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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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να εκφράσω προς όλους τις ευχαριστίες μου. 

Εκφράζω πρωτίστως τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου στον Αναπληρωτή 

Καθηγητή κ. Παναγιώτη Λιαργκόβα, Πρόεδρο του Τμήματος 

Οικονομικcον Επιστημc;)ν Πανεπιστημίου Πελοπονν1Ίσου, ο οποίος με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ως Επιβλέπων καθηγητi1 ς με κατηύθυνε στην 

εκπόνηση της παροί>σας διατριβής. Η επιστημονικ1) του εμβέλεια και 

εμπειρία είχε αποφασιστική σημασία στην εξέλιξη της έρευνας . Τον 

ευχαριστώ τόσο για την αμέριστη εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό 
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της Συμβουλευτικής Επιτροπής, που όχι μόνο συνέβαλε καταλυτικά 

στην έναρξη αυτής της διατριβ11ς, αλλά με βο11θησε στη διερεί>νηση και 

αποκρυστάλλωση πολλών κεντρικών σημείων, καθό)ς κα ι στην αποφυγ11 

λογικών και πραγματολογικών σφαλμάτων. Οι συμβουλές του 

αποδείχθηκαν εξαιρετικά χρ1)σιμες για μια ολόπλευρη αντίληψη του 

διαπραγματευόμενου θέματος. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αρχικά, η δ ιατρ ι βή εστιάζεται στη σημασία της επιχειρηματικότητας 

ως καθοριστικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης. 

Παρουσιάζονται θεωρητικές έννοιες και πτυχές της επιχειρηματικής 

διαδικασίας και εξετάζεται ο επιχειρηματίας ως αναπόσπαστο τμήμα 

του επιχειρηματικού πνεύματος. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (2003) η επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία και τρόπος 

δημιουργίας και ανάπτυξης οικονομικ1Ίς δραστηριότητας μέσω του 

συνδυασμού της ανάληψης κινδύνου, της δημιουργικότητας και/ή της 

καινοτομίας με τη χρηστή διαχείριση , στο πλαίσιο ενός νέου ·ή 

υφιστάμενου οργανισμού. Υποστηρίζεται ότι η επιχειρηματικότητα 

είναι πηγή βιό)σψης οικονομικής ανάπτυξης για τα έθνη, τις 

κοινωνίες, τις περιφέρειες, τις μεγάλες και τις μικρές επιχειρ1Ίσεις , 

καθό)ς και τα άτομα . Το βιοτικό επίπεδο μιας χό)ρας εξαρτάται όλο 

και περισσότερο από την ανταγωνιστικότητα των επιχειρ1)σεών της . 

Έπειτα , η διατριβή ερευνά την επιρροή της διοικητικ1) ς ικανότητας 

και της χρηματοοικονομικής μόχλευσης στην επίδοση των 

επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας ένα δε ίγμα 102 ε ισηγμένων 

εταιρειών στο ΧρηματισηΊριο Αξιών Αθηνό)ν (ΧΑΑ) κατά τη 

διάρκε ια της περιόδου 1997-2004. Διαπιστώνεται ότι η 

χρηματοοικονομική μόχλευση και η διοικητική ικανότητα των 

στελεχών συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση των πωλήσεων, της 

τιμής των μετοχ(;)ν και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Ένας 

άλλος σκοπός αυτ1Ίς της διατριβής είναι να εφαρμοστεί εμπειρικά ένα 
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αναλυτικό πλαίσιο περιγραφής της οικονομικ1Ίς επίδοσης των 102 

αυτών επιχειρήσεων. Εξετάζεται ο αντίκτυπος βασικών καθοριστικ<.ί)ν 

παραγόντων (οικονομικοί και μη οικονομικοί παράγοντες) της 

οικονομικής επίδοσης. Διαπιστώνεται ότι η μόχλευση , η εξαγωγική 

δραστηριότητα, η γεωγραφική θέση, το μέγεθος και ο δείκτης 

διοικητικής ικανότητας συσχετίζονται θετικά με την οικονομικιΊ 

επίδοση των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότ ι οι 

κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι μεγάλες, νέες, 

εξαγωγικές εταιρείες με μια ανταγωνιστική διοικητική ομάδα, οι 

οποίες έχουν μια βέλτιστη αναλογία ιδίων προς ξένα κεφάλαια και 

χρησιμοποιούν τη ρευστότητά τους για να χρηματοδοτ 1Ίσουν τις 

επενδύσεις τους. Η διατριβή επικεντρώνεται επίσης στην αξιολόγηση 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικό)ν της απόφασης εκ μέρους των 

επιχειρ1Ίσεων να εξάγουν στη Νοτιοανατολικ1Ί Ευρώπη και στρέφεται 

στους παράγοντες που τις υποκινούν 1Ί τις εμποδίζουν να εφαρμόσουν 

την απόφαση αυηΊ- Η ανάλυση βασίζεται σε ένα ερμηνευτικό πλαίσιο 

στο οποίο ενσωματcί)νονται οι διάφοροι εσωτερικοί, εξωτερικοί και 

στρατηγικοί παράγοντες που συνδέονται με τα κίνητρα, τα εμπόδια 

και την εμπορικ1Ί στρατηγικ11 των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Με 

βάση αυτό το πλαίσιο έγιναν ερωτ1Ίσεις στις επιχειρ1Ίσεις σχετικές με 

τα εξαγωγικά κίνητρα, τη στρατηγική μάρκετινγκ και τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν στις αγορές της Νοτιοανατολικ1Ίς Ευρώπης. Η 

ανάλυση πραγματοποιείται μέσω της παρατήρησης της συμπεριφοράς 

41 εταιρειών ε ισηγμένων στο ΧΑΑ που εξάγουν στη νοτιοανατολικ11 

Ευρώπη. Χρησιμοποιείται η τεχνικ1Ί της παραγοντικ1Ίς ανάλυσης 
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προ κειμένου να ερευνηθούν οι κοινοί παράγοντες καt να εξηγηθούν 

ο ι υποκρυπτόμενες συνδέσεις μεταξύ των αντ ιληπτών μεταβλητών. 
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ABSTRACT 

This doctoral tl1esis firstly discusses the signifίcance of 

entrepreneursl1ip as an engine of econoωic growtl1 and wea ltl1 

creation. lt presents tl1eoretical conccpts and aspccts of 

cntrcprcncurial process and examines tl1e cntrcprcneur as an 

individual and integι-al part of e11trepreneιιrsl1ip. According Eιnopean 

Community (2003) entrepreneuι-ship is tl1e n1indset and process to 

crea.te and develop econo111ic activity by blending rίsk-taking, 

crcatίvity and/or innovation witl1 sound 111anagc111cnt, witl1in a. ncw or 

an exist ing organiza.tion. lt is argιιed tlιat entrepreneιιrslιip i s tl1e 

soιιrce of sυstainable economic prosperity for nations, societies, 

regions, coΓpOiations, s1nall firms and ίndividιιals. Α nation's 

standard of li ving ίs increasingly dependent οη tl1e con1petίtivencss 

of its finns. Next, tl1c tl1csis cxplorcs tl1c inflιιcncc of ιnanagcιηcnt 

con1petence and financial leverage οη firms' pcrforιnancc, ιιsing a 

sanψ\e of 102 listed fiπηs in t\1e Athens Stock Excl1ange ( ASE) 

duiing the peΓiod 1997-2004. lt is found tlιat leveiage and 

111anagement competence contrίbutes significantly to firιηs' sales 

growtlι, stock returns and profitabilίty . Anotl1cr purposc of tlιis tl1csis 

is to cιnpίrically i1nplen1ent a coιnprehensive analytica\ fraιηework of 

financial ρerformance in t\1ese 102 firms. [t exaιηines t\1e imρact of 

key detenninants (financial and ηοη financial factOl'S) of finns' 

financia l perfor111ance . The resιιlts indicate tlιat \everage, export 

activity, location, sizc and tlιe index for 111anagc1ncnt conιpctcncc 
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signitϊcantly afϊcct firm pcrfo1Ώ1ancc in Greecc. It is s l1own tha t 

protϊtable firn1s in Greece are la rge, young, exporting firms wit/1 a 

coιηpe t iti ve n1anage1ηe nt team, w\1ic\1 \1ave an optiιηal deb t-equity 

ratio and use tlι ei r liquidity to finance their investments. This 

doctoral thesis is a lso concentrated οη tlιe evaluation o f sp ec i fic 

clιaΓacteristics of tlιe export dccision pIΌcess of Greek fΪΓms in volvcd 

in making exports to Soutl1-East Eιιrope. Tl1e purpose is twofold . 

First, to conceptua li ze various interna l, ex terna l and strateg ic fac tors 

explaining tl1e ιηot i vatio ns, tlιe barriers and t lιe market ing strategy of 

Greek expoι-ting tlrms based on a st ι·ateg ic management ιηodel. 

Second, to e1npirically test thi s modc l ίη the case of Grcck cxpoΓt ing 

firms to South-East European markets. Tlιe analysis is acco n1pli s l1ed 

throug\1 the observed behavior of 41 listed firms in the ASE involved 

ιη ιnaking expor ts το So tιt\1-East Eιιrope. I t is based οη a 

questionna i1·e wl1icl1 lιas provided several insights to export 

ιnotivations , export baHiers and export n1a ι·k et i11g stiatcgy c lcn1cn ts. 

It ιιses prin c ipa l component fact or a nalysis techniqιιe in order to 

investigate con1mon factors that migl1t explain underlyi ng beliefs 

aboιιt tlιe perceived va riables . 
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Κεφάλαιο 1° 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Οι μεταβολές που έχει υποστεί το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον 

κατά τις τελευταίες δεκαετίες είναι ριζικές και οι απαιτήσεις για την 

ύπαρξη αναπτυγμένων και ανταγωνιστικών οικονομιcον αλλάζουν. 

Ύστερα από τη δεκαετία του '70, που χαρακτηρίστηκε σε παγκόσμιο 

επίπεδο από τάσεις κρατικοποιi1σεων και εφαρμογ11ς μοντέλων 

κεντρικού οικονομικού σχεδιασμού, ήρθε η δεκαετ ία του ' 80 στην 

οποία επικράτησαν τάσεις ιδιωτικοποίησης των κρατικcον επιχειρήσεων 

και ακολούθησε η δεκαετία του '90 με αφετηρία την κατάρρευση του 

υπαρκτού σοσιαλισμού και την έναρξη της της 

παγκοσμιοποίησης, που χαρακτηρίζεται από τη διάχυση της γνώσης και 

την ελευθερία μετακίνησης ανθρώπων, προϊόντων και ιδεών. Σήμερα η 

παγκοσμιοποίηση επεκτείνεται με ραγδαίους ρυθμούς διαμορφώνοντας 

νέες συνθήκες και κανόνες ανταγωνισμού. Οι αγορές είναι πλέον 

διεθνείς , τα σύνορα μεταξύ των κρατών τείνουν προς κατάργηση, ενώ 

στις παραδοσιακές οικονομικά αναπτυγμένες και ανταγωνίστριες χώρες 

έχουν προστεθεί νέες παγκόσμιες δυνάμεις, όπως είναι η Κίνα και η 

Ινδία, που συγκεντρ{ονουν τεράστιο όγκο της παγκόσμιας παραγωγ1)ς 

προϊόντων και υπηρεσιών. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο 

ανταγωνισμός είναι αμεσότερος, εντονότερος και βασίζεται στις 

ικανότητες των επιχειρ1)σεων να προσαρμόζονται στις νέες συνθ11κες 

και να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις αυξανόμενες απαιτήσεις της 

αγοράς. 
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Η Ελλάδα με μια μικρ11 ανοιχτή οικονομία και μέσο επίπεδο ανάπτυξης 

έχε ι ανταγων ιστική θέση που αντανακλάται στην ικανότητα της να 

εξασφαλίζε ι , να διατηρεί και να αυξάνει τα μερίδια της στις δ ι εθνείς 

αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Χωρίς την ικανότητα αυτ1Ί δε θα 

μπορέσει να επιτύχει ουσιαστική και βιώσιμη βελτίωση στο επίπεδο 

ευ ημερίας του πλη θυσμ ού της. Η ελλην ική οικονομία εξαρτώμενη σε 

μεγάλο βαθμό από τις παγκόσμιες οικονομικές συνθ1Ίκες ακολουθεί το 

νέο κύμα των εξελίξεων. Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο εξελίξεων της 

σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας για την επιβίωση και τη 

διαη'1ρηση της ευημερίας της Ελλάδας , απαιτείται η εν ίσχυση της 

ανταγωνιστ ικότητάς της. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την 

προόJθηση στα επίπεδα της επιχείρησης, αλλά και ολόκληρης της 

κοινωνίας της νοοτροπίας της επιχειρηματικότητας. 

Η αναγκαιότητα για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας έχει 

αναγνωρισθεί από τους ηγέτες όλων των κρατών μελό)ν της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), έχει ενσωματωθεί στις προτάσεις και τις 

εφαρμοζό μενες 1Ί τις προς εφαρμογή πολιτικές και έχε ι αποτυπωθεί 

ρητά στη Στρατηγική της Λ ισσαβόνας. Η Στρατηγική αυτή είχε ως 

στόχο να καταστ11σει την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως το 

2010, την πιο ανταγωνιστική παγκοσμίως. Η επίτευξη ισχυρής 

ανταγωνιστικότητας είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως το 

ευνοϊκό οικονομι κό και θεσμικό περιβάλλον, η προώθηση της έρευνας 

και της τεχνολογίας, η ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομά)ν, η 

εύρυθμη λειτουργία της δη μόσιας δ ιοίκησης και η σωστή λειτουργία 
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των επιχειρι)σεων. Για να μπορέσει ένα κράτος να αντιμετωπίσει τις 

νέες προκλ11σεις, πρέπε1 να εi.ναι σε θέση να εκμεταλλευτεί στο έπακρο 

το δυναμικό των επιχειρ1)σεό)ν του, οι οποίες αποτελούν την 

ατμομηχανή της ανάπτυξης και της οικονομικής ευημερίας. 

Η επιχειρηματικότητα ως κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης αποκτά νέα 

σημασία και βαρύτητα στο διαφοροποιημένο παγκοσμιοποιημένο 

οικονομικό περιβάλλον. Η ενίσχυσ11 της είναι συνυφασμένη με την 

προσπάθεια για αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια και της ελληνικής εθνικι)ς 

οικονομίας. Η επιχειρηματικότητα συνδυάζει όλες τις επιμέρους 

πολιτικές τόνωσης και αναβάθμισης των συντελεστών οικονομι10'1ς και 

κοινωνικ1)ς αποτελεσματικότητας. Τονίζει ταυτόχρονα τη σημασί.α του 

να τολμά κανείς να αναλαμβάνει κινδύνους σε μια εποχ1) που οι 

πολυπλοκότητες των διεργασιό)ν στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία 

δεν επιτρέπουν εύκολα τον εφησυχασμό για κανένα τύπο κεκτημένου 

δικαιώματος. Όπως επισημαίνεται στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (2003 ), η επιχειρηματικότητα αποτελεί νοοτροπία. 

Πρόκειται για την ικανότητα ενός ατόμου είτε μόνο του είτε στα 

πλαίσια ενός οργανισμού να αναγνωρίζει τις νέες ευκαιρίες και να τις 

εκμεταλλεί>εται προκειμένου να επιτύχει οικονομικό όφελος. Στην 

προσπάθεια αυτή μια επιχείρηση καινοτομεί, δημιουργεί νέα προϊόντα , 

εκτελεί νέες δραστηριότητες, απασχολεί άλλους πολίτες και έτσι 

συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και του βιοτικού επιπέδου. Η 

ανάπτυξη της χόψας δε μπορεί να έρθει χωρίς την εξασφάλιση υγιούς 
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επιχειρηματικιiς δραστηριότητας. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

ως αποτέλεσμα μιας συντονισμένης και μακρόπνοης στρατηγικής, 

μπορε ί να οδηγήσει στη δημ ιουργ ία νέων θέσεων εργασίας και στην 

παραγωγιi οικονομικού πλούτου. Με άλλα λόγια, η επιχειρηματικότητα 

μπορεί να αποτελέσει ένα από τα κύρια εργαλεία οικονομικής 

ανάπτυξης και μ ε ίωσης της ανεργίας και να γ ίνε ι τ ο όχημα με το οποίο 

η Ελλάδα θα κινηθεί με επιτυχία στο δρόμο του δ ιεθνούς 

ανταγωνισμο ί>. Σi1μερα, περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο κρίνετα ι 

απαραίτητη η αναζήτηση και καταγραφή των παραγόντων της 

επιχειρη ματικής επιτυχίας δ ιότι είναι αυτοί που ωθούν την 

επιχειρημα τικιi ανάπτυξη και μπορούν κατά προέκταση να οδηγιiσουν 

στην άνοδο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ( ΑΕΠ) και στη 

συνολικi1 βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. 

Οι εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη και ιδιαίτερα στην περιοχή των 

Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας έδωσαν μια ιστορική ευκα ιρ ία 

στις ελληνικές επιχειρ1)σεις να δραστηριοποιηθούν εκ νέου σε χώρους 

όπου παραδοσιακά ο ελληνισμός είχε ρίζες και μέχρι τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο διέθετε έντονη ο ικονο μικ11 παρουσία. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι από το 17° αιώνα τα ελληνικά εμπορικά δίκτυα με 

κέντρο τη Θεσσαλον ίκη συνέδεαν τις αγορές των Βαλκανίων, μ ε 

εκείνες της Κωνσταντ ινούπολης και της περιοχi1 ς της Μαύρης 

Θάλασσας με την Ιταλία και το γαλλικό νότο . Στο τέλος του 19°" 

α ιώνα, η μερική παρακμή του ελλην ικού εμπορίου στα Βαλκάνια ήταν 

αποτέλεσμα των καθαρών εθνικιστικών στόχων που έθεσαν όλες οι 
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βαλκανικές χώρες. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τους βαλκανικοί>ς 

πολέμους ενώ παρουσίασε μια σταθερότητα κατά την περίοδο του 

μεσοπολέμου. Μέσα στα Βαλκάνια, το ελληνικό εξαγωγικό μερίδιο έχει 

παρουσιάσει σημαντικ11 αύξηση τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια και 

βρίσκεται στις πρcίΗες θέσεις των εξαγωγέων στην περιοχ1Ί. Η Ελλάδα 

αποτελεί το βασικότερο ξένο επενδυτ~Ί στην Αλβανία , τη Βουλγαρία 

και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), 

ενώ βρίσκεται μεταξύ των τριό)ν πρώτων κύριων ξένων επενδυτό)ν της 

Ρουμανίας. Μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης στα Βαλκάνια, οι 

εξαγωγές της Ελλάδας προς τις βαλκανικές χcορες αυξ1Ίθηκαν με 

σταθερο6ς ρυθμούς. Ταυτόχρονα η σταθερή αύξηση των εξαγωγών σε 

σχέση με τις εισαγωγές από τις βαλκανικές χώρες επέδρασε θετικά στο 

εμπορικό ισοζ6γιο της Ελλάδας. Σύμφωνα με τη EuIΌstat οι ελληνικές 

εξαγωγές αυξ11θηκαν κατά μέσο όρο 12 ,6 τοις εκατό στην περίοδο 

2002-2006. Η αξία των ελληνικών εξαγωγό)ν έφτασε συνολικά τα 

Ε 16,49 δις το 2006, ενώ οι εξαγωγές στα Βαλκάνια αυξ11θηκαν κατά 

μέσο όρο 26,4 τοις εκατό με μερίδιο αγοράς 21,9 τοις εκατό όλων των 

ελληνικών εξαγωγών. Οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές στην περιοχ1Ί 

αν1Ίλθαν σε €2,2 δις το 2002 και έφτασαν τα €3,6 δις το 2006. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι οι ελληνικές εξαγωγές εμφάνισαν εκθετική αύξηση 

μεταξί> της περιόδου 1989 και 1996 και τετραπλασίασαν την αξία τους 

μέσα σε 7 έτη. 01 εξαγωγές στην περιοχή επεκτάθηκαν από $240 εκ. το 

1989 σε $1,3 δις το 1996. Για παράδειγμα το 1996 η Ελλάδα ήταν ο 

μεγαλύτερος εξαγωγέας στην Αλβανία και την ΠΓ ΔΜ (55% και 36% 

των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ αντίστοιχα) και ένας από τους 
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μεγαλύτερους εξαγωγείς στη Βουλγαρία και τη Σερβία (16% και 11 % 

των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ αντίστοιχα). 

Η παρούσα διατριβ1Ί αποσκοπεί στη διερεύνηση παραγόντων που 

διαμορφώνουν την επιτυχημένη λειτουργία της ελληνικ1Ίς επιχείρησης. 

Η ενασχόληση με αυτό το γνωστικό αντικείμενο παρά την πληθιορα των 

συγγραμμάτων που υπάρχουν στη διεθν11 βιβλιογραφία κρίθηκε θέμα 

επίκαιρο με ί>ψιστο ενδιαφέρον. Κύρια επιδί.ωξη αποτελεί ο 

προσδιορισμός και η αξιολόγηση σημαντικά)ν παραγόντων επιτυχίας 

των επιχειρήσεων στην Ελλάδα μέσα από τη διεξαγωγή εμπειρικ1;ς 

έρευνας που οδηγεί στη δημιουργία οικονομετρικ{ον μοντέλων. Η 

μοναδικότητα των μοντέλων αυτών βασίζεται στην ποσοτικοποίηση των 

δεδομένων της πρωτογενούς έρευνας με απώτερο σκοπό να 

χρησιμοποιηθούν κατά τη λί1ψη αποφάσεων. Η μελέτη αυτή με τα 

αποτελέσματά της μπορεί να συμβάλλε ι στη διαμόρφωση προτάσεων 

πολιτικής που θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη επιτυχημένων 

επιχειρηματικών πρακτικών . Το κείμενο της διατριβής στρέφεται γύρω 

από τρεις άξονες: Ο πρcοτος άξονας (2° κεφάλαιο) σχετίζεται με την 

περιγραφή της επιχειρηματ ικότητας και της σημασίας που έχε ι η 

ανάπτυξή της στη σημερινi1 οικονομi.α. Ο δεύτερος άξονας (3 (\ και 4° 

κεφάλαιο) βασίζεται σε στοιχεία πρωτογενούς ποσοτικής και πο ιοτικής 

έρευνας και αποσκοπεί στην παρουσίαση παραγόντων που συμβάλλουν 

θετικά στην επιχειρηματική επίδοση και κατά συνέπεια στην 

επ ιχειρηματικ1Ί ανταγωνιστικότητα. Ένας από τους παράγοντες αυτούς 

είναι η εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Ο τρίτος άξονας 
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(5° και 6° κεφάλαιο) βασίζεται σε στο ιχεία πρωτογενούς ποιοτικ11ς 

έρευνας πάνω στα κίνητρα, τα εμπόδια και τη στρατηγική μάρκετινγκ 

που ακολουθεί ένα δείγμα εισηγμένων στο χρηματιστ~Ίριο ελληνικ(ον 

επιχειρ11σεων όταν εξάγει στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Η διατριβή εστιάζεται κυρίως στα οικονομικά αποτελέσματα της 

δράσης του επιχειρηματικού πνεύματος κα ι ως επιχειρηματίες θα 

θεωρ1Ίσει τις διοικητικές ομάδες (management teaωs) των εταιρειών. 

Επειδή πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το μάνατζμεντ είναι ο πιο 

αποφασιστικός παράγοντας επιχειρηματικ1Ίς επιτυχίας, η μελέτη θα 

συμπεριλάβει έρευνα βάσει ερωτηματολογίων για την εμπειρ1κ 1Ί 

απόδειξη του ρόλου της διοικητικής ικανότητας του Έλληνα 

επιχειρη ματία Ι επ1χειρηματικi1ς ομάδας στην επιτυχημένη 1Ί 

αποτυχημένη λειτουργία της επιχείρησης που διοικεί. Πιο 

συγκεκριμένα, η ανάλυση των χαρακτηριστικόJν των επιτυχημένων 

διοικητικών ομάδων οδηγεί στην καταγραφ1Ί κοινών στοιχείων στην 

εκπαίδευση, στην εμπειρία, στη συμμετοχ11 τους στο μετοχικό κεφάλαιο 

της εταιρείας κλπ . Απώτερος στόχος είναι η έμπρακτη απόδειξη της 

άποψης ότι η διοικητική ομάδα παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

αποτελεσματικ1Ί και επιτυχ1Ί διοίκηση των επιχεψ1Ίσεωv. 

Στο 2° κεφάλαιο αναφέρονται απόψεις κα ι ορισμοί που έχουν 

δημιουργηθεί σχετικά με την έννοια της επιχειρηματικότητας και 

περιγράφονται μερικά από τα σπουδαιότερα κίνητρα και παράγοντες 

που οδηγούν στη δημιουργία επιχειρήσεων . Επίσης. αναδεικνύεται η 
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σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η συμβολή της 

επιχειρηματικότητας στην οικονομικiΊ ανάπτυξη της Ελλάδας. 

Το 3° κεφάλαιο ασχολείται με το ρόλο της διοικητικ1iς ικανότητας και 

την επιρροή της απόφασης για χρηματοοικονομική μόχλευση στην 

ο ικονομική επίδοση των εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, ερευνάται η 

σχέση μεταξύ της οικονομικ1Ίς επίδοσης των εταιρειών, της μόχλευσης 

(leνerage) και της διοικητικής ικανότητας (ιnanageιnent con1pete11ce) 

σε ένα δείγμα 102 εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνό)ν για την περίοδο 1997-2004. 

Σκοπός του 4°υ κεφαλαίου είναι να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί ένα 

επαρκές επεξηγηματικό πλαίσιο για την περιγραφ1i και την ανάλυση 

παραγόντων που συμβάλλουν στην επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα. 

Η ανάλυση είναι βασισμένη σε ένα σύνολο στοιχείων από το ίδιο 

δείγμα των 102 ελληνικcον εταιρειών που χρησιμοποιούνται στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Εξετάζεται ο αντίκτυπος ορισμένων βασικών 

καθοριστικό)ν παραγόντων της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας 

στην οικονομικti επίδοση των εταιρειών. Το 3° και 4° κεφάλαιο 

βασίζονται σε αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας και οδηγούν στη 

δημιουργία οικονομετρικών μοντέλων. Η μοναδικότητα των μοντέλων 

αυτών βασίζεται στην ποσοτικοποίηση των δεδομένων της έρευνας με 

στόχο να χρησιμοποιηθούν στη λliψη αποφάσεων. 
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Ένα από τα συμπεράσματα που προκύπτουν στο 4° κεφάλαιο είναι ότι η 

εξαγωγικί1 δραστηριότητα των επιχειρήσεων μπορεί να συμβάλλει 

θετικά στην οικονομική τους επίδοση. Η μεταβλητ1Ί των εξαγωγό)ν 

παίζει σημαντικό ρόλο ως προσδιοριστικός παράγοντας της 

επιχειρηματικής επίδοσης, όπως η απόδοση των πωλ1Ίσεων και η 

απόδοση του ενεργητικού. Είναι γεγονός ότι η είσοδος σε ξένες αγορές 

μπορεί να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική 

επίδοση των εταιρεtcον και κατά προέκταση στην επιχειρηματικ 1Ί 

ανταγωνιστικότητα και την ευημερία ενός κράτους. Οι επιχειρ1Ίσεις 

εισέρχονται στις αγορές διαδοχικά. Πολλές επιχειρ11σεις αρχίζουν τη 

διαδικασία διεθνοποίησής τους σε χώρες με πολιτιστικf1 11 γεωγραφική 

εγγύτητα για να εισέλθουν διαδοχικά σε νέες πιο μακρινές αγορές. 

Ένας μεγάλος αριθμός ελληνικό)ν επιχειρήσεων άρχισε την επέκτασ11 

του στις Βαλκανικές χcορες και συνέχισε στις Παρευξείνιες και τις 

άλλες Ευρωπαϊκές χόψες. Τα τελευταία χρόνια , ο ρόλος της Ελλάδας 

στα Βαλκάνια γίνεται εντονότερος στο οικονομικό πεδίο. Το 5° 

κεφάλαιο επικεντρώνεται στην αξιολόγηση συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών της διαδικασίας απόφασης εξαγωγής εκ μέρους των 

επιχειρ 1)σεων και στρέφεται στους παράγοντες που τις υποκινούν ή τις 

εμποδίζουν να εξάγουν. Η ανάλυση ολοκληρώνεται μέσω της 

παρατήρησης της συμπεριφοράς 41 επιχειρήσεων εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αξιcί)ν Αθηνών που εξάγουν στη νοτιοανατολική 

Ευρc'οπη . Η μελέτη στηρίζεται σε μια δεύτερη εμπειρικ1Ί έρευνα που 

βασίστηκε σε ποιοτικές ερωτήσεις που απάντησαν οι ερωτώμενες 

εξαγωγικές επιχειρήσεις σχετικά με τα εξαγωγικά κ ίνητρα και τα 
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εμπόδια που αντιμετωπίζουν στις αγορές της νοτιοανατολικής 

Ευρcοπης. Στο 5° κεφάλα ιο γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

πρωτογενοίις έρευνας γ ια τη σημασία 12 αρχικών κινί1τρων και 14 

εξαγωγικcον εμποδίων και εισάγεται ένα πλαίσιο για την περιγραφ1) της 

στρατηγικ11ς δ ιαχείρισης των εξαγωγών. Για την επεξεργασία των 

στοιχείων χρησιμοποιείται η τεχνικ1i της παραγοντικής ανάλυσης. Στο 

6° κεφάλαιο εξετάζονται τα κυριότερα στοιχεία μάρκετινγκ των 41 

εξαγωγικών επ ιχειρ 1)σεων του δείγματος ως τμήμα της γενικότερης 

στρατηγικής εξαγωγικού μάρκετινγκ. Ο προσεκτικός χειρ ισμός του 

μίγματος μάρκετινγκ είναι απαραίτητος για την εξαγωγικ1i επιτυχία. Η 

εξαγωγική απόδοση συνδέεται έντονα με τον προγραμματισμό και την 

εφαρμογή του εξαγωγ ικού στρατηγ ικού μάρκετινγκ . Στο κεφάλαιο αυτό 

γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων πρωτογενούς έρευνας για τη 

σημασία 16 στοιχείων που συνδέονται με το μάρκετινγκ των εν λόγω 

επιχειρήσεων. Η επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιείται επίσης 

με την τεχνικτ) της παραγοντικ11ς ανάλυσης. Τέλος ) στο 7° κεφάλαιο 

γίνεται σύνοψη της μελέτης και αναπτί1σσονται τα συνολικά 

συμπεράσματα. 
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Κεφάλαιο 2ο 

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

2.1 Εισαγωγ1ί 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται στο ιχεία για την 

επ ιχειρηματικότητα και τη συμβολι) της στην οικονομ ι κ 1i ανάπτυξη , 

αναφέρονται απόψεις και ορισμοί σχετικά με την έννο ια της , ενώ 

περιγράφονται και αναλύονται μερικά από τ α σπουδαιότερα κίνητρα 

και παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία τη ς. Η επ ιχειρηματικότητα 

που αποτελεί θεμελιό)δη παράγοντα της ανταγωνιστικότητας πρόκειται 

για νοοτροπία και τρόπο δημιουργίας και ανάπτυξης ο ικονομικής 

δραστη ριότητας μέσω του συνδυασμού της ανάλη ψης κινδύνου, της 

δημιουργικότητας και της καινοτομίας με τη χρηστ11 δ ιαχε ίρ ιση , στο 

πλαίσιο ενός νέου ή υφιστάμενου οργαν ισμού (Πρ(.ισ ινη Βίβλος για την 

Επιχειρηματικότητα, 2003). Η επιχειρηματικότητα είναι άρρη κτα 

συνδεδεμένη με την επίδοση και την ανταγωνιστικότητα των εταιρε ι ι:ί)ν 

και κατά συνέπεια με την ανταγων ιστικότητα μιας οικονομίας . 

2.2 Η αναγκα ιότητα της επιχειρηματικότητας στην ελληνικ11 
οικονομία 

Σύμφωνα με το δείκτη Human Developιnent Index ( HDI) του Econo ιni st 

(2004;2005) η Ελλάδα παρουσιάστηκε ως ένας από τους καλύτερους 

τόπους διαβίωσης καταλαμβάνοντας την 22 η θέση το 2005 κα ι την 24 η 
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το 2006 (πρόκειται για τα έτη κατά τα οποία δ ιεκπεραιcοθηκε το 

ε μπε ιρικό τμήμα της διατριβής). Για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής 

λαμβάνονται υπόψη πολύ σημαντικοί παράγοντες εκτός από το ατομικό 

εισόδημα, όπως ε ίναι η οικογεν ε ιακti και κοινωνικ1; ζωή , το κλίμα , η 

γεωγραφική θέση και η ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος -

στο ιχε ία που καθιστούν την Ελλάδα ως ελκυστικό τόπο δ ιαβίωσης. 

Επ ίσης, σύμφωνα με το G lobal Con1petit ive11ess Repor t που 

καταρτίζεται κάθε χρόνο από το Word Economίc Foruιn , προκύπτει ότι 

η Ελλάδα βρισκόταν στην 47 11 θέση κατά τα έτη 2005 και 2006 βάσει 

του δε ίκτη «G1Όwtl1 Competitiνeness Index» (Word Economic Forιιm 

2005:2006). Για τη διατήρ ηση , τη διασφάλιση κα ι τη βελτίωση των 

συνθηκό)ν ζωής μέσα στις συνεχείς μεταβολές του παγκοσμιοποιημένου 

περιβάλλοντος χρειάζετα ι η ίιπαρξη μιας ισχυρ1iς και ανταγωνιστικής 

οικονομίας . 

Οι μεταβολές που έχει υποστε ί το παγκόσμιο οικονο μικό περιβάλλον 

κατά τις τελευταίες δεκαετίες είναι ριζικές και ο ι απαιτήσε ις για την 

ύπαρξη αναπτυγμένων και ανταγωνιστικcον οικονομιών αλλάζουν. Η 

παγκοσμιοποίηση επεκτείνεται με ραγδαίους ρυθμούς διαμορφώνοντας 

νέες συνθήκες και κανόνες ανταγωνισμού. Στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης ο ι τάσεις που επικρατούν είναι οι κινητήριες 

δυνάμεις που διαμορφώνουν το επιχειρησιακό περιβάλλον και 

επηρεάζουν τις δ ι εθν ε ίς εξελίξε ις σε όλους τους τομείς. Η ευρύτερη 

έννοια του εμπορίου σχετίζεται με την απελευθέρωση τ ων αγορών και 

την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων στην παγκόσμια αγορά. Σχετικά 
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με τις τάσεις που επικρατούν στο λιανικό εμπόριο και τη βιομηχανία , 

οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις σε τοπικό, πανευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο επίπεδο κατακλύζουν την αγορά. Η παγκόσμια ο ικονομία, 

επηρεασμένη από την ταχύτητα διάδοσης των πληροφοριών 

περιβάλλεται από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό με συνέπεια την ύπαρξη 

συνεχών αλλαγών. Επίσης, την εποχ1) αυτi1 έχουν λάβει χ(ορα πολλές 

διαρθρωτικές αλλαγές , όπως η μετακίνηση του κέντρου βάρους της 

οικονομίας προς την Ασία, η κυκλοφορία του ενιαίου ευρωπαϊκού 

νομίσματος, η εισβολ1) των νέων τεχνολογιών στη δημιουργία 

εμπορικών και εξαγωγικόJν δραστηριοποη1σεων, ο περιορισμός του 

ελέγχου στη διακίνηση συναλλαγών και ξένων επενδύσεων. Μέσα σε 

αυτό το περιβάλλον δε θα μπορούσε να αγνοηθεί η αναμενόμενη 

ανάπτυξη των αναδυόμενων αγορών της Βαλκανικ1)ς και του Εύξεινου 

ΠόντΌυ, σε συνδυασμό με την επιδιωκόμενη μεταβολή των 

οικονομικών συνθηκό)ν στις χώρες της Μεσογείου. Η διεύρυνση των 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 27 μέλη επεκτείνει το άνοιγμα των 

αγορών και αυξάνει τις εμπορικές συναλλαγές. Κατά συνέπεια η 

διείσδυση των επιχειρ11σεων στις νέες αγορές μαζί με την οικονομικ1Ί 

ανάπτυξη μπορούν να οδηγήσουν σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

Η Ελλάδα με μια οικονομία εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό από τις 

παγκόσμιες οικονομικές συνθ1)κες ακολουθεί το κύμα των εξελίξεων. 

Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο εξελίξεων της σί>γχρονης 

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας για τ11ν επιβίωση και τη διατήρηση της 

ευημερίας της Ελλάδας, απαιτείται η διαρκi1ς ενίσχυση της 
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ανταγωνιστικότητάς της. Η αναγκαιότητα αυτ1i έχε ι αναγνωρισθεί από 

τους ηγέτες όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει 

ενσωματωθεί στις προτάσεις και τις εφαρμοζόμενες ή τις προς 

εφαρμογ1) πολιτικές της. Η επίτευξη ισχυρής ανταγων ιστικότητας είναι 

συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως το ευνοϊκό οικονομικό και 

θεσμικό περιβάλλον, η προώθηση της έρευνας κα ι της τεχνολογίας, η 

ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομό)ν, 11 εύρυθμη λειτουργία της 

δημόσιας διοίκησης και η σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων. Για να 

μπορέσει ένα κράτος να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις , πρέπει να 

είνα ι σε θέση να εκμεταλλευτεί στο έπακρο το δυνα μικό των 

επιχειρήσεών του , οι οποίες αποτελούν την ατμομηχανή της ανάπτυξης 

και της οικονομικής ευημερίας. Η επιχειρηματικότητα ως κινητήριος 

μοχλός της ανάπτυξης αποκτά νέα σημασία και βαρί>τητα στο 

δ ιαφοροποιημένο παγκοσμιοποιημένο οικονομ ικό περιβάλλον . Η 

ενίσχυσή της είνα ι συνυφασμένη με την προσπάθεια για αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας μιας εθνικής ο ι κονομίας. Για την αντιμετώπιση 

των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικ1iς οικονομίας επιβάλλεται 

η πραγματοποίηση επενδύσεων σε υλικό κα ι σε ανθρ6Jπινο κεφάλαιο, 

καθώς κα ι η καλλιέργεια ενός γενικότερου κλίματος ευνοϊκού για την 

έρευνα και την επιχειρηματικότητα. Η ανάπτυξη της χώρας δε μπορεί 

να έρθει χωρίς την εξασφάλιση υγιούς επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ως αποτέλεσμα 

μιας συντονισμένης κα ι μακρόπνοης στρατηγικ1Ίς, μπορεί να οδηγήσει 

στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην παραγωγ1) οικονομικού 

πλούτου. Με άλλα λόγια, η επιχειρηματικότητα μπορε ί να αποτελέσει 
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ένα από τα κύρια εργαλεία οικονομικής ανάπτυξης και μείωσης της 

ανεργίας και να γίνει το όχημα με το οποίο η Ελλάδα θα κινηθεί με 

επιτυχί.α στο δρόμο του διεθνούς ανταγωνισμού. Για τους 

προαναφερθέντες λόγους η ενασχόληση με την επιχειρηματικότητα, 

παρά την πληθώρα των συγγραμμάτων που υπάρχουν στη διεθν11 

βιβλιογραφία, κρίνεται θέμα επίκαιρο με ύψιστο ενδιαφέρον. 

Ένα κεντρικό θέμα που επιδιό)κει να διαπραγματευθεί η διατριβή αυτ1Ί 

στα επόμενα κεφάλαια είναι η εύρεση κύριων παραγόντων που 

σχετίζονται με την επιτυχημένη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα 

των ελληνικών επιχειρήσεων. Δίδεται μεγάλη σημασία στην αναζΙ1τηση 

παραγόντων της επιχειρηματικ1Ίς επίδοσης διότι είναι αυτοί. που 

κυοφορούν την επιχειρηματική ανάπτυξη και που μπορούν κατά 

προέκταση να οδηγήσουν στην άνοδο του ΑΕΠ, στη μείωση της 

ανεργίας και στη συνολικ11 βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικΙ1ς οικονομίας. 

2.3 Έννοια Επιχειρηματικότητας 

Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αποκαλύπτει μια πληθώρα 

ορισμών και μεθοδολογικό)ν προσεγγίσεων για την επιχειρηματικότητα 

και τον επιχειρηματία, ενώ προκύπτει ότι οι ιστορικές βάσεις της 

επιχειρηματικότητας ανήκουν στις οικονομικές επιστlυιες. Ο τομέας 

της επιχειρηματικότητας έχει διασκορπιστεί σε πολλά συνθετικά 

χαρακτηριστικά τα οποία έχουν παρατηρηθεί και αναλυθεί από 
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οικονομολόγους , κοινωνιολόγους , ψυχολόγους , ιστορικούς και 

εμπειρογνώμονες των επιστημό)ν της διοίκησης (Fillion, 1997). 

