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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : Ειςαγωγή 
 

Το αντικείμενο  τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ  είναι θ διερεφνθςθ και θ ανάλυςθ τθσ 

διεκνοποίθςθσ των επιχειριςεων υπθρεςιϊν , ςαν μια καινοτομικι απόφαςθ. Θ ερευνθτικι 

μασ ιδζα βαςίηεται λοιπόν τόςο ςτον ζλεγχο τθσ πικανότθτασ υιοκζτθςθσ μια εξαγωγικισ 

δραςτθριότθτασ από  μια επιχείρθςθ υπθρεςιϊν όςο και ςτο πότε χαρακτθρίηεται αυτι θ 

απόφαςθ καινοτομικι. Ο ςτόχοσ τθσ μελζτθσ είναι να εντοπίςει τισ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ, θ 

διεκνοποίθςθ μιασ επιχείρθςθσ υπθρεςιϊν μπορεί να αποτελζςει τρόπο ανάπτυξθσ.  

Θ διεκνοποίθςθ του τρόπου ηωισ και θ παγκοςμιοποίθςθ των καταναλωτικϊν 

προτφπων είναι τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ςφγχρονθσ εποχισ. Ρλζον, ζχουν περιοριςτεί 

ςε μεγάλο βακμό οι  εκνικζσ προκαταλιψεισ  κακϊσ επίςθσ και οι πολιτιςμικζσ διαφορζσ. 

Πλα τα παραπάνω οδθγοφν ςτθν αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των διεκνϊν αγορϊν. Τα 

τελευταία χρόνια, το διεκνζσ επιχειρθςιακό περιβάλλον ζχει αλλάξει ςε μεγάλο βακμό με 

αποτζλεςμα να απαιτοφνται δομικζσ και ςτρατθγικζσ αλλαγζσ από τισ επιχειριςεισ. 

Ραράλλθλα, όςον αφορά ςτθν εγχϊρια αγορά θ οικονομικι κρίςθ ζχει οδθγιςει ςτον 

περιοριςμό του κφκλου πωλιςεων και κατ ‘ επζκταςθ των κερδϊν. Αυτι θ κατάςταςθ οδθγεί 

ςτθν υιοκζτθςθ τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ για τθν ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ. Θ μελζτθ 

αυτι ςτοχεφει ςτο να βοθκιςει τισ επιχειριςεισ υπθρεςιϊν να κατανοιςουν πωσ μποροφν 

να αναπτυχκοφν μζςα από τθ διεκνοποίθςθ. 

Στθ ςυνζχεια ςτόχοσ μασ είναι να ερευνθκοφν και να παρουςιαςτοφν οι λόγοι που 

οδθγοφν ςτθν υιοκζτθςθ μιασ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ, τα πικανά εμπόδια που κα 

ςυναντιςει μια επιχείρθςθ υπθρεςιϊν  και τζλοσ τα χαρακτθριςτικά των επιχειριςεων 

υπθρεςιϊν οι οποίεσ τελικά αποφαςίηουν να διεκνοποιθκοφν. 

Τα βαςικά ηθτιματα τθσ διαδικαςίασ διεκνοποίθςθσ των επιχειριςεων υπθρεςιϊν 

που κα μελετιςουμε ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία είναι τα  παρακάτω: 

 Τα κίνθτρα : γιατί οριςμζνεσ επιχειριςεισ υπθρεςιϊν επιδιϊκουν τα 

διεκνοποίθςθ 

  

 Τθν επιλογι τθσ αγοράσ : με ποιο τρόπο επιλζγουν οι επιχειριςεισ τθ διεκνι 

αγορά που  κα απευκυνκοφν  

 

 Τθν επιλογι του τρόπου ειςόδου : ποιοι παράγοντεσ επθρεάηουν  τθ 

ςυγκεκριμζνθ επιλογι 

 

 Το προφίλ των εξαγωγικϊν επιχειριςεων : με ποιον τρόπο διαφζρουν οι 

εξαγωγείσ υπθρεςιϊν από τουσ μθ εξαγωγείσ. 
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Ρότε όμωσ μια εξαγωγικι προςπάκεια κεωρείται καινοτομικι απόφαςθ;  Στόχοσ μασ 

είναι να εξετάςουμε τθν καινοτομικι διάςταςθ μιασ απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ. Τα επίπεδα 

που ακολουκοφν κα αποτελζςουν τθν αρχι τθσ ζρευνασ για το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα. 

 

   

Στο τζλοσ τθσ μελζτθσ ςκοπόσ είναι να παρουςιάςουμε ζνα υπόδειγμα παραγόντων το 

οποίο κα μπορεί να βρει εφαρμογι ςε κάκε επιχείρθςθ υπθρεςιϊν θ οποία επικυμεί να 

διεκνοποιθκεί. Ραράλλθλα, ςτόχοσ είναι να αναλυκεί κάκε ζνασ από τουσ παράγοντεσ ζτςι 

ϊςτε να ςχθματιςτεί μια ςαφισ εικόνα για τθ διεκνοποίθςθ των επιχειριςεων υπθρεςιϊν. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ κα ακολουκιςει μια ζρευνα 

ποιοτικισ μορφισ. Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα κα ζχει ςαν οδθγό το παραπάνω υπόδειγμα με 

ςκοπό να ςυλλζξουμε πλθροφορίεσ, από τισ οποίεσ κα εξαχκοφν χριςιμα ςυμπεράςματα για 

τθ διεκνοποίθςθ των επιχειριςεων υπθρεςιϊν. Οι ερωτιςεισ που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτο 

πλάνο ςυηιτθςθσ – ερωτθματολόγιο κα είναι θμιδομθμζνεσ και κα ςτοχεφουν ςτθν άντλθςθ 

πλθροφοριϊν για κάκε ζναν από τουσ παράγοντεσ. Με αυτό τον τρόπο κα εξαχκοφν 

ςυμπεράςματα για κάκε κλάδο επιχειριςεων υπθρεςιϊν που κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτο 

δείγμα. Στόχοσ είναι ςτο δείγμα τθσ ζρευνασ να υπάρχουν επιχειριςεισ από διαφορετικοφσ 

κλάδουσ ζτςι ϊςτε να διαςταυρϊςουμε τθν επιρροι των παραγόντων ςε κάκε είδοσ 

υπθρεςίασ.  

 

  

 

 

 

 

Επίπεδο 1 : Εξαγωγικι Ενθμζρωςθ

Επίπεδο 2 :Εξαγωγικι Ρρόκεςθ

Επίπεδο 3: Εξαγωγικι Ρροςπάκεια

Επίπεδο 4 : Αξιολόγθςθ Εξαγωγϊν

Επίπεδο 5 : Αποδοχι Εξαγωγϊν
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 : Διεθνοποίηςη Τπηρεςιών 
 

2.1 Φαρακτηριςτικά και οριςμόσ υπηρεςιών 
 

Οι υπθρεςίεσ δεν είναι προϊόντα, είναι διαδικαςίεσ ι δραςτθριότθτεσ και 

χαρακτθρίηονται από μια μθ απτι φφςθ. Ο οριςμόσ τθσ μπορεί να γίνει ακόμα πιο ευρφσ, αν 

λάβουμε υπόψθ μασ ότι ζνα μθχάνθμα ι ζνα οποιοδιποτε προϊόν μπορεί να μετατραπεί ςε 

κεωρθτικό επίπεδο ςε υπθρεςία παρεχόμενθ ςε ζνα πελάτθ. Για παράδειγμα αν ο πωλθτισ 

προςπακεί να βρει τθ λφςθ ζτςι ϊςτε να ικανοποιιςει μια εξατομικευμζνθ απαίτθςθ ενόσ 

πελάτθ. Το μθχάνθμα παραμζνει ζνα φυςικό προϊόν όμωσ ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ του 

πελάτθ και τθσ απαίτθςθσ του μετατρζπει το μθχάνθμα ςε υπθρεςία. (Hollensen, 2011) 

Κατανοοφμε ότι μια υπθρεςία είναι πολυδιάςτατθ και αναφζρεται ςε μεγάλο βακμό ςτθν 

επαφι μεταξφ του παραγωγοφ και του  πελάτθ. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ οι υπθρεςίεσ 

χαρακτθρίηονται από ζντονθ διαδραςτικότθτα μεταξφ του παραγωγοφ τθσ υπθρεςίασ και του 

τελικοφ καταναλωτι, χωρίσ βζβαια να αποκλείεται το ενδεχόμενο να μθν υπάρξει καμία 

επαφι.  

Μια διεκνοποιθμζνθ υπθρεςία είναι μια υπθρεςία που προςφζρεται ςε διεκνζσ 

επίπεδο και ςε διεκνείσ πελάτεσ. Μια υπθρεςία κεωρείται διεκνισ όταν ςυμβαίνουν τα 

παρακάτω: 

 Μετακίνθςθ του παρόχου ςε μια τουλάχιςτον διεκνι αγορά 
 
 Μετακίνθςθ διεκνϊν πελατϊν ςτον πάροχο τθσ υπθρεςίασ 
 
 Ταυτόχρονθ μετακίνθςθ παρόχου και πελάτθ 
 
 Καμία μετακίνθςθ παρόχου και πελάτθ αλλά μεταφορά τθσ υπθρεςίασ ςε μια 

τουλάχιςτον διεκνι αγορά με τθ βοικεια των τεχνολογικϊν μζςων  
 
Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να αναφερκεί ότι με τον όρο μετακίνθςθ δεν εννοοφμε 

αποκλειςτικά μια μόνιμθ μετακίνθςθ αλλά κα μποροφςε να είναι και μια προςωρινι 

μετακίνθςθ ι ακόμα και μια μετακίνθςθ για ζνα και μόνο ζργο. 

Για τισ περιςςότερεσ υπθρεςίεσ ιςχφουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά  (Hollensen, 2011) :   

1. Οι υπθρεςίεσ τουλάχιςτον ςε ζνα βακμό παράγονται και καταναλϊνονται 

ταυτόχρονα 

Οι υπθρεςίεσ ςυχνά παράγονται και καταναλϊνονται τθν ίδια χρονικι ςτιγμι, αυτό 

ςυνεπάγεται ότι δεν μποροφμε να διαχωρίςουμε αυτζσ τισ δφο διαδικαςίεσ. Κατανοοφμε 

λοιπόν ότι είναι πολφ δφςκολο να υπάρξει ςοβαρόσ και αυςτθρόσ ζλεγχοσ ςτθν ποιότθτα τθσ 

παρεχόμενθσ υπθρεςίασ όπωσ ςυμβαίνει με τον παραδοςιακό τρόπο, διότι δεν μπορεί να 

υπάρξει προ-παραγωγικόσ ζλεγχοσ ςτθν ποιότθτα τθσ υπθρεςίασ.  
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Πςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ ο καταναλωτισ αντιλαμβάνεται μόνο το αποτζλεςμα τθσ 

υπθρεςίασ και ςφμφωνα με αυτό κα κρίνει τθν ποιότθτα τθσ.  ( La, Patterson &  Styles, 

2005)Ο καταναλωτισ δεν γίνεται ιδιοκτιτθσ κάποιασ υπθρεςίασ οπότε δεν ζχει και το χρόνο 

να τθν κρίνει και να τθν αξιολογιςει. Για παράδειγμα, θ χριςθ μιασ αεροπορικισ υπθρεςίασ 

δίνει ςτον πελάτθ τθ δυνατότθτα να μεταφερκεί από ζνα μζροσ ςε ζνα άλλο. Πμωσ όταν 

φτάςει ςτον προοριςμό του το μόνο που μζνει από τθν παρεχόμενθ υπθρεςία είναι το 

απόκομμα του ειςιτθρίου. 

Εξαιτίασ όλων των προθγοφμενων, δεν είναι εφικτό να διατθρθκεί ζνα απόκεμα 

υπθρεςιϊν με τον ίδιο τρόπο που γίνεται ςτα προϊόντα.  Για παράδειγμα, αν ζνα αεροπλάνο 

ξεκινιςει για τον προοριςμό του χωρίσ να είναι γεμάτο, οι άδειεσ κζςεισ χάνονται αφοφ δεν 

μποροφν να αποκθκευτοφν και να «πωλθκοφν» τθν επόμενθ μζρα. Βαςικό λοιπόν ηιτθμα 

γίνεται θ ικανότθτα ςχεδιαςμοφ.  Για να ξεπεραςτεί αυτό το εμπόδιο, μπορεί μια επιχείρθςθ 

να μθν μπορεί να κρατιςει απόκεμα υπθρεςιϊν αλλά μπορεί να κρατιςει ζνα «απόκεμα» 

πελατϊν. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτισ τθσ περίπτωςθσ είναι όταν ζνα εςτιατόριο 

είναι γεμάτο ζχει τθ δυνατότθτα ο υπεφκυνοσ να πείςει τουσ πελάτεσ που κα ζρκουν και δεν 

κα ζχει τραπζηι να περιμζνουν για λίγο ςτο μπαρ μζχρι να αδειάςει κάποιο τραπζηι και να 

τουσ το παραχωριςει.   

2. Συμμετοχι του πελάτθ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία τουλάχιςτον ςε ζνα βακμό  

Ο πελάτθσ δεν είναι ζνασ πακθτικόσ δζκτθσ μιασ υπθρεςία, αντικζτωσ ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ ςυμμετζχει ςε ζνα βακμό ςτθν διαδικαςία παραγωγισ τθσ υπθρεςίασ που 

επικυμεί, αφοφ θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία αναφζρεται κυρίωσ ςτθν ζντονθ 

διαδραςτικότθτα μεταξφ του παραγωγοφ ι του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ και του πελάτθ.  

Θ παρεχόμενθ υπθρεςία ςε ζνα πελάτθ δεν είναι ακριβϊσ θ ίδια με αυτι που προςφζρεται 

ςτον επόμενο πελάτθ.  (Hollensen, 2011) 

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, το τι ακριβϊσ επικυμεί ο πελάτθσ δεν είναι γνωςτό από τθν 

αρχι τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ και κατά ςυνζπεια ο πάροχοσ δεν γνωρίηει ακριβϊσ τι 

πόρουσ κα χρθςιμοποιιςει. Για παράδειγμα, ο πελάτθσ μιασ τράπεηασ γνωρίηει όταν 

πθγαίνει ςτθν τράπεηα ότι επικυμεί να αποκτιςει ζνα δάνειο, αλλά τισ λεπτομζρειεσ για 

αυτό κα τισ αποφαςίςει από τθν επαφι του με τον υπάλλθλθ τθσ τράπεηασ. Επομζνωσ, θ 

τράπεηα πρζπει εκείνθ τθ ςτιγμι να προςαρμόςει τουσ πόρουσ τθσ ςτισ ανάγκεσ αλλά και 

ςτισ δυνατότθτεσ του πελάτθ. Θ αντιλθπτι από τον πελάτθ αξία ακολουκεί λοιπόν και είναι 

αποτζλεςμα ενόσ πελατοκεντρικοφ ςυςτιματοσ διοίκθςθσ και δεν είναι αποτζλεςμα προ – 

παραςκευαςμζνων χαρακτθριςτικϊν. 

3. Οι υπθρεςίεσ είναι διαδικαςίεσ αποτελοφμενεσ από μια ςειρά δραςτθριοτιτων 

και όχι από μια ςειρά πραγμάτων 

Ζνα από τα πιο ςθμαντικά χαρακτθριςτικά τθσ υπθρεςίασ είναι θ διαδικαςτικι φφςθ 

τθσ.  Οι υπθρεςίεσ αποτελοφντα από μια ςειρά διαδικαςιϊν, χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικό 

αρικμό πόρων οικονομικϊν, ανκρϊπινων αλλά και άλλων πθγϊν και παραμζτρων ςε 

απευκείασ ςυνεννόθςθ με τον καταναλωτι. Ο καταναλωτισ είναι ο τρόποσ διαφοροποίθςθσ 

κάκε υπθρεςίασ επειδι ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία παραγωγισ τθσ ι ζςτω ςε ζνα τμιμα τθσ. 
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Για να κατανοιςουμε το μάρκετινγκ υπθρεςιϊν είναι ςθμαντικό λοιπόν να 

αντιλθφκοφμε ςε πλιρθ βακμό ότι θ κατανάλωςθ υπθρεςιϊν αναφζρεται ςτθν κατανάλωςθ 

διαδικαςιϊν και όχι ςτο εμπράγματο αποτζλεςμα. Αυτό ςυμβαίνει διότι οι καταναλωτζσ των 

υπθρεςιϊν ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία παραγωγισ τθσ υπθρεςίασ που επικυμοφν, 

επθρεάηοντασ με αυτόν τον τρόπο και εξατομικεφοντασ το αποτζλεςμα. (Hollensen, 2011) 

Οι υπθρεςίεσ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία γίνονται όλο και περιςςότερο πολφπλοκεσ, 

κακϊσ θ τεχνολογία βοθκά τθν ανάπτυξθ μιασ ποικιλίασ για υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ 

τόςο κατά τθ διάρκεια όςο και μετά τθν απόκτθςθ τθσ υπθρεςίασ. ( La, Patterson &  Styles, 

2005)Μελετϊντασ τθ βιβλιογραφία τθσ διεκνοποίθςθσ υπθρεςιϊν κατανοοφμε ότι θ 

ενδεχόμενθ διεκνοποίθςθ μιασ επιχείρθςθσ υπθρεςιϊν είναι περιςςότερο επικίνδυνθ 

ςυγκριτικά με μια επιχείρθςθ προϊόντων. Αυτό ςυμβαίνει διότι θ διαδικαςία τθσ  

διεκνοποίθςθσ υπθρεςιϊν απαιτεί καλφτερθ χριςθ των πόρων διότι υπάρχει ςυχνά  μια 

προςαρμογι τθσ υπθρεςίασ ςτισ ανάγκεσ κάκε πελάτθ και θ επιχείρθςθ πρζπει να είναι 

πάντα ζτοιμθ να ανταποκρικεί ςε οποιαδιποτε απαίτθςθ ςε λογικά βζβαια πάντα πλαίςια. 

Μια βιομθχανικι επιχείρθςθ μπορεί να ξεκινιςει μια εξαγωγικι προςπάκεια με αργά και 

ςτακερά βιματα χρθςιμοποιϊντασ ενδεχομζνωσ ζμμεςα κανάλια διανομισ χωρίσ αυτό να 

ςθμαίνει ότι δεν δίνει ζμφαςθ ςε όλεσ τισ ποιοτικζσ παραμζτρουσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίςει 

τθν παραγωγι ενόσ εξίςου άριςτου προϊόντοσ. Πμωσ, αντικζτωσ (Hollensen, 2011)για μια 

επιχείρθςθ υπθρεςιϊν είναι περιςςότερο πολφπλοκεσ οι διαδικαςίεσ. Αυτό ςυμβαίνει διότι 

μια επιχείρθςθ υπθρεςιϊν πρζπει να αντιμετωπίηει πολλά ηθτιματα όπωσ οι προςδοκϊμενθ 

ποιότθτα , οι απαιτιςεισ των πελατϊν, τα κανάλια διανομισ κακϊσ και άλλα ταυτόχρονα για 

το λόγο ότι οι υπθρεςίεσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ παράγονται και καταναλϊνονται τθν ίδια 

χρονικι ςτιγμι.  

 

2.2  21οσ αιώνασ και Διεθνοποίηςη 
 

Θ εποχι μασ χαρακτθρίηεται από τθ διεκνοποίθςθ του τρόπου ηωισ των ανκρϊπων, 

ανεξάρτθτα από τθν εκνικότθτα, τθ γλϊςςα, τθ κρθςκεία και τον πολιτιςμό. Αυτό οφείλεται 

κυρίωσ ςτθν αλματϊδθ αποεκνικοποίθςθ των κοινωνικϊν δομϊν κακϊσ και τθ ςυνεχϊσ 

εξελιςςόμενθ τεχνολογικι πρόοδο. Είναι αδιαμφιςβιτθτο ςτοιχείο των ςφγχρονων καιρϊν θ 

ςταδιακι άρςθ των εκνικϊν προκαταλιψεων, ενϊ παράλλθλα τα γεωγραφικά ςφνορα των 

εκνικϊν κρατϊν ζχουν διευρυνκεί ςτον τομζα των ςυναλλαγϊν και του εμπορίου. Αυτό 

ςυμβαίνει διότι οι προτιμιςεισ των καταναλωτϊν ζχουν αρχίςει να ςυγκλίνουν ςε πρότυπα 

τθσ παγκόςμιασ αγοράσ. (Javalgi, Griffith, & White, 2003)Ραράλλθλα, θ αλλαγι του τρόπου 

ηωισ και θ αυξανόμενθ μετακίνθςθ των καταναλωτϊν ςε όλο τον κόςμο , τουσ ζχει 

δθμιουργιςει τθν απαίτθςθ να ηθτοφν ακριβϊσ τθν ίδια υπθρεςία  που απολαμβάνουν ςτθ 

χϊρα τουσ και ςτισ άλλεσ χϊρεσ που επιςκζπτονται.  

Σε αυτό το ςθμείο αξίηει να κάνουμε μια αναφορά ςτουσ όρουσ τθσ διεκνοποίθςθσ και 

τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. Οι δφο αυτοί όροι ςυχνά χρθςιμοποιοφνται ςαν ςυνϊνυμοι. Στθν 

πραγματικότθτα και οι δφο όροι δείχνουν ότι τα εκνικά ςφνορα μιασ επιχείρθςθσ  αποκτοφν 

όλο και μικρότερθ ςθμαςία ςυγκριτικά με τα διεκνι ςφνορα και αυτό ιςχφει τόςο ςτισ 
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επιχειριςεισ που παράγουν προϊόντα όςο και ςτισ επιχειριςεισ υπθρεςιϊν. Θ διαφορά των 

δφο όρων ζγκειται ςτο ότι θ διεκνοποίθςθ αναφζρεται κυρίωσ ςτισ επιχειριςεισ οι οποίεσ 

ζχουν ξεπεράςει τα ςφνορα τουσ και ζχουν επεκτακεί ςτο ανατολικό και ςτο δυτικό 

θμιςφαίριο , ενϊ θ παγκοςμιοποίθςθ είναι ζνασ πιο ευρφσ όροσ και αναφζρεται ςτισ 

επιχειριςεισ , οι οποίεσ , και αυτζσ ζχουν ξεπεράςει τα εκνικά τουσ ςφνορα αλλά ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ ζχουν επεκτακεί τόςο ςτο ανατολικό και δυτικό θμιςφαίριο, όςο και ςτο νότιο 

και το βόρειο θμιςφαίριο. Πμωσ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, αυτό το διαχωριςτικό ςτοιχείο 

των δφο όρων δεν είναι καταλυτικισ ςθμαςίασ, αφοφ κυρίαρχο ρόλο παίηει θ λιψθ τθσ 

απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ και όχι ο αρικμόσ των διεκνϊν αγορϊν, οι δφο όροι είναι ιςάξιοι. ( 

Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 1999) 

Τα τελευταία χρόνια, (Crick & Chaudhry, 1997) ζχει παρατθρθκεί παράλλθλα με τα 

προθγοφμενα, μια αφξθςθ του ανταγωνιςμοφ,  κακϊσ και μια ολοκλιρωςθ και 

απελευκζρωςθ των ιδεϊν με αποτζλεςμα  τθν αφξθςθ τθσ τάςθσ διεκνοποίθςθσ κακϊσ και 

τθν βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των διεκνϊν αγορϊν. 

 

2.3 Διεθνοποίηςη Επιχειρήςεων 
 

Θ αλλαγι του τρόπου ηωισ ζχει δθμιουργιςει οριςμζνουσ παράγοντεσ που οδθγοφν 

ςτθ διεκνοποίθςθ των επιχειριςεων. ( Javalgi, Griffith & White,2003) Οι ςθμαντικότεροι 

παράγοντεσ, οι οποίοι επθρεάηουν ςε μεγαλφτερο βακμό τισ επιχειριςεισ είναι οι 

παρακάτω: 

 θ αφξθςθ των διακζςιμων πθγϊν 
 
 θ φιλοδοξία 
 
 το είδοσ τθσ δραςτθριότθτασ 
 
 το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα 
 
 θ παρουςία οικονομιϊν κλίμακασ 
 
 οι προςδοκίεσ 
 
 θ αφξθςθ των τρόπων ειςόδου ςε μία νζα αγορά 
 
Μελετϊντασ τθ βιβλιογραφία τθσ διεκνοποίθςθσ υπθρεςιϊν (Hollensen, 2011) 

κατανοοφμε ότι θ ενδεχόμενθ διεκνοποίθςθ μιασ επιχείρθςθσ υπθρεςιϊν είναι περιςςότερο 

επικίνδυνθ ςυγκριτικά με μια επιχείρθςθ προϊόντων. Αυτό ςυμβαίνει διότι θ διαδικαςία τθσ  

διεκνοποίθςθσ υπθρεςιϊν απαιτεί καλφτερθ χριςθ των πόρων διότι υπάρχει ςυχνά  μια 

προςαρμογι τθσ υπθρεςίασ ςτισ ανάγκεσ κάκε πελάτθ και θ επιχείρθςθ πρζπει να είναι 

πάντα ζτοιμθ να ανταποκρικεί ςε οποιαδιποτε απαίτθςθ ςε λογικά βζβαια πάντα πλαίςια. 

Μια βιομθχανικι επιχείρθςθ μπορεί να ξεκινιςει μια εξαγωγικι προςπάκεια με αργά και 

ςτακερά βιματα χρθςιμοποιϊντασ ενδεχομζνωσ ζμμεςα κανάλια διανομισ χωρίσ αυτό να 
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ςθμαίνει ότι δεν δίνει ζμφαςθ ςε όλεσ τισ ποιοτικζσ παραμζτρουσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίςει 

τθν παραγωγι ενόσ εξίςου άριςτου προϊόντοσ. Πμωσ, αντικζτωσ για μια επιχείρθςθ 

υπθρεςιϊν είναι περιςςότερο πολφπλοκεσ οι διαδικαςίεσ. Αυτό ςυμβαίνει διότι μια 

επιχείρθςθ υπθρεςιϊν πρζπει να αντιμετωπίηει πολλά ηθτιματα όπωσ θ προςδοκϊμενθ 

ποιότθτα , οι απαιτιςεισ των πελατϊν, τα κανάλια διανομισ κακϊσ και άλλα ταυτόχρονα για 

το λόγο ότι οι υπθρεςίεσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ παράγονται και καταναλϊνονται τθν ίδια 

χρονικι ςτιγμι.  

Oι κίνδυνοι τθσ διεκνοποίθςθσ ζχουν μειωκεί ςυγκριτικά με το παρελκόν και αυτό 

οφείλεται κυρίωσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ και ςτθν κακοριςτικι επιρροι τθσ ςτθ 

διαδικαςία τθσ διεκνοποίθςθσ. 

Ο ςυνδυαςμόσ των δομικϊν αλλαγϊν των αγορϊν και τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ 

δθμιουργεί μια διαφοροποίθςθ τθσ ιςορροπίασ των δραςτθριοτιτων διεκνοποίθςθσ. Στο 

παρελκόν, θ απαραίτθτθ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ του παραγωγοφ και του καταναλωτι ςε 

ςυνδυαςμό με τισ περιοριςμζνεσ οικονομίεσ κλίμακασ δθμιουργοφςαν εμπόδια ςτθν 

απόφαςθ τθσ διεκνοποίθςθσ  μιασ επιχείρθςθσ. Στισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ όμωσ, θ ραγδαία 

εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ προςφζρει τθν ευκαιρία τθσ διευκόλυνςθσ τθσ επικοινωνίασ του 

παραγωγοφ και του καταναλωτι, επιτρζποντασ τθν είςοδο ςε μία νζα διεκνι αγορά.  

Σε αυτό το ςθμείο είναι ςωςτό να αναφζρουμε ότι θ φπαρξθ οικονομιϊν κλίμακασ 

ευνοοφν μια πικανι διεκνοποίθςθ. ( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 1999) Ραράλλθλα 

με τισ παραπάνω αλλαγζσ, ζχουν ςθμειωκεί με το πζραςμα των χρόνων και αλλαγζσ ςτθ 

δομικι διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν. Ρλζον, μια επιχείρθςθ υπθρεςιϊν είναι απαραίτθτο να 

γνωρίηει και να αναλφει πλθροφορίεσ  και να τισ διαχειρίηεται ςε ςυνδυαςμό με τισ 

τεχνολογικζσ αλλαγζσ οφτωσ ϊςτε να μπορεί να ςτακεί με επιτυχία ςε μία διεκνι αγορά.  

Για να καταφζρει με επιτυχία μια επιχείρθςθ υπθρεςιϊν να επεκτακεί ςε μία 

νζα διεκνι αγορά είναι αναγκαίο να μπορεί να ςυνδυάςει με τον κατάλλθλο τρόπο τρείσ 

παράγοντεσ ( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 1999): 

 το ανκρϊπινο δυναμικό  
 
 το κεφάλαιο  
 
 τθν τεχνολογία των πλθροφοριϊν 
 
Ζνασ άλλοσ παράγοντασ που κα μποροφςε να είναι χριςιμοσ είναι θ προθγοφμενθ 

εμπειρία από μια άλλθ προςπάκεια διεκνοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Οι επιχειριςεισ με 

προθγοφμενθ εμπειρία ςτον τομζα τθσ διεκνοποίθςθσ είναι καλφτερα προετοιμαςμζνεσ για 

να αντιμετωπίςουν τουσ κινδφνουσ που ενζχει θ ζνταξθ τουσ ςε νζεσ αγορζσ αφοφ ζχουν 

μάκει τόςο από προθγοφμενεσ επιτυχθμζνεσ προςπάκειεσ όςο και από προθγοφμενεσ 

αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ.  

 

 



13 
 

Σφμφωνα, με μελζτεσ που ζχουν γίνει , βαςικοί παράγοντεσ  οι οποίοι μποροφν να 

μειϊςουν τουσ κινδφνουσ είναι ( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 1999):  

 θ ςωςτι εκτίμθςθ του μεριδίου τθσ αγοράσ ςτο οποίο κα ςτοχεφςει θ επιχείρθςθ 
κακϊσ και  

 
 ο ςωςτόσ ςυνδυαςμόσ μιασ ιςχυρισ επωνυμίασ και μιασ μονοπωλιακισ αγοράσ. 
 
Κάποιοσ κα μποροφςε να αναρωτθκεί ςε αυτό το ςθμείο αν μποροφν όλεσ οι 

επιχειριςεισ να διεκνοποιθκοφν. Θ απάντθςθ εξαρτάται από τα ειδικά χαρακτθριςτικά του 

προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ. Συγκεκριμζνα, για τισ υπθρεςίεσ οι οποίεσ είναι και το 

αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ, υπάρχουν οριςμζνα χαρακτθριςτικά τα οποία 

λειτουργοφν αποτρεπτικά ςτθν περίπτωςθ τθσ διεκνοποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ.  Το βαςικό 

χαρακτθριςτικό που ενδζχεται να ζχει μια υπθρεςία που εμποδίηει τθ διεκνοποίθςθ τθσ, 

είναι θ αναγκαία ταυτόχρονθ «παραγωγι» και «κατανάλωςθ» τθσ υπθρεςίασ, με τθ 

ςυνοδεία τθσ απαραίτθτθσ  διαδραςτικότθτασ ανάμεςα ςτον παραγωγό και τον καταναλωτι. 

Κατανοοφμε λοιπόν, ότι ςτθν περίπτωςθ που είναι απαραίτθτθ θ ταυτόχρονθ φυςικι 

παρουςία του παραγωγοφ και του καταναλωτι, μια επιχείρθςθ δυςκολεφεται ςτθ λιψθ τθσ 

απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ τθσ. Πμωσ αν αυτό το χαρακτθριςτικό ιταν απαγορευτικό για μια 

ενδεχόμενθ διεκνοποίθςθ δεν κα είχαμε τόςεσ διεκνοποιθμζνεσ επιχειριςεισ υπθρεςιϊν. 

Αυτό μασ δείχνει ότι το ςυγκεκριμζνο χαρακτθριςτικό δυςκολεφει αλλά δεν αποκλείει τθ 

διεκνοποίθςθ.  

 

2.3.1 Λόγοι που οδηγούν ςτη διεθνοποίηςη 
 

Σε αυτό το ςθμείο αξίηει να αναφερκοφν οριςμζνοι από τουσ πιο ςθμαντικοφσ λόγουσ 

που οδθγοφν ςτθ διεκνοποίθςθ των επιχειριςεων. ( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 

1999)Συγκεκριμζνα είναι οι παρακάτω:  

 Φιλοδοξία και δζςμευςθ 

Θ φιλοδοξία τθσ ομάδασ διοίκθςθσ αποτελεί αναμφιςβιτθτα τον πιο ιςχυρό 

παράγοντα που «κρφβεται» πίςω από κάκε απόφαςθ διεκνοποίθςθσ. Τόςο το ατομικό 

πνεφμα ξεχωριςτά όςο και θ επιχειρθςιακι οπτικι που ζχει υιοκετιςει μια ομάδα διοίκθςθσ 

ενκαρρφνει ολόκλθρθ τθν επιχείρθςθ τόςο να υιοκετιςει ζνα διεκνι τρόπο ςκζψθσ όςο και 

να τον εφαρμόςει και να ενταχκεί ςε μια νζα διεκνι αγορά. Θ επαφι με άλλουσ 

πολιτιςμοφσ, θ υιοκζτθςθ νζων ιδεϊν και τεχνολογιϊν παίηουν ςθμαντικό ρόλο τόςο ςτθν 

ανάπτυξθ όςο και ςτθν καλφτερθ απόδοςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτθν εγχϊρια αγορά. 

Κατανοοφμε λοιπόν ότι μζςα από αυτι τθ διαδικαςία ζνα ιςχυρό διεκνζσ πλζον πνεφμα 

γίνεται μζροσ  ολόκλθρθσ τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ.  Υπάρχει βζβαια και το ενδεχόμενο μια 

διεκνισ εταιρικι κουλτοφρα ςε περίπτωςθ απόςυρςθσ του ενδιαφζροντοσ από τθ διεκνι 

ςκθνι να είναι καταςτροφικι τόςο για τουσ εργαηόμενουσ όςο και για τουσ πελάτεσ , δθλαδι 

για ολόκλθρθ τθν επιχείρθςθ. Αλλά παρόλα αυτά μια τζτοια κουλτοφρα είναι θ καλφτερθ 

επιλογι για μια επιχείρθςθ. (Cavusgil, Bilkey & Tesar,1979)  Ζνα πραγματικό παράδειγμα 
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είναι οι αμερικανικζσ τράπεηεσ  ςτθν αρχι τθσ δεκαετίασ του ’80, οι οποίεσ ξεπζραςαν τα 

ςφνορα και ζφταςαν μζχρι τθν Ευρϊπθ και τθν Αςία, αξιοποιϊντασ τισ ευκαιρίεσ τθσ εποχισ 

και υιοκετϊντασ μια διεκνι εταιρικι κουλτοφρα που προιλκε από τθν φιλοδοξία των 

ομάδων διοίκθςθσ. 

Πμωσ δεν αρκεί μόνο θ φιλοδοξία τθσ ομάδασ διοίκθςθσ ( Kasper, Helsdingen &  

Vriesjr, 1999) αλλά απαιτείται και θ δζςμευςθ τθσ για υλοποίθςθ τθσ διεκνοφσ φιλοδοξίασ 

ακόμα και αν τα πράγματα δεν είναι ευνοϊκά ςτισ διεκνείσ αγορζσ.  Σε αυτι τθν περίπτωςθ 

απαιτείται από τθν ομάδα διοίκθςθσ να δείξει αποφαςιςτικότθτα και να ςυνεχίςει ζτςι ϊςτε 

να λφςει τα αναπάντεχα προβλιματα ςτισ διεκνείσ αγορζσ και να μθν αποςφρει το 

ενδιαφζρον τθσ από αυτζσ. Στο τζλοσ όλθσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ ολόκλθρθ θ επιχείρθςθ κα 

ζχει ενδυναμωκεί.  

 Γνϊςθ και δεξιότθτεσ  

Σε αυτό το ςθμείο κα εξετάςουμε τθ διευκυντικι κακϊσ και τθν οργανωτικι υπεροχι 

που εμφανίηουν οι επιχειριςεισ υπθρεςιϊν που ζχουν διεκνοποιθκεί ςυγκριτικά με αυτζσ 

που ζχουν περιοριςτεί ςε μια τοπικι αγορά. Αυτό ςυμβαίνει διότι μια επιχείρθςθ που 

αποφαςίηει να διεκνοποιθκεί μακαίνει και αποκτά γνϊςεισ για κζματα διαδικαςιϊν, 

ποιότθτασ υπθρεςιϊν, ςυμπεριφοράσ προσ τουσ πελάτεσ, προςανατολιςμοφ προσ τθν 

αγορά, τεχνολογικϊν εφαρμογϊν, θλεκτρονικοφ μάρκετινγκ μζςα από τθν εφαρμογι όλων 

αυτϊν των κεμάτων ςτθ διεκνι αγορά ζτςι ϊςτε να αποκτιςει ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. 

Με άλλα λόγια, θ διεκνοποίθςθ μπορεί να προζλκει μζςα από τθ διαδικαςία εφρεςθσ 

επιτυχϊν ςυνεργαςιϊν ακόμα και για βαςικζσ αρμοδιότθτεσ μιασ εταιρείασ, επομζνωσ μια 

προςπάκεια ενδυνάμωςθσ των εςωτερικϊν δυνατϊν ςθμείων  μπορεί να αποτελζςει το 

λόγο τθσ διεκνοποίθςθσ. 

 Απειλζσ εντόσ τθσ τοπικισ αγοράσ 

Πλο και περιςςότερεσ επιχειριςεισ αντιμετωπίηουν απειλζσ εντόσ τθσ εςωτερικισ 

αγοράσ, που τισ οδθγοφν ςτθν απόφαςθ για διεκνοποίθςθ. Πςο θ ηιτθςθ αγγίηει το μζγιςτο 

δυνατό ςθμείο τθσ κακϊσ επίςθσ και όςο αυξάνεται ο ανταγωνιςμόσ τόςο μια επιχείρθςθ 

ψάχνει για εναλλακτικζσ επιλογζσ για ανάπτυξθ. Θ ανάπτυξθ νζων υπθρεςιϊν και προϊόντων 

αποτελεί μια εναλλακτικι λφςθ διότι παρζχουν διακριτικι ποιότθτα υπθρεςιϊν και 

προϊόντων θ οποία μπορεί να τισ διαχωρίςει από τισ προθγοφμενεσ και να οδθγιςει μια 

επιχείρθςθ ςτθν ανάπτυξθ. ( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 1999) Ραράλλθλα, θ ςτροφι από 

τθν τοπικι αγορά ςε μια διεκνι αγορά, θ οποία αποτελεί και ζναν από τουσ πιο 

επιτυχθμζνουσ τρόπουσ ανάπτυξθσ μιασ επιχείρθςθσ, μπορεί να προκλθκεί από ζντονο 

ανταγωνιςμό ςτθν εγχϊρια αγορά, από κορεςμζνθ τοπικι αγορά, από μείωςθ τθσ 

αγοραςτικισ δφναμθσ και από αλλαγι ςτθ ψυχολογία των καταναλωτϊν. (Cavusgil, Bilkey & 

Tesar,1979) 

Επιπλζον, πολλζσ επιχειριςεισ λόγω τθσ φπαρξθσ ζςτω και λίγων διεκνϊν 

επιχειριςεων υποβακμίηονται. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο μοναδικόσ τρόποσ να ξαναμποφν 

ςτο παιχνίδι του ανταγωνιςμοφ οι ςυγκεκριμζνεσ επιχειριςεισ είναι να ακολουκιςουν και 

αυτζσ με τθ ςειρά τουσ το διεκνι δρόμο. Πμωσ αν μια επιχείρθςθ δεν μπορεί να 

ακολουκιςει αυτι τθν πορεία κα προτιμιςει να ειδικευτεί ςε μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι και 



15 
 

να γίνει ο βαςικόσ παίκτθσ. Κατανοοφμε λοιπόν ότι πολλζσ επιχειριςεισ περιορίηονται και 

παραγκωνίηονται από τθν φπαρξθ διεκνϊν αντίςτοιχων επιχειριςεων. 

 Ευκαιρίεσ ςε νζεσ αγορζσ 

Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ που λειτουργοφν ςε διεκνζσ επίπεδο ρωτοφν τον 

προμθκευτι μιασ υπθρεςίασ ι ενόσ προϊόντοσ αν μπορεί να τουσ παρζχει τθν αντίςτοιχθ 

υπθρεςία ι το αντίςτοιχο προϊόν ςε άλλθ αγορά. Αυτό ςυμβαίνει διότι επικυμοφν μια 

ομοιογζνεια ςτθν υπθρεςία που τουσ προςφζρεται ανεξάρτθτα από τθν αγορά που 

βρίςκεται. Με αυτό τον τρόπο δζχονται πιζςεισ οι προμθκευτζσ να ακολουκιςουν τουσ 

πελάτεσ τουσ ςε μια διεκνι αγορά. Οι πελάτεσ από τθν πλευρά τουσ πιζηουν διότι ζχουν 

πολλαπλά οφζλθ όπωσ  ομοιογενι και ςτακερι ποιότθτα, μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων, 

μείωςθ του κόςτουσ ςυναλλαγισ και το πιο βαςικό ότι γνωρίηουν ακριβϊσ το αποτζλεςμα 

τθσ υπθρεςίασ ι του προϊόντοσ. Για παράδειγμα οι καταναλωτζσ επικυμοφν  να 

χρθςιμοποιιςουν τον ίδιο ταξιδιωτικό πάροχο ανεξάρτθτα από τον προοριςμό τουσ και αυτό 

ςυμβαίνει γιατί ο ςυγκεκριμζνοσ τουσ προςφζρει αςφάλεια. Για τισ επιχειριςεισ υπθρεςιϊν 

ακόμα και μια μικρι ηιτθςθ ςε κάποια νζα διεκνι αγορά μπορεί να είναι αρκετι για να 

επεκτακεί ςε αυτι. ( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 1999) 

Σφμφωνα με τον Ted Levitt, οι καταναλωτικζσ ανάγκεσ, οι αξίεσ και οι ςυνικειεσ 

ςυγκλίνουν πλζον ςε όλο τον κόςμο. Θ ανκρϊπινθ φφςθ τείνει να γίνει όλο και πιο όμοια ςτο 

κζμα των αναγκϊν, όπωσ για παράδειγμα θ ανάγκθ για αςφάλεια, θ ανάγκθ για εμπειρίεσ 

κλπ. Αυτό μασ δείχνει ότι οι καταναλωτζσ ζχουν διεκνείσ κοινζσ αξίεσ οι οποίεσ δεν 

χαρακτθρίηονται από γεωγραφικι τμθματοποίθςθ ι τμθματοποίθςθ τθσ αγοράσ με 

γλωςςικά κριτιρια αλλά αντικζτωσ υπάρχει μια διεκνισ τμθματοποίθςθ.  

Θ φπαρξθ νζων αγορϊν ςτισ οποίεσ ο ανταγωνιςμόσ δεν υπάρχει και είναι ουςιαςτικά 

ανεξερεφνθτεσ και ανεκμετάλλευτεσ προςελκφει το ενδιαφζρον καινοτόμων επιχειρθματιϊν 

που ζχουν ςαν προςανατολιςμό τθν ζνταξθ ςε νζα αγορά. Μερικοί κλάδοι υπθρεςιϊν 

ευνοοφνται πολφ από αυτζσ τισ αγορζσ. Μερικά παραδείγματα τζτοιων κλάδων είναι ο 

τραπεηικόσ και ο κλάδοσ των λογιςμικϊν.  

Μια άλλθ κατθγορία αγορϊν οι οποίεσ προςελκφουν το ενδιαφζρον των επιχειριςεων 

που επικυμοφν να διεκνοποιθκοφν, είναι οι κατακερματιςμζνεσ αγορζσ ι οι μονοπωλιακζσ 

αγορζσ. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ υπάρχουν μεγάλα περικϊρια κζρδουσ προςελκφοντασ με 

αυτόν τον τρόπο ιςχυροφσ και ικανοφσ ανταγωνιςτζσ. Το μόνο μειονζκτθμα είναι ότι 

ςυνικωσ αυτζσ οι αγορζσ δεν προςτατεφονται από ορκι και ςαφι νομοκεςία κακϊσ και από 

τθν τοπικι κυβζρνθςθ. Αυτό κα μποροφςε να λειτουργιςει ακόμα και απαγορευτικά για τθν 

είςοδο μιασ νζασ επιχείρθςθσ ςε αυτι τθν αγορά. 

Θ είςοδοσ ςε μια νζα αγορά κα μποροφςε να εξθγθκεί και από το γεγονόσ ότι μια 

επιχείρθςθ ακολουκεί μια ςτρατθγικι με τθν οποία προςκζτει αγορζσ ςτο χαρτοφυλάκιο 

τθσ, με τισ οποίεσ ο πελάτθσ των υπθρεςιϊν ςυνεργάηεται ιδθ.  Αυτι θ ςτρατθγικι απόφαςθ 

παράλλθλα ενιςχφει τθ φιμθ και τθν εικόνα τθσ επιχείρθςθσ. Τζλοσ, αυτι θ ςτρατθγικι 

επθρεάηει και το δίκτυο των πελατϊν τθσ επιχείρθςθσ με κετικό τρόπο διότι νιϊκουν και 

αυτοί  αναβακμιςμζνοι αφοφ ςυνεργάηονται με μια επιχείρθςθ με διεκνι παρουςία ςε ζνα 

μεγάλο αρικμό αγορϊν. ( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 1999) 
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Τζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ απομάκρυνςθ των μικρϊν και μθ ςοβαρϊν εμποδίων 

μπορεί να αποτελζςει τθν αρχι μιασ διεκνοφσ πορείασ. Συγκεκριμζνα, αν μια επιχείρθςθ 

υπθρεςιϊν ενταχκεί ςε μια διεκνι αγορά ακόμα και ςε μικρό βακμό, μπορεί να αρχίςει να 

αναπτφςςεται και να διευρφνεται. Αν οι πελάτεσ ςε αυτι τθν αγορά αποδεχτοφν ςε μεγάλο 

βακμό αυτι τθν επιχείρθςθ τότε θ ηιτθςθ δεν μπορεί να μθν αυξθκεί με αποτζλεςμα τα 

εμπόδια ειςόδου που ίςωσ υπιρχαν να μθν παίηουν πλζον κανζνα ρόλο.  

 Οικονομικά, κίνδυνοι, κόςτθ και οφζλθ 

Σε αυτό το ςθμείο κα αςχολθκοφμε με τουσ οικονομικοφσ παράγοντεσ και ότι 

ςυμπεριλαμβάνουν. Αρχικά, κα διαχωρίςουμε τουσ κινδφνουσ ςε δφο κατθγορίεσ. Θ πρϊτθ 

ςχετίηεται με τουσ κινδφνουσ από τθν ζνταξθ ςε μια αγορά με διαφορετικό οικονομικό κλίμα 

και θ δεφτερθ με τουσ κινδφνουσ από διαφορζσ ςτο χρόνο.  

Το απαραίτθτο κόςτοσ κεφαλαίου κακϊσ και θ ευκολία ι μθ τθσ απόκτθςθσ του 

διαφζρουν από αγορά ςε αγορά. Το φψοσ των επιτοκίων διαφζρει και επίςθσ διαφζρει το 

τοπικό νόμιςμα ανάλογα τθν αγορά που απευκυνόμαςτε.  Μπορεί ςε οριςμζνεσ αγορζσ οι 

παρεχόμενεσ οικονομικζσ ενιςχφςεισ να δίνονται με μεγαλφτερθ ευκολία ςε μια επιχείρθςθ 

που επικυμεί να διεκνοποιθκεί ςε αυτι τθν αγορά από ότι ςε μια τοπικι επιχείρθςθ. Ζνα 

χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι ότι οι τράπεηεσ τθσ κεντρικισ Ευρϊπθσ χρθματοδότθςαν 

με μεγαλφτερθ ευκολία τα McDonald’s από ότι μια αντίςτοιχθ τοπικι επιχείρθςθ, θ οποία κα 

αντιμετωπίςει μεγαλφτερθ δυςκολία ςτθν εφρεςθ χρθματοδότθςθσ.  

Ο ςυνεχϊσ αυξανόμενοσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ απαιτεί όλο και 

μεγαλφτερεσ επενδφςεισ. Για αυτό το λόγο, οι επιχειριςεισ υπθρεςιϊν ψάχνουν αγορζσ οι 

οποίεσ απαιτοφν μικρότερο αρχικό κεφάλαιο και με αυτό τον τρόπο μποροφν να 

διαςφαλίςουν ζνα ποςό για τθν επζνδυςθ ςτθν τεχνολογία. ( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 

1999)Από τθν άλλθ πλευρά, οι επιχειριςεισ υπθρεςιϊν που διεκνοποιοφνται επενδφουν 

πλεοναςματικά κεφάλαια από τθ μία χϊρα ςτθν άλλθ. 

Αφοφ λοιπόν ζχει προθγθκεί θ ανάλυςθ των διεκνϊν αγορϊν αλλά και του κόςτουσ 

ακολουκεί θ αξιολόγθςθ του πικανοφ κζρδουσ. Κάκε επιχείρθςθ λοιπόν αξιολογεί το πικανό 

κζρδοσ που κα μποροφςε να ζχει ςε μια νζα αγορά και αφοφ ζχει αξιολογιςει όλουσ τουσ 

υπόλοιπουσ παράγοντεσ καταλιγει ςτθν πιο κερδοφόρα αγορά.  

Πμωσ, δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για επιχειριςεισ υπθρεςιϊν ςτισ οποίεσ 

κεντρικό ρόλο παίηουν οι άνκρωποι. Για αυτό ακριβϊσ το λόγο θ πολιτιςμικι εγγφτθτα 

μεταξφ τθσ μθτρικισ και τθσ εγχϊριασ αγοράσ μποροφν να διαςφαλίςουν πόςο καλά οι 

καταναλωτζσ, οι εργαηόμενοι και οι υπόλοιπεσ επιχειριςεισ κα δεχτοφν τθ νζα επιχείρθςθ 

και πόςο καλι κα είναι θ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ. Σίγουρα, αυτόσ ο παράγοντασ δεν είναι 

και ο μοναδικόσ αλλά λαμβάνεται και αυτόσ υπόψθ ςε μια απόφαςθ διεκνοποίθςθσ ςτο 

βακμό που του αναλογεί.  

Τζλοσ, για να ςυνοψίςουμε ζνασ κετικόσ κφκλοσ εργαςιϊν ςε μια επιχείρθςθ 

εξαρτάται και από τθ ςωςτι και αποτελεςματικι διεκνοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Ραράλλθλα, 

θ επιχείρθςθ ζχει πολλαπλά οφζλθ από τθ διεκνοποίθςθ όπωσ θ καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των 

καταναλωτϊν, θ αναβάκμιςθ και θ βελτίωςθ των χαρακτθριςτικϊν και τθσ ποιότθτασ των 
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υπθρεςιϊν. Επιπροςκζτωσ, βελτιϊνεται το ςφςτθμα διοίκθςθσ και ςτθν τοπικι αγορά. Θ 

εικόνα τθσ επιχείρθςθσ βελτιϊνεται όχι μόνο ςτα μάτια των καταναλωτϊν αλλά και ςτα 

μάτια των εργαηόμενων και ςτθ γενικότερθ αντίλθψθ που επικρατεί ςτθν αγορά.  Τζλοσ, μια 

διεκνισ δομι «ανοίγει» νζεσ ευκαιρίεσ για προςζλκυςθ νζων οικονομικϊν και ανκρϊπινων 

πόρων και επιπρόςκετθ ανάπτυξθ τθσ γνϊςθσ και των ιδεϊν. ( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 

1999) 

2.4 Προφίλ του εξαγωγέα   
 

Το προφίλ του εξαγωγζα ορίηεται από ζνα ςφνολο αντικειμενικά αναγνωρίςιμων 

χαρακτθριςτικϊν, τα οποία ςυνδζονται με ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ ςυμπεριφοράσ. (Cavusgil, 

Bilkey & Tesar,1979) Το ςυγκεκριμζνο προφίλ χρθςιμοποιείται κυρίωσ από action agencies, 

προκειμζνου να αξιολογιςουν τθν πικανι εξαγωγικι δυνατότθτα των επιχειριςεων 

πελατϊν τουσ. Ραράλλθλα, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ εργαλεία ςυλλογισ 

πλθροφοριϊν, οι οποίεσ απαντοφν ςτο γιατί κάποιεσ επιχειριςεισ ζχουν τθ δυνατότθτα να 

εξάγουν, ενϊ άλλεσ δεν τθν ζχουν. Οι επιχειριςεισ οι οποίεσ  μποροφν να εξάγουν, ζχουν τθν 

ικανότθτα ςε πολφ μεγαλφτερο βακμό από τισ επιχειριςεισ που δεν μποροφν να εξάγουν, να 

διατθροφν τισ πατζντεσ αποκτϊντασ ςθμαντικά πλεονεκτιματα ςτθν αγορά. Ραράλλθλα, 

κατζχουν μεγαλφτερο μερίδιο τθσ τοπικισ αγοράσ χρθςιμοποιϊντασ περιςςότερο 

εξειδικευμζνεσ τεχνικζσ ςτον τομζα των πωλιςεων, τθσ προϊκθςθσ κλπ.  

2.4.1 Φαρακτηριςτικά εξαγωγικών και μη εξαγωγικών   

επιχειρήςεων 
 

Ζπειτα από πολφχρονεσ ζρευνεσ ζχει δθμιουργθκεί μια κατθγοριοποίθςθ των βαςικϊν 

χαρακτθριςτικϊν που διαχωρίηουν τισ εξαγωγικζσ από τισ μθ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ. 

(Cavusgil, Bilkey & Tesar,1979) Αρχικά, είναι διαφορετικόσ ο τρόποσ που οι δφο κατθγορίεσ 

επιχειριςεων αντιμετωπίηουν και αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο. Ραράλλθλα, ςθμαντικό 

ρόλο διαδραματίηει και θ αντίλθψθ τθσ διοίκθςθσ για τθν άντλθςθ πλθροφοριϊν από 

ςτελζχθ άλλων εξαγωγικϊν επιχειριςεων και ο βακμόσ επιρροισ τουσ ςτθν επιχείρθςθ. Το 

μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ είναι ζνα βαςικό διαχωριςτικό χαρακτθριςτικό ανάμεςα ςτισ 

εξαγωγικζσ και ςτισ μθ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ. Το εκνικό δίκτυο των  ςυνεργατϊν αλλά και 

των ατόμων που επθρεάηουν τισ αποφάςεισ τθσ επιχείρθςθσ διαφζρει και αυτό με τθ ςειρά 

του. 

Συγκεκριμζνα, οι εξαγωγικζσ επιχειριςεισ τείνουν να κατζχουν ζνα μεγάλο μερίδιο 

αγοράσ και να ζχουν υιοκετιςει ζνα άριςτο εκνικό δίκτυο διανομισ. Επιπροςκζτωσ, οι 

εξαγωγικζσ εταιρείεσ είναι πολφ ενεργζσ ςτον τομζα τθσ πλθροφόρθςθσ. Σε διαρκι βάςθ 

προςπακοφν να ςυντθροφν αλλά και να βελτιϊνουν το δίκτυο ςυνεργατϊν αλλά και  το 

δίκτυο πλθροφοριϊν που ιδθ ζχουν είτε με προςωπικζσ επαφζσ με ςτελζχθ άλλων 

εταιρειϊν είτε με κρατικζσ υπθρεςίεσ και το αρμόδιο Τμιμα Εμπορίου. Θ ομάδα διοίκθςθσ 

μιασ εξαγωγικισ επιχείρθςθσ εμφανίηει διαφορετικά χαρακτθριςτικά ςε ςφγκριςθ με μια 

αντίςτοιχθ ομάδα μιασ μθ εξαγωγικισ επιχείρθςθσ. Θ βαςικι διαφορά τουσ είναι θ ςτάςθ 

απζναντι ςτθν πικανι ανάλθψθ ενόσ κινδφνου. Θ ομάδα διοίκθςθσ μιασ εξαγωγικισ 
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επιχείρθςθσ είναι περιςςότερο ανοιχτι ςτθν πικανότθτα ανάλθψθσ ενόσ κινδφνου. 

Ραράλλθλα, θ ομάδα διοίκθςθσ εμφανίηει μια κετικι αντίλθψθ για τα πικανά κζρδθ και 

οφζλθ τθσ διεκνοποίθςθσ. Πμωσ ζχει παρατθρθκεί και μια ςειρά εξαγωγικϊν εταιρειϊν οι 

οποίεσ είναι λιγότερο κετικζσ για τα πικανά οφζλθ από τθ διεκνοποίθςθ και αυτό ςυμβαίνει 

διότι γνωρίηουν  πολφ καλά τουσ κινδφνουσ, όμωσ εξαιτίασ τθσ εταιρικισ τουσ κουλτοφρασ 

δεν απορρίπτουν το ενδεχόμενο τθσ ανάπτυξθσ των επιχειριςεων τουσ μζςω τθσ 

διεκνοποίθςθσ. (Cavusgil  & Naor, 1987) 

Οι εταιρείεσ που είναι περιςςότερο πικανό να διεκνοποιθκοφν είναι αυτζσ που 

χαρακτθρίηονται από υψθλι φιλοδοξία κζρδουσ, ζχουν μοναδικά προϊόντα ι μοναδικζσ 

υπθρεςίεσ και ερευνοφν με ςυνεχι τρόπο τθ ςκοπιμότθτα των εξαγωγϊν. Οι εξαγωγικζσ 

επιχειριςεισ προςφζρουν ςυνικων μια «μοναδικι» υπθρεςία, γεγονόσ που τουσ προςφζρει 

ζνα ιςχυρό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. Υπάρχουν επίςθσ χαρακτθριςτικά που 

αντιπροςωπεφουν ενδιάμεςεσ τάςεισ διεκνοποίθςθσ (Cavusgil, Bilkey & Tesar,1979)  

Επιπροςκζτωσ, (Cavusgil  & Naor, 1987) οι εξαγωγικζσ επιχειριςεισ  παρουςιάηονται 

περιςςότερο τεχνολογικά ευαίςκθτεσ τόςο ςτθν υπθρεςία που προςφζρουν όςο και ςτον 

τρόπο με τον οποίο τθν προςφζρουν και επικοινωνοφν με τουσ πελάτεσ.  

Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να παρουςιάςουμε άλλο ζνα χαρακτθριςτικό του προφίλ 

των επιχειριςεων που εξάγουν και αυτό είναι το ποςοςτό των πωλιςεων που εξάγουν. 

(Cavusgil, Bilkey & Tesar,1979) Ζνα μεγάλο ποςοςτό των πωλιςεων των επιχειριςεων, των 

οποίων θ διοίκθςθ ζχει πολφ κετικι αντίλθψθ και προςδοκία για τθν επιρροι που ζχουν οι 

εξαγωγζσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ και παράλλθλα ςυνδυάηει τεχνολογικό 

προςανατολιςμό,  προζρχεται ςυνικωσ από διεκνείσ αγορζσ. Αντικζτωσ το προφίλ των 

επιχειριςεων οι οποίεσ χαρακτθρίηονται από το γεγονόσ ότι θ διοίκθςθ δεν πιςτεφει ότι οι 

εξαγωγζσ επθρεάηουν με κετικό τρόπο τθν ανάπτυξθ μιασ επιχείρθςθσ και παράλλθλα 

δίνουν ζμφαςθ ςτθν αςφάλεια των επενδφςεων δεν ςυνθκίηουν να εξάγουν μεγάλο 

ποςοςτό των πωλιςεων τουσ,.  

