθνή σκηνή 

να επιτεθούν στην εγχώρια αγορά της επιχείρησης και να μειώσουν το μερίδιο 

της.

5.2. Οι κίνδυνοι από την εφαρμογή της στρατηγικής διεθνοποίησης

Η διεθνοποίηση μιας επιχείρησης δεν είναι μια προσπάθεια - μονόδρομος προς 

την επιτυχία (Στάγκος & Μπρεδήμας, 2000). Είναι σίγουρο πως οι κίνδυνοι 

είναι πολλοί σημαντικοί και συνεχείς. Στη συνέχεια θα γίνει μια σύντομη 

καταγραφή των κινδύνων αυτών:

• Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Είναι ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Οι 

συνεχείς διακυμάνσεις μπορούν να φτάσουν μια επιχείρηση από μια απλή 

επιχείρηση σε ηγέτιδα στο κλάδο της και αντίστροφα.

• Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

Σε κάθε χώρα ισχύουν διαφορετικοί εργασιακοί νόμοι. Η εκάστοτε 

επιχείρηση πρέπει να συμμορφώνεται σ' αυτούς. Πρέπει να ακολουθεί τις 

παροχές και την πολιτική που εφαρμόζεται στην χώρα που 

δραστηριοποιείται. Πρέπει να συμμορφώνεται με την πολιτική 

προσλήψεων και απολύσεων. Η μη συμμόρφωση μπορεί να δημιουργήσει 

πολλά προβλήματα στην επιχείρηση. Ένα σημαντικό θέμα που αφορά την 

διοίκηση ανθρωπίνων πόρων είναι η σημαντικότητα σε μια χώρα της 

μονιμότητας και της ασφάλισης του εργατικού δυναμικού.

• Η οικονομική και πολπική ρευστότητα του περιβάλλοντος

Είναι γνωστό ότι ζούμε σε ένα κόσμο ευμετάβλητο. Η έννοια της 

παγκοσμιοποίησης μας έχει οδηγήσει σε τέτοιες συνθήκες ώστε μια 

μεταβολή οικονομικού ή πολιτικού χαρακτήρα σε οποιαδήποτε περιοχή του
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κόσμου να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στο Ιράκ, η 

κρίση στα Σκόπια και στο Κόσοβο. Το αποτέλεσμα ήταν να επηρεαστούν οι 

επιχειρηματίες που επένδυσαν στις χώρες αυτές και κατ' επέκταση η 

παγκόσμια οικονομία. Αυτή η ευμετάβλητη κατάσταση οδηγεί τις 

επιχειρήσεις και τα στελέχη τους σε συνεχή εγρήγορση ώστε να είναι 

έτοιμα να αντιμετωπίσουν τους συνεχείς κινδύνους που δημιουργούνται σε 

όλη την υφήλιο. Πρέπει να αντιλαμβάνονται όλα τα σημεία και τα γεγονότα 

ώστε να μπορούν να αντιδρούν στις διεθνείς εξελίξεις.

5.3.Το απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα της στρατηγικής 

διεθνοποίησης

Απόλυτο πλεονέκτημα

Απόλυτο πλεονέκτημα ονομάζουμε το πλεονέκτημα που μια επιχείρηση 

μπορεί να έχει λόγω της αποκλειστικότητας ενός προϊόντος ή του μικρότερου 

κόστους παραγωγής αυτού του προϊόντος Αυτό το πλεονέκτημα μπορεί να 

οφείλεται είτε στη γεωγραφική θέση στην οποία δραστηριοποιείται είτε στους 

φυσικούς πόρους που κατέχει σ' αυτή την περιοχή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μοναδικότητας φυσικών πόρων είναι η 

Νότιος Αφρική. Η τεράστια συγκέντρωση ορυχείων διαμαντιών στη χώρα 

αυτή, της δίνει το απόλυτο πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με 

την παραγωγή τους. Επίσης, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

Κορέα έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα στην παραγωγή χάλυβα λόγω του 

χαμηλού κόστους ανά τόνο παραγωγής.

Σημαντική για το απόλυτο πλεονέκτημα είναι και η σχέση μεταξύ 

παραγόμενης ποσότητας και ζητούμενης από την εγχώρια αγορά ποσότητας. 

Έτσι αν μια μικρή εταιρεία έχει παραγωγή ενός προϊόντος τέτοια, ώστε να 

καλύπτει την εσωτερική αγορά και να έχει πλεόνασμα, βρίσκεται σε απόλυτο 

πλεονέκτημα σε σχέση με μια εταιρεία η οποία παρ' όλη την μεγάλη παραγωγή 

της δεν μπορεί να καλύψει την εγχώρια αγορά της.
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Συγκριτικό πλεονέκτημα.

Συγκριτικό πλεονέκτημα είναι το πλεονέκτημα που αποκτά μια επιχείρηση 

όταν επιλέγει να παράγει ένα προϊόν στο οποίο έχει το μεγαλύτερο 

πλεονέκτημα.

Το απόλυτο πλεονέκτημα είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο όμως δεν 

μπορεί να έχει εύκολα μια επιχείρηση, ενώ το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι 

ένα πλεονέκτημα που με κατάλληλες κινήσεις μπορεί να αποκτήσει. Είναι 

κατανοητό πως μια επιχείρηση που έχει το συγκριτικό αποτέλεσμα στην 

παραγωγή ενός προϊόντος μπορεί εύκολα στη διεθνή αγορά να ανταγωνιστεί 

τα τοπικά προϊόντα μιας χώρας είτε υπερτερώντας σε ποιότητα είτε σε τιμές.

Μια επιχείρηση που προέρχεται από χώρα η οποία βρίσκεται στα πρώτα 

βήματα της εκβιομηχάνισης της, δύσκολα μπορεί να ανταγωνιστεί και να 

αποκτήσει συγκριτικό αποτέλεσμα σε σχέση με μια χώρα η οποία είναι από τις 

αναπτυγμένες. Έτσι, οι μη αναπτυγμένες χώρες γίνονται προμηθευτές πρώτων 

υλών στις αναπτυγμένες χώρες. Όμως, όπως ήδη γνωρίζουμε, το κέρδος δεν 

έρχεται από την πώληση πρώτων υλών αλλά από την μεταποίηση των 

προϊόντων. Ως εκ τούτου, δημιουργείται μια συσσώρευση πλούτου στις 

αναπτυγμένες χώρες και μια συνεχόμενη διαρροή κεφαλαίων από τις μη 

αναπτυγμένες.

Σύνηθες είναι το φαινόμενο, όπου πολλές χώρες προσπαθώντας να 

ενισχύσουν τις τοπικές επιχειρήσεις δημιουργούν φραγμούς για το διεθνές 

εμπόριο. Αυτό είναι ένα σημείο προσοχής για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται διεθνώς, ώστε καλούνται να βρίσκουν καινοτόμες ιδέες 

για να αντεπεξέρχονται στα δημιουργούμενα προβλήματα.

5.4.Τα προβλήματα και μειονεκτήματα της στρατηγικής 

διεθνοποίησης

Το "άνοιγμα" μιας επιχείρησης σε νέες αγορές κατά τη διεθνοποίηση 

δημιουργεί μια σωρεία προβλημάτων τα οποία είναι συνήθως πρωτόγνωρα για 

την μητρική εταιρία (Χατζηδημητρίου, 2003). Στη συνέχεια θα γίνει μια 

παράθεση αυτών των προβλημάτων.
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Ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια διεθνοποιούμενη 

επιχείρηση είναι οι διαφορές που αντιμετωπίζει σε πολιτιστικό επίπεδο. Μια 

επιχείρηση και ιδιαίτερα τα στελέχη της πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως ο 

τρόπος λειτουργίας στην ξένη αγορά είναι τελείως διαφορετικός από τον 

τρόπο που δρουν στην εγχώρια αγορά. Και πως πρέπει ακόμη να 

προσαρμόζονται σ' αυτήν, άσχετα εάν η μέχρι τώρα συμπεριφορά τους είναι 

επιτυχημένη ή όχι. Έτσι, σημαντικός τομέας μελέτης για μια επιχείρηση που 

ξεκινά την διεθνή δραστηριοποίηση της, είναι τα ήθη και τα έθιμα της νέας 

χώρας. Η γνώση αυτή περιλαμβάνει την ιστορία, τα έθιμα, τις τοπικές 

αντιλήψεις, τη θρησκεία, τις συνήθειες, τη φιλία, την υποχρέωση ως προς τον 

τρόπο που κλείνονται οι συμφωνίες κ.α.. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο ότι οι 

εταιρείες με τεράστια επιτυχία στη μητρική χώρα στην προσπάθεια 

διεθνοποίησης τους, αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα τα οποία 

όμως μπορεί και να τις οδηγήσουν σε παταγώδη αποτυχία.

Ειδική μνεία, ωστόσο, πρέπει να γίνει στο πρόβλημα της γλώσσας. Οι 

γλωσσικές διαφορές που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των επιχειρήσεων είναι 

σημαντικές και πολλές φορές δεν αντιμετωπίζονται ούτε με μεταφραστές/ριες, 

αφού ιδιωματισμοί ή λέξεις που χρησιμοποιούνται στην καθομιλουμένη μπορεί 

να οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα τα οποία είναι ικανά να καταστρέψουν 

μια συμφωνία.

Η δραστηριοποιούμενη σε διεθνές επίπεδο επιχείρηση πρέπει να είναι 

αποφασισμένη να μελετήσει τη νέα χώρα που θα δραστηριοποιηθεί δείχνοντας 

σεβασμό στα status που θα συναντήσει. ΓΥ αυτό τον λόγο η πρόσληψη 

κατάλληλων στελεχών μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση πολλών 

προβλημάτων. Το πρόβλημα είναι ότι τα ικανά στελέχη που μπορούν να 

βοηθήσουν τις επιχειρήσεις σε αυτό το επίπεδο είναι λίγα, ενώ η ζήτησή τους 

αυξάνεται συνεχώς. Αυτός είναι και ο λόγος που μια επιχείρηση πρέπει να 

προετοιμάζεται συνεχώς, να εκπαιδεύει τα στελέχη της, να τα προετοιμάζει με 

διαλέξεις και παρουσιάσεις για τον πολιτισμό της χώρας. Επίσης ένα καλό 

προσόν είναι η γνώση της γλώσσας της συγκεκριμένης χώρας.
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Μια σημαντική λύση των παραπάνω προβλημάτων είναι η πρόσληψη 

τοπικών στελεχών στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας, ώστε να ενισχύουν την 

προσπάθεια της εταιρίας με τέτοιον τρόπο, ο οποίος να θεωρείται ως ο πλέον 

κατάλληλος στη νοοτροπία της συγκεκριμένης χώρας.

Ωστόσο, ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσέξει η εταιρεία είναι, όχι 

μόνο οι ικανότητες των στελεχών που θα εμπλακούν στην προσπάθεια 

διεθνοποίησης της, αλλά και τα συναισθήματα των στελεχών προς την χώρα- 

στόχο. Ένα ικανότατο στέλεχος το οποίο δεν τρέφει φιλικά αισθήματα για την 

ξένη χώρα θα είναι επιβλαβές για την όλη προσπάθεια.

Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι μια 

προσπάθεια που κοστίζει πολύ και είναι, επίσης, χρονοβόρα. Το σίγουρο όμως 

είναι πως η σωστή αντιμετώπιση τους θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε θετικά 

αποτελέσματα για την εταιρεία, αφού η σωστή συμπεριφορά θα τραβήξει το 

ενδιαφέρον του τοπικού καταναλωτικού κοινού.



6. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

β.Ι.Οι λόγοι εισόδου των Ελληνικών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά

Η δράση σε διεθνές επίπεδο ήταν μία δραστηριότητα που απασχολούσε τους 

Έλληνες από τους αρχαίους χρόνους. Λόγω θέσης οι Ελληνικές επιχειρήσεις 

έχουν την ευχέρεια να διεθνοποιούνται σε πολλές χώρες, οι οποίες είτε 

γειτονεύουν είτε βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την Ελλάδα. Οι λόγοι που 

οδηγούν τις Ελληνικές επιχειρήσεις σε διεθνοποίηση είναι πολλοί.

Αρχικά, με τη διεθνοποίηση επιτυγχάνεται μείωση του κόστους 

εργασίας. Το άνοιγμα των Βαλκανικών αγορών, όπως και των χωρών της 

Ανατολικής Ευρώπης, επέτρεψε είτε τη δημιουργία Ελληνικών επιχειρήσεων 

εκεί είτε τη μεταφορά τους εκεί αφού τα ημερομίσθια είναι πολύ πιο χαμηλά.

Ένας ακόμη λόγος που οι ελληνικές επιχειρήσεις οδηγούνται στη 

διεθνοποίηση είναι η προσπάθεια για καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών του 

πελάτη. Η παραγωγή στην αγορά-στόχο βοηθά ώστε το προϊόν να καλύπτει 

καλύτερα τις ανάγκες του πελάτη. Επίσης, οδηγεί τα επίπεδα των τιμών σε 

παρόμοιο ύψος με αυτό που ισχύει σ' αυτήν. Τέλος, βοηθάει στην πιο γρήγορη 

προσαρμογή της επιχείρησης στις ανάγκες του αγοραστικού κοινού. Έτσι, η 

επιχείρηση δεν κινδυνεύει να μείνει πίσω από τις εξελίξεις και να χάσει το 

πελατολόγιό της.

Η ανάγκη για εξασφάλιση φυσικών πόρων είναι ένας ακόμη λόγος για 

διεθνοποίηση. Η μεταφορά παραγωγικών μονάδων στις χώρες ύπαρξης 

πρώτων υλών δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να επιτύχει μείωση του 

κόστους, άρα και απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Φυσικά ένας από τους σημαντικότερους λόγους είναι η προσπάθεια για 

να ανοιχτούν νέες αγορές. Η ελληνική αγορά είναι μια περιορισμένη αγορά. 