2.3 .1 Απόψεις Σημαντικών Οικονομολόγων σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα 

Οι διάφορες τάσεις της οικονομικής σκέψης σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζουν το όλο θέμα από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες σύμφωνα με τις οποίες διαμορφcί)νονται πολλές θεωρίες 

και ορισμοί. Παρακάτω παρατίθενται μερικές από τις σκέψεις και τους 

ορισμούς για τον επιχειρηματία και την επιχειρηματικότητα που 

συναντώνται στη δ ιεθνή βιβλιογραφία: 

• Ο Ricl1 ard Cantillon, στο διάσημο βιβλίο του ''Essai sur la nature 

de commerce en general" που ε κδόθη κε το 175 5 , εισήγαγε την 

έννοια του επιχειρηματ ία (entreprene ur) για πρώτη φορά στην 

οικονομική ορολογία. Ο Cantil lon είναι ο πρώτος που 

παρουσιάζει το έργο του επιχειρηματία και τη σημαντικότητά του 

στην ο ικονο μική ανάπτυξη. Στην ανάλυσι1 του για το 

επιχειρηματ ικό φαινόμενο υπογραμμίζεται ο ρόλος της 

αβεβαιότητας και της ανάληψης κινδύνων. 

• Λίγο αργότερα ο Jean Bapti se Say (1767-1832) δημιουργεί έναν 

ορισμό σύμφωνα με τον οποίο ο επιχειρηματίας συνδυάζει και 

συντονίζε ι τους παραγωγικούς συντελεστές με σκοπό την 

προσαρμογή της επιχείρησης στις ανέλπιστες συνθ1Ίκες και την 

υπερνίκηση των εμφανιζόμενων δυσκολιcί)ν (Bridge et al .,2003 ). 

Θεωρεί ότι ο επιχειρηματίας πάνω απ ' όλα λαμβάνει το ρίσκο της 
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• 

επένδυσης του απαραίτητου κεφαλαίου και συντονίζει τους 

παραγωγικούς πόρους για την παραγωγή των αγαθών. 

Ο Josef Α. SclnιnψeteI (1883 -1 950) είναι ο οικονομολόγος του 

οποίου οι απόψεις έχουν ασκήσει τη σημαντικότερη ίσως επιρροή 

στο χώρο της επιχειρηματικότητας. Θεωρεί τον επιχειρηματία 

πάνω απ' όλα εφευρέτη και φορέα της αλλαγ1)ς. Αντιμετωπίζει 

την επιχειρηματικότητα ως μια ξεχωριστή 01κονομικ11 

δραστηριότητα υπεύθυνη για την εισαγωγή της καινοτομίας στο 

οικονομικό σύστημα και συνεπώς φορέα της οικονομικ1)ς 

αλλαγ"ί1ς (Penender,2001 ). Ο επιχειρηματίας είναι ο αρχιτέκτονας 

της θεωρίας της οικονομικής ανάπτυξής στην οποία έχει κεντρικό 

ρόλο (Cl1ell et al , 1991). Η ανάπτυξη είναι μια διαδικασία που 

ορίζεται από τη δημιουργία νέων συνδυασμών των παραγόντων 

παραγωγ1Ίς. Ο επιχειρηματίας καινοτομεί και έτσι δημιουργεί 

«καινούργιους συνδυασμούς». Σύμφωνα με το Schull1peter ( 1934) 

επιχειρηματίας είναι αυτός που εφαρμόζει διάφορες καινοτομικές 

δράσεις. Η συνεχ11ς τεχνολογική πρόοδος δημιουργεί στους 

εμπλεκόμενους με τις επιχειρήσεις μια ισχυρή διάθεση 

καινοτομίας. Ο Schull1peter πιστεύει ότι οι επιχειρηματίες 

προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις διάφορες τεχνολογικές και 

επιστημονικές ανακαλί>ψεις για παραγωγικούς και 

κερδοσκοπικούς σκοπούς. Η λειτουργία αυη1 του καινοτόμου 

επιχειρηματία θεωρείται συνήθως ως «ενεργητική» συμβολή του 

επιχειρηματία στην παραγωγικ11 διαδικασία. Οι καινοτομίες που 

εισάγει ο επιχειρηματίας μπορούν να εμφανισθούν με τις εξής 
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μορφές: (α) παραγωγή ενός νέου ή καλύτερου ποιοτικά προϊόντος 

11 υπηρεσίας, (β) χρησιμοποίηση μιας νέας ή βελτιωμένης 

μεθόδου παραγωγής, (γ) δημιουργία μιας νέας αγοράς και (δ) 

χρησιμοποίηση νέας ή βελτιωμένης οργάνωσης της επιχείρησης. 

Η συμβολή του Schumpeter στο επιστημονικό πεδίο της 

επιχειρηματικότητας είναι πολύ σημαντική διότι έθεσε τις βάσεις 

για περαιτέρω έρευνα. 

• Για τον Knigl1t ( 1971) ο επ ιχειρηματίας είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένος με την αβεβαιότητα. Αν οι αλλαγές μπορούσαν να 

προβλεφθούν δε θα υπήρχαν κέρδη ούτε ζημιές. Η πραγματική 

και ουσιαστικ11 δράση της επιχειρηματικότητας είναι η ανάληψη 

των κινδύνων που προέρχονται από την αβεβαιότητα που 

επικρατεί στην οικονομική ζωi1. Στην οικονομικ11 ζωή υπάρχουν 

ορισμένοι κίνδυνοι που δε μπορούν ούτε να προβλεφθούν ούτε 

να υπολογισθούν, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον 

επ1χειρηματία. Η επιχειρηματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο από 

τον «παθητικό» παραγωγικό συντελεστή ο οποίος αναλαμβάνει 

ορισμένους κινδύνους που κανένας άλλος δεν αναλαμβάνει, με 

σκοπό να εισπράξει μια αμοιβi1 (το κέρδος του) ακαθόριστου 

ύψους. Η «παθητική» αυτή θεωρία της επιχειρηματικότητας, 

όπως χαρακτηρίζεται αφού ο επιχειρηματίας δε συμμετέχει 

ενεργά στην αναμόρφωση και ανάπτυξη της οικονομίας, 

παρουσιάζει τον επιχειρηματία σαν κάποιον που «παίζει με την 

τύχη». Η εμπειρία όμως δε δείχνει ότι οι επιχειρηματίες 

συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό και έχουν ασκηθεί 
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έντονες κριτικές και έχουν εκφρασθεί αντιρρήσεις κατ' αυτ~iς της 

θεωρίας. 

• Ο Κίι:zηeι· ( 1983) δίνει το βάρος στις υπάρχουσες ευκαιρίες, στις 

ανάγκες ή ατέλειες της αγοράς και ταυτίζει την 

επιχειρηματικότητα με την επαγρύπνηση για την πραγματοποίηση 

κέρδους από τις εμφαν ιζόμενες ευκαιρίες. Σύμφωνα με τον 

KiΓzneι· η επιχειρηματικότητα συνδέεται με την απερίσπαστη 

προσπάθεια του ατό μου (επίδοξου επιχειρηματία ) να ανακαλύψει 

και να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία κέρδους που παρουσιάζεται 

στην αγορά. Ο επιχειρηματία ς, για να ενεργ1iσ ε ι με τον τρόπο 

αυτό, θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις και πληροφορίες για την 

αγορά που δεν διαθέτουν οι άλλοι. Όταν ο επίδοξος 

επιχειρηματίας ανακαλύπτει ορισμένες αγορές φθηνότερων 

ε ισροών και γνωρίζει αγορές στις οποίες μπορε ί να πουλά σε 

μεγαλύτερη τιμ11 το προϊόν του , τότε θα εκμεταλλευθεί αυτή την 

ευκαιρ ία κέρδους που του παρουσιάζεται . Η επιχειρηματικότητα 

αυτή, είνα ι εμφαν11 ς σε διάφορες εμπορικές επιχειρ1iσεις και 

λειτουργεί ως εξισορροπητικός μηχανισμός για να καλυφθούν τα 

διάφορα κενά και ανισορροπίες που εμφανίζοντα ι στην αγορά. Η 

ύπαρξη αυτής της μορφ1)ς επιχειρηματικότητας δικαιολογείται 

και υπάρχει μόνο εάν στον κόσμο των επιχειρήσεων απουσιάζε ι η 

πλήρης γνώση και επάρκεια πληροφοριών για ό,τι συμβαίνει στις 

διάφορες αγορές αγαθών και παραγωγικό)ν συντελεστό)ν. 

• Για τον Liνesay (1982) η επιχειρηματικότητα είναι περισσότερο 

τέχνη παρά οικονομική δραστηριότητα και συνεπό)ς, όπως 
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συμβαίνει σε κάθε μορφή τέχνης, είναι δύσκολη η εξήγηση των 

παραγόντων προέλευσής της, των εφαρ μοζόμενων μεθόδων και 

των επιρροών που δέχεται από το περιβάλλον. 

• Ο Casson ( 1982) θεωρεί ότι ο επιχειρηματίας εξειδικεύεται στη 

λήψη κρίσιμων αποφάσεων σχετικά με το συντονισμό των 

παραγωγικών πόρων. 

• Για τον Leff η επιχειρηματικότητα είναι η ικανότητα για 

καινοτομία, επένδυση και επέκταση σε νέες αγορέ ς , προϊόντα και 

τεχνικές (Siropol i s, 1990). 

• Οι Feιτel και Hirt (1993) ταυτίζουν την έννοια του επιχειρηματία 

με ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων που δ ιακινδυνεύουν την 

περιουσία τους και το χρόνο τους προσπαθώντας να 

δημιουργήσουν καινοτόμα και κερδοφόρα προϊόντα ή νέους 

τρόπους εφαρμογi1ς διαδικασιών. Στο παρελθόν επιχειρηματίες 

γίνονταν οι εφευρέτες που συνδύαζαν τους παραγωγικούς 

συντελεστές για την παραγωγή νέων προ ϊόντων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί ο Thon1as Edi so n που ασχολ'ί1θηκε με την 

εφεύρεση , την παραγωγή και την πcοληση δ ιάφορων δικών του 

εφευρέσεων, όπως η ηλεκτρικi1 λυχνία και το ηλεκτρόφωνο. 

• Οι Meredith , Nelson και Neck ( 1982) υποστηρίζουν ότ ι οι 

επιχειρηματίες είναι άνθρωπο ι που έχουν την ικανότητα να 

εντοπίζουν και να αξιολογούν τις εμφανιζόμενες ευκαιρ ίες, να 

συγκεντρώνουν και να χρησιμοποιοί>ν αποδοτικά τους 

απαραίτητους πόρους και να θέτουν σε εφαρμογ1) τις κατάλληλες 

δράσεις για την εξασφάλιση της επιτυχίας. 
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• Οι Hisricl1 και Bωsl1 ( l 985) θεωρο{)ν ότι η επιχειρηματικότητα 

είναι μια διαδικασία δημιουργίας κάτι διαφορετικού που έχει 

αξία και προϋποθέτει την αφιέρωση χρόνου και προσπάθειας, 

καθώς και την εκτίμηση του συνεπαγόμενου οικονομικού, 

ψυχικού και κοινωνικού ρίσκου για την επίτευξη αμοιβών που 

οδηγούν στην οικονομική και ψυχική ικανοποίηση. 

• Για τους Stevenson, Robert s και Groιιsbeck ( 1989) η 

επιχειρηματικότητα μπορεί να οριστεί ως μια διαδικασία 

δημιουργίας αξίας ύστερα από το συνδυασμό μιας συγκεκριμένης 

ομάδας παραγωγικ(ον πόρων με σκοπό την αξιοποίηση μιας 

εμφανιζόμενης ευκαιρίας. 

• Για τους Peters και Η iSΓicl1 ( 1989) οι επιχειρηματίες είναι 

γνωστοί για τις δραστηριότητες τους: δημιουργούν νέα προϊόντα, 

διαδικασίες και υπηρεσίες για την αγορά. Γενικά, μπορούν να 

οριστούν ως άτομα που προκαλούν τη βελτίωση στη ζω1Ί των 

άλλων ανθρώπων και γεν ικότερα στην κοινωνία. 

• Οι Zimιηeι·el' και Sca1·boωιιgl1 (2004) ορίζουν τον επιχειρηματία 

ως το δημιουργό μιας νέας επιχε ίρησης που αναλαμβάνει 

κινδύνους, αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα, προσδιορίζει τις 

ευκαιρίες και συγκεντρώνει τα απαραίτητα μέσα που θα 

εκμεταλλευθεί με απώτερο σκοπό τη δημιουργία κέρδους και 

ανάπτυξης . Ο επιχειρηματίας συνδυάζει τους παραγωγικούς 

συντελεστές με σκοπό τη δημιουργία νέων προϊόντων και 

διαδικασιcον . 
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• Για τους Oι-han και Scott (2001) η επιχειρηματικότητα 

συμβολίζει την καινοτομία και την ύπαρξη δυναμικής 

οικονομίας. 

• Ο Scl1aper (2002) θεωρεί ότι η επιχειρηματικ1Ί συμπεριφορά 

υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες και σε όλους τους τύπους των 

οικονομικcον συνθηκών. Η επιχειρηματικότητα γεννιέται όταν 

κάποιοι εντοπίζουν και προσπαθούν να ικανοποιήσουν άλυτα 

προβλήματα ή ανάγκες που δεν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί. Οι 

επιχειρηματίες είναι άτομα που αντιλαμβάνονται τις 

εμφανιζόμενες ευκαιρίες και αναλαμβάνουν τους κινδύνους για 

την υλοποίηση των ιδεών τους. Είναι αυτοί που οραματίζονται 

νέα εμπορικά εγχεψt'1ματα και συγκεντρώνουν τους 

απαραίτητους παραγωγικούς πόρους για την τοποθέτηση των 

εκκολαπτόμενων ιδεών στην εμπορική πραγματικότητα. Αν και ο 

ορισμός του επιχειρηματία συνήθως αναφέρεται σε άτομα, είναι 

πιθανό να υπάρξουν ολόκληροι οργανισμοί που έχουν 

επιχειρηματική συμπεριφορά με την έννοια ότι διεξάγουν 

εμπορικές δοσοληψίες και προσπαθούν να αυξήσουν το μέγεθός 

τους. 

• Επιχειρηματίας θεωρείται αυτός που οργανώνει κατά άριστο 

τρόπο τους συντελεστές της παραγωγ1Ίς, συντονίζει και ιεραρχε ί 

τις εργασίες των ατόμων που αποτελούν την επιχείρηση και 

επιλέγει τα άτομα, (ί)στε καθένα να αποδώσει τα μέγιστα 

(Καραγιάννης και Χασσίδ, 1999). Στην περίπτωση αυτή ο 

επιχειρηματίας αποσκοπεί να επιτύχει μια οργάνωση των 
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παραγωγικών συντελεστών με τα μέγιστα ο ικονομικά 

αποτελέσματα . Η δράση του εντοπίζεται στον τρόπο οργάνωσης 

των παραγωγικών συντελεστών (δηλαδ1Ί εργασία, κεφάλαιο, 

φύση) και την εκμετάλλευση κατά τον άριστο τρόπο της 

οργάνωσης αυτιΊς. Το γεγονός ότι η οικονομία δεν επιτυγχάνει 

πάντα τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητάς της με δεδο μένους 

τους παραγωγικούς συντελεστές είναι στενά συνδεδεμένο με τη 

θεωρία αυηΊ. 

• Ως επιχειρηματίας μπορεί να θεωρηθε ί αυτός που συλλαμβάνει 

την πρώτη ιδέα για καινοτομίες , γ ια αξιοποίηση των υπαρχόντων 

ευκαιριών κέρδους και παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις που 

αφορούν στον συνδυασμό και συντονισμό των άλλων 

παραγωγικών συντελεστών (Καραγιάννης, 1999). Η «συνθετιιαΊ>} 

αυτή θεωρία της επιχειρηματικότητας συνδυάζει στοιχεία από τις 

παραπάνω θεωρίες για τη δραστηριότητα του επιχειρηματία 

τονίζοντας το γεγονός ότι δε συνηθίζεται ο επιχειρηματίας να 

έχει μονοδιάστατο ρόλο, αλλά μπορεί να δραστηριοποιηθεί με 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη διάρκεια της ίδρυσης και 

ανάπτυξης της επιχείρησής του. Όπως έχει δείξει η εμπειρία , η 

επιχειρηματικότητα δεν εξασκείται με έναν και μοναδικό τρόπο. 

Υπάρχουν πολλές ενέργειες που χαρακτηρίζουν κάποιον ως 

επιχειρηματία γι' αυτό και μια συνθετικ1Ί θεωρία 

επιχειρηματικότητας, η οποία περιλαμβάνει σημαντικά ι..:αι 

αμετάβλητα στοιχεία, είναι η πλέον ενδεδειγμένη για την 

ερμηνεία του φαινομένου αυτού. Ο επιχειρηματίας, σύμφωνα με 
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τη συνδυαστικt1 αυηΊ θεωρία , μπορεί να χαρακτηρισθεί ως το 

άτομο που κατέχει ορισμένες ειδ ι κές γνό)σεις και πληροφορίες, 

καθό)ς και μεγαλύτερη οξυδέρκεια από άλλα άτομα σχετικά με τη 

μελλοντικ1Ί πορεία ορισμένων ο ικονομικών μεταβλητών (πχ. 

εισόδημα, φορολογία, μεταβολή ζήτησης, διάνοιξη αγορών). Με 

τα προσόντα αυτά που διαθέτει προσπαθεί να ανακαλύψει, να 

δημιουργήσει και να εκμεταλλευθε ί, δρώντας με ετοιμότητα σε 

κάθε νέα ευκαιρ ία κέρδους. Μπορεί λοιπόν να συλλάβει μια 

«πρωτοποριακή ιδέα» για την αξιοποίηση μιας άγνωστης 

ευκαιρίας κέρδους. Αυτή η πρωτοποριακ11 του ιδέα πιθανόν να 

είναι ένας καλύτερος και περισσότερο αποδοτικός συνδυασμός 

των παραγωγικών συντελεστών, μια καινοτομία και μια 

αξιοποίηση των διαφορετικών τιμό)ν που μπορεί να υπάρχουν σε 

μια οικονομία. Στη συνέχεια , εφαρμόζει αυτή · την ιδέα του 

επιλέγοντας την πλέον αποδοτική μορφή οργάνωσης της 

επιχείρησης που θα ιδρύσει. Ένας επιχειρηματίας , όπως φαίνεται 

στις περισσότερες περιπτώσεις , κατά τη διάρκεια της ίδρυσης και 

ανάπτυξης της επιχείρησής του , πολλές φορές δραστηριοποιείται 

με διαφορετικές ενέργειες. Άλλοτε προσπαθεί να εισάγει μια 

καινοτομία, άλλοτε προσπαθεί να ανακαλύψει και να 

εκμεταλλευθεί τις υπάρχουσες διαφορές τιμών, ενό) άλλοτε 

προβαίνει σε αναδιάρθρωση της δομής της επιχείρησης. Συνεπώς, 

η εξάσκηση της επιχειρηματικότ ητας με μόνο έναν τρόπο δράσης 

μπορεί να απαντάται στην ίδρυση της επιχείρησης, αλλά δεν 
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ισχί>ει τις περισσότερες φορές στην αναπτυξιακή πορεία που 

ακολουθεί η επιχείρηση αυηΊ. 

Πιο πάνω έγινε μια προσπάθεια παρουσίασης μερικό)ν απόψεων για την 

έννοια της επιχειρηματικότητας. Οι απόψεις των συγγραφέων 

παρουσιάζουν διαφορές και βρίσκονται σε απόλυτη εξάρτηση με το 

οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον της περιόδου κατά την 

οποία δημιουργήθηκαν. Προκύπτε ι το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει 

μονοσήμαντη απάντηση στο ερώτημα «τι είναι επιχειρηματίας και 

επιχειρηματικότητα;». Κατά πολλούς η επιχειρηματικότητα ταυτίζεται 

με την καινοτομία (Sl1cutnpeter,1934; Hisricl1 and Bnιsl1,1985; Orl1an 

and Scott,2001; Zimιηerer and Scarborougl1 ,2004; Peters and 

Hisι-icl1, 1989; Sclιaper,2002) και για άλλους είναι η διαρκ1Ίς αναζήτηση 

και αξιοποίηση των εμφανιζόμενων ευκαιριών (KiizneI", 1983; Meι-edi th 

et al.1982; Scl1aper,2002; Stevenson et al;l985). Άλλοι βλέπουν την 

επιχειρηματικότητα ως τη σωστή διοίκηση και διαχείριση των 

παραγωγικών πόρων (Casson, 1982; MeΓeditl1 et a 1., 1982; Ζ ί1ηιη eΓeΓ 

and ScaΓborougl1,2004; Schaper,2002; Stevenson, RobeΓts and 

GIΌιιsbeck) και άλλοι ως διαδικασία επιτυχούς υπολογισμού της 

ανάληψης κινδύνου και αβεβαιότητας (Cantillon, Say, Knight, Hisricl1 

and Brusl1, Zίn1111eI"er and ScaI"borougl1, Scl1aper). Από τα ανωτέρω 

γίνεται σαφές ότι η επιχειρηματικότητα είναι έννοια πολυδιάστατη και 

εμφανίζεται σε διάφορα πλαίσια (οικονομικά 11 άλλα), όπως και σε 

κάθε είδος οργάνωσης . 
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Σύμφωνα με την «Πράσινη βίβλο για την επιχειρηματικότητα» (2003) η 

επιχειρηματικότητα αποτελεί κατά κύριο λόγο νοοτροπία. Είναι τρόπος 

δημιουργίας και ανάπτυξης οικονομικ:1Ίς δραστηριότητας μέσω του 

συνδυασμού της ανάληψης κινδύνου , της δημιουργικότητας και/ 11 της 

καινοτομίας με τη χρηστή διαχείριση, στο πλαίσιο ενός νέου ή 

υφιστάμενου οργανισμοί>. Πρόκειται για τη δραστηριοποίηση και την 

ικανότητα που έχει ένα άτομο μεμονωμένα ιΊ στο πλαίσιο ενός 

οργανισμού να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και να τις εκμεταλλεύεται 

προκειμένου να επιτύχει προστιθέμενη αξία ή να έχει οικονομικό 

όφελος. Η δημιουργικότητα ή η καινοτομία το βοηθούν να εισέλθει σε 

μία υπάρχουσα αγορά ή να βελτιώσει την ανταγωνιστική θέση του σ' 

αυτ~Ίν. να αλλάξει 1Ί ακόμη και να δημιουργ11σει μια νέα αγορά. Η 

επιχειρηματικότητα μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιονδ1iποτε τομέα και 

είδος επιχείρησης. Εφαρμόζεται στους αυτοαπασχολούμενους και στις 

επ ιχεφ11σεις οιουδήποτε μεγέθους σε όλες τις φάσεις του κύκλου 

ζω1iς μιας επιχείρησης, από τη φάση εκκίνησης έως την ανάπτυξη, 

τη μεταβίβαση , την παύση λειτουργίας ή την επανέναρξη λειτουργίας 

της . Για να αποβεί επιτυχής μία επιχειρηματικ1Ί ιδέα απαιτείται 

ικανότητα συνδυασμού της δημιουργικότητας 1Ί της καινοτομίας με τη 

χρηστή διαχείριση και ικανότητα προσαρμογής μιας επιχείρησης 

προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάπτυξή ·της καθ' όλες της φάσεις 

του κύκλου ζω1Ίς της. Πρόκειται για μια διαδικασία που ξεπερνά κατά 

πολύ την καθημεριν1Ί διαχείριση: άπτετα ι των στόχων και της 

στρατηγικ1Ίς μιας επιχείρησης. Η επιχειρηματικότητα αφορά στα 

άτομα, τις επιλογές τους και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν κατά 
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την εκκίνηση, εξαγορά 11 λειτουργία μιας επιχείρησης 11 τη συμμετοχ11 

τους στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων μιας επιχείρησης. 

Οι επιχειρηματίες αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα και προέρχονται 

από όλους τους χώρους. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένα κοινά 

χαρακτηριστικά επιχειρηματικ11ς συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης 

της ετοιμότητας για ανάληψη κινδύνων και της επιθυμίας για 

ανεξαρτησία και αυτοπραγμάτωση. Η επιχειρηματικότητα αφορά στις 

επιχειρήσεις όλων των κλάδων, τεχνολογικών ή παραδοσιακών, τις 

μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος: οικογενειακές επιχειρ1)σεις, επιχειρήσεις εισηγμένες στο 

χρηματιστ1Ίριο, επιχειρήσεις κοινωνικi1ς οικονομίας μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί, που συχνά πραγματοποιούν σημαντικές 

οικονομικές δραστηριότητες. 

Στα πλαίσια αυτής της διατριβής και στην προσπάθεια να αντληθούν 

κάποια χαρακτηριστικά για την ουσία της επιχειρηματικότητας, όπως 

εκφράζετα ι στις σημερινές ευρωπαϊκές κοινωνίες, θα υιοθετηθεί ο 

παρακάτω ορισμός: «Η επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία και τρόπος 

δημιουργίας και ανάπτυξης οικονομ ικής δραστηριότητας μεσω του 

συνδυασμο6 της ανάληψης κινδύνου, της δημιουργικότητας κατ Ιιί της 

καινοτομίας με τη χρηστή διαχείριση, στο πλαίσιο ενός νέου ή 

υφιστάμενου οργανισμού.» [«EntrepΓenetιrsh ip is tl1e n1indset and 

process to create and deνelop econo1nίc activity by blending ι-ίs k

taking, creatiν ity and/or ίnnoνa tion with sοιιηd manage1nent, witl1ίn a 

new or an existing organization>> ("Green paper Entι-epreneursl1ίp in 
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ΕωΌpe" , EuIΌpean Commission,2003)). Η ύπαρξη επιχειρηματ ικότητας 

αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα της εταιρικ1Ίς επίδοσης και κατά 

προέκταση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας . Η διατριβ1Ί 

εστιάζεται στη διερεύνηση παραγόντων που ωθούν στην 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων , στη βελτ ίωση της επίδοσής τους 

και τελικά στην επιχειρηματική επιτυχία. Ως επιχειρηματίες θα 

θεωρούνται και τα μέλη της διοικητικής ομάδας (top n1anagement 

team) των εταιρειό)ν των προς ανάλυση δειγμάτων. 

2.4 Κίνητρα της επιχειρ11ματικότητας 

Η δραστηριότητα του επιχειρηματία είναι εξαιρετικά σημαντική για την 

εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη της οικονομίας , ενώ αποτελεί έναν 

από τους σπουδαιότερους μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης . Τα 

τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις, οι διάφορες οργαν(.bσεις και ενό)σε ις 

και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα των προηγμένων κρατών έχουν 

στρέψει την προσοχή τους στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 

Ποια όμως μπορεί να είναι τα κίνητρα που ωθούν ένα άτομο να 

ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα; Η επιλογ11 του ατόμου να γίνει 

επιχειρηματίας είναι συνάρτηση ορισμένων σημαντικc.Ον κινήτρων. Τα 

κίνητρα αυτά διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τα «θετικά», τα 

«αρνητικά» και τα «ουδέτερα». «Θετικά κίνητρα» είνα ι εκείνα που 

ελκύουν το άτομο προς μια κατάσταση (Καραγιάννης και 

Χασσίδ , 1999). Όσον αφορά στα θετικά κίνητρα που στρέφουν το άτομο 

στην ίδρυση δικής του επιχείρησης, έχουν διακριθεί τα εξ11ς: 
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• Η επιθυμία του κέρδους 'l υψηλότερου εισοδιΊματος από αητό 

που μπορεί να επιτευχθεί από εναλλακτικές απασχολ1)σεις 

• Η αξωλόγηση της ανεξαρτησίας σε υψηλό βαθμό 1) η έντονη 

επιθυμία για αυτονομία 

• Η επιδίωξη «αρχηγικής θέσης» 

Το οικονομικό κίνητρο του κέρδους είναι αυτό που είχαν υποθέσει 

σχεδόν όλοι οι οικονομολόγοι ως την κινηη1ρια δύναμη που ελκύε ι 

κάποιον στην επιχειρηματικιΊ καριέρα. Μ ε τον όρο «αρνητικά κίνητρα» 

εννοούνται αυτά που ωθούν ή αναγκάζουν το άτομο να στραφεί σε μια 

κατάσταση και ουδέτερα είναι εκείνα που αφήνουν ανεπηρέαστο το 

άτομο. Τα αρνητικά κίνητρα, όπως έχουν σκιαγραφηθεί και ερευνηθεί 

από τους Shapero και Soko l, που «αναγκάζουν» ή «ωθοί>ν» κάποιον 

στην ίδρυση δικής του επιχείρησης και τα οποία μερικές φορές μπορεί 

να αποδειχθούν περισσότερο ισχυρά από τα θετικά κίνητρα , είναι τα 

εξi1ς: 

• Η αναγκαστικ1Ί μετανάστευση 

• Η απόλυση από την εργασία ή η ανεργία 

• Οι προστριβές με τον προϊστάμενο 

• Η μονότονη εργασία του μισθωτού 

• Ο οικογενειακός χωρισμός 

Στον παρακάτω πίνακα (2- 1) συνοψίζοντα ι οι ερωτι')σεις που 

χρησιμοποίησαν σε έρευνά τους οι Καραγιάννης και Χασσίδ (Ι 999) 

για τον προσδιορισμό των κινήτρων και των επιδιcοξεων που επ ιδρούν 

θετ ικά για να αναλάβει το άτομο επιχειρηματική πρωτοβουλία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2-1: ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚ01ΉΤΑΣ 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 

Τύπος απαντ ί1 σεως : 

Δεν ιiθελα να δουλεύω για άλλους (ανεξαρτησία) 

Ήθελα να uξιοποιι;σω κάποια ιδέα μου (ιδέα) 

Το θεώρησα, από άποψη οικονομικι)ς απόδοσης 11:αλύτερι1 επ ιλογί1 από τ ο να 11:άνω 

κάτι άλλο (κέρδος) 

Το θεώρησα μέσο 11:οινωνικ11ς ανόδου (κύρος) 

Πίστεψα ό τι θα μου άρεσε περισσότερο σαν δουλειά (προτίμηση) 

Έκρ ινα ό τι είχα 111::ανότητες δ ιο ίκησης και καθοδήγησης άλλων (ιι,:ανό τητ ες) 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΙ ΝΗΤΡΑ 

Τύπος απαντιjσεως: 

Ήμουν αναγκασμένος 1; δεν ε ίχα τίποτα άλλο καλύτερο να κάνω (ανάγκη) 

ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 

Τύπος απαντήσεως: 

Το έβλεπα ως φυσικί1 επέκταση των σπουδών μου (σπουδές) 

Πολλοί μ ε συμβούλευσαν να κάνω δικί1 μο υ επιχείρησ11 (επίδραση ) 

Θέλησα να μιμηθώ τους γνωστούς και φίλους μου που ε ίχαν γί ν ε ι επ ιχειρ11ματiες 

( μ ίμ ηση ) 

Μου προσφέρθηκε ευιωιρ ία συνεταιρισμού με άλλον (συνέτα ιρο ς) 

Συνεχίζω την ο ικογενειακή ε πιχείρηση (παράδοση) 

Η προσέγγιση της επιχειρηματικότητας διαμέσου της ανάλυσης των 

κινήτρων έχε ι ορ ισμένες σοβαρές αδυναμίες , ό πως είνα ι οι εξής: 

• Οι άνθρωποι πολύ δύσκολα ομολογούν τα πραγματικά κίνητρα 

των πράξεων τους. 

• Δεν αναγνωρίζουν με σαφήνεια εκ των προτέρων όλοι οι 

άνθρωπο ι τα πραγματικά κίνητρα που τους οδηγούν να πράξουν 

κάτι. 
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• Μπορε ί να επ ιδράσουν δ ιαφορετικά κίνη τρα και ο άνθρωπος να 

μην είναι σε θέση να αντιληφθεί και να αναγνωρίσει ποιο από 

αυτά 1Ίταν το σημαντικότερο. 

Π ολλές φορές τα άτομα προβα ίνουν σε πράξε ις χωρίς να 

συνειδητοποιούν ότι έχουν κάποιο κίνητρο. Δεν είναι εύκολο ειπωθεί 

με βεβαιότητα ποιο από τα διάφορα θετικά ή αρνητικά κίνητρα ~)ταν 

αυτό που επέδρασε περισσότε ρ ο, για να ακολουθ 1Ί σ ε ι ένα άτομο την 

επιχειρηματική καριέρα. Επίσης, δε μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα του 

τύπου: «όσο εντονότερο είναι το κίνητρο, τόσο μεγαλύτερη θα είναι 

κα ι η παρόρμηση του ατόμου». Η έλλειψη κ ινήτρου δε ίχνε ι χαμηλί1 

μέχρι ανύπαρκτη παρόρμηση, ενώ ένα πολύ ισχυρό κίνητρο μπορεί να 

συντρίψει το ηθικό του ατόμου. Συνεπώς, μπορεί να υποστηριχθεί ότι 

ένας συνδυασμός των κατάλληλων κ ι νήτρων σε μέτρ ι α ένταση ίσως να 

είναι η καλύτερη παρόρμηση του ατόμου προς την επιχειρηματικότητα 

(Καραγιάννης κα ι Χασσίδ, 1999). 

2.5 Η εμφάνιση της επιχειρηματικότητας στις διάφορες μορφές 

αγορών 

Η επιχειρηματικότητα μπορεί να εμφανιστεί στις εξής μορφές αγοράς : 

τον ελεύθερο ανταγωνισμό, το μονοπώλιο και τις ενδιάμεσες 

καταστάσεις του μονοπωλιακού ανταγωνισμού. του ολιγοπωλίου και 

του δυοπωλίου (Καραγιάννης, 1999). Οι περισσότερες επιχειρήσεις που 

λειτουργούν κινούνται μεταξύ των δύο άκρων, του τέλειου 

ανταγων ισμού και του μονοπωλίου (εάν υπάρχουν αντ ιμονοπωλιακοί 
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νόμοι ή τα μονοπcολια είναι κρατικά). Ο ι συνηθέστερες περιπτό)σεις 

είναι αυτές του μονοπωλιακού ανταγωνισμού, όπου υπάρχε ι ένας 

αριθμός επιχειρ1)σεων (μικρός = ολιγοπώλι ο, μεγάλος = μονοπωλιακός 

ανταγωνισμός) που παράγουν παρόμοια προϊόντα με 

αλληλοεπηρεαζόμενες στρατηγικές. Η διαφοροποίηση των προϊόντων 

τους μπορεί να στηρίζεται σε πραγματικά χαρακτη ριστικά και ιδιότητες 

11 σε πλασματικά χαρακτηριστικά, τα οποία ο παραγωγός έχε ι φροντίσει 

να παρουσιάσε ι στους καταναλωτές , διαμέσου των τεχνικών προό)θησης 

των προϊόντων ως κάτι το ξεχωριστό (π.χ. προϊόντα επιχειρήσεων 

μόδας). 

Οι επιχειρηματίες δεν είναι εύκολο να δράσουν στα πλαίσια του 

ελεύθερου 11 τέλειου ανταγωνισμού , του οποίου οι βασικές 

προϋποθέσεις είναι η πλήρης γνc'οση και η τέλεια πληροφόρηση για 

όλους, η ανεξαρτησία των αποφάσεων, οι ίδιες συνθήκες κόστους και 

παραγωγι1ς , το ίδιο προϊόν και η ανεμπόδιστη είσοδος και έξοδος των 

επ ιχειρ1Ίσεων στον κλάδο. Για τη δραστηριοποίηση του επιχειρηματία 

θα πρέπει να απουσιάζει κάποια τουλάχιστον από αυτές τις 

προϋποθέσεις , ο ι οποίες θα του ελκύσουν το ενδ ιαφέρον και θα τον 

ανταμείψουν μ' ένα ανάλογο κέρδος. Για παράδειγμα, η υπόθεση του 

τέλειου ανταγωνισμού σχετ ικά με την ολοκληρωμένη γνώση και 

πληροφόρηση που διατίθετα ι για όλες τις συνθι)κες και λειτουργίες της 

αγοράς, είναι τελείως ουτοπική και γίνεται μόνο και μόνο χάρη στην 

κατασκευ ιΊ θεωρητικών υποδειγμάτων. Στην πραγματικότητα, η 

συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών συνοδεύεται όχι μόνο από 

32 



κάποιο κόστος, αλλά ταυτόχρονα οι πληροφορίες βρίσκονται 

διαφορετικά κατανεμη μένες στους δ ιάφορους επίδοξους 

επιχειρηματίες. Λόγω αυτ1Ίς της διαφορετικ1Ίς κατανομής των 

πληροφορ ιών και της επεξεργασίας τους (υπάρχουν άτομα που 

κατέχουν μια πληροφορία που δεν διαθέτουν οι άλλοι 11 ε πεξεργάζονται 

κάποιες πληροφορίες αρτιότερα από τους άλλους) μπορε ί να 

λειτουργήσει ο επιχειρηματίας με βάση την αναγνώριση και την 

αξιοποίηση μιας ευκαιρίας κέρδους. 

Στη μονοπωλιακή αγορά και συγκεκριμένα στη μακροχρόνια μορφ1) 

μονοπωλιακ11ς κατάστασης, που έχε ι δημιουργηθεί από την 

αποκλειστική κατοχή μιας πρώτης ύλης ή μεγάλου μέρους ενός 

παραγωγικού συντελεση1 κ.λπ. η επιχε ιρη ματι κότητα 

δραστηριοποιείται μόνο για την έναρξη αυτι1ς της κατάστασης και όχι 

για τη διαη)ρησή της. Συγκεκριμένα, εκτός του ότι υπάρχουν σε όλες 

σχεδόν τις χώρες νόμοι που απαγορεύουν τα ιδιωτικά μονοπώλια 

(εξαιρούνται τα κρατικά μονοπώλια) υπάρχουν και οι ανταγωνιστικές 

δυνάμεις της αγοράς , οι οποίες με τη μορφή των «επίδοξων μιμητών 

επιχειρηματιών» θα υιοθετήσουν παρόμοιες ενέργε ι ες με αυτι; που 

κατέστησε την επιχείρηση μονοπώλιο και θα εισέλθουν στον κλάδο, 

δημιουργώντας πλέον μια μονοπωλιακά ανταγωνιστική κατάσταση. 

Επομένως, ο ρόλος του επιχειρηματία , θα ασκείτα ι μόνο μέχρι του 

σημείου που αυτός θα εγκαταστήσει ένα προσωρινό μονοπώλιο στην 

αγορά (π.χ. διαμέσου της κα ινοτομικής του δράσης). Γίνεται 

αντιληπτό, συνεπό)ς, ότι η επιχειρηματικότητα μόνο σε περιπτώσεις 
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ατελοί>ς ανταγωνισμού μπορεί να εξασκη θεί και να αποδώσει τους 

προσδοκώμενους από τον επιχειρηματία και την κοινωνία καρπούς. 

2.6 Η θετική συμβολή η1ς επιχειρηματικότητας 

Η αναγνώριση της σημασίας της επιχειρηματικότητας στη διαδικασία 

της οικονομικ1Ίς και επενδυτικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα στα πλαίσια των 

σύγχρονων απαιτ~Ίσεων για μια ολοένα πιο ευέλικτη και δυναμικ11 

οικονομία έχε ι τονc'οσε ι το ενδιαφέρον για την παρακολούθηση της 

«δημογραφίας>) των επιχειρηματικών μονάδων προκειμένου να 

εξαχθούν συμπεράσματα γ ια τους τομείς που προσελκύουν 

περισσότερες νέες επιχειρ1Ίσεις καθώς και για τα ποσά που επενδύονται 

σ' αυτές. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) παρουσιάζουν ειδικά 

χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, που απαιτούν την 

εφαρμογ11 και τον καθορ ισμό ε ιδικ1Ίς πολιτικ1Ίς εκ μέρους των 

κυβερν1Ίσεων. Για το λόγο αυτό οι εκάστοτε κυβερνήσεις λαμβάνουν 

μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότηταs των ΜΜΕ, η 

αποτελεσματικότητα των όποιων εξαρτάται άμεσα από το πόσο αυτά 

ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες τους . Οι νέες επιχειρήσεις 

συνεισφέρουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης , την ανάπτυξη της 

καινοτομίας κα ι την οικοδόμηση ενός πλέγματος οικονομικών σχέσεων 

με ευεργετικές, πολλαπλασιαστικές επιδράσεις για το σύνολο της 

οικονομίας. Ταυτόχρονα βέβα ια, η δημιουργία νέων εταιρειών 

συνοδεύεται από - και πολλές φορές προκαλεί - τη διάλυση άλλων 

επιχειρηματικc.Ον μονάδων, των οποίων οι παραγωγικοί συντελεστές 
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παύουν να απασχολο6νται και απελευθερώνονται. Παρά τους 

βραχυχρόνιους κλυδωνισμούς που προκαλούνται, αυτές οι συνεχεi.ς 

ροές και εκροές πόρων μεταξύ επιχειρηματικών κλάδων και 

γεωγραφικc'ον περιοχών συνθέτουν την διαδικασία της «δημιουργικής 

καταστροφής» που επιτρέπει τον μετασχηματισμό της οικονομίας στο 

πέρασμα του χρόνου. Η παγκοσμιοποίηση , η διάδοση της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, η κοινωνία της γνά)σης 

καθιστούν άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως η "Ερευνα & Ανάπτυξη 

(Ε&Α) ως τις βασικές πηγές πλούτου και αξίας . Η καινοτομία, η 

δημιουργικότητα και η επιχειρηματικότητα μετασχηματίζουν τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία σε προϊόντα και υπηρεσίες, οδηγώντας στην 

ο ικονομική ανάπτυξη. 