Οι μθ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ τείνουν να παρουςιάηουν ακριβϊσ τα αντίκετα 

χαρακτθριςτικά από τισ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ.  Αρχικά, ςυνικωσ ζχουν περιοριςμζνο 

μερίδιο ςτθν τοπικι αγορά και τείνουν να εμφανίηουν μια μεγαλφτερθ αφοςίωςθ και 

ςυγκζντρωςθ ςε αυτι ςε ςχζςθ με τισ εξαγωγικζσ. Οι ςυγκεκριμζνεσ επιχειριςεισ δεν 

εκδθλϊνουν ενδιαφζρον για τθ δθμιουργία ενόσ καλοφ δικτφου πλθροφοριϊν το οποίο να 

αφορά ςτισ διεκνείσ αγορζσ. Το μζγεκοσ των μθ εξαγωγικϊν επιχειριςεων είναι ςυνικωσ 

μικρό. (Cavusgil  & Naor, 1987). Θ ομάδα διοίκθςθσ τουσ δεν ζχει κακόλου κετικι ςτάςθ 

απζναντι ςτθν ανάλθψθ κάποιου πικανοφ κινδφνου, επομζνωσ θ απόφαςθ τθσ 

διεκνοποίθςθσ θ οποία είναι μια ριψοκίνδυνθ απόφαςθ είναι μακριά από τον τρόπο ςκζψθσ 

και δράςθσ τουσ, ενϊ ταυτόχρονα δεν κεωρεί ότι τα κζρδθ και τα οφζλθ από τθ 

διεκνοποίθςθ είναι ςθμαντικά. (Cavusgil, Bilkey & Tesar,1979)  

 Το προφίλ των εταιρειϊν που είναι λιγότερο πικανό να διεκνοποιθκοφν (Cavusgil  & 

Naor, 1987) είναι αυτό που χαρακτθρίηεται από ουδζτερεσ ι αρνθτικζσ προςδοκίεσ από τθν 

πλευρά τθσ διοίκθςθσ για τθ ςυμβολι τθσ διεκνοποίθςθσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ 

κακϊσ επίςθσ από τισ χαμθλζσ φιλοδοξίεσ τθσ διοίκθςθσ για ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ. Και 

ςε αυτι τθν κατθγορία όμωσ υπάρχει μια μερίδα επιχειριςεων θ οποία ζχει πολφ κετικι 



19 
 

αντίλθψθ για τα πικανά οφζλθ των εξαγωγϊν, λόγω τθσ ζλλειψθσ γνϊςεων κακϊσ και τθσ 

ςυνολικισ εταιρικισ τουσ κουλτοφρα δεν τισ αφινει να ςτραφοφν ςε αυτι τθν επιλογι.  

 

2.4.2 Ενεργοί και λιγότερο ενεργοί εξαγωγείσ 
 

Οι πιο ενεργοί εξαγωγείσ χαρακτθρίηονται από : 

1. Υψθλό επίπεδο φιλοδοξίασ για κζρδοσ και ανάπτυξθ αγοράσ 
 
2. Ευνοϊκζσ προςδοκίεσ για τθν επιρροι των εξαγωγϊν ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

επιχείρθςθσ  
 
3. Υψθλό τεχνολογικό προςανατολιςμό 
 
4. Ρραγματοποίθςθ ερευνϊν αγοράσ, ςυςτθματικι ζρευνα ςτισ διεκνείσ αγορζσ και 

κακιζρωςθ εξαγωγικισ πολιτικισ 
 
 
Οι  λιγότερο ενεργοί εξαγωγείσ χαρακτθρίηονται από : 

1. Υψθλό επίπεδο προςδοκίασ για αςφάλεια 
 
2. Δυςμενείσ προςδοκίεσ για τθν επιρροι των εξαγωγϊν ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

επιχείρθςθσ 
 
3. Χαμθλό τεχνολογικό προςανατολιςμό  
 
4. Μθ ςυςτθματικι ζρευνα ςτισ διεκνείσ αγορζσ και μθ φπαρξθ εξαγωγικισ 

πολιτικισ ( Cavusgil, 1984) 
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2.5 Βαςικά Ζητήματα 
 

Τα τζςςερα βαςικά ηθτιματα μιασ διαδικαςίασ διεκνοποίθςθσ μιασ επιχείρθςθσ 

υπθρεςιϊν 

 

Σχιμα 1: Βαςικά ηθτιματα Διεκνοποίθςθσ, ( Lommelen & Matthyssens, 2005,pp. 98 ) 

 

2.6  Παράγοντεσ που οδηγούν ςτη διεθνοποίηςη  των 

υπηρεςιών 
 

1. Τεχνολογία των πλθροφοριϊν  

Με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν, θ οποία ςτθ ςφγχρονθ εποχι 

παρουςιάηει ραγδαία εξζλιξθ, οι άνκρωποι του διεκνοφσ μάρκετινγκ ανακαλφπτουν 

καλφτερουσ τρόπουσ να διαχειρίηονται τουσ πελάτεσ τουσ ςε όλεσ τισ διεκνείσ αγορζσ. Με 

τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ βελτιϊνεται ο τρόποσ με τον οποίο επικοινωνοφν ο  πάροχοσ 

και ο  πελάτθσ και κατ’ επζκταςθ δθμιουργοφνται καλφτερεσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ. Θ χριςθ 

τθσ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ επιτρζπει ςτον παραγωγό να επικοινωνεί με τον καταναλωτι 

Διαδικαςία 
Διεκνοποίθςθσ 
Επιχειριςεων 

Υπθρεςιϊν

2. Επιλογι Αγοράσ

Με ποιο τρόπο 
επιλζγουν οι 

επιχειριςεισ τθ διεκνι 
αγορά που κα 
απευκυνκοφν 

3. Επιλογι τρόπου 
ειςόδου

Ροιοι παράγοντεσ 
επθρεάηουν τθν 

επιλογι του τρόπυ 
ειςόδου μιασ 
επιχείρθςθσ 

υπθρεςιϊν ςε μια 
διεκνι αγορά

4. Προφίλ 
εξαγωγικών 

επιχειριςεων 
υπθρεςιών 

Με ποιο τρόπο 
διαφζρουν οι εξαγωγείσ 

υπθρεςιϊν από τουσ 
εξαγωγείσ προϊόντων

1. Κίνθτρα

Γιατί οριςμζνεσ 
επιχειριςεισ 
υπθρεςιϊν 

επιδιϊκουν τθ 
διεκνοποίθςθ
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ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αποδίδοντασ ακόμα καλφτερο ποιοτικά 

αποτζλεςμα. Ραράλλθλα, θ επιχείρθςθ υπθρεςιϊν ζχει τθ δυνατότθτα να διατθρεί 

θλεκτρονικό αρχείο με τουσ πελάτεσ τθσ, και με αυτό τον τρόπο μπορεί εφκολα να 

εξατομικεφςει κάκε υπθρεςία χωρίσ μεγάλθ προςπάκεια. Ζνα ακόμα όφελοσ από τθν 

ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ είναι θ δυνατότθτα εικοςιτετράωρθσ εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν 

επτά θμζρεσ τθν εβδομάδα. Ρλζον, μια επιχείρθςθ ακόμα και αν εδρεφει ςτο ςπίτι του 

διευκυντι μπορεί να εξυπθρετεί πελάτεσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο.  (Hollensen, 2011) 

2. Ρολιτιςμικά ηθτιματα  

Τα πολιτιςμικά ηθτιματα επθρεάηουν και αυτά με τθ ςειρά τουσ τθν αποδοχι μιασ 

υπθρεςίασ ςε μια νζα αγορά. Για αυτό το λόγο, αν μια επιχείρθςθ δεν λάβει υπόψθ τθσ αυτά 

τα ηθτιματα και δεν προςαρμόςει τισ υπθρεςίεσ τθσ ςε αυτά τότε διατρζχει μεγάλο κίνδυνο 

να αποτφχει και δεν κα μπορζςει να αποκτιςει πελάτεσ ςτθ νζα αγορά. Για παράδειγμα, αν  

μια επιχείρθςθ θ οποία προςφζρει υπθρεςίεσ που αναφζρονται ςτθ γυναίκα όπωσ τα  

κζντρα αιςκθτικισ, επιλζξει μια αγορά ςτθν οποία ο ρόλοσ τθσ γυναίκασ είναι ςτο ςπίτι και 

είναι περιοριςμζνοσ, το πικανότερο είναι να αποτφχει επειδι ακριβϊσ αυτό το πολιτιςμικό 

ηιτθμα κα εμποδίςει τθν επιτυχι είςοδο τθσ( Lommelen & Matthyssens, 2005 ) Επομζνωσ, 

δεν γίνεται να μθν λθφκεί υπόψθ θ πολιτιςμικι κουλτοφρα ενόσ λαοφ και κάκε επιχείρθςθ 

που επιλζγει να ενταχκεί ςε μια διεκνι αγορά οφείλει να εκπαιδεφςει το προςωπικό τθσ 

ςφμφωνα με τθν κουλτοφρα τθσ αγοράσ, να προςλάβει και προςωπικό από τθ ςυγκεκριμζνθ 

αγορά το οποίο κα γνωρίηει το πολιτιςμό και τθν κουλτοφρα και κα μπορεί να τα μεταδϊςει 

και ςτουσ ςυναδζλφουσ τουσ και τζλοσ αν χρειαςτεί να αλλάξει οριςμζνεσ παραμζτρουσ τθσ 

υπθρεςίασ. Χωρίσ λοιπόν τισ παραπάνω ενζργειεσ μια επιχείρθςθ διατρζχει μεγάλο κίνδυνο 

αποτυχίασ και οικονομικισ καταςτροφισ. Οι υπθρεςίεσ δεν απαιτοφν πάντα φυςικι 

παρουςία. Μποροφν να υπάρχουν και επιχειριςεισ οι οποίεσ χρθςιμοποιοφν τεχνολογικά 

μζςα και να υιοκετιςουν το θλεκτρονικό μάρκετινγκ. Πμωσ και ςε αυτι τθν περίπτωςθ 

πρζπει να ελεγχκεί αν ςφμφωνα με τθν κουλτοφρα τθσ κάκε αγοράσ μπορεί να εφαρμοςτεί 

ζνα τζτοιο είδοσ μάρκετινγκ.     (Hollensen, 2011) 

3. Γεωγραφικι Τοποκεςία 

Θ γεωγραφικι τοποκεςία τθσ αγοράσ αποτελεί ζνα παράγοντα κλειδί για τθ 

διεκνοποίθςθ και μπορεί να διαχωριςτεί ςε δφο βαςικά ηθτιματα. Ρρϊτον, ποια κα είναι θ 

τοποκεςία που κα επιλζξει να εγκαταςτακεί ςε διεκνζσ επίπεδο. Δεφτερον, με ποια κανάλια 

κα προςεγγιςτεί αυτι τθν τοποκεςία. Βαςικόσ παράγοντασ επιλογισ μιασ αγοράσ είναι θ 

ηιτθςθ και ςτθ ςυνζχεια θ εφρεςθ τθσ πρόςβαςθσ  τθσ ηιτθςθσ ςτθν παροχι τθσ υπθρεςίασ.  

Πλα αυτά όμωσ εφαρμόηονται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το είδοσ και τισ 

παραμζτρουσ τθσ κάκε υπθρεςίασ. Για παράδειγμα, διαφορετικοί παράγοντεσ επθρεάηουν 

τθν επιλογι τθσ τοποκεςίασ τισ υπθρεςίεσ εςτίαςθσ και τισ υπθρεςίεσ διαμονισ. Οι 

υπθρεςίεσ διαμονισ δθλαδι τα ξενοδοχεία επιλζγουν τοποκεςίεσ ςτισ οποίεσ ζχει 

αναπτυχκεί ο τουριςμόσ και ςυχνόσ προοριςμόσ επιςκεπτϊν οι οποίοι κα μείνουν ςε κάποιο 

δωμάτιο. Ζνα εςτιατόριο μπορεί να επιλζξει ακόμα και μια ςυνοικία κάποιασ διεκνοφσ 

αγοράσ απλά και μόνο επειδι δεν υπάρχει ανταγωνιςμόσ. Κοινόσ παρονομαςτισ όλων των 

υπθρεςιϊν για τθν επιλογι τθσ τοποκεςίασ είναι θ φπαρξθ ανκρϊπων που κα μπορζςουν να 

αξιοποιιςουν και να επιλζξουν τθν παρεχόμενθ υπθρεςία.(Hollensen, 2011) 
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2.6.1   Τποκατηγορίεσ παραγόντων διεθνοποίηςησ 
 

Μια επιχείρθςθ πριν αποφαςίςει αν τελικά κα διεκνοποιθκεί εξετάηει προςεκτικά 

οριςμζνα ηθτιματα, τα οποία ανικουν ςε πζντε κατθγορίεσ. ( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 

1999) 

 Αναλυτικότερα ζχουμε: 

1. Εμπόδια ειςόδου ςε μια νζα διεκνι αγορά  

Σε αυτι τθν κατθγορία παραγόντων ανικουν οι νομοκετικοί περιοριςμοί τθσ νζασ 

διεκνοφσ αγοράσ, οι απαγορεφςεισ και οι κανονιςμοί που ιςχφουν ςτθν αγορά ςτόχο, το 

χρθματικό ποςό που απαιτείται για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εξαγωγικισ απόφαςθσ, τθν 

ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ ςτθ νζα αγορά ςτόχο κακϊσ και τισ δυςκολίεσ που υπάρχουν από 

τθν ίδια τθ φφςθ τθσ υπθρεςίασ και κζτουν περιοριςμοφσ ςτθν διεκνοποίθςθ τθσ. 

2. Αντίλθψθ που αφορά ςτα οφζλθ και ςτουσ κινδφνουσ 

Σε αυτι τθν κατθγορία ανικουν όλεσ οι αντιλιψεισ, οι ςτάςεισ και θ κουλτοφρα 

απζναντι ςτα οφζλθ μιασ πικανισ διεκνοποίθςθσ αλλά και απζναντι ςτουσ κινδφνουσ που 

εμπεριζχει μια τζτοια απόφαςθ. Ραράλλθλα, ςτθν ίδια κατθγορία ανικουν και θ φιλοδοξία 

και θ επικυμία για κερδοφορία 

3. Ανταγωνιςτικό περιβάλλον ςτθν εγχϊρια αγορά 

Αναμφιςβιτθτα αν εντακεί ο ανταγωνιςμόσ ςτθν τοπικι αγορά με τθν ανάπτυξθ νζων 

επιχειριςεων, μια επιχείρθςθ κα αρχίςει να ςκζφτεται ςοβαρά το ενδεχόμενο τθσ ειςόδου 

τθσ ςε μια νζα αγορά, για να αντιςτακμίςει τθ μείωςθ του μεριδίου τθσ ςτθν τοπικι αγορά. 

4. Ικανότθτεσ και χαρακτθριςτικά τθσ επιχείρθςθσ 

Αν μια επιχείρθςθ παράγει διαφοροποιθμζνεσ υπθρεςίεσ τότε μπορεί πολφ πιο 

εφκολα να ενταχκεί ςε μια νζα διεκνι αγορά. Αν παράλλθλα χαρακτθρίηεται από 

αποτελεςματικι επικοινωνία, παροχι υπθρεςιϊν υψθλισ ποιότθτασ κακϊσ και αφιζρωςθ 

πόρων και κεφαλαίων ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ τότε ευνοείται μια πικανι διεκνοποίθςθ 

τθσ.  

5. Διοικθτικζσ ικανότθτεσ 

Αν μια επιχείρθςθ ςτισ διοικθτικζσ κζςεισ ζχει άτομα με ακαδθμαϊκι μόρφωςθ, διεκνι 

κουλτοφρα, γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν κακϊσ και εμπειρία από διεκνείσ αγορζσ τότε μπορεί να 

αυξιςει τισ πικανότθτεσ ειςόδου ςε διεκνείσ αγορζσ. ( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 1999) 
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2.6.2  Ερεθίςματα που οδηγούν ςτη διεθνοποίηςη 
 

 Τα ερεκίςματα που οδθγοφν ςτθ διεκνοποίθςθ είναι ποικίλα . (Leonidou, 1998 )Μια 

αρχικι κατθγοριοποίθςθ τουσ είναι ςε εςωτερικά και ςε εξωτερικά. Στθ ςυνζχεια μποροφμε 

να προχωριςουμε ςε άλλθ μια κατθγοριοποίθςθ ςε ενεργθτικά (proactive) και ςε πακθτικά 

(reactive) ερεκίςματα. Ο ςυγκεκριμζνοσ διαχωριςμόσ μπορεί να εφαρμοςτεί τόςο ςτα 

εςωτερικά όςο και ςτα εξωτερικά. Ραρακάτω ακολουκεί ζνασ πίνακασ μιασ γενικισ 

κατάταξθσ των ερεκιςμάτων που οδθγοφν ςτθ διεκνοποίθςθ : 

Εςωτερικά 
ενεργθτικά 
(proactive) 
ερεκίςματα 
 

Εςωτερικά 
πακθτικά 
(reactive) 
ερεκίςματα 

Εξωτερικά 
ενεργθτικά 
(proactive) 
ερεκίςματα 

Εξωτερικά 
πακθτικά 
 (reactive) 
ερεκίςματα 

Επίτευξθ 
οικονομιϊν 
κλίμακασ 

Ρροςπάκεια 
κάλυψθσ τθσ 
εποχικότθτασ τθσ 
υπθρεςίασ ι του 
προϊόντοσ 
 

Ραρότρυνςθ από 
εξωτερικοφσ 
παράγοντεσ  

Ρρωτοβουλία 
εξαγωγϊν από 
τουσ 
ανταγωνιςτζσ 
ςτθν τοπικι 
αγορά 

Ειδικό 
διαχειριςτικό 
ςυμφζρον 
 

Αξιοποίθςθ τθσ 
δυναμικότθτασ τθσ 
επιχείρθςθσ που 
βρίςκεται ςε 
αδράνεια 
 

Αναγνϊριςθ 
ευκαιριϊν ςτισ 
διεκνείσ αγορζσ 

Ρίεςθ από τουσ 
ανταγωνιςτζσ 
ςτθν τοπικι 
αγορά 

Μοναδικότθτα 
ποιότθτασ 
προϊόντων και 
υπθρεςιϊν  
 

Μείωςθ των 
πωλιςεων ςτθν 
τοπικι αγορά 

Αποκλειςτικι 
πλθροφόρθςθ για 
τισ διεκνείσ αγορζσ 

Ευνοϊκζσ 
ςυναλλαγματικζσ 
ιςοτιμίεσ 

Ρικανότθτα 
επιπρόςκετου 
κζρδουσ 
 

Μείωςθ τθσ 
εξάρτθςθσ από τθν 
τοπικι αγορά  

Κυβερνθτικι 
εξαγωγικι πολιτικι 

Απρόςμενεσ 
παραγγελίεσ από 
πελάτεσ των 
διεκνϊν αγορϊν 

Ανάγκθ για εταιρικι 
ανάπτυξθ  
 

   

Ρίνακασ 1 : Κατθγοριοποίθςθ ερεκιςμάτων διεκνοποίθςθσ (Leonidou, 1998, pp. 45) 
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2.7  Εμπόδια ειςόδου  
 

 Μια επιχείρθςθ θ οποία επικυμεί διεκνοποιθκεί ακόμα και αν ανικει ςτον κλάδο 

των υπθρεςιϊν οφείλει να ξεπεράςει όλα τα πικανά εμπόδια που κα δθμιουργθκοφν. 

Κατανοοφμε λοιπόν ότι μζροσ τθσ απόφαςθσ για διεκνοποίθςθ ι μθ είναι και θ διερεφνθςθ 

όλων αυτϊν των εμποδίων. Τα εμπόδια ειςόδου λοιπόν είναι πολυάρικμα και διαφορετικά 

ανάλογα με τθν κάκε περίπτωςθ. ( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 1999)Μερικά από τα πιο 

γνωςτά και ςυνθκιςμζνα προβλιματα είναι τα παρακάτω: 

 Οικονομίεσ κλίμακασ  
 
 Οικονομίεσ φάςματοσ 
 

 Ζλλειψθ εμπειρίασ 
 
 Διαφοροποίθςθ υπθρεςιϊν 
 

 Απαραίτθτο κεφάλαιο ζναρξθσ 
 
 Τεχνολογικζσ απαιτιςεισ  
 
 Κόςτοσ αλλαγισ 
 

 Ρρόςβαςθ ςε κανάλια διανομισ 
 
 Ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ 
 
 Δαςμοί  
 
 Ρολιτιςμικι απόςταςθ  
 

Μερικά από τα παραπάνω εμπόδια είναι πραγματικά αναπόφευκτα όταν μια 

επιχείρθςθ δεν μπορεί να εντοπίςει και να αξιοποιιςει ευκαιρίεσ. Ζνα εμπόδιο το οποίο 

μπορεί να περιοριςτεί από τθν απόκτθςθ εμπειρίασ είναι θ μείωςθ του μοναδιαίου κόςτουσ. 

Πςο μεγαλφτερθ είναι θ εμπειρία τθσ επιχείρθςθσ ςε αυτό το κομμάτι τόςο περιορίηεται το 

ςυγκεκριμζνο εμπόδιο, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι εξαλείφεται. Το ςυγκεκριμζνο εμπόδιο 

μπορεί να διογκωκεί όταν θ επιχείρθςθ δεν γνωρίηει τα τεχνολογικά μζςα που μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει για να το μειϊςει. 

Θ διαφοροποίθςθ των υπθρεςιϊν είτε είναι αντιλθπτι είτε πραγματικι αποτελεί ζνα 

μζςο που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τισ τοπικζσ επιχειριςεισ για να δθμιουργιςουν και 

να διατθριςουν ιςχυρζσ ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ τουσ. Για αυτό το λόγο μια νεοειςερχόμενθ 

επιχείρθςθ κα πρζπει να αφιερϊςει πολλοφσ πόρουσ τόςο οικονομικοφσ όςο και 

ανκρϊπινουσ για να ξεπεράςει το ςυγκεκριμζνο εμπόδιο. Για να επιτευχκεί θ αλλαγι τθσ 

ςυμπεριφοράσ των αγοραςτϊν μιασ υπθρεςίασ και από μία επιχείρθςθ να ςτραφοφν και να 

εμπιςτευτοφν μια νζα απαιτεί από τθν νεοειςερχόμενθ επιχείρθςθ να εκπαιδεφςει 
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προςωπικό, να προμθκευτεί νζο εξοπλιςμό, να ηθτιςει τεχνικι υποςτιριξθ, να αλλάξει τισ 

διαδικαςίεσ κακϊσ επίςθσ και τον τρόπο εργαςίασ. Αν και ενδεχομζνωσ να φαίνονται μικρά 

και αςιμαντα τα παραπάνω ηθτιματα, αν δεν τουσ δοκεί θ απαραίτθτθ ςθμαςία τα 

αποτελζςματα που κα φζρουν είναι καταςτροφικά. Επομζνωσ, θ επιχείρθςθ πρζπει να 

υπολογίςει και τα κόςτθ που προκφπτουν από τθν αλλαγι του παρόχου τθσ υπθρεςίασ. Στθν 

πραγματικότθτα, ο πελάτθσ πρζπει να πειςτεί ο πάροχοσ τθσ υπθρεςίασ που ζχει επιλζξει 

μζχρι τϊρα δεν κα μπορζςει να πραγματοποιιςει κάτι για το οποίο ο νζοσ πάροχοσ ζχει ιδθ 

δεςμευτεί. (La,  Patterson &  Styles, 2005)  

Βαςικό πρόβλθμα που βάηει εμπόδια ςτθν απόφαςθ τθσ διεκνοποίθςθσ μιασ 

επιχείρθςθσ αποτελεί ο αποκλειςμόσ από τα ιδθ υπάρχοντα και εδραιωμζνα κανάλια 

διανομισ. Θ λφςθ ςε αυτό το μειονζκτθμα είναι θ δθμιουργικότθτα. Ζνα παράδειγμα για να 

κατανοιςουμε τθν παραπάνω λφςθ είναι το παρακάτω, μια αςφαλιςτικι εταιρεία 

δραςτθριοποιείται ςε πολλζσ χϊρεσ ςε όλο τον κόςμο. Πμωσ, αντιμετϊπιςε πρόβλθμα ςτθ 

δθμιουργία ενόσ παραδοςιακοφ δικτφου μεςαηόντων ςτθν Ιαπωνία. Για να ξεπεράςει αυτό 

το εμπόδιο λοιπόν, θ εταιρεία αποφάςιςε να χρθςιμοποιιςει ζνα βενηινάδικο ςαν κανάλι 

διανομισ. Στθν Ιαπωνία τα βενηινάδικα προςφζρουν μια μεγάλθ ποικιλία προϊόντων και 

υπθρεςιϊν, ενϊ παράλλθλα προςφζρει υψθλό επίπεδο προςωπικισ επικοινωνίασ, που είναι 

αναγκαίο για μια αςφαλιςτικι εταιρεία. ( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 1999) Για αυτοφσ 

τουσ λόγουσ λοιπόν θ αςφαλιςτικι επζλεξε ζνα εναλλακτικό δίκτυο διανομισ, το οποίο ιταν 

κατάλλθλο για αυτι και κατάφερε να ξεπεράςει το ςυγκεκριμζνο εμπόδιο. 

Τα πολιτιςμικά εμπόδια είναι και αυτά με τθ ςειρά τουσ ςθμαντικά εμπόδια που 

δυςκολεφουν τθν είςοδο μιασ επιχείρθςθσ ςε μια νζα διεκνι αγορά. Σίγουρα το 

ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα δεν αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα, αφοφ υπάρχουν τρόποι να 

ξεπεραςτοφν. Συχνά όμωσ, οριςμζνεσ επιχειριςεισ υποβακμίηουν τθ ςθμαςία αυτοφ του 

εμποδίου και οδθγοφνται ςε καταςτροφικά αποτελζςματα. Για τθν αντιμετϊπιςθ του 

λοιπόν, απαιτείται θ μετατροπι των ςτρατθγικϊν μάρκετινγκ από εκνικζσ ςε τοπικζσ. Αυτό 

ςθμαίνει ότι πρζπει να αντιλθφκοφν πλιρωσ τισ αλλαγζσ που πρζπει να κάνουν ζτςι ϊςτε να 

μπορζςουν να υποςτθρίξουν τισ πολιτιςμικζσ αντιλιψεισ τθσ νζασ αγοράσ. 

Μια άλλθ κατθγορία εμποδίων είναι  τα νομικά και κυβερνθτικά εμπόδια, τα οποία με 

τθ ςειρά τουσ και ςτο βακμό που τουσ αναλογεί δθμιουργοφν προβλιματα ςτθν είςοδο 

νεοειςερχόμενων επιχειριςεων ςτθν αγορά. Μερικά χαρακτθριςτικά παραδείγματα τζτοιων 

εμποδίων είναι ο τρόποσ παροχισ άδειασ, οι νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, θ φορολογία, θ μθ 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε δθμόςιεσ προμικειεσ, θ μθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε δθμόςια 

ζργα κακϊσ και θ μθ δυνατότθτα ςφναψθσ ςυμβολαίων ςε ςυνεργαςίασ με δθμόςιουσ 

φορείσ. Αυτά τα εμπόδια ςυνικωσ υπάρχουν για να προςτατεφουν και να ενδυναμϊνουν τισ 

τοπικζσ επιχειριςεισ.  

Εμπόδιο αποτελεί και θ εςωτερικι αντίδραςθ και αντίςταςθ ςε μια απόφαςθ 

διεκνοποίθςθσ τθσ εταιρείασ. Υπάρχει το ενδεχόμενο οριςμζνοι μζτοχοι να αντιδράςουν και 

να μθν ςυμφωνιςουν με τζτοια απόφαςθ και μθν δεχτοφν να επενδφςουν οφτε χρόνο οφτε 

χριματα για ανάπτυξθ και είςοδο ςε διεκνείσ αγορζσ. Για παράδειγμα, μπορεί μια μερίδα 

μετόχων να μθν βρίςκει ελκυςτικι τθν προοπτικι τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ διότι μια 

τζτοια δραςτθριότθτα απαιτεί μακροπρόκεςμθ δζςμευςθ, αποδίδει χαμθλά και 



26 
 

μακροπρόκεςμα ζςοδα και μειϊνεται θ απόδοςθ των ιδίων κεφαλαίων. Ο ςυνδυαςμόσ 

αυτισ τθσ αντίλθψθσ οριςμζνων μετόχων με μια αρνθτικι εταιρικι κουλτοφρα ςε κζματα 

ανάλθψθσ κινδφνων δεν μπορεί να ςυμβαδίςει με τθ διαδικαςία τθσ διεκνοποίθςθσ, 

αποκλείοντασ τθν είςοδο ςε νζεσ διεκνείσ αγορζσ.( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 1999) 

 

2.8  Έναρξη τησ Διεθνοποίηςησ 
 

Αφοφ ζχουμε παρουςιάςει τουσ λόγουσ που οδθγοφν ςτθ διεκνοποίθςθ, είναι ϊρα να 

απαντθκεί μια πολφ ςθμαντικι ερϊτθςθ ( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 1999) : «κα ζπρεπε 

ο πάροχοσ μιασ υπθρεςίασ πραγματικά να διεκνοποιθκεί για να πετφχει ανάπτυξθ»  

Αρχι τθσ διεκνοποίθςθσ 

Καμία επιχείρθςθ δεν πρζπει να διεκνοποιθκεί πρϊρα, αντικζτωσ πρζπει να εξετάηει 

τα οφζλθ, τουσ κινδφνουσ, τισ ευκαιρίεσ  και τισ παγίδεσ μιασ τζτοιασ απόφαςθσ.  Θ λογικι 

ςειρά με τθν οποία μια επιχείρθςθ πρζπει να αποφαςίςει και να ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία 

τθσ διεκνοποίθςθσ  είναι θ παρακάτω: 

1. Υπολογιςμόσ τθσ προςδοκϊμενθσ αξίασ του κζρδουσ, υπολογιςμζνθ ςε 

επιςτροφι μζρουσ τθσ επζνδυςθσ 

 

2. Υπολογιςμόσ του κινδφνου που ενζχει μια τζτοια απόφαςθ 

Ο προαναφερόμενοσ κίνδυνοσ μπορεί να χωριςτεί ςε πζντε κατθγορίεσ ( La, Patterson 

&  Styles, 2005): 

 Οικονομικόσ κίνδυνοσ 

 

 Κίνδυνοσ αγοράσ και ανταγωνιςμοφ 

 

 Κίνδυνοσ ςυμβατότθτασ των προγραμμάτων μάρκετινγκ που κα εφαρμοςτοφν 

 

 Κίνδυνοσ τεχνικϊν απαιτιςεων 

 

 Κίνδυνοσ από κυβερνθτικζσ πολιτικζσ 

 

 

Και οι πζντε μορφζσ κινδφνου πρζπει να εξετάηονται και τισ τρεισ παρακάτω 

ςτρατθγικζσ, οι οποίεσ είναι : 

 

1. Ανάπτυξθ νζασ υπθρεςίασ 

 

2. Είςοδοσ ςε μια νζα αγορά εκτόσ τθσ εγχϊριασ 

 

3. Ομόκεντρθ διαφοροποίθςθ   ( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 1999) 
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Συνικωσ, τόςο θ διαφοροποίθςθ όςο και θ ανάπτυξθ νζασ υπθρεςίασ ενζχουν τουσ 

ίδιουσ κινδφνουσ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ είςοδοσ ςε μια αγορά εκτόσ τθσ εγχϊριασ είναι 

και αυτι με τθ ςειρά τθσ αρκετά ριψοκίνδυνθ. 

Οι επιχειριςεισ υπθρεςιϊν διατρζχουν πολλοφσ κινδφνουσ όςον αφορά κυρίωσ τον 

οικονομικό τομζα. Ρρϊτα από όλα, υπάρχει ο κίνδυνοσ θ περίοδοσ ςτθν οποία κα  ζχει 

ουςιαςτικά επιςτραφεί το αρχικό κεφάλαιο να είναι μεγάλθ. Συνικωσ, ο πάροχοσ τθσ 

υπθρεςίασ πρζπει ο ίδιοσ να επιςκεφτεί τθν νζα αγορά και να ζρκει ςε επαφι με τουσ 

πελάτεσ. ( La, Patterson &  Styles, 2005)Δεφτερον, θ ζκκεςθ των ανκρϊπων του μάρκετινγκ 

ςτισ ςυναλλαγματικζσ διακυμάνςεισ είναι πολφ ςθμαντικι αφοφ παρατθροφνται δυςκολίεσ 

ςτθ διαμόρφωςθ τθσ τιμισ ςε ςυνδυαςμό με τα μεταφορικά κόςτθ. ( Kasper, Helsdingen &  

Vriesjr, 1999) Από τθ ςτιγμι που οι πάροχοι ζρχονται ςε επαφι με τουσ πελάτεσ από τθν 

πρϊτθ κιόλασ μζρα , οι επιχειριςεισ αυτζσ ζχουν μεγάλθ ανάγκθ για προςωπικό, κάτι που 

μεταφράηεται ςε αυξθμζνα κόςτθ. Συνθκίηεται, ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ να 

προςλαμβάνεται προςωπικό από ποφ ανικει ςτθ νζα αγορά, το οποίο από τθ ςτιγμι που 

γνωρίηει τθν τοπικι κουλτοφρα κα εκπαιδευτεί κατάλλθλα ζτςι ϊςτε να γνωρίςει τθν 

εταιρικι κουλτοφρα τθσ νζασ επιχείρθςθσ. (Cavusgil, Naot 198) Στθ διεκνοποίθςθ υπθρεςιϊν 

υπάρχει ζνα βαςικό μινυμα «ςκζψου πριν αποφαςίςεισ και ξαναςκζψου αμζςωσ μετά» . ( 

Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 1999) 

 

2.9 Μοντέλο διεθνοποίηςησ τησ Uppsala 

   
Το μοντζλο διεκνοποίθςθσ τθσ Uppsala είναι από τα βαςικότερα ςτθ βιβλιογραφία τθσ 

διεκνοποίθςθσ υπθρεςιϊν. Ραράλλθλα, ζχει υπάρξει θ βάςθ για τθν ανάπτυξθ των 

περιςςότερων μοντζλων διεκνοποίθςθσ.  

Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο κεωρεί τθ διαδικαςία διεκνοποίθςθσ ςαν μια κυκλικι 

διαδικαςία. (Johanson & Vahlne 2007)Χαρακτθρίηει τθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα ςαν μια 

διαδικαςία απόκτθςθσ γνϊςεων και εμπειριϊν από τισ διεκνείσ αγορζσ και ςυνεργαςίεσ. Στθ 

ςυνζχεια ακολουκεί μια αυξθμζνθ ςυμμετοχι ςτισ διεκνείσ αγορζσ. Ο κφκλοσ λοιπόν αυτόσ 

είναι ότι θ γνϊςθ τθσ αγοράσ και θ δζςμευςθ ςτθν αγορά επθρεάηουν τθν απόφαςθ ςχετικά 

με τθν επζκταςθ ςε μια νζα αγορά κακϊσ και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιοφνται οι 

τωρινζσ δραςτθριότθτεσ. Από τθν άλλθ πλευρά, τόςο θ γνϊςθ όςο και δζςμευςθ ςτθν αγορά 

επθρεάηονται από τθν επζκταςθ ςτθ νζα αγορά και τον τρόπο λειτουργίασ των τωρινϊν 

διαδικαςιϊν. ( Andersen, 1993) Σχιμα 2: Διαδικαςία Διεκνοποίθςθσ  (Johanson & Vahlne 

2007, pp.12) 

 

 

 

 

 

 Δζςμευςθ ςτθν αγορά 

Γνϊςθ τθσ αγοράσ 

 

 

Τωρινζσ 

Δραςτθριότθτεσ 

Απόφαςθ ανάλθψθσ 

δεςμεφςεων 
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Σφμφωνα με το ςυγκεκριμζνο μοντζλο, πρζπει να γίνει διαχωριςμόσ τθσ γνϊςθσ ςε 

δφο επιμζρουσ τμιματα αυτό τθσ αντικειμενικισ γνϊςθσ και αυτό τθσ εμπειρικισ γνϊςθσ. Θ 

πρϊτθ μορφι αποκτάται από το διάβαςμα , ενϊ θ δεφτερθ αποκτάται μζςα από προςωπικζσ 

εμπειρίεσ. Θ γνϊςθ λοιπόν τθσ αγοράσ που αναφζρεται ςτο μοντζλο είναι ζνα ςυνδυαςμόσ 

γνϊςεων  και εμπειριϊν μζςα ςτισ αγορζσ. (Johanson & Vahlne 2007) Ραράλλθλα, 

ςυμπεριλαμβάνει τθν αντίλθψθ για μια αγορά, αλλά και για τισ ευκαιρίεσ και τα προβλιματα 

που ςυνδζονται με αυτι. Θ εμπειρικι γνϊςθ που ζχει αποκτιςει μια επιχείρθςθ είναι πολφ 

δφςκολο να γενικευτεί ςε διεκνζσ επίπεδο. Ανεξάρτθτα από το είδοσ τθσ γνϊςθσ, θ γνϊςθ 

αποτελεί μια επζκταςθ των ανκρϊπινων πόρων. Συνεπϊσ, όςο μεγαλφτερθ είναι θ γνϊςθ 

για μια αγορά, τόςο περιςςότερθ αξία ζχουν οι ανκρϊπινοι πόροι και τόςο μεγαλφτερθ είναι 

θ δζςμευςθ και θ ςυμμετοχι ςτθν αγορά. 

Το μοντζλο αυτό μασ δείχνει ότι οι επιχειριςεισ ςυνικωσ κάνουν μικρά και ςτακερά 

βιματα ςτον τομζα τθσ διεκνοποίθςθσ. ( Andersen, 1993) Υπάρχουν τρεισ βαςικζσ εξαιρζςεισ 

ςτον παραπάνω κανόνα του μοντζλου, οι οποίεσ είναι : 

 Πταν οι επιχειριςεισ ζχουν πολλοφσ πόρουσ 

Αυτό ςυμβαίνει διότι ςε αυτι τθν περίπτωςθ οι ςυνζπειεσ που ςυνδζονται με τθν 

απόφαςθ διεκνοποίθςθσ είναι ςαφϊσ μικρότερεσ ςυγκριτικά με επιχειριςεισ που δεν 

διακζτουν τουσ αντίςτοιχουσ πόρουσ. Αυτό το ςτοιχείο τουσ δίνει λοιπόν τθ δυνατότθτα να 

πραγματοποιιςουν μεγαλφτερα και πιο καρραλζα βιματα ςτθ διαδικαςία τθσ 

διεκνοποίθςθσ. 

 Πταν οι ςυνκικεσ τθσ αγοράσ είναι ςτακερζσ και ομοιογενείσ 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ λόγω τθσ ςτακερότθτασ και τθσ ομοιογζνειασ θ απαιτοφμενθ 

εμπειρικι γνϊςθ μπορεί να αποκτθκεί και με άλλουσ τρόπουσ αλλά και ςε ςυντομότερο 

χρονικό διάςτθμα. Για το λόγο αυτό θ επιχείρθςθ ζχει τθ δυνατότθτα να διεκνοποιθκεί με 

περιςςότερα και μεγαλφτερα βιματα. 

 Πταν θ επιχείρθςθ ζχει θ εμπειρία από αγορζσ με παρόμοιεσ ςυνκικεσ  

Στθν περίπτωςθ αυτι θ επιχείρθςθ ζχει αποκτιςει εμπειρικι γνϊςθ τθν οποία λόγω 

τθσ ομοιότθτασ με τθ νζα αγορά μπορεί να χρθςιμοποιιςει με μεγαλφτερθ ταχφτθτα, 

αποκτϊντασ παράλλθλα τθ δυνατότθτα να κάνει μεγαλφτερα βιματα ςτθ διαδικαςία 

διεκνοποίθςθσ. (Johanson & Vahlne 2007) 

Σφμφωνα με το ςυγκεκριμζνο μοντζλο, οι επιχειριςεισ ςυνθκίηουν να ςυμμετζχουν ςε 

διεκνείσ αγορζσ κακϊσ αποκτοφν εμπειρίεσ, με μικρά ςτακερά βιματα επιλζγοντασ αρχικά 

τουλάχιςτον γεωγραφικζσ αγορζσ με μικρι φυςικι απόςταςθ ζτςι ϊςτε να μπορζςουν να τισ 

καταλάβουν με μεγαλφτερθ ευκολία κακϊσ και επιλζγοντασ τρόπουσ ειςόδου με 

μικρότερουσ κινδφνουσ. ( Andersen, 1993) (Johanson & Vahlne 2007) (Hollensen, 2011) 
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Θ απόφαςθ διεκνοποίθςθσ με αυτό το μοντζλο γίνεται ςε τζςςερα ςτάδια. 

Στάδιο 1ο : Σποραδικζσ εξαγωγζσ  

Στάδιο 2ο   Εξαγωγζσ μζςω ανεξαρτιτου εξαγωγζα 

Στάδιο 3ο : Κδρυςθ κυγατρικισ εταιρείασ ςτθ διεκνι αγορά 

Στάδιο 4ο : Δθμιουργία καταςκευαςτικϊν μονάδων ςτθ διεκνι αγορά 

Το μοντζλο ζχει δεχτεί αυςτθρι κριτικι και ζχει χαρακτθριςτεί από μια μερίδα 

ερευνθτϊν ωσ ντετερμινιςτικό. Ζχει κατθγορθκεί ότι δεν λαμβάνει υπόψθ του πολλζσ 

παραμζτρουσ τθσ διεκνοποίθςθσ όπωσ οι διάφορεσ αλλθλεξαρτιςεισ μεταξφ των διαφόρων 

αγορϊν. (Hollensen, 2011) Με τθ πάροδο του χρόνου και τισ αλλαγζσ που ζχουν προκφψει , 

οι επιχειριςεισ υπθρεςιϊν μποροφν πλζον να διεκνοποιθκοφν με μεγαλφτερθ ταχφτθτα από 

αυτι που παρουςιάηεται ςτο μοντζλο, ενϊ παράλλθλα ζχουν τθ δυνατότθτα να 

ςυγχωνεφουν οριςμζνα από τα ςτάδια που περιλαμβάνει. Υπάρχει πλζον θ δυνατότθτα να 

προςλάβει μια επιχείρθςθ άτομα που ιδθ ζχουν τθν απαραίτθτθ γνϊςθ κερδίηοντασ χρόνο 

με αυτό τον τρόπο και επιταχφνοντασ τθ διαδικαςία διεκνοποίθςθσ. 

 Πμωσ παρά τθν κριτικι που ζχει δεχτεί το μοντζλο αυτό ζχει κερδίςει τθν εκτίμθςθ 

των ερευνθτϊν και ζχει αποτελζςει τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ άλλων πιο ολοκλθρωμζνων 

μοντζλων. (Johanson & Vahlne 2007) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 : Αποφάςεισ Διεθνοποίηςησ Επιχειρήςεων  

Τπηρεςιών και Καινοτομία 
 

3.1 τρατηγικέσ Διεθνοποίηςησ   
 

Είναι εφικτό να πραγματοποιθκοφν εξαγωγζσ «άυλων» υπθρεςιϊν ςε διεκνείσ αγορζσ. 

Πμωσ, για να γίνει αυτό είναι απαραίτθτο να απαντθκεί θ ερϊτθςθ «πωσ κα γίνει θ επιλογι 

τθσ κατάλλθλθσ αγοράσ για να διεκνοποιθκεί μια επιχείρθςθ υπθρεςιϊν». Για να απαντθκεί 

λοιπόν αυτι θ ερϊτθςθ πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ πολλά κριτιρια. 

Ρρϊτον, πρζπει να εξετάςουμε τουσ ςτόχουσ τθσ εταιρείασ. Αρχικά λοιπόν, πρζπει να 

εξετάςουμε τι οφζλθ κα μπορζςει να προςφζρει ςτουσ πελάτεσ τθσ νζασ αγοράσ κακϊσ και 

με ποιο τρόπο κα επθρεαςτοφν οι ςτόχοι τθσ επιχείρθςθσ. Στθ ςυνζχεια, θ ενδιαφερόμενθ 

επιχείρθςθ διερευνά το επίπεδο τθσ ποιότθτασ που αναμζνουν οι καταναλωτζσ από τθν 

παρεχόμενθ υπθρεςία κακϊσ και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ 

τθσ υπάρχουςασ ποιότθτασ τθσ υπθρεςίασ. Εκτόσ από τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά που κα 

αναλφςουμε και ςε άλλο κεφάλαιο, το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ παίηει επίςθσ ςθμαντικό 

ρόλο. Είναι γεγονόσ, ότι οι μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ διεκνοποιοφνται πιο εφκολα από ότι οι 

μικρότερεσ ςε μζγεκοσ επιχειριςεισ, όμωσ θ δυςκολία ςτισ επιχειριςεισ υπθρεςιϊν είναι ότι 

ςυνικωσ είναι μικρζσ ςε μζγεκοσ, με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ επιχειριςεων υπθρεςιϊν οι 

οποίεσ είναι μεγάλεσ και ανεπτυγμζνεσ. Ραράλλθλα, θ προθγοφμενθ εμπειρία μιασ 

επιχείρθςθσ ςε διεκνείσ αγορζσ είναι ζνα κριτιριο που κα τθν βοθκιςει να ξαναπάρει μια 

κετικι απόφαςθ διεκνοποίθςθσ, κατανοοφμε όμωσ ότι αυτό το κριτιριο δεν αφορά τθν 

πρϊτθ απόφαςθ τθσ για εξαγωγικι δραςτθριότθτα. Σε αυτι τθν κατθγορία κριτθρίων, ανικει 

και θ περίπτωςθ που μια επιχείρθςθ αποκτά διεκνοποιθμζνουσ πελάτεσ και αποφαςίηει να 

τουσ ακολουκιςει. (Cavusgil  & Naor, 1987) 

Υπάρχει άλλθ μια κατθγορία κριτθρίων που ςχετίηονται με τθν αγορά και τθν απόφαςθ 

για διεκνοποίθςθ, όπωσ το μζγεκοσ τθσ αγοράσ ςτόχου, το ρυκμό ανάπτυξθσ που εμφανίηει 

ι που αναμζνεται να εμφανίςει ςτο προςεχζσ μζλλον κακϊσ επίςθσ και τισ οικονομίεσ 

κλίμακασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ. Είναι ςυχνό φαινόμενο οι επιχειριςεισ να προτιμοφν να 

επενδφςουν ςε νζεσ αγορζσ μεγάλεσ και αναπτυςςόμενεσ ακόμα και αν βρίςκονται μακριά 

παρά ςε μικρζσ και ςυρρικνωμζνεσ αγορζσ. Ραράλλθλα, θ ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ και ο 

βακμόσ τθσ τμθματοποίθςθσ τθσ αγοράσ αποτελοφν με τθ ςειρά τουσ εξίςου ςθμαντικζσ 

μεταβλθτζσ για τθ λιψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απόφαςθσ, αφοφ ζχει αποδειχκεί ότι οι αγορζσ 

που χαρακτθρίηονται από υψθλό ανταγωνιςμό δεν προτιμοφνται από τισ επιχειριςεισ. ( 

Javalgi, Griffith & White, 2003) Ζνασ ακόμα παράγοντασ κακοριςτικισ ςθμαςίασ είναι και ο 

βακμόσ τθσ ομοιότθτασ μεταξφ τθσ μθτρικισ αγοράσ και τθσ νζασ. Ο ςυγκεκριμζνοσ 

παράγοντασ ζχει δφο οπτικζσ πλευρζσ, αναφζρεται τόςο ςτθν γεωγραφικι εγγφτθτα όςο και 

ςτισ πολιτιςμικζσ ομοιότθτεσ. Είναι γεγονόσ ότι όςο περιςςότερεσ ομοιότθτεσ εμφανίηουν οι 

δφο αγορζσ τόςο πιο εφκολα λαμβάνεται μια απόφαςθ διεκνοποίθςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

αγορά.  

 



31 
 

Θ τρίτθ κατθγορία κριτθρίων μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ κριτιρια υποδομισ. Θ 

ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ζχει δφο διαςτάςεισ τθν οικονομικι και τθ φυςικι. Για παράδειγμα, 

όταν μια χϊρα δεν είναι τεχνολογικά ανεπτυγμζνθ, κα ιταν πολφ δφςκολο ζωσ ακατόρκωτο 

μια επιχείρθςθ να διεκνοποιθκεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά χρθςιμοποιϊντασ αυτοκίνθτα ι 

μζςα υψθλισ τεχνολογίασ  για να παράξει τθν υπθρεςία τθσ. Ρολλζσ φορζσ οι νομοκετικζσ 

ρυκμίςεισ κακϊσ και θ κυβερνθτικι ςτάςθ για τθν είςοδο νζων διεκνοποιθμζνων 

επιχειριςεων δθμιουργοφν εμπόδια ςτθν είςοδο τουσ. Από τθν άλλθ πλευρά βζβαια 

υπάρχουν και περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ οι νομοκετικζσ πρακτικζσ ευνοοφν τθ ςφναψθ 

ςυμβάςεων μεταξφ των αγορϊν τουσ και των διεκνοποιθμζνων επιχειριςεων.  Στθν ίδια 

κατθγορία κριτθρίων ανικουν και οι κίνδυνοι τθσ κάκε χϊρεσ είτε αυτοί είναι πολιτικοί είτε 

είναι πολιτιςτικοί και επθρεάηουν με τθ ςειρά τουσ τθν τελικι απόφαςθ. Στισ επιχειριςεισ 

υπθρεςιϊν ιςχφει ακριβϊσ ότι και ςτισ επιχειριςεισ προϊόντων, δθλαδι όςο περιςςότερουσ 

κινδφνουσ κρφβει μια χϊρα και κατ’ επζκταςθ θ αγορά τθσ τόςο πιο επικίνδυνθ είναι και θ 

διεκνοποίθςθ ςε αυτι. ( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 1999) 

Ζνασ τελευταίοσ παράγοντασ είναι ο βακμόσ τθσ  διαδραςτικότθτασ μεταξφ 

παραγωγοφ και καταναλωτι που χαρακτθρίηει κάκε υπθρεςία και κακορίηει και αυτόσ με τθ 

ςειρά του τθν επιλογι τθσ αγοράσ κακϊσ και τθν απόφαςθ για διεκνοποίθςθ. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ κάκε επιχείρθςθ οφείλει να απαντιςει ςτθν ερϊτθςθ « μπορεί θ υπθρεςία που 

παράγουμε ςτθν τοπικι αγορά να μεταφερκεί ςε μία νζα διεκνι αγορά». (Erramilli, 

1992)Αφοφ λοιπόν απαντθκεί θ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ ακολουκοφν  μια ςειρά από 

ερωτιςεισ όπωσ  

 με ποιο τρόπο μπορεί να προςαρμοςτεί θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία ζτςι ϊςτε να 

ταιριάξει με τισ τοπικζσ ςυνικειεσ, αξίεσ , πολιτιςμικζσ ςυνκικεσ  και τουσ τοπικοφσ κανόνεσ 

τθσ νζασ διεκνοφσ αγοράσ που κα απευκυνκεί 

 

 με ποιο τρόπο μποροφν να δθμιουργθκοφν μακροχρόνιεσ ςχζςεισ με τθ νζα 

αγορά , αν βζβαια μποροφν να δθμιουργθκοφν και να διατθρθκοφν 

Είναι γνωςτό ότι όταν θ πολυπλοκότθτα τθσ πλθροφορίασ που παράγεται από τον 

καταναλωτι είναι χαμθλι, θ πικανότθτα ειςόδου ςε μια νζα διεκνι αγορά με μεγάλθ 

πολιτιςμικι απόςταςθ από τθ μθτρικι αγορά είναι υψθλι. Κατανοοφμε λοιπόν ότι όςο 

περιςςότερο πολφπλοκεσ είναι οι υπθρεςίεσ τόςο μεγαλφτερθ διαδραςτικότθτα απαιτείται 

μεταξφ παραγωγοφ και καταναλωτι. Τόςο οι τυπικζσ όςο και οι άτυπεσ δομζσ που ζχουν 

κακοριςτεί και χαρακτθρίηουν μια υπθρεςία ςτθν τοπικι αγορά χρειάηονται να 

επαναπροςδιοριςτοφν με ςκοπό να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ και ςτισ ςυνικεισ τθσ 

νζασ αγοράσ. ( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 1999) 

Κατανοοφμε λοιπόν ότι εξαιτίασ των χαρακτθριςτικϊν μίασ υπθρεςίασ, θ επιχείρθςθ 

οφείλει να ελζγξει αν θ υπθρεςία που προςφζρει μπορεί να διεκνοποιθκεί  με προςωπικό 

τρόπο ι όχι , δθλαδι να ελζγξει αν απαιτείται προςωπικι ςυνάντθςθ με τον κάκε πελάτθ. 

Ραράλλθλα, πρζπει να απαντθκεί θ ερϊτθςθ αν θ υπθρεςία απαιτεί τθ δθμιουργία ενόσ 

αποκζματοσ. Αν θ απάντθςθ και ςτισ δφο ερωτιςεισ είναι αρνθτικι δεν υπάρχει κανζνασ 

λόγοσ να μθν διεκνοποιθκεί θ υπθρεςία με τθν μοναδικι προχπόκεςθ να μθν υπάρχουν 
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άλλοι περιοριςτικοί παράγοντεσ ςτθν νζα επιλεχκείςα αγορά όπωσ οι νομοκετικοί 

περιοριςμοί που αφοροφν ςτισ εξαγωγζσ και ςτισ ειςαγωγζσ ςε αυτι. (Erramilli, 1992) 

Ωςτόςο, πριν αρχίςει θ εφαρμογι οποιαςδιποτε ςτρατθγικισ διεκνοποίθςθσ πρζπει 

να γίνει μια ανάλυςθ που να εςτιάηει ςτα δυνατά και ςτα αδφνατα ςθμεία μιασ επιχείρθςθσ 

κακϊσ και ςτισ ευκαιρίεσ κακϊσ και τα εςωτερικά και εξωτερικά εμπόδια που χαρακτθρίηουν 

τθν επιλεχκείςα αγορά. Επιπροςκζτωσ , είναι απαραίτθτο να ελεγχκοφν τα κόςτθ και τα 

πικανά οικονομικά οφζλθ από τθν είςοδο ςε μια νζα αγορά και να διατθρθκεί ο απόλυτοσ 

ζλεγχοσ τουσ ζτςι ϊςτε να υπάρξει κερδοφορία. Ο πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ ειςόδου ςε 

μια νζα αγορά είναι αυτόσ με το μεγαλφτερο όφελοσ για τθ ςχζςθ κόςτουσ. (Cavusgil  & 

Naor, 1987) 

Στο επόμενο ςχιμα μποροφμε να παρατθριςουμε όλα τα χαρακτθριςτικά μιασ 

υπθρεςίασ που ςχετίηονται με τα ςτάδια μιασ απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ, με ιεραρχικι ςειρά. 

 

Διάγραμμα 1 : Χαρακτθριςτικά Επιχειριςεων και Διεκνοποίθςθ ( Kasper, Helsdingen &  

Vriesjr, 1999 pp. 396) 

Υπθρεςία

1

Μεταφερόμενθ

2α

Χωρίσ δυνατότθτα 
εξαγωγισ

2

Με δυνατότθτα 
εξαγωγισ

3

Συνφπαρξθ υπθρεςίσ 
με αγακά 

6 

Ενςωματωμζνα 
προϊόντα

7

Ρροςαρτθμζνα 
Ρροϊόντα

3α

Απομακρυςμζνθ 
επικοινωνία

1α

Τοπικι

7

Με δυνατότθτα 
μεταφοράσ 

4α 

Χωρίσ διαδραςτικότθτα 

4

Με διαδραςτικότθτα 

3α

Απομακρυςμζνθ 
επικοινωνία

6

Διεκνζσ και εννιαίο 
ςφςτθμα επικοινωνίασ

6α

Μεμονομζνα ςφςτθμα 
επικοιννίασ

5

Απευκείασ επικοινωνία

7α 

Χωρισ δυνατότθτα 
μεταφοράσ
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Το παραπάνω ςχιμα βαςίηεται ςε τρία βαςικά χαρακτθριςτικά μιασ υπθρεςίασ τα οποία 

είναι: 

 Υπθρεςίεσ που μποροφν να μεταφερκοφν και υπθρεςίεσ που πρζπει να 

καταναλωκοφν ςτον τόπο παραγωγισ τουσ 

 

 Υπθρεςίεσ που μποροφν να μεταφερκοφν και να εξαχκοφν και υπθρεςίεσ που 

μποροφν να μεταφερκοφν μζςω κάποιου προϊόντοσ 

 

 Υπθρεςίεσ που εμπεριζχουν προϊόντα και υπθρεςίεσ με δυνατότθτα 

απομακρυςμζνθσ επικοινωνίασ 

 

Σε ςυνζχεια των τριϊν αυτϊν χαρακτθριςτικϊν πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ και τα 

παρακάτω ηθτιματα ζτςι ϊςτε να κατανοιςουμε τθ διεκνοποίθςθ μιασ υπθρεςίασ. ( La, 

Patterson &  Styles, 2005) 

 H ςχζςθ παραγωγοφ και καταναλωτι μπορεί να διαχωριςτεί ςε διαδραςτικι και 
μθ διαδραςτικι 

 
 Θ διαδραςτικι μπορεί να διαχωριςτεί ςε απευκείασ επικοινωνία και ςε 

απομακρυςμζνθ επικοινωνία 
 
 Ο πελάτθσ μπορεί να βρεκεί μζςω ενόσ διεκνοφσ ι ενόσ ατομικοφ δικτφου 
 
 Θ ευελιξία ι θ μθ δυνατότθτα προςαρμογισ ςτισ εκνικζσ ανάγκεσ 
 

Πςον αφορά ςτο πρϊτο χαρακτθριςτικό που εξετάηουμε δθλαδι το αν θ υπθρεςία 

ζχει δυνατότθτα μεταφοράσ ι αν πρζπει να καταναλωκεί ςτον τόπο παραγωγισ τθσ είναι 

αναγκαία θ εξζταςθ του διότι από αυτό εξαρτάται πωσ κα γίνει θ διεκνοποίθςθ τθσ κάκε 

υπθρεςίασ. Για παράδειγμα, μια υπθρεςία θ οποία ζχει δυνατότθτα μεταφοράσ μπορεί να 

προςελκφςει απευκείασ επενδφςεισ και επενδφςεισ μζςω δικαιόχρθςθσ. Σε αυτό το ςθμείο 

αξίηει να αναφερκεί ότι οι καινοτομικζσ διαδικαςίεσ και θ τεχνολογικι πρόοδοσ ζχουν 

αυξιςει πολφ τον αρικμό των υπθρεςιϊν που μποροφν να διεκνοποιθκοφν και κυρίωσ ςτον 

οικονομικό τομζα. 

Ο δεφτεροσ διαχωριςμόσ αναφζρεται ςτισ υπθρεςίεσ που ζχουν δυνατότθτα 

μεταφοράσ αλλά τισ διαχωρίηει ςε αυτζσ που εξάγονται χωρίσ ςυμμετοχι προϊόντων και ςε 

αυτζσ που εμπεριζχουν προϊόντα όπωσ για παράδειγμα οι αεροπορικζσ μεταφορζσ ι μια 

ορχιςτρα που περιοδεφει. Σε αυτι τθν κατθγορία μεγάλθ πρόοδο ζχουν ςθμειϊςει οι 

ταξιδιωτικζσ υπθρεςίεσ. 

Ο τρίτοσ και τελευταίοσ διαχωριςμόσ ςχετίηεται με τισ υπθρεςίεσ που εξάγονται και 

απαιτοφν απομακρυςμζνθ επικοινωνία όπωσ για παράδειγμα οι τθλεοπτικζσ παραγωγζσ και 

με τισ υπθρεςίεσ οι οποίεσ ζχουν δυνατότθτα εξαγωγισ επειδι ςυνυπάρχουν με προϊόντα 

όπωσ για παράδειγμα μια ταινία ςε dvd. Πςον αφορά ςτθν απομακρυςμζνθ επικοινωνία 

βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ ςφγχρονθσ διαδικαςίασ διεκνοποίθςθσ και ζνασ μεγάλοσ 
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αρικμόσ επιχειριςεων δίνει ζμφαςθ ςτθ διαχείριςθ τθσ τεχνολογίασ ζτςι ϊςτε να καταφζρει 

να διεκνοποιιςει τθν προςφερόμενθ υπθρεςία τθσ.  

Στθ ςφγχρονθ εποχι λοιπόν θ βιομθχανία των υπθρεςιϊν ζχει αρχίςει να γίνεται 

περιςςότερο διεκνισ από ότι ςτο παρελκόν που ιταν κυρίωσ τοπικι. Αυτό οφείλεται ςε 

πολλοφσ παράγοντεσ όπωσ θ εξζλιξθ ςε βιομθχανίεσ κλειδί τθσ οικονομίασ παραδείγματοσ 

χάρθ οι τθλεπικοινωνίεσ και ο τραπεηικόσ τομζασ που δθμιοφργθςαν με αυτό τον τρόπο 

διεκνι ανταγωνιςμό. Ζνασ άλλοσ παράγοντασ είναι ότι οι βιομθχανίεσ προϊόντων 

διεκνοποιθκικαν ςε μεγάλο βακμό και ανάγκαςαν τισ επιχειριςεισ υπθρεςιϊν που 

ςυνεργάηονταν  να τισ ακολουκιςουν. Τζλοσ, Ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ 

αυτισ τθσ εξζλιξθσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ θ οποία ιςοπζδωςε τα εκνικά ςφνορα. 