Έτσι, αφού η επιχείρηση καλύψει την τοπική αγορά (Montana & Charnow, 

1999) αναζητά νέους πελάτες, ψάχνει για μια νέα ξένη αγορά. Αφού τη 

γνωρίσει και λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητές της, οδηγείται στην επέκταση σ' 

αυτήν.
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Βέβαια για να επιτύχει μια επιχείρηση στην προσπάθειά της για 

διεθνοποίηση πρέπει να βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Η απελευθέρωση 

των αγορών της ανατολικής Ευρώπης, η συμμετοχή της Ελλάδας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων είναι μερικές από 

αυτές τις συνθήκες.

Το 2003 αποδείχτηκε μια ανέλπιστα καλή χρονιά. Όμως αυτή η άνοδος 

ήταν συγκυριακή και γενικά υπάρχει οξύ πρόβλημα ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών προϊόντων. Έτσι το πρώτο τετράμηνο η αξία των ελληνικών 

εξαγωγών μειώθηκε κατά 8,5% μετρημένη σε ευρώ, ενώ μετρημένη σε 

δολάρια παρουσιάζει αύξηση 5,4% (Βήμα, 1/8/2004). Αυτό οφείλεται στην 

υποτίμηση του δολαρίου έναντι του ευρώ κατά 13,5%. Σημαντικό στοιχείο 

είναι ότι στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης παρουσιάζεται αύξηση των 

εξαγωγών σε αντίθεση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπου έχουμε 

κάθετη μείωση.

6.2 Παρουσίαση πραγματικών παραδειγμάτων στρατηγικής από 

μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να 

διαδραματίσουν αποτελεσματικά ένα ρόλο στη διεθνή επιχειρηματική σκηνή, 

πέρα δηλαδή από τα Ελληνικά σύνορα. Γενικότερα, θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι είναι εκείνες οι οποίες έχουν βελτιώσει τα συστήματα διοίκησής τους, 

έχουν προχωρήσει σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού και έχουν παρουσιάσει 

καινοτομίες στο κόστος, στα προϊόντα ή στην παραγωγική διαδικασία. Καθώς 

κι εκείνες οι οποίες διαθέτουν σημαντική ευελιξία λόγω του είδους του 

προϊόντος τους ή του μεγέθους της εγκατάστασης που απαιτείται για τη 

διείσδυσή τους.

Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι εταιρείες CHIPUA. 3f και ΟΤΕ. Παράλληλα 

παρουσιάζεται και η στρατηγική διεθνοποίησης της FOLU FOLLIE και της 

Delta Singular.
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Chioita Internationa/

Ελάχιστοι Έλληνες γνωρίζουν ότι η Chipita (Παπαδάκης 2002b) 

ανακηρύχθηκε ως μια από 20 καλύτερες μικρές επιχειρήσεις του κόσμου για το 

2002 από το διεθνές περιοδικό Forbes. Αρκετοί βέβαια γνωρίζουν ότι η 

επιχείρηση είναι ιδιαίτερα δραστήρια και επιτυχημένη στη διεθνή ανάπτυξη 

της. Για παράδειγμα, η Chipita International ΑΕ, διευρύνοντας τη συνεργασία 

που έχει ξεκινήσει με την PepsiCo στην Πορτογαλία για τη διανομή των 

προϊόντων της πρώτης στην τοπική αγορά, κατέχει, από το 1996, μια μονάδα 

παραγωγής κρουασάν στην Πορτογαλία με συμμετοχή 30% από την ίδια, 60% 

από τη θυγατρική της PepsiCo, Mututano, και 10% από τους τοπικούς 

συνεργάτες της ελληνικής βιομηχανίας. Σκοπός της επέκτασης αυτής της 

εταιρείας σύμφωνα με επιτελείς της ήταν η καλύτερη κάλυψη της αγοράς και 

η απαρχή από την Πορτογαλία μιας εξαγωγικής προσπάθειας προς την 

Ισπανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Μαρόκο. Η νέα εταιρεία, που 

ονομάζεται Chipita SA, έχει δυναμικότητα παραγωγής 3.000 τόνων κρουασάν 

ετησίως. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός της σύναψης συνεργασίας με τον 

όμιλο της PepsiCo για την εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων στη Λατινική 

Αμερική από μέρους της Chipita.

Ελληνική Εταιρεία Ευωιαλώσεωε (2?)

Έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή, εμφιάλωση, 

διακίνηση και πώληση των προϊόντων της «The Coca Cola Company», δηλαδή 

των Coca Cola, Coca Cola Light, Sprite και Fanda καθώς και της σόδας Tuborg 

(Παπαδάκης 2002b). Επίσης ασχολείται με την παραγωγή, διακίνηση και 

πώληση των χυμών Amita και Frulite και του εμφιαλωμένου νερού Αύρα.

Η 3ε ξεκίνησε τη δραστηριότητα της με τη λειτουργία του εργοστασίου 

Αθηνών το 1969. Από τότε, η 3Ε προχώρησε σε μία σειρά από εξαγορές 

συγχωνεύσεις συνεργασίες και κατάφερε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη 

εταιρεία εμφιάλωσης στα Βαλκάνια και έναν από τους μεγαλύτερους 

εμφιαλωτές της Coca Cola Company στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα έγινε και ένα 

από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά συγκροτήματα της Ελλάδος.
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OTEA.E.

Η αγορά των τηλεπικοινωνιών (Σουμπενιώτης, 2004) και της πληροφορικής 

εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Η απελευθέρωση της σταθερής 

τηλεφωνίας την 1/1/2001 διαμόρφωσε νέα δεδομένα στη χώρα μας. Μπροστά 

στην απειλή του εισαγόμενου ανταγωνισμού ο ΟΤΕ που χάνει τη μονοπωλιακή 

θέση του στον ελληνικό χώρο αναζητά διεξόδους στη διεθνή αγορά. 

Εκτιμώντας τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, πραγματοποιεί αξιόλογες 

επενδύσεις σε γειτονικές αγορές που χαρακτηρίζονται αναδυόμενες και 

παρουσιάζουν μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης. Τέτοιες είναι οι αγορές των 

Βαλκανικών χωρών, των οποίων η προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα σταθεροποίησης και μείωσης του επενδυτικού 

κινδύνου.

Ήδη από τον Ιούνιο του 1997 ο ΟΤΕ κατέχει το 20% του μετοχικού 

κεφαλαίου της Telecom Srbija, του εθνικού μονοπωλίου της Σερβίας που 

περιέχει εγχώριες και διεθνείς υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Η επένδυση 

αυτή, για την οποία ο ΟΤΕ επένδυσε DM 675 εκ. (περίπου 311 εκατομμύρια 

ευρώ) εξακολουθεί να είναι κερδοφόρα παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος του 

1999 έπληξε ανεπανόρθωτα τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, η υλικοτεχνική υποδομή του Οργανισμού υπέστη ζημίες 

ύψους περίπου 27 εκ. δολ. Σήμερα ο ΟΤΕ έχει σκοπό τη δημιουργία νέων 

υπηρεσιών επικοινωνίας και εφαρμογών Internet στη χώρα.

FOLLi FOLUE

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1986 από μετατροπή της προϋπάρχουσας από το 

1982 ατομικής επιχείρησης του βασικού της φορέα Δημήτριου

Κουτσολιούτσου (Σουμπενιώτης, 2004). Το έτος 1989 η εταιρεία 

συγχωνεύτηκε με την Ο.Ε. «Αικ. Κουτσολιούτσου και Σια», της οποίας βασικός 

σκοπός ήταν η εμπορία ενδυμάτων, υποδημάτων, λοιπών αξεσουάρ και 

κοσμημάτων. Έχει έδρα το δήμο της Αθήνας. Η διάρκεια της εταιρείας έχει 

οριστεί μέχρι το έτος 2039.

Η εταιρεία έχει καταστήματα στα παρακάτω μέρη: Ιαπωνία, Γαλλία, 

Αγγλία, Σκωτία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία, Νέα Υόρκη, Ιταλία,
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Παναμάς, Γερμανία, Χαβάη, Γκουάμ, Ισπανία, Χονγκ-Κονγκ, Κορέα, Ταϊβάν, 

Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη, Αίγυπτος, Κύπρος, Ελλάδα, Σαν Φραντζίσκο, Βοστώνη, 

Κάιρο κ.α.

Το όραμα της εταιρείας είναι η δημιουργία και καθιέρωση ενός Ελληνικού 

επώνυμου προϊόντος το οποίο θα γίνει γνωστό διεθνώς. Η διεθνοποίηση του 

ονόματος του προϊόντος, μέσω της οποίας διασφαλίζεται η ανάπτυξη των 

πωλήσεων, επικεντρώνεται σε τρεις παράγοντες :

□ μοναδικό σχεδίασμά προϊόντος συνδυασμένο με ποιότητα και αξία

□ προσεκτική shop location

□ έντονη διαφημιστική καμπάνια

Delta Singular

Η Delta Singular αποτελεί έναν ισχυρό όμιλο πληροφορικής που προσφέρει 

διαχρονικές ολοκληρωμένες λύσεις στον Ιδιωτικό, Δημόσιο και Τραπεζικό 

τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο να δημιουργεί 

μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες και να λειτουργεί ως μοναδικό σημείο 

αναφοράς για όλες τις ανάγκες πληροφορικής.

Ο όμιλος Delta Singular δραστηριοποιείται σε 3 επιχειρηματικούς 

κλάδους:

• Σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού (Software Products Business Unit)

• Παροχή εξειδικευμένων επιχειρηματικών υπηρεσιών 

(ΓΤ Outsourcing Services Business Unit)

• Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Software, Hardware και υπηρεσιών 

(Systems Integration Business Unit)

Οι κυριότερες κατηγορίες προϊόντων που διατίθενται από τον όμιλο 

είναι οι εξής:

1. Συστήματα Διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων (ERP)

2. Εμπορικές και οικονομικές εφαρμογές

3. Internet business software

4. Εφαρμογές διαχείρισης σχέσεων πελατείας (CRM)
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5. Εφαρμογές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας

6. Εφαρμογές για καταστήματα Λιανικής

7. Εφαρμογές Φιλοξενίας

8. Συστήματα για το χώρο της Υγείας

Παράλληλα, ο όμιλος Delta Singular δραστηριοποιείται με επιτυχία στην 

κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, έχοντας θέσει τα θεμέλια μεγάλης και 

ουσιαστικής ανάπτυξης σε αυτή την περιοχή. Βασικό άξονα της στρατηγικής 

του ομίλου αποτελεί τόσο η περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς του 

στην περιοχή αυτή, όσο και η διείσδυσή του στις αγορές της Δυτικής 

Ευρώπης.

Ο όμιλος Delta Singular, με ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνά τα 1.550 

εξειδικευμένα στελέχη, διαθέτει τεχνολογική υπεροχή, το πληρέστερο 

χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών, συνέπεια και ετοιμότητα ανταπόκρισης 

στις απαιτήσεις της νέας οικονομίας και είναι έτοιμος να:

• προσφέρει νέα γενιά, τεχνολογικά προηγμένων, προϊόντων και 

υπηρεσιών πληροφορικής,

• παρέχει υψηλού επιπέδου ασφάλειας, εχεμύθειας και αξιοπιστίας, 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και πληροφορικής,

• αποτελεί το στρατηγικό συνεργάτη στην ανάληψη ολοκληρωμένων 

έργων πληροφορικής του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.

Η Delta Singular είναι μέλος τους διεθνούς οργανισμού BASDA (Business 

Application Software Developers Association), ο οποίος περιλαμβάνει τις 

μεγαλύτερες εταιρίες τεχνολογίας της παγκόσμιας αγοράς που εξειδικεύονται 

στο επιχειρησιακό λογισμικό.

ΛΠ



7. Ο ΚΛΑΔΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

7.1. Χαρακτηριστικά κλάδου γρήγορης εστίασης

0 κλάδος ξεκίνησε στην Ελλάδα με μορφή οργανωμένης αλυσίδας πριν 30 

χρόνια. Πρώτη αλυσίδα ήταν τα Goody's. Μέχρι τότε το γρήγορο φαγητό 

θεωρούνταν το σουβλάκι. Ήταν μια λύση ανάγκης αφού τότε η πίτσα 

προσφέρονταν μόνο σαν κανονικό γεύμα σε χώρους εστίασης. Από τα άλλα 

είδη, όπως η τυρόπιτα θεωρούνταν << snack>>. Ο κλάδος burger, κατά τη 

συγκεκριμένη εποχή, συμπεριλάμβανε κυρίως μικρού μεγέθους επιχειρήσεις 

του ενός καταστήματος. Στηριζόμενα στη θέση και όχι στην ποιότητα 

γνώρισαν επιτυχία κυρίως λόγω της προσπάθειας μίμησης του Αμερικάνικου 

τρόπου ζωής.

Η ίδρυση της Goody's οδηγεί στην εποχή των αλυσίδων καταστημάτων 

εστίασης. Οι αρχικοί πειραματισμοί οδήγησαν σε πλούσιο μενού που 

προσέφερε και πιάτα γεύσεων πλήρως προσαρμοσμένων στις διατροφικές 

συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών. Επίσης οι ελληνικές εταιρίες πρόσεξαν 

πάρα πολύ το χώρο των καταστημάτων με σκοπό να προσφέρουν ένα 

ευχάριστο περιβάλλον στον πελάτη.

Κατά την είσοδό τους στην ελληνική αγορά οι ξένες αλυσίδες βρήκαν 

ένα κλάδο ήδη εδραιωμένο και με ανοδική πορεία. Η παρουσία τους όμως 

αύξησε τους ανταγωνισμούς και μεγάλωσε την αγορά. Πλέον στην Ελλάδα 

λειτουργούν πολλές αλυσίδες γρήγορης εστίασης, όπως επίσης και 

μεμονωμένα καταστήματα. Οι γνωστότερες αλυσίδες είναι PITA PAN, 

Αυλόγυρος, Goody's, Me Donald's, Everest, Γρηγόρης, Θείος Βάνιας κ.α. 

Συγκεκριμένα στο χώρο των burger, οι σημαντικότερες αλυσίδες είναι: από 

ελληνικές η Goody's, ενώ από ξένες η Me Donald Hellas που ελέγχετε από την 

Νικάς.