Η συμβολ11 της επιχειρηματικότητας είναι πολύ σημαντική στα άτομα 

και την κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα στην Πράσινη Βίβλο (2003) 

αναφέρονται τα παρακάτω: 

• Η επιχειρηματικότητα συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και στην ανάπτυξη. Η επιχειρηματικότητα μπορεί, 

επίσης, να συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικ11ς και 

συνοχής στις περιφέρειες εκείνες που 

παρουσιάζουν υστέρηση στην ανάπτυξη , στην ενθάρρυνση 

της οικονομικής δραστηριότητας και δημιουργίας θέσεων 

εργασίας ή στην ένταξη ανέργων ή μειονεκτούντων ατόμων 

στην ενεργό ζωή. 
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• Η επιχειρηματικότητα είναι βασικός παράγοντας 

ανταγων ιστικότητας. Νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, που 

αφοροί>ν την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης ή τον 

αναπροσανατολισμό μιας υπάρχουσας (π.χ. μετά τη 

μεταβίβαση μιας επιχείρησης σε ένα νέο ιδιοκτ11τη ή την 

αλλαγή στρατηγικής) δίνουν ώθηση στην παραγωγικότητα. 

Αυξάνουν την ανταγωνιστική πίεση, αναγκάζοντας άλλες 

επιχειρ ι)σεις να αντιδράσουν βελτιώνοντας τις επιδόσεις 

τους ή καινοτομώντας. Οι υψηλότερες επιδόσεις 11 η 

καινοτομία των επιχειρήσεων σε επίπεδο οργάνωσης, 

μεθόδων, προϊόντων, υπηρεσιών ή αγορών, βελτιώνουν την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας συνολικά. Η δ ιαδικασία 

αυτή προσφέρει στους καταναλωτές πλεονεκτ1υιατα χάρη στην 

αύξηση των επιλογών και στη μείωση των τιμών. 

• Οι νέες και μικρές επιχειρήσεις δημιουργούν όλο και 

περισσότερες Θέσεις εργασίας έναντι των μεγάλων 

επιχειρ1Ίσεων. Ο ι χώρες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 

αύξηση στα ποσοστά επιχειρηματικότητας τείνουν να 

παρουσιάζουν και τη μεγαλύτερη μείωση των ποσοστών 

ανεργίας. 

• Η άσκηση ενός επαγγέλματος δεν αποτελεί απλά και μόνο 

μέσο προσπορισμού χρημάτων. Υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή επαγγελματικι)ς 

σταδιοδρομίας όπως είναι η ασφάλεια, το επίπεδο 

ανεξαρτησίας, η ποικιλία καθηκόντων και το ενδιαφέρον που 
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παρέχει η εργασία. Η επ ιδ ίωξη υψηλότερων εισοδηματικών 

επίπεδων μπορεί να παρακινήσει τα άτομα να θέσουν 

«υψηλότερους στόχους», όπως η αυτοπραγμάτωση και η 

ανεξαρτησ ία, μέσω της επιχειρη ματικής δραστηριότητας. Από 

βρετανικ11 έρευνα προκύπτει ότι, εκτός από τα υλικά κίνητρα 

(χρήματα και κοινωνική θέση), η επιλογι1 να γίνει κάποιος 

επιχειρηματίας βασίζεται και στην αυτοπραγμάτωση 

(ελευθερία, ανεξαρτησία και πρόκληση). 

• Για ορισμένους, οι οποίοι δεν επιτυγχάνουν να βρουν μια 

«συν11θη» θέση εργασίας που να τους καλί)πτει, η επιλογι) να 

γίνουν επιχειρηματίες ενδεχομένως οφείλεται εν μέρει ί1 και 

εξ ολοκλ1Ίρου σε οικονομική ανάγκη. Το να γ\.νουν 

επιχειρηματίες ίσως τους δίνει την ελπίδα ότι θα μπορέσουν 

να βελτιώσουν τη θέση τους. 

• Η επαγγελματικ11 ικανοποίηση μεταξύ επιχειρηματιών 

είναι υψηλότερη από ό,τι μεταξύ μισθωτών. 

• Οι επιχειρηματίες αποτελούν την κινητήριο δύναμη της 

οικονομίας της αγοράς και τα επιτεύγματά τους προσφέρουν 

στην κοινωνία πλούτο , θέσεις εργασίας και ποικιλία 

καταναλωτικών επιλογών. Ανταποκρινόμενες στις 

αυξανόμενες προσδοκίες της κοινι1ς γνώμης, όσον αφορά στον 

αντίκτυπο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην 

κοινωνία και στο περιβάλλον, πολλές μεγάλες εταιρείες 

υιοθέτησαν επίσημες στρατηγ ικές για την εταιρικιΊ κοινωνικ1Ί 

ευθύνη, που συνεπάγεται την προαιρετικ1Ί ενσωμάτωση 
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κοινωνικcον και περιβαλλοντικών παραμέτρων στην 

επιχειρηματικ1Ί πρακτική και στη συνεργασία με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν 

πλέον ότι η υπεύθυνη επιχειρηματικ1Ί στάση συμβάλλει στην 

επιχειρηματική επιτυχία. Η στάση αυτή μπορεί να 

περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη δέσμευση για την αύξηση 

της παραγωγικ11ς δραστηριότητας κατά έναν φιλικό προς το 

περιβάλλον τρόπο ( «οικολογικ11 αποδοτικότητα») ή για το 

σεβασμό των θεμάτων που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των 

καταναλωτών για την προώθηση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας κατά έναν φιλικό προς τους καταναλωτές 

τρόπο. 

• Η επιχειρηματικότητα μπορεί επίσης να διαδραματίσει θετικό 

ρόλο στην αποτελεσματική παροχ11 υπηρεσιcον στον τομέα της 

υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πρόνοιας. Οι 

επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχ1) των ενδιαφερομένων μερών στη διαχείριση και 

παροχ11 παρόμοιων υπηρεσιών, βελτιώνοντας την καινοτομία 

και τον προσανατολισμό προς τους πελάτες. Μια παρόμοια 

προσέγγιση μπορεί να συμπληρώσει τους δημόσιους πόρους 

και να επεκτείνει το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρονται 

στους καταναλωτές. 
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2. 7 Οι μικρομεσαίες επιχε ιρήσε ις (ΜΜΕ) 

Το ενδιαφέρον της παρούσας ενότητας του κεφαλαίου αυτού 

επικεντρώνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ελλάδα 

και ε ι δικότερα στη δραστηριότητά τους , αλλά και τη συμβολ11 τους 

στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία. Οι ΜΜΕ μπορούν να 

αποτελέσουν μοχλό για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων μιας 

χώρας μέσω των επενδύσεών τους. 

2. 7 .1 Τι είναι μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) 

Δεν υπάρχει ένας εν ιαίος και γενικά αποδεκτός ορ ισμός της 

μικρομεσαίας επιχείρησης, αλλά ορίζεται κάθε φορά σε σχέση με τι ς 

συγκεκριμένες οικονομικές και κοινων ικές συνθ1Ίκες κάθε χ<i>ρας και 

τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Διαφορές στον ορισμό του μ εγέθους μιας 

ΜΜΕ προκαλούνται επίσης από γεωγραφικές παραμέτρους , εθνικά 

δεδομένα και κυρίως από τ ις διαστάσεις των αγορci)ν. Έτσι στις ΗΠΑ, 

μικρο μεσαία θεωρείται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 

500 εργαζόμενους, στην Ιαπων ία λιγότερους από 300 και στην 

Αυστραλία λιγότερους από 50 εργαζόμενους. Σύμφωνα με τη διεθν11 

βιβλιογραφία, τα περ ισσότερο χρησιμοποιούμενα ποσοτικά κριτήρια 

για τον ορισμό μιας επιχείρησης ως ΜΜΕ είνα ι πρωτίστως ο αρ ιθμός 

των απασχολουμένων και κατά δεύτερον ο κύκλος εργασιών. Στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση , από την 1 η Ι ανουαρίου 2005 ισχύουν ο ι νέοι 

ορισμο ί για τ ις μικρομεσαίες επιχειρf1σε ις (Ευρωπαϊκ1i Επιτροπή , 

2006). Οι ορισμοί καθορίζουν τον αριθμό προσωπικού, τον κύκλο 
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εργασιών και τον ισολογισμό για την ταξινόμηση των επιχειρήσεων. Ως 

ΜΜΕ ορίζεται εκείνη η επιχείρηση που έχει τις ακόλουθες ιδιότητες 

(Ευρωπαϊκ11 Επιτροπή, 2006) : Απασχολεί μέχρι 250 άτομα κατά 

ανc'οτατο όριο και είτε έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνε ι 

τα 50 εκατομμύρια ευρώ, είτε έχει σύνολο ισολογισμού που δεν 

υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Στο (μετοχικό / εταιρικό) 

κεφάλαιο της εταιρείας δε συμμετέχει με ποσοστό που υπερβαίνει το 

25% μια 11 περισσότερες επιχειρ11σεις που δεν πληρούν τον ορισμό 

αυτό , πλην δημοσίων εταιρειών χαρτοφυλακίου, εταιρειό)ν 

επιχειρηματικού κεφαλαίου, ή εφόσον δεν ασκείται έλεγχος, θεσμικών 

επενδυτών. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα κριτήρια για τον 

ορισμό μιας επιχείρησης ως μικρομεσαίας: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-2: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜIΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙ ΧΕ ΙΡΙΙΣΗΣ (ΜΜΕ) 

Κριτ1\ρια Π ολ\\ μικιΗ·J Μικρή Μ εσαίu 

Αριθμός < 10 < 50 < 250 

εργuζο ιι ένων 

Ετ~\σ ιος κύκλος 5 € 2 εκατ . $ € 10 εκατ . $ € 50 εκατ. 

ι:ργοσι<i>,· (το 1996 ήταν (το 1996 ι]ταν € 40 

€ 7 εκατ . ) εκατ.) 

Σι1νολικός 5 € 2 η:ατ. $ € 1 Ο εκιχτ. $ € 43 εκατ. 

ισολογισμός (το 1996 1iταν € 5 (το 1996 ήταν€ 27 

εκατ .) ειωτ.) 

Προκειμένου να υπάρχει μια ενιαία αντιμετό)πιση των επιχειρ1)σεων σε 

κοινοτικό και εθνικό επίπεδο στις χώρες της ευρωζώνης, ο ορισμός 

αυτός χρησιμοποιείται ευρέως από την αρχή του 2005. Σημειό)νεται ότι 
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το όριο του κύκλου εργασιών αυξήθηκε σε €50 εκ. (από €40 εκ.) και 

εκείνο του συνόλου του ισολογισμού σε €43 εκ. (από € 27εκ.). Για τις 

μικρές επιχειρήσεις (προσωπικό 10 - 49 άτομα) ορίσθηκε το όριο του 

κύκλου εργασι<ον και του συνόλου του ισολογ ισμού στα € 1 Ο ε κ. , ενώ 

για τις πολύ μικρές/μικροεπιχειρήσεις (προσωπικό μικρότερο των ιο 

ατόμων) εισιiχθη ένα όριο €2 εκ . ευρώ για τον κύκλο εργασιών και για 

το σύνολο του ισολογισμού. Όσον αφορά στον υπολογισμό των ορίων 

του κύκλου εργασιό)ν, διακρίνονται: 

• Η αυτόνομη επιχείρηση με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και 

τον αριθμό του προσωπικού που βασίζονται αποκλειστικά στους 

λογαριασμούς της εν λόγω επιχείρησης. 

• Η επιχείρηση η οποία διαθ έτ ει συνεργαζόμενες επιχειρi1σεις, τη ς 

οποίας τα όρ ια του κύκλου εργασιό)ν είναι το αποτέλεσμα της 

άθροισης των δεδομένων της επιχείρησης και των δεδομένων των 

συνεργαζομένων εταιρειό)ν. 

• Η επιχείρηση που συνδέεται με άλλες επιχειρl1σ ε ις και που 

προστίθε ται στα δεδομένα της το 100% των δεδομένων των 

επιχειρ1Ίσεων με τις οποίες αυτή συνδέεται. 

Δηλαδ 11 ο ορισμός των ΜΜΕ διακρίνε ι τρεις τύπους επιχειρ1iσεων 

(αυτόνομ η / ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη και συνδεδε μένη) συναρτήσει 

του τύπου της σχέσης που αυτές διατηρούν με άλλες επιχειρ1;σε ις όσον 

αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο, το δικαίωμα ~πiφου 1; το δικαίωμα 

άσκησης κυρίαρχης επιλογής. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκιi Επιτροπ1i 

(2006) ισχύουν τα εξ1iς για τους τρεις τύπους των επιχειρ1iσεων: 
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Αυτδνομη!ανεξάρτητη επιχείρηση 

Είναι η πλέον συχνή περίπτωση. Πρόκειται απλά για όλες τις 

επιχειρήσεις που δεν ανήκουν σε κανέναν από τους δί>ο άλλους τύπους 

επιχειρήσεων (συνεργαζόμενες 11 συνδεόμενες) . Μία επιχείρηση είναι 

ανεξάρτητη εάν: 

• είνα ι εντελώς αυτόνομη, δηλ. δε συμμετέχει σε άλλες 

επιχειρήσεις και καμία άλλη επιχείρηση δε συμμετέχει σ' αυηΊ. 

• έχει το 25% ή λιγότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου 

(όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο) σε μία ή περισσότερες άλλες 

επιχειρήσεις και/ή άλλες επιχειρ11σεις δεν έχουν ποσοστό 25% ή 

μεγαλύτερο του κεφαλαίου ή των δικα ιωμάτων ψήφου (όποιο από 

τα δύο είναι υψηλότερο) σ' αυτ1Ίν την επιχείρηση. Εάν η 

επιχείρησ1) είναι ανεξάρτητη , σημαίνει ότι δεν είναι 

συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη με άλλη επιχείρηση. 

• δε συντάσσει ενοποιημένους λογαριασμούς κα ι δεν περιέχεται 

στους λογαριασμούς μιας επιχείρησης η οποία συντάσσει 

ενοποιημένους λογαριασμούς και δεν είναι κατά συνέπεια μια 

συνδεδεμένη επιχείρηση. 

Μπορεί και πάλι μια επιχείρηση να θεωρείται ανεξάρτητη και άρα να 

μην έχει συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, εάν οι επενδυτές της που 

υπερβαίνουν το όριο του 25% ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού 

κεφαλαίου και business angels. Οι business angels είναι φυσικά 

πρόσωπα 11 ομάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά 

δραστηριότητες επενδύσεων επιχειρηματικού κινδύνου και 
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επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

επιχειρήσεις. 

• πανεπιστήμια ή μη κερδοσκοπικά ερευνητικά κέντρα 

• θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων 

περιφερειακής ανάπτυξης 

• αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο 

των 1 Ο εκατ. € και λιγότερους από 5 .000 κατοίκους 

Είναι δυνατόν να παραμένει ανεξάρτητη μια επιχείρηση ακόμη και με 

έναν ή περισσότερους επενδυτές από τις προαναφερθείσες κατηγορίες . 

Καθένας από αυτούς μπορεί να έχει συμμετοχ1) που δεν θα υπερβαίνει 

το 50% στην επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι 

συνδεδεμένοι μεταξύ τους. 

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 

Αυτό το είδος σχέσης χαρακτηρίζει τις επιχειρ1iσεις οι οποίες 

συνάπτουν σημαντικές χρηματοοικονομικές εταιρικές σχέσεις με άλλες 

επιχειρήσεις, χωρίς η μία να ασκεί πραγματικό άμεσο 1; έμμεσο έλεγχο 

στην άλλη. Συνεργαζόμενες είναι οι επιχειρήσεις ο ι οποίες δεν ε ίναι 

ούτε ανεξάρτητες ούτε συνδεδεμένες η μία με την άλλη. Μια 

επιχε ίρηση είναι «συνεργαζόμενη » με μία άλλη επιχείρηση όταν: 

• Δεν καταρτίζε ι ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους να 

περιλαμβάνεται η άλλη επιχείρηση και δεν περιλαμβάνεται μέσω 

ενοποίησης στους λογαριασμούς εκείνης ii μιας επιχείρησης που 

συνδέονται με αυτήν. 

• Δε συνδέεται με άλλη επιχείρηση. 
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Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι τα δικαιώματα ψήφου που έχει η 

συνεργαζόμενη επιχείρηση σε μια άλλη επιχείρηση (11 το αντίστροφο) 

δεν υπερβαίνουν το 50%. 

Συνδεδεμένη επιχείρηση 

Αυτό το είδος σχέσεων χαρακτηρίζει την οικονομική κατάσταση 

επιχειρήσεων που αποτελούν όμιλο μέσω του άμεσου 11 του έμμεσου 

ελέγχου της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψi1φου μιας επιχείρησης 

από μια άλλη ή μέσω της ικανότητας μιας επιχείρησης να ασκεί 

κυρίαρχη επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση. Επομένως, τέτοιες 

περιπτώσεις είναι σπανιότερες από τους δύο προηγούμενους τύπους. 

Στο πλαίσιο της μέριμνας αποφυγi1ς δυσχερειών ερμηνείας από μέρους 

των επιχειρ11σεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιόρισε αυτό τον τύπο 

επιχειρi1σεων συμπεριλαμβάνοντας, όταν αυτές προσαρμόζονται στο 

αντικείμενο του ορισμού, τις προϋποθέσεις που δίνονται από το πρώτο 

άρθρο της οδηγ ίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των 

ενοπο ιημένων λογαριασμό)ν. Μία επιχείρηση γνωρίζει λοιπόν κατά 

γενικό κανόνα κατά τρόπο άμεσο ότ ι οφείλει , δυνάμε ι της εν λόγω 

οδηγίας να καταρτίσει ενοποιημένους λογαριασμούς ή ότι 

περιλαμβάνεται μέσω ενοποίησης στους λογαριασμούς μιας 

επιχείρησης η οποία οφείλει να καταρτίζει τέτοιους ενοποιημένους 

λογαριασμούς. Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες 

όταν έχουν κάποια από τις ακόλουθες σχέσεις: 

• μια επιχείρηση έχε ι την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψi1φοu των 

μετόχων ή των εταίρων μιας άλλης επιχείρησης 
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• 

• 

• 

μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ι; να παύει την 

πλειοψηφία των μελών τον διοικητικού, διαχειριστικού ή 

εποπτικού οργάνου μιας άλλης επιχείρησης 

μια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ασκεί κυρίαρχη επιρροή σε 

άλλη επ ιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν η 

δυνάμει ρήτρας του καταστα τικοίι της επιχείρησης αυη)ς 

μια επιχείρηση μπορεί, βάσει συμφωνίας, να ελέγχει μόνη της 

την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των 

εταίρων άλλης επιχείρησ ης 

Τυπικό παράδειγμα συνδεδεμένης επιχείρησης είναι η θυγατρικ1) 

εταιρεία. 

2.7.2 Οι ΜΜΕ στον κόσμο 

Η οικονομικ1Ί θεωρία μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1970 τόνιζε 

τα πλεονεκτ1;ματα των μεγάλων επιχειρ1)σεων θεωρό)ντας ότι η επιτυχία 

μιας επιχείρησης συμβαδίζει με την τάξη μεγέθους της. Το μέγεθος της 

παραγωγής και οι οικονομίες κλίμακας θεωρούνταν καθοριστικά 

στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα και την επιβίωση μιας 

επιχείρησης, προβλέποντας έτσ ι την επικράτηση των μεγάλων 

επιχειρήσεων και την εξαφάνιση των μικρομεσαίων. Τα εμπειρικά όμως 

στοιχεία διεθνώς δείχνουν ότι τα οικονομικά αποτελέσματα δεν 

συμβαδίζουν μ ε το μέγεθος των επιχειρήσεων. Επιπλέον, διεΟνείς 

έρευνες έχουν καταδείξε ι τη συμβολή των ΜΜΕ ως βασικό παράγοντα 

αύξησης της απασχόλησης, βελτίωσης της παραγωγικότητας και 

προώθησης της επ ιχειρηματικ1iς καινοτομίας. Οι μικρομεσαίες 
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επιχειρ1Ίσεις (ΜΜΕ) θεωρούνται από τις κύριες δυνάμεις της 

οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης όχι μόνο στις 

αναπτυγμένες οικονομίες αλλά και στις αναπτυσσόμενες. Οι ΜΜΕ σ' 

όλες τις οικονομίες του κόσμου παρουσιάζουν ειδικά χαρακτηριστικά, 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που απαιτούν την εφαρμογή και τον 

καθορισμό ειδικής πολιτικ11ς εκ μέρους των κυβερν11σεων. Η 

συνεισφορά και η συμμετοχή των ΜΜΕ στο οικονομικό γίγνεσθαι 

συνεχώς αυξάνεται και αποτελεί ένα χαρακτηριστικό σ' όλες σχεδόν τις 

οικονομίες του πλανήτη. Στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανασυγκρότησης (ΟΟΣΑ) οι ΜΜΕ αποτελούν το 95% 

και πλέον των επιχειρήσεων, απασχολούν το 60% - 70% του συνολικού 

εργατικού δυναμικού τους, ενώ αποτελούν την πηγή ενός πολί> μεγάλου 

μέρους των νέων θέσεων εργασίας των οικονομιών του ΟΟΣΑ. Η 

σπουδαιότητα και η συμμετοχή των ΜΜΕ στην οικονομία είναι 

αυξανόμενη, καθώς μεγάλες εταιρείες αναθέτουν πολλές εργασίες τους 

σε εξωτερικούς συνεργάτες αντί να τις διεκπεραιώνουν οι ίδιες . Επίσης 

η ίδρυση / έναρξη και η διακοπή / έξοδος των μικρομεσαίων 

επιχειρί1σεων είναι συνυφασμένη με το ρυθμό ανάπτυξης της 

παραγωγικότητας κα ι τον ανταγωνισμό μιας οικονομίας , ειδικά στους 

νέους τομείς δραστηριότητας, έτσι ώστε η επιχειρηματικότητα, η οποία 

συμβάλλει στην δημιουργία και ανάπτυξη δυναμικών μικρομεσαί.ων 

επιχειρ1Ίσεων, να αποτελεί μία μηχανή για την οικονομική ανάπτυξη 

και την επίτευξη των οικονομικών στόχων. Οι ΜΜΕ 

δραστηριοποιούνται στους τομείς των υπηρεσιών καθώς και σε τομείς 

εντάσεως τεχνολογίας. Π ολλές νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται σε 
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ΜΜΕ που δραστ ηριοποιο·ύνται στον τομέα των υπηρεσιών, αλλά και οι 

παραγωγικές / βιομηχανικές ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν επίσης ένα μεγάλο 

ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας δεδομένου ότι αυτές προσφέρουν 

το 50% τουλάχιστον των θέσεων εργασίας στις περ ισσότερες χcορες του 

ΟΟΣΑ. Μικρότερες εταιρείες έχουν πολύ μεγαλύτερη παρουσία στους 

τομείς εντιiσεως τεχνολογίας όπως η πληροφορική, οι επικοινωνίες και 

η βιοτεχνολογία. Επίσης οι ΜΜΕ δεσπόζουν στον υποτομέα των 

υπηρεσιόJν επιχειρησιακi1 ς στρατηγικής , τη ς διαχείρισης ανθρό)πινου 

δυναμικού και ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικ11ς . Οι ΜΜΕ 

επίσης έχουν αξιόλογη συμμετοχ11 και στη διαδικασία της καινοτομίας. 

Το 30%-60% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι καινοτόμες επιχειρήσεις . Παρά το γεγονός 

ότι δαπανούν για έρευνα και ανάπτυξη κατά μέσο όρο λιγότερα από τις 

μεγάλες επιχειρήσεις θεωρούνται καινοτόμες λόγω της δημιουργίας ή 

του επανασχεδιασμού προϊόντων ή υπηρεσιών και της θέσπισης νέων 

επιχειρ 11σιακών μεθόδων . Μεταξύ των ΜΜΕ, υπάρχει μια ομάδα 

ταχύτατα αναπτυσσόμενων μικρών επιχειρ11σεων που εμφανίζοντα~ 

εξαιρετικά καινοτόμες. Οι ρυθμοί δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας 

από τέτοιες εταιρείες ξεπερνούν τους αντίστοιχους των μεγαλυτέρων 

εταιρειών στις πιο πολλές χcί:φες του ΟΟΣΑ. Αυτές οι επιχειρΊ1σεις 

έχουν πολύ καλή τεχνολογικ1Ί υποστi1ριξη των δραστηριοτ~1των τους 

και είναι οργανωμένες με κλασσ1κά ·ή μη κλασσικά δίκτυα διανομών. 

01 ΜΜΕ δραστηριοποιούνται όχι μόνο στις τοπικές αγορές αλλά 

αυξάνουν τη διεθν11 παρουσία τους μέσω συνεργασιών με επιχειρ1Ίσεις 
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εκτός των ορίων της χώρας τους. Το 25% περίπου των ΜΜΕ είναι 

ανταγωνιστικές και παράγουν το 25%-35% των παγκοσμίων εξαγωγό)ν. 

Οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγορές αναπτύσσονται 

γενικά γρηγορότερα από τις μικρομεσαίες που επικεντρώνουν την 

δραστηριότητά τους σε τοπικές αγορές. Η στρατηγική τους για τη 

δραστηριοποίησ1Ί τους στις διεθνείς αγορές στηρίζεται στις 

συνεργασίες με άλλες εταιρείες και τη χρ11ση δικτύων που συμβάλλει 

στην αξιοποίηση του πλεονεκτήματος του μικρού μεγέθους τους και 

της ευελιξίας, ώστε να υπάρχουν οικονομίες κλίμακας. Παρά την 

αυξανόμενη συνεισφορά των ΜΜΕ στην οικονομική ανάπτυξη, που 

στηρ'ίζεται στις νέες τεχνολογίες, αυτές αντιμετωπίζουν σημαντικά 

προβλήματα όπως πρόσβαση στη χρηματοδότηση, δυσκολίες στην 

αφομοίωση της τεχνολογίας, ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές 

διοικητικές ικανότητες, χαμηλή παραγωγικότητα, κλπ . Οι κυβερνήσεις, 

λαμβάνοντας υπόψη τους τοπικούς παράγοντες και ιδιαιτερότητες, θα 

πρέπει να πάρουν αποφάσεις, να καταρτίσουν πολιτικές και να 

εφαρμόσουν μια σειρά από μέτρα εξασφαλίζοντας το θεσμικό, νομικό 

και χρηματοοικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα λειτουργήσουν 

και αναπτυχθούν οι ΜΜΕ, ενώ παράλληλα θα πρέπει να υποστηρίζεται 

η επιχειρηματικότητα που έχει καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη 

των ΜΜΕ και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, επενδύσεων και την 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
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2. 7 .3 Οι ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκ1Ί Ένωση 

Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκ11 οικονομία . 

Περίπου 25 εκατομμύρια ΜΜΕ, που αποτελούν το 99% όλων των 

επιχειρ1Ίσεων, απασχολούν σχεδόν 100 εκατομμύρια άτομα και 

προσφέρουν το 65% των συνολικό)ν θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό 

τομέα . Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν επομένως αποφασιστικ11 σημασία 

για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη . Η 

πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ ειναι μικροεπιχειρ11σεις που 

απασχολούν μέχρι 1 Ο άτομα . Το 7% περίπου ανήκει σε επιχειρl1σεις, 

που απασχολούν 10-49 άτομα και το λιγότερο του 1 % είναι μεσαίου 

μεγέθους επιχειρήσεις (50-249 εργαζόμενοι). Το 0,2% χαρακτηρίζονται 

ως μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Οι 

ΜΜΕ αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες, όπως δυσκολίες 

προσαρμογής στις νέες προκλ1)σεις, τις νέες τεχνολογίες, το νομοθετικό 

και κανονιστικό πλαίσιο. Οι ΜΜΕ αποτελούν την κινητ~1ρια δύναμη 

της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασί.ας στην Ευρώπη. 

Σίιμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003) η απασχόληση στις ΜΜΕ 

(κα ι ειδικά στις μικροεπιχειρ1Ίσεις) αυξάνεται, ενώ στις μεγάλες 

επιχειρήσεις μειώνεται. Συγκρίνοντας, σε όρους αριθμού 

απασχολουμένων τις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ με αυτές των ΗΠΑ και της 

Ιαπωνίας, διαπιστώνεται ότι ο ρόλος τους είναι σχεδόν όμοιος όπως 

φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2·3: ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΜΕ 

Η . Π .Α ΙΑΠΩΝΙ Α ΕΕ 

Αριθμός εταιρειών (σε χιλ.) 21.223 4.703 19.310 

Αριθμός εργαζομένων (σε χιλ.) 129.635 38.277 139. 71 ο 

Μ.Ο εργαζομένων ανά 6 8 7 

εταιρεία 

Η εμπειρική έρευνα διαπιστώνει ότι η ο ικονομικ1Ί ανάπτυξη είναι 

συνυφασμένη με τον όλο και σπουδαιότερο ρόλο που έχουν οι ΜΜΕ οι 

οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία των μεγάλων επιχειρήσεων. 

Σημαντι1':ός είναι ο ρόλος των ΜΜΕ σε όλους τους τομείς 

δραστηριότητας της ΕΕ δεδομένου ότι αυτές (σε αντίθεση με τις 

μεγάλες επιχειρ1iσεις) σε εποχές οικονομικ1Ίς κάμψης δ ιατηρούν τους 

εργαζόμενούς τους. Αυτό βέβαια σχετίζεται με τη σημαντικότητα των 

εργαζο μένων των ΜΜΕ. Αν μια ΜΜΕ -που κατά μέσο όρο απασχολεί 

τρία άτομα - αναγκαστεί να απολύσει έναν εργαζόμενό της τότε θα 

πρέπει να απολέσει το ένα τρίτο της παραγωγικί1ς της δυναμικότητας. 

Επιπρόσθετα οι ιδιοκτήτες ΜΜΕ είνα ι λιγότερο διατεθειμένοι να 

απολύουν ή να αλλάζουν εργαζομένους ακόμη και όταν χρειάζεται να 

πράξουν έτσι. Οι μικρές εταιρείες συν1Ίθως αντιδρούν σε εποχές 

οικονομικής κάμψης με μείωση του κόστους και των τιμών πό)λησης 

και γεν ικά εμφανίζουν λιγότερες ευκαιρίες οικονομικ1Ίς επιτυχίας 

συγκριτικά με τ ις μεγαλύτερες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει το 

δυναμισμό των μικρών επιχειρήσεων , ιδίως σε θέματα παροχής νέων 

υπηρεσΗον , δημιου ργίας θέσεων απασχόλησης, κοινωνικής και 

περιφερε ιακ1Ίς ανάπτυξης υπογραμμίζοντας τη σημασία του 
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επιχειρηματικού πνεύματος και της ανάγκης να μην αποτελούν 

ορισμένες αποτυχίες αντικείμενο κυρώσεων. Για το λόγο αυτό, οι 

αρχηγοί κρατcί)ν ή κυβερνήσεων και η Ευρωπαϊκ11 Επιτροπή κατά το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Feira (Πορτογαλία) στις 19 και 20 Ιουνίου 

2000 υπογράμμισαν την ανάγκη διευκόλυνσης της ανάπτυξης των 

μικρών επιχεφ1)σεων και ενέκριναν τον Ευρωπαϊκό χάρτη των μικρών 

επιχειρήσεων . Για να προωθηθεί το επιχειρη ματικό πνεύμα και να 

βελτιωθεί το περιβάλλον των ΜΜΕ η Ευρωπαϊκ1i Ένωση συνέστησε 

στις κυβερνήσεις να επικεντρώσουν τις στρατηγικές τους προσπάθειες 

σε δράσεις που έχουν κεφαλαιcί)δη σημασία για το περιβάλλον στο 

οποίο δραστηριοποιούνται ο ι ΜΜΕ. Τέτοιες δράσεις είνα ι ο ι εξ·1)ς: 

• Καί.ότερ η νομοθεσία κατ καλύτερες κανονrστικές ρυθμίσεις: Οι 

εθνικές νομοθεσίες σχετικά με τις πτωχεύσε ι ς καθcί)ς και οι νέες 

κανον ιστικές ρυθμίσεις πρέπει να έχουν λιγότερες αρνητικές 

επιπτcί)σεις επί των μικρών επιχειρ1)σεων. Η χρησιμοποίηση 

διοικητικών εγγράφων πρέπει να καταστεί ευκολότερ η και οι μικρές 

επ ιχειρήσεις να μην υπόκεινται στην εφαρμογ1) ορισμένων 

κανονιστικών υποχρεώσεων. 

• Προσπελαστμότητα των δεξιοτι/των: Οι υπηρεσίες κατάρτισης πρέπει 

να ενεργούν σε συνδυασμό με τις ανάγκες των επιχειρ1)σεων και να 

προσφέρουν επιμόρφωση και συμβουλευτικές υπηρεσίες καθ' όλη 

τη διάρκεια του επιχειρηματικού βίου. 

• Εκπαίδευση και κατάρτιση στο επιχειρηματικό πνεύμα: Για να 

καλλιεργηθε ί το επιχειρηματικό πνεύμα ήδη από την πλέον νεαρ1) 
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επιχείρηση, ιδίως κατά τη δευτεροβάθμια και πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση. Χρειάζεται να ενθαρρύνονται οι επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες μεταξύ των νέων και να εφαρμόζονται προγράμματα 

κατάρτισης για τις μικρές επιχειρήσεις. 

• Καλύτερη αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς: Τα κράτη μέλη και η 

Ευρωπαϊκ1Ί Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσουν την εφαρμογή της 

ενιαίας αγοράς, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να αντλήσουν 

το μέγιστο των πλεονεκτημάτων. Συγχρόνως, πρέπει να 

εφαρμόζονται αυστηρά οι κοινοτικοί κα ι εθνικοί κανόνες του 

ανταγωνισμού. 

• Φορολογικά και δημοσιονομικά θέματα: Τα φορολογικά συστήματα 

οφείλουν να ευνοούν τη ζωή των επιχειρ1)σεων οι οποίες πρέπει να 

έχουν εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. 

• Πρότυπα ηλεκτρονικού εμπορίου που έχουν αποδεδειγμένη αξία και 

υποστήριξη υψηλιίς ποιότητας προς τις επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις 

πρέπει να ενθαρρυνθούν για υιοθέτηση των καλύτερων πρακτικών. 

Χρειάζεται επίσης να αναπτυχθούν υπηρεσίες παροχής υποστήριξης 

στις επιχειρ1)σε ις. 

• Ενίσχυση της τεχνολογικής ι.κανότητας των μικρών επιχειρήσεων: 

Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την προό)θηση των νέων 

τεχνολογιc'ον, για την εφαρμογ1) του κοινοτικού διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε προγράμματα 

έρευνας περισσότερο προσανατολισμένα σε εμπορικές εφαρμογές. Η 

συνεργασία μεταξύ επιχειρ1)σεων και η συνεργασία με τον κόσμο 
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της εκπαίδευσης, τα πανεπιστt'1μια και τα ερευνητικά κέντρα 

κρίνεται αναγκαία. 

• Ανάπτυξη. ενίσχυση και απόδοση σημασίας στη μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα και στην εκπροσώπηση των συμφερόντων των 

μικρών και μεσαfων επιχετριίσεων σε εθνικό και εΙJρω παϊκό επίπεδο: 

Οι εθνικές και κοινοτικές πολιτικές πρέπε ι να συντονιστούν 

καλί>τερα. Επίσης χρειάζεται να πραγματοποιηθοί>ν αξιολογήσεις με 

σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων των μικρών επιχειρήσεων. 

2.7 .4 Οι ΜΜΕ στην ελληνική οικονομία 

Η ελληνικ1Ί οικονομία χαρακτηρίζεται από τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, αφού οι επιχειρήσεις με λιγότερα από 100 άτομα 

προσωπικό αποτελοί>ν το 99 ,8% του συνόλου των επιχειρ1)σεων και 

απασχολούν περίπου 60% του εργατικού δυναμικού του δευτερογενή 

και τριτογεν1Ί τομέα. Η θέση των <<μικρcί>ν» επιχειρ1Ίσεων, ο ι οπο ίες 

απασχολούν μέχρι και l Ο άτομα προσωπικό είναι πολύ σημαντικί1 αφοίι 

αποτελούν το 96,3% του συνόλου των επιχειρήσεων (Ζοπουνίδης, 

2005). Στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης , η 

επιχειρηματικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικ11ς 

πολιτική ς. Η δεκαετία του 1990 μια δεκαετία 

επαναπροσδιορισμοίι της μακροοικονομικ1)ς πολιτικ1Ίς της Ελλάδας. 

Σήμερα στο επί.κεντρο της οικονομικ1Ίς πολιτικ1Ίς υπάρχει η 

επιχειρηματικότητα, η ανταγωνιστικότητα και η εφαρμογ1) ενός 

πλέγματος κινήτρων για τη βελτιστοποίηση του παραγόμενου 
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προϊόντος . Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπάρχε ι μια ξεκάθαρη 

πολιτικ1Ί γ ια την επιχειρηματικότητα που: 

• δ ιευκολύνει τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ 

• μειώνει τη γραφε ιοκρατία στην ίδρυση και τη λειτουργία τους 

• σταθ εροποιεί το φορολογικό πλαίσιο 

• διασφαλίζε ι ανοικτές αγορές και ανταγωνισμό με ίσους όρους 

• προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση ανάλογη με τις ανάγκες της 

οικονομίας 

• υποστηρίζει την έρευνα κα ι την καινοτομία 

• υποστηρίζει τις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες της 

πληροφορικ11ς και των επικοινωνιών 

Η μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) στην Ελλάδα είνα ι συνήθως μια 

οικογενειακή επιχείρηση της οποίας η διοίκηση ταυτίζεται με την 

ιδιοκτησία, ενώ η καθημερινή δ ιαχείριση εξασφαλίζεται συνήθως από 

τον επιχειρηματία. Οι ΜΜΕ παρουσιάζουν πολλές αδυναμί.ες αλλά και 

πλεονεκηΊματα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα χαμηλι1ς παραγωγικότητας 

που θα πρέπει να αποδοθεί μεταξύ των άλλων στο χαμηλό βαθμό 

χρησιμοποίησης σύγχρονης τεχνολογίας, στην ανεπαρκ11 οργ(χ.νωση 

παραγωγ11ς κα ι στη μη εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, 

διαχείρισης και μάρκετινγκ. Οι ελληνικές ΜΜΕ αποτελούν το σύνολο 

σχεδόν των επ ιχειρήσεων που δραστηρ ιοποιούνται στον ελληνικό χώρο, 

αλλά και την κινητ~1ρια δύναμη της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην 

Ελλάδα. Το μικρό τους μέγεθος τις καθιστά πολύ ευαίσθητες στους 

βιομηχανικούς μετασχηματισμούς και στο περ ιβάλλον όπου 
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δραστηριοποιούνται. Απασχολούν περίπου l ,5 εκατ. εργαζό μενους, ενώ 

σε κάθε τρεις νέες θέσεις εργασ ίας οι δύο σχετίζονται με τις ΜΜΕ . 