(Cavusgil  & Naor, 1987) 

3.1.1 Διεθνοποίηςη και  relationship marketing  
  

Το relationship μάρκετινγκ (μάρκετινγκ ςχζςεων)  χαρακτθρίηεται από τθν επαφι του 

παραγωγοφ τθσ υπθρεςίασ και του τελικοφ καταναλωτι και βαςίηεται ςτθν αμοιβαία 

εμπιςτοςφνθ και ςτθ δθμιουργία μακροχρόνιων ςχζςεων. ( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 

1999)Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο μπορεί να αποτφχει όταν υιοκετείται και εφαρμόηεται για 

διεκνοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ ςε πολφ μακρινι περιοχι και αυτό οφείλεται πρϊτον ςε 

οικονομικζσ και πολιτιςμικζσ διαφορζσ και δεφτερον ςτο διαφορετικό επίπεδο οικονομικισ 

και κοινωνικισ ανάπτυξθσ. 

Δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι θ ςχεςιακι ανταλλαγι πραγματοποιείται μζςα ςε ζνα 

πλαίςιο κανόνων και προτφπων. Τα εκνικά κυβερνθτικά ςυςτιματα παίηουν επίςθσ 

κακοριςτικό ρόλο αφοφ για παράδειγμα μπορεί να δίνει ζμφαςθ είτε ςτισ νομοκετικζσ 

ρυκμίςεισ είτε ςτον θκικό τομζα. (Lommelen &  Matthyssens, 2005)Μια επιχείρθςθ 

υπθρεςιϊν λοιπόν θ οποία αναπτφςςει διεκνείσ ςχζςεισ και ςυνεργαςίεσ  οφείλει να 

κατανοιςει με απόλυτθ ακρίβεια και κάκε λεπτομζρεια το τρίπτυχο παραγωγόσ – 

καταναλωτισ – κυβζρνθςθ διότι μόνο με βάςθ τθ ςωςτι κατανόθςθ του και εφαρμογι του 

κα πετφχει με τθν προςπάκεια διεκνοποίθςθσ.  

Στισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ χϊρεσ, οι ελλιπείσ υποδομζσ κακϊσ και θ περιοριςμζνθ 

τεχνολογικι ανάπτυξθ περιορίηουν και δθμιουργοφν εμπόδια ςτθν υιοκζτθςθ και ςτθν 

εφαρμογι του ςχεςιακοφ μάρκετινγκ. Κατανοοφμε λοιπόν ότι για να επιλζξουμε το 

ςυγκεκριμζνο μοντζλο μάρκετινγκ πρζπει να ελζγξουμε με μεγάλθ προςοχι όλουσ τουσ 

παράγοντεσ που επθρεάηουν τουσ καταναλωτζσ. 

Θ ςθμαςία όμωσ του relationship μάρκετινγκ είναι ςθμαντικι . Συγκεκριμζνα, οι 

πελάτεσ που αποκτϊνται με αυτό το μοντζλο είναι περιςςότερο ενθμερωμζνοι και 

επιλεκτικοί ςτθ προςπάκεια τουσ να επιλζξουν τον πάροχο των υπθρεςιϊν. Δεφτερον, οι 

επαγγελματικζσ επιχειριςεισ υπθρεςιϊν αντιμετωπίηουν ανταγωνιςμό και από μθ 

επαγγελματικζσ επιχειριςεισ αλλά και τοπικοφσ παρόχουσ. ( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 

1999)Κατανοοφμε λοιπόν τθν τεράςτια ςθμαςία τθσ δθμιουργίασ, τθσ ανάπτυξθσ αλλά και 

τθσ διατιρθςθσ άριςτων ςχζςεων με τουσ πελάτεσ, αφοφ με αυτόν τον τρόπο θ επιχείρθςθ 

κερδίηει το ςτοίχθμα του ανταγωνιςμοφ απζναντι ςτουσ άλλουσ παρόχουσ. (Lommelen &  
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Matthyssens, 2005)Τρίτον, οι διεκνείσ πελάτεσ ςυνικωσ επικυμοφν από τθν επιχείρθςθ 

υπθρεςιϊν που ςυνεργάηονται να τουσ ακολουκεί ςτισ διεκνείσ αγορζσ ζτςι ϊςτε να 

απολαμβάνουν ακριβϊσ τθν ίδια ποιότθτα υπθρεςιϊν ςε οποιαδιποτε αγορά και αν 

βρίςκονται. Είναι γεγονόσ ότι ςτθν  περίπτωςθ κατά τθν οποία θ επιχείρθςθ υπθρεςιϊν 

αποφαςίςει να μθν ακολουκιςει τουσ πελάτεσ τθσ και ςε διεκνζσ επίπεδο υπάρχει ςοβαρό 

ενδεχόμενο να τουσ χάςει αλλά και ςε εγχϊριο επίπεδο, αφοφ ςτθ ςυνζχεια οι 

ςυγκεκριμζνοι πελάτεσ κα προτιμιςουν μια άλλθ επιχείρθςθ που κα τουσ ακολουκιςει ζτςι 

ϊςτε να απολαμβάνουν ςε όλεσ τισ αγορζσ τθν ίδια ποιότθτα υπθρεςιϊν. Αυτι είναι μια 

απειλι θ οποία μπορεί να εμφανιςτεί ςυχνά ςε διαφθμιςτικζσ υπθρεςίεσ, ςε εταιρείεσ 

παραγωγισ ταινιϊν, ςε αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ κλπ.  Αν λοιπόν θ επιχείρθςθ αποφαςίςει να 

ακολουκιςει τουσ πελάτεσ τθσ ςε διεκνείσ αγορζσ αυτομάτωσ κα εφαρμόςει και ςχεςιακό 

μάρκετινγκ. Θ επζνδυςθ λοιπόν ςτθν ανάπτυξθ ςχζςεων με τουσ πελάτεσ απαιτεί τόςο 

χριματα όςο και μεγάλθ προςπάκεια από το ανκρϊπινο δυναμικό. Κατανοοφμε λοιπόν ότι 

το κλειδί για τθν επιτυχι εφαρμογι του ςυγκεκριμζνου μοντζλου είναι θ πραγματικι 

δζςμευςθ ςτουσ πελάτεσ κακϊσ και θ ανάπτυξθ ειλικρινϊν μακροχρόνιων ςχζςεων. ( Kasper, 

Helsdingen &  Vriesjr, 1999) 

 

3.1.2 Άλλεσ τρατηγικέσ Διεθνοποίηςησ 
  

Μζςα από τθν υιοκζτθςθ τθσ ςτρατθγικισ του relationship μάρκετινγκ μποροφν να 

τεκοφν οι βάςεισ για τθν εφαρμογι και άλλων ςτρατθγικϊν. Οι επιχειριςεισ υπθρεςιϊν 

μποροφν να αναπτφξουν ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ τουσ ςε πολλζσ χϊρεσ ταυτόχρονα είτε 

όταν ειςζρχονται ςε πολλζσ αγορζσ είτε ακολουκϊντασ τουσ πελάτεσ τουσ ςε αγορζσ. 

Μια από τισ βαςικζσ διαφοροποιιςεισ τθσ ςτρατθγικισ διεκνοποίθςθσ ςφμφωνα με τισ 

προτιμιςεισ των καταναλωτϊν και ακολουκϊντασ τουσ ςτισ νζεσ αγορζσ και τθσ ςτρατθγικισ 

τθσ ταυτόχρονθσ ειςόδου ςε πολλζσ αγορζσ είναι ότι ςτθν πρϊτθ θ επιχείρθςθ 

διεκνοποιείται προκειμζνου να ικανοποιιςει τουσ ιδθ υπάρχοντεσ πελάτεσ από τθν εγχϊρια 

αγορά και μετά κα αφιερϊςει χρόνο και πόρουσ για τθν εφρεςθ νζων, ςυνικωσ εταιρείεσ 

παραγωγισ ταινιϊν αλλά και διαφθμιςτικζσ ακολουκοφν ςυνικωσ αυτι τθ ςτρατθγικι. Σε 

αυτι τθν περίπτωςθ κίνθτρο δεν είναι μόνο θ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν και ςε άλλεσ 

αγορζσ αλλά και θ διατιρθςθ τουσ ςτθν εγχϊρια αγορά. Από τθν άλλθ πλευρά, όςον αφορά 

ςτθ δεφτερθ ςτρατθγικι θ απόφαςθ τθσ διεκνοποίθςθσ λαμβάνεται κυρίωσ με τθν επικυμία 

ζνταξθσ ςε νζεσ αγορζσ με ςτόχο τθν προςζλκυςθ νζων πελατϊν και όχι με ςτόχο τθ 

διατιρθςθ των ιδθ υπαρχόντων. Είναι γεγονόσ ότι θ πρϊτθ ςτρατθγικι είναι περιςςότερο 

κοντά ςτθ λογικι του μάρκετινγκ ςχζςεων, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι θ δεφτερθ ςτρατθγικι 

δεν ανικει και αυτι ςε ζνα βακμό μζςα ςτο ίδιο πλαίςιο. (Lommelen &  Matthyssens, 2005) 
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3.2 Συποποίηςη ή προςαρμογή τησ υπηρεςίασ 
 

Το κζμα τθσ τυποποίθςθσ ι τθσ προςαρμογισ τθσ κάκε υπθρεςίασ είναι ζνα κζμα το 

οποίο απαςχολεί τθ βιβλιογραφία του διεκνοφσ μάρκετινγκ.  Δεν υπάρχουν μονόπλευρεσ 

απαντιςεισ υπζρ τθσ μίασ ι τθσ άλλθσ. Πμωσ ζχουν διαμορφωκεί κατθγορίεσ υπθρεςιϊν 

που χρειάηονται είτε τυποποίθςθ είτε προςαρμογι. (Κasper, Helsdingen, De Vriesjr, 1999)Οι 

προτιμιςεισ των καταναλωτϊν δυςκολεφουν πολφ τθν τυποποίθςθ διότι ποικίλουν 

περιςςότερο ςτισ υπθρεςίεσ από ότι ςτα προϊόντα. Ραράλλθλα, πρζπει να λάβουμε ςοβαρά 

υπόψθ μασ ότι θ τυποποίθςθ μιασ υπθρεςίασ εκτόσ από τα χαρακτθριςτικά τθσ επθρεάηεται 

και γίνεται ακόμα πιο δφςκολθ για τρεισ βαςικοφσ λόγουσ: 

 Θ απαίτθςθ διαπροςωπικισ επαφισ του παρόχου τθσ υπθρεςίασ με τουσ πελάτεσ 

 

 Θ φπαρξθ διαφορετικϊν νομοκετικϊν και κυβερνθτικϊν ρυκμίςεων από χϊρα ςε 

χϊρα 

 

 Θ φπαρξθ διαφορετικισ κουλτοφρασ  που κυριαρχεί ςε κάκε αγορά, με 

αποτζλεςμα να απαιτείται θ προςαρμογι τουσ ςτισ τοπικζσ ςυνκικεσ και ςυνικειεσ 

Τα βαςικά πλεονεκτιματα τθσ τυποποίθςθσ είναι θ μείωςθ του κόςτουσ αφοφ ζχουμε 

μαηικι τυποποιθμζνθ παραγωγι, εμπιςτοςφνθ και ςυνοχι από τουσ πελάτεσ, ενϊ 

παράλλθλα μπορεί να επιτευχκεί καλφτεροσ προγραμματιςμόσ τθσ παραγωγισ αλλά και 

ζλεγχοσ. Τα βαςικά πλεονεκτιματα τθσ προςαρμογισ των υπθρεςιϊν ςτισ απαιτιςεισ των 

πελατϊν είναι ο περιοριςμόσ και θ ενδεχόμενθ εξάλειψθ των εμποδίων. Μερικά από τα 

εμπόδια που μποροφν να ξεπεραςτοφν είναι οι νομοκετικοί περιοριςμοί, οι πρακτικζσ 

ανταγωνιςμοφ που εφαρμόηονται ςε κάκε αγορά, θ εφρεςθ καναλιϊν διανομισ, οι 

πολιτιςμικοί παράγοντεσ κακϊσ και άλλοι. Στθ ςφγχρονθ εποχι με τθν εξζλιξθ τθσ 

τεχνολογίασ θ προςωπικι επαφι με τουσ πελάτεσ μπορεί να εφαρμοςτεί είτε πρόκειται για 

τυποποιθμζνεσ υπθρεςίεσ είτε για εξατομικευμζνεσ. Επομζνωσ μια από τισ διαφορζσ τουσ 

ζχει ιδθ αρχίςει να εξαλείφεται.  

 

3.3 Επιλογή τρόπου ειςόδου  
 

Αφοφ μια επιχείρθςθ ζχει ολοκλθρϊςει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ και ζχει 

καταλιξει ςτθν απόφαςθ να διεκνοποιθκεί και ειςζλκει ςε νζεσ αγορζσ εκτόσ τθσ εγχϊριασ, 

καλείται να αποφαςίςει με ποιον τρόπο κα πραγματοποιιςει αυτι τθσ τθν απόφαςθ, 

καλείται δθλαδι να αποφαςίςει και να επιλζξει τον τρόπο με τον οποίο κα ειςζλκει ςτθν νζα 

αγορά. Υπάρχουν πάρα πολλοί εναλλακτικοί τρόποι ειςόδου και κάκε επιχείρθςθ επιλζγει 

αυτόν που τθσ ταιριάηει περιςςότερο και πιςτεφει ότι κα τθν οδθγιςει ςτθν επιτυχι είςοδο 

και κερδοφορία. Ραρακάτω κα δοφμε οριςμζνουσ από αυτοφσ τουσ τρόπουσ. 
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Μια μζκοδοσ λοιπόν είναι θ απόκτθςθ φυςικισ παρουςίασ ςτθν αγορά.  Αυτι μζκοδοσ 

μπορεί να επιτευχκεί με διάφορουσ τρόπουσ. Θ εξαγωγι λοιπόν υπθρεςιϊν απαιτεί τθ 

χριςθ είτε άμεςων είτε ανεξάρτθτων μεςαηόντων και κατ’ επζκταςθ υπάρχουν οι άμεςεσ και 

οι ζμμεςεσ εξαγωγζσ. Οι άμεςεσ πραγματοποιοφνται με τθ χριςθ του τμιματοσ εξαγωγϊν 

τθσ ίδιασ τθσ επιχείρθςθσ ενϊ οι ζμμεςεσ χρθςιμοποιοφν πρακτορεία, διανομείσ, εξαγωγικζσ 

εταιρείεσ. Ραράλλθλα, μπορεί να επιλεχκεί και θ μζκοδοσ των ςυμβατικϊν τρόπων τθσ 

δικαιόχρθςθσ και τθσ αδειόδοτθςθσ.(Κasper, Helsdingen & De Vriesjr, 1999) Και ςτισ δφο 

περιπτϊςεισ άλλοι πάροχοι υπθρεςιϊν αναλαμβάνουν να προςφζρουν τθν υπθρεςία τθσ 

επιχείρθςθσ που διεκνοποιείται ςε άλλεσ χϊρεσ ακριβϊσ όμωσ με τουσ όρουσ που ζχουν 

ςυμφωνθκεί και υπογραφεί ςτο ςυμβόλαιο. Από τθν άλλθ πλευρά οι άμεςεσ εξαγωγζσ 

μποροφν να επιτευχκοφν με τθν ίδρυςθ γραφείων ςτθν νζα αγορά, με τθ δθμιουργία νζων 

καναλιϊν διανομισ με τθ χριςθ δικϊν τουσ υποκαταςτθμάτων.( Lommelen & Matthyssens, 

2005) Πλα τα παραπάνω που αφοροφν ςτισ άμεςεσ εξαγωγζσ χαρακτθρίηονται ωσ integrated 

entry modes (ολοκλθρωμζνεσ μεκόδουσ ειςόδου), ενϊ όςα αφοροφν ςτισ ζμμεςεσ εξαγωγζσ 

δθλαδι για παράδειγμα οι μεςάηοντεσ και οι κοινοπραξίεσ χαρακτθρίηονται ςαν non - 

integrated entry modes (μθ ολοκλθρωμζνεσ μεκόδουσ ειςόδου). Θ πρϊτθ κατθγορία απαιτεί 

μεγαλφτερθ ςυμμετοχι οικονομικϊν και ανκρϊπινων πόρων, ενζχει μεγαλφτερουσ 

κινδφνουσ, εμπεριζχουν μεγαλφτερο βακμό ελζγχου ολόκλθρθσ τθσ διαδικαςίασ, απαιτεί τθ 

φυςικι παρουςία αλλά  παράλλθλα προςφζρει μεγαλφτερα ποςοςτά εςόδων. 

Επιπροςκζτωσ, εξαςφαλίηεται θ άριςτθ ποιότθτα παρεχόμενων υπθρεςιϊν  με αποτζλεςμα 

να αποκτθκεί θ πολυπόκθτθ εμπιςτοςφνθ των καταναλωτϊν. (Κasper, Helsdingen, De Vriesjr, 

1999) 

 

3.4 Διαδικαςία επιλογήσ μεθόδου ειςόδου 
 

Κατά τθ διαδικαςία επιλογισ τθσ κατάλλθλθσ μεκόδου ειςόδου λαμβάνονται υπόψθ 

μια ςειρά από ηθτιματα τα οποία αξιολογοφνται και οδθγοφν ςτθν τελικι απόφαςθ και 

επιλογι. Αυτά τα ηθτιματα είναι τα παρακάτω (Lommelen &  Matthyssens, 2005): 

1. Θ κατάταξθ τθσ υπθρεςίασ ςε υπθρεςία που δεν μπορεί να διαχωριςτεί θ 
παραγωγι από τθν κατανάλωςθ τθσ και ςε υπθρεςία ςτθν οποία μπορεί να διαχωριςτεί. Αν 
λοιπόν δεν μποροφν να διαχωριςτοφν ςτθν νζα αγορά πρζπει να ειςζλκει θ επιχείρθςθ και 
με τθν παραγωγικι τθσ μονάδα, ενϊ αν μποροφν τότε μποροφν να επιλεχκοφν και άλλεσ 
μορφζσ ειςόδου όπωσ θ δικαιόχρθςθ. 

 
2. Θ αξιολόγθςθ του βακμοφ εμπειρίασ τθσ επιχείρθςθσ και των ςτελεχϊν τθσ , των 

γνϊςεων, του επικυμθτοφ ελζγχου και του αντιλαμβανόμενου κινδφνου. 
 
3. Θ φπαρξθ περιςταςιακϊν επιρροϊν τόςο εξωτερικϊν όςο και εςωτερικϊν  
 
4. Θ διακεςιμότθτα των πόρων τθσ επιχείρθςθσ  
 
5. Θ επιλογι του επικυμθτοφ τρόπου λειτουργίασ  
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Κατανοοφμε λοιπόν ότι ανάλογα με το είδοσ τθσ υπθρεςίασ και τισ απαιτιςεισ τθσ, 

κάκε επιχείρθςθ ζχει να επιλζξει ανάμεςα ςε ςυγκεκριμζνεσ μεκόδουσ ειςόδου ςε μια νζα 

αγορά. Θ επιχείρθςθ θ οποία παρζχει μια υπθρεςία τθσ οποία θ παραγωγι ςυνοδεφεται από 

τθν κατανάλωςθ ζχει περιοριςμζνεσ επιλογζσ, αφοφ πρζπει να μεταφερκεί ολόκλθρθ ςε μια 

νζα αγορά. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι οι ξενοδοχειακζσ υπθρεςίεσ, οι υπθρεςίεσ 

εςτίαςθσ κακϊσ και οι ταξιδιωτικζσ υπθρεςίεσ. Για τθν επιλογι του τρόπου ειςόδου 

μποροφμε για τθ διευκόλυνςθ μασ να ταξινομιςουμε τισ υπθρεςίεσ ςε τρεισ γενικζσ 

κατθγορίεσ.  

 PEOPLE PROCESSING SERVICES 

Σε αυτι τθν κατθγορία οι καταναλωτζσ ςυμμετζχουν και είναι μζροσ τθσ διαδικαςίασ. 

Υπάρχει επομζνωσ επαφι μεταξφ του πελάτθ και του παρόχου τθσ υπθρεςίασ. Αυτό 

ςυμβαίνει διότι οι καταναλωτζσ είναι μζροσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ τθσ υπθρεςίασ. 

Αυτό αυτομάτωσ υποχρεϊνει τον πάροχο ςε φυςικι παρουςία ςτθ νζα αγορά. 

 POSSESSION – PROCESSING SERVICES 

Σε αυτι τθν κατθγορία θ παρουςία του πελάτθ δεν είναι απαραίτθτθ κακϊσ επίςθσ 

δεν απαιτείται και άμεςθ επαφι του πελάτθ και τθσ επιχείρθςθσ. Αυτό ςυμβαίνει διότι 

ζχουμε εμπλοκι προϊόντων ςτθν παρεχόμενθ υπθρεςία. Θ μοναδικι περίπτωςθ που ςε αυτι 

τθν κατθγορία υπάρχει παρουςία του πελάτθ είναι μόνο αν ο πελάτθσ επικυμεί να είναι 

παρόν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία για να διαςφαλίςει τθν τελικι ποιότθτα. Αυτό όμωσ δεν 

αποτελεί τον κανόνα αλλά τθν εξαίρεςθ. 

 INFORMATION – BASED SERVICES 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ παρουςία του πελάτθ μειϊνεται ςτο ελάχιςτο. Αυτό 

ςυμβαίνει διότι θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία αναφζρεται ςε υπθρεςίεσ που περιλαμβάνουν 

ςυλλογι δεδομζνων, κακϊσ και ερμθνεία και μετάδοςθ πλθροφοριϊν. Συνεπϊσ, οι τοπικζσ 

απαιτιςεισ που πρζπει να ικανοποιιςει ο πάροχοσ ςτθ νζα αγορά  είναι ελάχιςτεσ και 

μποροφν να καλυφκοφν ακόμα και με ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα ι μια τθλεφωνικι γραμμι. 

Για αυτι τθν κατθγορία υπθρεςιϊν είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ και υιοκζτθςθ παγκόςμιων 

θλεκτρονικϊν καναλιϊν. Θ ανάπτυξθ και θ εξζλιξθ των τεχνολογικϊν επιτευγμάτων όπωσ το 

διαδίκτυο, οι δορυφόροι και θ ψθφιακι τθλεόραςθ παρζχουν όλα αυτά τα απαραίτθτα 

ψθφιακά κανάλια.  (Κasper, Helsdingen, De Vriesjr, 1999) 

Οι εξαγωγζσ, θ δικαιόχρθςθ και θ αδειοδότθςθ διαφζρουν επίςθσ από τθν απευκείασ 

επζνδυςθ ςτο γεγονόσ ότι ο αναγκαίοσ βακμόσ εμπειρίασ, γνϊςθσ και κινδφνου είναι γενικά 

χαμθλότεροσ ςε αυτζσ τισ μεκόδουσ. Αυτό όμωσ δεν κάνει αυτζσ τισ τρεισ μεκόδουσ 

πανομοιότυπεσ, αφοφ διαφζρουν ςτο location effect δθλαδι ςτον τρόπο που επθρεάηονται 

από τθν αγορά. Στισ απλζσ εξαγωγικζσ διαδικαςίεσ οι δραςτθριότθτεσ προςκικθσ αξίασ 

λαμβάνουν χϊρα ςτθν εγχϊρια αγορά και τισ αναλαμβάνει θ ίδια θ επιχείρθςθ. Αντικζτωσ 

ςτισ άλλεσ δφο μεκόδουσ ζχουμε μεταφορά τθσ δραςτθριότθτασ προςκικθσ αξίασ ςτθ νζα 

διεκνι αγορά που ζχει επιλζξει θ επιχείρθςθ. (Lommelen & Matthyssens, 2005) 
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 Επιπροςκζτωσ, ςτισ παραπάνω δφο μεκόδουσ, τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ 

αναλαμβάνουν να τισ εκτελζςουν εξωτερικοί ςυνεργάτεσ τθσ επιχείρθςθσ. Σε αυτό το ςθμείο 

είναι ςωςτό να αναφερκεί ότι όςο μεγαλφτερθ είναι θ γνϊςθ και θ εμπειρία ςε μια διεκνι 

αγορά μιασ επιχείρθςθσ, τόςο πιο πολφ κα τθν εμπιςτευκεί ο πάροχοσ ζτςι ϊςτε να τον 

εκπροςωπιςει με ςωςτό και επιτυχι τρόπο ςτθ διεκνι αγορά. Τζλοσ, πρζπει να 

αναφζρουμε ότι οι δφο μζκοδοι είναι πιο ελκυςτικζσ όταν επικυμείται γριγορθ διείςδυςθ 

ςτθ νζα αγορά, δεν επικυμείται ζντονοσ ανταγωνιςμόσ , κάτι το οποίο πραγματοποιείται 

αφοφ ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ δεν ζχουμε άμεςθ είςοδο ςε μια αγορά. (Κasper, Helsdingen, 

De Vriesjr, 1999) Πμωσ, κα απορριφκοφν και κα επιλεχκεί θ ολοκλθρωμζνθ είςοδοσ ςε μια 

αγορά αν ο πάροχοσ τθσ υπθρεςίασ επικυμεί τθ διατιρθςθ τθσ μοναδικότθτασ τθσ 

υπθρεςίασ του, κάτι που δεν εξαςφαλίηεται με τισ άλλεσ δφο μεκόδουσ αφοφ 

χαρακτθρίηονται από ζλλειψθ καινοτομίασ γεγονόσ που δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ 

ανταγωνιςτζσ τθσ επιχείρθςθσ να υιοκετιςουν τθν υπθρεςία αλλά και να τθν εξελίξουν με 

αποτζλεςμα, ο αρχικόσ πάροχοσ να χάςει το μερίδιο του ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά ι ζςτω να 

περιοριςτεί αυτό το μερίδιο.  

 Ζνα από τα ηθτιματα που παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν επιλογι του τρόπου 

ειςόδου ςε μια αγορά είναι και ο βακμόσ ςτον οποίο επικυμεί θ διοίκθςθ να ζχει τον ζλεγχο 

τόςο τθσ διαδικαςίασ όςο και των αποτελεςμάτων αυτισ τθσ διαδικαςίασ. Πςο μεγαλφτεροσ 

λοιπόν είναι αυτόσ ο βακμόσ ελζγχου τόςο κρίνεται πιο ςωςτι θ επιλογι τθσ 

ολοκλθρωμζνθσ ιδιοκτθςίασ. Αυτι θ μζκοδοσ διευκολφνει τον ζλεγχο πολλϊν κινδφνων που 

ςχετίηονται με τθ διεκνοποίθςθ των υπθρεςιϊν. Αυτι θ μζκοδοσ είναι παράλλθλα ελκυςτικι 

και ςτισ περιπτϊςεισ όπου ςυναντϊνται πολλά εμπόδια ειςόδου διότι θ ίδια θ επιχείρθςθ 

αποφαςίηει για το πϊσ κα ξεπεράςει τα ςυγκεκριμζνα εμπόδια κακϊσ και με ποια αναλογία 

κα μοιράςει τουσ οικονομικοφσ και ανκρϊπινουσ πόρουσ τθσ. (Reuber & Fischer, 1997) 

Κακοριςτικό ρόλο ςτθν επιλογι μιασ ςτρατθγικισ ειςόδου είναι και θ διακεςιμότθτα 

των πόρων μιασ επιχείρθςθσ. Ακόμα και αν  μια επιχείρθςθ προςφζρει μια μοναδικι 

υπθρεςία και ζχει τθ φιλοδοξία να τθν μεταφζρει ςε ολόκλθρο τον κόςμο και τθσ ζχουν 

παρουςιαςτεί και αρκετζσ ευκαιρίεσ για να το πετφχει αυτό, θ φπαρξθ ι μθ των οικονομικϊν 

και ανκρϊπινων πόρων είναι αυτι που κα κρίνει τθν εκτζλεςθ ι μθ τθσ διεκνοποίθςθσ 

κακϊσ και το μζγεκοσ τθσ. 

Πλα τα παραπάνω δεν πρζπει να δϊςουν τθν εντφπωςθ ότι ιςχφουν για όλεσ τισ 

αγορζσ ςτόχουσ μιασ επιχείρθςθσ. Κατανοοφμε ότι μια επιχείρθςθ μπορεί να εφαρμόςει 

διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ ανάλογα με τθν αγορά ςτθν οποία απευκφνεται κάκε φορά. Κάκε 

φορά επιλζγει με ςτόχο να προςτατεφςει και να βελτιϊςει τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ είτε 

ενδυναμϊνοντασ τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν είτε με κίνθτρα κόςτουσ και επικοινωνίασ. 

(Κasper, Helsdingen, De Vriesjr, 1999) 
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3.5  Κατάταξη επιχειρήςεων υπηρεςιών ανάλογα με τον τρόπο 

ειςόδου 
  

Σφμφωνα με τισ ζρευνεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί και ςφμφωνα με τουσ Patterson 

και Cicic το 1995, μποροφμε να κατατάξουμε τισ επιχειριςεισ υπθρεςιϊν ςε τζςςερισ ευρείεσ 

κατθγορίεσ. Αυτόσ ο διαχωριςμόσ ζχει προκφψει από το βακμό κατά τον οποίο μια 

επιχείρθςθ χαρακτθρίηεται ςαν δεςμευμζνθ με τθν αγορά με φυςικι παρουςία ςε αυτι ι όχι 

και κακϊσ επίςθσ και από το αν οι υπθρεςίεσ είναι τυποποιθμζνεσ ι προςαρμόηονται κάκε 

φορά ςτισ απαιτιςεισ του πελάτθ. 

 Location free – Professional services  

Οι υπθρεςίεσ που ανικουν ςε αυτι τθν κατθγορία χαρακτθρίηονται ςαν μθ 

δεςμευμζνεσ με τθν περιοχι διότι θ ςτρατθγικι ειςόδου που χρθςιμοποιοφν περιλαμβάνει 

τθν αποςτολι προςωπικοφ ςτθ νζα διεκνι αγορά για ζνα ςφντομο χρονικό διάςτθμα μζχρι 

να ολοκλθρωκοφν οι βαςικζσ διεργαςίεσ και μετά επιςτρζφουν ςτθν εγχϊρια αγορά. Δεν 

απαιτείται δθλαδι μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθ διεκνι αγορά.(Sulaiti &  Baker, 1998) 

Συγκεκριμζνα, ςτθν κατθγορία των επιχειριςεων , οι οποίεσ δεν δεςμεφονται με 

φυςικι παρουςία ςτθ διεκνι αγορά ζχουμε χαμθλό βακμό απτότθτασ τθσ υπθρεςίασ και 

ανικουν οι λεγόμενεσ «κακαρζσ» υπθρεςίεσ. Μερικά παραδείγματα τζτοιων επιχειριςεων 

είναι  οι επιχειριςεισ πρόςλθψθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, ζρευνασ αγοράσ, ςυμβουλευτικζσ 

επιχειριςεισ, αςφαλιςτικζσ και τραπεηικζσ υπθρεςίεσ. (Barney, 1991)Το προφίλ λοιπόν 

αυτϊν των επιχειριςεων χαρακτθρίηεται από μικρό μζγεκοσ, από μζτρια αντίλθψθ του 

κινδφνου που ςυνδζεται με τθ διαδικαςία τθσ διεκνοποίθςθσ, μζτριασ διοικθτικισ 

δζςμευςθσ αφοφ λειτουργοφν ςυνικωσ κατά παραγγελία ι ακολουκϊντασ οριςμζνουσ 

πελάτεσ ςε άλλεσ αγορζσ. Ραράλλθλα, διατθροφν μια μζτρια αντίλθψθ και εκτίμθςθ για τα 

αναμενόμενα ζςοδα από αυτι τθ διαδικαςία, αφοφ κεωροφν τα ζςοδα από τθ διεκνοποίθςθ 

παραπλιςια με αυτά τθσ εγχϊριασ αγοράσ. Συνικωσ αυτοφ του τφπου οι επιχειριςεισ 

επιλζγουν τθν άμεςθ αντιπροςϊπευςθ, ενϊ ςε πολφ μικρότερο ποςοςτό επιλζγουν ςχζςεισ 

αντιπροςϊπευςθσ με αναλογία μεταξφ τουσ 60% - 20%. Το ενδιάμεςο ποςοςτό επιλζγει 

κάποια άλλθ μορφι ειςόδου. Τζλοσ, χαρακτθρίηονται από χαμθλισ ζνταςθσ διεκνζσ προφίλ. 

(Cicic, Patterson &  Shoham , 1999) 

 Location – bound customized services 

Οι επιχειριςεισ υπθρεςιϊν που ανικουν ςε αυτι τθν κατθγορία παρουςιάηουν 

μεγάλθ προςαρμοςτικότθτα ςτισ ανάγκεσ των πελατϊν τουσ, απαιτοφν ςθμαντικι 

προςωπικι επαφι, είναι δράςεισ με μεγάλθ χρονικι διάρκεια που απαιτοφν face –to – face 

επικοινωνία και για αυτό το λόγο απαιτείται μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθ  νζα διεκνι 

αγορά.(Erramilli, 1990) 

Πςον αφορά τϊρα ςτθν κατθγορία των επιχειριςεων οι οποίεσ δεςμεφονται από τθ 

φυςικι παρουςία ζχουν υψθλό βακμό απτότθτασ τθσ υπθρεςίασ. Μερικά παραδείγματα 

τζτοιων επιχειριςεων είναι οι νομικζσ υπθρεςίεσ, οι μεγάλου μεγζκουσ επιχειριςεισ 

ζρευνασ αγοράσ, ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ κλπ. Το προφίλ αυτϊν των 
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επιχειριςεων χαρακτθρίηεται από μεγάλο μζγεκοσ, υψθλι αντίλθψθ του κινδφνου και 

ςπάνια λειτουργοφν ςφμφωνα με απρόςμενεσ παραγγελίεσ αφοφ πραγματοποιοφν 

εκτεταμζνεσ ζρευνεσ για τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ διεκνοφσ αγοράσ. Και αυτζσ βζβαια με 

τθ ςειρά τουσ αντιλαμβάνονται με μζτρια αντίλθψθ τα οφζλθ που προκφπτουν από μια 

διαδικαςία διεκνοποίθςθσ (Sulaiti &  Baker, 1998) 

Σφμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω κατανοοφμε ότι θ φυςικι παρουςία τθσ 

επιχείρθςθσ ςτθ νζα αγορά είναι ςχεδόν επιτακτικι. Ραράλλθλα, ο μεγάλοσ βακμόσ 

επικοινωνίασ που απαιτείται δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ επιχειριςεισ να προςαρμόςουν τισ 

υπθρεςίεσ τουσ ςτισ ανάγκεσ των πελατϊν τουσ γνωρίηοντασ ανά πάςα ςτιγμι τι ακριβϊσ 

επικυμοφν και ηθτοφν οι πελάτεσ. Κατανοοφμε λοιπόν ότι θ ςυχνι επικοινωνία προςφζρει 

ζνα δυνατό πλεονζκτθμα ςτθν επιχείρθςθ, που δεν είναι άλλο από τθν εμπιςτοςφνθ και τθν 

αφοςίωςθ των πελατϊν τθσ. (Barney, 1991) 

 Standardized services packages 

Οι υπθρεςίεσ που ανικουν ςε αυτι τθν κατθγορία μοιάηουν πολφ με φυςικά αγακά 

αφοφ είναι ςχεδόν ςτον ίδιο βακμό τυποποιθμζνεσ. Συνικωσ, εξάγονται με ζνα περιςςότερο 

παραδοςιακό τρόπο όπωσ κα δοφμε και παρακάτω, μειϊνοντασ με αυτό τον τρόπο το κόςτοσ 

και τουσ κινδφνουσ. Τα πιο ςυνθκιςμζνα κίνθτρα εξαγωγισ αυτϊν των υπθρεςιϊν είναι το 

όραμα τθσ διοίκθςθσ, οι ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ ςτθν αγορά, θ πικανι κερδοφορία κακϊσ και ο 

κορεςμόσ τθσ τοπικισ αγοράσ. (La, Pattesrson & Styles, 2005) 

Σχετικά λοιπόν με τθν τρίτθ κατθγορία ζχουμε υπθρεςίεσ τυποποιθμζνεσ, όπωσ για 

παράδειγμα οι υπθρεςίεσ λογιςμικοφ, θ εξ’ αποςτάςεωσ μάκθςθ και οι υπθρεςίεσ που 

προςφζρονται μζςω cd ι dvd. Σε αυτι τθν κατθγορία οι υπθρεςίεσ παρζχονται μζςω 

προϊόντων, για αυτό λόγο και παρατθρείται θ τυποποίθςθ τουσ, ενϊ παράλλθλα δεν ζχουν 

οι πελάτεσ εξατομικευμζνεσ απαιτιςεισ.  Αυτοφ του είδουσ οι υπθρεςίεσ παρουςιάηουν 

μζτρια αντίλθψθ για τουσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ από τθ διεκνοποίθςθ τουσ. Μζτρια είναι 

και θ αντίλθψθ τουσ ςχετικά με τα οφζλθ που κα τουσ φζρει αυτι θ διαδικαςία. Συνικωσ 

επιλζγουν τθν άμεςθ αντιπροςϊπευςθ ςε ποςοςτό 46%. Επιπλζον, υιοκετοφν ζνα χαμθλό 

διεκνζσ προφίλ. (Cicic, Patterson &  Shoham , 1999) 

 Value – added customized  projects 

Οι υπθρεςίεσ αυτισ τθσ κατθγορίασ απαιτοφν υψθλι διαδραςτικότθτα με τουσ 

πελάτεσ ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί ςωςτι μεταφορά τθσ υπθρεςίασ. Συχνά ακολουκοφν τουσ 

πελάτεσ τουσ ςε νζεσ διεκνείσ αγορζσ. (Sulaiti &  Baker, 1998) 

Θ τζταρτθ και τελευταία κατθγορία λοιπόν περιλαμβάνει τισ υπθρεςίεσ που απαιτοφν 

προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ, ςτισ επικυμίεσ και ςτισ ανάγκεσ του πελάτθ. Χαρακτθριςτικά 

παραδείγματα τζτοιων υπθρεςιϊν είναι θ εξατομικευμζνθ προπόνθςθ, θ εξατομικευμζνθ 

ςυμβουλευτικι, οι υπθρεςίεσ εςτίαςθσ και διαμονισ και θ τεχνικι υποςτιριξθ. Κατανοοφμε 

ότι οι ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ παρουςιάηουν υψθλό βακμό εξατομίκευςθσ. 

Αντιλαμβάνονται τουσ κινδφνουσ από τθ διεκνοποίθςθ υψθλοφσ, ενϊ παράλλθλα θ διοίκθςθ 

ςυμμετζχει ςε μεγάλο βακμό ςτθ διαδικαςία.(Erramilli, 1992)Συνικωσ, ακολουκοφν τουσ 

πελάτεσ τθσ ςε διεκνείσ αγορζσ ι είναι κετικζσ ςε απρόςμενεσ παραγγελίεσ από διεκνείσ 
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αγορζσ. Οι επιχειριςεισ αυτοφ του κλάδου κεωροφν ότι τα κόςτθ είναι μζτρια και ότι τα 

ζςοδα από τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία πολφ υψθλά ςυγκριτικά με τα αντίςτοιχα τθσ 

τοπικισ αγοράσ. Σε ποςοςτό 37% επιλζγουν και αυτζσ τθν άμεςθ αντιπροςϊπευςθ τουσ ςτισ 

διεκνείσ αγορζσ , ςε ποςοςτό 26% εφαρμόηουν τθ φυςικι τουσ παρουςία ενϊ ςε ποςοςτό 

22% υιοκετοφν ςτρατθγικζσ franchise. Οι πάροχοι λοιπόν των ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν 

χτίηουν ζνα ιςχυρό διεκνζσ προφίλ και παράλλθλα προςπακοφν να το ενιςχφςουν με τθν 

ζνταξθ τουσ ςε νζεσ αγορζσ. (Barney, 1991) 

 

 
CELL 1 
Location – free professional services 
 
Χαρακτθριςτικά παραδείγματα: Εταιρείεσ 
πρόςλθψθσ προςωπικοφ, ζρευνασ αγοράσ, 
ςυμβουλευτικζσ , μεταφορϊν, αςφαλιςτικζσ, 
τραπεηικζσ, πλθροφοριϊν 

 
CELL 2 
Location – bound customizes projects 
 
Χαρακτθριςτικά παραδείγματα : Εταιρείεσ 
παραγωγισ ζργων, παροχισ τεχνικϊν ςυμβουλϊν, 
ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, νομικϊν 
ςυμβουλϊν και μεγαλφτερεσ ςε μζγεκοσ εταιρείεσ 
ζρευνασ αγορϊν 

 
CELL 3 
Standardized service packages 
 
Χαρακτθριςτικά παραδείγματα : Εταιρείεσ 
ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, εκπαίδευςθ εξ’ 
αποςτάςεωσ, και υπθρεςίεσ παρεχόμενεσ μζςω 
κάποιου cd ι dvd 

 
CELL 4 
Valued – added customizes services 
 
Χαρακτθριςτικά παραδείγματα : Εξατομικευμζνθ 
προπόνθςθ, υπθρεςίεσ εςτίαςθσ και διαμονισ και 
τεχνικι υποςτιριξθ  

 

Σχιμα 3 : Σχθματικι απεικόνιςθ επιχειριςεων υπθρεςιϊν ανά κατθγορία 

(La, Pattesrson & Styles, 2005,pp. 381) 
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Σε αυτό το ςθμείο κα παρουςιάςουμε οριςμζνα ακόμθ χαρακτθριςτικά των 

υπθρεςιϊν και τον τρόπο που ςυνδζονται με τθν παραπάνω κατάταξθ των υπθρεςιϊν κακϊσ 

και με τθ διαμόρφωςθ τθσ εξαγωγικισ απόδοςθσ. Σχθματικά ζχουμε : 

 

Σχιμα 4 : Σχζςθ πόρων επιχείρθςθσ και χαρακτθριςτικϊν υπθρεςίασ με τθν εξαγωγικι 

απόδοςθ (La, Pattesrson & Styles, 2005,pp. 382) 

Οι επιχειριςεισ που ανικουν ςτα  κελιά 1 και 3 είναι περιςςότερο πικανό να ανικουν 

ςε αυτζσ τισ υπθρεςίεσ που βαςίηονται ςτθν τεχνολογία με ςτόχο τθ ςυλλογι, τθν 

επεξεργαςία και τθν αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν ζτςι ϊςτε να δοκεί ςτον πελάτθ θ μζγιςτθ 

αξία τθσ υπθρεςίασ. Ρολλζσ επιχειριςεισ λοιπόν που ανικουν ςτθν κατθγορία τθσ χαμθλισ 

επικοινωνίασ με τουσ πελάτεσ ςυνικωσ χρθςιμοποιοφν εςωτερικά τεχνολογικά μζςα για τθν 

εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ μάρκετινγκ που ζχουν επιλζξει. (Barney, 1991) 

1: Τεχνικι διευκόλυνςθ: είναι  θ ςχετικά πιο ςθμαντικι κινθτιρια δφναμθ των εξαγωγικϊν 

επιδόςεων των υπθρεςιϊν που απαιτοφν χαμθλι προςωπικι επαφι (κελιά 1 και 3) παρά 

αυτϊν που χαρακτθρίηονται από υψθλό επίπεδο επικοινωνίασ (κελιά 2 και 4). 

Οι επιχειριςεισ που ανικουν ςτα κελιά 2 και 4 είναι περιςςότερο πικανό να ανικουν 

ςτισ υπθρεςίεσ που απαιτοφν υψθλό επίπεδο επικοινωνίασ το οποίο προςφζρει και 

προςαρμογι των υπθρεςιϊν ςτισ ανάγκεσ των πελατϊν. Ζχουμε λοιπόν: 

2 : Θ διαδικαςία τθσ ςτακερισ ποιότθτασ και τθσ ςυνεχόμενθσ επικοινωνίασ ζχει 

μεγαλφτερθ επιρροι ςτθν εξαγωγικι απόδοςθ ςτισ υπθρεςίεσ που χαρακτθρίηονται από 

Πόροι επιχείρθςθσ υπθρεςιών

Τεχνικι διευκόλυνςθ 

Ροιότθτα υπθρεςιϊν 

Σχεςιακζσ αρμοδιότθτεσ

Ρολιτιςμικι ευαιςκθςία 

Χϊρα προζλευςθσ 

Απτά ςυνκιματα 

Οργανωτικό κλίμα

Διαφοροποίθςθ προϊόντοσ που 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν παρεχόμενθ 

υπθρεςία

Δζςμευςθ Διοίκθςθσ 

Εξαγωγικι Απόδοςθ

Επιρροι χαρακτθριςτικών υπθρεςίασ

•Βακμόσ απτότθτασ

•Βακμόσ διαπροςωπικισ επικοινωνίασ 



44 
 

υψθλό βακμό face – to – face  επικοινωνίασ (κελιά 2 και 4) ςε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ με 

χαμθλότερο βακμό επικοινωνίασ (κελιά 1 και 3 )  

Θ πολιτιςμικι ευαιςκθςία επθρεάηει και αυτι με τθ ςειρά τθσ τθν αποδοχι μιασ 

υπθρεςίασ ςε μια διεκνι αγορά. Για αυτό ακριβϊσ το λόγο πρζπει κάκε πάροχοσ να ςζβεται 

και να προςτατεφει τθν πολιτιςμικι κουλτοφρα κάκε πελάτθ. Μερικοί παράγοντεσ λοιπόν 

τουσ οποίουσ οφείλει ο πάροχοσ τθσ υπθρεςίασ να λάβει υπόψθ του είναι θ γλϊςςα, οι 

διαφορετικζσ αντιλιψεισ κακϊσ και ο τρόποσ ηωισ του κάκε πελάτθ. Σε κάκε ςυναλλαγι, 

διαπραγμάτευςθ και επικοινωνία μεταξφ παρόχου και πελάτθ τα παραπάνω παίηουν 

κακοριςτικό ρόλο. Ζτςι λοιπόν καταλιγουμε :  

3: Πςο πιο ευαίςκθτοσ είναι ο παράγοντασ τθσ πολιτιςμικισ, προςωπικισ και 

επαγγελματικισ κουλτοφρασ τθσ αγοράσ ςτόχου, τόςο μεγαλφτερθ είναι θ εξαγωγικι 

απόδοςθ των υπθρεςιϊν που χαρακτθρίηονται από χαμθλό βακμό απτότθτασ (κελιά 1 και 2) 

ςε ςχζςθ με αυτζσ που ζχουν υψθλό βακμό (κελιά 3 και 4).  

Θ χϊρα προζλευςθσ τθσ υπθρεςίασ παίηει και αυτι με τθ ςειρά τθσ κακοριςτικό ρόλο 

ςτθν διαμόρφωςθ τθσ αντίλθψθσ του πελάτθ για τθν παρεχόμενθ υπθρεςία. Αυτό το 

φαινόμενο είναι πιο ζντονο όςο λιγότερο απτζσ είναι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. 

4: Μια κετικι αντίλθψθ για τθ χϊρα προζλευςθσ τθσ υπθρεςίασ βελτιϊνει τθν εικόνα τθσ 

επιχείρθςθσ ςτα μάτια του πελάτθ και τελικά ενδυναμϊνει τθν αντίλθψθ τθσ απόδοςθσ των 

υπθρεςιϊν που χαρακτθρίηονται από χαμθλό βακμό απτότθτασ (κελιά 1 και 2) από ότι τισ 

αντίςτοιχεσ με υψθλό βακμό απτότθτασ (κελιά 3 και 4) (La, Pattesrson & Styles, 2005) 

Σθμαντικό ρόλο παίηουν τα απτά ςυνκιματα για τθ διαμόρφωςθ μιασ αντίλθψθσ γφρω 

από μια υπθρεςία. Είναι πιο ςθμαντικά για τισ μθ απτζσ υπθρεςίεσ διότι ο πελάτθσ μζςα από 

αυτά ειςπράττει τθ βαςικι ερμθνεία τθ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ. (Cicic, Patterson &  

Shoham, 1999) 

5: Τα απτά ςυνκιματα που ςχετίηονται με τισ υπθρεςίεσ των κελιϊν 1 και 2 κα είναι 

περιςςότερο ςθμαντικόσ προςδιοριςτικόσ παράγοντασ τθσ εξαγωγικισ απόδοςθσ των 

υπθρεςιϊν αυτϊν παρά για αυτζσ με υψθλό βακμό απτότθτασ (κελιά 3 και 4) 

Είναι κατανοθτό ότι το οργανωτικό κλίμα τθσ κάκε υπθρεςίασ επθρεάηει και αυτό με 

τθ ςειρά του τθν αντίλθψθ που κα ςχθματίςει ο πελάτθσ για τθν υπθρεςία. Αυτόσ ο 

παράγοντασ αποκτά μεγαλφτερθ ςθμαςία όταν για τθν παραγωγι και τθν παροχι τθσ 

υπθρεςίασ  εμπλζκονται πολλοί άνκρωποι. (Barney, 1991) 

6: Εκεί που οι άνκρωποι είναι περιςςότερο εμπλεκόμενοι ςτθν παραγωγι και τθν παροχι 

τθσ υπθρεςίασ (κελιά 1 και 2 ), το οργανωτικό κλίμα τθσ υπθρεςίασ είναι κετικά ςχετιςμζνο 

με τισ αντιλιψεισ των πελατϊν για τθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ και τθσ 

εξαγωγικισ απόδοςθσ. (Cicic, Patterson &  Shoham , 1999) 

Είναι λογικό ότι ςτισ υπθρεςίεσ που εμπεριζχονται προϊόντα, θ διαφοροποίθςθ τουσ 

να παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν τελικι επιλογι του καταναλωτι. Δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι 

οι κακαρζσ υπθρεςίεσ διαφοροποιοφνται με μεγαλφτερθ δυςκολία από αυτζσ που 

ςυμπεριλαμβάνουν προϊόντα. Επομζνωσ: 
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7: Θ διαφοροποίθςθ των προϊόντων κα είναι περιςςότερο ςθμαντικόσ προςδιοριςτικόσ 

παράγοντασ για τθν εξαγωγικι απόδοςθ των υπθρεςιϊν που χαρακτθρίηονται από υψθλό 

βακμό απτότθτασ (κελιά 3 και 4) ςε ςφγκριςθ με αυτζσ χαμθλοφ βακμοφ (κελιά 1 και 2 ) 

Τζλοσ, θ δζςμευςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτο προςωπικό τθσ αν και ενδεχομζνωσ οριςμζνοι 

να μθν το είχαν ςυνδυάςει παίηει ρόλο ςτθν ικανοποίθςθ του πελάτθ. Αυτό ιςχφει βζβαια ςε 

μεγαλφτερο βακμό για τισ υπθρεςίεσ που απαιτοφν επαφι face – to –face παρόχου και 

πελάτθ. Οπότε καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι : 

8: Για τισ υπθρεςίεσ που χαρακτθρίηονται από υψθλό βακμό διαπροςωπικισ επικοινωνίασ 

και χαμθλό βακμό απτότθτασ (κελί 2) θ δζςμευςθ τθσ επιχείρθςθσ απζναντι ςτουσ παρόχουσ 

τθσ ζχει μεγαλφτερθ επιρροι ςτθν εξαγωγικι απόδοςθ τθσ υπθρεςίασ, ςυγκριτικά με αυτζσ 

τισ υπθρεςίεσ που δεν απαιτοφν υψθλό βακμό διαπροςωπικισ επικοινωνίασ και που ζχουν 

υψθλό βακμό απτότθτασ.   (Cicic, Patterson &  Shoham , 1999) 

Λαμβάνοντασ υπόψθ μασ όλα τα παραπάνω καταλιγουμε ςτθν παρακάτω ςχθματικι 

απεικόνιςθ των κακοριςτικϊν παραγόντων τθσ εξαγωγικισ απόδοςθσ των υπθρεςιϊν 

ςφμφωνα με τον προθγοφμενο διαχωριςμό ςτα κελιά 1 ζωσ 4  : 

 

CELL 1 
Location – free professional services 
 
Βαςικοί παράγοντεσ κακοριςμοφ τθσ εξαγωγικισ 
δραςτθριότθτασ  
 

 1: τεχνικι διευκόλυνςθ 
 3: Ρολιτιςμικι ευαιςκθςία 
 4: Χϊρα προζλευςθσ 
 5: Απτά ςυνκιματα  
 6: Οργανωτικό κλίμα υπθρεςίασ 

 

CELL 2 
Location – bound customizes projects 
 
Βαςικοί παράγοντεσ κακοριςμοφ τθσ εξαγωγικισ 
δραςτθριότθτασ  
 
 2: Ροιότθτα διαδικαςίασ και ςχεςιακζσ 

αρμοδιότθτεσ  
 3:  Ρολιτιςμικι ευαιςκθςία 
 4: Χϊρα προζλευςθσ 
 5: Απτά ςυνκιματα  
 6: Οργανωτικό κλίμα υπθρεςίασ 
 8: Δζςμευςθ διοίκθςθσ 

 
 

CELL 3 
Standardized service packages 
 
Βαςικοί παράγοντεσ κακοριςμοφ τθσ εξαγωγικισ 
δραςτθριότθτασ  
 

 1: τεχνικι διευκόλυνςθ 
 7: Διαφοροποίθςθ προϊόντοσ 

που ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν 
υπθρεςία 

 
 
 

CELL 4 
Valued – added customizes services 
 
Βαςικοί παράγοντεσ κακοριςμοφ τθσ εξαγωγικισ 
δραςτθριότθτασ  
 
 2: Ροιότθτα διαδικαςίασ και ςχεςιακζσ 

αρμοδιότθτεσ  
 7: Διαφοροποίθςθ προϊόντοσ που 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν υπθρεςία 
 

Σχιμα 5 : Εμπόδια εξαγωγικισ απόδοςθσ(La, Pattesrson & Styles, 2005, pp.383) 
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3.6  Καινοτομία  
 

Στο ςφγχρονο επιχειρθματικό περιβάλλον δεν υπάρχει κανζνα άλλο πιο ςθμαντικό 

εκτελεςτικό κακικον μιασ διοίκθςθσ από τθ βιϊςιμθ  διοίκθςθ θ οποία επιτυγχάνεται μζςα 

από τθν καινοτομία και τθν αλλαγι. Μόνο με αυτά τα δφο ςυςτατικά μια επιχείρθςθ κα 

μπορζςει να γίνει ανταγωνιςτικι μζςα ςε ζνα περιβάλλον το οποίο αλλάηει με αςτραπιαίεσ 

ταχφτθτεσ. Οι επιχειριςεισ πρζπει να δθμιουργιςουν νζα προϊόντα και νζεσ υπθρεςίεσ , 

αλλά ταυτόχρονα να υιοκετιςουν  κα νζεσ καινοτόμεσ διαδικαςίεσ  όπωσ θ διεκνοποίθςθ για 

να καταφζρουν να επιηιςουν. Θ καινοτομία λοιπόν πρζπει να γίνει αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 

εταιρικισ κουλτοφρασ και να διζπει κάκε απόφαςθ και κάκε διαδικαςία τθσ επιχείρθςθσ. 

(Avlonitis, Kouremenos & Tzokas, 1994) 

Υπάρχει μια κατθγορία επιχειριςεων που χαρακτθρίηονται ωσ καινοτόμεσ ι 

τεχνολογικά ανεπτυγμζνεσ. Οι επιχειριςεισ αυτζσ ζχουν τθν ικανότθτα να μποροφν να 

υιοκετιςουν και να εφαρμόςουν με μεγαλφτερθ ευκολία από άλλεσ καινοτομικζσ πρακτικζσ, 

οι οποίεσ μπορεί να ςυνοδεφονται και από τεχνολογικά επιτεφγματα.  

Σε αυτό το ςθμείο κα ιταν χριςιμο να αναφερκεί ο  οριςμόσ τθσ καινοτομικότθτασ. 

Καινοτομικότθτα είναι ο βακμόσ ςτον οποίο ζνασ άνκρωποσ ι μια ενότθτα όπωσ μια 

επιχειρθματικι μονάδα υιοκετεί πρϊτα από τα άλλα μζλθ του ςυςτιματοσ νζεσ ιδζεσ. Θ 

καινοτομικότθτα δείχνει ςυμπεριφορικι αλλαγι. (Lee &  Brasch 1978) 

 Στθ βάςθ αυτοφ του οριςμοφ πθγάηουν αρκετζσ κεωρίεσ με κυριότερθ  τθν παρακάτω : 

 Ο χρόνοσ προςαρμογισ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ μασ τον χρόνο που απαιτείται  για τθν υιοκζτθςθ μιασ 

καινοτομίασ  μποροφμε να διαχωρίςουμε πικανοφσ δζκτεσ τθσ καινοτομίασ ςε νεωτεριςτζσ, 

ςε πρϊιμουσ αποδζκτεσ, ςε πρϊιμθ πλειοψθφία, ςε όψιμθ πλειοψθφία και ςε 

βραδυκίνθτουσ (innovators, early adopters, early majority, late majority, laggards). Υπάρχει 

πικανότθτα μια επιχείρθςθ να υιοκετεί δφο ι περιςςότερεσ καινοτομικζσ διαδικαςίεσ ςε 

ταυτόχρονο χρόνο. Μπορεί να κεωρείται πρϊιμοσ αποδζκτθσ για μια καινοτομία, ενϊ 

παράλλθλα μπορεί να κεωρείται όψιμθ πλειοψθφία ι ακόμα και βραδυκίνθτοι για μια άλλθ. 