Στο χώρο της πίτσας, από ελληνικές είναι: η Roma pizza και Pizza Fun, 

ενώ από ξένες η Pizza Hut.
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Στο σουβλάκι είναι: ο Αυλόγυρος και Pita Pan, ενώ δεν υπάρχουν 

αντίστοιχες ξένες επιχειρήσεις. Τέλος στην κατηγορία των snack 

δραστηριοποιούνται η Everest, Γρηγόρης και Θείος Βάνιας.

7.2. Ζήτηση και προσφορά εστιατορίων γρήγορης εστίασης

Ζήτηση

Η θετική πορεία του κλάδου λόγω της αύξησης των γευμάτων εκτός σπιτιού. 

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις 

των μελών της οικογένειας. Σημαντικός λόγος είναι η αύξηση στο ρυθμό ζωής, 

όπως επίσης ο αυξανόμενος αριθμός γυναικών που εργάζονται εκτός σπιτιού 

και δεν επιτρέπει την προετοιμασία του καθημερινού φαγητού.

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις των μελών της οικογένειας συνέβαλαν 

ιδιαίτερα και στην αύξηση της ζήτησης για αποστολή φαγητού στο σπίτι ή στο 

γραφείο. Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων υπηρεσιών κυρίως στα αστικά 

κέντρα, δείχνουν κατά πόσο η αύξηση του ρυθμού ζωής επηρεάζει την πορεία 

των εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης.

Ο κλάδος επηρεάζεται εμφανώς και από την οικονομική κατάσταση. 

Συγκεκριμένα, ενώ η αύξηση των εστιατορίων παρατηρείται σε περιόδους 

οικονομικής ευμάρειας, αφού η έξοδος για φαγητό αποτελεί ένα συνηθισμένο 

τρόπο διασκέδασης, ο κλάδος της γρήγορης εστίασης παρουσιάζει αυξητική 

τάση κυρίως σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Ο λόγος είναι ότι ο κλάδος 

προσφέρει μια φθηνή λύση για φαγητό.

Από πολύ νωρίς τα εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης αναδείχθηκαν 

σε τόπο συνάντησης των νέων. Όχι μόνο για την κατανάλωση γεύματος αλλά 

και ως τρόπο διασκέδασης για τις μικρές κυρίως ηλικίες, ένα σημείο 

συγκέντρωσης πριν ή μετά την νυχτερινή έξοδο, τόπο διαλείμματος για 

φοιτητές και μαθητές φροντιστηρίων. Έτσι, οι αλυσίδες με κατάλληλες 

κινήσεις προσπάθησαν να βελτιώσουν το νεανικό προφίλ τους, ώστε να 

αυξηθεί η ζήτηση από τις συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες.

Η ποιότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται επηρεάζει 

σημαντικά τη ζήτηση. Διάφορα σκάνδαλα που αφορούν εστιατόρια ή διάφορα
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προϊόντα (όπως, π.χ. τρελές αγελάδες, σαλμονέλα, κλπ) οδηγούν τις αλυσίδες 

σε παραγωγή προϊόντων που αφορούν μεγαλύτερη ποικιλία κρεάτων, αλλά και 

ένταξη στο μενού τροφίμων στα πρότυπα υγιεινής διατροφής. Έτσι, τα 

προϊόντα με αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας καλύπτουν της διατροφικές 

συνήθειες όλου του καταναλωτικού κοινού.

Τέλος, η αυξητική πορεία της ζήτησης οδηγεί στη δημιουργία 

ευχάριστων χώρων προς το καταναλωτικό κοινό. Ενώ ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται ακόμη στην καθαριότητα και την ευγένεια των υπαλλήλων.

Ποοσωοοά

Ο κλάδος της γρήγορης εστίασης στη χώρα μας πάντα απασχολούσε μεγάλο 

αριθμό επιχειρήσεων. Η αύξηση των αλυσίδων καθώς επίσης και η έλευση 

ξένων εταιριών στην ελληνική αγορά οδήγησε μεμονωμένα καταστήματα σε 

κλείσιμο. Επίσης πολλές αλυσίδες που εμφανίζονται κατά καιρούς οδηγήθηκαν 

σε κλείσιμο λόγω έντονου ανταγωνισμού.

Οι αλυσίδες burger εκτείνονται κυρίως πανελλαδικά, αντίθετα με τις 

αλυσίδες πίτσας και Ελληνικού παραδοσιακού φαγητού που κινούνται γύρω 

από μεγάλα αστικά κέντρα όπου πρωτοεμφανίζονται. Στον ίδιο χώρο 

συγκαταλέγονται βιομηχανίες, οι οποίες ως βασικό αντικείμενο έχουν την 

παραγωγή πρώτων υλών για την κάλυψη των αναγκών των αλυσίδων.

Η δυνατότητα αναγνώρισης του εμπορικού σήματος αποτελεί πεδίο 

εκδήλωσης ανταγωνισμού μεταξύ των αλυσίδων και επιτυγχάνεται μέσω 

διαφημιστικών δαπανών. Ο ανταγωνισμός εκδηλώνεται και στο επίπεδο τιμών 

και προσφορών αλλά και στην παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον (delivery). 

Μεγάλος ανταγωνισμός έρχεται από καταστήματα τα οποία μπορεί να 

καλύπτουν ανάγκες γρήγορου φαγητού.

Γενικά μεταξύ των εταιριών του κλάδου υπάρχει προσφορά μεγάλης 

ποικιλίας υπηρεσιών. Τα έσοδα για την εταιρία προέρχονται είτε από την 

προσφορά των υπηρεσιών από τα καταστήματα είτε από εισοδήματα που 

προέρχονται από τους δικαιούχους των καταστημάτων.
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7.3 Συμπεράσματα - Προοπτικές

Το βασικό πλεονέκτημα μιας αλυσίδας εστιατορίων είναι ότι διαθέτει ενιαία 

βάση στο σύνολο των σημείων πώλησης όσον αφορά το μενού, του επιπέδου 

ποιότητας και εξυπηρέτησης, επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό 

αναγνωρισιμότητας, για το εμπορικό σήμα.

Η ανάπτυξη των δικτύων καταστημάτων, πραγματοποιήθηκε στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων με εφαρμογή του θεσμού της δικαιόχρησης του 

εμπορικού σήματος (franchising). Λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει 

στις συμβάλλοντες πλευρές, ο συγκεκριμένος θεσμός αναδείχθηκε σε 

αποδοτική μέθοδο για την γεωγραφική επέκταση των αλυσίδων. Παράλληλα, 

το franchising αποτελεί και ουσιαστικό τρόπο ανταπόκρισης των μεμονωμένων 

καταστημάτων στον οξυμένο ανταγωνισμό. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί 

ότι, ο τρόπος εφαρμογής και ο βαθμός υιοθέτησης του, διαφέρουν κατά 

περίπτωση. Χαρακτηριστικά αναφέρονται περιπτώσεις όπου η δικαιοπάροχος 

εταιρία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο κάθε καταστήματος, η περίπτωση 

όπου η κεντρική εταιρία εκμεταλλεύεται τη μεγάλη πλειοψηφία των 

καταστημάτων, χρησιμοποιώντας το θεσμό της δικαιόχρησης μόνο για την 

επέκταση στις αγορές της επαρχίας. Σε γενικές γραμμές, η επιτυχής εφαρμογή 

του συστήματος προϋποθέτει προσεκτική εκ' των προτέρων και κατάλληλη 

προσαρμογή του, στις ανάγκες της κάθε αλυσίδας και τις ιδιαιτερότητες της 

αγοράς στην οποία στοχεύει.

Σε πρόβλημα για τα καταστήματα του κλάδου, που σχετίζεται με το 

έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια το 

σημαντικό ύψος των ενοικίων, καθώς η κατάλληλη επιλογή των σημείων 

πώλησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας. Η ίδρυση καταστημάτων 

σε 'εμπορικές' περιοχές, χαρακτηρίζονται από υψηλά ενοίκια, επιβαρύνει το 

κόστος λειτουργίας και αυξάνει το ύψος της αρχικής επένδυσης για κάθε νέο 

κατάστημα. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, ένα άλλο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις είναι και η δυσκολία εξεύρεσης 

"ικανού" ανθρώπινου δυναμικού.
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Η γενικότερη ανησυχία που επικρατεί τόσο σε εθνικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο, για θέματα, που σχεδιάζονται κατά καιρούς από 

δημοσιεύματα και αναφορές των Μ.Μ.Ε. περί διατροφικών σκανδάλων. 

Ωστόσο, η όποια αναταραχή δημιουργήθηκε κατά το παρελθόν από την 

εμφάνιση ανάλογων δημοσιευμάτων δεν επέδρασε παρά μόνο προσωρινά στη 

θετική πορεία του κλάδου κατά την προηγούμενη δεκαετία. Πέρα από τη 

συμμόρφωση με το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει τόσο σο ευρωπαϊκό, 

όσο και σε εθνικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις του κλάδου επιδιώκουν την 

εφαρμογή αυστηρών προδιαγραφών στην επιλογή και την επεξεργασία των 

πρώτων υλών. Παράλληλα, φροντίζουν για την κοινοποίηση των ελέγχων 

ποιότητας στο καταναλωτικό κοινό, προκειμένου να δημιουργηθεί κλίμα 

εμπιστοσύνης απέναντι στα προϊόντα.

Επιπλέον, ορισμένοι όμιλοι έχουν ξεκινήσει τη δραστηριοποίησή τους 

σε αγορές του εξωτερικού. Ήδη, σημαντικός αριθμός αλυσίδων από όλους 

σχεδόν τους τομείς γρήγορης εστίασης (burger, pizza, snack, σουβλάκι) 

διατηρούν καταστήματα στην Κύπρο, ενώ πιο πρόσφατα ξεκίνησε η ανάπτυξη 

δραστηριότητας στις αγορές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Εταιρίες του 

κλάδου - κυρίως οι ενταγμένες στο ΧΑΑ - θα επιδιώξουν κατά τα επόμενα 

χρόνια την περαιτέρω ενίσχυση των σημάτων τους στις αγορές του 

εξωτερικού, επέκταση που θα πραγματοποιηθεί και μέσω συνεργασιών με 

τοπικές επιχειρήσεις ειδών διατροφής ή με την εκχώρηση Master franchising.

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια αγορά, μεγάλο μέρος των σχεδίων 

επέκτασης για ορισμένες αλυσίδες θα δοθεί στην ανάπτυξη σημείων πώλησης 

λεγάμενες κλειστές αγορές". Καταστήματα των αλυσίδων λειτουργούν ήδη 

εντός επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, νοσοκομείων, εργοστασίων 

εμπορικών κέντρων, super market κλπ. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια 

αυξάνεται η παρουσία αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης σε μεταφορικά μέσα 

και σταθμούς μεταφοράς. Στα πλαίσια αυτά, αναμένεται οι επιχειρήσεις του 

κλάδου να επιδιώξουν νέες συμφωνίες και να εντείνουν την παρουσία τους σε 

αεροδρόμια σιδηροδρομικούς σταθμούς, πρατήρια βενζίνης, σταθμούς 

εξυπηρέτησης αυτοκινήτων κλπ., επέκταση που θα πραγματοποιηθεί σε 

σημαντικό βαθμό με τη βαθμιαία αντικατάσταση 'ανώνυμων" κυλικείων.
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Συγκεκριμένα, με βάση τις ισχύουσες τάσεις το μέγεθος της αγοράς 

των εστιατορίων τύπου burger αναμένεται να κινηθεί με θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης περίπου 3% ετησίως. Σε ό,τι αφορά τις οργανωμένες αλυσίδες 

τύπου pizza η αντίστοιχη μεταβολή θα είναι της τάξης 5% ετησίως. Τους 

υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης (μεταξύ 5% - 10% ) εκτιμάται ότι θα 

εμφανίσουν οι "νεότερες" κατηγορίες σουβλάκι-ethnic και snack-sandwich, με 

την τελευταία να ενισχύεται από την επέκταση της παρουσίας της σε κλειστές 

αγορές.
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8. CASE STUDY: Η διεθνής εμπειρία της Goody's

8.1. Εταιρικό προφίλ

Η Goody's Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εστιατορικών υπηρεσιών στην 

ελληνική αγορά και μία από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες αλυσίδες 

γρήγορης εστίασης στην Ευρώπη. Η Goody's Α.Ε. διαμόρφωσε την αγορά 

εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης στην Ελλάδα, μία αγορά στην οποία 

κυριαρχεί από την ίδρυσή της (www.aoodv s.afI Διαθέτοντας το μεγαλύτερο 

δίκτυο καταστημάτων στη χώρα, κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, 

ενώ βάσει του κύκλου εργασιών της, συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες 

ευρωπαϊκές αλυσίδες για τα έτη 1995 ως και 2001 (Neo-Restauration no 374 - 

Μάρτιος 2001).

Ο Όμιλος Εταιρειών Goody's δημιουργήθηκε αρχικά με τη συμμετοχή 

της μητρικής εταιρείας Goody's Α.Ε. σε άλλες υποστηρικτικές για τη λειτουργία 

της επιχειρήσεις.

Ο Όμιλος Εταιρειών Goody's απαρτίζεται από μία σειρά εταιρειών. 

Αρχικά είναι η μητρική Goody's Α.Ε., κάτοχος των εμπορικών σημάτων 

GOODY'S και FLOCAFE ESPRESSO BARS και σημαντικού αριθμού 

καταστημάτων στα οποία έχει συμμετοχές. Ακόμα είναι οι παραγωγικές 

μονάδες HELLENIC CATERING Α.Ε., Σ.ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε. (SELECT) και FLOCA Α.Ε. 

Επίσης οι εταιρείες catering INTERTASTE και HELLENIC FOOD SERVICE καθώς 

και BALKAN RESTAURANTS, η οποία λειτουργεί τα εστιατόρια GOODY'S στη 

Βουλγαρία. Τέλος, η μητρική GOODY'S Α.Ε. συμμετέχει στην PLANET 

HOLLYWOOD ATHENS, ενώ μέσω της SELECT διαθέτει το 30% της «ΙΩΝΙΚΗ 

ΣΦΟΛΙΑΤΑ». Στις εταιρείες του ομίλου απασχολούνται συνολικά περισσότεροι 

από 1500 εργαζόμενοι/ες.