Βρ ίσκοντα ι σε όλα τα γεωγραφικά δ ιαμερίσματα, αποδίδουν φόρους κα ι 

είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες του ασφαλιστικού 

συστήματος. Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό επιχειρi1σεων που 

δ ιευθύνονται από τους ιδιοκτήτες τους. Σύμφωνα με στοιχεία της 

Eιιro s tat , οι αυτοαπασχολούμενο ι αναλογούν στο 60% της συνολι κ1Ίς 

απασχόλησης στον τομέα επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στην 

Ελλάδα, ενό) αναλογούν στο 31 % σε επιχειρ1Ίσε ις χονδρικού εμπορίου 

(i-note report , 2002). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-1: ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΙΙΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
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Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο στην ΕΕ για την πριbτη 

περίπτωση και το 2° υψηλότερο. μετά την Ι ταλία . για το χονδρικό 

εμπόριο. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν το βασικό χαρακτη ριστι κό της 

ελληνικής αγοράς, τη μεγάλη αναλογία μικρών επιχε ιρ1Ίσεων που 

λειτου ργούν με την εργασία των ιδιοκτητών και μελών των οικογενειόJν 

τους. κάτι άλλωστε που ισχύ ει, σε μικρότερο όμως βαθμό, για την 

Ιταλία, την Π ορτογαλία , την Ισπανία και το Βέλγιο. Εξάλλου, σχεδόν 
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αμελητέο είναι το ποσοστό της μερ ικής απασχόλησης στο σύνολο του 

κλάδου. Στο χονδρικό εμπόριο, μόνο 2, 7% των εργαζομένων 

απασχολείται με σχέση μερικής απασχόλησης, έναντι μέσου όρου της 

ΕΕ (3 0%) . Τα υψηλότερα ποσοστά έχουν η Ολλανδία (59%), το Ην. 

Βασίλειο (49%) και η Γερμανία (36%). Πολύ μεγάλη είνα ι η δ ιαφορά 

όσον αφορά στη χρήση της μερικής απασχόλησης μεταξύ Ελλάδας και 

ΕΕ, καθώς και στο χονδρικό εμπόριο. Το ποσοστό των μερικώς 

απασχολουμένων στην Ελλάδα είναι 2, 7%, έναντι 11 % στην ΕΕ, 18% 

στην Ολλανδία , 16% στη Γερμανία και 14% στην Αυστρία. Όπως δε 

προκύπτει από τη σύγκριση με το επίπεδο ανεργίας σε κάθε χώρα, οι 

χcορες με τα υψηλότερα ποσοστά μερικής απασχόλ11σης όπως η 

Ολλανδία έχουν και τη χαμηλότερη ανεργία (i-note report , 2002). 

Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς αντιμετωπίζουν δυσκολ ίες 

πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα και τις κεφαλαιαγορές λόγω του 

υψηλότερου κινδύνου που τις χαρακτηρίζε ι, της έλλειψης επαρκών 

εγγυ1Ίσε ων αλλά κα ι λόγω του ο ικογενειακού τους χαρακτi1ρα. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι ο ι ΜΜΕ καταλήγουν στο βραχυπρόθεσμο 

δανε ισμό και στις πιστώσεις των προμηθευτcον γ ια να καλύψουν τις 

αυξημένες ανάγκες τους για κεφάλαιο κίνησης. Λίγες είνα ι ο ι ΜΜΕ 

που εφαρμόζουν τη χρηματοδοτική μίσ θωση (leasing), τη σύμβαση 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιηΊσεων (fac torin g) και το 

επιχειρηματικό κεφάλα ιο υψηλού κινδύνου (νentιιre capital) ως 

εναλλακτικές λύσεις εξεύρεσης κεφαλα ίων. Κατά συνέπεια, οι 

επιχειρήσεις αυτές έχουν μεγάλη δυσκολία στην ανάπτυξη επενδυτικών 
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προγραμμάτων μεγάλης εμβέλειας (Ζοπουνίδης,2005). Οι ΜΜΕ δε 

χρησιμοποιούν στρατηγικό προγραμματισμό καθώς και άλλες τεχνικές 

σίJγχρονης διοίκησης, όπως στρατηγικές συμμαχίες, ολική ποιότητα 

παραγωγής , ανταγωνιστικ11 σύγκριση, μέτρηση ικανοποίησης πελατών 

κ.λπ. Υστερούν επίσης των μεγάλων επιχειρήσεων στο μάρκετινγκ, 

στην ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, στην έρευνα και ανάπτυξη, 

στην αποτελεσματική χρήση εξωτερικών πηγών πληροφόρησης, στην 

πρόσβαση σε πηγές παραγωγής πρό)των υλών και στις συνεργασίες. Οι 

λόγοι ύπαρξης των ΜΜΕ αποτελούν και τα βασικά τους 

πλεονεκτ11ματα. Η ευελιξία στην παραγωγή, η γρήγορη και εύκολη 

αφομοίωση της νέας τεχνολογίας και καινοτομίας, 11 

προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της αγοράς, η ευκολότερη κάλυψη 

των αναγκών εξειδικευμένων αγορών, η ταχύτητα στη λ~1ψη 

αποφάσεων, οι προσωπικές πελατειακές σχέσεις κα ι η συμβολή τους 

στην ανάπτυξη και απασχόληση απομονωμένων περιοχών είναι μερικά 

από τα πλεονεκτήματα των ΜΜΕ έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με το Δείκτη Συνολικ1Ίς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας , η 

Ελλάδα καταλαμβάνει την 16η θέση ανάμεσα στις 31 χώρες που έλαβαν 

μέρος στην έρευνα το 2003. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις περισσότερες 

από αυτές τις χώρες, η Ελλάδα εμφανίζει ένα υψηλό ποσοστό 

Επιχειρηματικότητας Ανάγκης, επιχειρηματική δραστηριότητα δηλαδή 

που εκδηλώνεται, επειδή ο επιχειρηματίας δεν έχει άλλη δυνατότητα 

βιοπορισμού. Ταυτόχρονα , η επιχειρηματικ1Ί δραστηριότητα στην 

Ελλάδα ε μφανίζεται εξαιρετικά «ρηχή», με την έννοια ότι είναι σε 
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πολί> μεγάλο βαθμό προσανατολισμένη σε προϊόντα και υπηρεσίες που 

απευθύνονται στον τελικό καταναλωηl, παρά σε άλλες επιχειρ ·ήσεις. 

Αυτά ήταν μερικά από τα συμπεράσματα μελέτης του ΙΟΒΕ [«Η 

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα»; ΙΟΒΕ,2004]. Η μελέτη αυηΊ 

αποτελεί μέρος ενός προγράμματος που ονομάζεται Παγκόσμιο 

Παρατηρητήριο για την Επιχειρηματικότητα (Global Entrepι-eneιιrship 

Monitor, GEM), συντονίζεται από το Babson Co\lege των ΗΠΑ και το 

London Business School και συλλέγει κάθε χρόνο δεδομένα από ένα 

μεγάλο αριθμό χωρών και παρουσιάζει τα συνολικά ευρ11ματα στην 

ετήσια έκδοση World Report οη EntΓep1·eneurship. Τα κύρια 

συμπεράσματα της έκθεσης αυτής ήταν τα εξ11ς: Στην Ελλάδα ένα 6,8% 

του πληθυσμο{> ηλικίας μεταξύ 18 και 64 δ~)λωσαν ότι κατά το 2003 

είτε βρίσκονταν στη φάση της εκκίνησης ενός επιχειρηματικού 

εγχειρήματος (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) για 

λογαριασμό δικό τους ή του εργοδότη τους, είτε ήταν ~Ίδη ιδιοκτήτες/ 

χρηματοδότες μιας νέας επιχείρησης που δεν είχε ακόμα κλείσει 42 

μ1Ίνες ζω11ς. Με βάση αυτόν τον Δείκτη Συνολικής Επιχειρηματικής 

Δραστηριότητας, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 16η θέση ανάμεσα στις 

31 χώρες που έλαβαν μέρος στην έρευνα το 2003 και βρίσκεται στο 

ίδιο επίπεδο με μια σειρά άλλων ανεπτυγμένων, κυρίως ευρωπαϊκών , 

χωρών . Ωστόσο, σε αντίθεση με τις περισσότερες από αυτές τις χόψες, 

η Ελλάδα εμφανίζει ένα υψηλό ποσοστό Επιχειρηματικότητας Ανάγκης, 

επιχειρηματικ1Ί δραστηριότητα δηλαδή που εκδηλό)νεται, επειδ1) ο 

επιχειρηματίας δεν έχει άλλη δυνατότητα βιοπορισμού. Ταυτόχρονα, η 

επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα εμφανίζεται εξαιρετικά 
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<<ρηχή», με την έννοια ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό 

προσανατολισμένη σε προϊόντα και υπηρεσίες που απευθί>νονται στον 

τελικό καταναλωτή, παρά σε άλλες επιχειρήσεις. Από τα εγχειρήματα 

αυτά μόνο ένα ποσοστό 16, 14% μπορεί να χαρακτηριστεί ως Υψηλcον 

Δυνατοτί1των, ότι δηλαδ11 συμβάλλει στην επέκταση των αγορό)ν, 

δημιουργεί νέα απασχόληση και εντείνει τον εξαγωγικό 

προσανατολισμό της οικονομίας. Με βάση την επίδοση αυτή, η Ελλάδα 

κατατάσσεται στην 17η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Μεγαλύτερο 

πρόβλημα παρουσιάζει η Ελλάδα στον τομέα της Εταιρ ι κ1;ς 

Επιχειρηματικότητας, τον βαθμό δηλαδ11 καινοτομικότητας των 

καθιερωμένων επιχειρ1;σεων. Εδώ η Ελλάδα καταλαμβάνει μόλις την 

33η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ανάμεσα σε 40 χώρες που έλαβαν 

μέρος στην έρευνα τα χρόνια 2002 και 2003. Ωστόσο, αξίζει να 

σημειωθεί ότι, με βάση τα δεδομένα της έρευνας, το έλλειμμα της 

καινοτομικότητας φαίνεται ότι αφορά κυρίως στις ΜΜΕ. Με άλλα 

λόγια η ετα ιρική επιχειρηματικότητα φαίνεται ότ ι αποτελεί στην 

Ελλάδα χαρακτηριστικό σχετικά μεγάλων επιχειρήσεων. Κατά το 2003, 

περίπου 110.000 άνθρωποι ασχολ11θηκαν στην Ελλάδα με την εκκίνηση 

κάποιου τύπου επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι στην Ελλάδα η επιχειρηματική δραστηριότητα αποδεικνύεται ότι 

αποτελεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μια ατομικ1; υπόθεση . Η έρευνα 

αποδεικνύει ότι ο μέσος όρος των ιδιοκτητών μιας νέας επιχείρησης 

ε ίναι μόλις 1,5 άτομα, στοιχε ίο που τοποθετεί την Ελλάδα στις 

χαμηλότερες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Από την άλλη πλευρά, 

κάθε εκκίνηση ενός επιχειρηματικού εγχειρ1ηιατος δημιούργησε 2 
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θέσεις εργασίας κατά μέσον όρο, πέρα από την απασχόληση του ίδιου 

του επιχειρηματία. Είναι όμως ενδιαφέρον ότι η μεγάλη πλειοψηφία 

των επίδοξων επιχειρηματιών εκτιμούν ότι η δραστηριότητά τους θα 

δημιουργήσει σημαντική - για τα ελληνικά δεδομένα - απασχόληση σε 

βάθος χρόνου. Η χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων , 

τα οποία ξεκίνησαν εντός του 2003 ανήλθε στην Ελλάδα σε περίπου 6 

δ ισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κεφαλαίων προέρχεται από 

τη συσσωρ ευμένη αποταμίευση του ίδιου του επίδοξου επιχειρηματία. 

Κατά τα άλλα, η πρόσθετη χρηματοδότηση της «μικρής» 

επιχειρηματικότητας κυριαρχείται στην Ελλάδα από άτυπες μορφές, με 

κυριότερη πηγι1 χρηματοδότησης την στενή οικογένεια. Η κυριαρχία 

τέτοιων μορφών είναι ακόμα μεγαλύτερη σε επιχειρηματικές 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες: Πάνω από το 70% των κεφαλαίων με 

τα οποία οι Έλληνες χρηματοδότησαν επιχειρηματικά εγχειρήματα 

άλλων, κατευθύνθηκαν σε μέλη των ίδιων των οικογενειών τους. Τα 

χαρακτηριστικά του προφίλ του Έλληνα επιχειρηματία παραπέμπουν σε 

ένα νέο άντρα, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ο οποίος ήδη εργάζεται. 

Η ανάλυση του προφίλ της επιχειρηματικότητας υψηλών δυνατοτήτων 

όμως δ ιαφοροποιεί την εικόνα σημαντικά . Η γυναικε ία 

επιχειρηματικότητα αυξάνει (από 36, 70 % στο 40%), μειώνεται η ηλικί.α 

ακόμα περισσότερο (65% στην ηλικιακ1Ί ομάδα 18- 35 σε σύγκριση με 

το 51 % στη γενική περίπτωση), ενώ αυξάνει και η σημασία του 

μορφωτικού επιπέδου (60% με πανεπιστημιακή μόρφωση σε σύγκριση 

με 28,60% στη γενική περίπτωση). Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά 

του πολιτισμικού και κοινωνικού περιβάλλοντος της 
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επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, η εικόνα εμφανίζεται εξαιρετικά 

αντιφατική. Οι Έλληνες χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη 

αυτοπεποίθηση σχετικά με τις επιχειρηματικές τους ικανότητες και, 

ταυτόχρονα, από μεγάλο φόβο για μια ενδεχόμενη αποτυχία (τα 

αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι Έλληνες φοβούνται την 

αποτυχία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο λαό). Θεωρούν ι'>τ ι η 

ελληνική κοινωνία αποδ ίδε ι ιδια ίτερη αξία στην ισότητα εισοδημάτων 

και πλούτου, αλλά ταυτόχρονα εκτιμούν ότι ο επιτυχημένος 

επιχειρηματίας χαίρει εκτίμησης και σεβασμού. Αυτή η επιφανειακ1Ί 

αντίφαση φαίνεται ότι αντανακλά μια συγκεκριμένη υποκείμενη 

αντίληψη για την επιχειρηματικότητα: ότ ι δηλαδ1Ί η ελληνικiι κο ινωνία 

την αντιμετωπίζει σαν ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος, όπου αυτός 

που επιτυγχάνε ι είναι μεν άξιος θαυμασμού για το γεγονός ότι 

κατάφερε να οικειοποιηθεί ένα μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, αλλά δεν 

συνέβαλε στη μεγέθυνση της ίδιας της πίτας. Αν ευσταθεί αυηΊ η 

εξiηηση της αντ ιφατ ικότητας του πολιτισμικού περιβάλλοντος, αυτό 

που φαίνεται να μην αναγνωρίζεται από την ελληνική κοινωνία είναι η 

δημιουργικ11 διάσταση της επιχειρηματικότητας, το γεγονός δηλαδ1Ί ότι 

η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι πρωτίστως δραστηριότητα 

αναδιανομ11ς, αλλά δημιουργίας πλούτου. Τέλος, όσον αφορά στο 

γενικό πλαίσιο της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, εντοπίζονται 

προβλήματα κυρίως σε τομείς που σχετίζονται με τον ρόλο της 

δημόσιας διοίκησης, όπως η ποιότητα του προσωπικού της , η 

γραφειοκρατία γύρω από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην ίδρυση μιας 

επιχείρησης, τη διαφάνεια των συναλλαγcον με τις δημόσιες υπηρεσίες, 
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κλπ. Ακόμα αξ ίζει να σημειωθεί η γενικά αρνητικ1Ί ε κτίμηση για τον 

ρόλο του εκπαιδευτικΟ'ύ συστ11ματος στην προετοιμασία των νέων για 

το ενδεχόμενο επιχειρηματικ1Ίς σταδιοδρομίας . Σχετικά με τα βασικά 

χαρακτηριστικά το υ χρηματοοικονομικού προφίλ των Ελλην ικών ΜΜΕ 

και τις διαφορές τους προς τις μεγάλες επιχειρήσεις διαπιστώνεται ότι 

σύμφωνα με τα εμπειρ ικά δεδομένα το μεγαλύτερο ποσο στό των ΜΜΕ 

είνα ι δυναμικές επιχε ιρ1Ίσ εις. Οι περισσότερες χαρακτηρίζονται από 

ικανοποιητική ρευστότητα η οποία στην πλε ιονότητα των επιχειρi1σεων 

οφείλεται στον υψηλό χρόνο ανακύκλωσης των αποθεμάτων τους. Η 

κεφαλαιακ1Ί σύνθεση υποδη λώνει χαμηλό μακροπρόθεσμο δανεισμό και 

υψηλή επιβάρυνση με βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (τραπεζικά δάνεια 

και πιστώσεις προμηθευτών) τα οποία όμως δίνουν ικανοποιητικό 

δείκτη χρέους (ο δείκτης ξένα κεφάλαια προς σύνολο εν εργητικού ε ίνα ι 

μικρότερος από 66%). Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τη 

συμπεριφορά των ΜΜΕ διεθνώς και οφείλεται : 

• στη δυσκολία πρόσβασης των ΜΜΕ σε τραπεζικό δανεισμό 

• στο απαγορευτικά υψηλό κόστος έκδοσης με τοχών μικρής 

κεφαλα ιοποίησης 

• στο ιδ ιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ . 

Οι χρη ματοοικονομικά δυναμικές ΜΜΕ χαρακτηρίζονται επίσης από 

μικρό χρόνο ανακύκλωσης αποθεμάτων. Σε σύγκριση με τις μεγάλες 

επιχε ιρήσεις του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα , οι ΜΜΕ 

εμφαν ίζουν χαμηλότερη ρευστότητα, χαμηλότερη αποδοτικότητα, 

χαμηλότερη δανειακ1Ί επιβάρυνση και χαμηλότερο μακροπρόθεσμο 

δανεισμό . Διαθέτουν όμως υψηλότερο βραχυπρόθεσμο δανεισμό έναντι 
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των μεγάλων επιχειρήσεων, λόγω αδυναμίας πρόσβασης σε άλλες πηγές 

χρηματοδότησης, αλλά και ελλιπούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης 

σχετικά με εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τη 

διεθνή βιβλιογραφία, η ίδια χρηματοοικονομική συμπεριφορά 

χαρακτηρίζει τις ΜΜΕ και άλλων χωρών. Το ειδικό βάρος των ΜΜΕ 

για την ελληνική οικονομία είνα ι ιδιαίτερα υψηλό και στην επιτυχή 

τους συμπεριφορά στηρίζεται η ανάπτυξη. Προκειμένου να γίνουν 

ανταγωνιστικές θα πρέπει να ακολουθήσουν κάποιες στρατηγικές 

επιλογές με 11 χωρίς τη βοήθεια του ελληνικού δημοσ ίου. Θα πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ανάπτυξης για τις ΜΜΕ, όπως υφίσταται σε 

πολλές χώρες της Ε. Ε. εδώ και δεκαετίες. Στο ειδικό αυτό πλαίσιο θα 

πρέπει να συγκεντρωθούν και να κωδικοποιηθούν όλα τα υφιστάμενα 

μέτρα υπέρ των ΜΜΕ, να εντοπισθούν οι ελλείψεις και να αναληφθούν 

νέες πρωτοβουλίες, όπως η δημιουργία νέου χρηματοδοτικού πλαισίου 

στήριξης, η δημιουργία απαιτούμενων υποδομών (εκθεσιακοί χώροι, 

κέντρα καινοτομίας και σχεδιασμού προϊόντων), η πληροφόρηση, η 

στήριξη των παραγομένων προϊόντων με κατοχύρωση των 

προδιαγραφών ποιότητας και ο αποκλεισμός των προϊόντων που δεν 

πληρούν προϋποθέσεις υγιούς ανταγωνισμού, η ενθάρρυνση 

δημιουργίας συνεργασιών των επιχειρ1Ίσεων, οι συνεργασίες με 

πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα (για προώθηση της 

έρευνας, της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας), η δημιουργία 

«θερμοκοιτίδων» γ ια τη στήριξη των νέων επ1χειρ11σεων , η προό)θηση 

της ευρυζωνικότητας και του ηλεκτρονικού εμπορίου κ.ά. Η εμπειρία 

και τα αποτελέσματα από την ένταξη της χώρας στην ΕΕ (τότε ΕΟΚ) το 
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1981 έδειξαν ότι οι ελληνικές ΜΜΕ διαθέτουν υψηλό βαθμό 

προσαρμοστικότητας, δυναμισμό και ευελιξία, στοιχεία που 

δικαιολογούν αισιόδοξες προβλέψεις για την αντιμετώπιση δυσχερειών 

και την εκμετάλλευση των ευκαιριcον που προσφέρει η ενιαία 

ευρωπαϊκή και διεθνής αγορά (Ζοπουνίδης,2005). 

2. 7 .5 Η αντιμετώπιση των επιχειρηματιών από την ελληνική κοινωνία 

Η ελληνικ1) κοινωνία έχει μακρά επιχειρηματικ1) παράδοση, όχι μόνο 

από τους αρχαίους, αλλά και από τους νεότερους χρόνους, όπως 

χαρακτηριστικά ανέφερε και ο Alexandeι- (Ι 964). Μολονότι η 

επιχειρηματικι) επιτυχία δε θεωρείται η κυρίαρχη στη διαβάθμιση των 

κοινωνικών αξιό)ν και κύρους, δε μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι 

έρχετα ι τελευταία. Σε γενικές γραμμές η ελληνική κοινωνία, δεν 

αντιμετωπίζει με εχθρότητα τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. 

Σύμφωνα με έρευνα του Χασσίδ ( J 999) το 30% των επιχειρηματιών 

πιστεύει ότι η οικονομική τους συμβολή αναγνωρίζεται και 

επικροτείται από την κοινωνία, ένα άλλο 33% ότι η κοινωνία τους 

αντιμετωπίζει αδιάφορα και ένα 30% ότι τους αντικρίζει με καχυποψία. 

Η ποσοστιαία αυτ1Ί κατάταξη δεν είναι παράγοντας που ενισχύει έντονα 

τους νέους να στραφούν στην επιχειρηματικ11 καριέρα. Η κοινωνική 

αντιμετώπιση της επιχειρηματικής καριέρας, όπως την αντιλαμβάνονται 

οι επιχειρηματίες, δεν έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Αυτό πιστεί1ει 

το 48% των επιχειρηματιό)ν και μάλιστα 1 στους 4 θεωρεί ότι έχει 

χειροτερεύσει. Οι επιχειρηματίες, αντιλαμβανόμενοι τον τρόπο με τον 

οποίο η ελληνική κοινωνία τους αντιμετωπίζει, είναι φυσικό να έχουν 
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σχηματίσει διάφορες επιθυμίες και ελπίδες για τον τρόπο που θα 

ήθελαν η κοινωνία να αλλάξει τη στάση της απέναντί τους. Οι Έλληνες 

επιχειρηματίες κυρίως επιθυμούν να αποδεχθεί η κοινωνία τη 

«δη μιουργικ1Ί τους» προσπάθεια (56%) και λιγότερο την οικονομικ1Ί. Η 

δημιουργικότητα αυτή όμως φαίνεται να συνδέεται από τους 

επιχειρηματίες περισσότερο με τη δημιουργία /ίδρυση ιδιόκτητης 

επιχείρησης και λιγότερο με την καινοτομική κα ι πρωτοποριακή τους 

προσπάθεια, την αναγν(iψιση της οποίας επιθυμεί μόνο το 14%. 

2.7.6 Η οικονομικ1Ί δραστηριότητα των ΜΜΕ 

Στον ευρύτερο οικονομικό χώρο οι μικρομεσαίες επιχειρ1Ίσεις 

συνυπάρχουν με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Κάτω από την ύπαρξη 

διάφορων συνθηκών διαμορφό)νετα ι το επιχειρηματικό περιβάλλον που 

επηρεάζει την οργάνωση και λειτουργία των ΜΜΕ. Για την εξήγηση 

αυτού του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες οικονομικές απόψεις. Πρ(οτα απ' όλα, πρέπει να επισημανθε ί 

ότι αν όλες οι επιχειρήσεις είχαν την ίδια δυνατότητα για πρόσβαση 

στη νέα τεχνολογία και υπήρχαν φθίνουσες οικονομίες κλίμακας, τότε 

όλες ο ι επιχειρήσεις θα είχαν το ίδιο μέγεθος παραγωγ1Ίς. Αυτό δε θα 

οριζόταν από το κατώτατο σημείο της μακροχρόνιας καμπύλης 

κόστους. Ο αριθμός των επιχειρ1)σεων θα καθοριζόταν ανάλογα με την 

σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Για την εξήγηση της 

διαφοροποίησης στα μεγέθη των επιχειρήσεων επικρατεί η άποψη ότι 

αυτό οφείλεται στη μεγάλη σημασία δύο παραγόντων, της 

επιχειρηματικότητας και της πρόσβασης σε φυσικούς παραγωγικούς 
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συντελεστές. Σύμφωνα με την άποψη αυτή οι επιχειρηματίες που είναι 

ιδιαίτερα προικισμένοι ή έχουν αμεσότητα στη χρήση δυσείφετων 

πρώτων υλών μπορούν να αναπτυχθοί>ν γρηγορότερα και να επιτύχουν 

μεγαλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Ο Lucas (1978) αποδεικνύει την 

παραπάνω πρόταση χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο στο οποίο το κόστος 

μιας παραγωγικ1iς μονάδας είναι συνάρτηση της επιχειρηματικότητας. 

Κατόπιν αυτού είναι δυνατόν να υπάρξει ισορροπία σ' ένα κλάδο στον 

οποίο δραστηριοποιούνται μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Η μεγάλη 

διαφορά είναι ότι ορισμένες από τις επιχειρήσεις θα παράγουν 

αποτελεσματικότερα από ότι οι υπόλοιπες. Μια άλλη εξ1iγηση της 

ύπαρξης επιχειρ1iσεων με διάφορα μεγέθη ανατρέχει στην υιοθέτηση 

νέας τεχνολογίας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν και παράγουν με 

χαμηλότερο οριακό κόστος. Απ' την άλλη μεριά το οριακό κόστος 

μεταβολής της παραγωγικής διαδικασίας είναι μικρότερο για τις μικρές 

επιχειρήσεις. Έτσι σε κλάδους που χαρακτηρίζονται από συχνές 

αλλαγές στην παραγωγικ1i δ ιαδικασία, οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν 

να ισοσκελίζουν το μειονέκτημα του υψηλότερου οριακού κόστους. Ο 

Lιιcas ( 1978) προσπαθεί να εξηγ1;σει αυτό το φαινόμενο στηριζόμενος 

σε μία χαρακτηριστική παρατήρηση ότι η ανάπτυξη των επιχειρi1σεων 

είναι «σχετικά» ανεξάρτητη του μεγέθους τους. Έδειξε ότι όταν το 

κόστος προσαρμογής του μεγέθους, στις νέες απαιη;σεις είνα ι μεγάλο, 

οι επιχειρ1Ίσεις προτιμούν να συγκρατούν τη μεγέθυνσ1i τους κατά την 

πάροδο του χρόνου. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότ ι οι 

μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν και μεταβάλλουν ευκολότερα την 

παραγωγή τους έτσι ώστε να ικανοποιούν την εκάστοτε ζήτηση. 
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Χαρακτηριστικ(~ της οικονομικής δραστηριότητας των ΜΜΕ 

α) Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων. 

Σε διάφορες εμπε ιρικές έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με 

την αναπτυξιακή πορεία των επιχειρ1Ίσεων παρατ ηρ11θηκαν τα 

ακόλουθα : 

• Από τις εταιρείες που έχουν ίδια ηλικία αυτές που αναπτύσσονται 

ταχύτερα είνα ι οι νεότερες. 

• Από τις εταιρείες με το ίδιο μέγεθος αυτές που αναπτύσσονται 

ταχύτερα είναι οι μικρότερες. 

• Η πιθανότητα για χρεοκοπία είναι αρνητικ1Ί συνάρτηση του 

μεγέθους (με την ηλικία σταθερή) και της ηλικίας (για το ίδιο 

μέγεθος) μιας εταιρείας. 

Υπάρχουν απόψεις που εξηγούν τα παραπάνω εμπειρ ικά δεδομένα 

στηριζόμενες στη διαδικασία εκμάθησης και στο ρόλο της τεχνολογίας. 

Αυτοί ο ι δύο παράγοντες πραγματικά μπορούν να δικαιολογήσουν τον 

τρόπο ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Η κριτική σχετικά μ ' αυτήν τη 

θεώρηση επισημαίνει ότι η διασπορά μεγέθους των επιχειρ1iσεων 

παραμένει στοχαστική και ότ ι αυτό το μοντέλο δεν αποκλείει τις 

μόνιμες επιδράσεις στη μελλοντικ1Ί αναπτυξιακή πορεία μιας 

επιχείρησης που έχει το παρόν μέγεθός της. 

β) Εργασία και Μισθοί 

Είνα ι γενικά αποδεδειγμένο ότι το ύψος των αμοιβών που λαμβάνουν οι 

εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις είναι μικρότερο από εκείνες που 
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λαμβάνουν οι συνάδελφοι τους που δουλεύουν σε μεγαλύτερες 

εταιρείες. Αυτό το φαινόμενο είναι ανεξάρτητο από τη θέση εργασίας, 

το μορφωτικό επίπεδο του εργαζόμενου και τη δραστηρ ιότητα των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια διάσταση 

ανάμεσα στην προσφορά εργασίας και στις αμοιβές. Αυτό με άλλα 

λόγια σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι σε μεγάλες επιχειρ1iσεις δεν είναι 

απαραίτητα «καλύτεροι» από εκείνους που απασχολούνται σε ΜΜΕ . 

γ) Καινοτομία 

Η κλασική θεωρία του Schumpeter ( 1934) προτείνει ότι ο ι μεγάλες 

επιχειρηματικές μονάδες είναι περισσότερο καινοτόμες απ' ότι οι 

μικρές. Μια σειρά από εμπειρικές μελέτες σχετικά μ' αυτή τη πρόταση, 

παρουσιάζουν διάφορα αποτελέσματα τα οποία όμως δεν είναι 

απαλλαγμένα από τα προβλήματα συλλογής στοιχείων. '\' , 
-υνεπως, 

υπάρχει έντονη διχογνωμία για τα αποτελέσματα των μελετών αυτών. 

Πάντως έχει υποστηριχθεί ότι ο ι μικρές επιχειρήσεις καινοτομούν 

περισσότερο απ' ότι οι μεγάλες κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες : 

• Όταν δραστηριοποιούνται σε κλάδους που απαιτούν εργασία με 

σχετικά υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης 

• Όταν ο κλάδος χαρακτηρίζεται από υψη λούς καινοτομικούς ρυθμούς 

(καινοτόμος κλάδος) 

• Όταν γενικά η καινοτόμος διαδικασία των ΜΜΕ είνα ι θετικ1Ί 

συνάρτηση της μικρής συγκέντρωσης των επιχειρήσεων, της 

χαμηλής έντασης κεφαλαίου παραγωγής και της ύπαρξης προϊόντων 

με καθορισμένες προδιαγραφές. 
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δ) Χρηματοδότηση 

Τα εμπειρικά δεδο μένα παρουσιάζουν ότι οι μεγάλες επιχειρ1Ίσε ις 

έχουν αμεσότερη προσπέλαση στη εξεύρεση κεφαλαίων. Αυτό σημαίνει 

ότι οι μικρότερες επ ιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλ1iματα 

ρευστότητας, πράγμα που τις εξωθεί στις πρακτικές της εσωτερικής και 

τραπεζικής χρηματοδότησης (χορ1)γηση τραπεζικών δανείων με σχετικά 

υψηλό κόστος). Κατά συνέπεια οι μικρές επιχειρήσεις έχουν μεγάλη 

δυσ κολία στην ανάπτυξη επενδυτικών προγραμμάτων μεγάλης 

εμβέλειας . Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεγάλες επιχειρ1iσεις έχουν 

τη δυνατότητα άντλησης πόρων από τα χρηματιστήρια , που ως γνωστό 

αποτελεί ένα ελεγχόμενο και σχετικά «φθηνό» τρόπο χρηματοδότησης. 

2.7.7 Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότη ση 

Η βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση είναι μια σημαντικ1i 

πτυχή της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη . Ο ρόλος 

του δημόσιου τομέα θα πρέπει κυρίως να είναι η βελτi.ωση του γενικού 

πλαισίου χρηματοδότησης και η ανάληψη περιορισμένης άμεσης 

δράσης μόνο όταν αυτό απαιτείται λόγω των αδυναμ ιcον της αγοράς. Η 

εμπειρία έχε ι δείξε ι ότι τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στη 

χρηματοδότηση των ΜΜΕ επιτυγχάνονται όταν ο δημόσιος τομέας 

συνεργάζεται με τις αγορές και ενεργεί ως καταλύτης για την 

ενθάρρυνση της ανάπτυξής τους. 
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Χρηματοδοτικά μέσα 

Τα προβλ1ηιατα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι επιχειρ1iσεις 

που βρίσκονται σε φάση εκκίνησης απαιτούν μακροπρόθεσμες λύσεις 

στις οποίες θα συμμετέχει ο δημόσιος τομέας. Τα περισσότερα κράτη 

έχουν προγράμματα και όργανα που αποσκοπούν στην κάλυψη του 

κενού χρηματοδότησης των ΜΜΕ που βρίσκονται σε πρώιμα στάδια, το 

οποίο οφείλεται στους υψηλούς κινδύνους και τα υψηλά γενικά έξοδα . 

Οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί υποστήριξης εκ μέρους του δημοσίου 

πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στις τοπικές συνθήκες και να είναι 

απλοί και ευπρόσιτοι. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο 

χρησιμοποιώντας τοπικές τράπεζες και εταιρείες επιχειρηματικού 

κεφαλαίου ως ενδιαμέσους όπως συμβαίνει με τα κοινοτικά 

χρηματοδοτικά μέσα. 

Τραπεζικός δανεισμός 

Η εμπειρία από τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ δείχνει ότι οι εγγυήσεις 

δανείων είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος χρησιμοποίησης 

περιορισμένων δημόσιων οικονομικών πόρων άμεσης αντιμετώπισης 

των προβλημάτων της έλλειψης εμπράγματων ασφαλειών και άυλων 

στοιχείων του ενεργητικού. Για να βελτιωθούν οι συνθήκες χορήγησης 

δανείων από τράπεζες θα πρέπει ν' αλλάξει η αντιμετώπιση των 

τραπεζών και να εφαρμοσθεί ένας κώδικας συμπεριφοράς για πιστωτικά 

ιδρί,ματα και τις ΜΜΕ . Επίσης θα πρέπει να βρεθούν κάποιες βέλτιστες 

πρακτικές όσον αφορά στο μικροδανεισμό. Τα κοινοτικά 

χρηματοδοτικά όργανα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 
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το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) παρέχουν σημαντικ1) 

υποστήριξη στην πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση. Η αύξηση 

της συνειδητοποίησης των κινδύνων εκ μέρους των τραπεζών τις 

οδήγησαν στην επέκταση της χρήσης εσωτερικής αξιολόγησης των 

ΜΜΕ, που θα οδηγήσει σταδιακά σε μια νοοτροπία αξιολόγησης στο 

πλαίσιο της οποίας οι ΜΜΕ θα πρέπει να κοινοποιούν στις τράπεζες 

την πιστοληπτική τους ικανότητα, να συζητούν τακτικά την 

πιστοληπτική θέση τους και να παρέχουν έγκαιρα πληροφορίες. 

Χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου 

Πολλές ΜΜΕ χρειάζονται ισχυρότερους ισολογισμούς αν και το 

επίσημο επιχειρηματικό κεφάλαιο αποτελεί επιλογή μόνο για εταιρείες 

που βρίσκονται σε φάση επιχειρηματικής ανάπτυξης. Επιπλέον της 

ανάπτυξης ευρωπαϊκcον αγορών επιχειρηματικού κεφαλαίου, η 

προώθηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τους bιιsiness angels 

κα ι τα δίκτυά τους θα πρέπει να συνεχιστεί σε περιφερειακό , εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

2.8 Διάκριση επιχειρ11σεων βάσ11 δραστηριόηιτας και νομικ1}ς 

μορφής 

Οι επιχειρi1σεις συμβάλλουν στην καθημερινή ζω1Ί του πολίτη με ένα 

πολύ σημαντικό τρόπο: παράγουν και διανέμουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στην καθημεριν11 ζω1Ί. Οι 

επ ιχειρηματίες προβλέπουν τις ανάγκες του «πελάτη» και δημιουργούν 
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προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες. Ανάλογα 

με το ποιος είνα ι «πελάτης», η επιχειρηματική δραστηριότητα της 

εταιρείας χαρακτηρίζεται ως: 

• B2C: Από την Επιχείρηση προς τον Πολίτη-Καταναλωτή 

(Β u siness-to -Consumer) 

• Β2Β: Από την Επιχείρηση προς μια άλλη Επιχείρηση 

(Bιιsiness-to -Business ή Β2Β) 

• B2G: Από την Επιχείρηση προς το Κράτος (Business-to

Goνernιnent ή B2G). 

Στην Ελλάδα η επιχειρηματικότητα μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από 

επιχειρήσεις που διακρίνονται με βάση τη νομική τους μορφή σε 

ατομικές επιχειρήσεις και σε εταιρείες (Αληφαντ'f1ς,2004): 

• Ατομικές επιχειρήσεις είναι αυτές που ανήκουν σε ένα φυσικό 

πρόσωπο το οποίο φέρει και την ευθύνη για τις υποχρεώσεις της 

επιχειρήσεως. Οι διάφορες μορφές εταιρειών ταξινομούνται σε τρεις 

κατηγορίες: προσωπικές, κεφαλαιουχικές και μικτές. 

• Ανcvνυμη εταιρεία είναι μια κεφαλαιουχική εταιρεία της οποίας το 

μεν κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές , κατ' αρχήν μεταβιβάσιμες, που 

αντ ιστοιχούν σε ίσα τμήματα του εταιρικού κεφαλαίου , οι δε 

ιδιοκηΊτες (ή μέτοχοι) ευθύνονται όλο ι μέχρι του ποσού της 

εισφοράς τους. Η ανώνυμη εταιρεία διοικείται από το διοικητικό 

συμβούλιο το οποίο εκλέγεται μαζί με τους ελεγκτές από τη 

συνέλευση των ιδιοκτητών (ή τη γενική συνέλευση των μετόχων) 

και το οποίο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τρία 
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τουλάχιστον μέλη τα οποία μπορεί συγχρόνως να είναι και μέτοχοι 

αυτής. 

• Η ετερόρρυθμος κατά μετοχές εταιρεία είναι μια κεφαλαιουχική 

εταιρεία, σχεδόν ανύπαρκτη στην Ελλάδα, στην οποία οι εισφορές 

των ετερρόρυθμων εταίρων ενσωματώνονται σε μετοχές. 

• Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ε ίναι μια εταιρεία μικτ1iς 

(προσωπικ1iς και κεφαλαιουχικ1iς) φύσεως έχουσα η ίδια νομική 

προσωπικότητα και ευθυνόμενη αυτή απεριορίστως με την ίδια της 

την περιουσία , ο ι δε ιδιοκτήτες (ή εταίροι) ευθύνονται όλο ι μέχρ ι 

του ποσού της εισφοράς τους. Το κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα 

εταιρικά μερίδια τα οποία, όμως, δε μπορούν να απεικονισθούν με 

μετοχές και τα οποία είναι, κατ' αρχ1iν, μεταβιβάσιμα. Στην Ε.Π.Ε. 

η διαχείριση και εκπροσώπηση της αν1iκει , εφόσον δεν 

συμφωνήθηκε διαφορετικά, σε όλους τους εταίρους, οι οπο ίοι δρουν 

συλλογικώς. Μπορεί, ό μως, να συμφωνηθεί, η διαχείριση και 

εκπροσώπηση της Ε. Π. Ε. να ανατεθεί σε ένα ή περισσότερους 

διαχε ιριστές εταίρους ή μη. 

• Ο συνεταιρισμός είναι μια ετα ιρεία μικηiς (προσωπικής και 

κεφαλαιουχιιοiς) φύσεως της οποίας το χαρακτηριστ ικό είναι το 

μεταβλητό του κεφαλαίου και των εταίρων. 