(Avlonitis, Kouremenos & Tzokas, 1994) 

Θ καινοτομικότθτα και ο ςχετικόσ χρόνοσ υιοκζτθςθσ μιασ καινοτομίασ είναι δφο 

ζννοιεσ που δεν ταυτίηονται. Θ πρϊτθ ζννοια εντελϊσ κεωρθτικι ενϊ θ δεφτερθ είναι μια 

λειτουργικι μεταβλθτι θ οποία μπορεί να μετρθκεί. Επιπροςκζτωσ, από τισ δφο αυτζσ 

ζννοιεσ προκφπτουν τα παρακάτω ςυμπεράςματα:  

1. Ο χρόνοσ υιοκζτθςθσ μιασ καινοτομίασ μπορεί να κακοριςτεί  περιςςότερο από 

τον προμθκευτι τθσ παρά από τθν επιχείρθςθ που υιοκετεί τθν  καινοτομία. Θ μθ 

διακεςιμότθτα ενόσ προϊόντοσ εξαιτίασ των περιοριςμϊν ι των δυςκολιϊν ςτθν παραγωγι 

μπορεί να δθμιουργιςει μια γραμμι αναμονισ των πικανϊν επιχειριςεων που κζλουν να 

τθν υιοκετιςουν, γεγονόσ που κα επιβραδφνει τθν εξάπλωςθ τθσ καινοτομίασ. Θ 

καινοτομικότθτα όςον αφορά ςτθ διεκνοποίθςθ μπορεί να επιτευχκεί με πολλοφσ τρόπουσ 

όπωσ οι κοινοπραξίεσ , θ δικαιόχρθςθ και άλλουσ.  
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2. Οι αλλαγζσ ςτο ποςοςτό τθσ καινοτομικότθτασ και τθσ υιοκζτθςθσ καινοτομιϊν 

μπορεί  να είναι αποτζλεςμα ςθμαντικϊν βελτιϊςεων των διαδικαςιϊν των επιχειριςεων 

 

3. Κατά τθ διάρκεια τθσ εξάπλωςθσ τθσ καινοτομίασ κα υπάρχουν πάντα 

επιχειριςεισ οι οποίεσ εξαιτίασ των διαφορετικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ και τθσ 

διαφορετικισ  εταιρικισ κουλτοφρασ αποφαςίηουν να διεκνοποιθκοφν νωρίτερα ι αργότερα 

ι ακόμα και κακόλου.  (Avlonitis, Kouremenos & Tzokas, 1994) 

Είναι ςαφζσ ότι οι εταιρείεσ με υψθλό βακμό καινοτομικότθτασ  αυξάνουν τθν 

πικανότθτα να διατθριςουν ι και να αυξιςουν τα επίπεδα ανταγωνιςτικότθτασ τουσ και να 

αποκτιςουν ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθν αγορά που κα διεκνοποιθκοφν.  Ο βακμόσ 

τθσ  καινοτομικότθτασ μιασ επιχείρθςθσ μπορεί να επθρεαςτεί και από παράγοντεσ του 

εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ(Lee &  Brasch 1978) 

Οραγανωςιακι καινοτομικότθτα  είναι θ αφανισ ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ θ οποία 

αποτελείται από δφο μζρθ το τεχνολογικό μζροσ και το ςυμπεριφορικό μζροσ.  Επιπλζον, 

είναι ςυςςωρευτικι με τθν ζννοια ότι μπορεί να «χτίςει»  και να δθμιουργιςει μια ιδανικι 

τάςθ τθσ επιχείρθςθσ απζναντι ςε οποιαδιποτε τεχνολογικι καινοτομία.  Θ καινοτομικότθτα 

επομζνωσ μπορεί να ςυνδυαςτεί με τθν υιοκζτθςθ τεχνολογικϊν επιτευγμάτων. Ραράλλθλα, 

θ καινοτομικότθτα δεν ςχετίηεται με τθν υιοκζτθςθ ςυγκριμζνων καινοτομιϊν  αλλά είναι 

μια ζννοια γενικότερθ με πολλζσ πτυχζσ και ερμθνείεσ.  Θ καινοτομικότθτα λοιπόν 

αποτελείται από τθν τεχνολογικι και τθ ςυμπεριφορικι διάςταςθ και δείχνει τθν ικανότθτα 

και τθ ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ ςτο να καινοτομεί. Για μια επιχείρθςθ καινοτομικότθτα 

είναι τόςο θ τάςθ να αγοράηει νζα προϊόντα και νζεσ υπθρεςίεσ όςο και να υιοκετεί μια 

εξαγωγικι ςυμπεριφορά. (Avlonitis, Kouremenos & Tzokas, 1994) 

 

3.6.1  Παράγοντεσ καινοτομικότητασ μιασ επιχείρηςησ 
 

Ο πρϊτοσ παράγοντασ αναφζρεται ςτισ τεχνολογικζσ καινοτομικζσ προκλιςεισ. Ο 

ςυγκεκριμζνοσ παράγοντασ μασ δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θ επιχείρθςθ αντιλαμβάνεται 

τα τεχνολογικά επιτεφγματα κακϊσ και το βακμό ςτον οποίο  τα υιοκετεί. Ο δεφτεροσ 

παράγοντασ είναι θ  πρόκεςθ υιοκζτθςθσ ςτρατθγικισ καινοτομίασ. Μασ δείχνει τθν 

ανταπόκριςθ τθσ κάκε επιχείρθςθσ όταν αποφαςίηει που κα επενδφςει και αν κα επιλζξει να 

επενδφςει ςε μια καινοτομικι διαδικαςία όπωσ θ διεκνοποίθςθ. Ο τρίτοσ είναι με τθ ςειρά 

του θ καινοτομικότθτα τθσ ίδιασ τθσ υπθρεςίασ.  Ο επόμενοσ παράγοντασ αναφζρεται ςτθν 

καινοτομικότθτα των μθχανθμάτων μιασ επιχείρθςθσ και ο τελευταίοσ ςτθν καινοτομικότθτα 

που διακατζχει ολόκλθρθ τθν εταιρικι κουλτοφρα. (Avlonitis, Kouremenos & Tzokas, 1994) 
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3.7  Εξαγωγική διαδικαςία και καινοτομικότητα 
 

Τι είναι λοιπόν αυτό που οδθγεί μια επιχείρθςθ ςτθ διεφρυνςθ των αγορϊν τθσ; Ροια 

είναι θ κινθτιρια δφναμθ που κα οδθγιςει ςτθ διεκνοποίθςθ; Ροια είναι τα κίνθτρα; Κάτω  

από ποιεσ ςυνκικεσ είναι περιςςότερο πικανό να υιοκετθκεί μια τζτοια δραςτθριότθτα;  

(Lee &  Brasch 1978) Το τμιμα των απαντιςεων που κα αναλφςουμε ςε αυτό το κεφάλαιο 

είναι αυτό που αφορά τθν καινοτομικότθτα τθσ  υιοκζτθςθσ μιασ εξαγωγικισ 

δραςτθριότθτασ.  

Το βαςικό ερϊτθμα  τθσ ςχζςθσ καινοτομίασ – διεκνοποίθςθσ είναι κατά πόςο μια 

εξαγωγικι δραςτθριότθτα είναι καινοτομικι και υπό ποιεσ ςυνκικεσ. Αρχικά λοιπόν πρζπει 

να αναφερκεί ότι εξαγωγικι δραςτθριότθτα είναι θ διαδικαςία με τθν οποία μια επιχείρθςθ 

αποφαςίηει να μθν  μείνει μόνο ςτθν εγχϊρια αγορά να ενταχκεί και ςε μία τουλάχιςτον 

διεκνι αγορά. (Simmonds & Smith 2007) Θ διαδικαςία αυτι μπορεί να επιτευχκεί με 

πολλοφσ κα διαφορετικοφσ τρόπουσ τουσ οποίουσ κα δοφμε αναλυτικά ςε άλλο κεφάλαιο. 

Κατανοοφμε λοιπόν ότι θ υιοκζτθςθ μιασ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ από μια επιχείρθςθ 

είναι θ αρχι για τθ διεκνι παρουςία τθσ. Θ λιψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απόφαςθσ πθγάηει από 

τθ γνϊςθ των προβλθμάτων κακϊσ και από τθν αναγνϊριςθ των ευκαιριϊν που 

παρουςιάηονται. (Lee &  Brasch 1978) 

Πςον αφορά τϊρα τθν καινοτομία θ εξάπλωςθ τθσ είναι αποτζλεςμα τθσ κοινωνικισ 

διαδραςτικότθτασ μεταξφ αυτϊν που γνωρίηουν και ζχουν εμπειρία ςτο κζμα και αυτϊν που 

δεν ζχουν. Ζνασ πικανόσ αποδζκτθσ δζχεται τισ αρχικζσ πλθροφορίεσ που προζρχονται από 

εξωτερικοφσ  παράγοντεσ και αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα τθσ υιοκζτθςθ τθσ καινοτομικισ 

διαδικαςίασ τθσ διεκνοποίθςθσ.   

Θ  διεκνοποίθςθ αποτελεί λοιπόν μια ζκφραςθ καινοτομικότθτασ, με τον ίδιο τρόπο  

που αποτελεί για παράδειγμα θ υιοκζτθςθ και θ εφαρμογι νζων αγροτικϊν πρακτικϊν 

εφαρμογι  από τουσ ψυχολόγουσ νζων κεραπευτικϊν μεκόδων. (Lee &  Brasch 1978) Θ 

είςοδοσ λοιπόν ςε μια νζα αγορά αποτελεί καινοτομία με τον ίδιο τρόπο και ςτον ίδιο βακμό 

με τθ χριςθ νζων αγροτικϊν πρακτικϊν, επομζνωσ  κατανοοφμε ότι  όλα τα ευριματα τθσ 

διεκνοφσ βιβλιογραφίασ που αφοροφν ςτθν καινοτομία μποροφν να βρουν πεδίο εφαρμογι 

και για τθν κατθγορία τθσ διεκνοποίθςθσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά βζβαια, δεν πρζπει να κεωρείται καινοτομία οποιαδιποτε 

αρχικι προςπάκεια υιοκζτθςθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ, αφοφ δεν είναι θ πρϊτθ που 

υιοκετεί μια πρόςφατα ανεπτυγμζνθ πρακτικι. Πμωσ όταν θ προοπτικι τθσ διεκνοποίθςθσ 

είναι ςτενά προοριςμζνθ για τθν επιχείρθςθ και όχι απλά μια τυχαία εφαρμογι, τότε 

αποτελεί καινοτομία.  Θ πρϊτθ διεκνισ παραγγελία αποτελεί το πρϊτο ςτοιχείο για το 

χαρακτθριςμό ι μθ τθσ εξαγωγικισ προςπάκειασ ςαν καινοτομικισ. (Simmonds & Smith 

2007) 
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3.8   Φαρακτηριςτικά καινοτόμου επιχειρηματία 
 

Ο άνκρωποσ ο οποίοσ αποφαςίηει να εφαρμόςει μια εξαγωγικι δραςτθριότθτα ζπειτα 

από επιχειρθματικό ςχεδιαςμό χαρακτθρίηεται ςαν καινοτόμοσ. Τα χαρακτθριςτικά του είναι 

κοινά και με άλλεσ κατθγορίεσ αντίςτοιχων ανκρϊπων. Συγκεκριμζνα, ζνασ καινοτόμοσ 

αναμζνεται να ζχει αποκτιςει μια διεκνι κουλτοφρα θ οποία ζχει διαμορφωκεί τόςο από 

ςυχνά ταξίδια και τθν επαφι του με διεκνείσ πολιτιςμοφσ όςο και από τθ μόρφωςθ του θ 

οποία χαρακτθρίηεται από ζνα διεκνζσ επίπεδο. Κατανοοφμε λοιπόν ότι υπάρχει μια άμεςθ 

ςχζςθ τθσ καινοτομικότθτασ  με τθν κοινωνικότθτα και τθν εξωςτρζφεια. Αυτό ςυμβαίνει 

διότι ο άνκρωποσ με αυτά τα χαρακτθριςτικά μπορεί να μεταφζρει ςτθν επιχείρθςθ 

εμπειρίεσ από άλλεσ επιρροζσ και με αυτό τον τρόπο μπορεί να υιοκετιςει πρακτικζσ 

ςτθριηόμενεσ ςτθν προθγοφμενθ εμπειρία του και όχι μι άκριτθ υιοκζτθςθ τουσ.  

Ραράλλθλα, ζνασ καινοτόμοσ επιχειρθματίασ χαρακτθρίηεται από μια επικετικι και 

ανταγωνιςτικι ςτάςθ, από τθν παρακίνθςθ του από τα οφζλθ που κα προκφψουν από τθν 

εφαρμογι καινοτόμων πρακτικϊν. Επιπροςκζτωσ, μπορεί να χαρακτθριςτεί ςαν παράτολμοσ 

και με μεγάλθ ανοχι ςτον κίνδυνο. Για τουσ παραπάνω λόγουσ ο καινοτόμοσ ςυνικωσ είναι 

ο ιδιοκτιτθσ μιασ επιχείρθςθσ και όχι ζνασ μιςκωτόσ εργαηόμενοσ ζτςι ϊςτε να ζχει και 

προςωπικά κίνθτρα. Θα μποροφςε βζβαια να είναι και ζνασ υπάλλθλοσ που ςχετίηεται με τθ 

διοίκθςθ ι με το τμιμα πωλιςεων οπότε και ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ να ζχει προςωπικι 

παρακίνθςθ. (Simmonds & Smith 2007) 

 

3.8.1 Φαρακτηριςτικά καινοτομικήσ επιχείρηςησ 
 

Τα βαςικά χαρακτθριςτικά μιασ επιχείρθςθσ θ οποία χαρακτθρίηεται ςαν καινοτομικι 

λόγω τθσ εξαγωγικισ τθσ δραςτθριότθτασ είναι ο αρικμόσ των εργαηόμενων, ςυνικωσ οι 

επιχειριςεισ που ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να υιοκετιςουν μια εξαγωγικι 

δραςτθριότθτα είναι αυτζσ που απαςχολοφν περιςςότερουσ από 300 

εργαηόμενουσ(Simmonds & Smith 2007)Ραράλλθλα, θ εταιρικι κουλτοφρα χαρακτθρίηεται 

από υψθλό βακμό ανοχισ ςτον κίνδυνο,  από οικονομικά κίνθτρα, από επικετικι 

ςυμπεριφορά κακϊσ και από ςυχνι εφαρμογι καινοτόμων διαδικαςιϊν ςτο παρελκόν. 

(Avlonitis, Kouremenos & Tzokas, 1994)  Ο τεχνολογικόσ προςανατολιςμόσ κακϊσ και ο 

προςανατολιςμόσ ςτισ αγορζσ είναι χαρακτθριςτικά τα οποία ευνοοφν τθν 

διεκνοποίθςθ.(Reid 1981) 
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3.8.2  Εςωτερικό περιβάλλον και εξωτερικό περιβάλλον  
 

Πςον αφορά ςτο εςωτερικό περιβάλλον μιασ επιχείρθςθσ που εφαρμόηει μια 

εξαγωγικι πολιτικι για πρϊτθ φορά και πλθρεί τισ προχποκζςεισ για το χαρακτθριςμό αυτισ 

τθσ προςπάκειασ ωσ καινοτομία, ςυνικωσ ζχει εφαρμόςει και ςτο παρελκόν υιοκζτθςθ 

άλλων καινοτόμων πρακτικϊν. Ραράλλθλα, χαρακτθρίηεται από το  προςανατολιςμό ςτθν 

αγορά παρά από τον προςανατολιςμό ςτισ πωλιςεισ.  

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ θ πρϊτθ εξαγωγικι παραγγελία πθγάηει από το εξωτερικό 

περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ και όχι από το εςωτερικό. Το εξωτερικό περιβάλλον μπορεί να 

είναι  οι πελάτεσ είτε από τθ μθτρικι εταιρεία είτε από το δίκτυο ςυνεργατϊν. Επιπλζον, κα 

μποροφςε να προζρχεται από διάφορουσ πράκτορεσ  οι οποίοι ζχουν εφαρμόςει και ςτο 

παρελκόν αντίςτοιχα καινοτόμεσ διαδικαςίεσ και μποροφν να τισ εφαρμόςουν και ςτθν 

επιχείρθςθ που επικυμεί να διεκνοποιθκεί για πρϊτθ φορά. Ραράλλθλα, οι εξωτερικζσ 

ςυνκικεσ τθσ επιχείρθςθσ κακορίηουν και αυτζσ τισ ςυνκικεσ υιοκζτθςθσ μιασ  καινοτομικισ 

διαδικαςίασ. (Lee &  Brasch 1978) 

 

3.9 Η εξαγωγική ςυμπεριφορά ςαν την υιοθέτηςη μιασ 

διαδικαςίασ καινοτομίασ 
 

Ππωσ βλζπουμε ςτον παρακάτω πίνακα θ διαδικαςία τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ 

μπορεί να απεικονιςτεί ςχθματικά ςε ζνα μοντζλο πζντε επιπζδων με ιεραρχικι δομι 

αποτελοφμενο από εξαγωγικι ενθμζρωςθ, εξαγωγικι πρόκεςθ, εξαγωγικι προςπάκεια, 

εξαγωγικι αξιολόγθςθ και εξαγωγικι αποδοχι. Συνικωσ, θ εξαγωγικι διαδικαςία είναι 

ςχεδιαςμζνθ για να πραγματοποιείται με τθν πλιρθ ακολουκία των χρονολογικϊν βθμάτων, 

μπορεί να εμφανιςτεί όμωσ και ταυτόχρονθ εφαρμογι δφο ι περιςςότερων βθμάτων. Σε 

κάκε ςτάδιο όμωσ κυρίαρχο ρόλο παίηουν οι μεταβλθτζσ που ςχετίηονται τόςο με τθν 

επιχείρθςθ όςο και με τον άνκρωπο που λαμβάνει τισ αποφάςεισ.(Reid 1981) 
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Επίπεδο 1  Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 Επίπεδο 5 
 

 Εξαγωγικι 
Ενθμζρωςθ  
Export 
Awareness 

Εξαγωγικι 
Ρρόκεςθ 
Export Intention 

Εξαγωγικι 
Ρροςπάκεια 
Export Trial 

Αξιολόγθςθ 
Εξαγωγϊν 
Export 
Evaluation 

Αποδοχι 
Εξαγωγϊν  
Export 
Acceptance 

τάδια 
Τιοκζτθςθσ 
Εξαγωγών 
 

Ρρόβλθμα ι 
ευκαιρία 
αναγνϊριςθσ 
τθσ ανάγκθσ  

Κίνθτρα, ςτάςθ, 
πιςτεφω και 
προςδοκία για τθ 
ςυμβολι των 
εξαγωγϊν 

Ρροςωπικι 
εμπειρία από 
περιοριςμζνεσ 
εξαγωγζσ 

Αποτελζςματα 
από τθ 
ςυμμετοχι 
ςτισ εξαγωγζσ 

Αποδοχι 
εξαγωγϊν ι 
απόρριψθ 
εξαγωγϊν 

Decision 
Maker 
 
 
Εμπλεκόμενεσ 
Μεταβλθτζσ 

Ρροθγοφμενθ 
εμπειρία 
ςχετικι ι μθ με 
τισ εξαγωγζσ, 
τφποσ και  
επίπεδο 
πλθροφόρθςθσ 
για τισ διεκνείσ 
αγορζσ, 
ατομικά 
χαρακτθριςτικά, 
απρόςμενεσ 
παραγγελίεσ 
από ξζνεσ 
αγορζσ 

Ρροςδοκίεσ από 
τθν είςοδο ςε μια 
διεκνι αγορά, 
διεκνισ 
προςανατολιςμόσ, 
ςτάςθ απζναντι 
ςτθ διεκνι 
ςυμμετοχι 

Αναηιτθςθ 
εμπειρίασ από 
περιοριςμζνθ  
ςυμμετοχι ςε 
εξαγωγζσ 

Κερδοφορία, 
πωλιςεισ, 
ςτακερότθτα 

Επζκταςθ τθσ 
εξαγωγικισ 
δραςτθριότθτασ 
με τθ ςυνεχι 
ανάπτυξθ των 
εξαγωγϊν με: 1. 
Αφξθςθ τθσ 
ςυμμετοχισ 
των εξαγωγϊν 
ςτο ποςοςτό 
των πωλιςεων 
2. Συνεχισ 
είςοδοσ ςε νζεσ 
αγορζσ 
3. Συνεχισ 
αφξθςθ και 
ανάπτυξθ των 
εξαγωγϊν   
4. Συνεχισ 
ειςαγωγι νζων 
προϊόντων και 
νζων 
υπθρεςιϊν ςε 
διεκνείσ αγορζσ  

Επιχείρθςθ 
 
 
 
Εμπλεκόμενεσ 
Μεταβλθτζσ  

Ραρελκοφςεσ 
επιδόςεισ τθσ 
επιχείρθςθσ, 
φιμθ και 
διορατικότθτα 

Διευκυντικοί 
ςτόχοι και 
υπάρχοντεσ πόροι  

Απρόςμενεσ 
διεκνείσ 
παραγγελίεσ, 
φπαρξθ 
διευκυντικϊν 
και 
οικονομικϊν 
πόρων 

Αποτελζςματα 
από τθ 
ςυμμετοχι 
ςτθν 
εξαγωγικι 
δραςτθριότθτα 

 

Ρίνακασ 2: Θ εξαγωγικι ςυμπεριφορά ςαν τθν υιοκζτθςθ μιασ διαδικαςίασ καινοτομίασ 

(Reid, 1981, pp. 103) 

Θ βαςικι υιοκζτθςθ μιασ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ είναι πολφ πικανό να 

δθμιουργθκεί από ζνα πρόβλθμα  ι μια ευκαιρία που κα παρουςιαςτεί ςτθν επιχείρθςθ. Σε 

αρχικό ςτάδιο κα μποροφςε μια επιχείρθςθ να ενθμερωκεί για ςυγκεκριμζνεσ διεκνείσ 

αγορζσ οι οποίεσ είτε κα μποροφςαν να αποτελζςουν τθ λφςθ για τα προβλιματα που 



52 
 

αντιμετωπίηει ςτθν τοπικι αγορά είτε κα μποροφν να αποτελζςουν μια καλι επιλογι για να 

επιτευχκεί θ ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ. Αυτό το επίπεδο ςυνικωσ ςυνδυάηεται με το ςτάδιο 

των κινιτρων το οποίο περιλαμβάνει κίνθτρα και παράγοντεσ τθσ ςυμπεριφοράσ, 

επθρεάηοντασ τισ προςδοκίεσ για το αποτζλεςμα των διεκνϊν επενδφςεων και ποιο 

ςυγκεκριμζνα επθρεάηοντασ τον τφπο ειςόδου ςτθ νζα αγορά. Οι ςχετικζσ διαςτάςεισ τθσ 

διευκυντικισ ςυμπεριφοράσ που αφοροφν ςτθ διεκνοποίθςθ είναι οι προςδοκίεσ, τα 

πιςτεφω και θ ςτάςθ απζναντι ςτθ ςυμμετοχι ςε διεκνείσ αγορζσ. To δοκιμαςτικό τϊρα 

ςτάδιο αντιπροςωπεφει τισ εξαγωγζσ ςαν αποτζλεςμα διεκνϊν παραγγελιϊν ι αρχικϊν 

ςταδίων εμπλοκισ με τθ διαδικαςία τθ διεκνοποίθςθσ και οδθγεί ςτθν αξιολόγθςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ διαδικαςίασ των εξαγωγϊν. Είναι πικανό ότι θ εξαγωγικι επίγνωςθ και 

πρόκεςθ να παραχκοφν από ερεκίςματα όπωσ απρόςμενεσ παραγγελίεσ από κάποιεσ 

διεκνείσ αγορζσ, από τθν πραγματοποίθςθ εμπορικϊν εκκζςεων ι από τθν επίςκεψθ ςε 

διεκνείσ αγορζσ. Αν ςε αυτό το δοκιμαςτικό επίπεδο τα αποτελζςματα χαρακτθριςτοφν 

επιτυχι και επιτευχκοφν ςτόχοι όπωσ αφξθςθ τθσ κερδοφορίασ , των πωλιςεων και τθσ 

ςτακερότθτασ είναι πολφ πικανό να διατθριςει τισ εξαγωγζσ ςαν τμιμα τθσ επιχειρθςιακισ 

τθσ δραςτθριότθτασ και προχωριςει ςε περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ διεκνοποίθςθσ κεωρϊντασ 

τθ ςαν ςτρατθγικό ςχεδιαςμό για τθν ανάπτυξθ τθσ. Το τελικό επίπεδο τθσ εξαγωγικισ 

δραςτθριότθτασ είναι θ οριςτικι υιοκζτθςθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ. Ζνα από τα μεγαλφτερα 

προβλιματα που αντιμετωπίηει θ εξαγωγικι βιβλιογραφία είναι θ ςυμφωνία ςτο τι ακριβϊσ 

ακολουκεί μετά το ςτάδιο τθσ υιοκζτθςθσ. Στο μεγάλο μζροσ τθσ βιβλιογραφίασ αναφζρεται 

ότι μποροφμε εφκολα να ταξινομιςουμε τουσ εξαγωγείσ ςε εξαγωγείσ που ζχουν εμπορευτεί 

για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςε μια αγορά και ςε εξαγωγείσ οι οποίοι ειςάγονται ςε πολλζσ 

αγορζσ με αυξθμζνο ποςοςτό ςυμμετοχισ. Ραρότι, το ςυγκεκριμζνο κριτιριο, αυτό δθλαδι 

του ποςοςτοφ των ςυνολικϊν πωλιςεων των επιχειριςεων που ανικει ςε διεκνείσ αγορζσ, 

ζχει χρθςιμοποιθκεί ςε μεγάλο βακμό ςτθ βιβλιογραφία, πρζπει να κατανοιςουμε ότι 

υπάρχουν και άλλα πολλά κριτιρια τα οποία πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ. Αν δεν 

ςυμπεριλάβουμε και τα υπόλοιπα κριτιρια κα ζχουμε ζνα περιοριςμζνο οριςμό τθσ 

εξαγωγικισ απόδοςθσ, ενϊ κα ζχουμε αγνοιςει άλλουσ ςθμαντικοφσ παράγοντεσ όπωσ τα 

χαρακτθριςτικά και τθ ςτάςθ του μάνατηερ και τθσ διοίκθςθσ οι οποίοι είναι οι υπεφκυνθ τθσ 

χάραξθσ τθσ πολιτικισ τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και τθν ανάπτυξθ που είχε θ επιχείρθςθ 

εξαιτίασ τθσ διεκνοποίθςθσ, το ποςοςτό τθσ επζκταςθσ ςε νζεσ διεκνείσ αγορζσ και τθν 

είςοδο μίασ νζασ υπθρεςίασ  ςε αυτζσ τισ αγορζσ. 

Θεωρϊντασ τισ εξαγωγζσ ςαν τθν υιοκζτθςθ μια καινοτομίασ αποκτοφμε μια πιο ορκι 

και πλιρθ εικόνα τόςο για το πωσ ξεκινάει μια εξαγωγικι δραςτθριότθτα όςο και για το πϊσ 

αναπτφςςεται. (Reid 1981) 
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3.10 Τπόδειγμα  Διεθνοποίηςησ Επιχειρήςεων Τπηρεςιών 
 

Θ μζχρι τϊρα ανάλυςθ όλων των δεδομζνων που αφοροφν ςτθ διεκνοποίθςθ των 

υπθρεςιϊν μασ δείχνουν ότι υπάρχουν οριςμζνα μοναδικά χαρακτθριςτικά που ςχετίηονται 

με αυτι τθ διαδικαςία, ενϊ παράλλθλα, παρατθροφνται και οριςμζνα χαρακτθριςτικά τα 

οποία είναι κοινά τόςο για τισ υπθρεςίεσ όςο και για τα προϊόντα. Συγκεκριμζνα, τα 

οικονομικά χαρακτθριςτικά κακϊσ και οι παράγοντεσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ 

επθρεάηουν τθ ςτάςθ και τισ αντιλιψεισ απζναντι ςτισ διεκνείσ αγορζσ. Ενϊ ςε ςυνδυαςμό 

με τα χαρακτθριςτικά τθσ επιχείρθςθσ και τον τφπο τθσ υπθρεςίασ κακορίηουν τθν τάςθ για 

διεκνοποίθςθ. Τζλοσ, το είδοσ τθσ υπθρεςίασ επθρεάηει και τα κίνθτρα που ςχετίηονται με τθ 

λιψθ τθσ απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ. Οι ςυγκεκριμζνοι παράγοντεσ είναι κοινοί για 

υπθρεςίεσ και προϊόντα. Οι παράγοντεσ που κάνουν το ςυγκεκριμζνο κεωρθτικό υπόδειγμα 

μοναδικό είναι ο ρόλοσ τθσ τεχνολογίασ και  ο πολιτιςμόσ κακϊσ και άμεςθ και κακοριςτικι 

επιρροι τουσ ςτθ διαδικαςία τθσ διεκνοποίθςθσ. (Cicic, Patterson &  Shoham 1999)  

1. Χαρακτθριςτικά Επιχειριςεων 

Θ πρωταρχικι ζμφαςθ για πολλζσ ζρευνεσ δίνεται ςτον εντοπιςμό αυτϊν των 

μοναδικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ επιχείρθςθσ που αποτελοφν το  ανταγωνιςτικό τθσ 

πλεονζκτθμα ενϊ παράλλθλα διευκολφνουν τθν ζναρξθ αλλά και τθ ςυνζχιςθ τθσ 

εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ. Αυτά τα μοναδικά χαρακτθριςτικά χαρίηουν ςτισ εξαγωγικζσ 

επιχειριςεισ πλεονεκτιματα που λείπουν από τισ μθ εξαγωγικζσ. Ρρζπει να λάβουμε υπόψθ 

μασ ότι τα χαρακτθριςτικά τθσ επιχείρθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τα χαρακτθριςτικά τθσ αγοράσ 

επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά του μάνατηερ απζναντι ςτθ διεκνοποίθςθ και κατ’ επζκταςθ 

επθρεάηουν τθν ίδια τθ διεκνοποίθςθ. (Javalgi,Griffith & White , 2003)Τα μοναδικά και 

αποκλειςτικά χαρακτθριςτικά κάκε επιχείρθςθσ περιλαμβάνουν μεταβλθτζσ όπωσ θ 

ανϊτερθ ποιότθτα, οι πατζντεσ και θ ανταγωνιςτικζσ τιμζσ των προϊόντων αλλά και των 

υπθρεςιϊν, θ εμπειρία ςτθν εςωτερικι αγορά, ο τεχνολογικόσ προςανατολιςμόσ, τα 

πλθροφοριακά ςυςτιματα και το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ. 

Στθ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ που αφορά ςτο μάρκετινγκ των υπθρεςιϊν θ εμπειρία 

και θ γνϊςθ τθσ αγοράσ παρουςιάηονται ςαν μεταβλθτζσ οι οποίεσ επθρεάηουν τόςο τθν 

επιλογι τθσ αγοράσ ςτόχου όςο και τον τρόπο ειςαγωγισ ςε αυτι. (Cicic, Patterson &  

Shoham 1999) Οι επιχειριςεισ χωρίσ διεκνι εμπειρία ςυνικωσ επιλζγουν να ενταχκοφν ςε 

μια νζα αγορά θ οποία παρουςιάηει παρόμοια χαρακτθριςτικά με αυτά τθσ αγοράσ που ιδθ 

βρίςκονται. Αυτοφ του τφπου οι επιχειριςεισ αντιλαμβάνονται ότι θ πολιτιςτικι ομοιότθτα 

που παρουςιάηουν οι αγορζσ μειϊνουν τον κίνδυνο και διευκολφνουν τθ διαδικαςία τθσ 

διεκνοποίθςθσ και τθσ ζνταξθσ ςτθ νζα αγορά.  Αντικζτωσ, οι περιςςότερο ζμπειρεσ 

επιχειριςεισ ςε κζματα διεκνοποίθςθσ τείνουν να επιλζγουν πιο «απόμακρεσ» αγορζσ 

κακϊσ και τρόπουσ ειςόδου που τουσ αφινουν τον πλιρθ ζλεγχο ςτισ διεκνείσ λειτουργίεσ. 

Σφμφωνα με τισ ζρευνεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί ζχει αποδειχτεί ότι τρεισ είναι οι 

βαςικζσ μεταβλθτζσ που παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ ανταγωνιςτικοφ 

πλεονεκτιματοσ. (Javalgi,Griffith & White , 2003)Αρχικά ζχουμε τθ μοναδικότθτα τθσ 

υπθρεςίασ, ςτθ ςυνζχεια ςθμαντικι  μεταβλθτι είναι ο τεχνολογικόσ προςανατολιςμόσ και 
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τζλοσ το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ. Και τα τρία αυτά χαρακτθριςτικά επθρεάηουν τθ 

ςυμμετοχι ςτισ εξαγωγζσ, ςτθν επιλογι του τρόπου ειςόδου ςτθ νζα αγορά. (Cicic, Patterson 

&  Shoham 1999)  

Πςον αφορά τϊρα ςτο μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ είναι ζνασ από τουσ βαςικοφσ 

παράγοντεσ που κατατάςςουν τισ επιχειριςεισ ςε εξαγωγικζσ και μθ εξαγωγικζσ. Σφμφωνα 

με προθγοφμενεσ ζρευνεσ , οι μικρζσ επιχειριςεισ ( κάτω από 10 άτομα) είναι ςχεδόν 

απίκανο να διεκνοποιθκοφν λόγω των περιοριςμϊν που κζτει το υπερβολικά μεγάλο 

κόςτοσ. Σε αντίκεςθ οι μεγάλεσ επιχειριςεισ είναι περιςςότερο ενεργζσ ςε διεκνζσ επίπεδο. 

Οι μικρζσ ςε μζγεκοσ επιχειριςεισ ςυνικωσ δεν διακζτουν τουσ απαραίτθτουσ πόρουσ για 

να υποςτθρίξουν το αρχικό κόςτοσ για μια πικανι διεκνι ςυμμετοχι τουσ. Ενϊ οι 

μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ είναι περιςςότερο ικανζσ να πάρουν το ρίςκο και να 

ανταποκρικοφν ςτισ οικονομικζσ απαιτιςεισ μιασ αρχικισ επζνδυςθσ ςε μια νζα διεκνι 

αγορά.  (Javalgi,Griffith & White , 2003)Από τθν άλλθ πλευρά, δεν πρζπει να 

παραλείψουμε και το γεγονόσ ότι όςο μεγαλφτερο είναι το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ τόςο 

μεγαλφτερο είναι και το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα που αποκτά θ επιχείρθςθ. Αυτό 

ςυμβαίνει διότι το μεγαλφτερο μζγεκοσ μιασ επιχείρθςθσ προκαλεί μεγαλφτερθ 

διακεςιμότθτα παραγωγισ κακϊσ και  πόρων τόςο οικονομικϊν όςο και άλλων, με 

αποτζλεςμα τθν καλφτερθ απορρόφθςθ των κινδφνων που ςχετίηονται με τθ διεκνοποίθςθ. 

Οι επιχειριςεισ επομζνωσ κερδίηουν πολφτιμθ γνϊςθ και πόρουσ όςο «μεγαλϊνουν» τόςο 

θλικιακά όςο και ςε μζγεκοσ, αυτό βζβαια δε ςθμαίνει ότι οι μικρζσ και νζεσ επιχειριςεισ 

μζνουν απαραιτιτωσ εκτόσ του  παιχνιδιοφ τθσ διεκνοποίθςθσ, αρκεί και αυτζσ με τθ ςειρά 

τουσ να αναπτφξουν εναλλακτικοφσ μθχανιςμοφσ για να αποκτιςουν με παράλλθλεσ δράςεισ 

τθ γνϊςθ και τουσ πόρουσ και να αποκτιςουν το πολυπόκθτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. 

Επομζνωσ, ςτισ μεγάλεσ επιχειριςεισ θ διακεςιμότθτα των πόρων αλλά και οι εμπειρίεσ και 

οι ικανότθτεσ που αποκτοφν από τισ διεκνείσ αγορζσ εξθγοφν τθ ςυνεχι διεκνοποίθςθ τουσ, 

ενϊ ςτισ μικρότερεσ θ απόφαςθ αυτι βαςίηεται ςτισ ικανότθτεσ και τισ γνϊςεισ τθσ ομάδασ 

διοίκθςθσ. Είναι λοιπόν προφανζσ ότι θ πραγματικι ςχζςθ δεν είναι μεταξφ του μεγζκουσ 

τθσ επιχείρθςθσ και τθσ εξαγωγικισ ςυμπεριφοράσ αλλά μεταξφ των ποικίλων 

πλεονεκτθμάτων που δθμιουργεί το μεγάλο μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ και τθσ εξαγωγικισ 

δραςτθριότθτασ. 

Σφμφωνα λοιπόν με τθν ζρευνα που ζχει πραγματοποιθκεί καταλιγουμε ςτα 

παρακάτω ςυμπεράςματα (Cicic, Patterson &  Shoham 1999) :  

1: Τα χαρακτθριςτικά τθσ επιχείρθςθσ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνα με τθν  προοπτικι τθσ να 

διεκνοποιθκεί 

1a: Πςο μεγαλφτερθ είναι μια επιχείρθςθ ςε μζγεκοσ τόςο πιο πικανό είναι να ςυμμετάςχει 

ςε διεκνείσ αγορζσ 

1b:  Πςο περιςςότερο τεχνολογικό προςανατολιςμό διακζτει μια επιχείρθςθ τόςο 

περιςςότερο πικανό είναι να ςυμμετάςχει ςε διεκνείσ αγορζσ 

1c:  Πςο πιο μοναδικι είναι θ υπθρεςία που παρζχει θ επιχείρθςθ τόςο περιςςότερο πικανό 

είναι να είναι ενεργι ςε διεκνζσ επίπεδο 
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1d:  Θ εμπειρία που διακζτει μια επιχείρθςθ είναι παράγοντασ κακοριςτικισ ςθμαςίασ για 

τθν οριςτικι λιψθ τθσ απόφαςθσ για διεκνοποίθςθ  

2. Χαρακτθριςτικά του decision – maker 

Τα προςωπικά χαρακτθριςτικά του ανκρϊπου που λαμβάνει τθν  απόφαςθ για τθ 

διεκνοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ παίηουν ρόλο κλειδί ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων που 

ςχετίηεται με τισ εξαγωγζσ. (Cicic, Patterson &  Shoham 1999) Ακόμα και αν μελετιςουμε τθν 

εξαγωγικι απόφαςθ και δραςτθριότθτα από τθ ςκοπιά τθσ καινοτομικότθτασ, πάλι κα 

κλθκοφμε να εξετάςουμε τα προςωπικά χαρακτθριςτικά του μάνατηερ απαντϊντασ ςτισ 

παρακάτω δφο βαςικζσ ερωτιςεισ: 

 Για ποιο λόγο μια επιχείρθςθ δζχεται μια απρόςμενθ παραγγελία από μια διεκνι 

αγορά; 

 

 Γιατί μια επιχείρθςθ ανταποκρίνεται ςτο παραπάνω ερζκιςμα, ενϊ μια άλλθ 

απλά το αγνοεί; 

Θ απάντθςθ λοιπόν και ςε αυτι τθν περίπτωςθ κρφβεται ςτα προςωπικά 

χαρακτθριςτικά του ανκρϊπου που κρατάει τθν απόφαςθ τθσ διεκνοποίθςθσ ςτα χζρια του. 

Θ γνϊςθ αυτϊν των χαρακτθριςτικϊν παίηει καταλυτικό ρόλο ςτο να αντιλθφκοφμε τθν 

εξαγωγικι απόφαςθ και τα ςτάδια τθσ. (Cavusgil, Bilkey &Tesar 1979) 

Τα πιο ςθμαντικά χαρακτθριςτικά είναι θ θλικία του ανκρϊπου που ςυμμετζχει ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία, το είδοσ και το εφροσ τθσ εκπαίδευςθσ του, θ καταγωγι του, θ 

ςυχνότθτα με τθν οποία πραγματοποιεί ταξίδια ςε άλλεσ χϊρεσ, θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν 

κακϊσ και θ ςυμμετοχι του ςε εμπορικοφσ οργανιςμοφσ. (Cicic, Patterson &  Shoham 1999) 

Σφμφωνα με ζρευνα που ζχουν πραγματοποιιςει οι Langston και Teas το 1976, όταν ο 

μάνατηερ ζχει διεκνι εμπειρία , ζχει ηιςει ςτο εξωτερικό,  γνωρίηει αρκετζσ ξζνεσ γλϊςςεσ ι 

ζχει φοιτιςει ςε ξενόγλωςςο ςχολείο τότε θ επιχείρθςθ βρίςκεται πιο κοντά ςτθ 

διεκνοποίθςθ από τθν αντίςτοιχθ ςτθν οποία ο μάνατηερ δεν χαρακτθρίηεται από τα 

παραπάνω.  Συγκεκριμζνα, αν ο άνκρωποσ που κα λάβει τθν απόφαςθ ζχει ηιςει ςε 

διαφορετικζσ χϊρεσ αυτό ςθμαίνει ότι ζχει αποκομίςει εμπειρίεσ και με αυτό τον τρόπο 

ενιςχφεται ο διεκνισ προςανατολιςμόσ του και θ κετικι του ςτάςθ απζναντι ςτθ 

διεκνοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν ενιςχφει και αυτι με τθ ςειρά τθσ 

τθ διεκνοποίθςθ αφοφ βελτιϊνει και ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ ςτισ διεκνείσ 

αγορζσ λόγω τθσ διευκόλυνςθσ τθσ επικοινωνίασ με τθ χριςθ τθσ ίδιασ γλϊςςασ.  

Κατανοοφμε λοιπόν ότι θ ζκκεςθ του μάνατηερ ςε διεκνείσ αγορζσ επθρεάηει με κετικό 

τρόπο τθν τελικι διεκνοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ που εκπροςωπεί. Σφμφωνα με τα 

αποτελζςματα αρκετϊν ερευνϊν θ εκπαίδευςθ του μάνατηερ είναι αυτι που μπορεί να 

διαχωρίςει και να διαφοροποιιςει τισ επιχειριςεισ που κα αποδεχτοφν μια απρόςμενθ 

πρόςκλθςθ για διεφρυνςθ ςε διεκνείσ αγορζσ από αυτζσ που κα τθν απορρίψουν. Θ 

ςυχνότθτα με τθν οποία πραγματοποιεί ο μάνατηερ ταξίδια ςτο εξωτερικό ςαφϊσ και 

επθρεάηει τθ διαδικαςία λιψθσ τθσ απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ, αφοφ ο μάνατηερ ζχει τθ 

δυνατότθτα να γνωρίςει τθν κουλτοφρα και τον πολιτιςμό των χωρϊν αυτϊν αλλά και τουσ 

όρουσ και τουσ κανόνεσ λειτουργίασ των αγορϊν τουσ με αποτζλεςμα να ςχθματίηει μια 
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ξεκάκαρθ αντίλθψθ για τθν επιλογι τθσ αγοράσ ςτθν οποία κα διεκνοποιθκεί θ επιχείρθςθ. 

(Reid, 1981)Ραράλλθλα, μια ακαδθμαϊκι εκπαίδευςθ κα αποτελζςει ζνα ςθμαντικό 

παράγοντα διότι κα ζχει αποκομίςει τα απαραίτθτα εφόδια όπωσ το «ανοιχτό μυαλό» για να 

αντιμετωπίςει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. Θ εμπειρία που κα αποκομίςει ο άνκρωποσ με 

το πζραςμα των χρόνων ςαφϊσ και ενκαρρφνει τθ διεκνοποίθςθ για αυτό όςο μεγαλφτερθ 

θλικία ζχει ο μάνατηερ τόςο πιο πικανό είναι να προχωριςει ςε διεκνοποίθςθ τθσ 

επιχείρθςθσ. (Cavusgil, Bilkey & Tesar,1979) Κατανοοφμε λοιπόν ότι όςο περιςςότερο 

ενθμερωμζνοσ και όςο περιςςότερο ςφαιρικζσ γνϊςεισ διακζτει ο άνκρωποσ που κα 

αποφαςίςει τελικά αν θ επιχείρθςθ πρζπει να διεκνοποιθκεί ι όχι τόςο περιςςότερο ικανόσ 

είναι να διαχωρίςει και να αξιολογιςει με το πλζον κατάλλθλο τρόπο  τισ ςυνκικεσ τθσ 

αγοράσ καταλιγοντασ ςτθν πιο επικερδι απόφαςθ για τθν επιχείρθςθ που εκπροςωπεί. 

(Reid, 1981) 

Ραράλλθλα όμωσ ςθμαντικό ρόλο παίηουν και κάποια άλλα χαρακτθριςτικά τθσ 

προςωπικότθτασ του μάνατηερ όπωσ θ προοδευτικότθτα και θ γνϊμθ του για τουσ κινδφνουσ 

και κατά πόςο ςτθ ηωι του επιλζγει τουσ πιο ριψοκίνδυνουσ δρόμουσ αντί να βαδίηει ςε 

ςτακερι τροχιά. (Cavusgil, Bilkey & Tesar,1979)  Πλοι οι παραπάνω παράγοντεσ μποροφν να 

οδθγιςουν ςτθ μείωςθ του κόςτουσ ςυλλογισ , μεταφοράσ και ερμθνείασ των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθ λιψθ τθσ ςωςτισ εξαγωγικισ απόφαςθσ. 

Σφμφωνα λοιπόν με τθν ζρευνα που ζχει πραγματοποιθκεί πάνω ςε αυτά τα 

χαρακτθριςτικά ζχουμε καταλιξει ςτο εξισ ςυμπζραςμα: 

2 :  Τα χαρακτθριςτικά που ζχει μια επιχείρθςθ και το εταιρικό τθσ προφίλ ςυνδζεται άμεςα 

με τα χαρακτθριςτικά και τισ αντιλιψεισ του μάνατηερ και κατ’ επζκταςθ με τθ διαδικαςία 

λιψθσ αποφάςεων που ςχετίηονται με τθ διεκνοποίθςθ. (Cicic, Patterson &  Shoham 1999)  

Σε αυτό το ςθμείο κα ιταν ςκόπιμο να εντάξουμε ςτθν γενικι κατθγορία των 

χαρακτθριςτικϊν του μάνατηερ και τθ ςτάςθ του απζναντι ςτουσ διακζςιμουσ πόρουσ τόςο 

τουσ οικονομικοφσ όςο και αυτοφσ που αναφζρονται ςτο ανκρϊπινο δυναμικό. Ριο 

ςυγκεκριμζνα οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ που ανικουν ςε αυτι τθν κατθγορία και 

επθρεάηονται από τθ ςτάςθ και τα χαρακτθριςτικά του μάνατηερ είναι θ γνϊμθ του για τθν 

πρόςλθψθ και τθν εκπαίδευςθ επιπρόςκετου προςωπικοφ,  θ ςυλλογι ςτοιχείων για 

διεκνείσ αγορζσ, θ ςυμμετοχι του ςε διεκνείσ δραςτθριότθτεσ κακϊσ και οι επιςκζψεισ του 

ςε διεκνείσ αγορζσ. Συμπεραςματικά λοιπόν καταλιγουμε  ότι μια ενδεχόμενθ απροκυμία 

του μάνατηερ να διακζςει αρκετζσ πθγζσ για δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με το 

ςχθματιςμό του εξαγωγικοφ προφίλ τθσ επιχείρθςθσ αλλά και με τθν ζναρξθ τθσ εξαγωγικισ 

δραςτθριότθτασ αποτελεί ςθμαντικό εμπόδιο για τθ διεκνοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Ζνασ 

κετικόσ προςανατολιςμόσ ςτο κζμα τθσ διεκνοποίθςθσ από τθν πλευρά τθσ διοίκθςθσ 

φανερϊνει τθν προκυμία τθσ να διακζςει ικανοποιθτικοφσ πόρουσ τόςο οικονομικοφσ όςο 

και ανκρϊπινουσ αλλά και τθν απαραίτθτθ διοικθτικι προςοχι ςτισ δραςτθριότθτεσ που 

ςχετίηονται με τθ διεκνοποίθςθ. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ αφοροφν:  
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 ςτθν αξιολόγθςθ των νζων πικανϊν αγορϊν 
 

 ςτο ςχθματιςμό των βαςικϊν πολιτικϊν που πρζπει να ακολουκθκοφν για μια 
επιτυχθμζνθ διεκνοποίθςθσ  

 

 ςτο ςχεδιαςμό τόςο τθσ παραγωγισ όςο και του μάρκετινγκ ζτςι ϊςτε να 
ανταποκρίνονται ςτισ νζεσ απαιτιςεισ των διεκνϊν αγορϊν 

 

 ςτθν πρόςλθψθ και ςτθν εκπαίδευςθ νζου προςωπικοφ   
 
Ραράλλθλα, ζνασ επιπρόςκετοσ παράγοντασ που ςχετίηεται με το μάνατηερ είναι θ 

προςωπικι του αντίλθψθ για το πόςο ελκυςτικι είναι μια ενδεχόμενθ εξαγωγικι 

δραςτθριότθτα για τθν επιχείρθςθ που εκπροςωπεί. Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να 

αναφζρουμε ότι ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηει και θ γνϊςθ του μάνατηερ για τισ διεκνείσ 

αγορζσ προκειμζνου να αξιολογιςει ςωςτά τθν πικανότθτα διεκνοποίθςθσ.(Reid ,1981)Μια 

ενδεχόμενθ λανκαςμζνθ εκτίμθςθ τθσ νζασ αγοράσ μπορεί να αποδειχτεί καταςτροφικι για 

τθν προςπάκεια διεκνοποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ.  Κατανοοφμε λοιπόν, οι μάνατηερ 

αναπτφςςουν τισ δικζσ  τουσ προςδοκίεσ και απόψεισ για τθν αποδοτικότθτα και τον κίνδυνο  

των εξαγωγϊν βαςιηόμενοι τόςο ςτθν προςωπικι τουσ εμπειρία όςο και ςε μελζτθ άλλων 

επιχειριςεων που ςυμμετζχουν ενεργά ςε εξαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ αλλά και ςτθν 

αντίλθψθ τουσ για τισ αλλαγζσ και τισ τάςεισ των διεκνϊν αγορϊν. Ζχει αποδειχτεί όμωσ, ότι 

όςο περιςςότερο οι μάνατηερ εμπλζκονται και ςυμμετζχουν ςτθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα 

τόςο γίνονται περιςςότερο αιςιόδοξοι και κετικοί ενϊ παράλλθλα μειϊνουν τισ υψθλζσ 

αντιλιψεισ  που είχαν ςτον παρελκόν για τον κίνδυνο.  Συγχρόνωσ, θ άποψθ και οι 

προτιμιςεισ  του μάνατηερ για τουσ οργανωςιακοφσ ςτόχουσ τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και για 

τθ ςθμαςία που δίνει ςτθν επίτευξθ του κάκε ςτόχου ξεχωριςτά είναι κακοριςτικισ 

ςθμαςίασ για τθ λιψθ μιασ απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ κακϊσ και για τθν άρτια ολοκλιρωςθ 

αυτισ τθσ προςπάκειασ. 

Ζνα ακόμα χαρακτθριςτικό τθσ προςωπικότθτασ του μάνατηερ που παίηει κακοριςτικό 

ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ του εξαγωγικοφ προφίλ τθσ επιχείρθςθσ είναι θ καινοτομικότθτα που 

τον χαρακτθρίηει. (Cavusgil, Bilkey &Tesar 1979)Αυτό ςυμβαίνει για τον απλό λόγο ότι ζνασ 

καινοτομικόσ μάνατηερ χαρακτθρίηεται ταυτόχρονα από υψθλό βακμό ανοχισ ςτον κίνδυνο, 

επικετικι και όχι αμυντικι ςτάςθ απζναντι ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων.  

Επομζνωσ, κατανοοφμε ότι θ διεφρυνςθ τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ φαίνεται να 

ςχετίηεται ςε μεγάλο βακμό με τισ προςδοκίεσ  που ζχει ο μάνατηερ για τθν κερδοφορία τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ κίνθςθσ επζκταςθσ ςε νζεσ διεκνείσ αγορζσ, με τθ γνϊμθ του για το 

τεχνολογικό πλεονζκτθμα  τθσ επιχείρθςθσ, με τθ ςυςτθματικι ζρευνα για ευκαιρίεσ 

διεκνοποίθςθσ  κακϊσ και με τθ γενικότερθ φπαρξθ εξαγωγικισ πολιτικισ. 

Σε αυτό το ςθμείο κα ιταν ςκόπιμο να χωρίςουμε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ τθν 

ανάπτυξθ των χαρακτθριςτικϊν προκειμζνου να ζχουμε μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα. Αρχικά 

ζχουμε τθν εξζταςθ τθσ διεκνοφσ εμπειρίασ εκτόσ του μάνατηερ και όλθσ τθσ διοικθτικισ 

ομάδασ ζτςι ϊςτε να αποκτιςουμε μια ςαφι εικόνα των ερεκιςμάτων που δζχεται θ 

επιχείρθςθ και του προςανατολιςμοφ που ζχει, ενϊ παράλλθλα εξετάηουμε και τον τρόπο με 

το οποίο ςυνδζεται θ παραπάνω εμπειρία με τθ διαδικαςία διεκνοποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ.  
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Από τον οριςμό ακόμα του management, που αναφζρεται ςτθ ςυλλογικι προςπάκεια τθσ 

ομάδασ διοίκθςθσ και τθσ επιρροισ τθσ και όχι ςτθν ατομικι προςπάκεια και επιρροι του 

μάνατηερ κατανοοφμε τθ ςυλλογικότθτα που διακρίνει το κζμα τθσ διεκνοποίθςθσ. Αυτό 

επιβεβαιϊνεται και από το γεγονόσ  ότι ζπειτα από ζρευνα ζχει αποδεχτεί ότι οι επιχειριςεισ 

που ζχουν «γεννθκεί  διεκνοποιθμζνεσ» ζχουν ιδρυκεί από μια ομάδα ατόμων με διεκνι 

εμπειρία. Ραρόμοια είναι και τα ευριματα τθσ ζρευνασ των Bloodgood, Sapienza και 

Almeida το 1995, θ οποία αποκάλυψε ότι όςο περιςςότερα μζλθ τθσ ομάδασ διοίκθςθσ 

χαρακτθρίηονται από διεκνείσ ορίηοντεσ τόςο περιςςότερο πικανό είναι  να διεκνοποιθκεί θ 

επιχείρθςθ που διοικοφν, καταλιγοντασ παράλλθλα ςτο παρακάτω ςχθματικό ςυμπζραςμα: 

 

Διάγραμμα 2: Σχζςθ ομάδασ διοίκθςθσ με βακμό διεκνοποίθςθσ (Reuber & Fisher , 1997, pp. 

810) 

Από το παραπάνω ςχιμα παρατθροφμε ότι υπάρχουν δφο πικανζσ ςυμπεριφορζσ, οι 

οποίεσ μπορεί να επθρεάςουν τελικά το βακμό τθσ διεκνοποίθςθσ μιασ επιχείρθςθσ . Θ 

πρϊτθ ςυμπεριφορά αφορά ςτθ χριςθ διεκνϊν ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν.(Reuber & Fisher 

, 1997)Σφμφωνα με τουσ Eisenhardt και Schoonhoven το 1996 όςο πιο ζμπειροι είναι οι 

μάνατηερ που διοικοφν μια επιχείρθςθ τόςο πιο εφκολα μποροφν να προβοφν ςτθ ςφναψθ 

ςτρατθγικϊν ςυμμαχιϊν ςε διεκνζσ επίπεδο και αυτό ςυμβαίνει διότι ζχουν τισ απαραίτθτεσ 

ικανότθτεσ να εντοπίςουν και να προςεγγίςουν τουσ κατάλλθλουσ ςυνεργάτεσ τθν 

κατάλλθλθ ςτιγμι. Αναμζνουμε λοιπόν ότι όςο μεγαλφτερθ διεκνι εμπειρία ζχει ο 

άνκρωποσ που κα λάβει τισ τελικζσ αποφάςεισ ςε μια επιχείρθςθ τόςο περιςςότερεσ 

πικανότθτεσ ζχει να αντιλθφκεί άμεςα και από πρϊτο χζρι τα πλεονεκτιματα που κα 

προςφζρει ςτθν επιχείρθςθ μια διεκνισ ςυνεργαςία, ενϊ κα μπορζςει να ιδρφςει και να 

κακιερϊςει ζνα διεκνζσ δίκτυο και τόςο πιο εφκολα κα μπορζςει να αναπτφξει ικανότθτεσ 

ςωςτισ διαπραγμάτευςθσ με επιχειριςεισ οι οποίεσ ζχουν διαφορετικι κουλτοφρα. (Reuber 

& Fisher , 1997) Επιπλζον, οι ςυνεργαςίεσ που ςχθματίηονται προκειμζνου να διευκολφνουν 

τθν είςοδο μιασ επιχείρθςθσ ςε μια διεκνι αγορά είναι αυτζσ που κα κακορίςουν και το 

βακμό τθσ διεκνοποίθςθσ. Πταν οι επιχειριςεισ βρίςκονται ςε ευάλωτθ ςτρατθγικι κζςθ , 

τότε μια επιτυχθμζνθ ςυνεργαςία κα μπορζςει να δθμιουργιςει ςυγκεκριμζνεσ πθγζσ όπωσ 

Ομάδα διοίκθςθσ 
με διεκνι εμπειρία

Χριςθ διεκνϊν 
ςτρατθγικϊν 
ςυμμαχιϊν 

Βακμόσ Διεκνοποίθςθσ 

Κακυςτζρθςθ ςτθν 
υιοκζτθςθ διεκνϊν 

πρακτικϊν
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οικονομικοφσ πόρουσ , δφναμθ αγοράσ και επιπλζον ικανότθτεσ ςτρατθγικισ επζκταςθσ. 

(Reid  1981) Αυτζσ οι πθγζσ είναι περιςςότερο ςθμαντικζσ όταν αφοροφν ςε νζα επιχείρθςθ 

με μειωμζνεσ πθγζσ πόρων, θ οποία προςπακεί να αναπτυχκεί και ςε διεκνζσ επίπεδο. 

Επιπροςκζτωσ,  οι ςτρατθγικζσ ςυμμαχίεσ μποροφν να προςφζρουν ςε νζεσ και μικρζσ 

επιχειριςεισ πόρουσ που ζχουν ανάγκθ χωρίσ να τουσ «αγοράςουν» γεγονόσ που ενιςχφει 

τθν ικανότθτα διεκνοποίθςθσ τουσ. Οι διεκνείσ ςυνεργαςίεσ παράλλθλα βοθκοφν και 

ενιςχφουν και τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςε περιοριςμζνεσ 

τοπικζσ αγορζσ να προςπακιςουν και να πετφχουν ςε μια εξαγωγικι δραςτθριότθτα. 

Κατανοοφμε λοιπόν, ότι όταν θ ομάδα διοίκθςθσ ζχει διεκνι εμπειρία, αυτόματα ζχει και τθν 

ικανότθτα να διαχειρίηεται με τον πλζον κατάλλθλο και ςωςτό τρόπο τισ ςτρατθγικζσ 

ςυνεργαςίεσ προκειμζνου να διεκνοποιθκοφν. Καταλιγουμε λοιπόν ςτα παρακάτω δφο 

καίρια ςυμπεράςματα (Reuber & Fisher , 1997): 

 Θ διεκνισ εμπειρία τθσ ομάδασ διοίκθςθσ ςχετίηεται με τθ ςφναψθ διεκνϊν 

ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν από τθν επιχείρθςθ 

 

 Θ ςφναψθ των διεκνϊν ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν φανερϊνει τθ ςχζςθ τθσ 

διεκνοφσ εμπειρίασ και του βακμοφ διεκνοποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ 

Θ δεφτερθ ςυμπεριφορά αφορά ςτθν ταχφτθτα με τθν οποία υιοκετοφνται οι διεκνείσ  

πρακτικζσ και ςυνεργαςίεσ μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. Οι επιχειριςεισ οι 

οποίεσ διεκνοποιοφνται ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα μετά από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ 

είναι περιςςότερο πικανό να αναπτφξουν πόρουσ κάτι που κακιςτά δφςκολο για αυτζσ να 

μετακινθκοφν και να επεκτακοφν εκτόσ τθσ τοπικισ αγοράσ. Ζπειτα από ζρευνεσ ζχει 

αποδεχτεί  ότι οι επιχειριςεισ οι οποίεσ ζχουν μακροχρόνια παρουςία ςτισ τοπικζσ αγορζσ 

πριν αρχίςει θ διεκνοποίθςθ τουσ, δεν υπερτεροφν ςε επίπεδα διεκνϊν πωλιςεων. 

Ραράλλθλα, ςφμφωνα με τον McDougal το 1994, μια ενδεχόμενθ κακυςτζρθςθ τθσ ειςόδου 

μιασ επιχείρθςθσ ςε μια νζα διεκνι αγορά μπορεί να αποβεί μοιραία και επιβλαβισ. Το 

βαςικό κομμάτι όμωσ τθσ διεκνοποίθςθσ δεν είναι μόνο το πότε πραγματοποιικθκε αλλά 

και για πόςο χρονικό διάςτθμα μια επιχείρθςθ παρζμεινε ςε μια διεκνι αγορά αλλά και θ 

ςυχνότθτα με τθν οποία πραγματοποιεί διεκνι βιματα. Θ εμπειρία και θ γνϊςθ των διεκνϊν 

αγορϊν δίνουν τθ δυνατότθτα ςτισ διοικιςεισ να λάβουν τθν απόφαςθ για διεκνοποίθςθ πιο 

ςφντομα και χωρίσ να αναπτφξουν πρακτικζσ ρουτίνασ που βαςίηονται ςτθν τοπικι αγορά.  

Σφμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω καταλιγουμε ςτα παρακάτω ςυμπεράςματα (Reuber & 

Fisher , 1997): 

 Θ διεκνισ εμπειρία τθ ομάδασ διοίκθςθσ ςχετίηεται με αρνθτικό τρόπο με τθν 

κακυςτζρθςθ τθσ επζκταςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςε διεκνείσ αγορζσ μετά τθν ζναρξθ τθσ 

λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ 

 

 Θ κακυςτζρθςθ τθσ επζκταςθσ μιασ επιχείρθςθσ μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ 

δείχνει τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ διεκνοφσ εμπειρίασ και του βακμοφ διεκνοποίθςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ. 
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3. Είδοσ Τπθρεςίασ και Σεχνολογία 

Ο τομζασ των υπθρεςιϊν είναι πολφ διαφορετικόσ από τον τομζα των προϊόντων. Οι 

υπθρεςίεσ ςφμφωνα με το ςυγκεκριμζνο υπόδειγμα κατθγοριοποιοφνται μεταξφ πζντε και 

πενιντα γενικϊν κατθγοριϊν. Διαφορετικζσ κατθγορίεσ υπθρεςιϊν απαιτοφν διαφορετικι 

ςτάςθ και αντιμετϊπιςθ τθσ κατάςταςθσ διεκνοποίθςθσ. Σφμφωνα λοιπόν με το 

ςυγκεκριμζνο μοντζλο ζχουμε τθν πρϊτθ γενικι κατθγορία υπθρεςιϊν που αναφζρεται ςτο 

ςϊμα των ανκρϊπων όπωσ προςταςία τθσ υγείασ και μεταφορά των επιβατϊν, ςτο μυαλό 

των ανκρϊπων όπωσ θ εκπαίδευςθ και οι υπθρεςίεσ πλθροφοριϊν, ςτισ υπθρεςίεσ που 

ςχετίηονται με φυςικά αγακά όπωσ τα κακαριςτιρια και θ κτθνιατρικι φροντίδα, ενϊ τζλοσ 

αναφζρεται και ςτα μθ απτά αγακά όπωσ οι νομικζσ ςυμβουλζσ και οι τραπεηικζσ υπθρεςίεσ. 