Οι θυγατρικές αυτές εταιρείες διατηρούν την αυτονομία τους όσον 

αφορά σε διοικητικά και οργανωτικά ζητήματα, παραμένοντας ωστόσο 

αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του Ομίλου.
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Ο προσανατολισμός στον πελάτη, η προσήλωση στην ποιότητα, στην 

καθαριότητα και στην υγιεινή των τροφίμων και των χώρων, ο σεβασμός στο 

περιβάλλον, η κοινωνική δράση (www.Goody's.com), το δυναμικό και 

σύγχρονο management και το πρωτοποριακό marketing (Τζωρτζάκης, 2002) 

είναι τα στοιχεία που αποτελούν τη φιλοσοφία της GOODY'S Α.Ε. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά την έκαναν να κυριαρχεί στην αγορά της γρήγορης εστίασης 

και καθιέρωσαν τα δύο σήματά της στη συνείδηση του καταναλωτή.

Τα εστιατόρια Goody's και τα Flocafe Espresso Bars αναπτύσσονται με 

το σύστημα franchising και αποτελούν ανεξάρτητες επιχειρηματικές μονάδες. 

Η GOODY'S Α.Ε. σχεδιάζει, αναπτύσσει, οργανώνει, υποστηρίζει και ελέγχει το 

δίκτυο των δύο αλυσίδων καθώς διαθέτει ιδιόκτητες ή ελεγχόμενες εταιρείες.

Η Goody's Α.Ε. επιλέγει τα σημεία εγκατάστασης και λειτουργίας των 

καταστημάτων των δύο αλυσίδων και είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, 

λειτουργία και ανάπτυξη του δικτύου, καθορίζει κοινό κατάλογο για όλα τα 

καταστήματα, παρέχει τεχνογνωσία και εκπαίδευση προσωπικού και 

συστήματα ελέγχου ποιότητας. Ακόμη, προτείνει την τιμολογιακή πολιτική, 

σχεδιάζει και εκτελεί εκστρατείες διαφημιστικές και αντίστοιχες προβολής στον 

Τύπο.

Για την άσκηση του επιτελικού και οργανωτικού ρόλου της η GOODY'S 

Α.Ε. απασχολεί το 2001, 105 άτομα. Επιπλέον, 67 άτομα εργάζονται στα 

υποκαταστήματα της εταιρείας στην Αθήνα, στην περιοχή Πατησίων, στη 

Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Ποσειδωνίου.

Η μητρική εταιρεία, GOODY'S Α.Ε., αναπτύχθηκε ραγδαία και κατέχει 

σήμερα την ηγετική θέση στον κλάδο των εστιατορίων γρήγορης εστίασης 

στην Ελλάδα, ενώ είναι μία από τις πρώτες στην Ευρώπη. Η ανοδική εξέλιξη 

είναι το αποτέλεσμα της επιχειρηματικής στρατηγικής που ακολουθείται, 

κύριοι άξονες της οποίας είναι η γρήγορη αλλά ελεγχόμενη ανάπτυξη με στόχο 

τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους μετόχους και τους αδειούχους. Η 

αύξηση των πωλήσεων στα υπάρχοντα καταστήματα και η αύξηση του 

αριθμού των καταστημάτων, η δημιουργία νέου τύπου καταστημάτων σε μη 

παραδοσιακά σημεία, καθώς και η επιλεκτική διεθνής ανάπτυξη και η 

δημιουργία νέων concepts για περαιτέρω ανάπτυξη.
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Το όνομα Goody's στη συνείδηση του καταναλωτή είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με την υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Η υποστήριξη 

των αλυσίδων από την εταιρεία είναι άριστη, καθώς διαθέτει ιδιόκτητες ή 

ελεγχόμενες εταιρείες παραγωγής. Η συμβολή των εταιρειών του Ομίλου στην 

εύρυθμη λειτουργία της GOODY'S Α.Ε. αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της 

δυναμικής της ανάπτυξης.

Το εστιατόριο Goody's προσφέρει πάνω απ' όλα, ξεχωριστή γεύση, 

προσαρμοσμένη στις γευστικές απαιτήσεις του καταναλωτή και μεγάλη 

ποικιλία προϊόντων, με πλήρη κάλυψη των διατροφικών αναγκών. Ο/Η 

καταναλωτής/ρια των Goody's μπορεί να επιλέξει από μία πλειάδα προϊόντων.

8.2. Ιστορική αναδρομή

1975: Η Goody's ξεκινά τη δράση της. Η αρχή γίνεται με το πρώτο 

κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με στόχους 

για ανάπτυξη, δημιουργία νέων concepts, επέκταση στο εξωτερικό και 

συνεργασία με άλλες δυναμικές επιχειρήσεις. Τα επόμενα χρόνια η ανάπτυξη 

θα συνεχιστεί με γρήγορους ρυθμούς.

1981: Η εταιρία κάνει την πρώτη δυναμική ενέργειά της. Αποκτά το 

πρώτο κατάστημα Goody's στην Αθήνα στην οδό Σόλωνος.

1983: Είναι χρονιά σταθμός για την Goody's αφού γίνεται πιλοτικά η 

εισαγωγή του Club Sandwich σε δύο καταστήματα της εταιρίας. Ένα νέο 

καινοτόμο προϊόν το οποίο θα εξελιχθεί ίσως στο πιο περιζήτητο προϊόν στο 

μενού των εστιατορίων της Goody's.

1989: Η Goody's αποκτά το 1° βραβείο στο 1° Ελληνικό Φεστιβάλ 

Διαφημιστικής Δημιουργίας. Το σλόγκαν δείχνει τη φιλοσοφία της επιχείρησης 

μέχρι τώρα ενώ παράλληλα σημαδεύει και τη μελλοντική πορεία της εταιρείας, 

"Γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι".
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1990: H Goody's προβάρει ένα νέο προφίλ. Δείχνει ότι ο σωστός 

καταναλωτής είναι ο ενημερωμένος καταναλωτής. Έτσι θέλοντας να 

συμβάλλει στην ενημέρωση των καταναλωτών εκδίδει 4 πρωτοποριακά 

φυλλάδια που ενημερώνουν για το τι σημαίνει υγιεινή διατροφή. Ταυτόχρονα 

περνά σε νέα φάση στα προϊόντα της αφού διεθνοποιεί τη γεύση της με νέο 

προϊόν το Chiliburger, μια νέα μεξικάνικη διαφορετική γεύση.

1991: Εφαρμόζεται η νέα εταιρική ταυτότητα της Goody's με την 

οποία είναι πλέον καθιερωμένη. Τα καταστήματα είναι πλέον περισσότερα από 

50. Δημιουργείται η εκπαιδευτική κουζίνα της Goody's, καθώς η συνεχής 

έρευνα και εκπαίδευση είναι απαραίτητες.

1992: Η Goody's δημιουργεί το Junior Meal και το Junior Club, την 

παιδική λέσχη των Goody's, προσεγγίζοντας τις ανάγκες των πελατών της με 

έναν νέο τρόπο. Ταυτόχρονα ανοίγει το 1° Goody's στην Εθνική Οδό, στον 

Ισθμό της Κορίνθου. Επίσης ανοίγει το 1° νησιωτικό Goody's στην Κέρκυρα.

1994: Η Goody's ΑΕ εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Δημιουργείται ένα νέο Concept, το Flocafe που αποτελούν την 1η ελληνική 

αλυσίδα Espresso Bars.

1995: Η μετοχή της Goody's βραβεύεται για την υψηλότερη απόδοση 

στον κλάδο τροφίμων και ποτών.

1996: Στα 21 χρόνια η Goody's εγκαινιάζει το 100° της εστιατόριο. Η 

έδρα της εταιρίας μεταφέρεται σε νέα ιδιόκτητα γραφεία στον οικισμό Λήδα 

Μαρία στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Σημαντική αύξηση της τάξεως του 20% σημειώνεται στα κέρδη προ 

φόρου του Ομίλου εταιριών Goody's. Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένη 

βάση αυξήθηκε κατά 22% και από 20,21 δις το 1996 ανήλθε στο 24,7 δις.
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1997: Αρχίζει το ταξίδι της Goody's στο εξωτερικό. Τον Απρίλιο 

λειτουργεί το πρώτο εστιατόριο στη Λεμεσό της Κύπρου σε συνεργασία με 

την τοπική εταιρία Lani Restaurants. Στα τέλη του έτους ξεκινά τη λειτουργία 

του το δεύτερο εστιατόριο στη Λάρνακα.

Στα τέλη του έτους ανακοινώνεται ένα ακόμη σημαντικό γεγονός για τη 

διεθνοποίηση της επιχείρησης: Η δημιουργία του πρώτου εστιατορίου στη 

Σόφια της Βουλγαρίας με τη δημιουργία της εταιρίας Balkan Restaurants. Ένας 

νέος τύπος εστιατορίων Goody's προστίθεται στην αλυσίδα: Mini Goody's.

1998: Ιδρύονται δυο καταστήματα Goody's στο Οπόρτο και τη 

Λισσαβώνα της Πορτογαλίας σε συνεργασία με την τοπική επιχείρηση Ibersol. 

Υπάρχει μια τεράστια αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρίας της τάξεως 

του 23%. Ο αριθμός των καταστημάτων ανέρχεται στα 130 στην Ελλάδα, 2 

στην Κύπρο, 1 στη Βουλγαρία και 2 στην Πορτογαλία. Στη διεθνή διάσκεψη 

εστίασης CIR '98 η Goody's κάνει μια δυναμική παρουσία. Ο βασικός 

οργανωτής της διάσκεψης, το γαλλικό περιοδικό Neo-Restauration κατέταξε 

τα Goody's στην 6η θέση ανάμεσα στα διεθνή ονόματα της Γρήγορης εστίασης 

και στην 3η αμιγώς Ευρωπαϊκών αλυσίδων. Να σημειωθεί ότι μέσα σε έναν 

χρόνο δημιουργήθηκαν 15 νέα καταστήματα.

1999: Το Σεπτέμβριο πραγματοποιείται αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρίας. Στα πλαίσια των αναπτυξιακών σχεδίων της 

συμφώνησε τη δημιουργία του πρώτου εστιατορίου Planet Hollywood στην 

Ελλάδα. Το νεοσύστατο εταιρικό σχήμα που θα δημιουργηθεί με την επωνυμία 

Planet Hollywood Athens συμμετέχουν με 33% η εταιρία Crystal Year, με 33% 

επενδυτική εταιρία από τον Κύπριο επιχειρηματία Κωνσταντίνο Σιακόλα και με 

33% η Goody's, η οποία θα έχει και την ευθύνη λειτουργίας του Planet 

Hollywood. Η νέα αυτή δραστηριότητα γίνεται για να καλύψει τις ανάγκες του 

καταναλωτικού κοινού στο casual dinning. Το Δεκέμβριο ανοίγει το δεύτερο 

κατάστημα Goody's στη Σόφια.
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2000: Η εταιρία ανακοινώνει την αναστολή των εργασιών των δύο 

καταστημάτων της στη Πορτογαλία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας ο 

λόγος αναστολής οφείλεται στη μη εφαρμογή του business plan από την 

εταιρία Goodiber η οποία είχε συσταθεί από την Goody's με ποσοστό 40% και 

από την τοπική Ibersol με 60 %. To business plan προέβλεπε τη δημιουργία 5 

εστιατορίων έως τις 31/03/2000. Η Goody's δηλώνει πως είναι διαθέσιμη να 

επαναδραστηριοποιηθεί στην Πορτογαλία μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν 

και αφού πραγματοποιηθεί συμφωνία με στρατηγικό εγχώριο επενδυτή.

Την 19η Φεβρουάριου λειτουργεί το τρίτο Goody's στην Κύπρο και 

συγκεκριμένα στη Λευκωσία. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό κατάστημα που η 

κατασκευή του άγγιξε τις 700.000 λίρες Κύπρου. Επίσης, λειτουργεί και 

δεύτερο κατάστημα στη Λεμεσό κάνοντας έτσι τέσσερα τα καταστήματα στην 

Κύπρο.

Την 14η Σεπτεμβρίου υπογράφεται 'Συμφωνία Μετόχων' μεταξύ 

Goody's ΑΕ και TelePizza S.A. με σκοπό την ανάπτυξη του σήματος της 

Telepizza σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία.

2001: Τον Ιούλιο η Δέλτα Συμμετοχών καταθέτει στην επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς πρόταση για την εξαγορά της πλειοψηφία των μετοχών της 

Goody's. Ως κατώτατο όριο ορίζεται το 50,01% και ως ανώτατο το 60% 

(5.631.631 τεμάχια). Η προσφορά διαμορφώθηκε στα €18,5 ενώ η μετοχή της 

εταιρίας μια μέρα πριν τη προσφορά είχε κλείσει σε €13,92. Η πρόταση 

εγκρίθηκε από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς και στις 23 Αυγούστου 

ανακοινώθηκε η απόκτηση του 60% των μετοχών από τη Δέλτα Συμμετοχών. 

Η εταιρία δηλώνει: Η είσοδος της ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. στο μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρίας, με ποσοστό μεγαλύτερο από 60 % το Σεπτέμβριο του 

2001 σηματοδοτεί τη αρχή μιας νέας εποχής για την Goody's Α.Ε. και για τις 

υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου, θέτοντας αυτές σε ευρύτερη αναπτυξιακή 

τροχιά. Τον Οκτώβριο του 2001 ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός της νέας 

σύγχρονης και αναπτυξιακής οργανωτικής δομής, βασισμένη στο θεσμό των 

στρατηγικών επιχειρησιακών μονάδων (Παπαδάκης, 2002b).
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Τον Απρίλιο ξεκίνησε η λειτουργία του 5ου καταστήματος πάλι στη 

Λευκωσία.

Το Δεκέμβριο ανοίγει το δεύτερο κατάστημα Goody's στη Σόφια της 

Βουλγαρίας.