• Η ομόρρυθμος εταιρεία είναι μια προσωπικ1Ί εταιρεία που 

συνίσταται από δύο 1Ί περισσότερα πρόσωπα, η οποία έχει ως σκοπό 

την, υπό την εταιρι κιΊ επωνυμία , διενέργεια εμπορικών πράξεων και 

της οποίας άπαντα τα μέλη ευθύνονται αλληλεγγύως και 

απεριορίστως. Στην περίπτωση, όμως, που μεταξύ των ετα ίρων 
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υπάρχουν κάποιοι εταίροι που ευθύνονται μέχρι του ποσού της ει

σφοράς των η εταιρεία ονομάζεται ετερόρρυθμος εταrρεία. Στην 

ομόρρυθμη και ετερρόρυθμη εταιρεία εάν το καταστατικό δεν 

περιέχει διατάξεις περί διαχειρίσεως , η διαχείριση ανήκει σε καθένα 

από τους ομορρύθμους εταίρους εφόσον συμβάλλονται υπό την 

εταιρική επωνυμία. Η ομόρρυθμη και ετερρόρυθμη εταιρεία δεν έχει 

ελάχιστο εκ του νόμου εταιρικό κεφάλαιο. 

Οι επιχειρ1)σεις πρέπει να γνωστοποιούν στο περιβάλλον τους 

ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διενέργεια 

εκτιμήσεων και τη λ1)ψη οικονομικών αποφάσεων. Η διοίκηση της 

επιχειρi1σεως , αλλά και οι τρίτοι ενδιαφέρονται να γνωρίζουν την 

πορεία της επιχειρ1)σεως και τη θέση της μέσα στον 

κοινωνικοοικονομικό χώρο . Η παροχή των πληροφοριών αυτών γίνεται 

με τις οικονομικές καταστάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις ε ίναι 

πίνακες στους οποίους εμφανίζονται πληροφορίες (ουσιώδεις ή μη) 

χρησιμοποιούμενες για εκτιμήσεις και λήψεις οικονομικών αποφάσεων 

(ΑληφανηΊς , 2004 ) . Στις οικονομικές καταστάσεις , οι οποίες 

δημοσ ιεύονται και παρέχουν πληροφορίες στους τρίτους 

περιλαμβάνονται: 

• ο ισολογισμός 

• ο λογαριασμός αποτελέσματα χρ1)σεως 

• οι μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων 

• οι ταμειακές ροές 
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• οι σημειώσεις, οι λοιπές καταστάσεις και τα επεξηγηματικά στοιχεία 

τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων 

Όταν οι οικονομικές καταστάσεις προορίζονται για τρίτα πρόσωπα, 

όπως είναι οι μέτοχοι , οι πιστωτές, οι υπάλληλοι και το ευρύτερο 

κοινό, τότε πρέπει να είναι σύμφωνες προς τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. Μια επιχείρηση βέβαια μπορεί για δική της χρήση, να συ

ντάσσει οικονομικές καταστάσεις, κατά ποικίλους διαφορετικούς 

τρόπους για την εξυπηρέτηση των εσωτερικών της σκοπών. Στην 

Ελλάδα οι επιχειρ1)σεις των οποίων οι μετοχές είναι ε ισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο υποχρεούνται από 1.1.2003 να δη μοσιεύουν 

οικονο μικές καταστάσεις οι οποίες έχουν συναχθεί με βάση τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (άρθρο 1, Ν. 2992/2002). 

Σύμφωνα με τον Αληφαντή (2004) επειδή ο ι δημοσιευόμενες 

οικονομικές καταστάσεις έχουν ως στόχο να πληροφορήσουν τους 

χρηματοδότες των επιχειρήσεων (μετόχους, πιστωτές, τράπεζες, 

επενδυτικό κοινό, δημόσιο κ.α) ονομάζονται και χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίους 

εμφανίζονται τα στοιχεία του ισολογισμού και ορισμένων άλλων 

λογαριασμών των οικονομικών μονάδων, κεφαλαιώδους σημασίας. Σε 

προσάρτημα των οικονομικών αυτών καταστάσεων εμφανίζονται 

επεξηγηματικές και άλλες σημαντικές πληροφορίες, που έχουν σκοπό 
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να διευκολύνουν τους αναγνώστες στην αναγκαία πλήρη ενημέρωση 

τους. 

Στη διατριβ1) αυη) θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία από δημοσιευμένες 

οικονομικές καταστάσεις εταιρειό)ν, όπως θα περιγραφεί στις επόμενες 

σελίδες. Οι οικονομικές καταστάσεις που περιγράφονται στο Ε.Γ .Λ.Σ. 

(Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) είναι οι εξί1ς: 

• Η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως. 

• Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 

• Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων. 

• Η κατάσταση του λογαριασμού γενικ1Ίς εκμεταλλεύσεως. 

• Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 

χρi1σεως. 

Οι προβλεπόμενες από τον Εμπορικό Νόμο οικονομικές καταστάσεις 

για κάθε τύπο εταιρείας είνα ι ο εξής (Αληφαντής, 2004): 

• Ανcόνυμες εταιρείες: Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των 

ανωνύμων εταιρειών καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις των 

άρθρων 42α έως και 43 β του κωδ. Ν. 2190/ 1920. Οι ετi1σιες 

οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: 

• ( α) Τον ισολογισμό 

• (β) Το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» 

• (γ) Τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» 

• (δ) Το Προσάρτημα 
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• Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης: Οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις που συντάσσουν οι ΕΠΕ, είναι οι ίδιες ακριβώς με 

αυτές των ανωνύμων εταιρειών και καταρτ ίζοντα ι με βάση τις 

διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43α του κωδ. Ν. 2 190/ 1920 

στις οποίες παραπέμπει η νομοθεσία περί ΕΠΕ (άρθρο 22 του Ν. 

3190/1955). Οι οι κονομικές καταστάσε ις των ΕΠΕ μ αζί με την 

έκθεση διαχειρίσεως του διαχε ιριστή ελέγχονται "~πό τους 

Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές με εξα ίρεση τις οικονομικές 

καταστάσεις των «μ ικρών» ΕΠΕ για τις οποίες δεν υπάρχε ι 

υποχρέωση ελέγχου (άρθρο 23, Ν. 3190/ 1955). 

• Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες: Υποχρ εούνται να 

συντάσσουν τις ίδιες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που 

συντάσσ ουν και οι ΕΠΕ τις καταρτίζουν με τις ίδιες δ ι ατάξεις 

και ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές με εξαίρεση τις 

«μικρές)) ετερόρρυθμους κατά μετοχές για τις οποίες δεν υπάρχει 

υποχρέωση ελέγχου (άρθρο 50α, Ν . 3190/1955). 

• Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες των οποίων όλο ι οι 

απεριόριστα ευΟυνόμενοι εταίροι είνα ι Α. Ε. ι] ΕΠ Ε η 

ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες: Με τις διατάξεις του Π .Δ. 

326/1994 οι οποίες ισχύουν από τις εταιρικές χρ11σεις που 

αρχίζουν από 1. 1. l 995 και μετά, οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσε ις που συντάσσουν οι άνω Ο.Ε. και Ε . Ε. είναι ο ι αυτές 

με των ΕΠΕ, καταρτίζονται με τις ίδ ιες διατάξεις και ελέγχονται 

από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές με εξαίρεση τις «μ ικρ ές>) ως 
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άνω Ο.Ε. και Ε.Ε. για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση για 

έλεγχο. 

• Ομδρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες των οποίων όλοι οι 

απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι είναι ομόρρυθμες ή 

ετερόρρυθμες εταιρείες των οποίων όλοι οι απεριόριστα 

ευθυνόμενοι εταίροι είναι Α.Ε. ή ΕΠΕ ιί ετερόρρυθμες κατά 

μετοχές εταιρείες: Με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 326/1994, για 

τις ετt'1σιες οικονομικές καταστάσεις και τον έλεγχο τους, 

ισχύουν τα ίδια ακριβώς που αναφέρονται παραπάνω. 

2.9 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία 

Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην 

επιτυχία των επιχειρήσεων; Όπως αναφέρθηκε κύριο ερώτημα της 

διατριβής αυτής αφορά στη διερεύνηση σημαντικών παραγόντων που 

ωθούν την επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα και συνεπώς την 

οικονομικt'1 ανάπτυξη μιας περιφέρειας και κατά προέκταση μιας 

χcορας. Είναι σαφές ότι ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρηματικών 

εγχειρημάτων αποτυγχάνει και πολλά από αυτά εξαφανίζονται λίγα 

χρόνια μετά την ίδρυσή τους . Από την άλλη πλευρά υπάρχουν 

επιχειρ1)σεις που παρουσιάζουν αξιοσημείωτη επιτυχία αφήνοντας 

σημαντικά κέρδη στους ιδρυτές, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας 

και συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση του επιπέδου ζω11ς των 

κοινωνιών μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται. Η διεθν1;ς 
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βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί εκτενώς με τους πολύπλοκους και 

πολυάριθμους παράγοντες που μπορούν να οδηγ11σουν στην 

επιχειρηματική επιτυχία. 

2. 9. l Τι είναι επιχειρηματικ11 επιτυχία ; 

Η επιχειρηματικί1 επιτυχία μπορεί να έχει ως αποτέλε σμα την αί>ξηση 

της κερδοφορίας, της παραγωγικότητας, του αριθμού των εργαζομένων, 

της καθαρής αξίας του αρχικού κεφαλαίου της επιχείρησης και την 

ολοκλ1Ίρωση των επιχειρηματ ικών συναλλαγών. Επιχειρηματικ1Ί 

επιτυχία μπορεί επίσης να θεωρηθεί η δύναμη της επιχείρησης στην 

αγορά, ως αποτέλεσμα των δ ιάφορων στρατηγικ(ί:>ν επιλογό)ν. Μια 

ευρύτερη αντίληψη της επιτυχημένης επιχειρηματικής απόδοσης 

περιλαμβάνει τους δείκτες ανάπτυξης και κερδοφορίας της επιχείρησης 

και τη θέση της στην αγορά (Roper, 1998). Ο ορισμός της 

επιχειρηματικής επιτυχίας συνδέεται με πολλά θέματα, όπως είναι η 

εξάρτηση από το χρόνο, οι προοπτικές και οι αποφασισμένοι στόχοι. Η 

επιτυχία είναι έννοια πολυδιάστατη και υπάρχουν διάφορες ερμηνείες 

που σύμφωνα με τον Lechler (2001) είναι οι εξ1Ίς: 

• Οικονομική επιτυχία: Συγγραφείς δ ιαφορετικών μελετcον 

συμφωνούν ότ ι η επιτυχία μιας νέας επιχείρησης μπορεί να 

μετρηθεί βάσει της οικονομικι)ς της ανάπτυξης. Έτσι η 

οικονομική επιτυχία μπορεί να καθοριστεί από τα ετιΊσtα 

ποσοστά αύξησης των πωλήσεων, από την αί)ξηση του δείκτη 

απόδοσης ιδίων κεφαλαίων και από τον αριθμό των μόνιμων 

εργαζομένων. 
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• Ανταγωνιστική θέση: Η ανταγωνιστική θέση που έχε ι επιτευχθεί 

εξαρτάται από τη θέση της επιχείρησης στην αγορά και από τη 

δυνατότητά της να εφαρμόζει τις εξελίξεις της τεχνολογίας . Η 

«τεχνολογικΊΊ θέση» σχετίζεται με το επίπεδο των τεχνολογικών 

καινοτομιών σε ένα νέο εγχείρημα και το επίπεδο της 

τεχνολογίας που χρησιμοποιεiται στην επιχείρηση σε σχέση με 

τον ανταγωνισμό. Η θέση στην αγορά ορίζεται από την επιτυχία 

και τη δύναμη σε σχέση με τον ανταγωνισμό . 

• Αποδοτικότητα: Η αποδοτικότητα περιγράφει το επίπεδο 

απόδοσης των δαπανών σε σχέση με το χρόνο και σε σύγκριση με 

τον ανταγωνισμό . 

• Ι κανοποίηση πελατών: Η ικανοποίηση των πελατών ορίζεται από 

την ποιότητα της εξωτερικής εικόνας της επιχείρησης και τη 

γνάψη των πελατών για τα παραγόμενα προϊόντα ή τις 

παραγόμενες υπηρεσίες. 

• Προσωπικ11 επιτυχία: Αυτή η διάσταση αναφέρεται στην 

ικανοποίηση που έχουν τα άτομα που ασχολούνται με την 

επιχείρηση. Η προσωπικ11 επιτυχία μπορεί να συνδέεται με την 

αύξηση του εισοδήματος του ιδρυτi1, την ευχαρίστηση από τα 

επιχειρησιακά αποτελέσματα και 

ομαδικΊΊ εργασία. 

την ικανοποίηση από την 

2.9.2 Απόψεις κλασικών οικονομολόγων για την επιτυχία 

Πριν αναφερθούν οι σύγχρονες απόψεις που αφορούν στους παράγοντες 

επιτυχίας των επιχειρήσεων παρατίθενται παρακάτω ενδεικτικά μερικές 
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απόψεις σημαντικών κλασικών οικονομολόγων. Ο Jcan-Baptise Say 

( 1971) δηλώνει ότι η επιτυχία στην επιχειρηματικότητα απαιτεί 

προσόντα όπως «ευθυκρισία, επιμονή και γνό)ση του κόσμου, όπως και 

της επιχείρησης». Για το νεοκλασικό οικονομολόγο Alfied Marslιall 

( 1961) ο επιτυχημένος επιχειρηματίας σχετίζεται με γενικές και 

εξειδικευμένες ικανότητες, με το κεφάλαιο και με την καλi1 τύχη. Οι 

γενικές ικανότητες εξαρτώνται από το οικογενειακό υπόβαθρο, τη 

μόρφωση και τα φυσικά χαρίσματα. Οι εξειδικευμένες ικανότητες 

προϋποθέτουν ευρεία γνώση του εμπορίου καθώς και ηγετικά 

προσόντα. Ο παράγοντας «τύχη» είναι πολύ σημαντικός για τον 

Marslιall. Σύμφωνα με τον Scl1uιnpeter οι επιχειρ1)σε ι ς που αποφεύγουν 

την καινοτομία είναι δύσκολο να επιτύχουν και να επιζήσουν. Οι 

επιτυχημένες όμως καινοτομίες προϋποθέτουν την άσκηση σωστής 

ηγεσίας. Η επιτυχία στην επιχειρηματικότητα χρειάζεται δυνατά 

κίνητρα για καινοτομία πριν από κάθε επιχειρηματικ1\ προσπάθεια. Η 

επιτυχία για τον Kniglιt (1971) προϋποθέτει την άσκηση 

αποτελεσματικού ελέγχου, την ύπαρξη διανοητικών ικανοτήτων, καθώς 

και αυτοπεποίθηση για την εφαρμογή των διάφορων αποφάσεων. Ο 

επιχειρηματίας για να πετύχει πρέπει να ειναι ρηξικέλευθος, 

προνοητικός και να έχει διοικητικές ικανότητες καθώς και εμπιστοσύνη 

στις δυνατότητές του. 

2.9.3 Η σύνδεση της επιτυχίας με τα νεοκλασικά μοντέλα ανάπτυξης 

Ένας από τους παράγοντες για την ανάπτυξη και την επιτυχία των 

επιχειρήσεων είνα ι η προσπάθεια για αύξηση της παραγωγικότητάς 
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τους. Σύμφωνα με τη νεοκλασική θεωρία η αύξηση της 

παραγωγικότητας μπορεί να θεωρηθεί ως συνάρτηση του κεφαλαίου και 

της εργασίας, έτσι ό)στε Q = f (Κ, L). Η παραγωγικότητα δηλαδή 

μπορεί να αυξηθεί αν αυξηθεί το κεφάλαιο και η εργασία 1) αν αλλάξει 

μορφή η συνάρτηση παραγωγής (Ho lcombe,2003). Οι αλλαγές στη 

συνάρτηση παραγωγής μπορεί να είναι αποτέλεσμα της επιτυχημένης 

επιχειρηματικ1Ίς δραστηριότητας . Στα νεοκλασικά μοντέλα ανάπτυξης 

δίδεται μεγάλο ενδιαφέρον στην Έρευνα και την Ανάπτυξη (Ε&Α) ως 

μεθόδου αύξησης των παραγωγικών δυνατοτήτων. Οι προσπάθειες Ε&Α 

όμως δεν αρκούν για τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών. Για 

παράδειγμα, στην πρcοην Σοβιετική Ένωση γίνονταν μεγάλες 

επενδύσεις στην Ε&Α, καθώς επίσης σε φυσικό και σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο , ίσως λόγω επιρροής από τα νεοκλασικά μοντέλα σύμφωνα με 

τα οποία το μέγεθος των εισροών συνεπάγεται ανάλογη οικονομική 

ανάπτυξη. Η Ε&Α όμως δε συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη διότι 

παρά τις αξιοσημείωτες τεχνολογικές προόδους που γίνονταν, 

απουσίαζε το οικονομικό περιβάλλον που θα επέτρεπε στις καινοτομίες 

να χρησιμοποιηθούν επιχειρηματικά (Holcombe,2003) . Για την 

επιχειρηματική επιτυχία χρειάζετα ι η επίτευξη ενός κατάλληλου 

συνδυασμού μεταξύ επιχειρηματία, επιχείρησης και περιβάλλοντος. 

Δηλαδ1), η επιτυχία των επιχειρηματικών προσπαθειών συνδυάζε ι τα 

χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας και τις ικανότητες του 

επιχειρηματία μ ε τις στρατηγικές, τις δραστηριότητες και τις 

οργανωσιακές λειτουργίες της επιχείρησης, καθώς και με τις συνθ1)κες 
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που επικρατούν στο ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό 

περιβάλλον. 

2. 9 .4 Επιχειρηματίας-επιχείρηση - επιχειρηματικό περιβάλλον 

Μερικοί από τους παράγοντες που σχετίζονται με την επιχειρηματικί1 

ανάπτυξη και επιτυχία μπορούν να συνοψιστούν στις παρακάτω 

κατηγορίες που σχετίζονται με: 

• 

• 

τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία 

τις διαδικασίες, την οργάνωση και τα χαρακτηριστικά της 

επιχείρησης 

• τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιείται ο επιχειρηματίας και η επιχείρησή του 

2. 9 .4.1 Επιχειρηματίας 

Οι μεταβλητές του ανθρώπινου κεφαλαίου περιλαμβάνουν τη γνωση, 

την εκπαίδευση, τις ικανότητες και την εμπειρία. Οι μεταβλητές αυτές 

είναι πιθανό να επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας 

και την οργάνωση των παραγωγικών πόρων. Οι ψυχολογικοί 

παράγοντες του ατόμου σχετίζονται με διαφορές στα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του ατόμου, στις αντιλ1Ίψεις και στα πρότυπα. Στη 

βιβλιογραφία αναφέρονται πολλά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

του ατόμου που επηρεάζουν την επιχειρηματική ανάπτυξη και επιτυχiα. 

Ωστόσο, υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Ύστερα από ψυχομετρικές 

έρευνες που διεξήχθησαν από τους Shaver και Scott (1991) για την 
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ύπαρξη ευδιάκριτων επιχειρηματικcον χαρακτηριστικών στις 

προσωπικότητες των ατόμων, δεν εντοπίστηκαν ουσιcί)δεις διαφορές 

μεταξύ των επ ιχειρηματιών και των άλλων ατόμων. Ίσως η 

χρησιμοποίηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας για την 

απεικόνιση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς να μην είναι κατάλληλη 

μέθοδος. Εντούτοις, τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει στη διεθνή 

βιβλιογραφία από τη συσχέτιση της ιδιοσυγκρασίας των επιχειρηματιών 

με την επιτυχία τους είναι πολύ σημαντικά. Οι έρευνες που έχουν 

ασχοληθεί με τη διάκριση των χαρακτηριστικών μεταξύ επιχειρηματιών 

και μη επιχειρηματ ιών είναι πολυάριθμες. Σε μια τέτοια έρευνα ο 

MineI" (2000) βασισμένος σε διαχρονικά στο ιχεία πέντε ετών από 

δείγμα φοιτητών πανεπιστημίου εξέτασε το κατά πόσο οι 

προσωπικότητές τους έχουν σχέση με τα χαρακτηριστικά των 

επιχειρηματιών. Το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότ ι οι φοιτητές 

που εμφάνισαν υψηλή βαθμολογία στους τύπους επιχειρηματικής 

προσωπικότητας που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της έρευνας, 

αποδείχθηκε ότ ι 11ταν πιο πιθανό να γίνουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες 

σε σχέση με άλλους που εμφάνισαν χαμηλότερες βαθμολογίες. 

Χαρακτηριστικά Ι διοσυγκρασίας 

• Ανάγκη για Επιτυχία 

Σ·ύμφωνα με το McClelland (1961) η μεγάλη ανάγκη για επιτυχία 

οδηγεί το άτομο στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ανάγκη αυη1 

αποτελεί δυνατό ψυχολογικό παράγοντα καθοδήγησης, παρακίνησης 

και επιρροής της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Τα άτομα με μεγάλη 
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ανάγκη για επιτυχία έχουν μεγάλη επιθυμία δημιουργίας και είναι 

επομένως αρκετά πιθανό να δράσουν επιχειρηματικά. Η ανάγκη για 

επιτυχία και η ανάγκη για ανεξαρτησία είναι δυο πολύ σημαντικοί 

παράγοντες της επιτυχημένης επιχειρηματικής συμπεριφοράς (Hi sl'ich 

and Peters, 1998). Οι καθημερινές εργασίες του επιχειρηματία 

περιλαμβάνουν προκλι'1σεις και υψηλούς στόχους για τον εαυτό του και 

αυτούς που τον πλαισιό)νουν. Όταν τα άτομα έχουν στόχους που είναι 

συγκεκριμένοι, μεγάλοι και προκλητικοί, ο ι επιχε ιρ1iσ εις οδηγούντα ι σε 

μεγαλύτερες αποδόσεις (Locke and Lathan1, 1990). Αυτό σημαίνει ότι 

επιχειρήσεις που διοικούνται από άτομα που έχουν δυνατ~Ί επιθυμία 

επιτυχίας και αναλαμβάνουν στόχους υψηλών προδιαγραφών, είναι πιο 

πιθανό να σημειώσουν επιτυχημένη πορεία. 

• Η ικανότητα αναγνώρισης-πρόβλεψης των ευκαιρ ιών 

Η αναγνώριση των εμφανιζόμενων ευκαιριών σε συνεχ11 βάση είναι 

χαρακτηριστικό της επιχειρηματικής επιτυχία ς. Η επιλογ11 των 

κατάλληλων ευκαιριών για νέες επιχειρηματικές προσπάθειες είνα ι 

ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου επιχειρηματία 

(Sιevenson et al, 1985). Η σημασία της σωστής αναγνώρισης των 

ευκαιριών αποτελεί επιχειρηματική επιδεξιότητα άρρηκτα συνδεδεμένη 

με την επιτυχία. Η δημιουργία μιας επιτυχημένης επι χε ίρησης είναι 

αποτέλεσμα της εξελικτικής διαδικασίας της εμφανιζόμενης ευκαιρίας 

η οποία περιλαμβάνει την αναγνώριση της ευκαιρί.ας, την αξιολόγησ 1Ί 

της και την καθεαυτό ανάπτυξιi της (Ardichνili et al,2003). Επίσης, η 

ερμηνεία των κοινωνικών μεταβολών μπορεί να βοηθi1σει τους 
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επιχειρηματίες στη δημιουργία καινοτόμων και επιτυχημένων 

ενεργειό)ν. Η πρόβλεψη των κοινωνικών αναγκό)ν που είναι συνήθως 

απόρροια των μεταβολών στις οικονομικές και κοινωνικές αξίες μπορεί 

να οδηγ11σει στη σωστ11 εκτίμηση για την πορεία τ ων οικονομικών 

εξελίξεων. Η ικανότητα πρόβλεψης των μελλοντικών τάσεων αποτελεί 

για τον επιχειρηματία ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που διακρίνει την 

επιτυχία από την αποτυχία (Naun1es, 1978). 

• Ανάγκη Αυτονομίας 

Οι επιχειρηματίες οδηγούνται από το δικό τους όραμα για δημιουργία. 

Σύμφωνα με τους Lumpkin και Dess ( 1996) η αυτονομία είναι η 

ικανότητα και η θέληση κάποιου να είναι αυτοκαθοδηγούμενος κατά 

την επιδίωξη των διάφορων στόχων. Οι επιχειρηματίες επιθυμοί>ν να 

λαμβάνουν αποφάσεις και όχι να δέχονται εντολές. Η υψηλή αυτονομία 

δί.νει μεγάλα κίνητρα για την επιτυχή πραγματοποίηση των 

επιχειρηματικών ιδεών και των οραμάτων. 

• Α νταγωνιστικ11 Επιθετικότητα 

Η ανταγωνιστικί1 επιθετικότητα είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 

των επιτυχημένων επιχειρηματιών (LιιnΊpkin and Dess, 1996; 

VcnkatraΠlan, 1989) . Σύμφωνα με τους Coνin και Coνin (1990) η 

ανταγωνιστική επιθετικότητα έχει δύο διαστάσεις: α) την καταστροφ11 

του ανταγωνιστ11 β) τη συνύπαρξη με τον ανταγωνιστή. Οι 

επιχειρηματίες που εφαρμόζουν ανταγωνιστικά επ ιθετικές πολιτικές 

προσπαθούν -σε πολλές περιπτι:ί)σεις με επιτυχία- να ξεπεράσουν τους 
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αντιπάλους τους και να αποκλείσουν την είσοδο νέων ανταγωνιστών 

στην αγορά. 

• Αυτοπεποίθηση 

Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας έχει αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση και 

επαρκ1; γνώση των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει. Σύμφωνα με 

τους Η ο και Kol1 ( 1992) η αυτοπεποίθηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με τα άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του επιχειρηματία. 

Είνα ι προφανές ότι ένας επιχειρηματίας χωρίς αυτοπεποίθηση για τις 

ενέργειες που αναλαμβάνει δύσκολα μπορεί να οδηγηθεί στην επιτυχία. 

• Επιθυμία Ανεξαρτησίας 

Πολλές έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι επιτυχημένοι 

επιχειρηματίες έχουν υψηλt) «εσωτερικ1) επιθυμία ελέγχου» και πίστη 

ότι μπορούν με δικές τους πράξεις να καθορίσουν την τύχη τους. (Clιell 

ct al., 1991; Caird, 1990; Slιapero, 1990). Θέλουν δηλαδή τα άτομα να 

ελέγχουν την τύχη της ζωής τους και να τη βασίζουν σε δικές τους 

ενέργειες. Η επιθυμία για αυτοαπασχόληση είναι ένας παράγοντας που 

τονώνει τα κίνητρα γ ια την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων 

(Perren,2000). Οι ιδρυτές πολλών επιτυχημένων επ ιχειρ1) σεων 

χαρακτηρ ίζονται από μια μεγάλη επιθυμία ανεξαρτησίας. 
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• Τάση Ανάληψης Κινδύνων - Ρίσκο 

Η επιχειρηματικότητα προϋποθέτει την ανάληψη κινδύνου και αυτοί 

που αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους έχουν ανάγκη το κίνητρο 

των υψηλότερων αμοιβών. Η έκταση του πλούτου που έχει 

δημιουργηθεί από τους νέους επιχειρηματίες στις ΗΠΑ είναι ένας 

λόγος που πολλοί νέοι ελκύονται στην επιχειρηματικ11 δράση. Στο 

μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης η στάση των ανθρώπων έναντι του 

πλοί>του είναι πιο περίπλοκη και υπάρχουν χώρες , όπως η Γαλλία και η 

Ελλάδα, όπου δεν είναι κοινωνικά αποδεκτός ο γρήγορος πλουτισμός 

νέων, με αποτέλεσμα να μην ενθαρρύνεται η δημιουργία πολλό>ν 

επιχειρι1σεων υψηλής ανάπτυξης (Καλλωνιάτης,2000). Η δημιουργία 

επιχειρηματικών εγχειρημάτων συνεπάγεται απαραίτητα ένα επίπεδο 

οικονομικού και ψυχολογικού ρίσκου (Kets de Vries, 1977). Το 

επιχειρηματικό ρίσκο σχετίζεται με τον προσανατολισμό προς μια 

επιχειρηματική ιδέα όταν η πιθανότητα επιτυχίας της είναι μικρ1Ί 

(Clιcll et al, 1991 ). Οι Lιιmpkin και Dess ( 1996) βρίσκουν ότι υπάρχει 

σχέση μεταξύ του ρίσκου και της επιτυχίας. Το επίπεδο ανάληψης 

ρίσκων από τον επιχειρηματία καθορίζει την εξέλιξη της επιχείρησης. 

Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες προχωρούν σε ενέργειες έχοντας 

υπολογίσει το μέγεθος των κινδύνων που θα αναλάβουν (Begley and 

Boyd, 1987; Timmons ct al,1994). Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις 

αρνητικ11ς συσχέτισης μεταξύ ρίσκου και επιχειρηματικής επιτυχίας . Η 

λ11ψη αποφάσεων και η εφαρμογ11 υπολογισμένων ενεργειών μειώνει 

την πιθανότητα αποτυχίας. Όταν οι επιχειρηματικές ενέργειες που εκ 

των πραγμάτων φέρουν πιθανότητες αποτυχίας βασίζονται στις 
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πραγματικές δυνατότητες της επιχείρησης και της αγοράς, τότε οι 

πιθανότητες επιτυχίας μεγαλώνουν. Οι Kihlstroιη και LaΠont (1979) 

υποστηρίζουν ότι οι επιχειρηματίες τείνουν να αποφεύγουν το ρίσκο σε 

μικρότερο βαθμό από τα άλλα μέλη της κοινωνίας. Η επιθυμία για 

ρίσκο μαζί με τη δημιουργικότητα είναι παράγοντες που συχνά 

επηρεάζουν την απόφαση του ατόμου να ασχοληθεί με την 

επιχειρηματικότητα. Οι ZiΠΊmere ι· και Sca ι·boroιιg l1 (2004) Θεωρούν το 

ρίσκο ως μια κατάσταση σύγκρουσης μέσα στην οποία βρίσκεται ο 

επιχειρηματίας . Όλες οι μεταβλητές του ρίσκου πρέπει να εξετάζονται 

εις βάθος σε σχέση με τα αποτελέσματα που μπορεί να φέρουν στην 

επιχείρηση. Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας είναι αυτός που 

κεφαλαιοποιεί τα δημιουργ ικά αποτελέσματα των συγκροί>σεων οι 

οποίες προκύπτουν ύστερα από την εφαρμογή διακινδυνευμένων 

ενεργειι:ί)ν. Σύ μφωνα με τους Zin1me!'e!' και Scarborough υπάρχουν 

τέσσερις τύποι ρίσκου: 

• Χρονικό ρίσκο: σχετίζεται με τ ις χρονικές συνέπειες που 

μπορεί να έχει η εφαρμογή μιας νέας ιδέας κατά το στάδιο 

εξέλιξης του προϊόντος μέχρι αυτό να θεωρηθεί κατάλληλο 

για την αγορά. 

• Επενδυτικό ρίσκο: σχετίζεται με το κατά πόσο μπορεί ο 

επιχειρ ηματίας να αντεπεξέλθε ι το κόστος δημιουργίας ενός 

νέου εγχε ιρήματος. 

• Τεχνικό ρίσκο: σχετίζεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

πρέπε ι να περιέχει το τελικό προϊόν ώστε να ικανοποιούνται 

τα καθορισμένα ποιοτικά κριτήρια. 
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• Ανταγωνιστικό ρίσκο: σχετίζεται με τις δυνατότητες που έχουν 

οι άλλοι ανταγωνιστές να προσφέρουν παρεμφερ'ί1 προϊόντα 

στην αγορά. 

Οι επιχειρηματίες δε διακινδυνεύουν περισσότερο από τα άλλα μέλη 

της κοινωνίας. Δείχνουν όμως μεγαλύτερη ανεκτικότητα στο ρίσκο. 

Δηλαδ11, θεωρούν ότι σε μια ενέργεια εμπεριέχεται λιγότερο ρίσκο από 

αυτό που θεωρούν τα άλλα άτομα, πράγμα που μπορεί να οφείλεται σε 

μια «διογκωμένη ψευδαίσθηση ελέγχου» (S ί ιηοη et al.,2000). Οι 

επιχειρηματίες δηλαδή δέχονται σε μεγαλύτερο βαθμό να 

διακινδυνεύσουν. Επεκτείνοντας αυτό το συλλογισμό μπορεί να λεχθεί 

ότι ο ι επιτυχημένοι επιχειρηματίες είναι αυτοί που σε αντίθεση με τους 

αποτυχημένους, έχουν την ικανότητα να υπολογίζουν το μέγεθος του 

ρίσκου και να επιλέγουν ποιες ενέργειες ενέχουν τους μικρότερους 

κινδύνους αποτυχίας (Baron,2004). Η αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων σχετικά με δράσεις στις οποίες εμπλέκεται το ρίσκο παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία. 

Ι κανότητες - Εμπειρία - Επιρροές 

Ποιες είναι οι εμπειρίες της προσωπικ1Ίς ζω11ς των επιχειρηματιών που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης επιχειρηματικ'ί1ς 

προσωπικότητας; Στη βιβλιογραφία οι κυριότεροι λόγοι συνδέονται με 

την ηλικία, το οικογενειακό υπόβαθρο, τα κοινωνικά πρότυπα, τις 

προηγούμενες επαγγελματικές εμπειρίες και την εκπαίδευση. 
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• Ηλικία και Φύλλο 

Πολλοί συγγραφείς θεωρούν ότι οι νέοι σε ηλικία επιχειρηματίες 

ενδιαφέρονται περισσότερο από τους μεγαλύτερους για την 

ανάληψη κινδύνων και τη μεγέθυνση των επιχειρήσεών τους. 

Έχουν γίνει έρευνες στις οποίες φαίνεται η ύπαρξη αρνητικ1Ίς 

συσχέτισης μεταξύ της ανάπτυξης της επιχείρησης και της 

ηλικίας του επιχειρηματία (Daνidsson, 1991 ). Επίσης, 

υποστηρίζεται ότι το φύλλο μπορεί να επηρεάσει την 

επιχειρηματική ανάπτυξη του ατόμου . Υπάρχουν αναφορές στις 

οποίες φαίνεται ότι οι γυναίκες έχουν λιγότερες ευκαιρίες για 

επιχειρ ηματική καριέρα, ίσως λόγω λιγότερων διασυνδέσεων και 

μεγαλύτερων δυσκολιών στη συγκέντρωση παραγωγικών πόρων . 

Οι γυναίκες μπορεί να είναι προσανατολισμένες περισσότερο 

στην οικογένεια και λιγότερο στην αναζ11τηση οικονομικών 

στόχων και στην προσπάθεια επιχειρηματικ1Ίς ανόδου 

(Brιιsh, 1992). 

• Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση του επιχειρηματία είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας για την επιτυχία μιας επιχείρησης και έχει μελετηθεί 

σε μεγάλο βαθμό. Η εκπαίδευση συνδέεται με την κατάρτιση του 

ατόμου, την αυτοπεποίθηση, την ικανότητα αντιμετώπισης 

προβλημάτων, την αφιέρωση στους εργασιακούς στόχους και την 

πειθαρχία του. Για τον Bates ( l 985) η εκπαίδευση είναι άρρηκτα 
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συνδεδεμένη με την επιχειρηματικότητα. Η εκπαίδευση του 

επιχειρηματία είναι ένας από τους λίγους παράγοντες που 

αναμφίβολα σχετίζονται με την ανάπτυξη των επιχειρ11σεων 

(Storey, 1994 ). Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει θετική συσχέτιση 

μεταξύ της μόρφωσης του επιχειρηματία και της απόδοσης της 

επιχείρησης (Hoad and Rosko, 1964) . Σύμφωνα τους Barkham et 

al ( 1996) οι πτυχιούχοι επιχειρηματίες σε σύγκριση με τους μη 

πτυχιούχους είναι πιο πιθανό να εφαρμόσουν στρατηγικές 

επιλογές για την έρευνα της αγοράς και την εισαγωγή νέων 

προϊόντων. Η έρευνα των Cooper et al ( 1994) καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι το πτυχίο πανεπιστημίου έχει θετικό αντίκτυπο 

στην επιβίωση και την ανάπτυξη των επιχειρ11σεων διότι υπάρχει 

θετικ11 συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης του 

επιχειρηματία και της απόδοσης της επιχείρησης. Η τριτοβάθμια 

εκπαίδευση αυξάνει την ικανότητα του επιχειρηματία να 

αντεπεξέρχεται σε διάφορα παρουσιαζόμενα προβλ1iματα και να 

αντιλαμβάνεται τις ευκαιρίες που είναι σημαντικές για την 

ανάπτυξη της εταιρείας του . Η εκπαίδευση δημιουργεί νέες 

ευκαιρίες κα ι δυνατότητες, όπως είναι η συνειδητοποίηση και 

εφαρμογή ενεργειών για ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιά)ν 

με διαφορετικό τρόπο (Hirsowitz, 1992). Επίσης έρευνα των 

Cooper και Bruno ( 1977) σε επιχειρ11σεις υψηλής τεχνολογίας 

έδειξε ότι η επιτυχία οφειλόταν στο υψηλό μορφωτικό επίπεδο 

των επιχειρηματιών. 
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• Οικογένεια 

Το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει την επιχειρηματικ ή 

συμπεριφορά του ατόμου. Σε διάφορες έρευνες έχει αποδε1χθ εί ότι 

πολλά άτομα ασχολήθηκαν με τη δημιουργία και τη διοίκηση 

επιχειρήσεων επειδή είχαν γονείς που ήταν ήδη επιχειρηματίες και 

επηρεάστηκαν από αυτούς για τη μετέπειτα επαγγελματικ11 τους 

πορεία (Ronstadt, 1984; HiΙ"scl1 and Brιιsl1, 1984 ). Για τους Letz και 

Leband (1990) υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 

αυτοαπασχόλησης από άτομα με αυτοαπασχολούμενους γονείς. 

Εξηγούν το φαινόμενο αυτό ως «ανθρώπινο κεφάλαιο» που περνά 

από τη μια γενιά στην άλλη. Οι γονείς ενσταλάζουν στο 

μελλοντικό επιχειρηματία μια πρόωρη αίσθηση της ανεξαρτησi.ας 

και επιθυμία για έλεγχο (Hirsch and Brush, 19 84). Για τον 

McClelland ( 1961) οι οικογενειακές επιρροές καθορίζουν την 

ανάγκη για δημιουργία, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Ο Daνid McClclland, στην 

πρωτοποριακή του εργασία «The Achieνing Socicty» ( 1961 ), 

επιχείρησε να αποδείξει ότι το άτομο από την παιδική ηλικία 

διαπλάθει τη θέλησή του για επιτεύγματα ( «Need for achieνement» 

ή «Ν aclιieνen1ent»), η οποία αργότερα οδηγεί σε δημιουργικές 

ασχολίες, η σπουδαιότερη από τις οποίες είναι αυτή της 

επιχειρηματικότητας. Το οικογενειακό περιβάλλον με τη στάση 

του διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση της τάσης 

των ατόμων για επιχειρηματικότητα. Εάν ο τρόπος 

διαπαιδαγόηησης του παιδιού είναι θετικός για την ανάπτυξη της 
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επιθυμίας του για επιτεύγματα, τότε το παιδί, με την προϋπόθεση 

ότι η κοινωνία αποδίδει υψηλό κύρος στην επιχειρηματική 

καριέρα, θα παρακινηθεί να στραφεί στην καριέρα αυτή. Ως ορθό 

τρόπο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στα νεαρά 

άτομα, ο McCJe\land θεωρεί τη συμπεριφορά των γονέων που δεν 

είναι υπερπροστατευτική και που συνεχώς μεταδίδε ι στα παιδιά το 

συναίσθημα να θέτουν στόχους όλο και υψηλότερους και να 

προσπαθοί>ν να τους επιτυγχάνουν. Οι Scl1oon και Parsons (2002) 

έχουν υποστηρίξει την άποψη ότι τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα 

και οι φιλοδοξίες που εκδηλώνουν οι άνθρωποι σε μικρές ηλικίες 

(πχ. εφηβεία) είναι πιθανό να οδηγήσουν σε σωστές προβλέψεις 

για την τελικ1Ί επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Συνεπώς, πολλοί 

άνθρωποι που έχουν εκδηλώσει επιχειρηματικά ενδιαφέροντα στην 

εφηβικi1 τους ηλικία λόγω επιρροής από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον μπορούν να οδηγηθούν νωρίς στην έναρξη 

επιχειρηματικών δραστηριοτ1Ίτων. Το άμεσο περιβάλλον 

διαδραματίζε ι σημαντικό ρόλο για την πραγμάτωση της επιθυμίας 

να γίνουν κάποιοι επιχειρηματίες. Λπό εμπειρ ικές μελέτες έχει 

αποδειχθεί ότι: 

• Αν το οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον βοηθήσει 

χρηματικά τον επίδοξο επιχειρηματία, τότε η δυνατότητα 

του να ιδρύσει επιχείρηση αυξάνεται. 