Θ δεφτερθ γενικι κατθγοριοποίθςθ αφορά ςτισ υπθρεςίεσ που χαρακτθρίηονται από ςυνεχι 

μεταφορά όπωσ θ καλωδιακι τθλεόραςθ, ςτισ διακριτζσ υπθρεςίεσ όπωσ θ εγγφθςθ 

επιςκευισ, ςτισ υπθρεςίεσ που χαρακτθρίηονται από τθ ςυμμετοχι του κοινοφ όπωσ είναι το 

κζατρο και τζλοσ ςτισ υπθρεςίεσ που δεν ζχει ςυμμετοχι το κοινό όπωσ το ραδιόφωνο. Θ 

τρίτθ κατθγοριοποίθςθ των υπθρεςιϊν αφορά ςτισ υπθρεςίεσ που προςαρμόηονται ςτισ 

απαιτιςεισ των καταναλωτϊν οι νομικζσ υπθρεςίεσ και οι υπθρεςίεσ υγείασ και ςτισ 

τυποποιθμζνεσ υπθρεςίεσ όπωσ θ μεταφορά επιβατϊν και τα εςτιατόρια. Υπάρχει και μια 

τζταρτθ κατθγορία υπθρεςιϊν που αναφζρεται ςτον τρόπο μεταφοράσ τθσ υπθρεςίασ. 

Συγκεκριμζνα, ζχουμε τισ υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ ο πελάτθσ πθγαίνει ςε ζνα single site όπωσ 

το κζατρο ι ςε multiple sites όπωσ τα εςτιατόρια αλλά παράλλθλα διαχωρίηονται και ςτισ 

υπθρεςίεσ οι οποίεσ μεταφζρονται ςτουσ καταναλωτζσ όπωσ το ταξί και ςτισ υπθρεςίεσ ςτισ 

οποίεσ οι καταναλωτζσ και οι οργανιςμοί υπθρεςιϊν ςυνεργάηονται, ζνα τζτοιο παράδειγμα 

είναι θ τοπικι τθλεόραςθ και οι τθλεφωνικζσ εταιρείεσ. Θ πζμπτθ κατθγορία αναφζρεται 

ςτισ υπθρεςίεσ που χαρακτθρίηονται από υλικό εξοπλιςμό και χαρακτθρίηονται από τθ 

παρεχόμενθ διευκόλυνςθ όπωσ οι αεροπορικζσ εταιρείεσ και τα ξενοδοχεία και ςε αυτζσ που 

χαρακτθρίηονται από τουσ ανκρϊπουσ όπωσ το κζατρο, οι ςυμβουλευτικζσ εταιρείεσ και οι 

οδοντιατρικζσ υπθρεςίεσ. Τζλοσ, ζχουμε το διαχωριςμό των υπθρεςιϊν ςε επαγγελματικζσ 

όπωσ οι νομικζσ υπθρεςίεσ οι λογιςτικζσ υπθρεςίεσ και οι μθχανολογικζσ υπθρεςίεσ και ςε 

μθ επαγγελματικζσ. (Cicic, Patterson &  Shoham 1999)  

Εναλλακτικά, οι υπθρεςίεσ μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε δφο απλζσ διαςτάςεισ. 

Θ πρϊτθ είναι οι «κακαρζσ» υπθρεςίεσ και ςυνικωσ είναι μθ απτζσ  (highly intangible). Οι 

υπθρεςίεσ αυτζσ μποροφν να είναι κακαρζσ ςε ζνα βακμό αλλά και να εμπεριζχουν υλικά 

αγακά. Στθν πραγματικότθτα, αυτόσ ο διαχωριςμόσ είναι παρόμοιοσ με τον αντίςτοιχο που 

ζχει κάνει ο Erramilli (1990) και αναφζρεται ςτο διαχωριςμό των υπθρεςιϊν ςε hard (απτζσ) 

και ςε soil (μθ απτζσ). Οιαπτζσ υπθρεςίεσ είναι περιςςότερο εμπλουτιςμζνεσ με υλικά αγακά 

και για αυτό το λόγο θ παραγωγι και θ κατανάλωςθ τουσ μπορεί να διαχωριςτεί. Τζτοιεσ 

υπθρεςίεσ μποροφν να εξαχκοφν. Θ δεφτερθ διάςταςθ βαςίηεται ςτο απαιτοφμενο επίπεδο 

ςυνεργαςίασ του παραγωγοφ του καταναλωτι. Επειδι οι υπθρεςίεσ που ανικουν ςε αυτι 

τθν κατθγορία απαιτοφν μεγάλο βακμό ςυνεργαςίασ του παραγωγοφ με τον καταναλωτι 

είναι πολφ δφςκολο να εξαχκοφν με τον παραδοςιακό τρόπο. Οι μθ απτζσ υπθρεςίεσ 

απαιτοφν για τον παραπάνω λόγο τρόπουσ ειςόδου υψθλότερου κινδφνου ςυγκριτικά με 

τουσ αντίςτοιχουσ τρόπουσ ειςόδου ςε διεκνείσ αγορζσ  των απτϊν υπθρεςιϊν. 

(Javalgi,Griffith & White , 2003) 



61 
 

Καταλιγουμε λοιπόν ςτα παρακάτω ςυμπεράςματα : 

3a :  Πςο πιο hard είναι μια υπθρεςία τόςο πιο υψθλό είναι το επίπεδο τθσ παραδοςιακισ 

εξαγωγισ και τόςο πιο υψθλι είναι θ τάςθ για διεκνοποίθςθ. (Cicic, Patterson &  Shoham 

1999)  

Επιπλζον, μερικζσ υπθρεςίεσ απαιτοφν ςε ζνα μεγάλο βακμό διαπροςωπικι 

επικοινωνία του παραγωγοφ με τον καταναλωτι, τζτοιεσ υπθρεςίεσ είναι οι ιατρικζσ , οι 

νομικζσ και άλλεσ. Ακόμα, όμωσ και όταν θ παραγωγι τζτοιων υπθρεςιϊν γίνει εφικτι με 

μικρι επαφι με τον καταναλωτι απαιτείται θ ανάπτυξθ προςωπικισ ςχζςθσ. 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα θλεκτρονικά ςυςτιματα αποτελοφν μια νζα ςθμαντικι 

εξζλιξθ και δίνει ϊκθςθ ςτισ εξαγωγζσ, όμωσ δεν μποροφν να αντικαταςτιςουν πλιρωσ τθν 

προςωπικι επαφι και τθν ανάγκθ ςυχνϊν ταξιδιϊν ςτισ διεκνείσ αγορζσ που εξάγει θ 

επιχείρθςθ. Ακόμα λοιπόν και για αυτζσ τισ υπθρεςίεσ ο παραγωγόσ πρζπει να είναι παρϊν 

ςτισ αγορζσ αυτζσ ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα. Μια υψθλι ςυχνότθτα φυςικισ 

παρουςίασ ςτισ αγορζσ αυτζσ απαιτεί και υψθλό κόςτοσ το οποίο αποτελεί αυτόματα μια 

υψθλότερου κινδφνου ςτρατθγικι. 

3b : Πςο λιγότερθ διαπροςωπικι επικοινωνία και επαφι απαιτείται μεταξφ παραγωγοφ και 

καταναλωτι των υπθρεςιϊν, τόςο υψθλότερθ είναι θ τάςθ για διεκνοποίθςθ τθσ 

επιχείρθςθσ. (Cicic, Patterson &  Shoham 1999)  

Ζχουμε παρατθριςει και προθγουμζνωσ ότι θ προθγμζνθ τεχνολογία επθρεάηει ςε 

μεγάλο βακμό τθσ επικυμίασ τθσ επιχείρθςθσ για ςυμμετοχι τθσ ςε διεκνείσ αγορζσ και κατ’ 

επζκταςθ επθρεάηει τθν εξαγωγικι τθσ διακεςιμότθτα. Ζτςι λοιπόν, θ διεκνοποίθςθ των 

υπθρεςιϊν αυξάνεται με ζντονο βακμό όταν ςυνοδεφεται από τεχνολογικζσ καινοτομίεσ. Για 

παράδειγμα, οι νομικζσ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ οι οποίεσ απαιτοφν ςτρατθγικζσ 

υψθλότερου κινδφνου ζχουν τθ δυνατότθτα να μειϊςουν τον ςυγκεκριμζνο κίνδυνο με τθ 

βοικεια τθσ τεχνολογίασ και τθσ εξελιγμζνθσ πλθροφόρθςθσ όπωσ θ χριςθ βίντεο κλιςεων 

και θλεκτρονικϊν μθνυμάτων. Για αυτοφσ τουσ λόγουσ θ τεχνολογία κακορίηει τθ ςχζςθ 

υπθρεςίασ και εξαγωγικισ τάςθσ. 

3c :  Το επίπεδο τθσ ανάπτυξθσ τθσ ςχετικισ πλθροφοριακισ τεχνολογίασ , κακορίηει και 

υποδεικνφει τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ υπθρεςίασ  και τθσ τάςθσ για διεκνοποίθςθ. Ραράλλθλα, 

μειϊνει τθν επιρροι τθσ πολιτιςμικισ απόςταςθσ πάνω ςτθ διαδικαςία τθσ διεκνοποίθςθσ 

και ςτον τρόπο ειςόδου ςτισ διεκνείσ αγορζσ. (Cicic, Patterson &  Shoham 1999)  

Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να αναφζρουμε ότι θ ταχφτατθ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ 

κάνει όλεσ τισ υπθρεςίεσ εφκολα προςβάςιμεσ ςε μεγάλθ γκάμα αγορϊν ςε διεκνζσ επίπεδο 

και τισ βοθκοφν να απομακρυνκοφν από τισ τοπικζσ αγορζσ. Επιπροςκζτωσ, ο παράγοντασ 

τθσ τεχνολογίασ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ καταναλωτζσ να «χρθςιμοποιοφν» τισ υπθρεςίεσ 

με τον ίδιο τρόπο από όλο τον κόςμο. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα τζτοιου είδουσ 

υπθρεςίασ είναι οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ των τραπεηϊν, οι οποίεσ πλζον παρζχουν ςτουσ 

καταναλωτζσ τθ δυνατότθτα να εκτελοφν τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ τισ οποίεσ πριν τθν 

τεχνολογικι ανάπτυξθ ιταν υποχρεωμζνοι να τισ εκτελοφν οι τραπεηίτεσ. Ραράλλθλα, οι 

καταναλωτζσ μποροφν να ζχουν άμεςθ και γριγορθ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ για τουσ 

λογαριαςμοφσ τουσ.  
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Ταυτόχρονα, με τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ ζχουμε και ανάπτυξθ τθσ «κοινωνίασ 

των πλθροφοριϊν». Θ ανάπτυξθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ κάνει μια ςειρά υπθρεςιϊν 

προςβάςιμεσ πλζον ςτο ευρφ κοινό χωρίσ ςυνοριακοφσ περιοριςμοφσ.  Σαν ςυνζπεια τθσ 

ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ, πολλζσ υπθρεςίεσ οι οποίεσ ςτο παρελκόν ιταν κακαρά τοπικζσ, 

πλζον μποροφν να εξαχκοφν ςε ζνα ευρφ φάςμα αγορϊν. Επομζνωσ, θ φυςικι ςυνφπαρξθ 

του παραγωγοφ τθσ υπθρεςίασ και του καταναλωτι πλζον μπορεί να αντικαταςτακεί από 

νζεσ τεχνολογικζσ μεκόδουσ , οι οποίεσ επιλφουν το παραπάνω πρόβλθμα. Συγκεκριμζνα, αν 

θ παραγωγι τθσ υπθρεςίασ μπορεί να γίνει ςε τοπικό επίπεδο από τουσ ίδιουσ τουσ 

καταναλωτζσ μπορεί να διευκολυνκεί από τθν ανάπτυξθ των τθλεπικοινωνιϊν. Πμωσ, δεν 

ςθμαίνουν τα παραπάνω ότι δεν ςυνεχίηουν να υπάρχουν υπθρεςίεσ οι οποίεσ απαιτοφν τθ 

φυςικι παρουςία του παραγωγοφ κακϊσ και τθ ςυνφπαρξθ του με τουσ καταναλωτζσ. Θ 

φυςικι παρουςία του παραγωγοφ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μπορεί να είναι απαραίτθτθ όχι 

μόνο για τθν παραγωγι τθσ υπθρεςίασ αλλά και για τθ ςωςτι παρουςίαςθ τθσ υπθρεςίασ 

ςτθ νζα διεκνι αγορά «καταπολεμϊντασ» με αυτόν τον τρόπο εμπόδια όπωσ θ κουλτοφρα, θ 

πολιτιςμικι απόςταςθ κακϊσ και θ γλϊςςα. Για αυτό το λόγο υπάρχουν ειδικζσ επιχειριςεισ 

ςυμβοφλων οι οποίεσ αναλαμβάνουν τθν ςωςτι παρουςίαςθ τθσ υπθρεςίασ αλλά και τθν 

κατάλλθλθ τροποποίθςθ τθσ για να ζχει μια επιτυχθμζνθ πορεία ςτθ διεκνι αγορά.  

Six – sector matrix 

 Είναι γεγονόσ ότι θ τεχνολογικι ςυνιςτϊςα κακϊσ και θ ραγδαία ανάπτυξθ τθσ 

δεν ζχει μόνο μια κακοριςτικι επιρροι ςτισ ευκαιρίεσ διεκνοποίθςθσ αλλά και ςτον τρόπο 

ειςόδου ςε μια νζα αγορά.  Με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ μποροφμε να υπερβοφμε ακόμα 

και το πιο αποτρεπτικό χαρακτθριςτικό μιασ υπθρεςίασ που είναι θ φυςικι παρουςία κατά 

τθ διάρκεια τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ.  

 Μποροφμε λοιπόν να ςτθριχτοφμε ςε ζνα μοντζλο για να κατανοιςουμε τισ 

πικανότθτεσ διεκνοποίθςθσ μιασ υπθρεςίασ. Το μοντζλο αυτό είναι το six-sector matrix και 

προζρχεται από τα δφο κφρια ηθτιματα : 

 τθ «φφςθ» τθσ υπθρεςίασ (κυρίωσ ςτο βακμό τθσ διαδραςτικότθτασ που 

απαιτείται ανάμεςα ςτον παραγωγό και τον καταναλωτι) 

 

 τον τρόπο με τον οποίο παραδίδεται θ υπθρεςία (για παράδειγμα το βακμό ςτον 

οποίο θ υπθρεςία εμπεριζχει φυςικά αγακά) 
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Σχθματικά ζχουμε : 

Σχιμα 6 : Six – sector Matrix ( Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 1999, pp.390) 

Ο οριηόντιοσ άξονασ μασ δείχνει τθν απαραίτθτθ διαδραςτικότθτα μεταξφ παραγωγοφ 

και καταναλωτι, θ οποία ςτουσ τομείσ 1,2 και 3  είναι χαμθλι ενϊ ςτουσ τομείσ 4,5 και 6 

είναι υψθλι. Ο κάκετοσ άξονασ δείχνει τθ ςυμμετοχι των αγακϊν ςτθν παρεχόμενθ 

υπθρεςία. 

Οι υπθρεςίεσ που ανικουν ςτον πρϊτο τομζα είναι περιοριςμζνεσ ςε ευκαιρίεσ 

διεκνοποίθςθσ ςτθν παροφςα τουσ μορφι. Ζνα παράδειγμα για να κατανοιςουμε το είδοσ 

των υπθρεςιϊν αυτϊν είναι θ παράδοςθ τθσ αλλθλογραφίασ.  Στο δεφτερο τομζα ζχουμε 

υπθρεςίεσ με χαμθλι διαδραςτικότθτα. Μερικά παραδείγματα είναι τα ξενοδοχεία και τα 

ταχυφαγεία τα οποία εμπεριζχουν αγακά και με αυτό τον τρόπο αυξάνουν τισ ευκαιρίεσ και 

τισ πικανότθτεσ τθσ διεκνοποίθςθσ. Στον τρίτο τομζα ζχουμε υπθρεςίεσ, οι οποίεσ είναι 

εφκολο να διεκνοποιθκοφν και να εξαχκοφν ςε ποικίλεσ αγορζσ και αυτό διότι οι 

ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ είναι πλιρωσ εμπλουτιςμζνεσ με αγακά. Μερικά χαρακτθριςτικά 

παραδείγματα είναι τα λογιςμικά, τα cd’s και οι ταινίεσ. Πςον αφορά ςτον τζταρτο τομζα 

περιλαμβάνονται υπθρεςίεσ όπωσ θ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, οι κλινικζσ μελζτεσ, θ 
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διαφιμιςθ, οι ιατρικζσ και οι αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ. Κατανοοφμε λοιπόν ότι ςε αυτόν τον 

τομζα ανικουν οι υπθρεςίεσ που είναι εντελϊσ άυλεσ. Σε αυτόν τον τομζα θ επαφι και θ 

επικοινωνία του παραγωγοφ και του καταναλωτι είναι άκρωσ απαραίτθτθ και αυτό 

δυςκολεφει ςε μεγάλο βακμό τθν εξαγωγι των ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν. Ο πζμπτοσ 

τομζασ περιλαμβάνει υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ εμπεριζχονται τόςο άνκρωποι όςο και αγακά, 

Για να επιτευχκεί λοιπόν θ διεκνοποίθςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν πρζπει να διατθρθκεί μια 

ιςορροπία ανάμεςα ςτα δφο μζρθ.  Τζλοσ, ςτον ζκτο τομζα  ανικουν υπθρεςίεσ οι οποίεσ 

χαρακτθρίηονται από αγακά αλλά και από μεγάλθ διαδραςτικότθτα παραγωγοφ και 

καταναλωτι. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ θ επαφι αυτι γίνεται μζςω μθχανθμάτων . 

Μερικά παραδείγματα για να κατανοιςουμε απόλυτα το είδοσ των υπθρεςιϊν αυτϊν είναι 

οι πωλιςεισ μζςω τθλεφϊνου ι μζςω διαδικτφου, οι θλεκτρονικζσ διαγνϊςεισ κλπ. Με τθν 

ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ αυτζσ οι υπθρεςίεσ αποκτοφν όλο και περιςςότερεσ ευκαιρίεσ 

διεκνοποίθςθσ, αφοφ για παράδειγμα ζνασ ευρωπαίοσ πολίτθσ μπορεί με τθ χριςθ του 

διαδικτφου ι μζςω του τθλεφϊνου να αποκτιςει αγακά και υπθρεςίεσ ακόμα και από άλλθ 

ιπειρο ανεξαρτιτου απόςταςθσ.  

Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο είναι ζνα χριςιμο εργαλείο και αυτό διότι μασ βοθκάει να 

κατθγοριοποιιςουμε τισ υπθρεςίεσ και να κατανοιςουμε τισ πικανότθτεσ διεκνοποίθςθσ. 

Για παράδειγμα, οι ςυμβουλευτικζσ, οι διαφθμιςτικζσ και οι αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ είναι 

περιςςότερο δφςκολο να διεκνοποιθκοφν ςε ςφγκριςθ με άλλεσ υπθρεςίεσ που εμπεριζχουν 

αγακά. Με τθν πάροδο του χρόνου κακϊσ και με τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ πολλζσ 

υπθρεςίεσ που ανικουν ςτουσ τομείσ  ζνα, δφο, τρία, τζςςερα και πζντε μποροφν να 

αλλάξουν τομζα και να πάνε ςτον ζκτο τομζα.  Ραράλλθλα, με τθ βοικεια του 

ςυγκεκριμζνου εργαλείου μια επιχείρθςθ μπορεί να επιλζξει με μεγαλφτερθ ευκολία τον 

κατάλλθλο τρόπο ειςόδου ςε μία νζα διεκνι αγορά ανάλογα με το είδοσ τθσ υπθρεςίασ. ( 

Kasper, Helsdingen &  Vriesjr, 1999) 

4. Εξωτερικό Περιβάλλον 

 Υπάρχουν αρκετοί παράγοντεσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ που επθρεάηουν 

τθ διαδικαςία τθσ διεκνοποίθςθσ μιασ επιχείρθςθσ.  Μερικοί από αυτοφσ είναι οι 

περιοριςμοί τθσ ιδιοκτθςίασ ςτθ διεκνι αγορά, θ αβεβαιότθτα, το μζγεκοσ τθσ αγοράσ, θ 

διακεςιμότθτα ςτρατθγικισ ςθμαςίασ ςυμμάχων και ςυνεργατϊν, οι περιοριςμζνεσ 

ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ ςτθν τοπικι αγορά, οι τοπικζσ κυβερνθτικζσ νομοκεςίεσ, θ 

επαγγελματικι παρουςία τθσ επιχείρθςθσ ςτθν τοπικι αγορά, το ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα τθσ επιχείρθςθσ. Ραράλλθλα όμωσ, υπάρχουν και παράγοντεσ του εξωτερικοφ 

περιβάλλοντοσ που αναφζρονται αποκλειςτικά ςτισ διεκνείσ αγορζσ όπωσ για παράδειγμα ο 

«χαρακτιρασ» του εμπορίου ςτθ νζα αγορά, θ νομοκεςία τθσ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ, το 

μζγεκοσ τθσ νζασ αγοράσ, θ δθμογραφικι και πολιτιςμικι απόςταςθ κακϊσ και θ 

διακφμανςθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ. Κατανοοφμε λοιπόν ότι τα χαρακτθριςτικά τθσ 

νζασ αγοράσ παίηουν καταλυτικό ρόλο ςτθν τελικι ςτάςθ τθσ διοίκθςθσ απζναντι ςτθν 

απόφαςθ τθσ διεκνοποίθςθσ.  
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Σχθματίηεται λοιπόν ζπειτα από ςθμαντικζσ ζρευνεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτθ 

διάρκεια των χρόνων το παρακάτω ςυμπζραςμα : 

4 : Θ τάςθ μιασ επιχείρθςθσ για να διεκνοποιθκεί ςχετίηεται με κετικό τρόπο με τισ 

αντιλιψεισ του μάνατηερ για τον τοπικό ανταγωνιςμό, για τθν ελκυςτικότθτα των διεκνϊν 

αγορϊν ςτόχων και θ διακεςιμότθτα τθσ πλθροφόρθςθσ, ενϊ παράλλθλα ςυνδζεται 

αρνθτικά με τισ αντιλιψεισ του μάνατηερ για το διεκνι ανταγωνιςμό κακϊσ και με τισ 

απαγορεφςεισ και τα εμπόδια ειςόδου ςτθ νζα αγορά. (Cicic, Patterson &  Shoham 1999)  

Στο εξωτερικό περιβάλλον ανικει και θ κυβζρνθςθ. Συγκεκριμζνα, (Cavusgil  & Naor, 

1987)όταν θ κυβερνθτικι πολιτικι είναι ςχεδιαςμζνθ να προςφζρει κίνθτρα ςτισ 

επιχειριςεισ που αφοροφν ςτθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα, επθρεάηει με κετικό τρόπο ςτθ 

λιψθ τθσ απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ. Για αυτό είναι απαραίτθτα,  τόςο κυβερνθτικά μζτρα  

τα οποία μειϊνουν τα πικανά εμπόδια που κα αντιμετωπίςουν οι επιχειριςεισ κατά τθ 

διαδικαςία τθσ διεκνοποίθςθσ τουσ, παρζχουν πλθροφορίεσ και ςτιριξθ ςε αυτζσ τισ 

επιχειριςεισ , όςο και προγράμματα που παρουςιάηουν και εξθγοφν τα πλεονεκτιματα τθσ 

διεκνοποίθςθσ με τθν προβολι διαφθμιςτικισ καμπάνιασ, ςεμιναρίων κλπ.  

5. Χαρακτθριςτικά  υμπεριφοράσ 

Ππωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει οι αντιλιψεισ των μάνατηερ, θ ςτάςθ τουσ, τα πιςτεφω 

τουσ κακϊσ και θ γνϊμθ τουσ επθρεάηουν τθν τάςθ και τθν τελικι απόφαςθ τθσ επιχείρθςθσ 

για διεκνοποίθςθ. (Cicic, Patterson &  Shoham 1999) Τα πιο ςθμαντικά χαρακτθριςτικά 

ςτοιχεία είναι θ ςτάςθ και θ αντίλθψθ που ζχει υιοκετιςει ο μάνατηερ απζναντι ςτισ 

εξαγωγζσ αλλά και απζναντι ςτουσ κινδφνουσ, τθν πολιτιςμικι απόςταςθ, τα εμπόδια και τα 

οφζλθ που ςυνδζονται με τθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα. Οι εξαγωγικζσ αντιλιψεισ 

ορίηονται ςαν τισ καταςτάςεισ και τισ ςυνκικεσ που αντανακλοφν τισ προτιμιςεισ και τισ 

προτεραιότθτεσ του μάνατηερ, οι οποίεσ κακοδθγοφν τθ διαδικαςία λιψθσ τθσ εξαγωγικισ 

απόφαςθσ. (Reid  1981) 

Ο ςυμπεριφορικόσ τομζασ περιλαμβάνει λοιπόν τθ ςτάςθ απζναντι ςτθ διεκνοποίθςθ, 

τθν εκτίμθςθ του μάνατηερ για τθ ςθμαςία των εξαγωγϊν για τθν επιχείρθςθ, τθν επάρκεια 

και τθ διακεςιμότθτα των πόρων τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και τθν αντίλθψθ απζναντι ςτισ 

διεκνείσ κουλτοφρεσ και ςτουσ διεκνείσ πολιτιςμοφσ. (Cicic, Patterson &  Shoham 1999) Τα 

αντιλθπτά από το μάνατηερ εμπόδια που ςχετίηονται με τθν εξαγωγικι διαδικαςία είναι 

αυτά που κακορίηουν τθ ςτάςθ τθσ επιχείρθςθσ απζναντι τόςο ςτθν ζναρξθ όςο  και ςτθ 

ςυνζχιςθ μιασ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ κακϊσ και ςτθ ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ ςε 

ανεπτυγμζνα ςτάδια διεκνοποίθςθσ. Μζςα ςε λογικά πάντα πλαίςια τα ςυγκεκριμζνα 

εμπόδια φαίνονται πιο ςθμαντικά ςτισ επιχειριςεισ που δεν ζχουν κάνει ποτζ ςτο παρελκόν 

ζναρξθ μιασ εξαγωγικισ προςπάκειασ από ότι ςε αυτζσ που ζχουν ςυμμετάςχει και ςτο 

παρελκόν ςε τζτοιου είδουσ προςπάκειεσ και κζλουν απλά να επαναλάβουν και να 

ςυνεχίςουν τθ ςυγκεκριμζνθ προςπάκεια. Αυτό ςυμβαίνει διότι οι επιχειριςεισ που ζχουν 

εξάγει και ςτο παρελκόν διακζτουν εμπειρία και γνϊςθ πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα και με 

αυτό τον τρόπο ζχουν αποκτιςει μια πιο ρεαλιςτικι αντίλθψθ για τα εμπόδια που 

προκφπτουν.  
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Ραράλλθλα, πρζπει να αναφζρουμε ότι οι επιχειριςεισ οι οποίεσ δεν ζχουν εξάγει 

εκτόσ από το γεγονόσ ότι αντιλαμβάνονται ςε μεγαλφτερο βακμό τουσ κινδφνουσ και τα 

εμπόδια , αντιλαμβάνονται και τα οφζλθ πιο ζντονα από τισ επιχειριςεισ που εξάγουν με 

τακτικό ρυκμό και αυτό ςυμβαίνει και πάλι λόγω τθσ ζλλειψθσ εμπειρίασ πάνω ςτθν 

αξιολόγθςθ αυτϊν των φαινομζνων. Θ αρνθτικι αντίλθψθ των επιχειριςεων που δεν 

εξάγουν για το κόςτοσ και τουσ κινδφνουσ μιασ προςπάκειασ διεκνοποίθςθσ δθμιουργοφν 

εμπόδια και κατ’ επζκταςθ μια αρνθτικι τάςθ απζναντι ςτισ εξαγωγζσ. Δεν απορρίπτουμε 

βζβαια και το ενδεχόμενο οι αποφάςεισ αυτζσ να επθρεάηονται και από το ζνςτικτο και τα 

πιςτεφω του μάνατηερ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ μασ όλα τα παραπάνω καταλιγουμε ςτο παρακάτω 

ςυμπζραςμα: 

5 : Πςο πιο κετικι είναι θ ςτάςθ του μάνατηερ απζναντι ςτθν πικανότθτα και ςτθ 

βιωςιμότθτα μιασ προςπάκειασ διεκνοποίθςθσ τόςο πιο υψθλι είναι θ τάςθ τθσ επιχείρθςθσ 

για διεκνοποίθςθ 

6. Κίνθτρα Εξαγωγών  

Ορίηουμε τα κίνθτρα των εξαγωγϊν ωσ τα οικονομικά αλλά και τα ανταγωνιςτικά 

ερεκίςματα τα οποία ωκοφν τθν επιχείρθςθ να ςκεφτεί το ενδεχόμενο τθσ διεκνοποίθςθσ. 

Ριςτεφουμε ότι τα κίνθτρα αυτά είναι μια ενδιάμεςθ μεταβλθτι θ οποία μπορεί να 

επθρεάηεται από το είδοσ τθσ υπθρεςίασ και παράλλθλα να καταλιξουν να επθρεάηουν τθν 

τάςθ για εξαγωγζσ τθσ επιχείρθςθσ. (Cicic, Patterson &  Shoham 1999)  

Οι κινθτιριεσ αυτζσ δυνάμεισ μποροφν να είναι τόςο εςωτερικζσ όςο και εξωτερικζσ. 

Οι εςωτερικοί παράγοντεσ περιλαμβάνουν τιε ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ, τθν περιοριςμζνθ ι 

κορεςμζνθ τοπικι αγορά, τισ προςδοκίεσ για βραχυπρόκεςμο ι μακροπρόκεςμο κζρδοσ, τθν 

καλφτερθ αξιοποίθςθ τθσ πλεονάηουςασ παραγωγικισ ικανότθτασ κακϊσ και τθ 

διαφοροποίθςθ. Οι εξωτερικοί παράγοντεσ περιλαμβάνουν μθ προςδοκϊμενεσ παραγγελίεσ 

από αγορζσ του εξωτερικοφ, κυβερνθτικά κίνθτρα, οικονομικζσ παροχζσ κακϊσ και 

πρόςκετεσ παροχζσ από το Εμπορικό Επιμελθτιριο. Ρολλζσ διεκνείσ αποφάςεισ που 

ςχετίηονται με τον τομζα του μάρκετινγκ ζχουν πολλαπλοφσ ςτόχουσ και κατά ςυνζπεια 

επθρεάηονται από πολλά και διαφορετικά κίνθτρα. Για τον παραπάνω λόγο χωρίηουμε τισ 

υπθρεςίεσ ςε δφο διαςτάςεισ και τισ κατθγοριοποιοφμε ςφμφωνα με τα κίνθτρα. 

Θ πρϊτθ διάκριςθ είναι μεταξφ client following (ακολουκοφν τουσ πελάτεσ) και  

market seeking (αναηιτθςθ αγοράσ). Οι επιχειριςεισ που αςχολοφνται με υπθρεςίεσ 

μποροφν να διεκνοποιθκοφν ακολουκϊντασ τουσ πελάτεσ τθσ οι οποίοι ζχουν 

διεκνοποιθκεί, χτίηοντασ με αυτόν τον τρόπο διευρυμζνθ τοπικι ςυνεργαςία. Εναλλακτικά, 

μια επιχείρθςθ μπορεί να επιλζξει να διεκνοποιθκεί και να επιλζξει μια νζα αγορά. Οι 

περιςςότερεσ επιχειριςεισ υπθρεςιϊν επιλζγουν να διεκνοποιθκοφν ακολουκϊντασ τουσ 

πελάτεσ τουσ ςτισ αγορζσ που εκείνοι επιλζγουν. Για αυτοφ του τφπου τισ επιχειριςεισ το 

κφριο και βαςικό κίνθτρο τθσ διεκνοποίθςθσ είναι θ εξυπθρζτθςθ των τοπικϊν – διεκνϊν 

πελατϊν τουσ.  
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Θ δεφτερθ διάκριςθ αφορά ςτο διαχωριςμό των κινιτρων ςε επικετικά και αμυντικά. 

Τα επικετικά κίνθτρα είναι ενεργά και ςτοχεφουν ςτθ δθμιουργία ανταγωνιςτικοφ 

πλεονεκτιματοσ για τθν επιχείρθςθ που διεκνοποιείται. Τα αμυντικά κίνθτρα είναι 

αντιδραςτικά ςε ερεκίςματα και προκλιςεισ του περιβάλλοντοσ. 

Συμπεραςματικά, καταλιγουμε ότι marketing seeking και τα επικετικά κίνθτρα είναι 

περιςςότερο ενεργθτικά από ότι client following  και τα αμυντικά κίνθτρα. Σχθματίηουμε 

λοιπόν τισ παρακάτω υποκζςεισ:  

P6a : Οι επιχειριςεισ που αςχολοφνται με υπθρεςίεσ όπωσ θ παροχι επαγγελματικϊν 

υπθρεςιϊν είναι περιςςότερο πικανό να διεκνοποιθκοφν ακολουκϊντασ τουσ πελάτεσ τουσ 

ι υιοκετϊντασ αμυντικά κίνθτρα 

6b : Πςο περιςςότερο υιοκετείται θ μζκοδοσ τθσ διείςδυςθσ ςε αγορζσ κακϊσ και τα 

επικετικά κίνθτρα, τόςο αυξάνεται θ τάςθ τθσ επιχείρθςθσ για διεκνοποίθςθ(Cicic, Patterson 

&  Shoham 1999)  

Σφμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω παρακζτουμε ζνα πίνακα ο οποίοσ περιζχει τα 

κυριότερα εςωτερικά και εξωτερικά κίνθτρα τόςο για τθν ζναρξθ όςο και για τθ ςυνζχιςθ τθσ 

εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ ( Crick & Chaudhry , 1997) : 

 
Εςωτερικά κίνθτρα 

 
Εξωτερικά κίνθτρα 

 
Ρίεςθ από τουσ ανταγωνιςτζσ  

 
Εκνικά προγράμματα προϊκθςθσ 
εξαγωγικϊν προγραμμάτων 

 
Δθμιουργία πλεονάςματοσ παραγωγισ 

 
Ευνοϊκζσ ςυναλλαγματικζσ διακυμάνςεισ 

 
Μείωςθ των πωλιςεων ςτθν τοπικι αγορά 

 
Ρλθροφόρθςθ για τισ διεκνείσ αγορζσ 

 
Κορεςμόσ ςτθν τοπικι αγορά 

 
Μείωςθ ςτουσ φόρουσ 

 
Μοναδικότθτα προϊόντοσ ι υπθρεςίασ 

 
Ευκαιρίεσ αφξθςθσ του αρικμοφ των αγορϊν 
και μείωςθσ του κινδφνου που ςχετίηεται με 
τισ εξαγωγζσ 

 
Ρλεονζκτθμα κζρδουσ 

Ευνοϊκζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ ςτισ χϊρεσ 
των αγορϊν ςτόχου 

 
Τεχνολογικό πλεονζκτθμα 

 

 
Απρόςμενεσ παραγγελίεσ από διεκνείσ 
αγορζσ  

 

 
Δθμιουργία οικονομιϊν κλίμακασ λόγω των 
επιπρόςκετων παραγγελιϊν 

 

Ρίνακασ 3: Κατάταξθ κινιτρων ( Crick & Chaudhry , 1997, pp. 164-165) 
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Σε γενικζσ γραμμζσ μια επιχείρθςθ υπθρεςιϊν όπωσ και κάκε άλλθ οικονομικι μονάδα 

αποφαςίηει να διεκνοποιθκεί κυρίωσ για τθν αφξθςθ των κερδϊν τουσ. Πμωσ, όπωσ ιςχφει 

και ςε όλεσ τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ δεν αρκεί ζνα και μόνο κίνθτρο για τθ λιψθ 

μιασ απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ. Ράντα είναι απαραίτθτοσ ζνασ ςυνδυαςμόσ παραγόντων. Τα 

κίνθτρα μποροφν να χωριςτοφν ςε proactive(ενεργθτικά ι αλλιϊσ κίνθτρα πρόλθψθσ) και ςε  

reactive (πακθτικά ι αλλιϊσ κίνθτρα αντίδραςθσ ςτισ αλλαγζσ των ανταγωνιςτικϊν 

ςυνκθκϊν). Ρολλζσ φορζσ θ απόφαςθ τθσ διεκνοποίθςθσ πθγάηει ςε κίνθτρα εκτόσ τθσ 

επιχείρθςθσ, τα οποία προκφπτουν για παράδειγμα από τουσ πελάτεσ. Αν μια μερίδα 

πελατϊν διεκνοποιθκεί τότε παρουςιάηεται θ πρόκλθςθ ςτθν επιχείρθςθ υπθρεςιϊν να τουσ 

ακολουκιςει και να ςαν αποτζλεςμα να διεκνοποιθκεί και αυτι με τθ ςειρά τθσ. Ζνα 

χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτισ τθσ περίπτωςθσ είναι οι εταιρείεσ λογιςμικοφ οι οποίεσ 

ςτθν πλειοψθφία τουσ διεκνοποιικθκαν επειδι τουσ ηιτθςαν οι πελάτεσ τουσ να τουσ 

επακολουκιςουν. Μζςα από αυτι τθ διαδικαςία θ επιχείρθςθ αποκτά ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα διότι ειςζρχεται ςε μια αγορά ςτθν οποία κα ζχει ιδθ μια μερίδα πελατϊν. 

Εκτόσ από τουσ πελάτεσ μποροφν να οδθγιςουν ςε διεκνοποίθςθ και τόςο οι 

ανταγωνιςτζσ όςο και το επίςθμο και ανεπίςθμο δίκτυο ςυνεργατϊν. Ρολλζσ φορζσ, μζςα 

από αυτό το δίκτυο μπορεί μια επιχείρθςθ να μάκει μια ευκαιρία και να τθν αξιοποιιςει. 

Ραράλλθλα, θ κατάςταςθ τθσ τοπικισ αγοράσ όπωσ ο ζντονοσ ανταγωνιςμόσ ι ο ζντονοσ 

κορεςμόσ τθσ,  μπορεί να οδθγιςει ςε επιτακτικι πολλζσ φορζσ διεκνοποίθςθ προκειμζνου 

να μθν καταρρεφςει ολόκλθρθ θ επιχείρθςθ. Κίνθτρο κα μποροφςε να αποτελζςει ακόμα και 

θ κυβερνθτικι πολιτικι όταν ευνοεί τθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα των επιχειριςεων 

παρζχοντασ τουσ ενδεχομζνωσ χρθματοδότθςθ ι άλλα οικονομικά κίνθτρα.  

Πλα τα παραπάνω ανικουν ςτθν κατθγορία των πακθτικϊν κινιτρων. Ραράλλθλα, 

υπάρχουν και ενεργθτικά κίνθτρα. Τα δίκτυα ςυνεργατϊν ανικουν και ςτισ δφο κατθγορίεσ 

ταυτόχρονα και αυτό ςυμβαίνει διότι υπάρχει αμφίδρομθ επικοινωνία ανάμεςα ςτθν 

επιχείρθςθ και ςτο δίκτυο. Θεωρείται και ενεργθτικό και διότι μπορεί θ επιχείρθςθ να μθν 

περιμζνει από το δίκτυο να τθν πλθροφοριςει αλλά το κινθτοποιιςει από μόνθ τθσ. Τζλοσ, 

μπορεί θ απόφαςθ για τθ διεκνοποίθςθ μιασ επιχείρθςθσ να ανικει ςε πρωτοβουλία τθσ 

διοίκθςθσ, θ οποία ζχει ελζγξει όλεσ τισ παραμζτρουσ και καταλιγει ςτθ λιψθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ απόφαςθσ. ( Lommelen & Matthyssens, 2005 )Τζλοσ κάκε επιχείρθςθ κάνει 

τον κατάλλθλο ςυνδυαςμό κινιτρων και από τισ δφο κατθγορίεσ. Συνικωσ ζνα και μόνο 

κίνθτρο δεν αρκεί για τθ λιψθ μιασ τόςο ςθμαντικισ απόφαςθσ.  

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Ακολουκεί ςχθματικι απεικόνιςθ των δυο κατθγοριϊν κινιτρων ( Lommelen & Matthyssens, 

2005 ): 

 
Πακθτικά Κίνθτρα 

 
 Ενεργθτικά κίνθτρα  
 

 
Διεκνοποίθςθ πελατϊν 
 

 
Ρρωτοβουλία διοίκθςθσ  
 

 
Απρόςμενεσ παραγγελίεσ από διεκνείσ 
αγορζσ 

 
Επίςθμο και Ανεπίςθμο δίκτυο 
πλθροφοριϊν για εφρεςθ ευκαιριϊν ςε 
διεκνείσ αγορζσ 
 

 
Ανταγωνιςτικι Ρίεςθ 

 
Τεχνολογικό πλεονζκτθμα ι μοναδικότθτα 
υπθρεςίασ 
 

 
Επίςθμα και ανεπίςθμα δίκτυα 
 

 
Οικονομίεσ κλίμακασ 

 
Μικρι και κορεςμζνθ τοπικι αγορά 
 

 

 
Κίνθτρα και αντικίνθτρα διεκνοφσ αγοράσ 
 

 

 
Εγγφτθτα ςτουσ διεκνείσ πελάτεσ και φπαρξθ 
ι μθ πολιτιςμικισ απόςταςθσ 
 

 

Ρίνακασ 3 : Κατάταξθ κινιτρων ςε ενεργθτικά και πακθτικά ( Lommelen & Matthyssens, 

2005, pp. 99 - 101) 

7. Πολιτιςμικι Απόςταςθ 

 Ο όροσ «πολιτιςμικι απόςταςθ» χρθςιμοποιείται για να υποδθλϊςει τθ διαφορά 

ςτθ γλϊςςα, ςτισ αξίεσ και ςτο πολιτικό ςφςτθμα μεταξφ τθσ τοπικισ αγοράσ και τθσ 

διεκνοφσ αγοράσ ςτόχου. Οι επιχειριςεισ ςυνθκίηουν να διεκνοποιοφνται ςε αγορζσ με τισ 

οποίεσ ζχουν ζνα παρόμοιο υπόβακρο. Το φαινόμενο τθσ πολιτιςμικισ απόςταςθσ  είναι πιο 

ζντονο ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ διεκνοποίθςθσ και εξαςκενοφν όςο προχωράει θ 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. Ραράλλθλα, είναι πιο ζντονο ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ και κυρίωσ 

για αυτζσ που είναι τεχνολογικά «ευαίςκθτεσ» . (Cicic, Patterson &  Shoham 1999)  

 Θεωρείται ότι θ πολιτιςμικι απόςταςθ είναι πιο ζντονθ και ςθμαντικι για τισ 

επιχειριςεισ υπθρεςιϊν από ότι για τισ επιχειριςεισ προϊόντων. Οι περιςςότερεσ υπθρεςίεσ 

απαιτοφν πιο ςυχνι παρουςία του παραγωγοφ ςε όλεσ τισ αγορζσ και αυτό ςυμβαίνει διότι 

είναι απαραίτθτθ θ ςυχνι επικοινωνία κακϊσ και θ ανάπτυξθ διαπροςωπικϊν ςχζςεων 

μεταξφ παραγωγοφ και καταναλωτι τθσ υπθρεςίασ. (Cicic, Patterson &  Shoham 1999) Σε 
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πολλζσ περιπτϊςεισ απαιτείται θ παρουςία του καταναλωτι ςτο ςθμείο παραγωγισ τθσ 

υπθρεςίασ μερικά τζτοια παραδείγματα είναι οι νομικζσ, οι ιατρικζσ και οι ςυμβουλευτικζσ 

υπθρεςίεσ. Για αυτοφσ τουσ λόγουσ είναι πιο δφςκολο να γεφυρϊςουμε το κενό που 

δθμιουργεί θ πολιτιςμικι απόςταςθ ςτθν περίπτωςθ που μιλάμε για υπθρεςίεσ και όχι για 

προϊόντα. (Reid  1981) 

Σφμφωνα με πολυάρικμεσ ζρευνεσ ζχει αποδειχτεί ότι ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 

οι μάνατηερ προςπακοφν να μειϊςουν αυτι τθν πολιτιςμικι απόςταςθ επιλζγοντασ ςτα 

πρϊτα τουλάχιςτον βιματα τθσ διεκνοποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ που εκπροςωποφν, αγορζσ 

παρόμοιεσ με τθν τοπικι αγορά. Θ αρχι τθσ ομοιότθτασ ςφμφωνα με τον Jaff το 1974 

υποδεικνφει ότι ςτα αρχικά ςτάδια είναι περιςςότερο πικανό να γίνει επιλογι μιασ αγοράσ 

χωρίσ μεγάλθ πολιτιςμικι απόςταςθ και με πολλά κοινά ςθμεία με τθν τοπικι αγορά ζτςι 

ϊςτε να απαιτείται θ μικρότερθ δυνατι προςαρμογι του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ που 

προςφζρει θ επιχείρθςθ, χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα ςτρατθγικζσ παρόμοιεσ με αυτζσ που 

χρθςιμοποιεί ςτθν τοπικι αγορά για τθν προϊκθςθ ι τθν εδραίωςθ του προϊόντοσ ι τθσ 

υπθρεςίασ. 

Για να ξεπεράςουμε τθν πολιτιςμικι απόςταςθ, οι επιχειριςεισ πρζπει να δϊςουν 

μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν αποτελεςματικι επικοινωνία και να βελτιϊςει τθν πολιτιςμικι τθσ 

ευαιςκθςία, μειϊνοντασ με αυτό τον τρόπο τθν επιρροι τθσ ςτθ διαδικαςία διεκνοποίθςθσ. 

Συμπεραςματικά, κατανοοφμε ότι θ πολιτιςμικι απόςταςθ κακορίηει τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ 

τάςθσ για διεκνοποίθςθ και τθσ επιλογισ τθσ αγοράσ. Ζχουμε λοιπόν το ςχθματιςμό τθσ 

παρακάτω υπόκεςθσ (Cicic, Patterson &  Shoham 1999):  

7 : Θ πολιτιςμικι απόςταςθ επθρεάηει τθν τάςθ για διεκνείσ πωλιςεισ και κακορίηει τθ 

ςχζςθ μεταξφ τθσ τάςθσ για διεκνείσ πωλιςεισ και τθσ επιλογισ αγοράσ ςτόχου.  

Θ πολιτιςμικι απόςταςθ ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτθν ψυχικι απόςταςθ που γίνεται 

αντιλθπτι κατά τθ διαδικαςία τθσ διεκνοποίθςθσ και αυτό φαίνεται από τον οριςμό τθσ 

ψυχικισ απόςταςθσ θ οποία αποτελείται παράγοντεσ που εμποδίηουν ι διαταράςςουν τθ 

ροι των πλθροφοριϊν μεταξφ τθσ επιχείρθςθσ και τθσ νζασ αγοράσ. Ενδεικτικά αναφζρουμε 

τα κυριότερα παραδείγματα διαφορϊν: 

 Στθ γλϊςςα  
 
 Στο πολιτιςμό  
 
 Στο πολιτικό ςφςτθμα 
 
 Στο επίπεδο τθσ μόρφωςθσ 
 
 Στο επίπεδο τθσ βιομθχανικισ ανάπτυξθσ 
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Κατανοοφμε ότι θ ψυχικι απόςταςθ ςαν παράμετροσ τθσ πολιτιςμικισ απόςταςθσ 

είναι κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για (Dow, 2009): 

 Τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ  
 
 Τθν απόφαςθ τθσ επιλογισ τθσ νζασ αγοράσ 
 
 Τθν απόφαςθ του τρόπου ειςόδου ςτθ νζα αγορά 
 
 Τθ διεκνι απόδοςθ ςτθν οποία ςτοχεφει 
 
 Το βακμό τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςτθ νζα αγορά 
 
 Τθν υιοκζτθςθ και άλλων διεκνϊν πρακτικϊν 
 
      Με τθν πολφχρονθ λοιπόν ζρευνα ζχουμε καταλιξει ςε αρκετά χριςιμα 

ςυμπεράςματα τα οποία και παρακζτουμε παρακάτω. 

Τα υψθλά επίπεδα τθσ «διεκνοφσ μετανάςτευςθσ» και θ αφξθςθ των διεκνϊν ταξιδιϊν 

επθρεάηουν το ςχθματιςμό τθσ αντίλθψθσ τθσ ψυχικισ απόςταςθσ. Κατανοοφμε λοιπόν ότι 

οι αντιλιψεισ  για τθ ψυχικι απόςταςθ ανάμεςα ςτθ μθτρικι αγορά και ςτθ νζα αγορά 

ςχετίηεται με κετικό τρόπο με τισ διαφορζσ ςτθ γλϊςςα, ςτθ κρθςκεία, ςτο επίπεδο τθσ 

εκπαίδευςθσ, ςτθ βιομθχανικι ανάπτυξθ και ςτο πολιτικό ςφςτθμα. (Javalgi,Griffith & 

White , 2003) (Dow, 2009) 

Θ ευχζρεια και θ γνϊςθ των ξζνων γλωςςϊν ορίηεται ςαν τθ γνϊςθ εκτόσ από τθ 

μθτρικι γλϊςςα και άλλων. Αυτόσ ο παράγοντασ είναι πολφ ςθμαντικόσ διότι μειϊνει τθν 

αίςκθςθ τθσ απόςταςθσ αφοφ θ ομάδα διοίκθςθσ μπορεί να επικοινωνιςει με μεγαλφτερθ 

ευκολία με τόςο με τουσ πελάτεσ τθσ ςτθ νζα αγορά αλλά και με τουσ ςυνεργάτεσ τθσ ςε 

αυτι. Για παράδειγμα, ζνασ Καναδόσ μάνατηερ που γνωρίηει κινζηικα και  του οποίου θ 

επιχείρθςθ αποφαςίηει να διεκνοποιθκεί ςε μια κινεηικι αγορά μπορεί να αντιλθφκεί με 

μεγαλφτερθ ευκολία τθν κουλτοφρα τθσ αγοράσ αλλά παράλλθλα μπορεί να επικοινωνιςει 

με τον πλζον κατάλλθλο τρόπο τα μθνφματα που επικυμεί ςτθ νζα αγορά. Αυτό ςαφϊσ ζχει 

ςαν αποτζλεςμα να μθν αντιλαμβάνεται τθν απόςταςθ των δφο αγορϊν τόςο μεγάλθ και να 

είναι κετικόσ απζναντι ςτθ προςπάκεια τθσ επιχείρθςθσ  που εκπροςωπεί  για διεκνοποίθςθ 

ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά. Επομζνωσ, θ ευχζρεια και θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν από τα άτομα 

που απαρτίηουν τθν ομάδα διοίκθςθσ μειϊνει τθν αντίλθψθ τθσ ψυχικισ απόςταςθσ 

ανάμεςα ςτισ αγορζσ 

Ζνασ παρόμοιοσ ιςχυριςμόσ κα μποροφςε να ςτακεί και για τθν περίπτωςθ τθσ γνϊςθσ  

τθσ κρθςκείασ που υπάρχει ςτθ νζα αγορά. Θ γνϊςθ τθσ κρθςκείασ από τθν πλευρά τθσ 

ομάδασ διοίκθςθσ επθρεάηει τθν άποψθ για τθν απόςταςθ και ζχει ςαν αποτζλεςμα να τθ 

«μειϊνει» ςτα μάτια τουσ. (Javalgi,Griffith & White , 2003) Για παράδειγμα, ζνασ γερμανόσ 

μάνατηερ οποίοσ γνωρίηει τθ μουςουλμανικι κρθςκεία και τισ παραμζτρουσ τθσ , μπορεί να 

υιοκετιςει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πρακτικζσ προκειμζνου να προςαρμόςει τθν υπθρεςία που 

προςφζρει ςτα δεδομζνα τθσ νζασ μουςουλμανικισ αγοράσ προκειμζνου να γίνει αποδεκτι.  
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Κατανοοφμε λοιπόν ότι θ γνϊςθ άλλων κρθςκειϊν από τα άτομα που απαρτίηουν τθν ομάδα 

διοίκθςθσ μειϊνει τθν αντίλθψθ τθσ ψυχικισ απόςταςθσ ανάμεςα ςτισ αγορζσ (Dow, 2009) 

Τα παραπάνω ιςχφουν και για τθν επίκτθτθ γνϊςθ, θ οποία παίηει κακοριςτικό ρόλο 

και αυτι με τθ ςειρά τθσ ςτθ διεκνοποίθςθ και μπορεί να αποκτθκεί μόνο με απευκείασ 

εμπειρία. Γενικά ςε όλουσ τουσ τομείσ όςο ζνασ άνκρωποσ αποκτά ςε μια ξζνθ χϊρα τόςο 

περιςςότερο εναρμονίηεται μαηί τθσ. Ζτςι γίνεται και ςτον τομζα των επιχειριςεων, όςο μια 

επιχείρθςθ αποκτά εμπειρία και γνϊςθ που ςχετίηονται με τθ διεκνοποίθςθ τόςο μειϊνεται 

και θ αντίλθψθ τθσ απόςταςθσ μεταξφ των αγορϊν. Για παράδειγμα, ζνασ Τοφρκοσ υπικοοσ 

ο οποίοσ θγείται μιασ ομάδασ διοίκθςθσ ςε μια επιχείρθςθ και ζχει ταξιδζψει αρκετζσ φορζσ 

ςτισ Θ.Ρ.Α. ι ακόμα ζχει ςπουδάςει εκεί και ζχει ηιςει για κάποιο χρονικό διάςτθμα εκεί 

ζςτω και μικρό αντιλαμβάνεται μειωμζνθ τθν απόςταςθ μεταξφ τθσ τουρκικισ και τθσ 

αγοράσ των Θ.Ρ.Α.  από ότι ζνασ αντίςτοιχοσ ςυνάδελφοσ του ο οποίοσ δεν είχε καμία ςχζςθ 

με τισ Θ.Ρ.Α. πριν πραγματοποιθκεί θ διεκνοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Συμπεραίνουμε  

λοιπόν ότι, ο βακμόσ ςτον οποίο ζχει ταξιδζψει ι ζχει ηιςει κάποιο μζλοσ τθσ ομάδασ 

διοίκθςθσ ςε μια ξζνθ χϊρα μειϊνει τθν απόςταςθ τθσ από τθ μθτρικι και ευνοεί τθν 

διεκνοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ 

Εκτόσ από τα παραπάνω ςθμαντικό ρόλο παίηει και θ θλικία των ατόμων που 

απαρτίηουν τθν ομάδα διοίκθςθσ και αυτό ςυμβαίνει διότι θ θλικία ςυνδζεται με τα πιςτεφω 

και τισ αντιλιψεισ. Ζνασ νζοσ ςε θλικία μάνατηερ είναι περιςςότερο ανκεκτικόσ ςτισ αλλαγζσ 

και περιςςότερο πρόκυμοσ να υιοκετιςει ριψοκίνδυνεσ πρακτικζσ. Συχνά, ζνασ μάνατηερ με 

μεγαλφτερθ θλικία παρουςιάηει μια ιςχυρι αντίδραςθ απζναντι ςτισ αλλαγζσ αλλά και ςτθν 

πικανότθτα διεκνοποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Οπότε, θ ςχζςθ μεταξφ τθσ πραγματικισ 

απόςταςθσ και τθσ αντιλθπτισ απόςταςθσ ανάμεςα ςε δφο αγορζσ μπορεί να επθρεαςτεί 

από τθν θλικία των ατόμων που απαρτίηουν τθν ομάδα διοίκθςθσ, αποδεικνφοντασ ότι ςυχνά 

ο μικρότεροσ μζςοσ όροσ θλικίασ μειϊνει αυτι τθν απόςταςθ 

Το επίπεδο τθσ εκπαίδευςθσ ςυνδζεται με το «ανοιχτό μυαλό», τθν ανκεκτικότθτα 

ςτθν αλλαγι και τθ δεκτικότθτα ςτθν καινοτομία. Ζνασ μάνατηερ με υψθλό επίπεδο 

μόρφωςθσ δείχνει μεγαλφτερθ κατανόθςθ ςτισ διαφορζσ μεταξφ των χωρϊν και κατ’ 

επζκταςθ  των διεκνϊν αγορϊν. Συγκεκριμζνα, το επίπεδο τθσ μόρφωςθσ και τθσ 

εκπαίδευςθσ μειϊνει τθ δφναμθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ τθσ πραγματικισ εξωγενοφσ απόςταςθσ 

και τθσ αντιλθπτισ απόςταςθσ των αγορϊν. Καταλιγουμε λοιπόν ςτο ςυμπζραςμα ότι ,όςο 

αυξάνεται το επίπεδο τθσ μόρφωςθσ των ατόμων που απαρτίηουν τθν ομάδα διοίκθςθσ  

τόςο περιςςότερο μειϊνεται θ αντιλθπτι απόςταςθ μεταξφ τθσ μθτρικισ αγοράσ και τθσ 

νζασ διεκνοφσ αγοράσ 

Τα παραπάνω ιςχφουν  και για τθ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν. Ζχει αποδειχτεί ότι κάκε 

άνκρωποσ , ο οποίοσ γνωρίηει αρκετζσ γλϊςςεσ εκτόσ τθσ μθτρικισ τουσ δεν κεωροφν πολφ 

δφςκολο να μάκουν και άλλθ μια. Στον τομζα τθσ διεκνοποίθςθσ τϊρα, ακόμα και αν τα 

άτομα τθσ διοίκθςθσ γνωρίηουν πολλζσ γλϊςςεσ αλλά καμία από αυτζσ δεν αποτελεί τθ 

μθτρικι γλϊςςα τθσ χϊρασ ςτθν οποία βρίςκεται θ νζα διεκνισ αγορά, ζχουν επθρεαςτεί και 

δεν κεωροφν μεγάλεσ τισ αποςτάςεισ των αγορϊν. Θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν ςυχνά 

ςυνδζεται και με τθ γνϊςθ των κουλτουρϊν των χωρϊν αυτϊν.  Επομζνωσ, όςο αυξάνεται το 

επίπεδο τθσ γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν από των ατόμων που απαρτίηουν τθν ομάδα διοίκθςθσ  
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τόςο περιςςότερο μειϊνεται θ αντιλθπτι απόςταςθ μεταξφ τθσ μθτρικισ αγοράσ και τθσ 

νζασ διεκνοφσ αγοράσ 

Θ γενικι διεκνισ εμπειρία και γνϊςθ τθν οποία αποκτά θ επιχείρθςθ όταν 

επεκτείνεται ςε μια κοντινι ψυχικά αγορά τθσ επιτρζπει ςτθν πορεία να επεκτακεί ςε πιο 

μακρινζσ αγορζσ χωρίσ αμφιβολίεσ και αίςκθμα αναςφάλειασ. Επομζνωσ, όςο αυξάνεται το 

επίπεδο τθσ διεκνοφσ εμπειρίασ των ατόμων  που απαρτίηουν τθν ομάδα διοίκθςθσ  τόςο 

περιςςότερο μειϊνεται θ αντιλθπτι απόςταςθ μεταξφ τθσ μθτρικισ αγοράσ και τθσ νζασ 

διεκνοφσ αγοράσ  (Dow, 2009) 

8. Επιλογι Αγοράσ και Σρόποσ Ειςόδου 

Πταν μια επιχείρθςθ αποφαςίηει να ειςαχκεί ςε μια νζα αγορά, πρζπει να επιλζξει ζνα 

τρόπο ειςόδου ςτθ νζα αγορά αλλά και μια κεςμικι ρφκμιςθ για τθν οργάνωςθ και τθ 

διεξαγωγι των διεκνϊν επιχειρθματικϊν ςυναλλαγϊν τθσ. Από τθ ςτιγμι που θ επιλογι του 

τρόπου ειςόδου μιασ επιχείρθςθσ ςε μια νζα αγορά παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθ 

διαμόρφωςθ τθσ απόδοςθσ τθσ επιχείρθςθσ, κεωρείται επιχειρθματικι απόφαςθ μζγιςτθσ 

ςθμαςίασ και ςοβαρότθτασ. (Cicic, Patterson &  Shoham 1999)  

Οι επιχειριςεισ ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν τον τρόπο ειςόδου ςτθ νζα αγορά 

από μια μεγάλθ ποικιλία εναλλακτικϊν τρόπων. Για παράδειγμα, οι εξαγωγικζσ επιχειριςεισ 

μποροφν να επιλζξουν ανάμεςα ςτισ παρακάτω εναλλακτικζσ : 

 Εξαγωγζσ μζςω ανεξάρτθτων μεςαηόντων  
 Εξαγωγζσ μζςω ολοκλθρωμζνων καναλιϊν που ανικουν ςτθν ίδια τθν επιχείρθςθ 
 
 Άμεςθ εξαγωγι 

 
 Εξαγωγζσ ακολουκϊντασ τουσ βαςικοφσ πελάτεσ  ςτισ διεκνείσ  αγορζσ  

 
Πταν οι βαςικοί πελάτεσ μια επιχείρθςθσ είναι διεκνείσ  είναι ςυνθκιςμζνο φαινόμενο 

θ επιχείρθςθ να τουσ ακολουκεί ζτςι ϊςτε να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ τουσ ςε όλεσ τισ 

αγορζσ. Είναι επικίνδυνο να μθν προβεί ςε αυτι τθν ενζργεια διότι υπάρχει θ πικανότθτα ο 

πελάτθσ μετά να απομακρυνκεί από αυτι αν βρει μια άλλθ που να τουσ παρζχει τθν ίδια 

ακριβϊσ υπθρεςία ςε όλεσ τα αγορζσ.  