2003: Η Goody's Α.Ε. συνεχίζει την ανοδική πορεία της σφραγίζοντας 

με επιτυχία την παρουσία των αλυσίδων Goody's και Flocafe στην κατάταξη 

των 10 μεγαλύτερων αλυσίδων των κλάδων τους στην Ευρώπη σύμφωνα με 

το περιοδικό FOODSERVICE EUROPE με βάση system sales αλυσίδων 

καταστημάτων. Σύμφωνα με τη μελέτη του κ. Γρηγόρη Γρηγοριάδη ερευνητή 

της ICAP, οι πωλήσεις των 10 πιο γνωστών αλυσίδων φάστφουντ ανήλθαν 

στα 50 δις. Με πωλήσεις 21,8 δις. Η αλυσίδα εστιατορίων Goody's κατέλαβε 

το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.

8.3. Ο Όμιλος

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η Goody's Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία 

εστιατορικών υπηρεσιών στην ελληνική αγορά και μία από τις ισχυρότερες 

πανευρωπαϊκώς.

Η Goody's Α.Ε. είναι όμως ένας ολόκληρος όμιλος εταιριών, ο οποίος 

δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης.

Οι κυριότερες εταιρίες του ομίλου είναι:

Hellenic Catering Α.Ε

Η εταιρία Hellenic Catering Α.Ε ιδρύθηκε το 1975 με κύρια δραστηριότητα την 

εξυπηρέτηση των εστιατορίων της αλυσίδας Goody's, η οποία κατέχει το 

98,5% των μετοχών της. Με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης στη 

Σίνδο, έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κλάδο των 

τροφίμων.

62



Select - Σταύοοσ Νένδοε Α.Ε

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες προϊόντων 

αρτοποιίας στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 1976 με έδρα τη Βιομηχανική 

Περιοχή Θεσσαλονίκης στη Σίνδο. Η παραγωγική μονάδα είναι πιστοποιημένη 

από το <<American Baking Institutes, όπως επίσης και κατά ISO 9002. Η 

εταιρία απασχολεί 85 άτομα.

F/oca Α.Ε

Η Floca Α.Ε εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, 

συνολικής έκτασης περίπου 5,000 τ.μ. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1939. Σήμερα με 

πολυετή πείρα, συνεχίζει με επιτυχία την πορεία της στο χώρο της 

ζαχαροπλαστικής, επενδύοντας στην ανάπτυξη μιας υπερσύγχρονης μονάδας 

παραγωγής κατεψυγμένης ζαχαροπλαστικής, διαθέτοντας σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). H 

Goody's Α.Ε. συμμετέχει στο εταιρικό της κεφάλαιο με ποσοστό 83,5%.

SODEXHO HELLAS

Η εταιρία ιδρύθηκε 1986 και είναι πρωτοπόρος στον τομέα του Contract 

Catering στην ελληνική αγορά. Η έδρα της βρίσκεται στο Γέρακα Αττικής, ενώ 

είναι ήδη σε φάση μετεγκατάστασης σε μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες 

εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετούν τις αυξανόμενες ανάγκες παραγωγής.

Hellenic Food Service

Ιδρύθηκε το 1986 με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης στη Σίνδο 

και με την επωνυμία << I. Μυλόπουλος & Σία Ο.Ε - Food Services. Από το 

Μάρτιο του 2001 έχει αλλάξει το διακριτικό της τίτλο σε << Hellenic Food 

Services. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 2,100 τ.μ. και οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις της είναι 1,145 τ.μ.

Στις 17/10/2001 ολοκληρώθηκε η οργανωτική δομή της Goody's Α.Ε με 

τη σημερινή της μορφή (Δελτίο τύπου, 17/10/2001). Η οργάνωση βασίζεται 

στο θεσμό των στρατηγικών επιχειρησιακών μονάδων.
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Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται:

Αχιλλέας Φώλ/σς 

Σωτήριος Σεϊμανίδης

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος & Εντεταλμένος 

Σύμβουλος

Διευθύνων ΣύμβουλοςΖαφείρης Χατζηλαζάρου 

Νικόλαος Παππάς 

Ευάγγελος Μαργαρίτης 

Δημήτριος Δασκαλόπουλος 

Παντελής Οικονόμου 

Δημήτριος Τάκας 

Α ντώνιος Κροντήρας

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Οι ομάδες management πλαισιώνονται από τους :

"GOODY'S"

Διευθύντρια Μάρκετινγκ & Επιχειρησιακής Ανάπτυξης: Νίκη Σμύρνή,

Διευθυντής Λειτουργίας και Εκπαίδευσης: Ανδρέας Νικολάου,

Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών: Χάρης Κανστσας,

Διευθυντής Ποιοτικής Διασφάλισης: Γιώργος Χατζόπουλος.

"FLOCAGE"

Διευθυντής Μάρκετινγκ & Επιχειρησιακής Ανάπτυξης: Μιχάλης

Πετροδασκαλάκης,

Διευθυντής Λειτουργίας και Εκπαίδευσης: Γιάννης Τέτας,

Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου: Ζαχαρίας Λιούσας.

Τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου, Νίκο Μαρκόπουλο 

πλαισιώνουν: η Διευθύντρια Οικονομικών "GOODY'S" Αλέκα Γασπαρίδου και ο 

Διευθυντής Προμηθειών Ομίλου Λεόντιος Παπαδόπουλος. Νομικός σύμβουλος 

είναι ο Ξενοφών Διονυσιάδης.

Σε επίπεδο Ομίλου αναλαμβάνουν:

Διευθυντής Έρευνας και Ποιότητας: Θόδωρος Καλλίτσης,

Διευθυντής Τεχνολογίας: Γιώργος Μαλλιάς,
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Διευθυντής Ανάπτυξης Νέων Δραστηριοτήτων: Τριαντάφυλλος Δαραβάλης, 

Διευθυντής Ανάπτυξης Διεθνών Δραστηριοτήτων: Χριστόδουλος Ράντης, 

Υπεύθυνη Εταιρικής Επικοινωνίας: Ελισάβετ Κωσταντίνου,

Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου: Λουκία Γκούβα.

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας των εταιριών του ομίλου Goody's.
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8.4. Η δράση στο εξωτερικό

8.4.1. Κύπρος

Στις 15/10/1996 γίνεται σε εφημερίδα η πρώτη αναφορά για το ενδιαφέρον 

της Goody's για επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Κύπρο. Είναι η 

πρώτη προσπάθεια της εταιρίας για διεθνοποίηση και βέβαια ξεκινά από την 

πιο κοντινά ψυχολογικά χώρα προς την μητρική χώρα (Ναυτ. 15/10/1996). 

Στην ίδια εφημερίδα αλλά στο φύλλο τις 28/01/1997 αναφέρεται πως η 

έναρξη λειτουργίας του πρώτου καταστήματος θα γίνει γύρω στα μέσα 

Μαρτίου στη Λεμεσό, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζονται άλλα δύο καταστήματα, 

ένα ακόμη στη Λεμεσό και ένα στη Λευκωσία. Για τη λειτουργία της εταιρίας 

στη μεγαλόνησο συστήνεται η Lani Restaurants ltd. Μεταξύ της Goody's 

(35%) και των τοπικών επιχειρηματιών κ.κ Νίκος Μαυρονικόλας, Γιάννης 

Παπαδόπουλος και Μενέλαος Σιακόλας. Η ίδρυση του πρώτου καταστήματος 

στη Λεμεσό την Τετάρτη 9 Απριλίου του 1997 αποτέλεσε την απαρχή της 

επέκτασης της αλυσίδας στην Κύπρο. Η επένδυση γι' αυτό το κατάστημα 

ανερχόταν στα 240,000,000 δρχ. Και αφορά κτίριο μεγέθους 800 τ.μ.

Στο δελτίο τύπου της εταιρίας στις 15/02/1998 αναφέρεται ότι το 

κατάστημα της Λάρνακας που λειτούργησε στα τέλη του 1997 αποτελεί το 

120° κατάστημα της Goody's. Είναι ένα κατάστημα 400 τ.μ και η επένδυση 

του ανήλθε σε 350,000 κυπριακές λίρες. Επίσης αναφέρεται η πρόθεση της 

εταιρίας να παράγονται όλα τα προϊόντα για τα δύο καταστήματα αλλά και 
αυτά που θα ακολουθήσουν στην Κύπρο. Ακόμα ότι η Hellenic Catering 

(εταιρία παραγωγής και διανομής του ομίλου εταιριών της Goody's) έχει 

ολοκληρώσει συμφωνία με τη εταιρία Γρηγορίου Ltd για την κεντρική διανομή 

και αποθήκευση των προϊόντων Goody's.

Στις 16/01/1999 αναφέρονται τα θετικά βήματα της εταιρίας και η 

άριστη πορεία των καταστημάτων της. Αναφέρεται επίσης η πρόθεση της 

εταιρίας για λειτουργία άλλων δύο καταστημάτων στο εγγύς μέλλον 

(Ναυτεμπορική 16/01/1999), καθώς επίσης και η σειρά επαφών που γίνονται 

για την ίδρυση τους (Κέρδος, 25/03/1999).
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Φτάνουμε στο 2000 όπου η εταιρεία με δελτίο τύπου στις 23 

Φεβρουάριου ανακοινώνει την από της 19 Φεβρουάριου λειτουργία του νέου 

καταστήματος στη Λευκωσία. Αποτελεί το 1460ο κατάστημα της αλυσίδας 

Goody's και το πιο εντυπωσιακό απ' όλα. Πρόκειται για ένα μοντέρνο 

κατάστημα με νέο design που δίνει μια πιο ανάλαφρη και μοντέρνα νότα. Είναι 

τριώροφο και συνολικής έκτασης 700 τ.μ. Το συνολικό ύψος της επένδυσης 

ανέρχεται στις 700,000 λίρες Κύπρου και απασχολεί 60 εργαζόμενους. Στο ίδιο 

δελτίο τύπου αναφέρεται η καθολική αποδοχή των Goody's από την κυπριακή 

κοινωνία. Επίσης, τονίζεται η ποιοτική και γρήγορη εξυπηρέτηση δηλαδή τα 

δύο μεγάλα όπλα της Goody's.

Από τον απολογισμό χρήσεως του 2000 της Goody's μαθαίνουμε ότι 

στα τέλη του έτους τα καταστήματα που λειτουργούν στη μεγαλόνησο έχουν 

φτάσει τα πέντε με θεαματικά αποτελέσματα.

Τέλος, στις 28 Μαίου 2003 σε δελτίο τύπου τις εταιρίας ανακοινώνεται 

η πώληση του ποσοστού της Goody's στην Lani Restaurants στους εγχώριους 

συνεργάτες της. Αυτό είναι ουσιαστικά το τελευταίο βήμα της joint venture 

συνεργασίας και το πέρασμα στη φάση του franchise που ήταν και ο αρχικός 

στόχος της επιχείρησης.

8.4.2. Κύπρος SWOT Analysis 

Δυνάυεκ:

- Τα εστιατόρια της Goody's είναι γνωστό στη Κύπρο εξαιτίας των 
πολλών κυπριών φοιτητών αλλά και κυπριών τουριστών στη χώρα μας, 

πράγμα που ίσως να έχει εξοικειώσει τους κυπρίους με το όνομα της 

Goody's.

- Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων είναι ένα από τα ισχυρότερα όπλα 

της Goody's. Η σωστή επιλογή των πρώτων υλών καθώς και οι 

αυστηρές προδιαγραφές παρασκευής δίνουν ένα σημαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

- Η μεγάλη ποικιλία προϊόντων βοηθά στην ικανοποίηση όλων των 

γούστων και απαιτήσεων του πελάτη.
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- Η γεύση των προϊόντων στηρίζεται στην Ελληνική - Μεσογειακή 

κουζίνα η οποία είναι πολύ διαδεδομένη και αγαπητή στο ευρύ κοινό.

- Η ποιότητα εξυπηρέτησης είναι πάρα πολύ καλή από καλά 

εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο συνεχώς προσπαθεί για το 

καλύτερο.

- Σωστή επιλογή περιοχών ανάπτυξης των καταστημάτων, ώστε να 

βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της αγοράς.

- Πολύ καλή σχέση μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των Franchisees 

με συνεχή υποστήριξή τους με οποιοδήποτε τρόπο.

- Η παραγωγή των πρώτων υλών σε επιχειρήσεις του ομίλου δίνει τη 

δυνατότητα για έγκαιρη εξασφάλισή τους καθώς και συνεχή διατήρηση 

και έλεγχο της ποιότητάς τους.

Αδυναυίεε :

- Μεγάλο κόστος μεταφοράς των προϊόντων της εταιρίας από Ελλάδα σε 

Κύπρο, το οποίο βέβαια μπορεί να αντιμετωπιστεί με την παρασκευή 

των προϊόντων, τα οποία όμως να είναι ίδια σε ποιότητα και γεύση με 

τα ήδη υπάρχοντα.

- Ένα μεγάλο μείον της εταιρίας είναι ότι το προσωπικό της δεν έχει 

διεθνή εμπειρία. Δεν έχει συναναστραφεί με ξένους πελάτες και ως εκ 

τούτου δυσκολεύεται να εξυπηρετήσει τους πελάτες με τον τρόπο που 

χαρακτηρίζει το service της εταιρίας.

- Τα προϊόντα της Goody's έχουν υψηλότερη τιμή από τους 

ανταγωνιστές της εταιρίας.

Ευκαιοίεε:

- Η συνεργασία joint venture της εταιρίας με ισχυρούς τοπικούς 

παράγοντες, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του επιχειρηματικού 

κινδύνου από τοπικούς επιχειρηματίες.

- Η εταιρία της Goody's παρ' όλο που είναι ελληνική αντιμετωπίζεται σαν 

τοπική αλυσίδα λόγω των στενών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
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- Η Κύπρος είναι όντως μια ευκαιρία για την εταιρία διότι είναι μια χώρα 

με πολύ τουρισμό που αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο 
αγοραστικό κοινό.

- Η Κύπρος είναι μία χώρα που έχει πάρα πολλές ομοιότητες στην 

νοοτροπία και την κουλτούρα με εμάς.