• Αν αρκετά άτομα από το στενό κοινωνικό περιβάλλον του 

ατόμου έχουν επιτύχει ως επιχειρηματίες, τότε το άτομο 
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αυτό παίρνε ι ισχυρά ερεθίσματα, για να ακολουθi1σει 

επ ιχειρημα τιι-:11 καριέρα. 

• Η ο ικογενειακή οικονο μική κατάσταση έχει θ ετική και 

αρνητική επίδραση στη στροφή του ατόμου προς την 

επιχειρηματικότητα . Οι οικονομικές δυνατότητες της 

οικογένειας μπορε ί να ωθ1)σουν ευκολό τερα ένα νεαρό 

άτομο να σπουδάσει και να ακολουθ1)σει επιχειρηματική 1) 

άλλη καριέρα. Η κακή οικονομική κατάσταση της 

ο ικογένε ιας μπορεί να οδηγt)σει το άτομο στην εργασία από 

μικρή ηλικία. Σε αυτήν την περίπτωση το άτομο γίνετα ι 

περισσότερο ανεξάρτητο, κάτι που επιδρά θετικά στην 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητάς του. Β έβαια , σ ε πολλές 

περιπτώσεις, η κακή οικονομική κατάσταση μιας 

ο ικογένε ια ς στερεί στον επίδοξο επ ιχειρη ματία τα 

απαραίτητα για το ξεκίνημα του κεφάλα ια και μπορεί να 

αποτελέσει ανασταλτικό 11 και καθορ ιστικό παράγοντα 

καταστολής της επιθυμίας ίδρυσης μιας επιχείρησης. Ο 

τρόπος και η έκταση με την οποία επιδρά το επάγγελμα των 

γονέων που ασχολούνται με τις επιχειρ1iσεις στην καριέρα 

που θα ακολουθήσει ένα παιδί εξαρτάται από πολλές 

μεταβλητές οικονομική ς, κοινωνικ1)ς , αλλά και ιστορικής 

φύσης. Για παράδειγμα, εάν ο ι γονείς μιας χώρας 

προσπαθούν να δημιουργήσουν με το επάγγελμά τους 

καλύτερες οικονομικές συνθ1Ίκες για τα παιδιά τους σε 
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σχέση με τους γονείς άλλων χωρών, τότε αναμένεται να 

είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των ατόμων της εν λόγω χώρας 

που θα ακολουθήσουν το επάγγελμα των γονέων τους. Οι 

γονείς με την εμπειρία και τις γνωριμίες που έχουν από το 

επάγγελμα τους θα μπορέσουν να βοηθήσουν περισσότερο 

τα παιδιά τους να ασχοληθούν με αυτό. Ειδικότερα, όσον 

αφορά στην επιχε ιρηματικ11 καριέρα, αν οι γονείς 

προσπαθοί>ν να δημιουργ11σουν κάποια επιχείρηση όχι τόσο 

για τον εαυτό τους όσο για τα παιδιά τους , τότε θα πρέπει να 

αναμένεται ένα υψηλότερο ποσοστό παιδιών που 

ακολουθούν την καριέρα και το επάγγελμα των γονέων τους, 

αφού το ξεκίνημα αυτής της καριέρας δεν θα έχει τις 

συνηθισμένες δυσκολίες που συνοδεύουν πάντα την έναρξη 

καινούργιων εγχειρημάτων. Από την άλλη πλευρά , εάν οι 

γονείς είναι δυσαρεστημένοι από το επάγγελμα ή την 

επιχείρησή τους , ίσως να προσπαθήσουν να εμφυσήσουν μια 

απέχθεια για την καριέρα αυτή στο παιδί τους. Στον 

ελλην ικό χώρο υπάρχει η υποψία ότι η γενιά των γονέων 

μετά τον Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο επιθυμούσε για τα παιδιά 

τους την καριέρα του μισθωτού και μάλιστα του δημοσίου 

υπαλλήλου. 'Ενας από τους λόγους 11ταν ότι η αβεβαιότητα 

και οι γενικοί κίνδυνοι που είχαν οι ίδιοι αντιμετωπίσει 

ήταν τόσο μεγάλοι, ώστε να υπερτονίζεται η σημασία του 

σχετικά σταθερού εισοδ11ματος και να υποβαθμίζονται τα 

θετικά στοιχεία της επιχειρηματικής καριέρας. Ο Alexander 
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( 1964) σε μια από τις πρ{υτες έρευνες που έγιναν στην 

Ελλάδα για την επίδραση του επαγγέλματος των γονέων 

στην επιλογή της καριέρας των παιδιών έδειξε ότι από τους 

Έλληνες βιομήχανους των αρχcον της δεκαετίας του 1960 το 

30% περίπου προέρχονταν από πατέρα βιομήχανο. 

Αποτελέσματα αντίστοιχων, περισσότερο πρόσφατων, 

ερευνών που έχουν διεξαχθεί σε άλλες χώρες, έχουν δείξε ι 

ότ ι σε ποσοστό άνω του 60% οι νέοι επιχειρηματίες 

προέρχονται από γονείς που ήταν επιχειρηματί.ες. 

• ΠροΟπηρεσία- Εμπειρία Επιχειρηματία 

Η επαγγελματική εμπειρία και η προϋπηρεσία είναι παράμετροι 

που διαμορφώνουν την πορεία του επιχειρηματία. Η προϋπηρεσία 

του επιχειρηματία και τα χρόνια ενασχόλησής του με την 

επιχειρηματικότητα μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 

επιτυχία του. Σύμφωνα με τον Ronstadt (1984) όταν κάποιος 

ξεκινήσει την ενασχόλησή του με επιχειρηματικές 

δραστηριότητες σε μικρή ηλικία έχει περισσότερες πιθανότητες 

επιτυχίας. Όσο πιο πολλά χρόνια δηλαδή ασχολείται κι:'.ιποιος με 

το επιχειρηματικό γίγνεσθαι τόσο περισσότερες είναι και οι 

πιθανότητες επιτυχίας του. Ο Reynolds ( 1987) σε έρευνα του για 

τις υψηλά αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι περισσότερες από αυτές είχαν ιδρυθε ί από 

άτομα που είχαν σχετικ1i με το αντικείμενο εμπειρία . Η 

προηγούμενη εμπειρία του επιχειρηματία καθώς και η ομοιότητα 
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των παλαιών με τις νέες του δραστηριότητες έχουν καταλυτική 

σημασία για την επιβίωση και την επιτυχία των επιχειρi1σεων 

(Perren ,2000; Bruderl et al, 1992). 

• Δυσαρέσκεια από προηγούμενο επάγγελμα 

Ο B1Όckl1aιιs (1980) βρήκε μετά από έρευνα ότ ι η 

επαγγελματικ1Ί δυσαρέσκεια «ωθεί» τα άτομα στην ανάπτυξη 

δικ11ς τους επιχειρηματικής προσπάθειας . Διαπίστωσε επίσης, ότι 

όσο μεγαλύτερη είναι η δυσαρέσκεια της προηγούμενης εργασίας 

του ατόμου, τόσο πιθανότερη είναι η επιχειρηματική του 

επιτυχία. 

Λειτουργία επιχείρησης 

Οι στρατηγικές επιλογές του επιχειρηματία σχετικά με τρόπο 

λειτουργίας της επιχείρησης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Για 

παράδειγμα η προσπάθεια για καινοτομία, η εφαρμογή των 

τεχνολογιιcό)ν αλλαγό)ν και η προσέγγιση νέων αγορό)ν έχουν 

σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση και την επιχειρηματική επιτυχία. 

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία 

σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά και τις δράσεις του ίδιου του 

επιχειρηματία, όπως είναι οι αποφάσεις που λαμβάνει, οι στρατηγικές 

που εφαρμόζει και ο τρόπος με τον οποίο ασκεί την ηγεσία. Σημαντικό 

ρόλο επίσης παίζει η δικτύωση των επιχειρηματιών. Χαρακτηριστικά 

της επιχείρησης που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την επιτυχία ε ίναι 
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το μέγεθος και τα έτη λειτουργίας, η ηλικία, η τοποθεσία, το ε ίδος του 

κλάδου στον οποίο ανήκει . 

• Καινοτομία κα ι εφαρμογή των επιτευγμάτων της τεχνολογίας 

Σύμφωνα με το Schumpeter ( 1934) η ανάπτυξη μιας επιχείρησης 

συνδέεται με την ικανότητά της στη δημιουργία καινοτομίας. Ο 

κύριος προσανατολισμός του επιχειρηματία είναι η επιτυχία της 

δημιουργίας «νέων συνδυασμών». Κατά τον ορισμό της 

καινοτομίας στη βιβλιογραφία κάποιοι συγγραφείς δίνουν 

έμφαση στη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και 

τεχνολογικών διαδικασιών (Lumpkin and Dcss, 1996), άλλοι την 

ερμηνεύουν ως αποτέλεσμα της δημιουργικής πλευράς του 

ατόμου (An1abile, 1988) ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι σχετίζεται 

με τη δημιουργία και την εφαρμογή νέων ιδεών (West and Faπ, 

1990). Οι νέες ιδέες δεν είναι απαραίτητο να αποτελούν απόλυτη 

πρωτοτυπία για τη σχετική ομάδα, την αγορά και το περιβάλλον 

στο οποίο απευθύνονται. Αρκεί να εφαρμόζονται εκεί για πρώτη 

φορά. Σύμφωνα με το Schumpeter (1934) ο ι επιτυχημένοι 

επιχειρηματίες έχουν την ικανότητα να ανακαλt)πτουν ευκαιρίες 

που άλλοι δε μπορούν να διακρίνουν. Η καινοτομία ή αλλιώς η 

επιτυχής εμπορικi1 εφαρμογή των ιδεών σε προϊόντα 1) υπηρεσίες 

είναι ένας από τους κύριους οδηγούς της σύγχρονης οικονομίας. 

Ο Mitton (! 989) υποστηρίζει ότι η καινοτομία βρίσκεται στο 

επίκεντρο της επιχειρηματικότητας και αποτελεί στοιχειcοδες 

επιχειρηματικό χαρακτηριστικό. Για τους Winslow και Soloιnon 
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( l 993) η δημιουργικότητα είνα ι ταυτόσημη με την 

επιχειρηματικότητα. Όποιοι επιχειρηματίες είναι γενικά θετικοί 

στην ανάληψη κινδύνων είναι πιο πιθανό να διαθέσουν τους 

πόρους τους για την καινοτομία και την εφαρμογtΊ τεχνολογικών 

αλλαγών. Οι επιχειρηματίες πρέπει να είναι σε θέση να 

προβλέπουν τις πιθανές μελλοντικές τεχνολογικές προόδους και 

όχι μόνο να γνωρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας 

(Νaιιιηes, 1978). Οι Tushιnan και Anderson (1986) θεωροί>ν ότι 

οι τεχνολογικές αλλαγές, που εντείνουν 1) περιορίζουν τις 

διάφορες ανταγωνιστικές ικανότητες, δημ ιουργούν ευκαιρίες που 

μπορούν να αξιοποιηθούν από τους επιχειρηματίες. Για 

παράδειγμα , η χρ1)ση του διαδικτύου διευκολύνει την 

επικοινωνία των επιχειρi1σεων , την ανταλλαγή πληροφοριών και 

τη δημιουργία αποτελεσματικών επιχειρηματικών επαφ(\>ν με 

χαμηλό κόστος. Επίσης σημαντικά είναι τα οφέλη και οι 

ευκαιρίες που μπορεί να εμφανιστούν από την εφαρμογή του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων 

με τους πελάτες, η βελτίωση της εταιρ ικής εικόνας, η αύξηση 

των ανταγωνιστικών δυνατοτήτων και η πιο εύκολη πρόσβαση σε 

νέες αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο (Fariselli et al, 1999). Η 

καινοτομία και η εφαρμογιi της τεχνολογικής προόδου στις 

επιχειρήσεις όμως, δεν αρκούν για την επιτυχία αν απουσιάζει το 

επιχειρηματικό πνεύμα. Για παράδειγμα, οι περισσότερες 

καινοτομίες που εισ1Ίχθησαν στην αγορά των υπολογιστών από τη 

Macintos l1, χρησιμοποιήθηκαν αργότερα και έγιναν εμπορικές 
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επιτυχίες από τη Microsoft στο λειτουργικό σύστημα Windows 

(Holcombe,2003 ). Παρόλο που κάπο ιο ι επιχειρηματίες 

καινοτομούν δεν είναι βέβαιο ότι θα επιτύχουν. Αν δεν έχουν την 

απαραίτητη διορατικότητα ή αν προβούν σε λανθασμένους 

χειρισμούς, τότε μπορεί να επιτρέψουν σε άλλους να 

εκμεταλλευθούν επιχειρηματικά τις καινοτομίες τους. 

• Προσανατολισμός αγοράς-διεθνοποίηση 

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία οι επιχειρήσεις που 

εξυπηρετούν τις τοπικές αγορές αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς 

με τις τοπικές κοινωνίες , αποκτούν ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα και μπορούν να καλύπτουν γρήγορα και 

αποτελεσματικά τις εμφανιζόμενες καταναλωτικές ανάγκες. Σε 

πολλές περιπτώσεις όμως η διεθν1Ίς επέκταση των εταιρειcον 

οδηγεί σε ευκαιρίες για πιο εύκολα κέρδη (Fateωi , 1984 ). Η 

επιχειρηματική ανάπτυξη και η επιτυχία σε πολλές περιπτ cί)σεις 

εξαρτάται από τη στρατηγ ική ευελιξία και την ικανότητα της 

αλλαγής των αγορών - στόχων των επιχειρf1σεων . Παράδειγμα 

αλλαγής αγοράς-στόχου μπορεί να είναι η εισαγωγή νέων 

προϊόντων σε νέες αγορές. Επειδf1 σε παγκόσμια κλίμακα 

υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για ανάπτυξη σε διαφορετικές 

αγορές, πολλές επιχειρ1Ίσεις θεωρούν ότι είναι ευκολότερο να 

επωφεληθούν από τις δημιουργούμενες οικονομίες κλίμακας, να 

δημιουργ1Ίσουν νέες ικανότητες και να κερδίσουν σημαντικά 

πλεονεκτήματα κόστους (Kitη et al, 1993 ). 
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• Πηγές Χρηματοδότησης 

Μείζονος σημασίας για την επιχειρηματική επιτυχία είναι οι 

παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό χρηματοδοτικής 

υποση1 ριξης. Η ύπαρξη χρηματικού κεφαλαίου είναι η 

κινηη1ριος δύναμη της επιχείρησης. Η ανυπαρξία χρηματικού 

κεφαλαίου ιΊ χρηματοδότησης είναι σε πολλές περιπτcί)σεις λόγος 

εγκατάλειψης των νέων επιχειρηματικό)ν σχεδίων . (B l anchtΊower 

and Oswald ,1998; Holtz-Eakin et al,1994). 

• Μέγεθος και έτη λειτουργίας 

Το μέγεθος είναι ένα σημαντικό στοιχείο της οργανωτικής 

δύναμης των επιχειρήσεων . Ενώ οι μεγάλες εταιρείες ελέγχουν 

τους πόρους που τους επιτρέπουν να αντισταθούν στις 

εξωτερικές πιέσεις, οι μικροί οργανισμο ί που έχουν στη δ ιάθεσ11 

τους λιγότερους πόρους, είναι περισσότερο επιρρεπείς στις 

πιέσε ις που δέχονται από το περιβάλλον τους (Meznar and 

Nigh, 1995). 

• Νομική μορφ-11 

Η νομική μορφή που έχουν οι εταιρείες παίζει πολύ σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη και την επιτυχία τους. Οι ανώνυμες 

εταιρείες αναπτύσσονται γρηγορότερα από τις εταιρείες άλλων 

νομικό)ν μορφών (Dietmar, 1998). Είναι πολλοί οι λόγο ι που 

μπορούν να εξηγήσουν αυτό το γεγονός. Για παράδειγμα, στις 

ανώνυμες εταιρείες υπάρχει το δικαίωμα έκδοσης και πώλησης 
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μετοχών πράγμα που δ ίνει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου 

ενισχύοντας έτσι την επέκταση των διάφορων επιχειρηματ1κών 

δραστηριοτήτων. 

• Κλάδος 

Η επιτυχία και 11 ανάπτυξη των εταιρειών εξαρτάται από τον 

κλάδο στον οποίο ανήκουν . Όταν μια επιχείρηση αν11κε ι σε ένα 

κλάδο όπου επικρατούν έντονες ο ικονομίες κλίμακας τότε 

αναμ ένεται να εμφανίσε ι υψηλούς δε ίκτες ανάπτυξης. Αντίθ ετα, 

επ ιχειρήσεις που ανήκουν σε κλάδους που χαρακτηρίζονται από 

χαμηλι)ς έντασης οικονομίες κλίμακας ε μφανίζουν χαμηλούς 

δείκτες ανάπτυξης (Aιιdretsch , 1995). 

• Συνεργασίες-Συμμαχίες 

Οι δυνατο ί κοινωνικοί και ο ικονομικοί δεσμο ί μπορούν να 

οδηγήσουν σε σημαντικές συνεργασίες κα ι επιτυχίες. Σί>μφωνα 

με την οικονομική θεωρία οι συνεργασίες και οι συμμαχίες είναι 

απαραίτητες για τη μείωση των κινδύνων, τον καταμερισμό ή τη 

με ίωση του κόστους, το άνοιγμα νέων αγορών, τη δημιουργία 

νέων προϊόντων. υπηρεσιό)ν και δ ιαδικασιcον. Υπάρχουν πολλά 

παραδείγματα υψηλά αναπτυγμένων εταιρειών σε διάφορες χώρες 

στα οποία φαίνετα ι η σημασία των επιχειρηματικών συνεργασιών 

και συμμαχιών (OECD,2000). 
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2.9.4.2 Επιχειρηματικό περιβάλλον 

Σύμφωνα με τον Timnιons (1994) αυτό που χρειάζεται η 

επιχειρηματικότητα για την ανάπτυξ11 της είναι ένα ευνοϊκό περιβάλλον 

στο οποίο συνδυάζονται κοινωνικά , πολιτικά και εκπα ιδευτικά 

χαρακτηριστικά. Η επιρροή των παραγόντων του περιβάλλοντος μέσα 

στο οποίο δρα η επιχε ίρηση είναι πολύ σημαντικιΊ . Για παράδε ιγμα, η 

επιτυχία μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες όπως η κατάσταση της 

οικονομίας και των κεφαλαιαγορών κατά το χρόνο ίδρυσης της 

εταιρείας, οι δράσε ις και οι στρατηγικές των ανταγωνιστών , οι αλλαγές 

των κυβερνητικcί)ν πολιτικών στους κανονισμούς που μπορεί να 

εμποδίζουν τη δημιουργία νέων r.γχειρημάτων και προϊόντων, οι 

γενικότερες ο ικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες. Υπάρχουν 

συγκεκριμένες υποδομές που διευκολύνουν την επιχειρηματική 

συμπεριφορά. Τέτο ιου είδους υποδομές σχι:τίζονται με τις 

οικονομικές , πολιτικές, νομικές, οργανωτικές και κοινωνικές συνθήκες 

που χαρακτηρίζουν την κο ινωνία. 

• Περιβάλλον 

Σύμφωνα με μελέτες που έγιναν σε μεγάλες οικονομίες (κυρίως στις 

Η . Π.Α ) έχει αποδειχθεί ότι η επιχειρηματικότητα επηρεάζεται από 

ορισμένες ο ι κονομικές μεταβλητές, που βρίσκονται σε δεδομένο τοπικό 

περιβάλλον. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκέντρωση των 

επιχειρηματιών σε έναν τόπο είναι οι εξi1ς: 

• Η δυνατότητα εύρεσης κεφαλαίων για την ίδρυση δυναμικ cί)ν 

επιχει.ρ11σεων. Τα κεφάλαια αυτά συνήθως προέρχονται από 
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• 

• 

• 

άλλους επιχειρηματίες, που βρίσκονται σε αυτ11 την περιοχή 

και έχουν επιτύχει. 

Η παρουσία επιτυχημένων επιχειρηματιό)ν κινεί το ενδιαφέρον 

και προσελκύει επίδοξους επιχειρηματί.ες να ακολουθήσουν τα 

β11ματά τους. Αυτό οδηγεί σε άνθηση μιας συγκεκριμένης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας ακόμη και σ' έναν πολύ 

μικρό τόπο. 

Η συγκέντρωση και ευκολία εξεύρεσης ειδικού τεχνικού 

προσωπικού σε κάποια περιοχ11 ευνοεί τη συγκέντρωση των 

επι χε ιρη ματ ιcον. 

Η ί'παρξη σε έναν τόπο υποδομής, δυνατότητας και ευκολίας 

πρόσβασης στους προμηθευτές και πελάτες. Η παρουσία 

κατάλληλου και επαρκούς «εδάφους)> για την ίδρυση 

επιχειρήσεων και η ύπαρξη άλλων αναγκών υποδομής 

επηρεάζουν τη συγκέντρωση των επιχειρ1Ίσεων. 

• Η έννοια της κρατικ11ς οικονομικής πολιτικής για την 

εμφάνιση της επιχειρηματικότητας σε κάποια περιοχή. Στην 

Ελλάδα, για παράδειγμα, έγινε προσπάθεια με τους διάφορους 

αναπτυξιακούς νόμους (όπως οι l 262/ 82 και l 892/90) να 

συγκεντρωθεί η επιχειρηματικότητα σε περιοχές που 1Ίταν είτε 

υποανάπτυκτες ή έπρεπε να ενδυναμωθεί το στοιχείο της 

εθνικής παρουσίας. 

• Η απόσταση από τα πανεπιστημιακά και άλλα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. Η εγγύτητα των ιδρυμάτων αυτών σε μια περιοχ1Ί 

όχι μόνο παρέχει ειδικευμένο προσωπικό, αλλά και αρκετοί 
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επιχειρηματίες προ έρχονται κατευθείαν από τα ιδρύματα 

αυτά. 

• Ο ικονομικό περιβάλλον 

Οι επιχειρηματίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις οικονομικές 

διακυμάνσεις του περιβάλλοντος και να γνωρίζουν τα κύρια συστατ ικά 

της αγοράς μ έσα στην οποία δραστηριοποιούνται. Βασικά στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν ένα οικονομικό σύστημα μπορεί να είν αι ο ι ελεύθερα 

κυμαινόμενες τιμές στις αγορές των αγαθών, του κεφαλαίου και της 

εργασίας, ο ι δυνατότητες ιδιωτικής ιδιοκτησίας, τα ισχυρά κίνητρα 

κερδοφορίας , η περιορισμένη φορολογία και η περιορ ισμένη 

κυβερνητική παρέμβαση. Κάθε ένα από τα παραπάνω αποτελεί κίνητρο 

για ιδιωτική πρωτοβουλία και βοηθά στη δημιουργία δραστηριοτί1των 

αξίας από τη χρήση των περιορισμένων οικονομικών πόρων. Τα 

οικονομικά συστήματα ενθαρρύνουν περισσότερο την 

επιχειρηματικότητα όταν είναι αναπτυγμένα γύρω από τη θεσμική 

αυτονομία, τον ανταγωνισμό μεταξύ των κεφαλαιουχικών πηγών, τα 

ανταγωνιστικά επιτόκια, τα σταθερά νομίσματα , τις καλά 

υποστηριγμένες ασφάλειες καταθέσεων και τις μεγάλες ιδ ιωτικές 

επενδύσεις (Biι·c\1 , 1981 ). Τέτοιες περιστάσεις βοηθούν στην εφαρμογή 

ποικίλων επενδυτικό)ν στρατηγικών εκ μέρους των χρηματοδοτικ(ον 

οργανισμών , αλλά και δίνουν ώθηση στη δημιουργία νέας μορφ11ς 

επενδύσεων και διαφορετικών χρηματοδοτικών μηχανισμών. Κατά 

συνέπεια , τ ο ευέλικτο και σ ωστά δ ιαρθρ ωμένο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα ευνοε ί τα άτομα στην εξέλιξη των επ ιχειρηματικών τους 
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δραστηριοτήτων. Οι επιχειρηματίες χρειάζεται να γνωρίζουν τις 

δυνάμεις και τις αδυναμίες της οικονομίας στα πλαίσια της οποί.ας 

αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις τους με σκοπό την πρόβλεψη των 

μελλοντικών τάσεων . Επίσης, θα πρέπει να θέτουν σε εφαρμογή τις 

επιχειρηματικές τους ιδέες κατά τη χρονική στιγμή που οι συνθ1iκες της 

αγοράς το επιτρέπουν. Για παράδε ιγμα, οι εποχιακοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τη ζήτηση των σχετιζόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με 

την τουριστική β ιομηχανία είναι καθοριστικής σημασίας για την 

επιλογ11 του χρόνου έναρξης ll επέκτασης νέων επιχειρηματικ<ον 

εγχειρημάτων στον κλάδο (NauΠΊes, 1978). Το επιχειρηματικό πνεύμα 

που κυριαρχεί σε μια κοινωνία είναι ένας από τους βασικότερους 

μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης και η οικονομική πολιτική πρέπει να 

ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα . Η δημιουργία και ανάπτυξη 

μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων έχει παρατηρηθεί ότ ι 

οδηγεί σε ευνοϊκά οικονομικά αποτελέσματα για τους εξής λόγους: 

• Για να εισαχθεί μια καινοτομία από μια μεγάλη επιχείρηση θα 

πρέπει αυτή να εξασφαλίσει μεγάλο όγκο παραγωγ1Ίς ώστε να 

εκμεταλλευθεί τις οικονομίες κλίμακας που διαθέτει. Μια μικρ1i 

επιχείρηση, για να εισάγει μια καινοτομία θα αρκεσθεί. σε 

χαμηλότερο όγκο παραγωγής. Αυτό δείχνει ότι οι μικρές και 

μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις μπορούν να εισάγουν 

περισσότερες καινοτομίες από ό,τι οι μεγάλες και αυτό αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. 

• Η ενδεχομένως κακή οικονομικιi κατάσταση μιας μεγάλης 

επιχείρησης αποτελεί μεγάλο βάρος για το σύνολο της 
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• 

Η 

οικονομίας και μια υποχρέωση οικονομικ11, κοινωνική που πρέπει 

να αντιμετωπιστεί. Η πίεση που εξασκεί μια μεγάλη επιχείρηση 

στην κυβέρνηση και το σύνολο της κοινωνίας για τη σωτηρία της 

είναι πολύ ισχυρ1~. Εάν όμως κάποιες μικρές επιχειρήσεις 

αποτύχουν για διάφορους λόγους, η επιβάρυνση για το σύνολο 

της κοινωνίας θα είναι σχετικά μικρ11. 

Τα τελευταία χρόνια σε ορισμένες προηγμένες οικονομίες το 

μεγαλί>τερο μέρος των νέων θέσεων εργασίας προ11λθε από τις 

μικρές και μεσαίου μεγέθους ατομικές επιχειρi1σεις . 

ύπαρξη ευνοϊκού οικονομικού περιβάλλοντος για την 

επιχειρηματικότητα βασίζεται στην εφαρμοζόμενη οικονομικ1Ί και 

κοινωνικi1 πολιτική. Η οικονομική και κοινωνικi1 πολιτική μπορεί με 

πολλούς τρόπους να γίνει μοχλός ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας 

σε μια κοινωνία . Μερικοί από τους τρόπους αυτούς είναι οι εξής: 

• αναδιάρθρωση του φορολογικού συστήματος υπέρ των 

μικρών επιχειρήσεων 

• μείωση της γραφειοκρατίας 

• ευνοϊκοί όροι αντιμετώπισης των μικρών 

επιχειρηματιών από το τραπεζικό σύστημα 

• αύξηση και βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

στους επιχειρηματίες 

• αλλαγή στον προσανατολισμό της ακαδημαϊκ1Ίς έρευνας 

και δ ιδασκαλίας και παροχή των απαιτούμενων 

γν(οσεων για την ίδρυση και ανάπτυξη επιχειρ1Ίσεων. 

108 



• Πολιτισμικό Περιβάλλον 

Υποστηρίζεται η άποψη ότι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την κουλτούρα κα ι τις 

πολιτισμ ικές συνθ1Ίκες που επικρατούν μέσα σε μια κοινων ία. 

Σύμφωνα με τους Lee και Peterson (2000) - οι οποίο ι έχουν 

δημιουργήσει ένα μοντέλο που συνδέει τους πολιτισμικούς, 

οικονομικούς, πολιτικούς, νομοθετικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες με την επιχειρηματικότητα - η εθνική κουλτούρα 

επηρεάζει τα επίπεδα εξέλ ιξης της επιχειρηματικότητας. Η 

επιχε ιρηματικότητα φα ίν εται ότ ι είναι συμβατ11 με τις συν1Ίθε ιες 

που επικρατούν σε ορισμένες κοινωνίες παρά σε άλλες. Για τον 

Weber οι διαφορές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες από μ ια 

κοινωνία σε μια άλλη μπορούν να εξηγηθούν από πολιτιστ ικούς 

και θρησκευτικούς λόγους (Thomas and Muelleι-,2000). Πολλές 

έρευνες ενδιαφέρονται για τους παράγοντες τις ιδιοσυγκρασίας 

του ατόμου που οδηγοίιν στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας. Παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω 

όπως η ανάγκη για επιτυχία, ο ατομισμός και η εσωτερική 

ανάγκη ελέγχου, οδηγούν στη δημιουργία των ατομικcον 

χαρακτηρ ιστικών εκείνων που συμβάλλουν στην προώθηση της 

καινοτομίας και στον επ ιχειρηματικό προσανατολισμό μιας 

κοινωνίας . Για παράδειγμα μπορε ί να υποστηριχθε ί ό τι κοινωνίες 

που δίνουν έμφαση στην ανάγκη για δημιουργία μπορούν να 

επιδείξουν μεγαλύτερα επίπεδα επιχειρη ματικότητας . Υπάρχουν 

έρευνες που υποστηρίζουν ότι ο ι επιχειρηματίες εμφανίζουν 
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ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά ανεξάρτητα από την κουλτούρα 

της κοινωνίας στην οποία ανήκουν. Οι επιχειρηματίες 

ανεξάρτητα από την εθνικότητα και πολιτισμικό τους υπόβαθρο 

χαρακτηρίζονται από μια προβλέψιμη ομάδα αξιών που 

διαφέρουν από τα άτομα που βρίσκονται σε μη επιχειρηματικ11 

τροχιά (McGrath et al, 1992). Παρόλα αυτά, τα ατομικά 

χαρίσματα δε μπορούν να ερμηνευτούν και να μετατραπούν σε 

αποτελεσματικές δραστηριότητες αν το ευρύτερο περιβάλλον δεν 

ευνοεί την ανάπτυξή τους (Baugl1 et al,2003). Όσο χαρισματικός 

και αν είναι ένας επιχειρηματίας είναι δύσκολο έως αδύνατο να 

αναπτύξει τις δυνατότητές του αν δε βρίσκεται μέσα στο 

κατάλληλο περιβάλλον. Οι επιχειρηματίες είναι στην 

πραγματικότητα εξαρτημένοι από τους θεσμικούς κανονισμούς 

που επικρατούν σε μια χώρα και διευκολύνουν 11 περιορίζουν τη 

δημιουργία νέων εγχειρημάτων (Busenitz et al,2000). 

• Εκπαιδευτικό περιβάλλον 

Σε πολλές αναπτυγμένες χώρες (λχ αγγλοσαξονικές) υπάρχουν 

εκπαιδευτικά συστήματα που υποστηρίζουν και προάγουν την 

επιχειρηματικότητα. Μαζί με τις φυσ ικές υποδομές προσφέρουν 

εκπαιδευτική υποστήριξη, όπως είναι τα διάφορα επιμορφωτικά 

προγράμματα και η σχετικ11 πανεπιστημιακ1Ί εκπαίδευση . Επίσης, 

δίδεται στους ενασχολούμενους με τις επιχειρ11σεις η δυνατότητα 

απόκτησης βασικών γνώσεων πάνω σε σημαντικούς χώρους της 

οικονομίας και της διοίκησης όπως το μάρκετινγκ, η φορολογία, 
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οι εξαγωγές και η χρηματοδότηση (Morris , 1998). Αξίζει να 

αναφερθεί ότι πολλές χώρες της ανατολικi1ς Ασίας έχουν 

επενδύσει στην επέκταση των διαθέσιμων φυσικό)ν και 

εκπαιδευτικών πόρων (Wi1kinson, 1994 ). 

• Πολιτικό σύστημα 

Το πολιτικό σύστημα μπορεί να ενθαρρύνει το επιχειρηματικό 

πνεύμα όταν βασίζεται στην ελευθερία της επιλογής, το σεβασμό 

των ατομικών δικαιωμάτων, την εφαρμογ11 των δημοκρατtΚ(ΟV 

κανόνων και στηρίζεται σε μια σειρά ελέγχων και ισορροπιών 

μεταξύ των εκτελεστικών, νομοθετικών και δικαστικών εξουσιcί)ν 

(Friedman, 1982). Επιπλέον, τα πολιτικά κίνητρα για τη βελτίωση 

και την υποστήριξη των επιχειρηματικό)ν συμπεριφορών (λχ . 

φορολογικά κίνητρα) εξυπηρετούν τη δημιουργία και την 

ανάπτυξη των επιχειρηματικών εγχειρημάτων (Wi1lis, 1985). 

• Διαθεσιμότητα των παραγωγικών πόρων 

Η διαθεσιμότητα των παραγωγικών πόρων είναι ένα από τα 

πιθανά εμπόδια εισόδου στους διάφορους επιχειρηματικούς 

κλάδους. Πολλές εταιρείες ελέγχουν τις πρό)τες ύλες και με 

αυτόν τον τρόπο μειώνουν τον ανταγωνισμό. Η πρόσβαση στους 

παραγωγικούς πόρους είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την 

έναρξη αλλά και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας . Ο 

επιχειρηματίας πρέπει να είνα ι βέβαιος ότι οι παραγωγικοί πόροι 
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είναι διαθέσιμοι στην ποσότητα και στην τιμή που μπορούν να 

οδηγ1Ί σουν στην επιτυχία (Naumes, 1978). 

• Θεσμικό πλαίσιο 

Η θεσμική οργάνωση της πολιτείας είναι ένας σημαντικός 

θετικός παράγοντας που ευνοεί την επιτυχία της 

επιχειρηματικότητας. Το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

λειτουργούν οι διάφορες επιχειρήσεις έχει σχέση με τις 

υπάρχουσες κατηγορίες νομικής μορφi1ς, τη δυνατότητα 

δημιουργίας εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, τη διασφάλιση 

της εφαρμογ1Ίς των συμβάσεων, την προστασία των δικαιωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, τη δυνατότητα πτώχευσης και την επιβολiΊ 

ισχυρών περιορισμών σε μονοπωλιακές πρακτικές (Morris and 

Lewis, 1995). Αυτές οι ρυθμίσεις ενθαρρύνουν τη δυνατότητα 

λήψης διακινδυνευμένων αποφάσεων και προλαμβάνουν πολλά 

εμπόδια στη δημιουργία και την εξέλιξη νέων προϊόντων κα ι 

διαδικασιών. 

• Υποδομές 

Οι συνθήκες που βοηθούν στο επιτυχημένο σύστημα Jogistics 

των εταιρειών, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη δρόμων, λιμένων , 

αερολιμένων, εξελιγμένων επικοινωνιακών συστημάτων και 

σωστά δομημένων δικτύων διανομ11ς, διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας (Aldrίch , 1990). 
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Όπου υπάρχουν τέτοιες υποδομές, τα κίνητρα εφαρμογ11ς νέων 

μεθόδων κα ι τεχνολογ ιών και οι δυνατότητες για τον εντοπισμό 

και την εξυπηρέτηση των αναγκό)ν της αγοράς είναι 

περισσότερα. 

• Το μέγεθος της αγοράς 

Ο Adan1 S1ηith στον Πλούτο των Εθνά)ν υποστηρίζε ι ότι ο 

καταμερισμός της εργασίας εξαρτάται από το μέγεθος αγοράς. 

Εξηγεί ότι η αί>ξηση της εξειδίκευσης στις διαδικασίες 

παραγωγi1ς των επιχειρήσεων οδηγεί στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη. Η 

δυνατότητα εξειδίκευσης, όμως, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

την έκταση της αγοράς. Έτσι, ένας από τους παράγοντες που 

δημιουργούν επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι μια αύξηση στο 

μέγεθος της αγοράς (Holcombe, 2003 ). Η αγορά μπορεί να 

επεκταθεί για παράδειγμα λόγω αύξησης του πληθυσμοί>, 

αύξησης του κατά κεφαλi1ν ΑΕΠ, μείωσης του κόστους των 

μεταφορών και των επικοινωνιών . Κάθε ένας από αυτούς τους 

παράγοντες που αυξάνουν το μέγεθος της αγοράς, βοηθούν στην 

ανάπτυξη των συνθηκών του περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και 

επιτυχία της επιχειρηματικότητας. 

• Ανακατατάξεις στο περιβάλλον-τεχνολογικές αλλαγές 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο τεχνολογικό , οικονομικό, 

ανταγωνιστικό , νομικό και κοινωνικό περιβάλλον δημιουργούν 
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απειλές αλλά και ευκαιρίες για τους ενασχολούμενους με την 

επιχειρηματικότητα. Οι ανακατατάξεις στο περιβάλλον μέσα στο 

οποίο λειτουργούν οι επιχειρt1σεις οδηγούν στη δημιουργία νέων 

προϊόντων και τεχνολογικών καινοτομιών. Η επιχειρηματική 

διαδικασία ενθαρρύνεται μέσα σε συνθ1Ίκες περιβαλλοντικών 

ανακατατάξεων. Όσο πιο δυναμικό, ανταγωνιστικό και 

ετερογενές είναι το περιβάλλον τόσο πιο ψηλό είναι το επίπεδο 

της καινοτομίας, της ανάληψης κινδύνων και της εμφάνισης 

δυναμικών συμπεριφορά)ν (Miller and Friesen, 1982). Οι Britain 

και FΓeedn1an (1980) υποστηρίζουν ότι οι τεχνολογικές και οι 

δημογραφικές αλλαγές δημιουργούν ευκαιρίες για όσους έχουν 

τις ικανότητες να τις αντιληφθούν και να τις εκμεταλλευθαύν. Η 

διαρκής αλλαγή του επιχειρηματικο'ί> περιβάλλοντος επηρεάζει 

θετικά την ανάπτυξη και την επιτυχία της επιχειρηματικότητας. 

Σε ένα περιβάλλον που δεν επικρατούν αλλαγές απουσιάζει η 

ανάγκη της δυναμικής και δημιουργικής αντιμετώπισης των 

μεταβαλλόμενων συνθηκών. Υπάρχουν λιγότερες ανταμοιβές για 

την καινοτόμο συμπεριφορά, καθώς και λιγότερες κυρό)σεις για 

την αποτυχημένη καινοτομία. Αντιθέτως, οι επιχειρ1Ίσεις των 

οποίων η επιβίωση εξαρτάται από μια αποτελεσματική απάντηση 

στις μεταβολές της αγοράς, βασίζονται στην καινοτομία και το 

δημιουργικό πνεύμα . 
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2. 1 Ο Επίλογος 

Για την αντψετό)πιση των διαρθρωτικών προβλημάτων μιας οικονομίας 

επιβάλλεται η πραγματοποίηση επενδύσεων σε υλικό και σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο, καθώς και η καλλιέργεια ενός γενικότερου κλίματος 

ευνοϊκού για την έρευνα και την επιχειρηματικότητα. Στο κεφάλαιο 

αυτό γίνεται περιγραφή της έννοιας της επιχειρηματικότητας η οποία 

μπορεί να αποτελέσει ένα από τα κύρια εργαλεία οικονομικ1Ίς 

ανάπτυξης μιας χώρας. Η ανασκόπηση της διεθνούς β ιβλιογραφίας 

αποκαλύπτει μια πληθόψα ορισμών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων 

για την επιχειρηματικότητα και τον επιχειρηματία. Τα κίνητρα της 

επιχειρηματικότητας είναι πολλά, όπως και τα εμπόδ ια. Γίνεται επίσης 

μια περιγραφή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ελλάδα 

και του ρόλου που διαδραματίζουν στην ελλην ικ1Ί οικονομί.α και 

κοινωνία. Από τις ανωτέρω παραγράφους γίνεται αντιληπτό ότι η 

δυνατότητα του ατόμου να ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις μειcονεται από 

καταστάσεις όπως κοινωνικοί φραγμοί που εμποδ ίζουν τον 

επιχειρη ματία να προσεγγίσει τους διάφορους οικονομικούς πόρους. 