 Διεκνοποίθςθ μζςω θλεκτρονικοφ μάρκετινγκ 

Το θλεκτρονικό μάρκετινγκ ςαν μζκοδοσ διεκνοποίθςθσ επιτρζπει ςτθν επιχείρθςθ 

που επικυμεί να διεκνοποιθκεί, τθ δυνατότθτα να το κάνει χωρίσ να υπάρξει μετακίνθςθ τθσ 

από τθν τοπικι.  Αυτό μπορεί να το επιτφχει με τθ  βοικεια τθσ τεχνολογίασ. 

Οι επιχειριςεισ μποροφν όμωσ να παράγουν τα δικά τουσ προϊόντα ι τισ δικζσ τουσ 

υπθρεςίεσ ςτθ νζα αγορά ςυμβατικϊν μεκόδων όπωσ θ αδειοδότθςθ κα θ δικαιόχρθςθ, ι 

μζςω απευκείασ επζνδυςθσ όπωσ διάπραξθ κοινοπραξιϊν και ίδρυςθσ κυγατρικϊν υπό τον 

πλιρθ ζλεγχο των μθτρικϊν εταιρειϊν.  
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Οι ςτρατθγικζσ ειςόδου ποικίλλουν όμωσ και ανάλογα με το είδοσ τθσ υπθρεςίασ αλλά 

και με το ςτόχο που ζχει κζςει ο μάνατηερ. Μια επιχείρθςθ μπορεί αρχικά να επιλζξει τθν 

ειςαγωγι τθσ ςε μικρό αρικμό πολλά υποςχόμενων αγορϊν και να αναπτυχκεί εκεί, ενϊ ςτθ 

ςυνζχεια μπορεί να ςυνεχίςει τθ διεκνοποίθςθ τθσ με τθ μετακίνθςθ τθσ ςε λιγότερο 

επικερδισ αγορζσ, με ςτόχο τθν εδραίωςθ του ονόματοσ τθσ. Εναλλακτικά, μια επιχείρθςθ 

μπορεί να επιλζξει τθν ταυτόχρονθ ειςαγωγι ςε πολλζσ πικανζσ αγορζσ, ςτοχεφοντασ ςτθν 

αρχικά μεγάλθ διείςδυςθ. (Reid  1981) Θ ζμφαςθ δίνεται κυρίωσ ςε μια διαδικαςία τριϊν 

ςταδίων, το ςτάδιο τθσ αρχικισ διεκνοποίθςθσ, το ςτάδιο τθσ διεκνοφσ παραγωγισ και τζλοσ 

το ςτάδιο τθσ κακιζρωςθσ τθσ διεκνοφσ επιχείρθςθσ. 

Το πρϊτο μζροσ τθσ εξαγωγικισ διαδικαςίασ περιλαμβάνει τον περιοριςμό του 

αρικμοφ των υποψιφιων διεκνϊν αγορϊν. Θ επιλογι τθσ αγοράσ είναι αναπόςπαςτο 

κομμάτι τθσ διαδικαςίασ λιψθσ τθσ απόφαςθσ για διεκνοποίθςθ και περιλαμβάνει με τθ 

ςειρά τθσ τθ μελζτθ και τθν αξιολόγθςθ όλων των πικανϊν εξαγωγικϊν αγορϊν που είναι 

γνωςτζσ με τον όρο « market space» που κα μποροφςαν να ςυμπεριλθφκοφν ςτθ ςυνολικι 

διεκνοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Αναμφίβολα κα υπάρχουν αγορζσ μζςα ςτο market space οι 

οποίεσ κα είναι ακατάλλθλεσ για τθν επιχείρθςθ και το ςτόχο τθσ με αποτζλεςμα τον 

αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία επιλογισ μειϊνοντασ ζτςι τισ υποψιφιεσ αγορζσ. Στθ 

ςυνζχεια οι αγορζσ που υπάρχουν χωρίηονται ςε δυο ευρείεσ κατθγορίεσ θ μια 

ανταποκρίνεται ςτισ προςδοκίεσ του μάνατηερ και θ άλλθ ςτισ απαιτιςεισ τθσ επιχείρθςθσ. 

Ρρζπει ςε αυτό το ςθμείο να βροφμε αυτζσ που ςυγκλίνουν και ενϊνουν τισ δφο κατθγορίεσ 

περιορίηοντασ ακόμα περιςςότερο τισ υποψιφιεσ αγορζσ. Κατανοοφμε λοιπόν ότι θ επιλογι 

τθσ αγοράσ αποτελεί κομβικό ςθμείο τθσ διαδικαςίασ. 

Ρρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ  ότι μελετάμε ζνα κόςμο ςτον οποίο τόςο οι αγορζσ 

όςο και οι δομζσ που τισ χαρακτθρίηουν ζχουν αλλάξει ριηικά με το πζραςμα του χρόνου. 

Αυτό ςθμαίνει ότι και οι διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται για να διεκνοποιθκεί μια 

επιχείρθςθ  ζχουν και αυτζσ με τθ ςειρά τουσ αλλάξει ςε ςθμαντικό βακμό. Κατανοοφμε 

λοιπόν ότι το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο ο μάνατηερ καλείται να λάβει τθν απόφαςθ τθσ 

διεκνοποίθςθσ είναι αρκετά ρευςτό και αρκετά διαφορετικό από ότι ιταν ςτο παρελκόν. 

Ταυτόχρονα με τισ παραπάνω αλλαγζσ, πραγματοποιοφνται και αλλαγζσ ςτθν ορολογία που 

χρθςιμοποιείται για τθν εξαγωγικι προςπάκεια. Οι επικρατζςτεροι όροι μζςα ςτο πζραςμα 

των χρόνων είναι διεκνισ προςανατολιςμόσ, διεκνοποίθςθ, εξαγωγικό προςανατολιςμό και 

τζλοσ προςανατολιςμόσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ. Ο τελευταίοσ όροσ μασ επιτρζπει να 

προςεγγίςουμε το κζμα τθσ διεκνοποίθςθσ με μεγαλφτερθ ακρίβεια. Αντιπροςωπεφει ζνα 

μζτρο για τισ αντιλθπτζσ διαφοροποιιςεισ μεταξφ τθσ διεκνοφσ αγοράσ και τθσ τοπικισ ςε 

επίπεδο οικονομικϊν ςυνκθκϊν, πολιτιςμικϊν και πολιτικϊν ςυνκθκϊν. (Reid  1981) Κάκε 

διεκνισ αγορά μπορεί να γίνει αντιλθπτι από τον άνκρωπο που κα αποφαςίςει για τθ 

διεκνοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ με διαφορετικό τρόπο αξιολογϊντασ με άλλα κριτιρια τθσ 

ςυνκικεσ τθσ νζασ αγοράσ και επιλζγοντασ τελικά διαφορετικό τρόπο ειςόδου ςε αυτι.  

Οι επιχειριςεισ που προςφζρουν υπθρεςίεσ ζχουν και αυτζσ μια μεγάλθ ποικιλία 

εναλλακτικϊν τρόπων ειςόδου ςε μια νζα διεκνι αγορά, όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει και με τισ 

αντίςτοιχεσ επιχειριςεισ που παράγουν προϊόντα.  Ενϊ τα προϊόντα ςυνικωσ διανζμονται 

ςτουσ καταναλωτζσ , ο παραγωγόσ τθσ υπθρεςίασ μπορεί να μεταφερκεί ςτουσ 

καταναλωτζσ, εξωτερικζσ διεκνείσ πωλιςεισ (outward foreign sales) ι ο καταναλωτισ τθσ 
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υπθρεςίασ μπορεί να μεταφερκεί ςτο χϊρο τθσ παραγωγισ τθσ υπθρεςίασ, εςωτερικζσ 

διεκνείσ πωλιςεισ ( inward foreign sales). Θ τελευταία περίπτωςθ, θ μεταφορά δθλαδι του 

καταναλωτι ςτο χϊρο παραγωγισ τθσ υπθρεςίασ, κεωρείται μοναδικό χαρακτθριςτικό των 

υπθρεςιϊν που απευκφνονται ςε διεκνείσ αγορζσ. Για παράδειγμα, αν ζχουμε ζνα διεκνζσ 

ςχολείο του οποίου θ βάςθ είναι ςτο Ραρίςι, πρζπει να αποφαςίςει  αν είναι πιο κερδοφόρο 

από οικονομικισ άποψθσ αλλά και από εκπαιδευτικισ άποψθσ να φζρουν ζνα κακθγθτι 

καλεςμζνο ςτο ςχολείο για τθν πραγματοποίθςθ ενόσ ςεμιναρίου ι να μεταφζρει τα παιδιά 

που φοιτοφν ςτο ςχολείο ςτθν περιοχι του κακθγθτι. Μερικζσ υπθρεςίεσ όπωσ θ 

εκπαίδευςθ, οι μεταφορζσ και ο τουριςμόσ περιλαμβάνουν περιςςότερο εςωτερικζσ 

διεκνείσ πωλιςεισ, αφοφ διεκνοποιοφνται περιςςότερο μεταφζροντασ τουσ διεκνείσ 

καταναλωτζσ ςτο χϊρο παραγωγισ τθσ υπθρεςίασ. Οι εςωτερικζσ διεκνείσ πωλιςεισ 

περιλαμβάνουν διεκνείσ λειτουργίεσ οι οποίεσ μοιάηουν περιςςότερο ςτισ τοπικζσ 

λειτουργίεσ.  

Σφμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω καταλιγουμε ςτα παρακάτω ςυμπεράςματα : 

8a : Θ αναλογία των εςωτερικϊν διεκνϊν πωλιςεων είναι υψθλότερθ για τισ επιχειριςεισ 

υπθρεςιϊν από ότι για τισ επιχειριςεισ προϊόντων 

8b : Οι εςωτερικζσ διεκνείσ πωλιςεισ περιλαμβάνουν τθ χριςθ ςτρατθγικϊν μάρκετινγκ που 

κυμαίνονται μεταξφ τοπικϊν και διεκνϊν ςτρατθγικϊν (Cicic, Patterson &  Shoham 1999)  

Ζτςι λοιπόν ανάλογα με το είδοσ τθσ υπθρεςίασ και με τθν ικανότθτα τθσ να 

μεταφζρεται και να εξάγεται μποροφμε να επιλζξουμε ανάμεςα ςε αρκετζσ μεκόδουσ 

εξαγωγισ. Μποροφμε λοιπόν να ζχουμε ανεξάρτθτουσ εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ αλλά και 

«πϊλθςθ» απευκείασ ςτουσ καταναλωτζσ. Ραράλλθλα, όμωσ υπάρχει και θ επιλογι τθσ 

μεταφοράσ τθσ «παραγωγισ» τθσ υπθρεςίασ ςτθν νζα αγορά, αυτι θ μζκοδοσ προτιμάται 

κυρίωσ από υπθρεςίεσ που δεν μπορεί να διαχωριςτεί με ευκολία θ φάςθ τθσ παραγωγισ 

και θ φάςθ τθσ κατανάλωςθσ.   

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι τόςο εξωτερικοί όςο και εςωτερικοί λόγοι που δυςκολεφουν 

και αποκαρρφνουν τισ επιχειριςεισ από τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ για διεκνοποίθςθ. Αρχικά, 

πολλοί ερευνθτζσ ζχουν χρθςιμοποιιςει μακρο-οικονομικζσ μεταβλθτζσ για να εξθγιςουν 

τθν επιρροι του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν επιλογι του τόπου ειςόδου ςε μια νζα 

αγορά. Ζνασ βαςικόσ εξωτερικόσ παράγοντασ είναι θ νομοκεςία τθσ νζασ αγοράσ θ οποία 

μπορεί να κζτει μια ςειρά αυςτθρϊν νομικϊν περιοριςμϊν για τθν ξζνθ ιδιοκτθςία. (Cicic, 

Patterson &  Shoham 1999) (Reuber & Fisher , 1997) Ραράλλθλα, οι νομοκετικζσ ρυκμίςεισ 

ποικίλλουν και ανάλογα με  το είδοσ  τθσ επιχείρθςθσ, ενϊ δεν αποκλείονται και οι ad hoc 

ςυμφωνίεσ τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ με τθν κυβζρνθςθ τθσ νζασ αγοράσ που ζχει επιλεγεί 

για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διεκνοποίθςθσ.  Κατανοοφμε λοιπόν ότι επιχειριςεισ από 

διαφορετικοφσ κλάδουσ μπορεί να αντιμετωπίςουν διαφορετικι νομοκετικι ςυμπεριφορά 

μζςα ςτθν ίδια χϊρα. Για αυτοφσ τουσ λόγουσ είναι χριςιμο να εξετάηουμε το εξωτερικό 

περιβάλλον και ςε μικρο-οικονομικό επίπεδο. Ζτςι ϊςτε να ζχουμε ςυμπεριλάβει  όλεσ τισ 

παραμζτρουσ. (Cicic, Patterson, Shoham 1999) 
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Ραράλλθλα, δεν πρζπει να παραμελιςουμε τθ μελζτθ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ 

τθσ επιχείρθςθσ. Ρρζπει να κατανοιςουμε ότι τα εμπόδια του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ 

είναι διαφορετικά ςε μία επιχείρθςθ που προςφζρει υπθρεςίεσ και ςε μία επιχείρθςθ που 

παράγει προϊόντα. Το βαςικό πρόβλθμα μιασ υπθρεςίασ είναι ότι δεν είναι πάντα 

εξαγϊγιμθ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ θ παραγωγι και θ κατανάλωςθ μιασ επιχείρθςθσ πρζπει 

να γίνεται ςε ταυτόχρονο ρυκμό. Για αυτό το λόγο , πολλζσ επιχειριςεισ υπθρεςιϊν δεν 

ζχουν άλλθ επιλογι εκτόσ από το να μεταφζρουν ςτθ νζα αγορά και τθν παραγωγι τθσ 

υπθρεςίασ. Μερικά παραδείγματα υπθρεςιϊν  που μασ βοθκοφν να κατανοιςουμε το 

παραπάνω πρόβλθμα  είναι τα νοςοκομεία, τα ξενοδοχεία , οι ςυμβουλευτικζσ επιχειριςεισ 

και τα διαφθμιςτικά γραφεία. Ραράλλθλα, μια αρνθτικι αντίλθψθ για τθ διεκνοποίθςθ και 

τουσ κινδφνουσ που μπορεί να κρφβει  από τθν πλευρά του μάνατηερ και τθσ ομάδασ 

διοίκθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ για το μθχανιςμό των εξαγωγϊν για 

τισ διεκνείσ αγορζσ και για τισ διεκνείσ πρακτικζσ και τον ανταγωνιςμό κα αποτελζςουν 

ςοβαρό εςωτερικό εμπόδιο για τθ διεκνοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Τζλοσ, εμπόδιο αποτελεί 

και θ ζλλειψθ του κατάλλθλου προςωπικοφ και των απαραίτθτων πόρων για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ. (Reuber & Fisher , 1997) Για τθν καλφτερθ 

κατανόθςθ όλων των εξωτερικϊν και εςωτερικϊν παραγόντων που αφοροφν ςτθν επιλογι 

τθσ κατάλλθλθσ μορφισ ειςόδου ςε μια νζα αγορά ακολουκεί θ παρακάτω ανάλυςθ: 

 Κακοριςτικοί παράγοντεσ εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ επιλογισ του 

τρόπου ειςόδου 

 

1) Νομοκετικοί περιοριςμοί ςτο κζμα τθσ ιδιοκτθςίασ από τθ χϊρα υποδοχισ τθσ 

επιχείρθςθσ  

Οι περιοριςμοί αυτοί που μπορεί να αντιμετωπίςει μια επιχείρθςθ θ οποία 

αποφαςίηει να διεκνοποιθκεί ςε μια αγορά μπορεί να οδθγιςουν ςε κοινοπραξίεσ και 

ςυμφωνίεσ δικαιόχρθςεισ, ενϊ παράλλθλα μπορεί να εμποδίςουν τθν ολοκλιρωςθ των 

λειτουργιϊν τθσ επιχείρθςθσ. 

2) Θ αβεβαιότθτα που ςυνδζεται με τθν χϊρα υποδοχισ τθσ επιχείρθςθσ 

Θ είςοδοσ ςε μια νζα διεκνι αγορά ςυνδζεται με ζνα βακμό αβεβαιότθτασ και αυτό 

πολλζσ φορζσ αποτελεί ζνα  κφριο εμπόδιο ςτθν επιλογι τρόπου ειςόδου. Θ αβεβαιότθτα 

αυτι μπορεί να αφορά ςτθν ζλλειψθ γνϊςθσ που ςχετίηεται με τθ νζα αγορά. Για τθν 

καταπολζμθςθ αυτοφ του εμποδίου οι επιχειριςεισ ςυχνά επιλζγουν να πραγματοποιιςουν 

ςυνεργαςίεσ με ανκρϊπουσ που είναι καλοί γνϊςτεσ τθσ νζασ αγοράσ, προκειμζνου να 

εκμθδενίςουν τθν αβεβαιότθτα. Το ςυγκεκριμζνο εμπόδιο μπορεί να ενιςχυκεί από τθ 

μεταβλθτότθτα που μπορεί να χαρακτθρίηει τθ νζα αγορά.  Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ οι 

επιχειριςεισ επιλζγουν τρόπουσ ειςόδου που χαρακτθρίηονται από ελαςτικότθτα και 

ευκολία τροποποίθςθσ τουσ.  
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3) Το μζγεκοσ τθσ αγοράσ 

Το μζγεκοσ τθσ νζασ αγοράσ αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα ςτθν επιλογι του 

τρόπου ειςόδου ςε αυτι. Είναι γεγονόσ ότι οι επιχειριςεισ επιλζγουν μεγάλεσ ςε μζγεκοσ 

αγορζσ , ειςζρχονται ςε αυτζσ με μεγάλεσ επενδφςεισ, ενϊ όταν πρόκειται για μικρζσ ςε 

μζγεκοσ αγορζσ τότε επιλζγουν μεκόδουσ ειςόδου που χαρακτθρίηονται από χαμθλό βακμό 

ιδιοκτθςίασ και μειωμζνθσ ςυμμετοχισ. 

4) Θ διακεςιμότθτα νζων ςυνεργατϊν  

Στθν περίπτωςθ όπου υπάρχουν διακζςιμοι κατάλλθλοι ςυνεργάτεσ οι επιχειριςεισ 

ςυχνά επιλζγουν να ςυνεργαςτοφν μαηί τουσ διαπράττοντασ για παράδειγμα κοινοπραξίεσ. 

 Κακοριςτικοί παράγοντεσ εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ επιλογισ του 

τρόπου ειςόδου 

 

1) Επικυμία για γριγορθ εδραίωςθ ςτθ νζα αγορά 

Πταν οι επιχειριςεισ επικυμοφν να επιταχφνουν το χρόνο μζςα ςτον οποίο κα 

εδραιωκοφν ςτθ  νζα αγορά, ςυνικωσ επιλζγουν μθ ολοκλθρωμζνεσ μεκόδουσ ειςόδου. Για 

παράδειγμα, μια κοινοπραξία κα μποροφςε να επιταχφνει τθν εδραίωςθ ςτθ νζα αγορά, ενϊ 

αν ςυνδυαςτεί με ανεξάρτθτουσ ςυνεργάτεσ όπωσ τα διαφθμιςτικά γραφεία τότε τα 

αποτελζςματα είναι ακόμα πιο γριγορα. 

2) Οι εςωτερικοί πόροι τθσ επιχείρθςθσ 

Οι εςωτερικοί πόροι τθσ επιχείρθςθσ παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν επιλογι τρόπου 

ειςόδου ςτθ νζα αγορά. Για παράδειγμα, μια μικρι ςε μζγεκοσ επιχείρθςθ δείχνει 

προτίμθςθ ςτθ ςφναψθ κοινοπραξιϊν γιατί δεν μπορεί να πραγματοποιιςει μια επιτυχθμζνθ 

προςπάκεια για διεκνοποίθςθ ςτθριηόμενθ μόνο ςτισ δικζσ τθσ δφναμθσ.  

3) Οι εταιρικζσ πολιτικζσ 

Θ επιλογι του τρόπου ειςόδου ςε μια νζα αγορά μπορεί να επθρεαςτεί ςε μεγάλο 

βακμό από τθσ εταιρικι κουλτοφρα. Για παράδειγμα, όταν θ εταιρικι πολιτικι 

χαρακτθρίηεται από υψθλι επικυμία ελζγχου τότε επιλζγει ζνα τρόπο ειςόδου που να τθσ 

διαςφαλίηει τον πλιρθ ζλεγχο. Αυτό μπορεί να το πετφχει μζςω τθσ διαπροςωπικισ επαφισ 

με τουσ πελάτεσ τθσ. 

4) Το δίκτυο ςυνεργατϊν και επαφϊν τθσ επιχείρθςθσ 

Το ςυγκεκριμζνο δίκτυο μπορεί να είναι  είτε προςωρινό είτε μόνιμο. Μζςα από αυτό 

το δίκτυο θ επιχείρθςθ μπορεί να πλθροφορθκεί και να αξιοποιιςει τθν ευκαιρία που κα 

παρουςιαςτεί και κα τθν πλθροφορθκεί εγκαίρωσ.  Κατανοοφμε ότι θ επιρροι του 

ςυγκεκριμζνου παράγοντα είναι κακοριςτικι διότι υποδεικνφει αγορζσ που παρουςιάηουν 

ευκαιρίεσ για διεκνοποίθςθ. Μζςα από αυτό το δίκτυο θ επιχείρθςθ μπορεί να γνωρίηει τισ 

αγορζσ που είναι ελκυςτικζσ για αυτι. (Reuber & Fisher , 1997) 
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Ακολουκεί ζνασ πίνακασ που ςυγκεντρϊνει τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ τόςο εξωτερικοφσ 

όςο και εςωτερικοφσ  που επθρεάηουν τθν επιλογι του  τρόπου ειςόδου ςε μια διεκνι 

αγορά: 

Παράγοντεσ επιρροισ τρόπου ειςόδου 
ςε μια διεκνι αγορά  

Χαρακτθριςτικά παραδείγματα 

Εςωτερικοί Παράγοντεσ  

1. Χαρακτθριςτικά Υπθρεςίασ        Μθ φπαρξθ δυνατότθτασ 
διαχωριςμοφ παραγωγισ και 
κατανάλωςθσ 

 Διαδραςτικότθτα με τουσ 
πελάτεσ 

 Τεχνολογικι ευαιςκθςία 

2. Χαρακτθριςτικά Επιχείρθςθσ                                  Εμπειρία 
 Διακεςιμότθτα πόρων  
 Μζγεκοσ εταιρείασ 

3. Χαρακτθριςτικά Διοίκθςθσ και 
Συμπεριφορικά  Χαρακτθριςτικά 

 Στάςθ και αντίλθψθ για τισ 
διεκνείσ αγορζσ 

 Επικυμία για γριγορθ εδραίωςθ  
ςτθν αγορά 

 Εταιρικι κουλτοφρα 
 Ρροςωπικζσ γνϊςεισ και 

κουλτοφρα ομάδασ διοίκθςθσ 

Εξωτερικοί Παράγοντεσ  

1. Χαρακτθριςτικά τρόπου ειςόδου  Επίπεδο ελζγχου 
 Βακμόσ προςαρμοςτικότθτασ και 

ευελιξίασ 
 Διακεςιμότθτα πόρων 

2. Τοπικι αγορά  Ζνταςθ ανταγωνιςμοφ ςε αυτι 
 Μζγεκοσ αγοράσ 

3. Διεκνισ αγορά  Διακεςιμότθτα κατάλλθλων 
ςυνεργατϊν 

 Διακεςιμότθτα πλθροφοριϊν 
 Ζνταςθ ανταγωνιςμοφ ςε αυτι 
 Μζγεκοσ αγοράσ  
 Ρολιτικι ςτακερότθτα 
 Κόςτοσ παραγωγισ και 

μεταφοράσ 
 Ρολιτιςμικι απόςταςθ 
 Κυβερνθτικζσ πολιτικζσ 

Ρίνακασ 4 : Εςωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντεσ που επθρεάηουν τον τρόπο ειςόδου ςτθν 

αγορά: ( Lommelen & Matthyssens, 2005, pp. 105) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 : Μεθοδολογία 

4.1 Διαδικαςία Έρευνασ 
 

Ρριν παρουςιάςουμε τα βαςικά κεωρθτικά ηθτιματα τθσ μεκόδου ζρευνασ που 

επιλζξαμε είναι ςκόπιμο να παρουςιάςουμε όλα τα βιματα μια διαδικαςίασ ζρευνασ (Dul & 

Hac, 2007). Διάγραμμα 3 : Διαδικαςία ζρευνασ (Dul & Hac, 2007, pp. 13) 

 

  

1. Οριςμόσ κζματοσ ζρευνασ 

2. Οριςμόσ του γενικοφ 

αντικειμζνου ζρευνασ και του 

γενικοφ τφπου ζρευνασ 

3. Κακοριςμόσ του ςυγκεκριμζνου 

αντικειμζνου ζρευνασ και του 

ςυγκεκριμζνου τφπου ζρευνασ 

5. Επιλογι μεταβλθτϊν 

6. Διεξαγωγι μζτρθςθσ 

Ροιοτικι, ποςοτικι ι ςυνδυαςμόσ 

7. Διεξαγωγι ανάλυςθσ δεδομζνων 

8. Συηιτθςθ αποτελεςμάτων 

4. Επιλογι τθσ μεκόδου ζρευνασ 

Ρείραμα, ζρευνα ι μελζτθ 

περίπτωςθσ 

Αρχι 

9. Ζκκεςθ ζρευνασ 

Τζλοσ 
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4.2 Ποιοτική Έρευνα 
 

Τθν  τελευταία δεκαετία, θ ποιοτικι ζρευνα ζχει επιλεχκεί από τθν πλειοψθφία του 

κόςμου του μάρκετινγκ και ζχει αναδειχκεί ςε μία από τισ πιο αξιόπιςτεσ μορφζσ ζρευνασ. 

(Dul & Hac, 2007) Ζνασ από τουσ κφριουσ ςκοποφσ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ είναι να 

αποκτθκοφν οι  πρϊτεσ γνϊςεισ τόςο για προβλιματα αποφάςεων αλλά  και για ευκαιρίεσ 

που προκφπτουν. Θ ποιοτικι ζρευνα τείνει να εςτιάηει ςτθ ςυλλογι των απαραίτθτων 

ςτοιχείων από ζνα μικρό ςχετικά δείγμα  μζςα από τθ διαδικαςία τθσ υποβολισ ερωτιςεων 

ι μζςα από τθν παρατιρθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του ςυγκεκριμζνου δείγματοσ πάνω ςτο 

εξεταηόμενο κζμα. Οι ςυνεντευξιαςτζσ  ζχουν εκπαιδευτεί και ζχουν αποκτιςει δεξιότθτεσ 

ςτθν διαπροςωπικι επικοινωνία. Ραράλλθλα, χρθςιμοποιοφν τόςο ερωτιςεισ ανοιχτοφ 

τφπου που επιτρζπουν τθν ςε βάκοσ ανάλυςθ του κζματοσ όςο και τεχνικζσ που επιτρζπουν 

τθν  ανάλυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του δείγματοσ για το ςχθματιςμό των απαραίτθτων 

ςυμπεραςμάτων. (Hair, Bush & Ortinau 2002) 

Από τθν άλλθ πλευρά, πρζπει να αναφερκεί ότι θ μθ δομθμζνθ μορφι των ερωτιςεων 

που χρθςιμοποιοφνται κακϊσ και το ςχετικά μικρό δείγμα τείνει να περιορίςει ςθμαντικά 

τθν ικανότθτα του ερευνθτι να γενικεφςει τα ποιοτικά ςτοιχεία που ζχει ςυλλζξει ςε 

ευρφτερουσ τομείσ των ςχετικϊν κεμάτων. 
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χιμα 7: Βαςικζσ διαφορζσ ποιοτικισ και ποςοτικισ ζρευνασ  (Hair, Bush & Ortinau 2002, 

pp.212) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. 
 

 

Στόχοι ζρευνασ  

 

Επικφρωςθ 

αποτελεςμάτων 

και ςυςχζτιςθ 

τουσ 

Ανακάλυψθ και 

αναγνϊριςθ νζων 

ιδεϊν και ςκζψεων 

του 

ςυνεντευξιαηόμενου 

Ραράγοντεσ/ 

Χαρακτθριςτικά 
Ροιοτικι Ζρευνα  Ροςοτικι Ζρευνα 

Τφποσ  Ζρευνασ   

 

 

 

 

 

 

 

 

Τφποσ 

ερωτιςεων  

Τφποσ  

εκτζλεςθσ  

Αντιπροςωπευτικό

τθτα 

Επεξθγθματικά 

ςχζδια 

Ρεριγραφικό και 

αιτιϊδθ ςχεδιαςμό 

Ανοιχτοφ τφπου, 

θμιδομθμζνεσ,  

ςχολαςτικζσ 

Δομθμζνεσ 

Σχετικά ςφντομα 

χρονικά 

περικϊρια 

Μεγαλφτερα 

χρονικά 

περικϊρια 

Μικρά δείγματα  Μεγάλα 

δείγματα  που 

αντιπροςωπεφο

υν τον 

ςτοχευόμενο 

πλθκυςμό  

Δεξιότθτεσ 

ερευνθτι  

Γενίκευςθ 

αποτελεςμάτων  

Είδοσ ανάλυςθσ  Υποκειμενικό, 

ερμθνευτικό   
Στατιςτικι, 

περιγραφικό   

Διαπροςωπικι 

επικοινωνία, 

παρατθρθτικότθ

τα , 

ερμθνευτικζσ 

ικανότθτεσ 

Στατιςτικζσ 

γνϊςεισ, 

ερμθνευτικζσ 

ικανότθτεσ   

Ρολφ 

περιοριςμζνθ   

Ρολφ καλι   

Στόχοι ζρευνασ  

 

Επικφρωςθ 

αποτελεςμάτων 

και ςυςχζτιςθ 

τουσ 

Ανακάλυψθ και 

αναγνϊριςθ νζων 

ιδεϊν και ςκζψεων 

του 

ςυνεντευξιαηόμενου 

Ραράγοντεσ/ 

Χαρακτθριςτικά 
Ροιοτικι Ζρευνα  Ροςοτικι Ζρευνα 

Τφποσ  Ζρευνασ   

 

 

 

 

 

 

 

 

Τφποσ 

ερωτιςεων  

Τφποσ  

εκτζλεςθσ  

Επεξθγθματικά 

ςχζδια 

Ρεριγραφικό και 

αιτιϊδθ ςχεδιαςμό 

Ανοιχτοφ τφπου, 

θμιδομθμζνεσ,  

ςχολαςτικζσ 

Δομθμζνεσ 

Σχετικά ςφντομα 

χρονικά 

περικϊρια 

Μεγαλφτερα 

χρονικά 

περικϊρια 

Μικρά δείγματα  Μεγάλα δείγματα  που 

αντιπροςωπεφουν τον 

ςτοχευόμενο πλθκυςμό  

Αντιπροςωπευτικό

τθτα 

Τφποσ  

εκτζλεςθσ  

Σχετικά ςφντομα 

χρονικά 

περικϊρια 

Μεγαλφτερα 

χρονικά 

περικϊρια 

Μικρά δείγματα  
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4.2.1  Πότε χρηςιμοποιείται η Ποιοτική Έρευνα 
 

 Στθ διαδικαςία τθσ αναγνϊριςθσ προβλθμάτων ι ευκαιριϊν  
 
 Στθ διαδικαςία ςυλλογισ βαςικϊν ςτοιχείων για τα κίνθτρα, για τα 

ςυναιςκιματα, τθ ςυμπεριφορά κακϊσ και τα προςωπικά χαρακτθριςτικά που παίηουν 
καταλυτικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ αγοράσ 

 
 Στθ διαδικαςία «οικοδόμθςθσ» νζων κεωριϊν και μοντζλων που εξθγοφν τισ 

τάςεισ τθσ αγοράσ κακϊσ και τισ ςχζςεισ που αναπτφςςονται μεταξφ δφο ι περιςςότερων 
αγορϊν 

 
 Στθ προςπάκεια τθσ αποτίμθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ςτρατθγικισ 

μάρκετινγκ που ακολουκείται  
 
Στθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ νζων προϊόντων ι υπθρεςιϊν κακϊσ και ςτθν 

αναδιαμόρφωςθ τθσ εικόνασ των ιδθ υπαρχόντων(Hair, Bush & Ortinau 2002) 

 

4.2.2 Βαςικά Πλεονεκτήματα τησ χρήςησ Ποιοτικήσ Έρευνασ 
 

Ζνα βαςικό πλεονζκτθμα(Dul & Hac, 2007) τθσ χριςθσ οποιαςδιποτε μορφισ 

ποιοτικισ ζρευνασ είναι θ εξοικονόμθςθ κόςτουσ και χρθμάτων. Εξαιτίασ του μικροφ 

μεγζκουσ του δείγματοσ , οι ερευνθτζσ μποροφν να ολοκλθρϊςουν τθν ζρευνα τουσ ςε 

μικρότερο χρονικό διάςτθμα αλλά και με ςθμαντικά μικρότερο ςυνολικό κόςτοσ ςε ςφγκριςθ 

με τισ υπόλοιπεσ μεκόδουσ. 

Ζνα ακόμθ πλεονζκτθμα τθσ ποιοτικισ ζρευνασ (Hair, Bush & Ortinau 2002) είναι ο 

πλοφτοσ των ςτοιχείων που ςυλλζγονται. Θ μθ δομθμζνθ μορφι των τεχνικϊν που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν ποιοτικι ζρευνα επιτρζπει ςτον ερευνθτι τθν ςε βάκοσ ςυλλογι 

ςτοιχείων ςχετικά με τθ ςτάςθ, τα πιςτεφω, τα ςυναιςκιματα και τισ αντιλιψεισ του 

ςυνεντευξιαηόμενου, γεγονόσ που μπορεί να οδθγιςει ςτθν εξαγωγι πολφτιμων 

ςυμπεραςμάτων δίνοντασ ακόμθ πιο αξιόπιςτα αποτελζςματα. 

Τζλοσ, μερικζσ από τισ μεκόδουσ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ μποροφν να  «προμθκεφςουν» 

τουσ ερευνθτζσ με εξαιρετικά αποτελζςματα και ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν ςυγκρότθςθ 

μοντζλων μάρκετινγκ κακϊσ και με τισ κλίμακεσ μζτρθςθσ.  
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4.2.3 Βαςικά μειονεκτήματα τησ χρήςησ Ποιοτικήσ Έρευνασ 
 

Ραρότι, θ ποιοτικι ζρευνα μπορεί να δθμιουργιςει χριςιμα ςυμπεράςματα, ζχει δφο 

βαςικά μειονεκτιματα : το περιοριςμζνο μζγεκοσ του δείγματοσ κακϊσ και θ επιτακτικι 

ανάγκθ για πολφ καλά εκπαιδευμζνουσ ςυνεντευξιαςτζσ. Αρχικά, πρζπει να αναφζρουμε ότι 

τα ςτοιχεία που ςυλλζγονται μζςα από τθ διαδικαςία τθσ ποιοτικισ ζρευνασ δεν μποροφν να 

γενικευτοφν. Εξαιτίασ του μικροφ μεγζκουσ του δείγματοσ οι κανόνεσ τθσ ςτατιςτικισ δεν 

επιτρζπουν τθ χριςθ των ςυμπεραςμάτων που ζχουν προκφψει ςε μεγαλφτερου μεγζκουσ 

δείγματα. (Hair, Bush & Ortinau 2002) 

Ζνα άλλο μεγάλο μειονζκτθμα τθσ χριςθσ ποιοτικισ ζρευνασ είναι ότι μζςα από τα 

ςτοιχεία που ςυλλζγονται δεν μποροφν οι ερευνθτζσ να διακρίνουν μικρζσ διαφορζσ, οι 

οποίεσ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ αποτελοφν το βαςικό ςτοιχείο μιασ επιτυχθμζνθσ ι μιασ 

αποτυχθμζνθσ ζρευνασ. Κατανοοφμε επομζνωσ ότι οι ερευνθτζσ πρζπει να είναι πολφ 

προςεκτικοί ςτθ χριςθ αυτϊν των μεκόδων ζτςι ϊςτε να εντοπίςουν τισ λεπτζσ διαφορζσ 

που προκφπτουν μζςα από τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. 

Τζλοσ, θ δυςκολία του εντοπιςμοφ πολφ καλά εκπαιδευμζνων ςυνεντευξιαςτϊν οι 

οποίοι κα διακρίνονται για τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα αποτελεί ζνα ακόμθ 

μειονζκτθμα των τεχνικϊν τθσ ποιοτικισ ζρευνασ. (Dul & Hac, 2007) 

 

4.3 In-depth Interviews  
 

Σαν μια ποιοτικι τεχνικι, (Dul & Hac, 2007) οι  in – depth ςυνεντεφξεισ, οι οποίεσ είναι 

επίςθσ γνωςτζσ ωσ «one-to-one» ςυνεντεφξεισ, αντικατοπτρίηουν μια επίςθμθ διαδικαςία 

κατά τθν οποία ζνασ πολφ καλά εκπαιδευμζνοσ ςυνεντευξιαςτισ  κζτει μια ςειρά 

θμιδομθμζνα , διερευνθτικά ερωτιματα κατά κφριο λόγο πρόςωπο με πρόςωπο. Ανάλογα 

με το ςκοπό τθσ ζρευνασ, επιλζγεται και ο τόποσ διεξαγωγισ τθσ ςυνζντευξθσ. Συνικωσ 

επιλζγεται το ςπίτι ι το γραφείο του ςυνεντευξιαηόμενου. (Hair, Bush & Ortinau 2002)Πμωσ 

υπάρχουν και περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ οι ςυνεντεφξεισ γίνονται ςε κάποιου είδουσ κζντρα 

κατάλλθλα για τθ διεξαγωγι ςυνεντεφξεων. Δεν είναι ςπάνια και θ περίπτωςθ 

πραγματοποίθςθσ ςυνεντεφξεων μζςω τθλεφϊνου ι μζςω υψθλισ τεχνολογίασ 

τθλεπικοινωνιακά ςυςτιματα που επιτρζπουν τθν πρόςωπο με πρόςωπο ςυνζντευξθ με τθ 

βοικεια του υπολογιςτι.  

Θ ςυγκεκριμζνθ μορφι ςυνζντευξθσ επιτρζπει ςτον ερευνθτι να ςυλλζξει ςτοιχεία για 

τθ ςτάςθ και τθ ςυμπεριφορά που υιοκετείται πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα που εξετάηεται. 

Ζνα μοναδικό χαρακτθριςτικό που παρουςιάηει αυτι θ μζκοδοσ ςυλλογισ ςτοιχείων είναι θ 

δυνατότθτα που ζχει ο ςυνεντευξιαςτισ να κζτει διερευνθτικζσ ερωτιςεισ και να τισ 

χρθςιμοποιεί ςαν μθχανιςμό άντλθςθσ περιςςότερων ςτοιχείων για το κζμα από το 

ςυνεντευξιαηόμενο. Κατά ςυνζπεια, δθμιουργείται θ ευκαιρία τόςο για ανάπτυξθ τθσ 

«πρϊτθσ» απάντθςθσ όςο και για τθν ανάπτυξθ μιασ εποικοδομθτικισ και πιο αναλυτικισ 

ςυηιτθςθσ ςχετικισ με τι κζμα που είναι υπό ζρευνα. Ο γενικόσ κανόνασ ςε αυτζσ τισ 
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περιπτϊςεισ είναι ότι όςο περιςςότερο μιλιςει ο ςυνεντευξιαηόμενοσ τόςο περιςςότερα κα 

αποκομιςκοφν ςχετικά με ςτάςεισ, τισ ςυμπεριφορζσ , τα ςυναιςκιματα κακϊσ και τα 

κίνθτρα. Από όλα τα παραπάνω κατανοοφμε ότι ο ςυνεντευξιαςτισ  πρζπει να αποφεφγει 

ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου που μποροφν να απαντθκοφν με ναι ι όχι. Ακόμα όμωσ και ςε 

περίπτωςθσ απάντθςθσ με τον παραπάνω τρόπο , ο άνκρωποσ που ζχει αναλάβει να 

πραγματοποιιςει τθ ςυνζντευξθ πρζπει να κζςει ευγενικζσ πάντα διευκρινιςτικζσ 

ερωτιςεισ, αν όμωσ και πάλι θ απάντθςθ είναι ναι ι όχι γίνεται πολφ δφςκολο για αυτόν να 

αποκομίςει λεπτομερι ςτοιχεία. (Hair, Bush & Ortinau 2002) 

 

4.3.1 Απαραίτητεσ Δεξιότητεσ για τη διεξαγωγή In-depth 

Interviews 
 

Για τθν ομαλι διεξαγωγι μιασ άριςτθσ ςυνζντευξθσ με ςκοπό να ςυλλεχκοφν όλα τα 

απαραίτθτα ςτοιχεία ο ςυνεντευξιαςτισ πρζπει να ζχει άριςτεσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ 

κακϊσ και πολφ καλι ικανότθτα ςτο να ακοφει τον ςυνομιλθτι του. (Dul & Hac, 2007)Οι 

επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ του ςυνεντευξιαςτι αφοροφν ςτθν ικανότθτα του να κζτει τισ 

ερωτιςεισ με ευκφ, άμεςο και απόλυτα ξεκάκαρο τρόπο ζτςι ϊςτε να γίνεται κατανοθτό από 

τον ςυνομιλθτι του το κζμα για το οποίο καλείται να δϊςει μια απάντθςθ. Θ ικανότθτα του 

να ακοφει προςεκτικά το ςυνομιλθτι του  αποτελείται από τθν ικανότθτα του να καταγράφει 

με απόλυτθ ακρίβεια όςα λζγονται αλλά παράλλθλα και να τα ερμθνεφει. Αναλόγωσ με τθν 

πολυπλοκότθτα του κζματοσ κακϊσ και από τα ςτοιχεία που επικυμοφν να ςυλλζξουν οι 

ερευνθτζσ αφοφ πρϊτα πάρουν τθν άδεια του ςυνεντευξιαηόμενου προχωροφν ςτθν 

καταγραφι τθ ςυηιτθςθσ κυρίωσ με τθ βοικεια καςετόφωνου ι βιντεοκάμερασ. Ππωσ 

αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, χωρίσ άριςτεσ επικοινωνιακζσ  ικανότθτεσ ο 

ςυνεντευξιαςτισ μπορεί να οδθγιςει τθ ςυηιτθςθ ςτο τζλοσ πριν ολοκλθρωκεί και 

παραχκοφν τα απαραίτθτα ςυμπεράςματα. (Hair, Bush & Ortinau 2002)Οι ερωτιςεισ πρζπει 

να είναι ακριβείσ και να ενςωματϊνουν τθν προθγοφμενθ απάντθςθ του ςυνομιλθτι.  

Κατανοοφμε λοιπόν ότι ζνασ λάκοσ χειριςμόσ από τον ςυνεντευξιαςτι  μπορεί να οδθγιςει 

ςτθ ςυλλογι δεδομζνων «χαμθλισ» ποιότθτασ. 

 

4.3.2 Πλεονεκτήματα των In-depth Interviews 
 

Ππωσ και κάκε ποιοτικι ζρευνα, ζτςι και αυτι θ τεχνικι προςφζρει οριςμζνα 

πλεονεκτιματα. Ρρϊτα από όλα προςφζρει ελαςτικότθτα. Το ςυγκεκριμζνο πλεονζκτθμα 

πθγάηει από τθ δυνατότθτα που ζχει ο ςυνεντευξιαςτισ να κζτει ερωτιςεισ και να ςυλλζγει 

δεδομζνα πάνω ςε μια ποικιλία κεμάτων, αφοφ δεν παραδίδει ςτον ςυνεντευξιαηόμενο ζνα 

ερωτθματολόγιο με τυποποιθμζνεσ ερωτιςεισ. (Hair, Bush & Ortinau 2002)Θ διαδικαςία 

αυτι των ερωτιςεων και των απαντιςεων δίνει ςτον ερευνθτι τθν ικανότθτα τθσ 

ελαςτικότθτασ ςτθ ςυλλογι δεδομζνων αφοφ δεν περιορίηεται απλά ςε αρικμθτικά 

δεδομζνα αλλά επεκτείνεται και ςε δεδομζνα που αφοροφν ςτα ςυναιςκθματικά και 

ςυμπεριφορικά κριτιρια που ςυνδζονται με το κζμα. Ζνα δεφτερο πλεονζκτθμα τθσ 
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ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου είναι ότι μπορεί να ςυλλεχκεί ζνασ μεγάλοσ όγκοσ αναλυτικϊν 

δεδομζνων και ςτοιχείων πάνω ςτο υπό εξζταςθ κζμα. Οι διερευνθτικζσ ερωτιςεισ 

επιτρζπουν ςτον ερευνθτι να ςυλλζξει υψθλισ ποιότθτασ ςτοιχεία που ευνοοφν τθν 

καλφτερθ απόδοςθ τθσ ζρευνασ. (Dul & Hac, 2007) 

 

 4.3.3   Μειονεκτήματα των In-depth Interviews  
 

Αν και θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ παρζχει τθ δυνατότθτα ςυλλογισ πολλϊν λεπτομερϊν 

ςτοιχείων, θ δομι τουσ όμωσ τείνει να αποτρζπει τθν δυνατότθτα γενίκευςθσ τουσ διότι 

απορρίπτει τθν καταγραφι των μικρϊν ειδοποιϊν λεπτομερειϊν. Ο ερευνθτισ πρζπει να 

μζνει ςυγκεντρωμζνοσ ςτθν ακρίβεια των δεδομζνων που ςυλλζγει και να μθν ξεχνά τθν 

πικανι προκατάλθψθ του ςυνεντευξιαηόμενου απζναντι ςτα ερωτιματα τθσ ςυηιτθςθσ. Ζνα 

ακόμα μειονζκτθμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου που περιορίηει τθν επιλογι και τθ χριςθ τθσ 

είναι το υψθλό κόςτοσ, λόγω τθσ μεγάλθσ χρονικισ διάρκειασ  που απαιτείται για τθν ζναρξθ 

και τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυνζντευξθσ. (Hair, Bush & Ortinau 2002) 

 

4.4 Μελέτη Περίπτωςησ ( Case Study ) 
 

Στθ ποιοτικι ζρευνα που πραγματοποιιςαμε ακολουκιςαμε παράλλθλα τισ μελζτεσ 

περιπτϊςεων. Δθμιουργιςαμε  ζνα δείγμα πζντε εταιρειϊν και μελετιςαμε τθ ςυμπεριφορά 

τουσ ςτο κζμα τθσ διεκνοποίθςθσ.  Τι είναι όμωσ θ μελζτθ περίπτωςθσ και πϊσ εφαρμόηεται; 

Από πολλοφσ θ μελζτθ περίπτωςθσ κεωρείται  (Dul & Hac, 2007) μια αυςτθρά 

επεξθγθματικι ςτρατθγικι ζρευνασ ςτθν οποία τίποτα δεν μπορεί να αποδειχτεί και να 

γενικευτεί.  Από άλλουσ  μελετθτζσ χαρακτθρίηεται ςαν  μια εμπειρικι ζρευνα θ οποία 

εξετάηει ζνα ηιτθμα ςτισ πραγματικζσ του βάςεισ.  Πμωσ τι είναι τελικά μια μελζτθ 

περίπτωςθσ ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μελζτθ περίπτωςθσ είναι θ μελζτθ κατά τθν οποία μια περίπτωςθ ι μια μικρι ομάδα 

περιπτϊςεων επιλζγονται για ζρευνα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ηιτθμα ςτισ πραγματικζσ τουσ 

διαςτάςεισ  και τα αποτελζςματα που αποκτϊνται μζςα από αυτι τθ διαδικαςία 

αναλφονται με ποιοτικό τρόπο. 
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Με τον όρο «μελζτθ»  εννοοφμε ζνα ερευνθτικό ζργο το οποίο πραγματοποιείται είτε 

με ζνα κεωρθτικά προςανατολιςμζνο είτε με ζνα πρακτικά προςανατολιςμζνο τρόπο 

εξετάηοντασ ζνα ςυγκεκριμζνο ηιτθμα. 

Με τον όρο «πραγματικζσ διαςτάςεισ» εννοοφμε ότι το αντικείμενο τθσ ζρευνασ 

ςυμβαίνει ι ζχει ςυμβεί ςτο παρελκόν χωρίσ χειραγϊγθςθ  

Με τον όρο «ποιοτικόσ τρόποσ» εννοοφμε ότι θ ανάλυςθ των δεδομζνων που κα 

ςυλλεχκοφν κα πραγματοποιθκεί  με οπτικι επικεϊρθςθ και όχι με ςτατιςτικι ανάλυςθ 

τουσ.  

Μποροφμε να κάνουμε ζναν αρχικό διαχωριςμό τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ ςε δφο 

βαςικζσ κατθγορίεσ: 

 Μοναδικι μελζτθ περίπτωςθσ, ςτθν οποία επιλζγεται μόνο μια περίπτωςθ για 

τθ ςυλλογι δεδομζνων 

 

 Συγκριτικι μελζτθ περίπτωςθσ, ςτθν οποία επιλζγεται ζνασ μικρόσ αρικμόσ 

περιπτϊςεων και γίνεται ςυγκριτικι ανάλυςθ των δεδομζνων που κα 

ςυλλεχκοφν 

Κατανοοφμε λοιπόν ότι θ μελζτθ περίπτωςθσ δεν καταλιγει ςε ςυμπεράςματα μζςα 

από ποςοτικζσ μεκόδουσ και ςτατιςτικζσ αναλφςεισ.  Τζλοσ, ςυχνά θ μελζτθ περίπτωςθσ 

είναι μια ζννοια θ οποία ςυγχζεται με το πείραμα. Ροια είναι όμωσ θ διαφορά τουσ ; Θ 

κυρίαρχθ διαφορά τουσ είναι ότι το πείραμα διαχειρίηεται ςτιγμιαία γεγονότα ενϊ θ μελζτθ 

περίπτωςθσ γεγονότα με διάρκεια. 

Θ μελζτθ περίπτωςθσ είναι μια μζκοδοσ με πεδίο εφαρμογισ ςε πολλοφσ τομείσ όπωσ : 

 Στρατθγικισ 
 
 Διοίκθςθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 
  
 Λειτουργικισ διοίκθςθσ 
 
 Μάρκετινγκ  
 
Είναι λοιπόν μια χριςιμθ ερευνθτικι μζκοδοσ όταν το κζμα είναι ευρφ και πολφπλοκο, 

όταν δεν είναι διακζςιμθ ικανοποιθτικι κεωρία και βιβλιογραφία και όταν το περιεχόμενο 

τθσ ζρευνασ είναι πολφ ςθμαντικό.  

Τζλοσ, θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ  απαιτεί  ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ διαμόρφωςθ των 

ερωτιςεων, ςτθ δομι τθσ ςυηιτθςθσ, ςτον τρόπο προςζγγιςθσ του υπό μελζτθ ηθτιματοσ 

κακϊσ και τθσ ανάλυςθσ των αποτελεςμάτων που κα ςυλλεχκοφν. 

 (Dul & Hac, 2007) 
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4.5 Ερωτηματολόγιο 
 

Θ μζκοδοσ ζρευνασ που ακολουκιςαμε όπωσ αναφζραμε είναι θ ποιοτικι μζκοδοσ. 

Ρραγματοποιιςαμε λοιπόν ςυνεντεφξεισ με πζντε επιχειριςεισ οι οποίεσ 

δραςτθριοποιοφνται ςε διαφορετικό κλάδο υπθρεςιϊν. Με αυτόν τον τρόπο προςπακιςαμε 

να ςυλλζξουμε όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία μζςα από ζνα μικρό αρικμό δείγματοσ. Οι 

ερωτιςεισ που ακολουκιςαμε ιταν θμιδομθμζνεσ και με διερευνθτικό φφοσ, ενϊ 

παράλλθλα μασ επζτρεπαν να αναπτφξουμε μια ςυηιτθςθ με το ςυνεντευξιαηόμενο. Θ 

ςυηιτθςθ αυτι μασ φάνθκε ιδιαίτερα χριςιμθ διότι μπορζςαμε να αντλιςουμε 

πλθροφορίεσ και για ςυμπεριφορικά χαρακτθριςτικά του ανκρϊπου μου λαμβάνει τισ 

αποφάςεισ και για τθν εταιρικι κουλτοφρα.  

Για να δθμιουργιςουμε λοιπόν το θμιδομθμζνο μασ ερωτθματολόγια λάβαμε υπόψθ 

μασ το μοντζλο διεκνοποίθςθσ που παρουςιάςαμε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο. Το οποίο 

ςχθματικά υπενκυμίηουμε ότι είναι το παρακάτω : 

 

Σχιμα 8: Υπόδειγμα Διεκνοποίθςθσ Επιχειριςεων Υπθρεςιϊν 

Στόχοσ των ςυνεντεφξεων ιταν να εξετάςουμε τουσ παράγοντεσ του ςυγκεκριμζνου 

μοντζλου κακϊσ και τθν αξιολόγθςθ τουσ από τισ επιχειριςεισ του δείγματοσ. Το 

ερωτθματολόγιο μασ περιείχε ερωτιςεισ ταξινομθμζνεσ ανά παράγοντα όπωσ : 

 

Χαρκατθριςτικά επιχείρθςθσ

Χαρακτθριςτικά decision - maker

Είδοσ υπθρεςίασ και Τεχνολογία

Εξωτερικό περιβάλλον

Χαρακτθριςτικά ςυμπεριφοράσ

Κίνθτα εξαγωγϊν 

Ρολιτιςμικι απόςταςθ

Επιλογι αγοράσ και τρόπου ειςόδου

 

 

 

Απόφαςθ 

Διεκνοποίθςθσ 
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1) Χαρακτθριςτικά επιχείρθςθσ  

 

 Τι είδουσ υπθρεςίεσ παρζχει θ επιχείρθςθ  
 
 Ροιο είναι το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα τθσ επιχείρθςθσ 

 
 Από τισ υπθρεςίεσ αυτζσ ποιεσ εξάγετε και γιατί 

 
 
 Τι ποςοςτό το πωλιςεων ςασ προζρχεται από τθ δραςτθριοποίθςθ ςασ εκτόσ τθσ 

εγχϊριασ αγοράσ 
 
 Ρόςουσ full – time εργαηόμενουσ απαςχολεί θ εταιρεία και πόςουσ part – time  

 
 
 Ρόςοι εργαηόμενοι αςχολοφνται με τθ διεκνοποίθςθ 
 
 Ροια ιταν θ πρϊτθ χρονιά διεκνοποίθςθσ 

 
 Ρότε ακολοφκθςε θ αμζςωσ επόμενθ προςπάκεια διεκνοποίθςθσ 

 

  

2) Χαρακτθριςτικά του decision – maker 

Σε αυτόν τον παράγοντα πολλά ςυμπεράςματα προιλκαν από το ςφνολο τθσ 

ςυηιτθςθσ και όχι από απευκείασ ερωτιςεισ. Σε αυτι το κομμάτι τθσ ςυηιτθςθσ ο ςτόχοσ 

μασ ιταν να αντλιςουμε πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτον decision – maker όπωσ για 

παράδειγμα τα παρακάτω : 

  Θλικία 
 
  μορφωτικό επίπεδο 

 
 
  διεκνισ εμπειρία 
 
 αντίλθψθ για τον κίνδυνο 

 
 ςυχνότθτα ταξιδιϊν ςτο εξωτερικό 
 
 διεκνισ προςανατολιςμόσ 
 

3) Είδοσ υπθρεςίασ και τεχνολογία 

Για τον παράγοντα αυτό αναλφςαμε με το ςυνεντευξιαηόμενο το είδοσ τθσ υπθρεςίασ 

που προςφζρει θ κάκε εταιρεία. Ρροςπακιςαμε να κατατάξουμε τισ υπθρεςίεσ ςτισ 

κατθγορίεσ που αναφζρουμε ςτθν ανάλυςθ του μοντζλου διεκνοποίθςθσ.  Τζλοσ, 

προςπακιςαμε να μάκουμε τον τεχνολογικό προςανατολιςμό τθσ υπθρεςίασ που 

προςφζρει κάκε μια από τισ εταιρείεσ του δείγματοσ 
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4) Εξωτερικό περιβάλλον 

Για τον παράγοντα αυτό οι ερωτιςεισ αφοροφςαν τόςο ςτο εξωτερικό περιβάλλον τθσ 

εγχϊριασ αγοράσ όςο και ςτο εξωτερικό περιβάλλον τθσ διεκνοφσ αγοράσ. Μερικά 

χαρακτθριςτικά παραδείγματα ερωτιςεων είναι τα παρακάτω : 

 Το εξωτερικό περιβάλλον ςασ επθρζαςε ςτθ λιψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απόφαςθσ 
 
 Οι οικονομικζσ ςυνκικεσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ ςασ ζςτρεψαν ςτθ λφςθ τθσ 

διεκνοποίθςθσ 
 
 Θεωρείται το μερίδιο ςασ ςτθν αγορά ικανοποιθτικό και ότι ζχει δυνατότθτα να 

αυξθκεί εντόσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ 
 
 Ρωσ κα χαρακτθρίηατε τον ανταγωνιςμό ςτθν εγχϊρια αγορά αλλά και ςτθν 

διεκνι αγορά που ζχετε επιλζξει 
 
 Ροια ιταν θ κζςθ του Κράτουσ ςτθ διαδικαςία λιψθσ τθσ απόφαςθσ ςασ για 

διεκνοποίθςθ  
 Θ νομοκεςία τθσ χϊρασ κεωρείται ότι είναι ευνοϊκι για τθν ανάπτυξθ εξαγωγικισ 

δραςτθριότθτασ 
 
 Αποτζλεςε κίνθτρο για τθν επιλογι τθσ διεκνοφσ αγοράσ το νομοκετικό πλαίςιο 

τθσ χϊρασ υποδοχισ 
 

5) Συμπεριφορικά χαρακτθριςτικά 

Πςον αφορά ςτο ςυγκεκριμζνο παράγοντα λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ του ςτόχοσ μασ 

ιταν να αντλιςουμε πλθροφορίεσ  που είναι ςχετικζσ με τθν αντίλθψθ τθσ ομάδασ 

διοίκθςθσ για τουσ κινδφνουσ, για τουσ τρόπουσ ανάπτυξθσ τθσ εταιρείασ κακϊσ επίςθσ και 

για τθν εταιρικι κουλτοφρα και νοοτροπία. Οι ερωτιςεισ δεν ιταν δομθμζνεσ για αυτόν τον 

παράγοντα και προιλκαν από τθ γενικι ςυηιτθςθ που είχαμε.  