- Έχει ισχυρή οικονομία πράγμα που επιτρέπει στους κατοίκους της να 

μην έχουν πολύ περιορισμένα έξοδα, και να μπορούν να γευματίσουν 

σε ένα από τα εστιατόρια της Goody's αρκετές φορές το μήνα.

- Οι ισχυροί τοπικοί παράγοντες δίνουν την ευκαιρία για μεγάλες 

επενδύσεις με μοντέρνο σχεδίασμά που μπορεί ίσως να τραβήξει την 

προσοχή και άλλων μεγάλων και ισχυρών επενδυτών στη χώρα τους.

- Άλλο ένα θετικό στοιχείο της εταιρίας είναι ότι η Κύπρος είναι μία 

μεσογειακή χώρα και δεν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στην πολιτική 

της εταιρίας, ούτε όμως και στον τρόπο λειτουργίας.

- Επίσης την μεγαλόνησο την επισκέπτονται πολλοί Έλληνες τουρίστες 

αλλά και επιχειρηματίες, οπότε και σε συνδυασμό με το ισχυρό 

ελληνικό στοιχείο που υπάρχει στη Κύπρο είναι ένα πολύ ισχυρό 

στοιχείο για την εταιρία.

- Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και τις παρόμοιες διατροφικές 

συνήθειες που έχουνε οι δύο λαοί. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι και οι δύο 

λαοί χρησιμοποιούν κυρίως το ελαιόλαδο στο μαγείρεμά τους.

- Επιπλέον θετικό στοιχείο της εταιρίας είναι η τοπικιστική τάση για 

υποστήριξη της προσπάθειας της.

Απειλέα

- Στην Κύπρο υπάρχουν ήδη μεγάλες αλυσίδες με μεγάλες επενδύσεις και 

στον ίδιο χώρο με την Goody's, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τα 

καταστήματα τους με διαφόρους τρόπους ώστε να ’' πολεμήσουν 

την προσπάθεια της εταιρίας στη μεγαλόνησο.

- Επίσης ακόμα μία απειλή για την εταιρία είναι τα τοπικά καταστήματα 

γρήγορου φαγητού τα οποία κατέχουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο στην
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αγορά του γρήγορου φαγητού, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην 

Ελλάδα.

- Η Κύπρος προσελκύει τουρίστες κυρίως υψηλού επιπέδου και συνήθως 

απαιτούν εξυπηρέτηση αντίστοιχου επιπέδου, οπότε οι περισσότεροι 

προτιμούν τα εστιατόρια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το γρήγορο φαγητό 

των Goody's να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κοινού 

που επισκέπτονται την Κύπρο.

- Η ύπαρξη μεγάλων αλυσίδων σίγουρα είναι μια αδυναμία για την 

εταιρία γιατί 'μπαίνει' σε μια ήδη ανταγωνιστική αγορά.

8.4.3. Βουλγαρία

Στα τέλη του 1996 η εταιρία έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για επέκταση στην 

αγορά των Βαλκανίων με πρώτο σταθμό τη Βουλγαρία (Ναυτεμπορική, 

15/10/1996). Η έρευνα αγοράς της επιχείρησης την οδήγησε σε επιφυλακτική 

στάση λόγω της οικονομικής, νομοθετικής και κοινωνικοπολιτικής κατάστασης, 

η οποία αποθαρρύνει τις επενδυτικές πρωτοβουλίες (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 

21/11/1996). Παρ' όλα αυτά αρχές του 1997 ξεκίνησαν οι λειτουργίες για την 

ανέγερση του πρώτου καταστήματος με σκοπό να λειτουργήσει το καλοκαίρι 

του ίδιου έτους. Για την επιτυχία του εγχειρήματος συστήνεται η Balkan 

Restaurants που είναι συνεργασία της Goody's (60%) με την Euro Merchant 

Balkan Funds (40%) (Δελτίο τύπου Goody's). Η Euro Merchant Balkan Funds 

είναι μέλος της Global Finance ενός ομίλου ελληνικών εταιριών που δρα στις 
Βαλκανικές χώρες και κυρίως στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Ταυτόχρονα η 

εταιρία εξέτασε την πιθανότητα για να αναπτύξει παραγωγική δραστηριότητα 

στη Βουλγαρία με σκοπό τη μείωση του κόστους των προϊόντων που θα 

διακινούσε στη χώρα αυτή (Ναυτεμπορική, 28/01/1997). Ο συνολικός 

προϋπολογισμός ανερχόταν στα 200 εκατομμύρια δραχμές (Κέρδος, 

26/02/1997). Έτσι, αρχίζει στις αρχές Νοεμβρίου η λειτουργία του πρώτου 

εστιατορίου στη Σόφια εξυπηρετώντας την πρώτη μέρα 5000 άτομα. Η 

επένδυση ανήλθε στο 1,1 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρία έχει βάλει ως στόχο 

την ίδρυση δύο εστιατορίων κάθε χρόνο.
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Η Ναυτεμπορική στις 19 Μαίου 1998 αναφέρει ότι στις 10 Ιουνίου θα 

αρχίσει η παραγωγική δραστηριότητα του εργοστασίου αλλαντοβιομηχανίας 

Νικάς, η οποία θα παράγει εκτός των άλλων και hamburgers για λογαριασμό 

της Goody's επιτυγχάνοντας μείωση του κόστους. Από τον πρόεδρο της 

εταιρίας ακούστηκε το ενδεχόμενο να ιδρύσει η Goody's δική της μονάδα 

παραγωγής. Τον Οκτώβριο η εταιρία ξεκινά τη διαδικασία για εξαγορά του 

ακινήτου που στεγάζεται το κατάστημα στη Σόφια (Κέρδος, 15/10/1998).

Τα μηνύματα στις αρχές του 1999 ήταν πολύ θετικά. Στην αγορά της 

Βουλγαρίας φαινόταν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας είχε 

αποκατασταθεί (Ναυτεμπορική, 16/01/1999). Έτσι, η εταιρία άρχισε τις 

ενέργειες για τη λειτουργία του δευτέρου καταστήματος στη Σόφια και του 

τρίτου στη Φιλιππούπολη (Κέρδος, 25/03/1999). Επίσης επεκτείνεται η 

συνεργασία της εταιρίας με την εταιρία αλλαντικών ’ ’Νικάς’ ’ εν' όψει της 

λειτουργίας αυτών των καταστημάτων. Σύμφωνα με στέλεχος της Goody's η 

συνεργασία των δύο εταιρειών στη συγκεκριμένη αγορά είναι δεδομένη χωρίς 

να έχει οριστικοποιηθεί η μορφή της. Στα πλαίσια αυτά θεωρούνταν πιθανή η 

συμμετοχή της Νικάς στη Balkan Restaurants (Κέρδος, 09/07/1999). Όλα τα 

δεδομένα δείχνουν πως ο στόχος της εταιρίας για λειτουργία 30 

καταστημάτων στη βουλγάρικη αγορά θα επιτευχθεί (Ναυτεμπορική, 

14/07/1999).

Στις 23/12/1999 λειτουργεί το δεύτερο κατάστημα στη Σόφια. Στο 

«Βήμα» κυκλοφορεί ένα άρθρο που αναφέρεται στη θετική πορεία της 

επιχείρησης στη γείτονα χώρα (30/01/2000). Σ' αυτό αναφέρεται ότι παρόλο 

που οι τιμές είναι 25% φθηνότερες από ότι είναι στην Ελλάδα, ήδη έχει 

επιτευχθεί το break even point. Τονίζεται ότι τα χαμηλότερα τιμολόγια 
επιτυνχάνονται μέσω των φθηνότερων εργατικών. Επίσης, αναφέρεται ότι το 

επίπεδο τιμών είναι υψηλότερο από αυτό της Me Donald. Τέλος αναφέρεται 

από τον οικονομικό διευθυντή της Goody's κ. Ζαφείρη Χατζηλαζάρου ότι με τη 

δημιουργία αλυσίδας καταστημάτων θα επιτευχθεί η οικονομία κλίμακας και 

άρα η εταιρία θα οδηγηθεί σε κερδοφορία.

Το 2001 γίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Balkan 

Restaurants το οποίο καλύπτεται πλήρως από την Goody's διαμορφώνοντας
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έτσι το ποσοστό σε 72% (Κέρδος, 04/04/2001). Το τελευταίο βήμα ήταν η 

εξαγορά 185,760 μετοχών ή 27,94% της Balkan Restaurant από την Euro 

Merchant Balkan Funds. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φθάσει το συνολικό 

ποσοστό της Goody's στο 100%.

8.4.4. Βουλγαρία SWOT Analysis 

Δυνάυεκ:

- Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων δίνει ένα πολύ σημαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη Goody's.

- Η μεγάλη ποικιλία προϊόντων βοηθό στην ικανοποίηση όλων των 

γούστων και απαιτήσεων του πελάτη.

- Η γεύση των προϊόντων στηρίζεται στην Ελληνική - Μεσογειακή 

κουζίνα.

- Η ποιότητα εξυπηρέτησης είναι πάρα πολύ καλή από καλά 

εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο συνεχώς προσπαθεί για το 

καλύτερο.

- Σωστή επιλογή περιοχών ανάπτυξης των καταστημάτων έτσι ώστε να 

βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της αγοράς.
- Η παραγωγή των πρώτων υλών σε επιχειρήσεις του ομίλου δίνει την 

δυνατότητα για έγκαιρη εξασφάλιση τους καθώς και συνεχή διατήρηση 

και έλεγχο της ποιότητάς τους.

Aduvauisc:

- Οι τιμές των προϊόντων της εταιρίας είναι ακριβότερες από των 

προϊόντων αντίστοιχων εταιριών πράγμα που σίγουρα θα αποτελέσει 

σημαντικό παράγοντα στις πωλήσεις της εταιρίας. Διότι με μια ασταθή 

οικονομία που επικρατεί στη Βουλγαρία καμία εταιρία δεν θα μπορούσε 

να είναι σίγουρη ότι θα έχει κάποιες πωλήσεις συγκεκριμένες, γιατί 

αυτό εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση των 

καταναλωτών/ριών.
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- Ένα μεγάλο μείον της εταιρίας είναι ότι το προσωπικό της δεν έχει 

διεθνή εμπειρία. Δεν έχει συναναστραφεί με ξένους πελάτες και ως εκ 

τούτου δυσκολεύεται να εξυπηρετήσει τους πελάτες με τον τρόπο που 

χαρακτηρίζει το service της εταιρίας.

Ευκαιοίεσ.

- Η Goody's άρχισε επενδύσεις την πιο κατάλληλη περίοδο στην περιοχή 

γιατί η αγορά είναι ακόμα παρθένα. Επίσης, οι μεγάλοι αντίπαλοι της 

εταιρίας τώρα μόλις αρχίσανε και αυτοί να δραστηριοποιούνται.
- Η ποιότητα των προϊόντων της εταιρίας είναι γνωστή στη γειτονική 

χώρα και στους κατοίκους της.

- Εξαιτίας του ότι η αγορά είναι ακόμα καινούρια υπάρχει επίσης 

δυνατότητα για εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων.

- Η χώρα μας κάθε χρόνο φιλοξενεί τουρίστες από τη γειτονική μας χώρα 

οπότε τα Goody's σαν Brand name είναι γνωστά.

- Το ελληνικό στοιχείο υπάρχει στη Βουλγαρία με πολλούς/ές 

Έλληνες/ίδες φοιτητές/ριες, αλλά και επιχειρηματίες επίσης, που 

σίγουρα θα επισκεφτούν τα εστιατόρια της εταιρίας για να γευματίσουν 

επειδή τα γνωρίζουν.

- Η συνεργασία με κάποια εταιρία τύπου Νικάς που ήδη

δραστηριοποιείται στην χώρα, δίνει άλλες δυνατότητες προώθησης των 

προϊόντων της εταιρίας.

- Επίσης, η εταιρία μπορεί να εκμεταλλευτεί την οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας, όπως: για παράδειγμα βάζοντας την εταιρία στο 

χρηματιστήριο το οποίο ουσιαστικά είναι ακόμα ανύπαρκτο διότι 

προσφάτως ξεκινήσανε οι εργασίες σύστασης καινούριων νόμων και 

κανόνων.

- Η χώρα μας στα Βαλκάνια αντιμετωπίζεται ως πρότυπο, οπότε η τάση 

μίμησης από τους Βούλγαρους προς τους Έλληνες δίνει άλλη δυναμική 

προς τα προϊόντα της εταιρίας.

- Για τη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου η χρήση του joint venture 

συστήνεται ως η καλύτερη.
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- Η νοοτροπία των κατοίκων της Βουλγαρίας δεν είναι πολύ διαφορετική 

από αυτήν των ελλήνων.

- Συνεργασία με ελληνική εταιρία η οποία έχει ήδη δραστηριοποιηθεί στη 

Βουλγαρία με φυσικό επακόλουθο να γνωρίζει καλύτερα την εγχώρια 

αγορά. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα για συνεργασία και με άλλες 

ελληνικές εταιρίες οι οποίες δρουν ήδη στην περιοχή και μπορούν να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρίας.

Απειλέα

- Το μέγεθος των ανταγωνιστών που εμφανίζονται ταυτόχρονα με την 

Goody's δίνει τη δυνατότητα για τρομερά ανταγωνιστικές τιμές, οι 

οποίες θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη κατάκτηση μιας καλής 

θέσης στο μερίδιο των πωλήσεων.

- Η έλλειψη εμπειρίας της συνεργαζόμενης επιχείρησης μπορεί να 

οδηγήσει σε τρομερά λάθη.

- Έχει χρησιμοποιηθεί αρχικά επιχείρηση joint venture όπου η εταιρία 

έχει μεγάλη απειρία, σε αντίθεση με το franchising που είχε 

χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και είναι μια γνωστή μέθοδο για την 

Goody's.

- Δυστυχώς η Βουλγαρία είναι μία χώρα με κοινωνικοοικονομική και 

πολιτική αστάθεια. Αυτό μπορεί σίγουρα να επηρεάσει την εταιρία διότι 

επηρεάζονται οι πολίτες της χώρας.