Επίσης, η δυνατότητα του ατόμου να ασχοληθεί με την 

επιχειρηματ ικότητα ως μέλος μ ιας διο ικητικής ομάδας ή κάτοχος δικ1Ίς 

του επιχείρησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων 

είνα ι το ο ικογενε ιακό περιβάλλον και η εκπαίδευση. Η επιχειρηματικιΊ 

επιτυχία μπορεί να έχε ι ως αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας, 

της παραγωγικότητας, του αριθμού των εργαζομένων, της καθαρής 

θέσης και του ποσοστού των πωλήσεων της επιχείρησης στην αγορά, 

ως αποτέλεσμα των στρατηγικών της επιλογό)ν. Τέλος, υποστηρίζεται 

115 



ότι η ανάπτυξη μιας χώρας δε μπορεί να έρθει χωρίς την εξασφάλιση 

υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ύπαρξη 

ανταγωνιστικών και επιτυχημένων επιχειρήσεων. 
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Κεφάλαιο 3ο 

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

3 . 1 Εισαγωγ1} 

Γιατί μερικές επ ιχειρ1Ίσεις επιζούν και αναπτύσσονται ενό) άλλες 

αποτυγχάνουν ; Για να αποβε ί επιτυχ1Ίς μια επιχειρηματικ1Ί ιδέα 

απα ιτείται ικανότητα συνδυασμού της δημιουργικότητας 1Ί της 

καινοτομίας με τη χρηστή διαχείριση και ικανότητα προσαρμογής 

μιας επιχείρησης προκειμένου να βελτιστοπο ιηθεί η ανάπτυξή της 

καθ' όλες της φάσεις του κύκλου ζωi1ς της (Ευρωπαϊκ ιΊ Επιτροπ1Ί, 

2003). Η επιχειρηματικότητα [δηλαδή η ύπαρξη της νοοτροπίας και 

του τρόπου δημιουργίας και ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας 

μέσω του συνδυασμού της ανάληψης κ ινδύνου, της δημιουργ ι κότητας 

και της καινοτομίας με την αποτελεσματική διοίκηση, στο πλαίσιο 

ενός νέου ή υφιστάμενου οργαν ισμού ( «En trepreneιι rsl1ip is tl1e 

ιnindsct and process to creatc and dcνelop econo111ic act i vity by 

blending r is k- taking, creatiνity and/ or innovation witl1 soιιnd 

ιnanageιnent , wi th in a new or an existing organiz ation » - "Green 

paper Entrepι·eneurship ίη Eιιrope" , E uropean Com111ission, 20 03] έχει 

καθοριστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα ενός οργαν ισμού σε 

όλη τη διάρ κε ια ζωi1ς του. Πρόκειται για μια διαδ ικασία που ξεπερνά 

κατά πολύ την καθημερινή διαχείριση : άπτεται των στόχων και της 

στρατηγικής μίας επιχείρησης . Αυτό το κεφάλαιο ασχολείται μ ε την 

επιρροή του συνδυασμού της ανάληψης κινδύνου [χρηματοο ικονομικ 1Ί 
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μόχλευση (lcνc1·age) ] και της αποτελεσματικής διοίκησης [διοικητικί1 

ικανότητα (ιηanagement competence)] στην επιχειρηματικ11 

ανταγωνιστικότητα, όπως αυτή αντανακλάται στην οικονομική 

επίδοση των εταιρε ι ών. 

Η PenIΌse (1959) υποστηρίζει ότι μια επιχείρηση μπορεί να επιτύχει 

όχι επειδή διαθέτε ι τους καλύτερους πόρους, αλλά επε ιδή κάνει 

καλί>τερη χρ11ση των πόρων της. Σύμφωνα με τον Enders (2004 ), οι 

διαφορές των εταιρε ιών είναι αποτέλεσμα της διοίκησης και των 

εφαρμοζόμενων στρατηγικών. Η διοικητική ομάδα της επιχείρησης 

είναι αρμόδια για τις σημαντικότερες αποφάσεις της εταιρ ικής 

επίδοσης. Επίσης, οι αποφάσεις- για ανάληψη κινδύνου έχουν μεγάλη 

επίδραση στην επίδοση των διάφορων επιχειρήσεων και κατά 

συνέπεια στην ανταγωνιστικότητά τους. Η υψηλή μόχλευση μπορεί να 

είναι ευεργετική, επειδή μπορεί να βελτιώσει τα διοικητικά κίνητρα 

και να ωθήσει την επιχείρηση σε βέλτιστες επενδύσεις (Jenscn, 1986; 

Wruck, 1990). ΑυηΊ είναι μια άποψη που κυριαρχεί στη σύγχρονη 

οι...-:ονομικ1Ί σκέψη και πρακτική. Οι παραπάνω διαπιστώσεις αφορούν 

σε επιχειρήσεις που δανείζονται για να επενδύσουν στην οργάνωση 

νέων λειτουργιών και δραστηριοτήτων. Από την άλλη πλευρά όμως ο 

δανεισμός αυξάνε ι τ ι ς οικονομικές υποχρε<οσεις μιας επιχείρησης και 

ως εκ τούτου η πιθανότητα πτώχευσ11ς αυξάνεται όταν η ζήτηση είναι 

αβέβαιη. 
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Όπως προαναφέρθηκε, στο κεφάλαιο αυτό ερευνάται η σχέση μεταξύ 

της οικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων, της μόχλευσης 

(leverage) και της διοικητικής ικανότητας (management competence) 

σε ένα δείγμα 102 εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστ1Ίριο Αξιών 

Αθηνών (ΧΑΑ) για την περίοδο 1997-2004. Όλες οι εταιρείες του 

εξεταζόμενου δείγματος αναπτύσσουν δραστηριότητες σε πτωτικοί>ς 

κλάδους. Πρόκειται δηλαδ11 για ένα ομοιογενές μακροοικονομικό 

περιβάλλον στο οποίο ενισχύεται η ανάγκη για διοικητική ικανότητα 

(management competence). Στο κεφάλαιο αυτό κατασκευάζεται ένας 

δείκτης, που χρησιμοποιείται ως μεταβλητή στο οικονομετρικό 

μοντέλο που παρουσιάζεται παρακάτω. Στόχος του δείκτη είναι η 

μέτρηση της διοικητικής ικανότητας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον. Εξετάζεται έπειτα η ισχύς αυτού του δείκτη στο δείγμα 

των εταιρειών. Η διαδικασία επαλήθευσης του δείκτη αποτελείται 

από δύο μέρη. Αρχικά, δημιουργείται μια οικονομετρική σχέση 

μεταξί, του κατασκευασμένου δείκτη της διοικητι.κιΊς ικανότητας και 

της εταιρικής οικονομικής επίδοσης με βάση την εμπειρική εργασία 

του Asgharian (2003). Θα αποδειχθεί ότι η δ ιοικητική ικανότητα 

(rnanagement competence) συμβάλλει στην αύξηση των πωλ1Ίσεων 

μιας εταιρείας που αναπτύσσει δραστηριότητες σε μια πτωτικΊΊ 

βιομηχανία, στην αύξηση της μερισματικi1ς απόδοσf1ς της και στην 

αύξηση της κερδοφορίας της. Έπειτα, το δείγμα διαιρείται σε 

εταιρείες χαμηλής και υψηλ1Ίς μόχλευσης με σκοπό την επανεξέταση 

του δείκτη σε δύο δείγματα αυτή τη φορά. Σύμφωνα με έρευνα που 

έγινε στη βιβλιογραφία είναι η πρcοτη φορά που εξετάζεται η σχέση 
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μ εταξύ εταιρικής οικονομικί1 ς επίδοσης, διοικητικής ικανότητας και 

χρηματοοικονομικ'ί1ς μόχλευσης με την κατασκευή και τη δοκιμή ενός 

δείκτη που είναι βασισμένος σε ένα δείγμα εισηγμένων εταιρειών που 

αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους σε δυσχερείς κλάδους. 

3.2 Η έννοια της δ ιοίκησης 

Η διοικητικt1 ικανότητα αντανακλάται στην αποτελεσματική 

αξιοποίηση υλικών και άυλων πόρων που οδηγούν στη θετικt1 

ο ικονο μική απόδοση των εταιρειών . Ο λόγος δημιουργίας και η 

προϋπόθεση ύπαρξης των επιχειρήσεων είναι η αποτελεσματική 

αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την επίτευξη στόχων που 

αφορούν σε ανθρώπινες ανάγκες. Οι στόχοι των εταιρειών δεν είναι 

δυνατόν να επιτευχθούν χωρίς την άσκηση αποτελεσματικής οργάνωσης 

και διοίκησης. Η διοίκηση 11 το μάνατζμεντ συνίσταται στις λειτουργίες 

του προγραμματισμού {pJanning), της οργάνωσης (organizίn g), της 

διεύΟυνσης των ανθρό)πων (lcading), του ελέγχου (controlling), της 

στελέχωσης (staffing) και του συντονισμού (coord ination). Η άσκηση 

αυτών των λειτουργιών είναι απαραίτητη για την επίτευξη στόχων 

μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων 

(Μπουραντάς, 2002). Π ιο συγκεκριμένα: 

• Προγραμματισμός είναι η λειτουργία που περιλαμβάνει τον 

προσδιορισμό της κατάστασης και της θέσης της επιχείρησης στο 

μέλλον, της πορείας που θα ακολουθηθεί και των μέσων (πχ. 
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χρηματοδοτικά μέσα) που θα χρειασθούν γ ια να επιτευχθε ί η 

επιθυμητή κατάσταση . Δηλαδή, ο προγραμματ ισμός συνίσταται 

στον προσδιορισμό των στόχων, της στρατηγικής, των τακτικών, 

των ενεργειών και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την 

υλοποίηση των στόχων σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

• Οργάνωση είνα ι η λειτουργία με βάση την οποία το συνολικό 

έργο που προσδιορίζεται στον προγραμματισμό διαιρείται σε 

επιμέρους εργασίες 1Ί καθήκοντα (καταμερ ισμός εργασίας, θέσεις 

εργασίας). Αυτά ανατίθενται σε συγκεκρ ιμένα άτομα 

(στελέχωση) και διαμορφώνοντα ι οι σχέσεις μεταξύ αυτών 

(τμ11ματα, ιεραρχικά επίπεδα κ. λπ.) , όπως και μεταξύ των πόρων 

της κο ινωνικ1) ς οργάνωσης, ώστε να υπάρξει εκείνο το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο ο ι ενέργειες και ο ι πόροι, συντονισμένα, θα 

κατευθύνονται αποτελεσματικά προς την υλοποίηση των στόχων. 

• Διεύθυνση είνα ι η λειτουργία μέσω της οποίας επηρεάζετα ι η 

συμπεριφορά του ανθρώπινου παράγοντα (πχ. ηγεσία, εμψίJχωση, 

ενθάρρυνση, υποκίνηση , καθοδήγηση) έτσ ι ώστε κάθε άτομο -

ξεχωριστά 1) σε αποτελεσματ ική ομαδική συνεργασία - να έχει τη 

διάθεση και την ικανότητα να συμβάλλει αποτελεσματικά στην 

υλοποίηση των στόχων της οργάνωσης. 

• Έλεγχος είναι ο καθορισμός των προτύπων με βάση τα οποία θα 

γίνε ι η μέτρηση των αποτελεσμάτων, η σύγκρισή τους με τους 

στόχους, ο εντοπισμός και η μέτρηση των αποκλίσεων μεταξύ 

στόχων και αποτελεσμάτων, η διάγνωση και ανάλυση των αιτΗον 
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των τυχόν αποκλίσεων και ο καθορισμός διορθωτικών ενεργειcον 

για την εξάλειψη των αιτιών των αποκλίσεων. 

• Η στελέχωση ασφαλώς αποτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία 

που αφορά στον προγραμματισμό του ανθρό)πινου δυναμικού, 

στις προσλ1)ψεις, στην εκπα ίδευση, στην αξιολόγηση, στις 

αμοιβές και άλλες λειτουργίες που αφορούν ε ιδικά στη διοίκηση 

των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης. 

• Ο συντονισμός αποτελεί ένα αποτέλεσμα της άσκησης των 

παραπάνω λειτουργιών του μάνατζμεντ . 

Οι λειτουργίες αυτές είνα ι αποτέλεσμα της συνύπαρξης τεσσάρων 

βασ ικών συντελεστών μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση 

αλληλεπίδρασης με την έννοια ότι ο καθένας επιδρά στην ύπαρξη ή τη 

μορφή του άλλου (Μπουραντάς,2002/ Σχήμα 3- J ): 

• γνώσεις: η αποτελεσματικ1) άσκηση των λειτουργιών της 

διοίκησης απα ιτεί, όπως κα ι κάθε άλλη ανθρώπινη 

δραστηριότητα, τη γνώση . 

• ικανότητες: το μάνατζμεντ ως ανθρώπινη λειτουργία απαιτεί μια 

σειρά ικανοτήτων, που προσδιορίζουν τη δυνατότητα του ατόμου 

να εφαρμόζει και να ασκεί τις διοικητικές λειτουργίες στην 

πράξη, εφαρμόζοντας τις γνώσε ις που διαθέτει. 

• φιλοσοφία ή κουλτούρα: η διοίκηση ως 

δραστηριότητα αποτελεί συμπεριφορά προσδιορισμένη από αξίες, 

βασικές παραδοχές, προδιαθέσεις και νοοτροπίες που συνθέτουν 

την κουλτούρα ή φιλοσοφία του ατόμου ή της ομάδας που την 
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ασκεί, αλλά και της κοινωνικής οργάνωσης μέσα στην οποία 

αυτή ασκείται. 

• συστ1Ίματα: η διοίκηση απαιτεί την ύπαρξη και χρήση 

συστημάτων («εργαλείων»), όπως είναι τα συστήματα 

πληροφοριών, προγραμματισμού, αμοιβών, ελέγχου κλπ 

ΣΧΗΜΑ 3-1: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡ ΑΣΕrΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΑΝΑ ΤΖΜΕΝΤ 

ΤΝ!>..z:ΣΙΣ 

}!ΑΝΛΤΖΜε~τ 

ΚΟΥ:\1ΌΥΡΑ. 
Φl.\ΟΣΟΦJΑ 

~f.~"lίATZML"lf'f 

}fλ!'iΑΤΖΙ\1Ε1'Ί 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΖ: 

:\-1Αι'\ΑΤΖΙ\ΙΕ::\'Τ 

Z:YtTR!\IA Τ.\ 
ΜΑ~Ά TZl\IE;\'T 

Σύμφωνα με το Μπουραντά (2002) διοικητικό στέλεχος 11 μάνατζερ 

είναι το υποκείμενο του μάνατζμεντ, δηλαδ11 το άτομο 1Ί η ομάδα 

ατόμων (managen1ent teaιη) που έχουν την ευθύνη και το δικαίωμα της 

αποτελεσματικής αξιοποί.ησης των πόρων μιας οργάνωσης ασκώντας τις 

λειτουργίες του μάνατζμεντ. Η ακριβ1Ίς έννοια του μάνατζερ 

περιορίζεται σε εκείνο το άτομο ή τα άτομα που ασκούν τις λειτουργίες 

του μάνατζμεντ για να επιτύχουν αποτελέσματα μέσω άλλων 

ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι οι μάνατζερ έχουν την ευθύνη των 

αποτελεσμάτων άλλων ανθρώπων και συγχρόνως το δικαίωμα να 

ασκ1)σουν εξουσία πάνω σε αυτούς. Η αποτελεσματική διοίκηση των 

οργανώσεων (επιχειρ1Ίσεων και οργανισμών) προϋποθέτει την ύπαρξη 
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ικανcον διο ικητικών στελεχών. Ως διοικητικό στέλεχος - μάνατζερ 

ορίζεται το στέλεχος εκείνο το οποίο έχει την ευθύνη των 

αποτελεσμάτων της δουλειάς κα ι άλλων ατόμων πέραν της δικής του. 

Προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτή την ευθύνη διαθέτει την 

ανάλογη εξουσία-δικαίωμα να ασκεί διοίκηση πάνω σε άλλους 

ανΟρcοπους. Συνεπώς, διοικητικό στέλεχος - μάνατζερ είναι το άτομο 

που λόγω της θέσης που κατέχει στην οργάνωση διοικ εί άλλους 

ανθρcί)πους ασκώντας όλες τις λε ιτουργίες του μάνατζμεντ που 

προαναφέρθηκαν. Τα χαρακτηριστικά των διοικητικcί)ν στελεχών είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένα με τη διοικητική τους ικανότητα η οποία 

επηρεάζει το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα της όλης επιχειρηματικής 

δράσης. 

3.3 Προσδ ιορισμός κα ι μ έτρηση της δ ιοικητικ1ίς ικανότητας 

Τα τελευταία χρόνια η διοίκηση των εταιρειών έχε ι υποβληθεί σε μια 

ριζικ1i μετατόπιση, λόγω των δραστικών αλλαγών του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος παγκοσμίως. Η παγκοσμιοποίηση, οι 

δημογραφικές μετατοπίσεις, η πρόοδος στην πληροφορική και την 

τεχνολογία, η άνοδος των βασισμένων στη γνώση δραστηριοτήτων 

και ο έντονος ανταγωνισμός, είναι μεταξύ των κατευθυντήριων 

δυνάμεων που οδ1)γησαν σε τέτοιες αλλαγές. Οι δ ιοικητικές ομάδες 

(ιnanageιηen t teaιηs) αντιμετωπίζουν αβεβαιότητες και περίπλοκες 

καταστάσεις που απαιτούν εξαιρετικά αποτελεσματική 

επιχειρηματική συμπεριφορά. 
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Η διοικητ ικ1Ί ικανότητα και οι στρατηγικές αποφάσεις των 

διοικητικών ομάδων για τη δομή των ετα ιρικών κεφαλαίων ως 

πα ράγοντες της επιτυχημένης πορείας των εταιρειών έχουν 

απασχολήσε ι πολλούς ερευνητές παγκοσμίως. Μεταξύ των δεκάδων 

μελετών για τους παράγοντες της επιχειρηματικ1)ς επιτυχίας γίνεται 

ασαφές μερικές φορές στο τι δια κρίνει ακριβώς τις επιτυχείς από τις 

λιγότερο επιτυχείς επιχειρήσεις . Οι Ople1· και Titrnan (1994) κάνουν 

διάκρ ιση μεταξύ των επιπτώσεων που έχουν οι πελάτες, οι 

ανταγωνιστές και η διο ίκηση (custorner-driνen, competitoι--dι-i νen, 

nΊanager-driven implications) στην επιχειρηματικ11 επίδο ση. Η μελέ τη 

τους ασχολείται με την επιρρο ή του οικονομ ικού κινδύνου στην 

ετα ιρική απόδοση. Μετρούν την επιχειρηματική επίδοση 

χρησιμοποιό)ντας τρε ις μεταβλητές : αύξηση πωλήσεων, αύξηση τιμ1)ς 

μετοχών, αύξηση κερδοφορίας. Αναφέρουν ότι οι μικρές εταιρείες σε 

περ ιόδους ύφεσης είναι πιο τρωτές στην αλλαγ11 της συμπεριφοράς 

των πελατών και των ανταγωνιστών τους. Επιπλέον, υποστηρίζουν 

ότι οι μεγάλες εταιρείες είναι πιθανότερο να κερδίσουν (για 

παράδειγμα περισσότερες πωλήσεις από τη μείωση των 

δραστηριοτήτων σε κάποιες γραμμές παραγωγής) σε μια περίοδο 

ύφεσης ως αποτέλεσμα αποτελεσματικού μάνατζμεντ (manager-driνen 

iιηplications). Αυη) η θεωρητική εργασία παρείχε την ώθηση για τη 

διερεύνηση της σχέσης μεταξύ διο ικητικής ικανότητας (rnanage1n ent 

conψetence) , μόχλευσης (leνerage) και οικονομικής επίδοσης 

(fίnanc i a l performance) σε ένα δείγμα μεγάλων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε δυσχερείς κλάδους. 
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Η αποδοτικ1Ί χρήση των πόρων της εταιρείας (π.χ. οικονομικοί πόροι) 

εξαρτάται από τις αποφάσεις της διοικητικής ομάδας. Σύμφωνα με 

τους A111it και Scl10eιnaker ( 1993) οι εταιρείες αποδίδουν 

διαφορετικά λόγω των ατελειών της αγοράς και των αποφάσεων της 

διοίκησης για διαφορετική χρήση των πόρων. Μια εταιρεία μπορεί να 

επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα όχι επειδή διαθέτει καλύτερους 

πόρους, αλλά επειδή διαθέτει τις ικανότητες για καλύτερη 

χρησιμοποίηση αυτών των πόρων (Penrose, 1959; Enders , 2004). Με 

άλλα λόγια η ποιότητα της διοίκησης είναι σημαντικός παράγοντας 

της εταιρικής επίδοσης (Enders, 2004). Ο Enders (2004) ανέφερε ότι 

οι διαφορές ανάμεσα στις επιχειρ1)σεις είναι αποτέλεσμα της 

ανώτερης διοίκησης. Υποστηρίζει ότι η διοικητική ικανότητα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την εξiηηση των εταιρικών διαφορών. 

Η προοπτικ1Ί της διοικητικής ικανότητας (ιηanagement cornpetence) 

έχει φέρει σημαντικά πρακτικά οφέλη και σημαντικές θεωρητικές 

επεκτάσεις στη σύγχρονη διοικητική σκέψη. Η διοικητικ1Ί ικανότητα 

είναι μια πολυδιάστατη έννοια και διάφορες καλά τεκμηριωμένες 

προσπάθειες έχουν γίνει στη βιβλιογραφία για να την ορίσουν [ π. χ .. 

Boyatzis ( 1982), Woodrnffe ( 1993 ), Nordl1aug and Gronl1aιιg (1994 ), 

Ηaιηc\ and PΓahalad (1994), Lado and Wilson (1994), Pavett and Lau 

(1983), Westera (2001), Coyne, Hal l and Clifford (1997) and (Gibb , 

2002)]. Πιο συγκεκριμένα, η δημοτικότητα του όρου «Coιηpetence» 

μπορεί να αποδοθεί στο Boyatzis ( 1982). Ο Boyatzis ορίζει την 

ικανότητα ως «ένα υποκρυπτόμενο χαρακτηριστικό ενός προσώπου», 
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δηλώνοντας ότι αυτό μπορεί να είναι κίνητρο, γνώρισμα, δεξιοτεχνία, 

πτυχή της προσωπικότητας κάποιου 11 κο ινωνικός ρόλος ή ένα τμήμα 

της γνώσης που χρησιμοποιεί. Ο Woodωffe (1993) επισημαίνε ι , ότι 

αυτός ο ορισμός αφήνει τον όρο ανοικτό σε ένα πλήθος ε ρμηνε ιών και 

υποστηρίζει ότι ο όρος «ικανότητα» μπορε ί να χρησιμοποιηθεί για να 

αναφερθεί σε ένα σύνολο συμπεριφορών, δεξιοη1τ ων, γνώσης και 

κατανόησης τα οποία είναι κρίσιμα για την αποτελεσματικ11 απόδοση 

σε μια θέση. Οι Noι·dhaug και Gronhaug (1994) ερ μηνεύουν την 

ικανότητα ως σχετ ική με την εργασ ιακή γνώση, τις δεξ ιότητες και τις 

δυνατότητες του ατόμου . Οι Han1el και Pral1alad (1994) καθορίζουν την 

ικανότητα ως τη δέσμη των δεξιοτ11των και των τεχνολογιών που 

επιτρέπουν στην επιχείρηση να παρέχει οφέλη στους πελάτες παρά μια 

ξεχωριστή ικανότητα ή μια τεχνολογία. Οι Lado και Wilson ( 1994} 

υποστη ρίζουν ότι οι διευθυντικές ικανότητες περιλαμβάνουν τη 

μοναδική ικανότητα των ηγετών της οργάνωσης να διατυπώσουν σαφώς 

το στρατηγικό όραμα , να επικοινων1Ίσουν το όραμα σε όλη την 

οργάνωση και να εξουσιοδοτήσουν τα μέλη της οργάνωσης για την 

πραγματοποίηση αυτού του ορά ματος. Οι Paνett και Lau ( 1983) 

διαπίστωσαν ότι η ικανότητα ενός αποτελεσματικού διευθυντή 

καλύπτει τρ ε ις περιοχές: την πολιτική , τη αντιληπτικ11 και την 

ανθρώπινη ικανότητα . Η πολιτικi1 ικανότητα περιλαμβάνει τη 

δυνατότητα να ενισχυθεί η θέση κάποιου, χτίζοντας μια δυναμική βάση 

και δημιουργώντας τις σωστές δ ιασυνδέσεις. Η αντιληπτική ικανότητα 

είναι η διανοητικ11 δυνατότητα να γίνει ο σωστός συντονισμός με βάση 

τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες όλης της οργάνωσης . Η 
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ανθρώπινη ικανότητα είναι η δυνατότητα κάποιου να εργαστεί με 

άλλους ανθρώπους. να κατανο1Ίσει και να παρακ ινήσε ι προς αυτήν την 

κατεύθυνση άλλους ανθρώπους χωριστά ή κα ι κατά ομάδες. Ο Westera 

(2001) δίνει δύο διαστάσεις στην ικανότητα: θεωρητική και 

λειτουργική. Η θεωρητική διάσταση σημαίνει ότι η ικανότητα 

συλλαμβάνεται ως γνωστική δομή που διευκολύνει τη συμπεριφορά. Η 

λειτουργική διάσταση καλύπτει μια ευρεία σειρά των δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών που αντιπροσωπεύουν τη δυνατότητα να 

αντιμετωπιστούν οι σύνθετες απρόβλεπτες καταστάσεις. Αυτός ο 

ορισμός προϋποθέτει τη συνειδητή και σκόπιμη λήψη αποφάσεων και 

περιλαμβάνει τη γνώση, τις δεξιότητες, τ ις συμπεριφορές και τη 

στρατηγική σκέψη. Μια θεμελιώδης ικανότητα αναφέρετα ι στο 

συνδυασμό συμπληρωματικών δεξιοτήτων κα ι γνώσεων που 

ενσωματώνονται σε ένα σύνολο ή μια ομάδα και οδηγούν στη 

δυνατότητα να εκτελεσθούν μια ή περισσότερες κρίσιμες διαδικασίες 

σε παγκόσμιας ποιότητας πρότυπα (Coyne, Hall and Clifford, 1997). Οι 

θεμελιώδεις ικανότητες της εταιρείας διαμορφώνονται από τον 

επιχειρηματία (ή την επιχειρηματική ομάδα) με διάφορους τρόπους που 

συμπεριλαμβάνουν (Gίbb,2002): 

• τον τρόπο που σχεδιάζει την οργάνωση για να μεγιστοποιήσει 

τη δυνατότητα για την αποτελεσματική επιχειρηματική 

συμπεριφορά από όλο το προσωπικό. 

• τον τρόπο που ο επιχειρηματίας διαμορφώνει την ικανότητα της 

επιχείρησης να αναπτυχθεί και να καινοτομήσει μέσα στο 

χρόνο. 
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• το βαθμό στον οποίο τα ανωτέρω ακολουθούνται με έναν 

κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο δημιουργώντας έτσ ι το έδαφος για 

την ευρύτερη αποδοχή των επιχειρηματικών διαδικασιών από 

τα μέλη της επιχείρησης και την κοινωνία. 

Οι πολλοί προτεινόμενοι χαρακτηρισμοί της διοικητικής ι κανότητας 

αναφέρονται σε μερικά βασικά συστατικά στοιχεία της ικανότητας, 

όπως η γνώση, οι επιδεξιότητες, η οργάνωση, ο συντονισμός, η 

εκμάθηση και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Συνολικά, οι διάφορες 

απόψεις από τους ερευνητές έχουν οδηγήσει συχνά σε κάποια 

σύγχυση. Σύμφωνα με τους Chίesa και Manzini (1997) υπάρχουν 

τρεις λόγο ι γι' αυτήν την σύγχυση: η διαφορ ετική ορολογία γ ια 

παρόμοιες έννο ιες , η αναφορά σε διαφορετικά επίπεδα 

δραστηριοτήτων μέσα στις οργανώσεις και η γενικά υιοθετημένη 

άποψη για την αξία κάποιων συγκεκριμένων ικανοτήτων που δεν 

εξετάζει επαρκώς πώς ο ι ικανότητες δημιουργούνται ή πώς μποροί1ν 

να αλλάξουν μέσα σε ένα οργανισμό. Οι Stoof e t al (2002) 

υποστηρίζουν ότι δεν είναι σημαντικό να αποδειχθεί εάν ένας 

ορισμός της ικανότητας ε ίνα ι αληθ ινός ή όχι, αλλά εάν είναι επαρκ1Ίς 

στο πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται. Ως εκ τούτου, είναι 

καλύτερη η ενασχόληση με κατευθυντήριες γραμ μές παρά με 

συγκεκριμένους ορισμούς (Biemans et al, 2004). Υπό αυτό το πρίσμα 

στα πλαίσια αυτής της διατριβ1)ς η δ ιοικητικ1Ί ικανότητα συνδέεται με 

την ο ικονομική επίδοση ενός οργανισμού και αναφέρεται στο σύνολο 

των προσωπικών και επιχειρηματικών χαρακτηριστικών, των 
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δεξιοτήτων και των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή 

διοίκηση μιας επιχείρησης. 

3.4 Μέτρηση της διοικητικής ικανότητας σηι βιβλιογραφία 

Διάφορες μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί για να μετρήσουν την 

ικανότητα (competence) στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο Boyatzis (1982) 

δημιούργησε ένα περιεκτικό πλαίσιο διοικητικ11ς ικανότητας που 

εξέτασε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Εξέτασε 2000 διευθυντές για 

να καθορίσει τις γενικές ικανότητες που 1)ταν σχετικές με την 

απόδοση σε διάφορα επίπεδα διοίκησης χρησιμοποιώντας τη Job 

Competence Asscssment Method. Αυτή η μέθοδος επέτρεψε στους 

διευθυντές να περιγράψουν τον κατάλογο των χαρακτηριστικών που 

θεωρούν απαραίτητα για την απόδοση στο δικό τους ιεραρχικό 

επίπεδο. Ο Gl1iselli (1963) καθόρισε τα συγκεκριμένα ψυχολογικά 

γνωρίσματα που θεωρούνται σημαντικά για τη διοικητική απόδοση. 

Αυτά είναι η νοημοσύνη (που εκτιμάται βάσει των αποτελεσμάτων 

τεστ νοημοσύνης), η εποπτική ικανότητα , η πρωτοβουλία , η 

αυτοπεποίθηση (ο βαθμός στον οποίο το διοικητικό στέλεχος είναι 

αποτελεσματικό όσον αφορά στην αντιμετώπιση και επίλυση 

προβλημάτων), το αντιληπτό επαγγελματικό επίπεδο (το επίπεδο της 

φιλοδοξίας που έχει ένα διευθυντικό στέλεχος όσον αφορά στην 

επιτυχημένη του πορεία σε μια κλίμακα επαγγελματικό:>ν 

ενασχολ1)σεων). Ο Fayol (1949) εξέτασε τους στόχους και τους 

ρόλους των διευθυντών και υποστήριξε ότι υπάρχουν κοινές αρχές 
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που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν όχι μόνο στις οργανώσεις, αλλά 

και στα διάφορα επίπεδα μέσα στις οργανώσεις. Αυτό το συστηματικό 

πλαίσιο προσδιόρισε τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την 

εποπτεία, την εντολ1i, το συντονισμό και τον έλεγχο ως απαραίτητα 

στοιχεία για την αποτελεσματικ11 διοίκηση. Ο Μ iner ( 1973) ερεύνησε 

τ ο βαθμό με τον οποίο τα χαρακτηριστικά ενός διοικητικού στελέχους 

συσχετίζοντα ι με τη δ ιευθυντική επιτυχία. Εστίασε στ ις δ ιαφορές των 

τύπων κινήτρων που απαιτήθηκαν από προπτυχιακούς σπουδαστές 

αλλά και γενικότερα από άλλους εργαζόμενους γ ια να ακολουθ 1Ίσουν 

επιτυχώς μια σταδιοδρομία στη διοίκηση των επιχειρήσεων. 

Διαπίστωσε ότ ι οι επιτυχημένο ι διευθυντές κατέχουν μερικά 

σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Μεταξύ αυτών των 

χαρακτη ριστικό)ν είναι το κίνητρο της επιτυχίας, η επιθυμία για 

κατάκτηση ξεχωριστής θέσης στη διοικητικ1Ί ιεραρχία και η αίσθηση 

ευθύνης. Ο Katz ( 197 4) διερεύνησε τις δ ιοικητικές ικανότητες και 

υποση)ριξε ότι οι διευθυντές σε όλα τα επίπεδα απαιτείται να έχουν 

ικανότητες συμπεριφοράς, αντίληψης και τεχνικής δεξιοτεχνίας. Ο 

Mintzberg ( 1975) μελέτησε πέντε βασικούς ανώτερους υπαλλ11λους 

από διαφορετικές οργανώσεις 

καταναλωτικών αγαθό)ν, σχολείο, 

(νοσοκομείο, 

επιχείρηση 

επιχείρηση 

τεχνολογίας, 

συμβουλευτική εταιρεία) για να παρατηρήσει τις συμπερ ιφορές και 

τους διευθυντ ικούς τους ρόλους στην εργασία. Διαπίστωσε ότι η 

εργασ ία ενός δ ιευθυντή θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί υπό το 

πρίσμα δέκα ρόλων που ταξινομ1iθηκαν ως διαπροσωπικός, 

ενημερωτικός 11 ρόλος απόφασης . Ο Stewart ( 1991) προσδ ιόρισε τις 
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«ικανότητες αιχμής» που θεωρούνται σημαντικές για το 

αποτελεσματικό μάνατζμεντ. Αυτές οι ικανότητες περιλαμβάνουν το 

μακροπρόθεσμο όραμα , τη δυνατότητα να εφαρμοστεί η αλλαγή, την 

ύπαρξη προσανατολισμού στους πελάτες και την αγορά, το 

επιχειρηματικό ταλέντο, τη δυνατότητα αποτελεσματικής 

χρησιμοποίησης των ομάδων , τη σφαιρική σκέψη και τη δυνατότητα 

κατάδειξης συναισθηματικής σταθερότητας και ειλικρίνειας. Μερικές 

άλλες μελέτες (Snow and Hrebiniak, 1980; Hambri ck, 1983; Hitt and 

Ireland, 1985) προσπαθούν να καθορίσουν και να αξιολογ11σουν τη 

διακριτική διοικητική ικανότητα χρησιμοποιώντας κλίμακες μέτρησης 

για να βρουν τη σχετική δυναμική των λειτουργικών δραστηριοτήτων 

μιας οργάνωσης. Η διακριτική διοικητική ικανότητα, αναφέρεται σε 

εκείνα τα χαρακτηριστικά που μια οργάνωση διαθέτει ή εφαρμόζει 

καλύτερα συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της (Selznick, 1957). Οι 

Snow και Hrebiniak (1980) μέτρησαν τη διοικητική ικανότητα 

ρωτώντας τα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη να κατατάξουν 1 Ο από 

τις ευρύτερες επιχειρηματικές λειτουργίες ως «δύναμη» ή 

«αδυναμία». Ο Hambrick ( 1983) εξετάζει τη σχέση μεταξύ των 

στρατηγικών τύπων, των ικανοτ11των και της οργανωτικ1Ίς απόδοσης. 

Οι Hitt και Ireland (1985) ανέπτυξαν ένα λεπτομερές όργανο που 

μέτρησε 55 διακριτικές ικανότητες και προσδιόρισε τη σχέση τους με 

την απόδοση των μεγάλων βιομηχανικών εταιρειιον. Όλες οι 

περιγεγραμμένες κλίμακες βασίστηκαν σε δραστηριότητες που 

θεωρήθηκαν ως οργανωτικές δυνάμεις με στρατηγικ11 σχετικότητα και 

ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με λειτουργικά κριτ11ρια. Άλλες 
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προσπάθειες στον καθορισμό των ικανοη)των έχουν ακολουθί1σει 

διαδικασίες μέτρησης βασισμένες σε κλίμακες διάφορων στοιχείων. 

Οι Droge, Vickery και Markland (1994) υιοθέτησαν τις δ ιακριτικές 

κλίμακες στοιχείων ικανότητας για να μετρήσουν τις ικανότητες της 

εταιρείας. Οι McGratl1, MacMίllan, και Venkataraman ( 1995) 

ανέπτυξαν ένα τύπο μέτρησης των ικανοτήτων με την αξιολόγηση της 

σχέσης μεταξύ των στόχων και των αποτελεσμάτων. Μετροί>ν την 

ικανότητα από το βαθμό με τον οποίο η εταιρεία μπορεί να επιτύχει ή 

να υπερβεί τους στόχους της. Οι Escrig-Tena .::αι Bou-Llusar (2005) 

μετρούν τις ικανότητες με την ανάλυση των συνεπει<ον που η κατοχή 

αυτών των ικανοτ~)των έχει για μια επιχείρηση. Μετρούν τις 

ικανότητες με την αναζήτηση δεικτών που απεικονίζουν τις 

ενδ ιάμεσες υπηρεσίες και προϊόντα ή τις συνέπειες που παράγονται 

από αυτά. Ένας άλλος τρόπος για τη μέτρηση της ικανότητας είνα ι η 

Cri tical Incidents Technίque (CIT), η οποία αναπτύχθηκε περαιτέρω 

ως Behaνior Eνent Interνiew (ΒΕΙ) από το McClelland ( 1998). Η 

τεχνική CIT/ BEI εστιάζει στη διαφορά μεταξύ των μέσων και των 

άριστων εκτελεστών μιας εργασίας. Οι Duίjrn et al (2004) ανέφεραν 

ότι η τεχνική CIT/BEI προσπαθεί να εξερευνήσει ποιοι άνθρωποι 

αποδίδουν πραγματικά σε δεδομένες περιστάσεις, παρά να βασιστεί 

σε ό,τι αυτοί εκφράζουν για τα κίνητρα και τις δεξιότητές τους. Η 

Caird ( 1992) αξιολογεί την τεχνική CIT/ BE 1 με βάση την 

καταλληλότητά της για τον καθορισμό τ ων διοικητικό)ν ικανοτήτων 

αναφέροντας ότι εκτός από το γεγονός ότι η τεχνικι1 είναι χρονοβόρα 

δίνει έμφαση σε ακραίες τιμές. Η CIT/ BEI δηλαδιi εστιάζεται στην 
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τελειότητα της απόδοσης των εργαζομένων, παρά στη μέτρηση της 

ευρείας κλίμακας των ειδικοτήτων που μια διοικητική ομάδα κατέχει. 

Μ ια άλλη άδυναμία αυτής της τεχνικής είναι ότι παρέχει πληροφορίες 

μόνο για το κορυφαίο επίπεδο ικανότητας (Caird, 1992). Οι 

ερωτ(ίψενοι έχουν επίσης την τάση να εστιάζουν στην επιτυχία παρά 

στην αποτυχία των δραστηριοτήτων τους, πράγμα που αλλοιώνει το 

αποτέλεσμα των μετρ1)σεων. 