6) Κίνθτρα εξαγωγϊν 

Για να μάκουμε ποια ιταν τα κίνθτρα τόςο τα εςωτερικά όςο και τα εξωτερικά για τθ 

λιψθ μιασ απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ πραγματοποιιςαμε τισ παρακάτω ερωτιςεισ : 

 Λάβατε υπόψθ ςασ ςυγκεκριμζνα κίνθτρα για τθ λιψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
απόφαςθσ 

 
 Ροια ιταν τα κίνθτρα που οδιγθςαν τελικά ςτθν απόφαςθ διεκνοποίθςθσ  
 
 Ζχει παρατθρθκεί κορεςμόσ ςτθν τοπικι αγορά 
 
 Αποτελεί κίνθτρο για τθν επιχείρθςθ ςασ θ οικονομικι κατάςταςθ ςτθν εγχϊρια 

αγορά 
 
 Θ διεκνοποίθςθ αποτζλεςε για εςάσ λφςθ για να εξαςφαλίςετε τθ βιωςιμότθτα 

τθσ επιχείρθςθσ  
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 Θωρείτε ότι θ υπθρεςία που προςφζρετε είναι μοναδικι και για αυτό το λόγο 
αποφαςίςατε να τθν εξάγετε 

 
 Υπιρξαν νομοκετικά κίνθτρα 
  
 Το δίκτυο ςυνεργατϊν ςασ αποτζλεςε για εςάσ κίνθτρο 
 
 Μιπωσ ζχει παρατθρθκεί μείωςθ των πωλιςεων ςασ ςτθν εγχϊρια αγορά 
 
7) Ρολιτιςμικι απόςταςθ  

Ο παράγοντασ επθρεάηει τθν επιλογι μιασ διεκνοφσ αγοράσ. Συνικωσ ςτθν αρχικι 

εξαγωγικι φάςθ μιασ εταιρείασ, επιλζγεται μια αγορά με παραπλιςια κουλτοφρα με τθν 

εγχϊρια ζτςι ϊςτε να ενταχκεί ςε αυτι θ νζα υπθρεςία με μικρότερθ προςαρμογι και 

λιγότερουσ κινδφνουσ. Ρραγματοποιιςαμε μια ςυηιτθςθ με τον ςυνεντευξιαηόμενο για το 

ςυγκεκριμζνο παράγοντα ηθτϊντασ του να τον αξιολογιςει και να μασ αναλφςει τθ ςθμαςία 

του ςτθν επιλογι των  διεκνϊν αγορϊν. Στθ ςυνζχεια ςυγκρίναμε τθν πολιτιςμικι απόςταςθ 

μεταξφ τθσ ελλθνικισ αγοράσ και των διεκνϊν αγορϊν για να καταλιξουμε ςτα 

ςυμπεράςματα που κα αναφζρουμε παρακάτω. 

8) Επιλογι αγοράσ και τρόπου ειςόδου 

Μζςα από τισ ερωτιςεισ που αφοροφν ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα αντλιςαμε 

πλθροφορίεσ για τον τρόπο επιλογισ των αγορϊν κακϊσ και για τον τρόπο ειςόδου ςε 

αυτζσ. Ζνα χαρακτθριςτικό δείγμα ερωτιςεων είναι το παρακάτω : 

 Ρωσ ξεκίνθςε θ διεκνοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ ςασ 
 
 Με ποιο κριτιριο ζγινε θ επιλογι τθσ αγοράσ 

 
 Ακολουκιςατε τα ίδια κριτιρια και ςτισ επόμενεσ εξαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ 

 

 Με ποιο τρόπο επιλζξατε να ενταχκείτε ςτθ νζα αγορά και γιατί 
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4.6 Παρουςίαςη δείγματοσ  
 

Λαμβάνοντασ υπόψθ μασ τόςο τθ κεωρία τθσ διεκνοποίθςθσ όςο και τισ βαςικζσ 

αρχζσ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ και τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ δθμιουργιςαμε ζνα δείγμα πζντε 

αντιπροςωπευτικϊν εταιρειϊν από πζντε διαφορετικοφσ κλάδουσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. 

Ακολουκεί μια ςφντομθ περιγραφι των ςυγκεκριμζνων εταιρειϊν. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Α 

Είναι μια εταιρεία θ οποία προςφζρει τισ παρακάτω υπθρεςίεσ : 

 Βιομθχανικι ςχεδίαςθ  

 Διοίκθςθ ζργων 

 Ρρομικειεσ  

 Επίβλεψθ καταςκευϊν 

 Μελζτεσ 

 Υπθρεςίεσ ζργων 

 Γενικζσ εργολαβίεσ 

Θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ είναι κυγατρικι μεγάλου ομίλου πετρελαίου και 

αςχολείται με τεχνικζσ μελζτεσ, ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ και μελζτεσ ςκοπιμότθτασ που 

αφοροφν κυρίωσ ςτο πετρζλαιο και ςτο φυςικό αζριο. Βρίςκεται ςτθν ελλθνικι αγορά από 

το 1983.Τα δφο κφρια ανταγωνιςτικά τθσ πλεονεκτιματα  που τθν ξεχωρίηουν από τουσ 

ανταγωνιςτζσ τθσ είναι θ υψθλι ποιότθτα των υπθρεςιϊν που προςφζρει κακϊσ και θ 

μεγάλθ εμπειρία τθσ ςτο χϊρο.  Το εργατικό δυναμικό τθσ ανζρχεται ςτα 250 άτομα. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Β 

Θ επιχείρθςθ που εξετάςαμε ςτθ δεφτερθ μελζτθ περίπτωςθσ είναι ζνα 

πολυβραβευμζνο γραφείο οπτικισ επικοινωνίασ και δθμιουργικοφ ςχεδιαςμοφ, που 

προςφζρει υπθρεςίεσ και λφςεισ υψθλϊν προδιαγραφϊν, ςε ζνα ευρφ και διεκνζσ 

πελατολόγιο. Θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ είναι λοιπόν  ζνα design group, το οποίο 

αςχολείται κυρίωσ με τθν καταςκευι branding logos κλπ. Και δεν είναι μια κακαρά 

διαφθμιςτικι εταιρεία. Θ ςυγκεκριμζνθ εταιρεία απαςχολεί 12 άτομα. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Γ  

Θ εταιρεία που μελετιςαμε ςε αυτι τθν περίπτωςθ ανικει ςτον κλάδο τθσ εςτίαςθσ. Θ 

ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ που προςφζρει υπθρεςίεσ εςτίαςθσ που αναφζρονται ςε 

προςφορά : 

 καφζ και ςυνοδευτικϊν 

 γλυκϊν  

 γευμάτων 
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Θ ΕΤΑΙΕΙΑ Γ βρίςκεται ςτθν ελλθνικι αγορά από το 1966 ςαν μεμονωμζνο 

κατάςτθμα. Το 1985 ζχουμε τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ομίλου που ανικει θ ςυγκεκριμζνθ 

επιχείρθςθ, ενϊ το 2001 ζχουμε τθ λειτουργία του πρϊτου καταςτιματοσ franchise. Θ 

επιχείρθςθ απαςχολεί ςτο διοικθτικό τθσ κομμάτι 10 άτομα. Το κφριο ανταγωνιςτικό τθσ 

πλεονζκτθμα, το οποίο τθν διαχωρίηει από τουσ ανταγωνιςτζσ τθσ τόςο ςτθν εγχϊρια αγορά 

όςο και ςτισ διεκνείσ αγορζσ είναι το λεγόμενο «value for money», δθλαδι θ παροχι 

άριςτθσ ποιότθτασ ςε προςιτι τιμι. Ραράλλθλα, θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ κεωρεί ότι 

διαφοροποιείται επίςθσ ςφμφωνα με το μζγεκοσ τθσ μερίδασ που ςερβίρει.  

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Δ 

Θ επιχείρθςθ που μελετιςαμε προςφζρει υπθρεςίεσ : 

 δευτεροβάκμιασ περίκαλψθσ 

 πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ 

 κάρτεσ υγείασ 

 emergency medical services 

Θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ βρίςκεται ςτθν ελλθνικι αγορά από το 1984. Διακζτει και 

λειτουργεί 8 υπερςφγχρονεσ νοςθλευτικζσ μονάδεσ που προςφζρουν υψθλισ ποιότθτασ 

υπθρεςίεσ υγείασ, με ςυνολικά 1.200 νοςθλευτικζσ κλίνεσ, 3.000 εργαηόμενουσ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ και ζνα δίκτυο από 2.800 ζγκριτουσ ιατροφσ. Επτά από τισ νοςθλευτικζσ 

μονάδεσ βρίςκονται ςτθν ευρφτερθ περιοχι των Ακθνϊν. Το όγδοο νοςοκομείο βρίςκεται 

ςτθ Βόρεια Ελλάδα και κεωρείται θ «πιο ςφγχρονθ νοςθλευτικι μονάδα ςτθν Ευρϊπθ. 

Ανταγωνιςτικό τθσ πλεονζκτθμα είναι  ο  ιατρικόσ εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιεί και 

είναι τελευταίασ τεχνολογίασ.  Θ ΕΤΑΙΕΙΑ Δ επενδφει ςε τεχνολογία αιχμισ με ςκοπό να 

προςφζρει  ςτουσ αςκενείσ τισ τελειότερεσ και πλζον αξιόπιςτεσ μεκόδουσ διάγνωςθσ και 

κεραπείασ. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ε 

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ Ε είναι μια εταιρεία θ οποία προςφζρει υπθρεςίεσ που ανικουν ςτον 

ευρφτερο τομζα του τουριςμοφ και ςυγκεκριμζνα με: 

 Φκθνζσ αεροπορικζσ πτιςεισ 
  Ξενοδοχεία 
  Ενοικίαςθ αυτοκινιτων 
  Ταξιδιωτικι αςφάλιςθ ςε όλο τον κόςμο  
 
Σε γενικζσ γραμμζσ θ εταιρεία είναι ζνα on-line ταξιδιωτικό γραφείο που 

δραςτθριοποιείται ςε 14 χϊρεσ αυτι τθ ςτιγμι ςτθν νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, με παρουςία 

ςτθν ελλθνικι αγορά από το 2005 . Απαςχολεί περίπου 110  άτομα τόςο ςτα γραφεία τθσ 

ςτθν Ακινα όςο και ςτα γραφεία τθσ ςτο Βουκουρζςτι, με μζςο όρο θλικίασ τα 27 ζτθ. Τα 

κφρια ανταγωνιςτικά τθσ πλεονεκτιματα  που τθν ξεχωρίηουν από τουσ ανταγωνιςτζσ τθσ 

είναι θ υψθλι ποιότθτα των υπθρεςιϊν που προςφζρει κακϊσ και θ τεχνολογικζσ 

καινοτομίεσ που διακζτει. Συγκεκριμζνα το γραφείo αυτό χρθςιμοποιεί μια καινοτόμο 

τεχνολογικά μθχανι κρατιςεων αεροπορικϊν ειςιτθρίων όχι μόνο ςυνδυάηοντασ 
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αεροπορικζσ εταιρείεσ οι οποίεσ ςυνεργάηονται αλλά και εταιρείεσ χαμθλοφ κόςτουσ 

υπολογίηοντασ τον καλφτερο ςυνδυαςμό τιμϊν (best price mix). Ραράλλθλα ζχει υιοκετιςει 

ζνα ςφςτθμα ενοικίαςθσ αυτοκινιτων με πολλζσ παροχζσ για τουσ πελάτεσ και μεγάλθ 

ποικιλία. Θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ ζχει εφαρμόςει ζνα ςφςτθμα απάτθσ (Secure Payment 

System solutions) το οποίο παρζχει τθν υψθλότερθ δυνατι αςφάλεια για online κρατιςεισ 

και ςυναλλαγζσ με τουσ πελάτεσ τθσ. Για τθν αγορά τθσ Ελλάδασ ζχει επίςθσ ζνα ςφςτθμα 

κρατιςεων ακτοπλοϊκϊν ειςιτθρίων, με δυνατότθτα αποςτολισ των ειςιτθρίων ςτουσ 

πελάτεσ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 : Αποτελέςματα 
 

5.1 Παρουςίαςη Αποτελεςμάτων  

 

1. Χαρακτθριςτικά Επιχειριςεων 

 

Μελετϊντασ το  υπόδειγμα διεκνοποίθςθσ το οποίο αποτελεί και τθ βάςθ τθσ δικισ 

μασ μελζτθσ και ζρευνασ ζχουμε κατανοιςει τθ ςθμαςία και τον κακοριςτικό ρόλο τον οποίο 

παίηουν τα χαρακτθριςτικά μιασ επιχείρθςθσ τόςο ςτθ διαμόρφωςθ όςο και ςτθν οριςτικι 

λιψθ τθσ απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ. Γνωρίηουμε ότι τα μοναδικά χαρακτθριςτικά κάκε 

επιχείρθςθσ είναι αυτά που διαμορφϊνουν το ανταγωνιςτικό τθσ πλεονζκτθμα, ενϊ 

παράλλθλα ο ςυνδυαςμό τουσ  με τα χαρακτθριςτικά τθσ αγοράσ διαμορφϊνουν τθν 

εξαγωγικι ι μθ πολιτικι τθσ επιχείρθςθσ.  

Ακολουκοφν μια ςφντομθ περιγραφι των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ 

διεκνοποίθςθσ κάκε εταιρείασ που ανικει ςτο δείγμα μασ τα οποία ςε ςυνδυαςμό με τα 

χαρακτθριςτικά που ζχουν οι ςυγκεκριμζνεσ εταιρείεσ και ζχουν αναφερκεί προθγουμζνωσ 

ςτθν περιγραφι του δείγματοσ, τισ οδιγθςαν ςτθν υιοκζτθςθ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ.   

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Α 

Θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Α υπενκυμίηουμε ότι είναι κυγατρικι μεγάλου ομίλου πετρελαίου και 

απαςχολεί 250 άτομα, από τα οποία με τα κζματα τθσ διεκνοποίθςθσ αςχολείται θ 

Διεφκυνςθ Επιχειρθματικισ Ανάπτυξθσ. Το ςυγκεκριμζνο τμιμα απαρτίηεται από 10 άτομα 

και ςε λίγο καιρό κα ενταχκοφν ςε αυτι άλλα δφο άτομα. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ ςφςταςθ 

του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ ζχει μόνο με μια νζα πρόςλθψθ και οι υπόλοιπεσ κζςεισ 

καλφφκθκαν από μετακζςεισ εντόσ τθσ επιχείρθςθσ. Τζλοσ, θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ είναι 

ςτθ διαδικαςία υιοκζτθςθσ και κακιζρωςθσ ενόσ διεκνοφσ προφίλ, ζτςι ϊςτε να κακιερωκεί 

ςτισ διεκνείσ αγορζσ. 

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ Α ζχει κακιερϊςει μια ςυςτθματικι προςπάκεια διεκνοποίθςθσ τουσ 

τελευταίουσ 6 με 7 μινεσ, τθν οποία ςκοπεφει να εντείνει αφοφ ζχει ωσ ςκοπό ο ςυνολικόσ 

κφκλοσ εργαςιϊν  τθσ να αποτελείται κατά 50% από τισ εγχϊρια παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και 

κατά 50% από τθ δραςτθριοποίθςθ τθσ εκτόσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ. Αυτι τθ ςτιγμι το 

ποςοςτό των πωλιςεων τθσ που προζρχεται από τθ δραςτθριοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ εκτόσ 

τθσ εγχϊριασ αγοράσ είναι ςχετικά μικρό και κυμαίνεται μεταξφ 5% και 10 % 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Β 

Θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Β  υπενκυμίηουμε ότι είναι ζνα πολυβραβευμζνο γραφείο οπτικισ 

επικοινωνίασ και δθμιουργικοφ ςχεδιαςμοφ. Θ εταιρεία αυτι ζχει κατακτιςει μια ςειρά από 

διεκνι βραβεία. Συγκεκριμζνα, το 2011 κατζκτθςε το βραβείο red dot, το οποίο είναι 

διεκνϊσ αναγνωριςμζνο, βραβείο. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το 2010 το ςυγκεκριμζνο βραβείο 

το είχε κατακτιςει μια επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί 15.000 υπαλλιλουσ ςε 75 χϊρεσ ςε 
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όλο τον κόςμο. Θ επιχείρθςθ που μελετάμε είναι θ πρϊτθ ελλθνικι επιχείρθςθ θ οποία 

κατάφερε να κερδίςει το ςυγκεκριμζνο βραβείο. Κατανοοφμε λοιπόν, ότι τα ανταγωνιςτικά 

τθσ πλεονεκτιματα που τθν ξεχωρίηουν από τουσ ανταγωνιςτζσ τθσ είναι : 

 Τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα βραβεία που ζχει κατακτιςει 
 
 Το κφροσ και θ φιμθ που ζχει ςτθν ελλθνικι αγορά 
 
 Το portfolio που ζχει δθμιουργιςει από τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ τθσ μζχρι 

τϊρα 
 
Θ επιχείρθςθ μασ απαςχολεί 12 άτομα, ενϊ με τα κζματα τθσ διεκνοποίθςθσ τθσ 

αςχολείται 1 άτομο.  Πςον αφορά τϊρα ςτο ποςοςτό των πωλιςεων τθσ που προζρχεται 

από τθ δραςτθριοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ εκτόσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ είναι αυτι τθ ςτιγμι 

ςχετικά μικρό, αλλά θ επιχείρθςθ εντείνει τισ προςπάκειεσ τθσ για εξαγωγζσ των υπθρεςιϊν 

τθσ.  

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο κλάδοσ των υπθρεςιϊν με τον οποίο αςχολθκικαμε ςτθ 

δεφτερθ μελζτθσ περίπτωςθσ παρουςιάηει οριςμζνεσ ιδιομορφίεσ και οριςμζνεσ διαφορζσ 

από τουσ κλάδουσ που παρουςιάςαμε προθγουμζνωσ. Ο ςυγκριμζνοσ κλάδοσ διεκνοποιείται 

κυρίωσ με ad hoch ζργα.  

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Γ  

Θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Γ  απαςχολεί ςτο διοικθτικό τθσ κομμάτι 10 άτομα από τα οποία με τα 

κζματα τθσ διεκνοποίθςθσ  δθλαδι κυρίωσ με τθν αξιολόγθςθ των προτάςεων που δζχεται 

από διεκνείσ  πελάτεσ αςχολοφνται 2 άτομα.  

Ο κλάδοσ των υπθρεςιϊν που μελετάμε ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι οι υπθρεςίεσ 

εςτίαςθσ και απαιτεί ζναν ιδιαίτερο χειριςμό ςτθν προςπάκεια τθσ διεκνοποίθςθσ των 

ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν.  Πμωσ παρουςιάηει και μια ιδιαίτερθ διευκόλυνςθ ςτθ 

διαδικαςία διεκνοποίθςθσ των περιςςότερων επιχειριςεων του κλάδου και αυτι 

αναφζρεται ςτο ότι ζχουμε ζνα είδοσ υπθρεςίασ το οποίο μπορεί να ταιριάξει ςτισ 

περιςςότερεσ αγορζσ με τθν πραγματοποίθςθ μικρϊν αλλαγϊν 

Θ επιχείρθςθ που μελετιςαμε δεν κεωρεί ότι ζχει κακιερϊςει μια ςυςτθματικι 

προςπάκεια διεκνοποίθςθσ, όμωσ είναι ςτόχοσ τθσ θ αξιοποίθςθ όλων των ευκαιριϊν για 

ειςαγωγι τθσ ςε νζεσ διεκνείσ αγορζσ. Ραράλλθλα, θ επιχείρθςθ ζχει κακιερϊςει όλεσ τισ 

διαδικαςίεσ οι οποίεσ πρζπει να ακολουκοφνται κάκε φορά που αξιολογεί μια νζα πρόταςθ. 

Το ποςοςτό των πωλιςεων τθσ, το οποίο προζρχεται από τθ δραςτθριοποίθςθ τθσ 

επιχείρθςθσ εκτόσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ αγγίηει το 8% αυτι τθ χρονικι ςτιγμι, αλλά ςτόχοσ 

τθσ είναι να το αυξιςει. 
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ΕΣΑΙΡΕΙΑ Δ  

Θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Δ ανικει ςτον κλάδο των υπθρεςιϊν υγείασ και απαιτεί ζναν ιδιαίτερο 

χειριςμό ςτθν προςπάκεια τθσ διεκνοποίθςθσ των ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν, αφοφ δεν 

υπάρχει θ δυνατότθτα πιλοτικισ τουσ εξαγωγισ.  

Θ διεκνοποίθςθ των υπθρεςιϊν υγείασ μπορεί να γίνει με δφο τρόπουσ : 

 «κλαςικόσ» τρόποσ, ο οποίοσ μπορεί να περιλαμβάνει τόςο τθν ίδρυςθ μιασ νζασ 

μονάδασ ςε μια διεκνι αγορά, όςο και διαμόρφωςθ μιασ ιδθ υπάρχουςασ μονάδασ ςτθ 

διεκνι αγορά, αυτό μπορεί να γίνει με ςυγχϊνευςθ, με εξαγορά αλλά και με consulting  ςτθν 

υπάρχουςα επιχείρθςθ και ςφναψθ ςφμβαςθσ με κακοριςμζνα ποςοςτά κζρδουσ 

 

 ιατρικόσ τουριςμόσ ςτον οποίο ςτοχεφουμε ςτθν προςζλκυςθ διεκνϊν πελατϊν 

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ Δ απαςχολεί μια ομάδα των ζξι ατόμων, θ οποία αςχολείται με τα κζματα 

που αφοροφν ςτθ διεκνοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα επεξεργάηεται 

πολλά διεκνι projects τα οποία αξιολογεί και ςτθ ςυνζχεια υλοποιεί τα πλζον κατάλλθλα και 

κερδοφόρα για τθν επιχείρθςθ. Τζλοσ, θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ είναι ςτθ διαδικαςία 

υιοκζτθςθσ και κακιζρωςθσ ενόσ διεκνοφσ προφίλ, ζτςι ϊςτε να κακιερωκεί ςτισ διεκνείσ 

αγορζσ. 

Θ επιχείρθςθ που μελετιςαμε ζχει κακιερϊςει μια ςυςτθματικι προςπάκεια 

διεκνοποίθςθσ τθν οποία ςκοπεφει να εντείνει αφοφ ζχει ωσ ςκοπό ο ςυνολικόσ κφκλοσ 

εργαςιϊν  τθσ να αποτελείται κατά 50% από τισ εγχϊρια παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και κατά 

50% από τθ δραςτθριοποίθςθ τθσ εκτόσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ. Αυτι τθ ςτιγμι το ποςοςτό 

που αποτελεί τον κφκλο εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ εκτόσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ είναι μεγάλο 

αλλά είναι και πλαςματικό και παραπλανθτικό. Αυτό ςυμβαίνει διότι ςτθν Ελλάδα προζκυψε 

ζνα ad hock ζργο με Λίβυουσ αςκενείσ, το οποίο ζγινε χωρίσ ςτόχευςθ και εντελϊσ τυχαία 

λόγω τθσ ζκρυκμθσ κατάςταςθσ ςτθ Λιβφθ και αργά ι γριγορα κα ολοκλθρωκεί το 

ςυγκεκριμζνο ζργο. Είναι ςκόπιμο να αναφζρουμε ότι το ςυγκεκριμζνο  ζργο δεν επθρζαςε 

μόνο τθν επιχείρθςθ που μελετιςαμε αλλά το ςφνολο των επιχειριςεων του κλάδου ςε 

διαφορετικό βζβαια βακμό. Για τθν ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ ο κφκλοσ εργαςιϊν που αφορά 

ςτθ μονάδα που ζχει ιδρφςει ςτθν ουμανία αγγίηει αυτι τθ ςτιγμι μόνο το 1% με ςτόχο 

όμωσ τθ γριγορθ αφξθςθ του.  

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ε 

Ο κλάδοσ με τον οποίο αςχολθκικαμε ςε αυτι τθν περίπτωςθ και ςτον οποίο ανικει θ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ε είναι αυτόσ των τουριςτικϊν επιχειριςεων. Θ ΕΤΑΙΕΙΑ Ε βρίςκεται ςτθν ελλθνικι 

αγορά από το 2005 και το 2010 ζλαβε τθ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ απόφαςθ να διεκνοποιθκεί. 

Ζχει λοιπόν ιδθ κακιερϊςει μια ςυςτθματικι προςπάκεια διεκνοποίθςθσ από το 2010, τθν 

οποία ςκοπεφει να εντείνει αφοφ ζχει ωσ ςκοπό να κατακτιςει τθν πρϊτθ κζςθ ςτθν 

νοτιοανατολικι Ευρϊπθ. Αυτι τθ ςτιγμι βρίςκεται ςτα 10 μεγαλφτερα ταξιδιωτικά γραφεία 

ςτθν νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, ενϊ βρίςκεται ςτθ δεφτερθ κζςθ ςτθν Ελλάδα. Αυτι τθ ςτιγμι 

το ποςοςτό των πωλιςεων τθσ που προζρχεται από τθ δραςτθριοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ 

από τθν εγχϊριασ αγοράσ είναι ςχετικά μικρό και κυμαίνεται μεταξφ 8% και 10 %, ενϊ τον 
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Οκτϊβριο άγγιηε το 20%. Κατανοοφμε επομζνωσ ότι το μεγαλφτερο μζροσ των πωλιςεων του 

ςυγκεκριμζνου ταξιδιωτικοφ γραφείου προζρχεται από τισ διεκνείσ αγορζσ. 

Θ επιχείρθςθ λοιπόν μζςω τθσ διεκνοποίθςθσ ζχει καταφζρει να αυξιςει κατά 500% 

τον κφκλο εργαςιϊν τθσ  από το 2010 ζωσ το 2012  και  ςυγκεκριμζνα από 15 εκατομμφρια 

δολάρια το 2010 , ο κφκλοσ εργαςιϊν το 2012 ζφταςε τα 90 εκατομμφρια δολάρια. 

2. Χαρακτθριςτικά του decision – maker 

Ππωσ ζχουμε πει και ςτθν ανάλυςθ των παραγόντων του μοντζλου διεκνοποίθςθσ τα 

χαρακτθριςτικά του decision-maker παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ 

διεκνοποίθςθσ μιασ επιχείρθςθσ. Τα προςωπικά χαρακτθριςτικά του ςυγκεκριμζνου ατόμου 

αλλά και ολόκλθρθσ τθσ ομάδασ διοίκθςθσ είναι αυτά τα οποία κα κακορίςουν ςτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ τθν εταιρικι κουλτοφρα και τθν εταιρικι αντίλθψθ ςε κζματα 

ανάλθψθσ κινδφνου και κατ ’επζκταςθ ςε κζματα ςυμμετοχισ ςε διεκνείσ αγορζσ. Ζχουμε 

άλλωςτε παρουςιάςει και τθν παρακάτω ςχζςθ : 

Ομάδα διοίκθςθσ κακορίηει                        χριςθ διεκνϊν ςτρατθγικϊν ςυμμαχιϊν  

Κακυςτζρθςθ ςτθν υιοκζτθςθ διεκνϊν     

πρακτικϊν 

Βακμόσ Διεκνοποίθςθσ 

 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που μελετιςαμε παρατθριςαμε αρκετά κοινά χαρακτθριςτικά 

γεγονόσ που επιβεβαιϊνει ότι οριςμζνα χαρακτθριςτικά είναι απαραίτθτα για τθ 

διεκνοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Α 

Στθν ΕΤΑΙΕΙΑ Α ο decision - maker είναι ζνασ άνκρωποσ θλικίασ 45 ετϊν, ο οποίοσ 

εργάηεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ εταιρεία πολλά χρόνια και γνωρίηει ακριβϊσ τόςο τθν εταιρικι 

κουλτοφρα όςο και τισ ανάγκεσ που ζχει κάκε χρονικι ςτιγμι θ εταιρεία και για αυτό το λόγο 

ζχει τθ δυνατότθτα να βρίςκει λφςθ άμεςα ςε κάκε πρόβλθμα που παρουςιάηεται. Θ 

ςυγκεκριμζνθ εταιρεία διεκνοποιικθκε εντατικά από τθ ςτιγμι από τθν οποία διαγνϊςτθκε 

τόςο ο κορεςμόσ τθσ ελλθνικισ αγοράσ όςο και θ ζλλειψθ επενδφςεων ςτον τομζα που 

δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ. Ο άνκρωποσ λοιπόν αυτόσ αποφάςιςε να ςτραφεί ςε 

διεκνείσ αγορζσ.  

Πςον αφορά το επίπεδο μόρφωςθσ του είναι αρκετά υψθλό και παράλλθλα γνωρίηει 

αρκετζσ ξζνεσ γλϊςςεσ. Και τα δφο αυτά ςτοιχεία είναι όπωσ ζχουμε πει και ςτθν ανάλυςθ 

του υποδείγματοσ κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθ λιψθ μιασ απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ. 

Ραράλλθλα, ζνα ςτοιχείο ακόμα που ενιςχφει τθν καλι του εικόνα για τθ διεκνοποίθςθ είναι 

και θ ςυχνότθτα με τθν οποία πραγματοποιεί ταξίδια ςε διάφορεσ χϊρεσ, αποκτϊντασ με 

αυτό τον τρόπο εμπειρίεσ και γνϊςεισ για άλλουσ πολιτιςμοφσ και κουλτοφρεσ με 

αποτζλεςμα να μπορεί να αντιλθφκεί με μεγαλφτερθ ευκολία τισ διεκνείσ αγορζσ και να 

μπορεί να εντάξει τθν εταιρεία με επιτυχία ςε αυτζσ. 
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Συηθτϊντασ με αυτόν τον άνκρωπο, ζγινε αντιλθπτό ότι είναι ζνασ προοδευτικόσ 

άνκρωποσ με κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθν ανάλθψθ κινδφνων. Θεωρεί ότι θ διεκνοποίθςθ 

ςαφϊσ και ενζχει κινδφνουσ αλλά είναι και ζνα μζςο για τθν ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ και 

ηυγίηοντασ αυτζσ τισ δφο παραμζτρουσ κεωρεί ότι ο κίνδυνοσ υποβακμίηεται. Πλα τα 

παραπάνω χαρακτθριςτικά δθμιουργοφν ευνοϊκό κλίμα για τθν υιοκζτθςθ μιασ ςτακερισ 

εξαγωγικισ προςπάκειασ. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Β 

Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, το ςτζλεχοσ που αςχολείται με τθ διεκνοποίθςθ τθσ 

επιχείρθςθσ είναι άνκρωποσ νζοσ ςε θλικία οποίοσ ζχει εξειδικευτεί ςε κζματα 

διεκνοποίθςθσ και εξαγωγικισ ςυμπεριφοράσ. Κατανοοφμε αυτομάτωσ, ότι δεν κα 

μποροφςε να ζχει μια αρνθτικι αντίλθψθ για τθν υιοκζτθςθ μισ εξαγωγικισ διαδικαςίασ, 

χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι τθν υιοκετεί ςε κάκε περίπτωςθ χωρίσ προθγουμζνωσ να τθν ζχει 

αξιολογιςει. Το μορφωτικό του επίπεδο είναι υψθλό και γνωρίηει αρκετζσ ξζνεσ γλϊςςεσ. 

Για ζνα διάςτθμα των ςπουδϊν του ζηθςε ςε άλλθ χϊρα και αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα να 

ζρκει ςε επαφι με άλλουσ πολιτιςμοφσ αλλά και να γνωρίςει νζεσ αγορζσ κακϊσ και τον 

τρόπο λειτουργίασ τουσ. Ραράλλθλα, ςυμμετζχει ςε ςυχνά επιμορφωτικά ςεμινάρια για 

κζματα διεκνοποίθςθσ με αποτζλεςμα να αποκτά όςο πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα και 

αντίλθψθ για το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα. 

Από τθ ςυηιτθςθ ζγινε κατανοθτό ότι ο ςυγκεκριμζνοσ άνκρωποσ είναι προοδευτικόσ 

και με μειωμζνθ αντίλθψθ για τον κίνδυνο, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι δεν τον υπολογίηει 

και δεν τον αξιολογεί. Τζλοσ, ςυμμετζχει ςε όλα τα ταξίδια τόςο ςτισ υποψιφιεσ διεκνείσ 

αγορζσ όςο και ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ αποκτϊντασ προςωπικι εμπειρία και γνϊςεισ με 

αποτζλεςμα να είναι αποδοτικόσ ςτθ διαδικαςία διεκνοποίθςθσ. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Γ 

Στθν ΕΤΑΙΕΙΑ Γ το ςτζλεχοσ που ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία διεκνοποίθςθσ και είναι 

και θ διευκφντρια του ομίλου. Αυτό τθσ δίνει τθ δυνατότθτα να γνωρίηει καλφτερα από 

οποιοδιποτε άλλο ςτζλεχοσ τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ και να παίρνει τισ κατάλλθλεσ 

αποφάςεισ για τθν ικανοποίθςθ τουσ. Είναι μια γυναίκα δυναμικι νζα ςχετικά ςε θλικία με 

άριςτο επίπεδο εκπαίδευςθσ και γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν. Ρραγματοποιεί ταξίδια ςε όλεσ τισ 

υποψιφιεσ αγορζσ προκειμζνου να αποκτιςει προςωπικι εμπειρία από αυτζσ και να τισ 

αξιολογιςει με μεγαλφτερθ ακρίβεια, ελαχιςτοποιϊντασ με αυτό τον τρόπο ςτο μζτρο του 

δυνατοφ πάντα κίνδυνο. 

Από τθ ςυηιτθςθ κατανοοφμε ότι θ ςυγκεκριμζνθ decision  – maker ζχει ςχθματίςει 

μια περιςςότερο ςυντθρθτικι αντίλθψθ για τθν ανάλθψθ κινδφνων, χωρίσ να αποκλείει τθν 

ανάλθψθ του ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ. Το ςυμπζραςμα αυτό αποτυπϊνεται και ςτον 

τρόπο με τον οποίο διεκνοποιείται θ ςυγκεκριμζνθ εταιρεία. Ππωσ αναφζρκθκε και 

παραπάνω θ ΕΤΑΙΕΙΑ Γ δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ ςτον εξαγωγικό τομζα, αφοφ 

δζχεται προτάςεισ από κάποιο υποψιφιο ςυνεργάτθ ςε μια διεκνι αγορά τθν αξιολογεί και 

αποφαςίηει μετά αν κα δεχτεί τελικά τθν πρόταςθ. 
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ΕΣΑΙΡΕΙΑ Δ  

Σε αυτιν τθν περίπτωςθ ο decision – maker είναι και αυτόσ με τθ ςειρά του ζνασ νζοσ 

θλικιακά άνκρωποσ, ο οποίοσ όμωσ εργάηεται ςε αυτι τθν εταιρεία τα τελευταία χρόνια. 

Ρροθγουμζνωσ, ιταν ζνα ςτζλεχοσ ςε μια μεγάλθ τράπεηα με ειδίκευςθ ςτισ διεκνείσ 

αγορζσ. Θ προθγοφμενθ εμπειρία του λοιπόν είναι πολφ χριςιμθ και ςτθ νζα κζςθ του αφοφ 

ζχει γνϊςεισ για το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα και μια κετικι ςτάςθ απζναντι του, που είναι και το 

ηθτοφμενο. Σίγουρα, ο κάκε τομζασ απαιτεί διαφορετικοφσ χειριςμοφσ και διαφορετικοφσ 

τρόποσ δράςθσ, αλλά παρόλα αυτά ζχει τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και ζχει αναπτφξει τισ 

ηθτοφμενεσ ικανότθτεσ για τθν υιοκζτθςθ εξαγωγικϊν δραςτθριοτιτων. 

Και το ςυγκεκριμζνο ςτζλεχοσ ζχει ζνα άριςτο μορφωτικό επίπεδο ςτο οποίο 

ςυμπεριλαμβάνονται και οι ξζνεσ γλϊςςεσ. Ραράλλθλα, ςυμμετζχει και αυτόσ ςτα ταξίδια 

τθσ εταιρείασ ςτισ υποψιφιεσ αγορζσ αποκτϊντασ προςωπικζσ εμπειρίεσ και μακαίνοντασ 

τθν κουλτοφρα και τον πολιτιςμό τουσ με αποτζλεςμα το ςχθματιςμό τόςο βραχυπρόκεςμα 

όςο και μακροπρόκεςμα καλφτερθσ και ευνοϊκότερθσ αντίλθψθσ για το κζμα τθσ 

διεκνοποίθςθσ. Τζλοσ, θ άποψθ του για τθν ανάλθψθ κινδφνων είναι ότι καμία επιχείρθςθ 

δεν μπορεί να αναπτυχκεί με υγιι τρόπο αν δεν αναλάβει οριςμζνουσ κινδφνουσ. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ε  

Στθν ΕΤΑΙΕΙΑ Ε ο decision – maker είναι και ςε αυτι τθν περίπτωςθ όπωσ και ςτθν 

ΕΤΑΙΕΙΑ Γ ο διευκυντισ ιδρυτισ τθσ. Ο ςυγκεκριμζνοσ άνκρωποσ είναι Ελλθνογερμανόσ, με 

αποτζλεςμα να διακζτει προςωπικζσ εμπειρίεσ από τον πολιτιςμό και τθν κουλτοφρα ενόσ 

άλλου λαοφ. Είναι και αυτόσ ζνασ νζοσ άνκρωποσ ο οποίοσ χαρακτθρίηεται από υψθλό 

μορφωτικό επίπεδο. Ρραγματοποιεί ςυχνά ταξίδια ςτο εξωτερικό τόςο ςτισ υποψιφιεσ όςο 

και ςτισ ιδθ επιλεγμζνεσ διεκνείσ αγορζσ. Αυτό ζχει ςαν ςυνζπεια τθν απόκτθςθ 

προςωπικισ εικόνασ και αντίλθψθσ των πολιτιςμϊν και τθσ κουλτοφρασ με αποτζλεςμα τθν 

υιοκζτθςθ των διεκνϊν πρακτικϊν που ταιριάηουν ςε κάκε αγορά.    

Λόγω τθσ προςωπικότθτασ του ζχει κακιερϊςει ςτθν εταιρεία μια διεκνι κουλτοφρα 

και ζχει δθμιουργιςει τθν αντίλθψθ ότι ο κίνδυνοσ τθσ διεκνοποίθςθσ είναι ςχεδόν 

μθδενικόσ ςε ςφγκριςθ με τα οφζλθ τθσ και ότι είναι ό πιο υγιισ τρόποσ ανάπτυξθσ και 

εξζλιξθσ μιασ εταιρείασ.  

3. Είδοσ Τπθρεςίασ και Σεχνολογία 

Γνωρίηουμε πολφ καλά μελετϊντασ τθ κεωρία ότι θ διεκνοποίθςθ των υπθρεςιϊν 

αυξάνεται με ζντονο βακμό όταν ςυνοδεφεται από τεχνολογικζσ καινοτομίεσ. Επίςθσ 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν απόφαςθ διεκνοποίθςθσ μιασ υπθρεςίασ παίηει το είδοσ τθσ. Στθν 

ανάλυςθ του μοντζλου ζχουμε παρουςιάςει τισ βαςικζσ κατθγορίεσ των υπθρεςιϊν και τα 

βαςικά χαρακτθριςτικά κάκε υπθρεςίασ. 

Οι υπθρεςίεσ που παρζχονται από το ςφνολο των επιχειριςεων που μελετιςαμε 

χαρακτθρίηονται από υψθλό βακμό προςανατολιςμοφ ςτθν τεχνολογία, για αυτό το λόγο 

ζχουν υψθλζσ προοπτικζσ διεκνοποίθςθσ. Ραρακάτω κα παρουςιάςουμε μια ςυνοπτικι 

κατάταξθ και κατθγοριοποίθςθ των υπθρεςιϊν που μελετιςαμε ςτισ κατθγορίεσ που 

αναφζραμε ςτθ κεωρία. 
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ΕΣΑΙΡΕΙΑ Α  

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ Α  αφοροφν μθ απτζσ υπθρεςίεσ αφοφ 

πρόκειται για πραγματοποίθςθ μελετϊν. Ραράλλθλα, μποροφμε να τισ κατατάξουμε ςε 

υπθρεςίεσ που προςαρμόηονται ςτισ απαιτιςεισ του καταναλωτι μζχρι ζνα βακμό, διότι ο 

πελάτθσ είναι αυτόσ ο οποίοσ κα αποφαςίςει τι ακριβϊσ κζλει από τθν επιχείρθςθ. Ο 

πελάτθσ κα αποφαςίςει τι είδουσ υπθρεςία επικυμεί και κα κζςει τισ βάςεισ τθσ 

ςυνεργαςίασ. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Β  

Οι υπθρεςίεσ  που προςφζρει θ δεφτερθ επιχείρθςθ όπωσ αναφζραμε και 

προθγουμζνωσ χαρακτθρίηονται από υψθλό βακμό προςανατολιςμοφ ςτθν τεχνολογία, διότι 

για τθ δθμιουργία τουσ απαιτείται θ χριςθ πολλϊν τεχνολογικϊν προγραμμάτων, για αυτό 

το λόγο ζχουν υψθλζσ προοπτικζσ διεκνοποίθςθσ. Συγκεκριμζνα και αυτζσ οι υπθρεςίεσ 

κατατάςςονται ςτισ μθ απτζσ υπθρεςίεσ και παράλλθλα είναι υπθρεςίεσ που 

προςαρμόηονται ςε απόλυτο βακμό ςτισ απαιτιςεισ των καταναλωτϊν. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Γ 

          Στθν τρίτθ περίπτωςθ κα παρατθριςουμε μια μικρι αλλαγι ςτθν  

κατθγοριοποίθςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν. Συγκεκριμζνα είναι απτζσ αφοφ όπωσ 

γνωρίηουμε είναι υπθρεςίεσ εςτίαςθσ. Σίγουρα αρχικά μια επιχείρθςθ εςτίαςθσ αρχικά κα 

λάβει υπόψθ τθσ τισ επικυμίεσ των καταναλωτϊν και ςτθν κουλτοφρα τθσ αγοράσ όμωσ ςτθ 

ςυνζχεια οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ είναι ςε ζνα βακμό τυποποιθμζνεσ.   

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Δ 

Στθν ΕΤΑΙΕΙΑ Δ , θ οποία αφορά ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ είναι υπθρεςίεσ που 

αναφζρονται ςτο ςϊμα των ανκρϊπων και ςαφϊσ προςαρμόηονται ςτισ ανάγκεσ και ςτισ 

απαιτιςεισ των καταναλωτϊν αφοφ οι ιατρικζσ υπθρεςίεσ δεν μποροφν να είναι ίδιεσ και 

τυποποιθμζνεσ για όλουσ. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ε 

 Οι υπθρεςίεσ που ανικουν ςτον τομζα του τουριςμοφ είναι υπθρεςίεσ οι οποίεσ 

ςαφϊσ  προςαρμόηονται ςτισ απαιτιςεισ των καταναλωτϊν αφοφ υπάρχει δυνατότθτα κάκε 

άνκρωποσ να διαμορφϊνει τισ επιλογζσ του ςφμφωνα με τισ δικζσ του ανάγκεσ. Βζβαια 

υπάρχουν και οριςμζνεσ εξαιρζςεισ που αναφζρονται ςτα τουριςτικά πακζτα που 

απευκφνονται ςε όλουσ τουσ πελάτεσ και είναι τυποποιθμζνα, αλλά και ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ ο καταναλωτισ επιλζγει ςφμφωνα με τισ δικζσ του προτιμιςεισ και ανάγκεσ. 

Ραράλλθλα, το ςυγκεκριμζνο είδοσ υπθρεςιϊν χαρακτθρίηεται από υλικό εξοπλιςμό π.χ. 

αεροπορικζσ μεταφορζσ, ξενοδοχεία κλπ. 
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4.Εξωτερικό Περιβάλλον 

Ππωσ ζχει αναφερκεί και ςτθν ανάλυςθ του μοντζλου διεκνοποίθςθσ υπάρχει μια 

πλειάδα παραγόντων του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ που μποροφν να επθρεάςουν τθ 

διαδικαςία διεκνοποίθςθσ μιασ επιχείρθςθσ.   

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Α  

Στθν ΕΤΑΙΕΙΑ Α  το εξωτερικό περιβάλλον παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθ λιψθ τθσ 

απόφαςθ τθσ διεκνοποίθςθσ. Θ οικονομικι κρίςθ και θ αβεβαιότθτα που επικρατοφν αυτι 

τθ ςτιγμι ςτθν  Ελλάδα ζχουν μειϊςει τθ ηιτθςθ για νζεσ επενδφςεισ ςτο χϊρο του 

πετρελαίου και του φυςικοφ αερίου. Θ ελλθνικι αγορά ζχει κορεςτεί αφοφ ςτθν Ελλάδα  

ζχουν ολοκλθρωκεί  όλα τα μεγάλα ζργα ςτον τομζα του πετρελαίου και του φυςικοφ 

αερίου και παράλλθλα ζχουν ςταματιςει οι επενδφςεισ για νζα ζργα. 

Για τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ θ ςτροφι ςτισ διεκνείσ αγορζσ είναι μονόδρομοσ, 

διότι ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα ζχανε τθ βιωςιμότθτα τθσ και ςυνεπϊσ κα προχωροφςε ςε 

περικοπζσ και μαηικζσ απολφςεισ. 

 Το νομοκετικό και το κεςμικό πλαίςιο ανικουν και αυτά ςτο ευρφτερο εξωτερικό 

περιβάλλον. Στο ςυγκεκριμζνο κλάδο θ γνϊςθ και θ αξιολόγθςθ τουσ είναι ςθμαντικζσ διότι 

θ κάκε χϊρα ζχει διαφορετικι νομοκεςία, επομζνωσ θ νεοειςερχόμενθ επιχείρθςθ πρζπει 

να προςαρμοςτεί  ςτουσ νόμουσ τθσ διεκνοφσ αγοράσ. Ζνα πολφ χαρακτθριςτικό παράδειγμα 

είναι ότι ςτθ Σαουδικι Αραβία, θ οποία είναι από τισ πλζον αναπτυςςόμενεσ αγορζσ, είναι 

ςχεδόν  υποχρεωτικό να ζχεισ ζνα τουλάχιςτον τοπικό ςυνεργάτθ. 

Πςον αφορά τθν Ελλάδα, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ που να αφοροφν 

ςτθν προϊκθςθ τθσ διεκνοποίθςθσ των επιχειριςεων του κλάδου.  

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Β 

Στθν ΕΤΑΙΕΙΑ Β το εξωτερικό περιβάλλον δεν  παίηει κανζνα ρόλο ςτθ λιψθ τθσ 

απόφαςθ τθσ διεκνοποίθςθσ. Θ οικονομικι κρίςθ και θ αβεβαιότθτα που επικρατοφν αυτι 

τθ ςτιγμι ςτθν  Ελλάδα δεν επθρεάηουν τθ ηιτθςθ και τθ προςφορά των υπθρεςιϊν που 

προςφζρονται από τθν υπό μελζτθ επιχείρθςθ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ πρϊτθ προςπάκεια 

διεκνοποίθςθσ τθσ ζγινε τθν περίοδο που δεν είχε ξεςπάςει θ οικονομικι κρίςθ ςτθν 

Ελλάδα. 

Το νομοκετικό και το κεςμικό πλαίςιο ανικουν και αυτά ςτο ευρφτερο εξωτερικό 

περιβάλλον. Στο ςυγκεκριμζνο κλάδο θ γνϊςθ και θ αξιολόγθςθ τουσ  δεν είναι ςθμαντικζσ 

διότι ο κάκε πελάτθσ που ηθτάει ζνα ζργο από όποια αγορά και αν προζρχεται δεν ηθτάει 

κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλθκεί ςτθ χϊρα του και επίςθσ θ εταιρεία απλά παράγει 

και παραδίδει αυτό που ηθτάει ο πελάτθσ. 

Και ςε εαυτι τθν περίπτωςθ ςτθν Ελλάδα δεν υπάρχουν ρυκμίςεισ που να αφοροφν 

ςτθν προϊκθςθ τθσ διεκνοποίθςθσ των επιχειριςεων του κλάδου.  Θ ελλθνικι νομοκεςία 

δεν προβλζπει τθν παροχι κινιτρων για τισ επιχειριςεισ που επικυμοφν να διεκνοποιθκοφν 
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και επομζνωσ δεν αποτελεί παράγοντα που κα επθρεάςει με κετικό τρόπο τθ λιψθ μιασ 

απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Γ 

Στθ  επιχείρθςθ εςτίαςθσ που μελετιςαμε το εξωτερικό περιβάλλον δεν παίηει 

κακοριςτικό ρόλο ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθ τθσ διεκνοποίθςθσ. Θ οικονομικι κρίςθ και θ 

αβεβαιότθτα που επικρατοφν αυτι τθ ςτιγμι ςτθν  Ελλάδα δεν ζχουν μειϊςει τθ ηιτθςθ για 

τισ υπθρεςίεσ εςτίαςθσ ςε τζτοιο βακμό που θ επιχείρθςθ να ηθτιςει διζξοδο ςτισ διεκνείσ 

αγορζσ. Σαφϊσ και ζχει προςαρμοςτεί ςτα νζα δεδομζνα για να ςυνεχίςει να ζχει τθν 

προτίμθςθ του ελλθνικοφ κοινοφ. Για παράδειγμα, ζχει προςαρμόςει τισ τιμζσ ςτισ νζεσ 

ςυνκικεσ τισ ελλθνικισ αγοράσ και ζχει υιοκετιςει προςφορζσ γευμάτων. 

Το νομοκετικό και το κεςμικό πλαίςιο ανικουν και αυτά ςτο ευρφτερο εξωτερικό 

περιβάλλον. Στο ςυγκεκριμζνο κλάδο θ γνϊςθ και θ αξιολόγθςθ τουσ είναι ςθμαντικζσ διότι 

θ κάκε χϊρα ζχει διαφορετικι νομοκεςία θ οποία δφςκολα δζχεται αλλαγζσ και κάνει 

εξαιρζςεισ, επομζνωσ θ νεοειςερχόμενθ επιχείρθςθ πρζπει να προςαρμοςτεί ςε απόλυτο 

βακμό ςτουσ νόμουσ τθσ διεκνοφσ αγοράσ. Το πιο απλό παράδειγμα που μποροφμε να 

αναφζρουμε είναι οι υγειονομικζσ διατάξεισ και οι προδιαγραφζσ που υποδεικνφουν. Θ 

διαδικαςία αδειοδότθςθσ μιασ επιχείρθςθσ εςτίαςθσ ανικει και αυτι ςτο νομοκετικό 

πλαίςιο και διαφζρει από χϊρα ςε χϊρα. 

Οφτε ςε αυτι τθν περίπτωςθ το ελλθνικό κράτοσ δεν παρζχει κίνθτρα για 

διεκνοποίθςθ. Θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ ανζφερε μάλιςτα ότι το ελλθνικό κράτοσ τθσ 

δθμιοφργθςε ςθμαντικό πρόβλθμα όταν άνοιξε το κατάςτθμα τθσ ςτα Σκόπια, διότι λόγω 

ςυνεχόμενων απεργιϊν των υγειονομικϊν αρχϊν, δεν μποροφςε να εξάγει το κρζασ τθσ ςτα 

Σκόπια με αποτζλεςμα να μθν  μπορεί να παρζχει ακριβϊσ τθν ίδια υπθρεςία ςτθν ελλθνικι 

και ςτθ διεκνι αγορά για 5 μινεσ. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Δ  

 Στθν επιχείρθςθ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ το εξωτερικό περιβάλλον παίηει 

κακοριςτικό ρόλο ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθ τθσ διεκνοποίθςθσ. Θ οικονομικι κρίςθ και θ 

αβεβαιότθτα που επικρατοφν αυτι τθ ςτιγμι ςτθν  Ελλάδα ζχουν μειϊςει τθ ηιτθςθ για 

ιδιωτικζσ υπθρεςίεσ υγείασ. Επομζνωσ, μια επιχείρθςθ ιδιωτικϊν υπθρεςιϊν υγείασ , θ 

οποία κατζχει ζνα ικανοποιθτικό μερίδιο ςτθν ελλθνικι αγορά είναι ςε κζςθ να αντιλθφκεί 

τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ που επικρατοφν και να υιοκετιςει εξαγωγικζσ μεκόδουσ 

προκειμζνου να διατθριςει τθν κερδοφόρα πορεία τθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ λοιπόν επιχείρθςθ 

αφουγκραηόμενθ τθν ςθμερινι κατάςταςθ κεωρεί επιτακτικι ανάγκθ τθν διεκνοποίθςθ τθσ 

κυρίωσ μζςω του ιατρικοφ τουριςμοφ.  

Το νομοκετικό και το κεςμικό πλαίςιο ανικουν και αυτά ςτο ευρφτερο εξωτερικό 

περιβάλλον. Στο ςυγκεκριμζνο κλάδο θ γνϊςθ και θ αξιολόγθςθ τουσ είναι ςθμαντικζσ διότι 

θ κάκε χϊρα ζχει διαφορετικι νομοκεςία θ οποία δφςκολα δζχεται αλλαγζσ και κάνει 

εξαιρζςεισ, επομζνωσ θ νεοειςερχόμενθ επιχείρθςθ πρζπει να προςαρμοςτεί ςε απόλυτο 

βακμό ςτουσ νόμουσ τθσ διεκνοφσ αγοράσ. Το πιο απλό παράδειγμα που μποροφμε να 

αναφζρουμε είναι το ιατρικό απόρρθτο , δθλαδι μζχρι  ποιοσ ζχει δικαίωμα να γνωρίηει για 
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τθν υγεία του αςκενοφσ και δεν αναφερόμαςτε ςε επίπεδο οικογζνειασ και ςυγγενϊν αλλά 

ςε ιατρικό επίπεδο κάτι που επθρεάηει τθν εφρυκμθ λειτουργία ενόσ παρόχου υπθρεςιϊν 

υγείασ. Ραράλλθλα, πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτουσ νόμουσ διότι μπορεί μια 

επιχείρθςθ να φτιάξει ζνα τζλειο νοςοκομείο με άριςτα καταρτιςμζνο προςωπικό , το οποίο 

όμωσ μπορεί να αποτφχει λόγω τθσ μθ φπαρξθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ με αποτζλεςμα λόγω 

κόςτουσ θ επιλογι του από τουσ πολίτεσ να είναι απαγορευτικι. 

Δεν κα παρατθριςουμε οφτε ςε αυτι τθν επιχείρθςθ διαφοροποίθςθ τθσ 

κυβερνθτικισ πολιτικισ ςτθν παροχι κινιτρων. Ρρζπει όμωσ να αναφερκεί ότι αναμζνεται θ 

ψιφιςθ ενόσ νομοςχεδίου που κα αφορά ςτον ιατρικό τουριςμό. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ε 

Στθν ΕΤΑΙΕΙΑ Ε  το εξωτερικό περιβάλλον παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθ λιψθ τθσ 

απόφαςθ τθσ διεκνοποίθςθσ. Θ οικονομικι κρίςθ και θ αβεβαιότθτα που επικρατοφν αυτι 

τθ ςτιγμι ςτθν  Ελλάδα ζχουν μειϊςει τθ ηιτθςθ για τουριςτικζσ υπθρεςίεσ. Θ ελλθνικι 

αγορά ζχει παγϊςει αφοφ ςτθν Ελλάδα  τθ δεδομζνθ χρονικι περίοδο οι τουριςτικζσ 

υπθρεςίεσ κεωροφνται από πολλοφσ πολυτζλεια.   

Για τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ θ διεκνοποίθςθ τθσ  αποτελεί μονόδρομο, διότι ςε 

αντίκετθ περίπτωςθ κα ζχανε τόςο τθ βιωςιμότθτα τθσ όςο και κα προχωροφςε ςε 

περικοπζσ και μαηικζσ απολφςεισ. 

 Ππωσ προαναφζραμε το νομοκετικό και το κεςμικό πλαίςιο ανικουν και αυτά ςτο 

ευρφτερο εξωτερικό περιβάλλον. Στο ςυγκεκριμζνο κλάδο θ γνϊςθ και θ αξιολόγθςθ τουσ 

είναι ςθμαντικζσ διότι θ κάκε χϊρα ζχει διαφορετικι νομοκεςία που αφορά κυρίωσ ςτο 

κομμάτι τθσ θλεκτρονικισ νομοκεςίασ , επομζνωσ θ νεοειςερχόμενθ επιχείρθςθ πρζπει να 

προςαρμοςτεί  ςτουσ νόμουσ τθσ διεκνοφσ αγοράσ και να προςαρμόςει τισ on-line υπθρεςίεσ 

τθσ. 

5. Χαρακτθριςτικά  υμπεριφοράσ 

Ππωσ ζχει αναφερκεί και ςτθ κεωρία τα χαρακτθριςτικά τθσ ςυμπεριφοράσ παίηουν 

και αυτά με τθ ςειρά τουσ ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ διεκνοποιθμζνθσ και τθσ 

ςτρατθγικισ τθσ κάκε επιχείρθςθσ. Στα χαρακτθριςτικά τθσ ςυμπεριφοράσ 

ςυμπεριλαμβάνονται πολλά και διαφορετικά χαρακτθριςτικά με κυρίαρχα τον τρόπο ςκζψθσ 

και τθν κουλτοφρα.  

Ραρατθριςαμε ότι ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ που μελετιςαμε τα χαρακτθριςτικά τθσ 

ςυμπεριφοράσ των ανκρϊπων που παίρνουν τισ αποφάςεισ ιταν κοινά. Οι υπεφκυνοι του 

εξαγωγικοφ τομζα των ςυγκεκριμζνων επιχειριςεων χαρακτθρίηονται τζλοσ, από μια 

παγκόςμια νοοτροπία και δεν βλζπουν τθν ελλθνικι αγορά ςαν τθ μοναδικι αγορά που 

μπορεί να δραςτθριοποιθκεί θ επιχείρθςι τουσ, για αυτό και μελετοφν διαρκϊσ τισ εξελίξεισ 

ςτισ παγκόςμιεσ αγορζσ.  
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Αναλυτικότερα ζχουμε: 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Α  

Θ κουλτοφρα ολόκλθρθσ τθσ ομάδασ διοίκθςθσ χαρακτθρίηεται ωσ διεκνισ. Θ 

πλειοψθφία των μελϊν που τθν αποτελοφν είχαν ςτο παρελκόν και ςυνεχίηουν να ζχουν 

επαφζσ με διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ και κουλτοφρεσ διευρφνοντασ με αυτόν τον τρόπο 

τουσ ορίηοντεσ τουσ. Μζςα από αυτι τθ διαδικαςία βελτιϊνουν διαρκϊσ τθν αντίλθψθ και τθ 

ςτάςθ τουσ απζναντι ςτθ διεκνοποίθςθ. Μζςα από τθ ςυηιτθςθ κατανοιςαμε ότι τα διεκνι 

πρότυπα ζχουν κακιερωκεί ςτθν εταιρικι κουλτοφρα. Στθ ςυγκεκριμζνθ εταιρεία 

παρατθριςαμε μζςα από τθ ςυηιτθςθ ότι το «ανοιχτό μυαλό» είναι μια ζκφραςθ που 

χαρακτθρίηει τθ ςτάςθ τουσ απζναντι όχι μόνο ςτισ εξαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ αλλά και ςε 

οποιαδιποτε άλλθ καινοτομικι απόφαςθ. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Β 

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ Β μποροφμε να ποφμε ότι διακζτει τθν περιςςότερο ανεπτυγμζνθ διεκνι 

κουλτοφρα ςυγκριτικά με τισ υπόλοιπεσ εταιρείεσ. Αυτό ςυμβαίνει διότι θ ςυγκεκριμζνθ 

επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςτο διεκνι χϊρο όχι μόνο μζςω τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςε 

διεκνείσ αγορζσ αλλά και με τθ ςυμμετοχι τθσ και τθ διάκριςθ τθσ ςε  διεκνείσ 

διαγωνιςμοφσ. Τα ςυμπεριφορικά χαρακτθριςτικά λοιπόν αυτισ τθσ εταιρείασ είναι τα πλζον 

κατάλλθλα για τθν υιοκζτθςθ διεκνϊν πρακτικϊν. Ραράλλθλα, θ ςτάςθ τθσ ομάδασ 

διοίκθςθσ είναι απόλυτα κετικι ςτο ενδεχόμενο ανάλθψθσ ενόσ ζργου εκτόσ εγχϊριασ 

αγοράσ. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Γ 

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ Γ δεν μποροφμε να ποφμε ότι ζχει αποκτιςει το μζγιςτο δυνατό βακμό 

διεκνοφσ πνεφματοσ. Θ ομάδα διοίκθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιχείρθςθσ δεν ζχει αρνθτικι 

ςτάςθ απζναντι ςτθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα αλλά δεν τθν επιδιϊκει κιόλασ. Τα 

χαρακτθριςτικά ςυμπεριφοράσ αυτισ τθσ ομάδασ είναι κυρίωσ πακθτικά για το 

ςυγκεκριμζνο κζμα. Είναι ανοιχτι αυτι θ ομάδα ςε διεκνείσ προκλιςεισ αλλά μόνο εάν οι 

προκλιςεισ αυτζσ προκφψουν από μια πρόταςθ ςυνεργαςίασ. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Δ  

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ Δ άλλαξε τα ςυμπεριφορικά τθσ χαρακτθριςτικά όταν αποφάςιςε να 

προςλάβει ζνα ςτζλεχοσ με αρμοδιότθτα τθν είςοδο ςε νζεσ διεκνείσ αγορζσ. Θ εταιρικι 

κουλτοφρα αυτισ τθσ επιχείρθςθσ άλλαξε τα τελευταία χρόνια και ζγινε κετικι για 

εξαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ. Οι ορίηοντεσ τθσ ανανεϊκθκαν και ςτράφθκαν ςτισ διεκνείσ 

αγορζσ αναλαμβάνοντασ πλζον το ρίςκο τθσ διεκνοποίθςθσ και κακιερϊνοντασ μια 

ςυςτθματικι προςπάκεια ειςόδου ςε νζεσ αγορζσ.  
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ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ε  

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ Ε από τθν ίδρυςθ τθσ χαρακτθρίηεται από μια διεκνι εταιρικι κουλτοφρα. 