- Παράλληλα με την ανάπτυξη της εταιρίας στη Βουλγαρία και άλλες 
μεγάλες αλυσίδες αρχίσανε να αναπτύσσονται στη περιοχή, πράγμα 

που σίγουρα θα αυξήσει των ανταγωνισμό προτού η εταιρία εδραιωθεί 
στη χώρα.

- Η εταιρία με την οποία συνεργάστηκε η Goody's δεν έχει εμπειρία στο 

στήσιμο τέτοιων αλυσίδων, οπότε ίσως να γίνουν λάθος κινήσεις οι 

οποίες μπορεί να κοστίσουν στην προσπάθεια τους να διορθωθούν τα 

λάθη αυτά.
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8.4.5. Πορτογαλία

Στη "Ναυτεμπορική" στις 28/1/97 γράφεται ένα άρθρο, στο οποίο 

αναφέρεται για πρώτη φορά η επιθυμία της εταιρίας για επέκταση στην 

Ιβηρική χερσόνησο. Στο άρθρο αναφέρεται πως η κίνηση θα γίνει το 

1998 και ουσιαστικά θα είναι το εφαλτήριο για επέκταση του δικτύου 

της στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Η επιλογή γίνεται στηριζόμενη στα 

κοινά χαρακτηριστικά που υπάρχουν ανάμεσα στις χώρες της Ιβηρικής 

χερσονήσου και της Ελλάδας.

Στα τέλη του έτους νέο άρθρο της Ναυτεμπορικής αναφέρει πως 

η προσπάθεια θα επικεντρωθεί αρχικά στην Ισπανία. Αναφέρεται 

συγκεκριμένα ότι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ετοιμάζονται να 
επισκεφτούν την Μαδρίτη για τη συζήτηση και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, όσον αφορά την επέκταση σ' αυτή τη χώρα. Επίσης, 

αναφέρεται ως επόμενος στόχος της εταιρίας η επέκταση στην 

Πορτογαλία.

Στην ίδια εφημερίδα στις 19 Μαϊου 1998 (ραίνεται η αλλαγή 

στάσης της εταιρίας, αφού αναφέρεται πως είναι πολύ κοντά στην 

υπογραφή συμφωνίας για την έναρξη δραστηριοτήτων στην Πορτογαλία. 

Ως χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών υπολογίζεται τα μέσα Ιουνίου. 

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η εταιρία έχει αποφασίσει να εφαρμόσει 

δικό της project, το οποίο θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι η επέκταση 
σε ξένες αγορές δεν θα γίνει μέσω master franchising.

Στις 14/10/98 ανακοινώνεται επίσημα η συνεργασία της Goodys με 

την Ibersol (Κέρδος 15/10/98, Ναυτεμπορική 15/10/98). Η Ibersol είναι 

μέλος ενός μεγάλου ομίλου εταιριών της Jonae που δραστηριοποιείται 

σε τομείς όπως τεχνολογίας επικοινωνιών, engineering, τουρισμού, 

εστιατορίων γρήγορης εστίασης διαχειρίζεται και αντιπροσωπεύει πολλά 

brand name όπως Pizza Hut, Dans & Co, KFC, Frangao, Iber. 

(Χατζηδημητρίου, 2003). Η οικονομική περίοδος στην Πορτογαλία ήταν 

πολύ καλή, αφού το 1997 η οικονομία της χώρας ανέκαμψε λόγω των
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επιτοκίων και της καλής οικονομικής επίδοσης των χωρών της Ε.Ε. και 

των ΗΠΑ (Ναυτεμπορική, 15/10/98). Έτσι, για τη διαχείριση του brand 

name της Goody's συστήνεται η Goodiber, με την Goody's να κατέχει 

το 40% και την Ibersol το 60%. Αρχικός σκοπός τους η ανάπτυξη με 

εστιατόρια ιδιοκτησίας joint venture και στη συνέχεια με το σύστημα 

franchising (Κέρδος 15/10/98).

Η αρχική πρόβλεψη ήταν η λειτουργία πέντε εστιατορίων τους 

πρώτους 18 μήνες και 30 μέσα στη δεκαετία. Το ύψος της συνολικής 

επένδυσης υπολογιζόταν στα 34.000.000 $. Η επιλογή του χώρου 

λειτουργίας των πρώτων καταστημάτων είχε γίνει με τις καλύτερες 

προοπτικές. Το πρώτο σε εμπορικό κέντρο του Οπόρτο και το δεύτερο 

σε εμπορικό κέντρο στη Λισσαβόνα. Και τα δύο ήταν τα μεγαλύτερα 

στις πόλεις τους, ενώ αυτό του Οπόρτο (Κολόμπο) ήταν επιπλέον το τρίτο 

μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Έτσι, στις 21 Οκτωβρίου λειτουργεί το 

πρώτο πιλοτικό εστιατόριο στο Οπόρτο και ουσιαστικά σε όλη τη 

δυτική Ευρώπη. Στις 17 Νοεμβρίου του ίδιου έτους αρχίζει και η 

λειτουργία του εστιατορίου στη Λισσαβόνα.

Οι εκτιμήσεις του πρώτου τριμήνου είναι ενθαρρυντικές και όπως 

χαρακτηριστικά τονίζει ο πρόεδρος του ομίλου Αχιλλέας Φώλιας 

παραπάνω από αισιόδοξες. Αυτό οδηγεί στη συμφωνία για δημιουργία 

δεύτερου καταστήματος στη Λισσαβόνα. Επίσης, σε εμπορικό κέντρο 

(Κέρδος 25/3/99) με σκοπό την εφαρμογή του πλάνου για τη 

δημιουργία πέντε καταστημάτων μέχρι τα τέλη του 99. Επίσης, πάντα 

υπήρχαν οι σκέψεις για επέκταση της εταιρίας στην Ισπανία σε 

συνεργασία με την Ibersol.
Δυστυχώς όμως από εκείνη τη στιγμή παρατηρείται μια

στασιμότητα. Δεν προχωρά σε κατασκευή άλλου καταστήματος με 

αποτέλεσμα στις 4/10/2000 να ανακοινώνεται η αναστολή των εργασιών 

των δύο καταστημάτων στην Πορτογαλία ( Ναυτεμπορική 4/10/00). Ως 

αιτιολογικό αναφέρεται η μη υλοποίηση από την Ibersol του 

συμφωνημένου business plan (Κέρδος 5/10/00). Σε δελτίο τύπου της 

εταιρίας ανακοινώνεται η πρόθεση της εταιρίας για
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επαναδραστηριοποίηση της στη Πορτογαλία μόλις οι συνθήκες το 

επιτρέψουν και αφού έλθουν σε συμφωνία με στρατηγικό επενδυτή της 
χώρας ( vww.Goodv's.comT

8.4.6. Πορτογαλία - SWOT Analysis

Δυνάυεκ:

- Brand name της εταιρίας και η κατοχή της τρίτης θέσης στην Ευρώπη 

στην κατηγορία του γρήγορου φαγητού.

- Η Goody's Α.Ε. ήδη διεθνοποιημένη σ' αυτή τη χώρα και 

συγκεκριμένα η Hellenic Catering έχει αναπτύξει εξαγωγική δράση.

- Το εκπαιδευμένο προσωπικό που προέρχεται απ' τα σπλάχνα της 

εταιρίας.

- Τα εστιατόρια της Goody's είναι ήδη γνωστά στη χώρα λόγω των 

τουριστών, πράγμα που ίσως να έχει εξοικειώσει τους Πορτογάλους με 

το όνομα της Goody's.

- Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων είναι ένα από τα ισχυρότερα όπλα 

της Goody's. Η σωστή επιλογή των πρώτων υλών καθώς και οι 

αυστηρές προδιαγραφές παρασκευής δίνουν ένα σημαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

- Η μεγάλη ποικιλία προϊόντων και η φιλοσοφία του γρήγορου φαγητού 

μαζί με φαγητό εστιατορίου βοηθά στην ικανοποίηση όλων των 

γούστων και απαιτήσεων του πελάτη.

- Σωστή επιλογή περιοχών ανάπτυξης των καταστημάτων, ώστε να 

βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της αγοράς.

Αδυναυίεα

Η καθετοποίηση της παραγωγής δεν βοηθάει διότι η μεταφορά 

οδηγεί σε αύξηση του κόστους του τελικού προϊόντος.

- Το προσωπικό της Goody's δεν έχει διεθνή εμπειρία.
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- Οι τιμές των προϊόντων της εταιρίας είναι ακριβότερες από των 

προϊόντων αντίστοιχων εταιριών πράγμα που σίγουρα θα αποτελέσει 

σημαντικό αρνητικό παράγοντα για τις πωλήσεις της εταιρίας.

Ευκαιοίεα

- Μπορεί να εκμεταλλευτεί την εμπειρία της Ibersol στο στήσιμο 

τέτοιων κοινοπρακτικών. Η Ibersol με την εμπειρία της μπορεί να 

πλησιάζει κατάλληλα την τοπική κοινωνία και να βοηθήσει στο να 

γίνει γνωστή και πετυχημένη η Goody's στη χώρα. Στήσιμο 

καταστημάτων στα κατάλληλα σημεία.

- Ύπαρξη μεγάλων πόλεων - εμπορικών κέντρων που είναι πόλος 

έλξης για τον κόσμο.

- Η Πορτογαλία είναι μία χώρα που η τουριστική σεζόν της διαρκεί 

σχεδόν όλο το χρόνο.

- Συνθήκες ζωής είναι παρόμοιες με της Ελλάδας

- Η συνεργασία αυτή είναι το πρώτο βήμα το οποίο εάν πετύχει 

θα διευρύνει τη συνεργασία των δύο εταιριών όχι μόνο σε 

άλλους τομείς αλλά και σε άλλες χώρες π.χ Ισπανία.

- Η σύσταση κοινοπρακτικής είναι μια μέθοδο η οποία βοηθά την 

GOODY'S να δραστηριοποιηθεί στην Πορτογαλία, περιορίζοντας αφενός 

μεν τον επιχειρηματικό κίνδυνο και αφετέρου μοιράζει το κόστος με μια 

άλλη εταιρία.

- Η Πορτογαλία είναι μια Μεσογειακή χώρα, ως εκ τούτου, δε διαφέρουν 
ούτε οι διατροφικές συνήθειες αλλά ούτε γενικά ο τρόπος ζωής. Αυτά 

τα στοιχεία θεωρούνται επικουρικά καθώς αυξάνουν τις πιθανότητες 

επιτυχίας της προσπάθειας διεθνοποίησης της εταιρίας, καθώς δεν 

χρειάζεται να αλλάξει το ύφος των καταστημάτων ούτε όμως και το 

πλέον σπουδαιότερο, δηλαδή το menu.

- Η Πορτογαλία την παρούσα στιγμή βρίσκεται σε οικονομική ανάπτυξη, 

και αναπτύσσεται σε σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Επιπλέον, η 

συγκεκριμένη αγορά δεν είναι κορεσμένη.
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Απειλέα

- Τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς είναι ήδη ’' πιασμένα'' αφού τα 

μεγάλα ονόματα όπως: Me Donald's, KFC κλπ. βρίσκονται στην αγορά 

της Πορτογαλίας. Αρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους μεγάλους 

αντιπάλους της, όπως τους αντιμετώπισε στην εγχώρια αγορά. Στην 

Ελλάδα ήταν ήδη στη συνείδηση των καταναλωτών σαν η μεγαλύτερη 

δύναμη στη χώρα erro χώρο γρήγορης εστίασης. Επίσης, λόγω του 

τοπικισμού που διακρίνει τους έλληνες ήταν εύκολο να αντιμετωπίσει 

τους ανταγωνιστές του εξωτερικού. Αντίθετα στην υπάρχουσα αγορά 

της Πορτογαλίας τα μεγάλα-παγκόσμια ονόματα του χώρου βρίσκονταν 

ήδη αρκετά χρόνια στην παρούσα αγορά. Αρα, η Goody's εύκολα 

βρίσκεται σε μειονεκτική θέση αντίστοιχη με αυτή που είχαν βρεθεί οι 

ξένοι ανταγωνιστές στη χώρα μας.

- Δεν χρησιμοποιήθηκε το ήδη γνωστό σύστημα του franchising το οποίο 

χρόνια χρησιμοποιεί η εταιρία, δίνοντάς την κατά αυτόν τον τρόπο 

σιγουριά ως προς το χαμηλό κόστος.

- Η Ibersol ασχολείται πολλά χρόνια με κοινοπρακτικές αυτού του είδους 

(γρήγορη εστίαση) και μάλιστα με τις μεγαλύτερες παγκοσμίως 

δυνάμεις. Αυτό ίσως έχει ως αποτέλεσμα την μη προσεκτική 

αντιμετώπιση της Goody's από την Ibersol πράγμα που μπορεί να 

οδηγήσει σε αποτυχία όλου του εγχειρήματος.

- Η Goody's παρουσιάζεται εντελώς άπειρη στην αγορά της Δυτικής 

Ευρώπης.

- Ύπαρξη ήδη μεγάλων ανταγωνιστικών brand name τα οποία είναι 

παγκοσμίως γνωστά και πολλές φορές συνώνυμα με την έννοια του 

γρήγορου φαγητού.

- Στην Πορτογαλία δεν υπάρχει ισχυρό ελληνικό στοιχείο ούτε ελληνική 

φοιτητική κοινότητα η οποία θα ήταν ενισχυτική για τις πωλήσεις της 

επιχείρησης.
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8.5. Αντί επιλόγου

Η Goody's είναι μια ελληνική επιχείρηση. Δραστηριοποιείται στον ελληνικό 

χώρο εδώ και 30 χρόνια. Έχει γίνει ηγέτιδα στο χώρο της γρήγορης εστίασης 

στη χώρα μας χωρίς να μπορέσει καμία εταιρία, ακόμη και από τους 

παγκόσμιους κολοσσούς του κλάδου, να την ανταγωνιστεί. Έχει δημιουργήσει 

μια τεράστια αλυσίδα καταστημάτων που καλύπτουν σχεδόν όλα τα μέρη της 

Ελλάδας και που συνεχώς διευρύνεται ο αριθμός τους. Η θεαματική τους 

πορεία στηρίζεται στο σύνθημα «'γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι» στηριζόμενη 

τόσο στην ποιότητα των υλικών όσο και στην ποιότητα υπηρεσιών. Έτσι έχει 

γίνει μια ισχυρή δύναμη, που έχει μια σταθερή θέση στις προτιμήσεις του 

ελληνικού αγοραστικού κοινού. Στηριζόμενη σ' αυτή τη θέση η διαφημιστική 

της καμπάνια, ενώ είναι μεγάλη δεν τονίζει κάποια από τα πλεονεκτήματα της, 

όπως αυτό της ποιότητας θεωρώντας το ως δεδομένο, αλλά στηρίζεται στη 

συνεχή εμφάνιση νέων προϊόντων. Με αυτά τα δεδομένα η Goody's ξεκινά το 

ταξίδι της για το εξωτερικό.