Αυτό οφείλεται ςτα χαρακτθριςτικά ςυμπεριφοράσ τθσ ομάδασ διοίκθςθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ 

ομάδα ζχει διεκνζσ προφίλ και αυτό οφείλεται ςτθν καταγωγι του διευκυντι και ςτο 

προςωπικό το οποίο ζχει επιλζξει να ςυνεργαςτεί. Οι ορίηοντεσ τθσ ςκζψθσ τουσ βαςίηονται 

ςε διεκνι πρότυπα τόςο λόγω μόρφωςθσ και εκπαίδευςθσ όςο και προςωπικϊν επιλογϊν. 

Ραράλλθλα, παρατθροφμε ότι θ εταιρεία ζχει γνϊςθ των κινδφνων μιασ πικανισ 

διεκνοποίθςθσ αλλά χωρίσ να ςυνδζονται αυτοί οι κίνδυνοι με μια αρνθτικι αντίλθψθ και 

απόρριψθ τθσ διεκνοποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ.  

6. Κίνθτρα Εξαγωγών 

Τα κίνθτρα των εξαγωγϊν είναι αυτά που ςτθν πραγματικότθτα ωκοφν τθν επιχείρθςθ 

να υιοκετιςει τθν εξαγωγικι ςυμπεριφορά. Τα κίνθτρα όμωσ διαφζρουν πολφ ανάλογα με 

το είδοσ τθσ υπθρεςίασ και ανάλογα με τθν κάκε επιχείρθςθ ακόμα και αν πρόκειται για τθν 

ίδια υπθρεςία. Ραρακάτω κα αναλφςουμε τα κίνθτρα των εξαγωγϊν των εταιρειϊν του 

δείγματοσ που μελετιςαμε. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Α  

Πςον αφορά τα κίνθτρα των εξαγωγϊν των υπθρεςιϊν  τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ Α είναι κυρίωσ 

οικονομικά. Θ διεκνοποίθςθ των μεγαλφτερων επιχειριςεων του κλάδου είναι ςχεδόν 

επιτακτικι για τθν επιβίωςθ τουσ. Θ ελλθνικι αγορά είναι αρκετά κορεςμζνθ και δεν 

πραγματοποιοφνται αυτι τθ χρονικι περίοδο νζεσ επενδφςεισ ςτο χϊρο. Θ ςυγκριμζνθ 

επιχείρθςθ αν δεν αποφάςιηε να διεκνοποιθκεί υπιρχε ςοβαρό ενδεχόμενο να κλείςει διότι 

πλζον θ ελλθνικι αγορά δεν είναι βιϊςιμθ για τον κλάδο τθσ. Κατανοοφμε λοιπόν, ότι 

μπροςτά ςε αυτό το ενδεχόμενο κυριαρχοφν τα οικονομικά κίνθτρα ςυγκριτικά με 

οποιαδιποτε άλλθ κατθγορία κινιτρων είχε θ εταιρεία. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Β 

Τα κίνθτρα των εξαγωγϊν των προςφερόμενων υπθρεςιϊν τθσ δεφτερθσ επιχείρθςθσ 

είναι το πάκοσ για τθ ςυγκεκριμζνθ δουλειά κακϊσ και θ επικυμία για διεκνι αναγνϊριςθ 

και καταξίωςθ. Σε αντίκεςθ με τισ προθγοφμενεσ επιχειριςεισ που μελετιςαμε δεν ζχουμε 

οικονομικά κίνθτρα διότι θ ελλθνικι αγορά είναι ακόμα ηωντανι ςε αυτό τον τομζα. 

Κατανοοφμε λοιπόν, ότι θ εταιρεία αυτι προςφζρει μια υπθρεςία θ οποία χαρακτθρίηεται 

από τθ μοναδικότθτα τθσ και για τθν οποία ζχει βραβευτεί και αυτό αποτελεί ςθμαντικό 

κίνθτρο διότι τθσ δίνει τθ δυνατότθτα αφξθςθσ του αρικμοφ των αγορϊν και παράλλθλα 

μειϊνει τον κίνδυνο που ςχετίηεται με τισ εξαγωγζσ. 
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ΕΣΑΙΡΕΙΑ Γ 

Πςον αφορά τθν ΕΤΑΙΕΙΑ Γ, παρατθριςαμε μια διαφορά ςτα κίνθτρα των εξαγωγϊν 

που ωκοφν τθν επιχείρθςθ να πάρει τθν οριςτικι απόφαςθ τθσ διεκνοποίθςθσ. Θ 

ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ ζχει πακθτικά κίνθτρα, δθλαδι δεν «κυνθγάει» τθ διεκνοποίθςθ 

αλλά όταν δεχτεί μια πρόταςθ τθ μελετάει και αποφαςίηει αν κα προχωριςει ςτθν επζκταςθ 

τθσ ςτθ νζα αγορά. Το βαςικό τθσ κίνθτρο είναι οι απρόςμενεσ παραγγελίεσ από πελάτεσ των 

διεκνϊν αγορϊν. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Δ 

Τα κίνθτρα των εξαγωγϊν των υπθρεςιϊν υγείασ είναι κυρίωσ οικονομικά. Θ 

διεκνοποίθςθ των μεγαλφτερων επιχειριςεων του κλάδου είναι ςχεδόν επιτακτικι για τθν 

επιβίωςθ τουσ. Θ ελλθνικι αγορά είναι αρκετά κορεςμζνθ και οι πολίτεσ δεν ζχουν τθν 

οικονομικι δυνατότθτα να καλφψουν το κόςτοσ των ιδιωτικϊν υπθρεςιϊν υγείασ, ενϊ 

παράλλθλα το κράτοσ δεν παρζχει κοινωνικι περίκαλψθ που να τισ περιλαμβάνει ςε μεγάλο 

τουλάχιςτον βακμό. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ε   

Τα κίνθτρα των εξαγωγϊν των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν είναι κυρίωσ οικονομικά. Θ 

διεκνοποίθςθ των επιχειριςεων που ανικουν ςτον τουριςτικό κλάδο είναι αναγκαία διότι 

λόγω των οικονομικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθν Ελλάδα δεν εφκολθ θ επιβίωςθ τουσ. 

Ρλζον, ζχει παρατθρθκεί αλλαγι ςτον τρόπο ηωισ των Ελλινων και  με αποτζλεςμα τθ 

δθμιουργία τθσ αντίλθψθσ ςε ζνα μεγάλο μζροσ των πολιτϊν ότι οι τουριςτικζσ υπθρεςίεσ 

αποτελοφν πλζον πολυτζλεια. Τζλοσ, εκτόσ από τα οικονομικά κίνθτρα, υπάρχουν και άλλα 

όπωσ το πάκοσ για τθ ςυγκεκριμζνθ δουλειά κακϊσ και θ  επικυμία για διεκνι αναγνϊριςθ 

και καταξίωςθ.  

7. Πολιτιςμικι Απόςταςθ 

Θ πολιτιςμικι απόςταςθ είναι ζνασ παράγοντασ που επθρεάηει και αυτόσ με τθ ςειρά 

του τθν απόφαςθ για διεκνοποίθςθ μιασ επιχείρθςθσ. Ο ςυγκεκριμζνοσ παράγοντασ είναι 

πιο ζντονοσ ςτισ υπθρεςίεσ παρά ςτα προϊόντα. Είναι λογικό αν μια επιχείρθςθ επιλζξει μια 

αγορά ςτθν οποία θ υπθρεςία που προςφζρει δεν μπορεί να εφαρμοςτεί και να αξιοποιθκεί, 

τότε κα ζχουμε μια καταςτροφικι επιλογι, θ οποία ενδεχομζνωσ να οδθγιςει ςε οικονομικι 

καταςτροφι και τθσ εγχϊριασ επιχείρθςθσ. 

 Στισ επιχειριςεισ που μελετιςαμε δεν διαπιςτϊςαμε ότι θ πολιτιςμικι απόςταςθ 

μεταξφ τθσ εγχϊριασ αγοράσ και των διεκνϊν αγορϊν που ζχουν επιλεγεί αποτελεί 

αποτρεπτικό παράγοντα. Αυτό όμωσ δεν ςθμαίνει ότι κάκε επιχείρθςθ δεν ζκανε όλεσ τισ 

προςαρμογζσ που ιταν απαραίτθτεσ για να ενςωματωκεί ςε αυτζσ. Αναλυτικότερα, κα 

παρουςιάςουμε αμζςωσ μετά τον τρόπο ςκζψθσ τθσ κάκε εταιρείασ ξεχωριςτά. 

 

 

 



107 
 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Α  

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ Α δεν κεωρεί ιδιαίτερα ςοβαρό τον παράγοντα τθσ πολιτιςμικισ 

απόςταςθσ. Θ εταιρεία αυτι δεν κα απορρίψει μια πρόταςθ μόνο λόγω τθσ πολιτιςμικισ 

απόςταςθσ. Θα αξιολογιςει αρχικά κατά πόςο οι υπθρεςίεσ που προςφζρει μποροφν να 

βρουν πεδίο εφαρμογισ ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά και αν τελικά θ αξιολόγθςθ είναι κετικι 

τότε κα ελζγξει κατά πόςο θ υπθρεςία αυτι χρειάηεται να προςαρμοςτεί ςτθν τοπικι 

κουλτοφρα τθσ αγοράσ προκειμζνου να γίνει αποδεκτι. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Β 

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ Β δεν αξιολογεί κακόλου αυτόν παράγοντα διότι λόγω τθσ  φφςθσ τθσ 

υπθρεςίασ που προςφζρει και λόγω του τρόπου ειςόδου τθσ ςτθ διεκνι αγορά δεν κεωρεί 

ότι υπάρχει λόγοσ. Υπενκυμίηουμε ότι θ ςυγκεκριμζνθ εταιρεία διεκνοποιείται ζπειτα από 

πρόςκλθςθ του υποψιφιου πελάτθ και παρζχοντασ του τθν υπθρεςία ου επικυμεί με τον 

τρόπο που επικυμεί. Επομζνωσ, ο πελάτθσ κα ηθτιςει μια υπθρεςία από τθν εταιρεία θ 

οποία κα ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ ςτθν οποία απευκφνεται. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Γ  

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ Γ ςφμφωνα με το είδοσ τθσ υπθρεςίασ που προςφζρει πρζπει να ζχει τθν 

πολιτιςμικι απόςταςθ ςε υψθλι κζςθ ςτθν αξιολόγθςθ των παραγόντων τθσ 

διεκνοποίθςθσ. Θ επιχείρθςθ εςτίαςθσ κα πρζπει να αξιολογιςει αν θ αγορά αυτι ζχει 

οριςμζνεσ διαφορετικζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ από τθν τοπικι αγορά τότε κα πρζπει να 

προςαρμοςτεί θ προςφερόμενθ υπθρεςία ςτισ ςυνικειεσ και τουσ κανόνεσ τθσ νζασ αγοράσ. 

Θ ςυγκεκριμζνθ εταιρεία επειδι δεν ζχει κακιερϊςει ςυςτθματικι διεκνοποίθςθ και απλά 

αξιολογεί τισ προτάςεισ ςυνεργαςίασ δεν δίνει τόςθ ζμφαςθ ςε αυτόν τον παράγοντα, 

κεωρϊντασ ότι τον ζχει αξιολογιςει ο υποψιφιοσ ςυνεργάτθσ και τον ζχει εντάξει ςτθν 

πρόταςθ ςυνεργαςίασ. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Δ 

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ Δ λόγω τθσ ιδιαίτερθσ φφςθσ τθσ υπθρεςίασ αξιολογεί ςε ζνα βακμό τθν 

πολιτιςμικι απόςταςθ. Κυρίωσ τθν αξιολογεί για να ελζγξει αν θ κουλτοφρα τθσ μπορεί να 

υιοκετιςει ιδιωτικζσ υπθρεςίεσ υγείασ και αν μποροφν να εφαρμοςτοφν λόγω τθσ 

οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ε 

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ Ε δεν δίνει τόςθ ζμφαςθ ςτθν πολιτιςμικι απόςταςθ γιατί οι τουριςτικζσ 

υπθρεςίεσ είναι υπθρεςίεσ οι οποίεσ μποροφν να υιοκετθκοφν ςτισ περιςςότερεσ αγορζσ και 

ςτισ περιςςότερεσ πολιτιςμικζσ κουλτοφρεσ. Πμωσ, αξιολογεί το ςυγκεκριμζνο παράγοντα 

για να προςαρμόςει τισ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςτθν κουλτοφρα τθσ κάκε 

διεκνοφσ αγοράσ προκειμζνου να τισ κάνει πιο ελκυςτικζσ ςτουσ υποψιφιουσ πελάτεσ. 
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8. Επιλογι Αγοράσ και Σρόποσ Ειςόδου 

Τόςο θ  επιλογι τθσ αγοράσ όςο και θ επιλογι του τρόπου ειςόδου ςτθ νζα αγορά 

παίηουν καταλυτικό ρόλο ςτθ  διαδικαςία λιψθσ μιασ απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ και είναι 

ςτρατθγικισ ςθμαςίασ για κάκε επιχείρθςθ. Οι αποφάςεισ αυτζσ εξαρτϊνται από και από το 

είδοσ τθσ υπθρεςίασ αλλά και από τα χαρακτθριςτικά τθσ επιχείρθςθσ. 

Ακολουκεί μια ςφντομθ παρουςίαςθ των αγορϊν και του τρόπου ειςόδου ςε αυτζσ 

των εταιρειϊν του δείγματοσ. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Α 

Στθν ΕΤΑΙΕΙΑ Α οι υποψιφιεσ αγορζσ είναι οι αγορζσ, οι οποίεσ παρουςιάηουν 

ςοβαρζσ προτάςεισ για επενδφςεισ που αφοροφν ςτο ςυγκεκριμζνο κλάδο, ενϊ παράλλθλα 

δεν υπάρχουν κορυφαίοι ανταγωνιςτζσ ςε αυτζσ τισ αγορζσ. Το ίδιο ιςχφει για όλεσ τισ 

επιχειριςεισ του ςυγκεκριμζνου κλάδου και αυτό ςυμβαίνει διότι όλεσ ςτοχεφουν ςτθν 

είςοδο τουσ ςε μια αγορά που τισ βοθκάει να ξεχωρίςουν γριγορα κυρίωσ επειδι υπάρχει 

ανάγκθ ςε αυτζσ κακϊσ και ζνα κενό που ζρχονται να το καλφψουν οι διεκνοποιθμζνεσ 

επιχειριςεισ. Αρχικά, θ επιχείρθςθ που μελετιςαμε είχε κάνει προςπάκειεσ διεκνοποίθςθσ 

ςε : 

 Σερβία 
 
 Λιβφθ 
 
 Αλβανία 
 
 Βουλγαρία 
 
 Κφπροσ (ξεκίνθςε το 2004 και ςυνεχίηεται ακόμα και ςιμερα) 
 
Με τθ ςυςτθματικι όμωσ προςπάκεια διεκνοποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ τουσ 

τελευταίουσ 6-7 μινεσ θ επιλογι τθσ αγοράσ ανατζκθκε ςε εξειδικευμζνθ εταιρεία 

ςυμβοφλων, θ οποία ζπειτα από εκτεταμζνθ ζρευνα πρότεινε ςαν ιδανικζσ αγορζσ τθ 

Σαουδικι Αραβία επειδι ςε αυτι τθν αγορά γίνονται νζα ζργα και πραγματοποιοφνται 

επενδφςεισ ςτο χϊρο τθσ ενζργειασ, αλλά και τθ ωςία ςτθν οποία πραγματοποιοφνται 

κυρίωσ  μελζτεσ ςυντιρθςθσ των ιδθ υπαρχόντων ζργων. 

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ Α πραγματοποίθςε κυρίωσ ςτρατθγικζσ ςυμμαχίεσ προκειμζνου να 

ειςζλκει ομαλά ςτισ διεκνείσ αγορζσ. Ραράλλθλα, ζχει δθμιουργιςει ζνα ιςχυρό δίκτυο 

πλθροφοριϊν και παρακολουκεί αδιαλείπτωσ όλουσ τουσ διαγωνιςμοφσ που 

πραγματοποιοφνται ςτισ αγορζσ ςτόχουσ και όχι μόνο προκειμζνου να ςυμμετζχει και αυτι 

και ςτο τζλοσ α αναλάβει το ζργο .  

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Β 

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ Β δεν εφαρμόηει ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι διεκνοποίθςθσ και επιλζγει τισ 

αγορζσ ςτισ οποίεσ κα ειςζλκει ζπειτα από παραγγελία του πελάτθ. Δεν ζχει περιοριςμοφσ 

ςτθν επιλογι τθσ αγοράσ ζτςι ϊςτε να αποκλείςει κάποια παραγγελία. Θ αλικεια είναι ότι θ 
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επιχείρθςθ  προςπακεί να εντείνει τισ προςπάκειεσ διεκνοποίθςθσ τθσ μζςα από τθ αφξθςθ 

τθσ προβολισ τθσ και τθν προςζλκυςθ νζων πελατϊν. Για να το πετφχει αυτό ςυμμετζχει ςε 

εκκζςεισ ςε διεκνείσ αγορζσ και παράλλθλα ςυνεργάηεται ςτθν αγορά τθσ Αςίασ με τθ Design 

Lobi. Θ τελευταία παραγγελία που ζχει δεχτεί αφορά ςε μια πρόταςθ που δζχτθκε από ζνα 

πελάτθ ςτθν Ινδία και από ζνα πελάτθ ςτθ Σανγκάθ. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Γ 

Για τθν επιχείρθςθ εςτίαςθσ  που μελετιςαμε και παρουςιάηουμε οι υποψιφιεσ 

αγορζσ προζρχονται από προτάςεισ των υποψιφιων ςυνεργατϊν ςτισ διεκνείσ αγορζσ. 

Θ επιχείρθςθ αυτι ζκανε τθν πρϊτθ προςπάκεια διεκνοποίθςθσ το 2009, με τθν 

ζναρξθ λειτουργίασ ενόσ καταςτιματοσ ςτο Βουκουρζςτι, το οποίο όμωσ ζκλειςε όχι λόγω 

οικονομικϊν προβλθμάτων αφοφ είχε γίνει αποδεκτό από τουσ καταναλωτζσ. Για αυτό το 

λόγο γίνεται προςπάκεια νζασ ειςόδου τθσ επιχείρθςθσ ςτο Βουκουρζςτι. Το 2010 

ακολοφκθςε άλλθ μια προςπάκεια διεκνοποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ  ςτθν αγορά των 

Σκοπίων. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι και οι δφο προςπάκειεσ διεκνοποίθςθσ ζγινε με 

πρωτοβουλία ατόμων που επικυμοφςαν να ανοίξουν μζςω δικαιόχρθςθ ζνα κατάςτθμα τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ επιχείρθςθσ.  

ΕΣΑΙΡΕΙΑ Δ 

 Στθν ΕΤΑΙΕΙΑ Δ  θ οποία είναι μια εταιρεία παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, οι υποψιφιεσ 

αγορζσ είναι οι λιγότερο ϊριμεσ αγορζσ, οι οποίεσ δεν παρουςιάηουν κορεςμό ςτισ 

υπθρεςίεσ υγείασ, ενϊ παράλλθλα δεν υπάρχουν κορυφαίοι ανταγωνιςτζσ ςε αυτζσ τισ 

αγορζσ. Το ίδιο ιςχφει για όλεσ τισ επιχειριςεισ του ςυγκεκριμζνου κλάδου και αυτό 

ςυμβαίνει διότι όλεσ ςτοχεφουν ςτθν είςοδο τουσ ςε μια αγορά που τισ βοθκάει να 

ξεχωρίςουν γριγορα κυρίωσ επειδι υπάρχει ανάγκθ ςε αυτζσ κακϊσ και ζνα κενό που 

ζρχονται να το καλφψουν οι διεκνοποιθμζνεσ επιχειριςεισ.  

Σθμαντικό ρόλο παίηει και εκτόσ των παραπάνω θ ςχζςθ τθσ χϊρασ μασ με τθ χϊρα 

υποδοχισ. Είναι απολφτωσ λογικό να εκτιμάται και αυτόσ ο παράγοντασ ςε οποιαδιποτε 

προςπάκεια διεκνοποίθςθσ μιασ επιχείρθςθσ αλλά ςτθν περίπτωςθ που μελετάμε δθλαδι 

ςτον κλάδο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ είναι ακόμα πιο ςθμαντικόσ. Αυτό ςυμβαίνει 

διότι μια καλι ςχζςθ μεταξφ των δφο χωρϊν κα δθμιουργιςει κλίμα εμπιςτοςφνθσ ςτθν 

νεοειςερχόμενθ αγορά με αποτζλεςμα να προτιμθκεί από τουσ κατοίκουσ τθσ νζασ αγοράσ 

το νεοειςερχόμενο νοςοκομείο ι διαγνωςτικό κζντρο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, όταν οι 

ςχζςεισ μεταξφ των δφο χωρϊν δθλαδι, είναι τεταμζνεσ κα δθμιουργθκεί ζνα κλίμα 

δυςπιςτίασ και υποτίμθςθσ τθσ ειςόδου τθσ ελλθνικισ επιχείρθςθσ ςτθν αγορά με 

αποτζλεςμα να αποτφχει θ προςπάκεια διεκνοποίθςθσ. Στο χϊρο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 

υγείασ οι χϊρεσ που εκδθλϊνουν ενδιαφζρον αλλά και προτίμθςθ ςτισ προςπάκειεσ 

διεκνοποίθςθσ ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτισ αγορζσ τουσ είναι θ ωςία και θ Μζςθ Ανατολι. 

Επίςθσ, θ Κίνα ζχει εκδθλϊςει ενδιαφζρον για επενδφςεισ και ςυνεργαςίεσ με ελλθνικζσ 

επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν. 
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Τζλοσ, ςτο ςυγκεκριμζνο κλάδο, ςθμαντικό κριτιριο ςτθν επιλογι τθσ διεκνοφσ 

αγοράσ είναι και το ειςόδθμα των πολιτϊν που βρίςκονται ςε αυτζσ. Συγκεκριμζνα, οι 

επιχειριςεισ ςτοχεφουν ςε αγορζσ ςτισ οποίεσ οι πολίτεσ ζχουν πολφ καλό μζςο ειςόδθμα, 

ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηουν πελάτεσ ανεξάρτθτα τθσ κοινωνικισ αςφάλειασ που τουσ 

παρζχετε δθλαδι ςε ιδιωτικό επίπεδο. 

Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ κακοριςτικό ρόλο ςτθν επιλογι τθσ αγοράσ παίηει το 

δίκτυο πλθροφόρθςθσ. Οι ιδιοκτιτεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιχείρθςθσ ζχουν πλθκϊρα 

προςωπικϊν επαφϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο και μζςω αυτοφ του δικτφου δζχεται απευκείασ 

προτάςεισ από πελάτεσ τισ οποίεσ και εκτιμοφν και αξιολογοφν μζχρι τθν οριςτικι λιψθ τθσ 

απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ.  Στον ευρφτερο κλάδο των υπθρεςιϊν υγείασ ςθμαντικι είναι και 

θ ςυνειςφορά των πρεςβειϊν και των υπουργείων υγείασ τθσ κάκε χϊρασ, διότι είναι οι 

πρϊτοι που κα γνωρίηουν για τισ ελλείψεισ και τισ ανάγκεσ των πολιτϊν τουσ.  

Ππωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ ο ιατρικόσ τουριςμόσ είναι πλζον ζνασ νζοσ 

τρόποσ ειςόδου ςε μια νζα αγορά, αλλά όχι με φυςικι παρουςία ςε κάποια νζα διεκνι 

αγορά αλλά με τθν προςζλκυςθ διεκνϊν πελατϊν ςτθν τοπικι αγορά τθσ επιχείρθςθσ. Σε 

αυτι τθ  μορφι ειςόδου ςε μια νζα αγορά απαιτοφνται ςτοχευμζνεσ προςπάκειεσ με κφριο 

πλεονζκτθμα τθσ τθν ιδθ εδραιωμζνθ φιμθ τθσ επιχείρθςθσ ςτθν τοπικι αγορά και με κφριο 

μειονζκτθμα τισ πολφ ακριβζσ τιμζσ και το αυξθμζνο κόςτοσ τθσ χϊρασ μασ. Σε αυτό το 

κόςτοσ ςυμπεριλαμβάνονται οι τιμζσ των ξενοδοχείων, των ταξί αλλά των τουριςτικϊν 

αξιοκζατων, τιμζσ που ςτθν Ελλάδα είναι αρκετά υψθλότερεσ ςυγκριτικά με άλλεσ χϊρεσ. Σε 

αυτό το ςθμείο κα πρζπει να αναφζρουμε ότι ζχουν αρχίςει να γίνονται προςπάκειεσ 

εξορκολογιςμοφ των τιμϊν και του κόςτουσ αλλά είναι ςε πολφ αρχικά επίπεδα και ζχουν 

πολλά περικϊρια βελτίωςθσ.  Θ ηιτθςθ των υπθρεςιϊν υγείασ είναι ςυγκεκριμζνεσ και 

μετριςιμεσ, ενϊ παράλλθλα πρζπει να γνωρίηουμε ότι ο ιατρικόσ τουριςμόσ δεν αφορά όλο 

το φάςμα των υπθρεςιϊν υγείασ.  

Στθν ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ που μελετάμε, είναι ςθμαντικοί παράγοντεσ ότι 

υπάρχει εφκολθ προςβαςιμότθτα από πολλζσ χϊρεσ κακϊσ και μια πολφ καλι φιμθ ςτθν 

τοπικι αγορά. Ραράλλθλα, ςυνεργάηεται με εταιρείεσ (medical tourism facilitators), οι 

οποίεσ  αναλαμβάνουν να φτιάξουν ολοκλθρωμζνα πακζτα τα οποία περιλαμβάνουν τόςο 

τισ υπθρεςίεσ υγείασ όςο και τθ διανομι, τθ διατροφι αλλά και τισ τουριςτικζσ του 

επιςκζψεισ ςε περίπτωςθ βζβαια που το επιτρζπει θ κατάςταςθ τθσ υγείασ του.  Θ 

επιχείρθςθ που μελετάμε δεν ζχει δθμιουργιςει ακόμα ιςχυρό όνομα και δυνατι φιμθ ςτο 

εξωτερικό αλλά κάνει προςπάκειεσ  μζςω ςυνεργαςιϊν με φορείσ του κλάδου που ζχουν 

δθμιουργιςει ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ με μεγάλο κανάλι πελατϊν ζτςι ϊςτε να τα δθμιουργιςει 

και να αναπτυχκεί ςε διεκνζσ επίπεδο. 
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ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ε 

Στθν ΕΤΑΙΕΙΑ Ε οι υποψιφιεσ αγορζσ είναι οι αγορζσ κυρίωσ αγορζσ τθσ 

νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, αλλά ςτο εγγφσ μζλλον ζχει ςκοπό να επεκτακεί και ςτθν 

Αμερικι.  

Αρχικά, θ επιχείρθςθ που μελετιςαμε είχε κάνει προςπάκειεσ διεκνοποίθςθσ ςε : 

 2010: Ρολωνία 

 2011: Θνωμζνο Βαςίλειο, Γερμανία, ουμανία, Ιταλία, ωςία, Τουρκία και 

Ουκρανία 

 2012: Ουγγαρία, Σερβία και Βουλγαρία 

 2013: Γαλλία και Αλβανία 

Θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ ζχει εφαρμόςει πλζον μια ςυςτθματικι απόφαςθ 

διεκνοποίθςθσ και κεωρεί αυτι τθν απόφαςθ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ. Ενϊ ιδθ ζχει αρχίςει 

να προγραμματίηει και να ςτοχεφει ςε νζεσ αγορζσ οι οποίεσ δεν κα περιορίηονται ςτα 

ςφνορα τθσ Ευρϊπθσ. 
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Κεφάλαιο 6 : υμπεράςματα και Προτάςεισ 
 

6.1 υμπεράςματα 
 

Στα πλαίςια τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ  μελετιςαμε τθ διεκνοποίθςθ των 

επιχειριςεων υπθρεςιϊν. Ραράλλθλα, εξετάςαμε ςε ποιεσ περιπτϊςεισ θ πρϊτθ εξαγωγικι 

προςπάκεια αποτελεί μια καινοτομικι απόφαςθ. 

Ππωσ γνωρίηουμε θ ςφγχρονθ εποχι χαρακτθρίηεται από τθ διεκνοποίθςθ του τρόπου 

ηωισ των ανκρϊπων εξαιτίασ κυρίωσ τθσ ςταδιακισ άρςθσ των εκνικϊν προκαταλιψεων 

κακϊσ επίςθσ και τθσ διεφρυνςθσ των εκνικϊν ςυνόρων. Είναι γεγονόσ ότι οι προτιμιςεισ 

των καταναλωτϊν ζχουν αρχίςει να ςυγκλίνουν ςε διεκνι πρότυπα. Επιπροςκζτωσ, 

παρατθρείται μια ραγδαία τεχνολογικι εξζλιξθ, θ οποία δίνει οριςτικό τζλοσ  ςε αρκετά από 

τα εμπόδια  που υπιρχαν και αφοροφν ςτον τρόπο διεκνοποίθςθσ, όπωσ για παράδειγμα θ 

απαραίτθτθ αλλθλεπίδραςθ του παραγωγοφ και του καταναλωτι. 

(Javalgi,Griffith&White,2003) Θ λιψθ μιασ απόφαςθσ για διεκνοποίθςθ είναι 

κακοριςτικισ ςθμαςίασ για μια επιχείρθςθ και αυτό διότι αποτελεί εκτόσ από επιτακτικι 

ανάγκθ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ και  ζναν από τουσ καλφτερουσ τρόπουσ ανάπτυξθσ τθσ .  

Σαφϊσ, όμωσ δεν πρζπει να υιοκετεί κάκε επιχείρθςθ μια εξαγωγικι ςτρατθγικι χωρίσ να 

ελζγξει όλεσ τισ παραμζτρουσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίςει ςτο μζτρο του δυνατοφ μια επιτυχι 

πορεία. (La, Patterson & Styles, 2005) 

Μελετϊντασ τθ βιβλιογραφία αλλά και τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κατανοοφμε ότι 

θ πικανι διεκνοποίθςθ μιασ επιχείρθςθσ υπθρεςιϊν είναι περιςςότερο ριψοκίνδυνθ 

ςυγκριτικά με μια επιχείρθςθ προϊόντων. Αυτό ςυμβαίνει κυρίωσ διότι υπάρχει πολφ ςυχνά 

θ προςαρμογι τθσ υπθρεςίασ ςτισ απαιτιςεισ και ςτισ ανάγκεσ του πελάτθ.  Ραράλλθλα, μια 

επιχείρθςθ υπθρεςιϊν οφείλει να αντιμετωπίςει πολλά ηθτιματα ταυτόχρονα. Μερικά από 

αυτά τα ηθτιματα είναι θ προςδοκϊμενθ ποιότθτα, τα κανάλια διανομισ κακϊσ και θ 

ενδεχόμενθ ταυτόχρονθ παραγωγι και κατανάλωςθ τθσ υπθρεςίασ. ( Kasper, Helsdigen  

&Watter de Vriesjr 1999) 

Στθν παροφςα μελζτθ, εξετάςαμε το υπόδειγμα διεκνοποίθςθσ των επιχειριςεων 

υπθρεςιϊν, το οποίο αποτελείται από οκτϊ παράγοντεσ. Σε ςυνζχεια τθσ κεωρθτικισ 

ζρευνασ πραγματοποιιςαμε και μια ποιοτικι ζρευνα ςε πζντε επιχειριςεισ υπθρεςιϊν οι 

οποίεσ ανικουν ςε πζντε διαφορετικοφσ κλάδουσ.  

Αναλυτικότερα, εξετάςαμε το βακμό επιρροισ  των παρακάτω παραγόντων ςτθν λιψθ 

τθσ απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ. 

1. Χαρακτθριςτικά επιχειριςεων 

Συγκεκριμζνα , μζςα από τθν ποιοτικι ζρευνα προζκυψε ότι και για τισ πζντε 

επιχειριςεισ  τα  χαρακτθριςτικά τουσ ιταν αυτά που ζπαιξαν κακοριςτικό ρόλο ςτθ λιψθ 

τθσ απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ. Και οι πζντε επιχειριςεισ παρουςίαςαν οριςμζνα κοινά 

χαρακτθριςτικά. Αρχικά, οι επιχειριςεισ ζχουν μεγάλθ πορεία ςτθν ελλθνικι αγορά  για 
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αρκετά χρόνια. Μια επιτυχισ πορεία ςτθν τοπικι αγορά τουσ εξαςφαλίηει μια γνϊςθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ και τουσ εφοδιάηει με κίνθτρα και προοπτικζσ για επιλογι τθσ 

εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τουσ.  Ραρατθριςαμε, όμωσ ότι το 

μζγεκοσ των επιχειριςεων του δείγματοσ διαφζρει.  Οι τρείσ επιχειριςεισ κεωρείται ότι 

ζχουν μεγάλο μζγεκοσ, ενϊ οι άλλεσ  δφο απαςχολοφν θ μία 10 άτομα ςτο διοικθτικό 

κομμάτι και θ άλλθ 12.  Κατανοοφμε λοιπόν ότι ςτθ ςφγχρονθ εποχι θ επιρροι του μεγζκουσ 

μιασ επιχείρθςθσ ζχει μειωκεί και δεν αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για μια ενδεχόμενθ 

διεκνοποίθςθ. Θ ςυςτθματικι προςπάκεια διεκνοποίθςθσ ζχει υιοκετθκεί και εφαρμοςτεί 

από τζςςερισ επιχειριςεισ. Κατανοοφμε λοιπόν ότι το ηιτθμα τθσ διεκνοποίθςθσ δεν 

αντιμετωπίηεται ςυνικωσ ςαν μια απρόςμενθ εξζλιξθ και δεν υιοκετείται άκριτα αλλά 

ζπειτα από ζρευνα ςτελεχϊν που είναι γνϊςτεσ των ηθτθμάτων αυτϊν. 

2. Χαρακτθριςτικά decision-maker 

Πςον αφορά ςτα χαρακτθριςτικά του λιπτθ τθσ απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ 

παρατθριςαμε ότι κατά κφριο λόγο είναι όμοια ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ.  Θ θλικία του 

ανκρϊπου ο οποίοσ λαμβάνει τθν απόφαςθ για τθ διεκνοποίθςθ είναι και ςτισ πζντε 

περιπτϊςεισ μικρι. Στισ δφο από τισ επιχειριςεισ του δείγματοσ οι άνκρωποι είναι περίπου 

45 χρονϊν με εμπειρία ςτισ διεκνείσ αγορζσ. Στισ άλλεσ τρεισ ο μζςοσ όροσ θλικίασ τουσ είναι 

ακόμα χαμθλότεροσ.  Κατανοοφμε λοιπόν ότι οι άνκρωποι αυτισ τθσ θλικίασ είναι 

περιςςότερο δεκτικοί ςε ζνα ενδεχόμενο διεκνοποίθςθσ. Στθ ςυνζχεια, εξετάηοντασ το 

μορφωτικό επίπεδο των ςυγκεκριμζνων ανκρϊπων, παρατθριςαμε ότι είναι υψθλό ςε όλεσ 

τισ περιπτϊςεισ. Και οι πζντε γνωρίηουν ξζνεσ γλϊςςεσ και ζχουν ζρκει ςε επαφι με 

διαφορετικοφσ τρόπουσ με άλλουσ πολιτιςμοφσ και κουλτοφρεσ. Επομζνωσ, και οι πζντε 

είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν με μεγαλφτερθ ευκολία μια διεκνι αγορά και να 

προςαρμόςουν τθν υπθρεςία που προςφζρουν  ζτςι ϊςτε να μπορεί να υιοκετθκεί από τθ 

νζα διεκνι αγορά. Σε τρείσ περιπτϊςεισ, το ςτζλεχοσ ζχει εξειδικευτεί ςτισ διεκνείσ αγορζσ 

επομζνωσ μπορεί να αντιλθφκεί τόςο τα οφζλθ όςο και τουσ κινδφνουσ.  

3. Είδοσ υπθρεςίασ και τεχνολογία 

Πλεσ οι επιχειριςεισ του δείγματοσ παρζχουν υπθρεςίεσ που ανικουν ςε διαφορετικό 

κλάδο. Αυτό αυτομάτωσ τισ εντάςςει ςε διαφορετικά είδθ  υπθρεςίασ. Πμωσ μελετϊντασ τθν 

κάκε υπθρεςία ξεχωριςτά αντιλθφκικαμε ότι όλεσ ζχουν οριςμζνα κοινά χαρακτθριςτικά. 

Και οι πζντε είναι υπθρεςίεσ οι οποίεσ προςαρμόηονται είτε ςε μεγάλο βακμό είτε ςε 

μικρότερο ςτισ απαιτιςεισ του καταναλωτι. Ραράλλθλα, όλεσ οι υπθρεςίεσ χαρακτθρίηονται 

από υψθλό προςανατολιςμό ςτθν τεχνολογία. Αυτό τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να μποροφν να 

διεκνοποιθκοφν  περιορίηοντασ τα εμπόδια και διευκόλνοντοσ τθν επικοινωνία με τουσ 

πελάτεσ.  

4. Εξωτερικό Ρεριβάλλον 

Το εξωτερικό περιβάλλον μιασ αγοράσ ζχει όμοια χαρακτθριςτικά για όλεσ τισ 

υπθρεςίεσ. Πμωσ, δεν επθρεάηουν με τον ίδιο τρόπο όλα τα χαρακτθριςτικά όλεσ τισ 

υπθρεςίεσ. Στο δείγμα των υπθρεςιϊν που εξετάςαμε  οι περιςςότερεσ από αυτζσ 

επθρεάςτθκαν ςτθν απόφαςθ διεκνοποίθςθσ από το οικονομικό κλίμα τθσ χϊρασ και από τθ 

μείωςθ τθσ αγοραςτικισ ικανότθτασ των πολιτϊν. Πμωσ αν και θ οικονομικι κρίςθ είναι ζνα 
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από τα βαςικά χαρακτθριςτικά του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ ελλθνικισ αγοράσ υπιρξε 

περίπτωςθ ςτο δείγμα μασ , τθν οποία δεν αφορά ο ςυγκεκριμζνοσ παράγοντασ. 

Κατανοοφμε λοιπόν ότι πρζπει να γίνεται αξιολόγθςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ  για 

κάκε υπθρεςία ξεχωριςτά.  

5. Χαρακτθριςτικά ςυμπεριφοράσ 

Τα χαρακτθριςτικά ςυμπεριφοράσ  των ανκρϊπων που απαρτίηουν τθν ομάδα 

διοίκθςθσ των επιχειριςεων του δείγματοσ  είναι κοινά και για τισ πζντε.  Πλοι οι άνκρωποι 

χαρακτθρίηονται από ανοιχτό μυαλό και από μειωμζνθ αντίλθψθ του κινδφνου. Πλοι ζχουν 

υιοκετιςει μια κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθν πικανότθτα τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ και 

κεωροφν τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα ωσ ευκαιρία ανάπτυξθσ των επιχειριςεων τουσ.  

6. Κίνθτρα Εξαγωγϊν 

Τα κίνθτρα των εξαγωγϊν είναι αυτά τα οποία ωκοφν τισ επιχειριςεισ να υιοκετιςουν 

μια εξαγωγικι ςυμπεριφορά. Για κάκε επιχείρθςθ τα κίνθτρα τθσ διεκνοποίθςθσ είναι 

διαφορετικά και προςαρμόηονται ςτισ δικζσ τθσ ανάγκεσ. Τα κίνθτρα τθσ πρϊτθσ εταιρείασ 

του δείγματοσ είναι κυρίωσ οικονομικά και ςτοχεφουν ςτθν επιβίωςθ τθσ επιχείρθςθσ. Θ 

ςυγκεκριμζνθ κατθγορία κινιτρων όμωσ εμφανίςτθκε και ςτισ δφο τελευταίεσ  εταιρείεσ  του 

δείγματοσ. Αυτό είναι επακόλουκο τθσ οικονομικισ κρίςθσ που μαςτίηει τθν εγχϊρια αγορά. 

Θ δεφτερθ εταιρεία επιλζγει να διεκνοποιθκεί με κίνθτρο τθ διεκνι αναγνϊριςθ και 

καταξίωςθ. Θ τρίτθ εταιρεία ζχει ςαν βαςικό κίνθτρο τισ απρόςμενεσ παραγγελίεσ και τθν 

αφξθςθ των κερδϊν που ςυνεπάγεται  αποδοχι τουσ. 

7. Ρολιτιςμικι απόςταςθ 

Οι επιχειριςεισ του δείγματοσ μασ, δεν κεωροφν τθν πολιτιςμικι απόςταςθ ςοβαρό 

παράγοντα απόρριψθσ τθσ υιοκζτθςθσ μιασ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ.  Θεωροφν ότι 

μποροφν  να ενταχκοφν ακόμα και ςε μια αγορά με μεγάλθ πολιτιςμικι απόςταςθ από τθν 

εγχϊρια αγορά.  Χωρίσ βζβαια αυτό να ςθμαίνει ότι δεν λαμβάνουν υπόψθ τουσ το 

ςυγκεκριμζνο παράγοντα και ότι δεν προςαρμόηουν τθν υπθρεςία που προςφζρουν ςτα 

πρότυπα τθσ διεκνοφσ αγοράσ, διότι ςε αντίκετθ περίπτωςθ είναι ςίγουρο ότι κα αποτφχει 

αυτι θ προςπάκεια. 

8. Επιλογι Αγοράσ και Τρόποσ Ειςόδου 

Τζλοσ, θ επιλογι τθσ αγοράσ και ο τρόποσ  ειςόδου ςε αυτι διαφζρουν για κάκε 

επιχείρθςθ  του δείγματοσ. Θ επιλογι τθσ αγοράσ κακϊσ και ο τρόποσ ειςόδου εξαρτϊνται 

από το είδοσ τθσ υπθρεςίασ και τισ ανάγκεσ που ικανοποιεί. Στο δείγμα μασ θ πρϊτθ  

επιχείρθςθ επιλζγει αγορζσ ςτισ οποίεσ πραγματοποιοφνται επενδφςεισ ςτο τομζα τθσ. Θ 

δεφτερθ επιχείρθςθ επιλζγει τθν αγορά ζπειτα από παραγγελίεσ που δζχεται και  ςτθ 

ςυνζχεια αν δεν υπάρξει άλλθ παραγγελία ςε αυτι τθν αγορά αποχωρεί και ειςζρχεται ςε 

άλλθ. Θ εταιρεία εςτίαςθσ ανοίγει κατάςτθμα ςε μια διεκνι αγορά μόνο ζπειτα από 

πρόταςθ ςυνεργαςίασ και χωρίσ προθγουμζνωσ να ζχει επιλζξει τθ ςυςτθματικι εξαγωγικι 

προςπάκεια. Θ τζταρτθ εταιρεία με τθ ςειρά τθσ επιλζγει αγορζσ ςτισ οποίεσ μπορεί να 

βρουν πεδίο εφαρμογισ  οι ιδιωτικζσ υπθρεςίεσ υγείασ και τζλοσ, το ταξιδιωτικό γραφείο 

επιλζγει αγορζσ που να ικανοποιοφν τθ ηιτθςθ για τουριςτικζσ υπθρεςίεσ. Κατανοοφμε 
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λοιπόν ότι κάκε επιχείρθςθ επιλζγει ςφμφωνα με τισ δικζσ τθσ ανάγκεσ και όχι υιοκετϊντασ 

ζνα ενιαίο τρόπο επιλογισ.  

 

6.2 Προτάςεισ  
 

Αφοφ ολοκλθρϊςαμε τθν ζρευνα ζχουμε ςχθματίςει οριςμζνα ςυμπεράςματα αλλά 

και οριςμζνεσ προτάςεισ.  Κάποια από τα ευριματα τθσ ζρευνασ είναι χριςιμα για τισ 

επιχειριςεισ υπθρεςιϊν οι οποίεσ βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ πικανισ λιψθσ μιασ απόφαςθσ 

διεκνοποίθςθσ.  

Συγκεκριμζνα, καμία επιχείρθςθ υπθρεςιϊν δεν πρζπει να απορρίπτει τθν πικανότθτα 

διεκνοποίθςθσ  τθσ, χωρίσ πρϊτα να ζχει εξετάςει όλα τα ηθτιματα που ςχετίηονται με αυτό 

το κζμα. Αρχικά, μζςα από τθν ζρευνα που πραγματοποιιςαμε καταλιξαμε ςτο 

ςυμπζραςμα ότι τα χαρακτθριςτικά μιασ επιχείρθςθσ  ςαφϊσ και επθρεάηουν τθν απόφαςθ 

διεκνοποίθςθσ αλλά τελικά δεν «απαγορεφουν» τθν υιοκζτθςθ τθσ εξαγωγικισ 

δραςτθριότθτασ. Ακόμα και το μζγεκοσ μιασ επιχείρθςθσ, το οποίο κεωρείται από τα πιο 

ςθμαντικά χαρακτθριςτικά μιασ επιχείρθςθσ δεν μπορεί να λειτουργιςει αποτρεπτικά. 

Σίγουρα , όςο μεγαλφτερθ είναι μια επιχείρθςθ τόςο πιο εφκολο είναι να διεκνοποιθκεί 

αφοφ διατρζχει μικρότερο κίνδυνο,  αλλά αυτό δεν ςθμαίνει ότι και μια επιχείρθςθ 

μικρότερου μεγζκουσ δεν μπορεί να διεκνοποιθκεί. Στο δείγμα μασ, ζχουμε δυο 

επιχειριςεισ οι οποίεσ ζχουν μια επιτυχι διεκνι πορεία και είναι μικρζσ αφοφ απαςχολοφν 

μόνο δζκα με δϊδεκα άτομα.  

Κάκε επιχείρθςθ πρζπει να επιλζξει με μεγάλθ προςοχι το άτομο που κα λαμβάνει τισ 

αποφάςεισ. Ζπειτα από τισ ςυνεντεφξεισ καταλάβαμε ότι αυτόσ είναι ζνασ από τουσ πιο 

ςθμαντικοφσ  παράγοντεσ που οδθγοφν ςτθ διεκνοποίθςθ.  Αν ο ςυγκεκριμζνοσ άνκρωποσ 

δεν ζχει οριςμζνα χαρακτθριςτικά, είναι πολφ δφςκολο μια επιχείρθςθ να υιοκετιςει τθν 

εξαγωγικι δραςτθριότθτα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονόσ ότι και ςτισ πζντε περιπτϊςεισ που 

μελετιςαμε τα χαρακτθριςτικά του λιπτθ τθσ απόφαςθσ είναι κοινά. Ο άνκρωποσ αυτόσ 

πρζπει να ζχει υψθλό μορφωτικό επίπεδο, να γνωρίηει ξζνεσ γλϊςςεσ, να ζχει ζρκει ςε 

επαφι με διάφορουσ πολιτιςμοφσ , ποικίλεσ κουλτοφρεσ , να είναι ανοιχτόσ ςε προκλιςεισ 

και να ζχει κετικι άποψθ γα τισ διεκνείσ αγορζσ κεωρϊντασ  ότι θ εξαγωγικι προςπάκεια 

είναι μια μζκοδοσ ανάπτυξθσ τθσ επιχείρθςθσ. 

Το είδοσ τθσ υπθρεςίασ και ο βακμόσ του τεχνολογικοφ προςανατολιςμοφ είναι  

ςθμαντικοί παράγοντεσ όχι όμωσ για τθν απόφαςθ  διεκνοποίθςθσ αλλά για τθν επιλογι τθσ 

αγοράσ και του τρόπου ειςόδου. Οι υπθρεςίεσ του δείγματοσ μασ ιταν όλεσ διαφορετικζσ , 

όλεσ όμωσ είχαν τεχνολογικό προςανατολιςμό. Επομζνωσ, κεωροφμε ότι το είδοσ τθσ 

υπθρεςίασ που προςφζρει μια επιχείρθςθ δεν λειτουργεί ςαν αποτρεπτικόσ παράγοντασ 

διεκνοποίθςθσ . 

Επιπροςκζτωσ, ςθμαντικό ρόλο παίηει και το εξωτερικό περιβάλλον. Πμωσ, δεν 

επθρεάηουν όλα τα χαρακτθριςτικά του περιβάλλοντοσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ όλεσ τισ 

επιχειριςεισ υπθρεςιϊν με τον ίδιο τρόπο. Για αυτό και κεωροφμε ςωςτό κάκε επιχείρθςθ 
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να εξετάηει αυτοφσ που τθν αφοροφν . Θ πολιτιςμικι απόςταςθ δεν επθρεάηει ςε ςθμαντικό 

βακμό τθν απόφαςθ διεκνοποίθςθσ των επιχειριςεων υπθρεςιϊν. Κάκε επιχείρθςθ πλζον 

ζχει τα μζςα αλλά και τουσ κατάλλθλουσ ανκρϊπουσ για να εκμθδενίςει   τθν πολιτιςμικι 

απόςταςθ. Επομζνωσ, δεν λειτουργεί αποτρεπτικά ο ςυγκεκριμζνοσ παράγοντασ. Σαφϊσ, και 

πρζπει να λθφκεί υπόψθ θ πολιτιςμικι απόςταςθ αλλά για να προςαρμοςτεί κατάλλθλα θ 

υπθρεςία και για να ελεγχκεί αν ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά μπορεί να βρει πεδίο εφαρμογισ θ 

ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία αλλά όχι για να λειτουργιςει απαγορευτικά ςτθν υιοκζτθςθ 

εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ.  

Τζλοσ, θ επιλογι τθσ αγοράσ και του τρόπου ειςόδου ςε αυτι είναι ςοβαρά ηθτιματα 

τα οποία αφοροφν όλεσ τισ επιχειριςεισ που επικυμοφν να διεκνοποιθκοφν  προκειμζνου να 

γίνει με επιτυχία θ προςπάκεια διεκνοποίθςθσ . Από τα ευριματα τθσ ζρευνασ δεν 

προκφπτουν ςτοιχεία για αυτόν τον παράγοντα τα οποία να οδθγοφν ςε απόρριψθ τθσ ιδζασ 

τθσ διεκνοποίθςθσ. Ρροκφπτουν όμωσ ςτοιχεία για τον κακοριςτικό ρόλο που παίηει αυτόσ ο 

παράγοντασ ςτθν επιτυχι εξαγωγικι προςπάκεια. Για αυτό το λόγο κεωροφμε ότι κάκε 

επιχείρθςθ υπθρεςιϊν πρζπει να εξετάηει ενδελεχϊσ αυτόν τον παράγοντα ζτςι ϊςτε να 

επιλζξει αρχικά τθν κατάλλθλθ διεκνι αγορά γα τθν υπθρεςία που προςφζρει και ςτθ 

ςυνζχεια τον πιο κατάλλθλο τρόπο ειςόδου. 
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Περιοριςμοί 
 

Θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ είχε οριςμζνουσ περιοριςμοφσ, οι οποίοι κατά κφριο λόγο 

είναι οι παρακάτω : 

 Ο περιοριςμζνοσ αρικμόσ επιχειριςεων ςτο δείγμα τθσ ζρευνασ λόγω τθσ φφςθσ 

τθσ ποιοτικισ ζρευνασ, δεν επιτρζπει να γενικευτοφν τα ςυμπεράςματα 

 

 Θ ςφςταςθ του δείγματοσ κακορίςτθκε ςτθ βάςθ τθσ αποδοχισ τθσ πρόςκλθςθσ 

μασ από τισ επιχειριςεισ , και οριςμζνεσ αρνικθκαν να ςυμμετάςχουν  

 

 Δεν ζχουν ςυμπεριλθφκεί επιχειριςεισ οι οποίεσ ζχουν ζδρα εκτόσ των δφο 

μεγάλων πόλεων 

Προτάςεισ για περαιτέρω έρευνα  
 

Τα αποτελζςματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ  ζχουν διερευνθτικό χαρακτιρα, λόγω 

του περιοριςμζνου μεγζκουσ του δείγματοσ όςο και τθσ φφςθσ τθσ ζρευνασ που επιλζξαμε. 

Ππωσ γνωρίηουμε θ ποιοτικι ζρευνα παρζχει ςθμαντικά ςυμπεράςματα τα οποία όμωσ δεν 

μποροφν να γενικευτοφν.  Ραράλλθλα, δεν μποροφν να γίνουν εφκολα αντιλθπτζσ πολφ 

μικρζσ διαφορζσ, οι οποίεσ όμωσ κα μποροφν ςε ανεπτυγμζνο  επίπεδο ζρευνασ να είναι 

κακοριςτικισ ςθμαςίασ.  

Για τουσ παραπάνω λόγουσ, κεωροφμε ότι θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα κα μποροφςε να 

αναπτυχκεί και να γενικευτεί με τθ διεξαγωγι μιασ ποςοτικισ ζρευνασ. Αυτό κα μποροφςε 

να γίνει με τθν παραμετροποίθςθ των παραγόντων του υποδείγματοσ που χρθςιμοποιικθκε 

ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία. Ραράλλθλα, κα μποροφςε να διευρυνκεί το δείγμα και ςε 

άλλουσ κλάδουσ. Με αυτόν τον τρόπο κα προκφψουν ςθμαντικά ςυμπεράςματα για τθ 

διεκνοποίθςθ των επιχειριςεων υπθρεςιϊν τα οποία κα είναι χριςιμα για τισ επιχειριςεισ 

και κα τισ βοθκιςουν να επιτφχουν ςτθν προςπάκεια διεκνοποίθςθσ τουσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

Το πλάνο ςυηιτθςθσ - ερωτθματολόγιο το οποίο κα ακολουκιςει είναι ζνασ οδθγόσ 

ςυηιτθςθσ και περιλαμβάνει όλα τα βαςικά ερωτιματα τα οποία απαντικθκαν. Πμωσ, λόγω 

τθσ φφςθσ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ θ ςυηιτθςθ προςαρμόηεται κάκε φορά ςτο 

ςυνεντευξιαηόμενο. Ραράλλθλα, υπάρχουν κάποια ςτοιχεία τα οποία ςυμπλθρϊκθκαν από 

εμάσ ςτο τζλοσ τθσ ςυηιτθςθσ. 

 

Πλάνο ςυηιτθςθσ - Ερωτθματολόγιο 

                                 Θμερομθνία διεξαγωγισ ςυνζντευξθσ…./…../….. 

 

Στοιχεία εταιρείασ : ………………………. 

Ονοματεπϊνυμο ςυνεντευξιαηόμενου : …………………. 

Θζςθ ςυνεντευξιαηόμενου ςτθν εταιρεία :……………………… 

Θλικία : …………………………………… 

 

Τι υπθρεςίεσ προςφζρει θ επιχείρθςθ ςασ ; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Ροιεσ από τισ παραπάνω υπθρεςίεσ εξάγετε; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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Ρόςοι full – time εργαηόμενοι απαςχολοφνται ςτθν επιχείρθςθ; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Απαςχολείτε και part – time εργαηόμενουσ ; Αν ναι ςε ποιο τμιμα; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Στον τομζα τθσ διεκνοποίθςθσ πόςα άτομα απαςχολείτε; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Ροιο κεωρείτε ότι είναι το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα τθσ επιχείρθςθσ 

ςασ    που τθν ξεχωρίηει από τουσ κφριουσ ανταγωνιςτζσ τθσ; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Θα ιταν εφκολο να μου πείτε τον κφκλο εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ ςασ 
για τθν προθγοφμενθ χρονιά; 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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Θα μποροφςατε να μου πείτε το ποςοςτό των πωλιςεων ςασ το οποίο 
προζρχεται από τθ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ ςασ εκτόσ τθσ 
εγχϊριασ αγοράσ; 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Εςείσ πόςα χρόνια εργάηεςτε ςτθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ;  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Ρριν από αυτι τθν εταιρεία ςε τι τομζα είχατε απαςχολθκεί; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Ρότε ιταν  πρϊτθ χρονιά που διεκνοποιικθκε θ επιχείρθςθ; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Ρότε ακολοφκθςε θ αμζςωσ επόμενθ προςπάκεια διεκνοποίθςθσ; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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Ροια ιταν θ πρϊτθ εξαγωγικι δραςτθριότθτα και πωσ τθν επιλζξατε; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Ρότε κακιερϊκθκε μια ςυςτθματικι εξαγωγικι  δραςτθριότθτα; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Ρωσ ξεκίνθςε θ ιδζα τθσ διεκνοποίθςθσ; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Ροια ιταν τα κίνθτρα είτε εςωτερικά είτε εξωτερικά που οδιγθςαν 
τελικά ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ διεκνοποίθςθσ; 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Με ποια κριτιρια ζγινε θ επιλογι τθσ διεκνοφσ αγοράσ; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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Θ πολιτιςμικι απόςταςθ μεταξφ τθσ εγχϊριασ αγοράσ και τθσ διεκνοφσ 

αγοράσ ςασ προβλθμάτιςε; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Ακλουκιςατε τα ίδια κριτιρια και ςτισ επόμενεσ αγορζσ;  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Με τθν ανακοίνωςθ τθσ ιδζασ τθσ διεκνοποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ 

υπιρξαν αντιδράςεισ; Αν ναι από ποιουσ και πωσ ξεπεράςτθκαν; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Το εξωτερικό περιβάλλον ςασ επθρζαςε ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ τθσ 

υιοκζτθςθσ μιασ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ; Αν ναι ποιοι παράγοντεσ 

ςασ επθρζαςαν; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Ροια ιταν θ κζςθ του κράτουσ ςτθ διαδικαςία λιψθσ τθσ απόφαςθσ ςασ 

για διεκνοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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Σασ προςζφερε κάποια κίνθτρα για να ςασ παρακινιςει να 

διεκνοποιθκείτε; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Θ νομοκεςία τθσ χϊρασ κεωρείτε ότι ευνοεί τθν εξαγωγικι 

δραςτθριότθτα; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Αποτζλεςε κίνθτρο για τθν επιλογι τθσ διεκνοφσ αγοράσ το νομοκετικό 

πλαίςιο τθσ διεκνοφσ αγοράσ; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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