Πρωταρχικός στόχος είναι χώρες με ψυχική επαφή με τη μητρική 

αγορά. Χώρες με αγοραστικό κοινό με παρόμοιες διατροφικές συνήθειες, με 

παρόμοια κουλτούρα αλλά και συχνή επαφή με το ελληνικό κοινό. Στις χώρες 

αυτές ψάχνει για συνεργάτες με δυνατότητες για γρήγορη επέκταση, 

δυνατότητα μεγάλων επενδύσεων και ασφαλώς σχετικούς με τον κλάδο της 

γρήγορης εστίασης.

Η αρχή γίνεται στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι ένα ελληνικό 

αγοραστικό κοινό, μεγάλο πελατολόγιο λόγω του τουρισμού και ισχυροί 

συνεργάτες. Με αυτά τα δεδομένα γρήγορα εδραιώνεται στη χώρα. 
Δημιουργώντας αρχικά τη Lani Restaurants L.t.d, μια εταιρία joint venture 

αρχίζει την ανάπτυξη. Πρόσφατα βλέποντας την επιτυχία πουλά το ποσοστό 

της στην εταιρία περνώντας στη φάση του franchising, ο οποίος ήταν και ο 

απώτερος σκοπός της. Τα δεδομένα που είχε η επιχείρηση ήταν πολύ καλά. Το 

αγοραστικό κοινό ήταν διατεθειμένο να ακολουθήσει την Goody's στην πορεία 

της. Οι λόγοι είναι εμφανείς. Η γεύση της Goody's είναι γνωστή στην Κύπρο 

είτε λόγω των πολλών Ελλήνων που ζουν εκεί ή λόγω των πολλών Κυπρίων
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που ζουν ή επισκέπτονται τη χώρα μας. Επίσης, οι διατροφικές συνήθειες των 

δύο λαών είναι παρεμφερείς. Ακόμα, οι τοπικοί συνεργάτες αντεπεξήλθαν 

πλήρως στις απαιτήσεις της μητρικής εταιρίας προασπίζοντας τα συμφέροντα 

της με τον καλύτερο τρόπο. Η ύπαρξη των μεγάλων αλυσίδων δεν εμπόδισε 

την επέκταση της εταιρίας αφού λόγω του τουρισμού ο αριθμός των πελατών 

ήταν πολύ μεγάλος. Άλλωστε, ο κλάδος δεν θεωρείται κορεσμένος στην 
περιοχή.

Ταυτόχρονα με την Κύπρο η Goody's δοκίμασε και στη Βουλγαρία. Μια 

χώρα με ανοδική πορεία στην οικονομία, παρθένα αγορά, με συνεχή έλευση 

ξένων επενδυτών, διατροφικές συνήθειες που δεν διαφέρουν πολύ από τις 

αντίστοιχες της Ελλάδας και με πολλούς Βούλγαρους να επισκέπτονται ή και 

να ζουν μόνιμα στη χώρα μας. Στη χώρα αυτή η Goody's συνεργάστηκε με 

επιχείρηση ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιείται στο χώρο των 

Βαλκανίων και υποστηρίζει τα συμφέροντα άλλων ελληνικών εταιριών. 

Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν η Balkan Restaurants και η 

δημιουργία του πρώτου καταστήματος στη Σόφια. Στη συνεργασία αυτή η 

επιχείρηση αντιμετώπισε διαφορετικές συνθήκες. Το αγοραστικό κοινό έδειξε 

μεγάλο ενδιαφέρον και ανταποκρίθηκε εντυπωσιακά στο κάλεσμα της 

Goody's. Ο κόσμος διψασμένος για δυτικές γεύσεις ακολούθησε την 

επιχείρηση. Επίσης η μερική δραστηριοποίηση κολοσσών του κλάδου στην 

αγορά αυτή έδωσε άλλες δυνατότητες για εδραίωση της εταιρίας στη χώρα 

αυτή.

Δυστυχώς η έλλειψη στρατηγικών τοπικών επενδυτών δεν βοήθησε στο 

πέρασμα της εταιρίας στο franchising. Έτσι λόγω της μη ικανής υποστήριξης 

από την συνεργάτιδα επιχείρηση η Goody's οδηγήθηκε στην πλήρη εξαγορά 

της Balkan Restaurants.

Τρίτη και τελευταία προσπάθεια έγινε στην Πορτογαλία. Η επιλογή 

στηρίχθηκε στο γεγονός ότι η χώρα αυτή έχει παρόμοιες διατροφικές 

συνήθειες και περίπου ίδια κουλτούρα, ως μεσογειακή χώρα. Ως τοπικός 

συνεργάτης επιλέχθηκε η Ibersol ένας κολοσσός στον τομέα αυτών των 

συνεργασιών αφού ήδη προωθούσε τα συμφέροντα μεγάλων αλυσίδων του 

χώρου, όπως είναι η Me Donald's και η KFC. Αποτέλεσμα της συνεργασίας
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ήταν η δημιουργία της κοινοπρακτικής Goodiber. Σύντομα όμως η συνεργασία 

διαλύεται με δικαιολογία την μη καλή συνεργασία των δύο εταιριών.

Από την αναφορά των τριών περιπτώσεων οδηγούμαστε σε κάποιες 

διαπιστώσεις:

1) Δεν χρησιμοποιήθηκε το πλεονέκτημα της ποιότητας για να γίνει δεκτή 

στη νέα αγορά.

2) Αντιμετωπίστηκαν και οι 3 περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο χωρίς να έχει 

επιχειρηθεί η αναζήτηση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε προσπάθειας.

3) Σκοπός της ήταν η δημιουργία αρχικά κοινοπρακτικής επιχείρησης και 

στη συνέχεια να μεταπέσει σε franchising.

4) Δεν υπολογίστηκε η ύπαρξη μεγάλων αλυσίδων γρήγορης εστίασης.

5) Θεωρήθηκε ως πανομοιότυπη η κατάσταση που θα συναντούσε στο 

εξωτερικό μ' αυτή της ελληνικής αγοράς, στην οποία είναι ηγέτιδα 

δύναμη.

6) Στην περίπτωση της Πορτογαλίας δεν είχε ληφθεί υπόψη η έλλειψη 

ύπαρξης ελληνικού στοιχείου, καθώς επίσης και η έλλειψη 

Πορτογαλικού στοιχείου στην Ελλάδα το οποίο θα μπορούσε να γίνει 

μέσο διαφήμισης.

7) Δεν είχε ληφθεί υπόψη στην περίπτωση της Βουλγαρίας η έλλειψη 

στρατηγικού επενδυτή με αποτέλεσμα να εξαναγκαστεί να αλλάξει τα 

σχέδια της.

8) Συνεργάστηκε στην Πορτογαλία με την ίδια εταιρία που προωθούσε τα 

συμφέροντα μεγάλων άλλων αλυσίδων.

Συμπερασματικά μπορούμε να αναιρούμε:

Η προσπάθεια της Goody's στο εξωτερικό είναι σημαντική και δύσκολη. Και 

παρά την ακαταλληλότητα του τρόπου δραστηριοποίησής της, αφού δεν 

συνυπολογίστηκαν στο σύνολό τους τα δεδομένα του περιβάλλοντος, η 

συγκεκριμένη προσπάθεια στέφθηκε μερικώς με επιτυχία.

Για να επιτύχουν οι προσπάθειες διεθνοποίησης της εταιρείας θα έπρεπε να 

είχε στελεχωθεί με τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση των εκδόσεων «Σταμούλη», όπου σε
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συνέντευξή του στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 

10/3/2001) ο κ. Σταμούλης, ιδιοκτήτης των ομώνυμων εκδόσεων, υποστηρίζει 

ότι η επιτυχία στην προσπάθεια για διεθνοποίηση προέκυψε μέσω της 

συνεργασίας με τον Άγγλο manager κ. Rundle. Αξιοποίησε τις γνώσεις και την 

εμπειρία του σε διεθνείς επιχειρήσεις. Έτσι έγινε η κατάλληλη αναδιοργάνωση 

της εταιρίας με σκοπό την επιτυχή πορεία στο διεθνή χώρο. Στο ίδιο άρθρο ο 

κ. Δημήτρης Λώλης, γενικός διευθυντής του δικτύου καταστημάτων 

«Γερμανός», αναφέρεται στη σπουδαιότητα της εμπιστοσύνης και της 

συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, ως μέσα για επιτυχημένη 

διεθνοποίηση μιας εταιρείας.

Η διαφημιστική καμπάνια θα έπρεπε να είχε έντονα εστιαστεί στα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εταιρίας. Δηλαδή, στην ποιότητα των 

πρώτων υλών και στην ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών. Μόνο έτσι θα μπορεί 

να πείθει τον καταναλωτή ότι υπάρχουν λόγοι να γίνει πελάτης της Goody's, 

ακόμα κι αν χρειάζεται να πληρώνει κάτι παραπάνω.

Η διεθνοποίηση θα πρέπει να ξεκινάει από χώρες, οι οποίες εξαιτίας του 

χαμηλού τους κόστους παραγωγής, θα επιτρέπουν στην εταιρεία να κρατήσει 

χαμηλές τιμές είτε δημιουργώντας μονάδες παραγωγής εκεί είτε 

συνεργαζόμενη με εταιρίες υποστηρικτικές του κλάδου, εγνωσμένης αξίας, 

που ήδη όμως δραστηριοποιούνται σ’ αυτές τις χώρες. Ενδεικτικά αναφέρεται 

η περίπτωση της εταιρίας τροφίμων «Νικάς» στη Βουλγαρία.

Επίσης, αυτές οι χώρες θα πρέπει να έχουν ψυχική επαφή με την Ελλάδα. 

Τέτοιες χώρες είναι οι χώρες της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Η 
πολιτική αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την ισχυροποίηση του brand name της 

εταιρίας το οποίο θα είναι και το εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Ακόμη, όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, πολύ σημαντικό για τη 

δημιουργία ισχυρού brand name είναι η δραστηριοποίηση σε χώρες όπου δεν 

έχουν αναπτυχθεί οι κολοσσοί του κλάδου. Κατά συνέπεια, δίνεται στην 

εταιρία η ευκαιρία να αναπτυχθεί ευκολότερα και να αντιμετωπίσει ακόμη, 

τους μεγάλους ανταγωνιστές της με τον ίδιο τρόπο που τους αντιμετώπισε 

στην Ελλάδα. Δηλαδή, από τη θέση της ηγέτιδας του κλάδου στη 

συγκεκριμένη αγορά.
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Στο ίδιο κεφάλαιο ακόμη, παρουσιάστηκε, πως ένα πολύ σημαντικό 

στοιχείο είναι η κατανόηση των ξένων αγορών. Εάν γίνει αντιληπτή η 

κουλτούρα του νέου αγοραστικού κοινού καθώς και οι ιδιομορφίες του, σε 

σχέση με τα δεδομένα που έχουν από την ελληνική αγορά, τότε η εταιρία 

δύναται να αντεπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις. Αφού δεν είναι δυνατόν να 

προχωρήσει σε διεθνοποίησή της έχοντας μόνο ως δεδομένο τον τρόπο 

συμπεριφοράς στην εγχώρια αγορά.

Μια αποτελεσματική πρόταση που αναφέρθηκε στο τρίτο κεφάλαιο είναι η 

στρατηγική συνεργασία με τους ανταγωνιστές. Ένας ανταγωνιστής με μια 

μικρή αλυσίδα καταστημάτων και έτοιμο πελατολόγιο είναι ένας πολύ καλός 

συνεργάτης. Επιτρέπει με μικρές δαπάνες την είσοδο στην αγορά. Θα πρέπει 

να βρει η επιχείρηση το όριο ανταγωνισμού και συνεργασίας, ώστε χωρίς να 

κινδυνεύει να αφομοιωθεί από την τοπική αλυσίδα να βρει συνεργάτες που θα 

μπορέσουν να δώσουν ώθηση στην προσπάθεια για εδραίωση στη νέα αγορά 

με τα υψηλά στάνταρ, τα οποία ήδη έχει θέσει στην μέχρι τώρα πορεία της η 

Goody's.

Σημαντικό σημείο αναφοράς είναι, όπως αναφέρεται διεξοδικά στο πέμπτο 

κεφάλαιο, η αποφυγή των επιχειρηματικών κινδύνων. Η διεθνοποίηση πρέπει 

να ακολουθεί αργά και σταθερά βήματα ώστε η εταιρία να είναι ικανή να 

αποφεύγει κινδύνους, που εγκυμονούν στις χώρες οι οποίες ναι μεν έχουν 

ψυχική επαφή με την Ελλάδα, χαρακτηρίζονται όμως από πολιτική και 

οικονομική αστάθεια.

Η εταιρία Goody's αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο χώρο 

της γρήγορης εστίασης παγκοσμίως. Ο σωστός τρόπος διεθνοποίησης θα 
φέρει πολλά οφέλη στην επιχείρηση. Θα αποδεσμευτεί από τη μικρή, για τις 

δυνατότητες της Goody's, εγχώρια αγορά. Με τις κατάλληλες κινήσεις θα 

μπορέσει να συνεχίσει την επιτυχημένη κίνησή της στην Κύπρο αλλά και σε 

άλλες χώρες, με απώτερο σκοπό τη διεθνή καταξίωσή της.
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