Σύμφωνα με το Sveiby (2001 ), ένα απλό και χρήσιμο μέτρο της 

διοικητικής ικανότητας είναι ο συνολικός αριθμός ετών που τα 

εξειδικευμένα στελέχη (professionals) έχουν απασχοληθεί στο 

συγκεκριμένο επάγγελμα. Είναι ένα μέτρο της ικανότητας και της 

εμπειρίας του συνόλου των εξειδικευμένων στελεχών και 

υπολογίζεται με την επαγγελματική εμπειρία ανά κατηγορία 

επαγγέλματος. Προκύπτει ένας δείκτης ικανότητας για κάθε 

κατηγορία εργαζομένων. Επίσης υποστηρίζει ότι το επίπεδο 

εκπαίδευσης των επαγγελματιών έχει επιπτώσεις στην αξιολόγηση της 

ποιότητας της εργασίας τους και κατά προέκταση της δυνατότητας 

της επιχείρησης να επιτύχει τους μελλοντικούς της στόχους. Τρεις 

γενικές κατηγορ ίες εκπαίδευσης μπορούν να διακριθούν: 

Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια. Ο μέσος όρος μπορεί 

να υπολογιστεί, ενώ μια αλλαγ1) στο μέσο όρο δείχνει ότι η 

επιχείρηση βελτιώνει το μέσο επίπεδό της όσον αφορά στην 

εκπαίδευση των στελεχών της. Πολλές επιχειρf1σεις , ειδικά μεγάλες 

πολυεθνικές, κάνουν ετήσιες αξιολογήσεις της απόδοσης των 
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διευθυντών και του λοιπού προσωπικού τους. Τέτοιες αξιολογ1Ίσεις 

μπορούν να διαμορφώσουν τη χρησιμοποίηση ενός δείκτη διοικητικής 

ικανότητας ως εξής: «Competence Index: "Coιnpetence Index = 

Educationa l Leνe l * Performance». Ένας άλλος απλός δείκτης 

ικανότητας , εξ ολοκλήρου βασισμένος σε δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, μπορεί να υπολογιστεί ως εξi1ς: «Coιnpetencc Index 

= Years ίη the Profession * Seniority * Leνel of Education». Αυτός ο 

δείκτης μπορε ί να συνδεθεί με την άποψη του De Sn1et ( 1992) που 

υποστηρίζει ότ ι οι άνθρωποι ενεργούν με πολύ διαφορετ ικό τρόπο 

ανάλογα με την εκπαίδευση, τη θέση, την πρακτική εμπειρία και την 

ηλικία τους. Ένας άλλος βασικότερος δείκτης που αναφέρεται από το 

Sveiby (200 1 ), είναι το ποσοστό των εξειδικευμένων στελεχών στην 

εταιρεία και υπολογίζεται από τη διαίρεση του αριθμού 

εξειδικευμένων στελεχών με το συνολικό αριθμό των υπαλλήλων 

στην εταιρεία. Αυτό μετρά το πόσο σημαντικά είναι τα εξειδικευμένα 

στελέχη στην εταιρεία. Το πηλίκο αυτό επιτρέπει την εύρεση ενός 

άλλου μέτρου για τον υπολογισμό της διοικητικής ικανότητας που 

αποδεικνύει το πόσο σημαντικά είναι τα εξειδικευμένα στελέχη σε 

μια επιχείρηση μέσω της δυνατότητάς τους να παραγάγουν 

εισοδ1Ίματα . Μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο 

τίιπο (Sνeiby ,200 1 ): 

pι·ofit * 
profit peι· professίonal = -'----

reνeηue 

ι·eνenιιe * no.employees 

110.employees 110.professionals 
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Η προστιθέμενη αξία ανά εξειδικευμένο στέλεχος είναι ένα μέτρο που 

μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο της δυνατότητας να παραχθεί η 

οικονομική αξία στην εταιρεία. Τα εξειδικευμένα στελέχη φέρουν την 

κύρια ευθύνη για την παραγωγή εισοδήματος. Το εισόδημα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των δαπανών, για τις αμοιβές των 

εξειδικευμένων στελεχών όπως ορίζουν οι συνθήκες τις αγοράς υπό 

μορφ1Ί μισθού, μερισμάτων ή συνταξιοδοτικών προγραμμάτων . Το 

εισόδημα πρέπει επίσης να επαρκεί για την χρηματοδότηση και 

συντ11ρηση του εξοπλισμού, καθώς επίσης και για τη συνεχή κατάρτιση 

του προσωπικού. Οι μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτό το μέτρο 

ως στόχο οικονομικής αποδοτικότητας. Ο παραπάνω τύπος αποτέλεσε 

τη βάση για την κατασκευή του δείκτη διοικητικής ικανότητας 

(managenιen t conιpetence index) αυτής της διατριβ1Ίς. 

3.5 Προσδιορισμός της μόχλευσης (Jeverage) 

Μόχλευση είναι η χρησιμοποίηση από την επιχείρηση ενεργητικών και 

παθητικών στοιχείων η οποία συνεπάγεται σταθερό κόστος και η οποία 

αποβλέπει στην αί1ξηση των δυνητικών αποδόσεων των μετόχων 

(Αρτίκης, 2002). Ειδικότερα, η λειτουργική μόχλευση αναφέρεται στη 

χρησιμοποίηση ενεργητικών στοιχείων, ενώ η χρηματοοικονομική 

μόχλευση στη χρησιμοποίηση παθητικών στοιχείων. Αν όλες οι 

δαπάνες ήταν μεταβλητές (π.χ. 75% των πωλήσεων) , τα προ φόρων 

κέρδη της επιχείρησης θα αντιστοιχούσαν στο 25% των πωλήσεων. Αν 

όμως κάποιες δαπάνες είναι σταθερές, η επιχείρηση υφίσταται ζημιές 
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μέχρι να πετύχει ένα επίπεδο πωλήσεων που θα καλύπτει τόσο τις 

σταθερές όσο και τις μεταβλητές της δαπάνες . Καθώς ο όγκος των 

πωλήσεων της επιχείρησης αυξάνεται πέρα από το νεκρό σημείο, 

αυξάνονται και τα κέρδη, επειδή μειώνεται το σταθερό κόστος ανά 

μονάδα προϊόντος ή ανά μονάδα πώλησης. Άρα, η λειτουργικf1 

μόχλευση αυξάνει την αστάθεια της αποδοτικότητας. Μία επιχείρηση 

χρησιμοποιεί λειτουργική και χρηματοοικονομικ1Ί μόχλευση με την 

ελπίδα επίτευξης αποδόσεων οι οποίες υπερβαίνουν το σταθερό κόστος 

των ενεργητικών κα ι παθητ ικών στοιχείων και κατά συνέπεια αυξάνουν 

τις αποδόσεις των κοινών μετόχων. Όμως, η μόχλευση δεν είναι 

απαλλαγμένη μειονεκτημάτων, αφού αυξάνει επίσης τον κίνδυνο αυτών 

των αποδόσεων . Η μόχλευση δίνει πολλές πληροφορίες στους 

χρηματοοικονομικούς αναλυτές επειδή συνδέονται με διάφορες πολύ 

σημαντικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις, όπως είναι ο ι αποφάσεις 

που σχετίζονται με τη διάρθρωση των κεφαλαίων μιας επιχείρησης. Για 

τον υπολογισμό της μόχλευσης λαμβάνονται υπόψη οι βραχυπρόθεσμες 

και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

Οι μακροπρόθεσμες οφειλές που λήγουν μέσα στην επόμενη χρήση 

θεωρούνται βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η δημιουργία τους ποικίλει 

ανάλογα με τη γενεσιουργό αιτία των σχετικών δανείων και πιστώ.σεων. 

Κάθε οφειλή σε χρήμα, είδος και υπηρεσία που είναι αποτέλεσμα 

οριστικής πιστωτικής συναλλαγής και λήγε ι μετά το τέλος της επό

μενης χρήσης 11 μετά την ολοκλήρωση ενός λειτουργικού κυκλcοματος 

θεωρείται μακροπρόθεσμη υποχρέωση. Οι μακροπρόθεσμες 
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υποχρεώσεις που είναι αποτέλεσμα πιστωτικό)ν συναλλαγών, όπως 

είναι η αγορά κεφαλαιουχικών αγαθών με μακρόχρονη πίστωση, η 

εξασφάλιση μακροπρόθεσμων δανείων από τράπεζες και η έκδοση 

ομολογιών, έχουν μεγάλη σημασία για τη διοίκηση και τους πιστωτές 

των εταιρειών. Τα κύρια χαρακτηριστικά των μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων είνα ι (Παπάς, 1998): 

• Η μεγάλη διάρκεια τους 

• Ο χαμηλός κίνδυνος που παρουσιάζουν για τον οφειλέτη 

(επιχείρηση) 

• Το υψηλό κόστος τους 

• Η τμηματικtΊ εξόφληση ή η απόσβεση τους 

• Η κατά κανόνα ενσωμάτωση τους σε πιστωτικούς τίτλους π.χ. 

ομολογίες 

Αυτά τα στοιχεία διακρίνουν τις μακροπρόθεσμες από τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις . Πληροφορίες που ζητούνται για τη 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των δανειακών 

κεφαλαίων και της παραγωγικής και πιστοληπτικής ικανότητας των 

επιχειρήσεων έχουν σχέση με: 

• Τα αίτια, το ύψος και το χρόνο λ11ξης των μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 

• Τις μεταβολές των υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης 

και τα αίτια αυτών των μεταβολών π.χ. νέες πιστώσεις και 

δάνεια , εξόφληση υποχρεό)σεων 

• Το κόστος και την απόδοση κάθε κατηγορίας επενδυμένων 

μακροπρόθεσμων ξένων κεφαλαίων 
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• Το ύψος και το είδος των υποθηκών και προσημειώσεων υπέρ 

των πιστωτών και δανειστών 

• Το ύψος και το είδος των συναλλαγματικών δ ιαφορών από την 

εξόφληση και την αποτίμηση των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισ μα 

Η συγκέντρωση και η παροχή των ζητούμενων πληροφοριιον 

προϋποθέτει: 

• Τη σωστ11 και έγκαιρη αναγνώριση των υποχρεώσεων 

• Την τήρηση του κατάλληλου σχεδίου λογαριασμών 

• Την ακριβή μέτρηση κα ι αποτίμηση των υποχρεώσεων και 

• Τη σαφή παρουσίαση των σχετικών λογαριασμών στις λογιστικές 

καταστάσεις τέλους χρήσης (Παπάς, 1998) 

Στην παρούσα δ ιατριβή για τον υπολογισμό της μόχλευσης των 

εταιρειών του δείγματος λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ξένων 

κεφαλαίων ως προς τα ίδια κεφάλαια. Όπως αναφέρει ο Παπάς ( 1998) 

οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν τα μακροπρόθεσμα 

ξένα κεφάλαια, τα οποία μαζί με τα ίδια κεφάλαια χρησιμοποιούνται 

για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε στοιχεία του πάγιου ενεργητικού. 

Η απόκτηση πάγιων στο ιχείων, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλό 

κίνδυνο ρευστότητας και υψηλή απόδοση, με μακροπρόθεσμα ξένα 

κεφάλαια , τα οποία παρουσιάζουν χαμηλό κίνδυνο και υψηλό· κόστος, 

συμβάλλει στην ορθολογική διάρθρωση των στοιχείων του ενεργητικού 

και στη διαμόρφωση μιας επωφελούς για την επιχείρηση δανειακής 

επιβάρυνσης. Συμβάλλει, δηλαδή, στην άριστη συσχέτιση της 

ρευστότητας και της αποδοτικότητας. Τη δ ιαμόρφωση της ρευστότητας 

και της αποδοτικότητας επηρεάζουν επίσης και οι συναλλαγματικές 
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διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαχείριση και την αποτi μηση των 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα. Ο ι διαφορές αυτές 

είναι σημαντικές και οφείλονται στ ις σοβαρές διακυμάνσε ις που 

παρουσιάζουν οι τιμές των ξένων νομισμάτων στη μακροχρόνια 

διάρκεια των πιστώσεων. Το ύψος και οι μεταβολές των 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων είνα ι ιδιαίτερης σημασίας και για τους 

τρίτους επειδ1Ί επηρεάζουν την απόδοση των επενδύσεων τους. 

Παράλληλα , ενδιαφέρουν τις οικονομικές υπηρεσίες του Κράτους , 

επε ι δ 1Ί απεικον ίζουν το μέγεθος του συνολικού χρέους των 

επιχειρηματικών μονάδων . Ο κίνδυνος που παρουσιάζουν οι 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις για τη δανειζόμενη επιχε ίρηση είναι 

χαμηλότερος από τον κίνδυνο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων διότι 

μεσολαβεί μεγάλο χρον ικό διάστημα μέχρι τη λΊ)ξη τους , γεγονός που 

επιτρέπει την έγκαιρη συγκέντρωση των κεφαλαίων που απαιτούνται 

για την εξόφλησή τους. (Παπάς, 1998). Οι μακροπρόθεσμες πιστ{t)σεις 

και τα δάνεια επιβαρύνονται με επιτόκιο που είναι κατά πολύ 

υψηλότερο από αυτό των βραχυπρόθεσμων. Η διαφορά αυτή οφείλεται 

στον υψηλό βαθμό . αβεβα ιότητας (κινδύνου) που αντιμετωπίζει ο 

πιστωτι;ς 11 ο δανειστής. Καθώς αυξάνει η διάρκεια των πιστώσεων ή 

των δανείων αυξάνει η αβεβαιότητα και η ανησυχία του π ιστωτή ως 

προς την επανείσπραξή τους . Ο υψηλός κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο 

πιστωη'1ς ·1Ί ο δανειστής μακροπρόθεσμων χορηγήσεων περιορίζεται 

κάπως με την ενσωμάτωση των σχετικών υποχρεώσεων σε 

συναλλαγματικές, γραμμάτια , ομολογίες ή άλλους πιστωτικούς τίτλους . 
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Αξίζει να αναφερθεί ότι όταν μία επ ιχείρηση αναλαμβάνει σταθερό 

λειτουργικό κόστος , μία αλλαγή στις πωλήσεις καταλήγει σε μία 

σχετικά μεγαλύτερη αλλαγi1 στα κέρδη προ τόκων κα ι φόρων. Το 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που προκαλείτα ι από τη χρ1)ση 

σταθερού λειτουργικού κόστους είναι γνωστό ως βαθμός λειτουργικής 

μόχλευσης. Οι σταθερές υποχρεώσεις επιτρέπουν σε μία επιχείρηση να 

μετατρέπε ι τις μικρές αλλαγές σε μεγάλες, όπως ακριβώς μία μικρi1 

ώθηση στο ένα άκρο ενός μοχλού καταλήγει σε μία μεγάλη ανί>ψωση 

στο άλλο άκρο του. Ειδικότερα , ο βαθμός λειτουργικής μόχλευσης 

μπορεί να υπολογιστεί ως η ποσοστιαία μεταβολή στα κέρδη προ τόκων 

και φόρων η οποία προκαλείται από μία ποσοστιαία μεταβολή στις 

πωλήσε ις (Αρτίκης, 2002). Από την άλλη πλευρά η χρηματοοικονομική 

μόχλευση έχει το σταθερό κόστος κεφαλαίου ως υπομόχλιο. Όταν μία 

επιχείρηση αναλαμβάνε ι υψηλό κόστος κεφαλαίου , μία μεταβολ1) στα 

κέρδ η προ τόκων και φόρων συνεπάγεται μία μεγαλύτερη μεταβολή στα 

κέρδη ανά μετοχή. Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που προκαλείται 

από τη χρήση σταθερού κόστους κεφαλαίου ονομάζεται βαθμός 

χρη ματοοικονομικής μόχλευσης (Αρτί~ης, 2002). 

3.6 Η διάρθρωση κεφ αλαίων επιχείρησης 

Το επίπεδο και ο βαθμός της μόχλευσης εξαρτάται από την 

κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης. Με τον όρο διάρθρωση κεφαλαίων 

(capita l s truc ture) εννοείται η μόνιμη χρηματοδότηση που 

αντιπροσωπεύεται από το μακροπρόθεσμο δανεισμό καθώς και το 
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προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο και τα ίδια κεφάλαια των μετόχων. 

Άρα η κεφαλαιακ1; δομή της επιχείρησης αντιπροσωπεύει ένα μέρος 

μόνο της χρηματοοικονομικής δομi1ς. Αντίθετα, ο όρος 

χρηματοοικονομικ1; διάρθρωση (financίa l strιιcture) αναφέρεται στον 

τρόπο χρηματοδότησης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

Η χρηματοο ικονομική δομή αποτυπώνεται σε όλη τη δεξιά πλευρά 

του ισολογισμού και περιλαμβάνει τα βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα δάνεια καθώς και τα ίδια κεφάλαια των μετόχων. Η 

δ ιάρθρωση κεφαλαίων περιλαμβάνει μόνο τις μόνιμες πηγές 

χρηματοδότησης της επιχείρησης , ενώ η χρηματοοικονομική 

διάρθρωση περιλαμβάνει το σύνολο του παθητικού της. Στην ανάλυση 

της διάρθρωσης κεφαλαίων μίας επιχείρησης πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη ο επιχειρηματικός και ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος της 

εξεταζόμενης επιχείρησης. Το άθροισμα αυτών των δύο κινδύνων 

αποτελεί το συνολικό κίvδυνο της επιχείρησης. Ο επιχειρηματικός 

κίνδυνος αναφέρεται στη μεταβλητότητα των αναμενόμενων 

αποδόσεων, πριν από την αφαίρεση των φόρων (κέρδη προ τόκων και 

φόρων) , του χαρτοφυλακίου των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης και σύμφωνα με τον Αρτίκη (2002) οφείλεται στους 

ακόλουθους παράγοντες: 

• lvfεταβ}.ητότητα κερδcόν. Επ ιχειρήσεις, των οποίων οι πωλήσεις 

έχουν σημαντικές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια των κυκλικών 

διακυμάνσεων της οικονομίας, έχουν υψηλό επιχειρηματικό 

κίνδυνο. 
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• Τιμές πcvλησης. Σε μερικούς κλάδους, οι τιμές παραμένουν 

σχετικά σταθερέ ς με την πάροδο του χρόνου, ενώ σε άλλους 

κλάδους η σταθ ερότητα των τιμών δεν μπορεί να προεξοφληθεί. 

Γενικά, όσο ο ανταγωνισμός σ ' έναν κλάδο επικεντρώνεται στις 

τιμές, τόσο μεγαλύτερος είναι ο επιχειρηματικός κίνδυνος για τ ι ς 

επιχειρήσεις που λειτουργούν στον κλάδο αυτό. 

• Κόστος. Όσο αυξάνει η μεταβλητότητα του κόστους των εισροών 

τις οποίες χρησιμοποιεί μία επιχείρηση για την παραγωγή των 

προϊόντων της, τόσο αυξάνει ο επ ιχειρηματικός κίνδυνος της 

συγκεκριμένης επιχείρησης . Για παράδειγμα, οι αεροπορικές 

εταιρείες επηρεάζονται σημαντικά από τη μεταβλητότητα της 

τιμ•1ς του πετρελαίου. 

• Θέση επιχείρησης στην αγορά. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν 

μεγάλη ισχ6 στην αγορά, συνήθως έχουν μεγάλη ικανότητα να 

ελέγχουν το κόστος και τις τιμές τους και κατά συνέπε ια 

αναλαμβάνουν χαμηλό επιχειρηματικό κίνδυνο. 

• Διαφοροποίηση προϊόντων. Αν η γραμμή προϊόντων μιας 

επιχείρησης είναι ικανοποιητικά διαφοροποιημένη, τότε η 

επιχείρηση αυτή έχει μικρή μεταβλητότητα στα κέρδη προ τόκων 

και φόρων, δηλαδή χαμηλό επιχειρηματικό κίνδυνο. Τηρουμένων 

των αναλογιών , όσο αυξάνει η διαφοροποίηση των προϊόντων, 

τόσο μειώνετα ι η μεταβλητότητα των κερδών. 

• Ρυθμός ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται γρήγορα 

συνήθως παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα στα κέρδη προ 

τόκων και φόρων. Η γρήγορη ανάπτυξη συνεπάγεται νέες 
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εγκαταστάσεις, λειτουργικό κόστος με υψηλό βαθμό 

αβεβαιότητας, επέκταση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, 

αύξηση των διοικητικών στελεχών και υψηλές δαπάνες έρευνας 

και ανάπτυξης. Συνδυαστικά, οι παράγοντες αυτοί καταλlηουν σε 

αύξηση της μεταβλητότητας στα κέρδη προ τόκων και φόρων. 

• Λειτουργική μόχλευση. Η λειτουργική μόχλευση ( operating 

leνeΓage) είναι το αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης ενεργητικών 

στοιχείων τα οποία συνεπάγονται σταθερό κόστος. Όσο αυξάνει 

η λειτουργική μόχλευση μιας επιχείρησης, τόσο περισσότερο 

ευαίσθητα γίνονται τα κέρδη προ τόκων και φόρων στις 

μεταβολές των πωλήσεων. Ο βαθμός λειτουργικής μόχλευσης 

ορίζεται ως η ποσοστιαία μεταβολή στα κέρδη προ τόκων και 

φόρων η οποία αντιστοιχεί σε μία δεδομένη ποσοστιαία 

μεταβολή των πωλήσεων. 

Από την άλλη πλευρά ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος (fίnancίal rίsk) 

είναι ο πρόσθετος κίνδυνος που δημιουργείται από τη χρησιμοποίηση 

της χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Η χρησιμοποίηση πηγcον 

χρηματοδότησης σταθερού κόστους είναι γνωστή ως 

χρηματοοικονομική μόχλευση (financial leνerage). Όπως αναφέρθηκε η 

χρηματοοικονομική μόχλευση σχετίζεται με τη χρησιμοποίηση 

δανειακών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης. Αν το 

σύνολο της χρηματοδότησης αφορούσε σε κεφάλαια των ιδιοκτητcί)ν με 

τη μορφή κοινcί)ν μετοχών, η διανομ1) μερίσματος για τις μετοχές αυτές 

θα γινόταν μόνον όταν η επιχείρηση πραγματοποιοί>σε κάποια καθαρά 
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κέρδη. Ο ι τόκοι όμως των δανείων που έχουν συναφθεί αποτελούν 

σταθερ1Ί χρηματοοικονομική δαπάνη, η οποία πρέπει να καταβληθεί 

ανεξάρτητα από το επίπεδο των κερδών της επιχείρησης. Όσο 

μεγαλύτερο ύψος δανειακών κεφαλαίων χρησιμοποιείται, τόσο 

λιγότερα χρήματα χρειάζεται να επενδύσουν στην εταιρεία οι 

ιδιοκτήτες της. Όταν η χρηματοδότηση προέρχεται από δανειακά 

κεφάλαια, οι ιδιοκτήτες θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την αγορά 

μεγαλύτερου ύψους περιουσιακών στοιχείων με μικρότερη επένδυση 

από μέρους τους. Όσο μεγαλύτερη χρήση χρέους γίνεται τόσο 

μεγαλύτερη είναι η χρηματοοικονομική μόχλευση και τόσο υψηλότερη 

η αύξηση του σταθερού λειτουργικού κόστους από τις σταθερές 

χρηματοοικονομικές δαπάνες (Weston and Brigham Ε. F, 1986). Οι 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν στη διάρθρωση κεφαλαίων τους τη 

χρηματοοικονομική μόχλευση, δηλαδή δάνεια, που μπορεί να οδηγήσει 

στη βελτίωση των αποδόσεων των κοινόJν μετόχων. Αυτό όμως 

συνεπάγεται κόστος που εμφανίζεται με την αύξηση του 

αναλαμβανόμενου κινδύνου (Αρτίκης, 2002). Στον κίνδυνο αυτό 

αντικατοπτρίζονται τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της 

επιχείρησης, οι γενικές επιχειρηματικές συνθήκες, οι τάσεις του 

κλάδου καθώς κα ι η πο ιότητα και επιθετικότητα της διοικητικής 

ομάδας (management team) της επιχείρησης. 

Οι πιο σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη 

χρηματοοικονομική δομή μιας επιχείρησης είναι (Weston and Brigham, 

1986): 
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• ο ρυθμός αύξησης των μελλοντικών πωλήσεων 

• η σταθερότητα των πωλήσεων 

• ο ανταγωνισμός που χαρακτηρίζει τον κλάδο 

• η δομή του ενεργητικού της επιχείρησης 

• η δυνατότητα ελέγχου και η στάση των ιδιοκτητών και της 

διοίκησης απέναντι στον κίνδυνο 

• η στάση των δανειστών απέναντι στην επιχείρηση και στον 

κλάδο 

Πιο αναλυτικά: 

• Ο ρυθμός αύξησης των μελλοντικών πωλήσεων αποτελεί ένα 

μέτρο του βαθμού κατά τον οποίο μπορούν να δ ιευρυνθούν τα 

κέρδη ανά μετοχ11 μέσω της μόχλευσης. Για παράδειγμα , αν οι 

πωλήσεις κα ι τα κέρδη αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 8 ως 10%, η 

χρη ματοδότηση με δανειακά κεφάλαια που συνεπάγονται 

περιορισμένες σταθερές δαπάνες πρέπει κανονικά να μεγεθύνει 

τις αποδόσεις των μετοχών. Οι κοινές μετοχές μιας επιχείρησης, 

όμως, της οποίας οι πωλήσεις και τα κέρδη αυξάνονται με 

ευνοϊκο·ύς ρυθμούς έχουν και ψηλ1Ί τιμή. Για το λόγο αυτό, 

αρκετές φορές φαίνετα ι ότι είναι προτιμητέα η χρηματοδότηση 

με ίδια κεφάλαια. Κατά την επιλογή μεταξύ εναλλακτικcον 

χρηματοδοτικών σχημάτων, η επιχείρηση πρέπει να λάβει υπόψη 

της τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρησ ιμοποίηση μόχλευσης 

σε αντιδιαστολή με την αντίστοιχη ευκαιρία για αύξηση των 

ίδιων κεφαλαίων της. Στις επιχειρήσε ις αυτού του τύπου θα 
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πρέπει να περιμένει κανείς ότι η χρηματοδότηση με δανειακά 

κεφάλαια θα είναι μέτρια ως ψηλή. 

• Μεταξύ της σταθερότητας των πωλ11σεων και των δεικτc'ον 

δανειακής επιβάρυνσης υπάρχει μια άμεση σχέση. Με 

μεγαλύτερη σταθερότητα των πωλί1σεων και των κερδών η 

επιχείρηση μπορεί να υποστεί τις σταθερές επιβαρύνσεις των 

δανειακών κεφαλαίων με λιγότερο κίνδυνο από ό,τι όταν οι 

πωλήσεις και τα κέρδη υπόκεινται σε περιοδικές μειώσεις. Στην 

τελευταία περίπτωση, η εταιρεία θα έχει δυσχέρειες στην 

αντιμετώπιση των υποχρεώσεών της. Έτσι , για παράδειγμα, η 

σταθερότητα των βιομηχανιών κοινής ωφέλειας, σε συνδυασμό 

με τις σχετικά ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης, κατέληξαν στη 

δημιουργία ψηλών δεικτών μόχλευσης για το συγκεκριμένο αυτό 

κλάδο. 

• Η ικανότητα εξυπηρέτησης των δανειακcον υποχρεό)σεων 

εξαρτάται τόσο από την αποδοτικότητα των πωλήσεων όσο και 

από τον όγκο τους. Συνεπώς η σταθερότητα των περιθωρίων 

κέρδους είναι εξίσου σημαντική με αυτή των πωλήσεων . Η 

ευκολία εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο και η ικανότητα 

των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων να αυξ1Ίσουν την παραγωγικ1Ί 

τους δυναμικότητα επηρεάζουν τα περιθώρια κέρδους . Ένας 

επεκτεινόμενος κλάδος δημιουργεί προσδοκίες για ψηλότερα 

περιθόψια κερδών, που όμως πιθανό να συμπιεστούν, αν ο 
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αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου μπορεί να αυξηθεί εύ κολα 

με την είσοδο νέων . 

• Η δομή του ενεργητικού επηρεάζει τις πηγές χρηματοδότησης με 

διάφορους τρόπους. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν πάγια 

στοιχεία με μεγάλη διάρκεια ζωής χρησιμοποιούν σε μεγάλη 

κλίμακα μακροπρόθεσμα ενυπόθηκα δάνεια, ειδικότερα όταν η 

ζ11τηση για τα προϊόντα τους είνα ι σχετικά εξασφαλισμένη (όπως 

οι ΔΕΚΟ). Οι επιχειρήσεις που τα περιουσιακά τους στοιχεία 

αποτελούνται κυρίως από ε ισπρακτέες αξίες και αποθέ ματα, η 

αξία των οποίων εξαρτάται από τη συνέχιση της αποδοτικότητας 

των επιχειρi1σεων αυτών (όπως π.χ. οι επιχειρήσεις χονδρικής 

και λιανικής πώλησης) βασίζονται λιγότερο στο μακροπρόθεσμο 

δανεισμό και περισσότερο στο βραχυπρόθεσμο. 

• Η στάση της διοίκησης που επηρεάζει περισσότερο άμεσα την 

επιλογi1 της χρηματοδότησης είναι η στάση που αναφέρεται στα 

θέματα ελέγχου της επιχείρησης και του κινδύνου. Οι μεγάλες 

επιχειρήσεις, των οποίων οι μετοχές είναι διασπαρμένες, πιθανό 

να επιλέξουν την πώληση κοινών μετοχών επειδ11 η πώληση αυτ11 

θα έχει ελάχιστη επίδραση στον έλεγχο της εταιρείας. Αντίθετα, 

οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων μπορεί να αποφεύγουν την 

έκδοση κοινών μετοχών για να εξασφαλίσουν τη διατήρηση του 

ελέγχου. Επειδή, γενικά, έχουν εμπιστοσύνη στις προοπτικές των 

επιχειρήσεcον τους και μπορούν να διαβλέψουν τα πιθανά μεγάλα 
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οφέλη που θα προσποριστούν από τη χρήση μόχλευσης , ο ι 

ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων αυτών συχνά προτιμούν τη χρήση 

ψηλών δεικτών δανειακ1iς επ ι βάρυνσης. Φυσικά, μπορεί να 

συμβεί και το αντίθετο. Ο ιδιοκτήτης - διευθυντής μιας μικρ1iς 

επιχείρησης μπορεί να είναι πιο συντηρητικός από το διευθυντ~1 

μιας μεγάλης εταιρείας. 

• Ανεξάρτητα από τις αναλύσεις των διοικi1σεων ως προς τους 

σωστούς συντελεστές μόχλευσης για την επιχείρησή τους, δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι πολλές φορές ένας σημαντικός 

προσδιοριστικός παράγοντας - σε αρκετές ίσως περιπτcοσεις ο πιο 

σημαντικός - της χρηματοοικονομικ1Ίς δομής είναι η στάση των 

δανειστών. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων , η εταιρεία 

συζητεί τη χρηματοοικονομική της δομή με τους δανειστές της 

και αποδίδεται μεγάλη σημασία στις συμβουλές τους . Αν όμως η 

διοίκηση είναι τόσο σίγουρη για το μέλλον, ώστε να επιδιώξει τη 

χρησιμοποίηση μόχλευσης σε βαθμό που ξεπερνάει τα πρότυπα 

του κλάδου, είναι πιθανό ο ι δανε ιστές να μην είναι πρόθυμοι να 

αποδεχτούν τέτοιες αυξήσεις των δανε ιακών τους χορηγήσεων, 

τονίζοντας το γεγονός ότι ο υπερβολικός δανεισμός μειώνει την 

πιστοληπτικ1i ικανότητα του δανειζόμενου και την πιστωτικ1Ί 

αξιολόγηση των χρεογράφων που έχουν 11δη εκδοθεί. 
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3. 7 Στοιχεία της έρευνας 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας αυτής χρησιμοποιούνται στοιχεία 

εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά την 

περίοδο 1997-2004. Οι εταιρείες κατατάσσονται σε βιομηχανικούς 

κλάδους, ανάλογα με το αν το 60% των ετήσιων πωλήσεών τους 

σχετίζεται με δραστηριότητες που ανήκουν στον κλάδο αυτό. 

Στο αρχικό δείγμα συμπεριλαμβάνονταν 150 εταιρείες, που 

ξεπερνούσαν το μέσο επίπεδο του δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας 

της ICAP. Οι επιλεγμένες εταιρείες ανέπτυξαν δραστηριότητες σε 

πτωτικούς/ δυσχερείς βιομηχανικούς κλάδους. Ένας βιομηχανικός 

κλάδος χαρακτηρίζεται ως πτωτικός/ δυσχερή με βάση το δείκτη της 

πιστοληπτικ11ς ικανότητας της ICAP. 

3. 7 .1 Η μεθοδολογία της ICAP για την πιστοληπτική ικανότητα 

Σε αυτή τη διατριβή οι κλάδοι και οι εταιρείες χαρακτηρίζονται 

δυσχερείς ανάλογα με την πιστοληπτική τους ικα)ότητα. Στο σημείο 
αυτό θεωρ11θηκε χρ11σιμο να παρουσιαστεί η μεθοδολογία την οποία 

έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί η ICAP για τη διαβάθμιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας και την εκτίμηση της πιθανότητας 

εμφάνισης ασυνέπειας (probability of default) των ελληνικών 

επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης της επάρκειας των 

διαβαθμίσεων της ICAP αποτελούν ένα αξιόπιστο εργαλείο για την 

εκτίμηση της πιθανότητας ασυνέπειας, εφαρμόζονται σε όλους τους 
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επιχειρη ματικούς κλάδους και επιδεικνύουν σταθερότητα προβλέψεων 

για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η προβλεπτική ικανότητα 

πηγάζει τόσο από τη χρήση αξιόπιστων δεδομένων, 

χρηματοοικονομικών δεικτcον και στοιχείων συναλλακτικ1Ίς 

συμπεριφοράς, όσο και από την ικανοποιητική διάρθρωση του 

δείγματος σε συνεπείς και ασυνεπείς επιχειρ1)σεις. Οι διαβαθμίσεις 

πιστοληπτικής ικανότητας τις οποίες πραγματοποιεί η ICAP αφορούν 

επιχειρ1iσεις με έδρα την Ελλάδα και με τ ις παρακάτω νομικές μορφές: 

Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, 

Μονοπρόσωπες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες 

Εταιρείες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες, Ατομικές Επιχειρ1;σεις. 

Εξα ιρούνται οι ενδιάμεσοι χρηματοπ ιστωτικοί οργανισμοί, εκτός 

ασφαλιστικών εταιρειών και ταμείων συντάξεων, οι ασφαλίσεις και τα 

συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτι\ή κοινωνική 

ασφάλιση , οι δραστηριότητες συναφείς με τις δραστηριότητες 

ενδ ιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, η δημόσια διοίκηση και 

άμυνα και η υποχρεωτική κο ινωνικ1i ασφάλιση. Οι εν λόγω 

εξαιρέσεις οφείλοντα ι στην ιδιαιτερότητα του αντικειμένου εργασιών 

των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, καθώς και του τρόπου αποτύπωσης 

των οικονομικών τους καταστάσεων. Η μεθοδολογία που 

παρουσιάζετα ι παρακάτω περιέχεται στην έκδοση της ICAP ΑΕ 

«Μεθοδολογία της ICAP για τη διαβάθμιση της πιστοληπτικ1iς 

ικανότητας των επιχειρήσεων» (2006). 

Για τη διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας η ICAP έχει 
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δημιουργήσει εννέα διαφορετικά υποδείγματα διαβάθμισης που 

αξιολογούν χρηματοοικονομικά και εμπορικά στο ιχεία καθώς και 

στοιχεία συναλλακτικi1ς συμπεριφοράς των επιχειρήσεων προκειμένου 

να εκτιμi1σουν την πιθανότητα ασυνέπειάς τους . Αρχικά γίνεται η 

περιγραφή βασικών ορισμών που είναι απαραίτητοι για την περιγραφή 

της μεθοδολογίας, όπως είναι ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης και τα 

επιλεγόμενα έτη παρατ11ρησης. Επίσης, αναφέρονται οι περιπτώσεις 

κατά τις οποίες μια επιχείρηση εξαιρείται από την ανάλυση και 

επομένως δεν είναι δυνατή η εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης 

ασυνέπειας. Στη συνέχεια περιγράφεται η μέθοδος για τη δημιουργία 

των διαβαθμίσεων πιστοληπτικής ικανότητας. 

Ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης είναι η περίοδος για την οποία 

γίνεται εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης ασυνέπειας . Ανάλογα με 

το στόχο, δηλαδή αν η πρόβλεψη είναι βραχυπρόθεσμη ή 

μεσομακροπρόθεσμη, η περίοδος παρατήρησης της συμπεριφοράς της 

κάθε επιχείρησης, κυμαίνεται, συνήθως, από ένα έτος έως πέντε έτη 

(Mattlιias Schumann and Yang Liu, 2001). Η επιλογή των ετών 

παρατ11ρησης ασυνέπειας ανά είδος στοιχείων που αξιολογούνται 

(οικονομικά, στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς, εμπορικά) 

πραγματοποιήθηκε με στόχο να καλυφθούν ο ι απαιτήσεις 

υπολογισμού ( Basel Comn1ittee on Banking Supervision, 2004) : (α) 

της προκυκλικότητας της οικονομίας και (β) της σταθμισμένης -με 

βάση ιστορ ικά στοιχεία 3 ετίας- εκτίμησης της πιθανότητας 

ασυνέπειας. Με την επιλογή συγκεκριμένων ετών παρατ11ρησης 
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ασυνέπειας προσφέρονται τα εξής πλεονεκτιΊματα: 

λαμβάνεται υπόψη εκτενές χρονικό διάστημα ώστε να 

εμπεριέχονται τυχόν περίοδοι ύφεσης 1; ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας. Η χρήση σημαντικού αριθμού χρονικών 

περιόδων αντανακλά σε μεγάλο βαθμό αλλαγές στα στοιχεία 

ισολογισμών ή και στη συναλλακτική συμπεριφορά των 

επιχειρήσεων που προέρχονται από τυχόν αλλαγές στην 

οικονομική κατάσταση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

δημιουργούντα ι επαρκή δείγματα για την κατηγοριοποίηση των 

επιχειρήσεων σε συνεπείς- ασυνεπείς και την αξιολόγηση των 

1' 
χαρακτηριστικών τους. 

Η «ασυνέπεια» είνα ι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη της 

μεθοδολογίας διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανοτητας, διότι βάσει 

αυτής διαχωρίζονται οι επιχειρήσεις σε «συνεπείς» και «ασυνεπείς». 

Με βάση τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου, ο 

χαρακτηρισμός μιας επιχείρησης ως «ασυνεπής» προκύπτει λι)γω 

αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της ή /και εμφάνιση καθυστέρησης 

οφειλών πέραν των 90 συνεχόμενων ημερών (Basel Comn1ittee οη 

Banking Supervision, 2004, παράγραφος: 452). Ανάμεσα στα στοιχεία 

που προσδιορίζουν την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, κατά 

το νέο κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβάνονται κα ι η πτώχευση, 

καθώς και οποιοδήποτε γεγονός το οποίο κρίνεται ότ ι δημιουργεί 

καθυστέρηση οφειλών προς το χρηματοπιστωτικό οργανισμό (Basel 

Committee οη Banking Supervision, 2004, παράγραφος: 453). Για την 
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τελικ11 επιλογ11 του ορισμού ασυνέπειας (πτcοχευση , αίτηση πτώχευσης, 

καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, κλπ) ακολουθήθηκαν τα παρακάτω 

βΊ1ματα: 

• Εφαρμόστηκε ως κεντρικός ορισμός ασυνέπειας στο δείγμα των 

επιχειρ1Ίσεων, ο ορισμός που προκύπτει από τις απαιτi1σεις του νέου 

κανονιστικού πλαισίου. 

• Δημιουργήθηκαν εναλλακτικοί ορισμοί ασυνέπειας (π.χ. Ορισμός .. 

• 

Α: εμφάνιση πτώχευσης ή αίτησης πτώχευσης, Ορισμός Β : 

εμφάνιση πτώχευσης ή αίτησης πτώχευσης ή 

καθυστερi1σεων πληρωμcον άνω των 3.500€, 

εφαρμόστηκαν στο υπό εξέταση δείγμα επιχειρήσεων. 

Συγκρίθηκε ο 

εναλλακτικούς 

ICAP ορισμός επιλεγμένος κατά 

ορισμούς βάσει μιας σειράς από 

κλπ.) και 

με τους 

γενικά 

παραδεκτές παραμέτρους που προσδιορίζουν τον πιστωτικό 

κίνδυνο (credit risk factors). 

Ο ορισμός ασυνέπειας που επιλέχθηκε -κεντρικός ορισμός βάσει 

απαιτi1σεων- έχει την αναμενόμενη τάση ανά επίπεδο Κύκλου Εργασιών 

(Κ.Ε). Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι αυξημένος για επιχειρήσεις χαμηλού 

κύκλου εργασιό)ν (Κ.Ε < 1,5εκ.€), ενώ μειcονεται προς επιχειρi1σεις 

μεσαίου (Κ.Ε μεταξύ 1,5εκ.€ και 50εκ.€) και μεγάλου επιπέδου 

κύκλου εργασιcον (Κ.Ε > 50 εκ.€). Με βάση τα συμπεράσματα των 

συγκρίσεων για μια σειρά παραμέτρων επιβεβαιώθηκε η επιλογή και 

χρ11ση του κεντρικού ορισμού ασυνέπειας. Ως «ασυνεπείς» ορίζονται 

οι επιχειρ1Ίσεις που εμπίπτουν σε μια από τις συνθi1κες του ορισμού 
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ασυνέπειας που επιλέχθηκε. Ως «συνεπείς» ορίζονται ο ι ακόλουθες 

επιχειρήσε ις: 

• δεν εμφανίζουν πτώχευση , και 

• δεν εμφανίζουν αίτηση πτώχευσης , και 

• δεν ε μφανίζουν καθυστερήσεις πληρωμών , κλπ 

Ως «μη προσδιοριζόμενες» ορίζονται οι επιχειρήσεις που δεν 

εμπίπτ~ στον ορισμό ασυνέπειας και επίσης δεν ορίζονται ως 

«συνεπείς». Για τη μορφοποίηση του τελικού δείγματος των 

επιχειρήσεων στην ανάλυση (στατιστικό δείγμα) λαμβάνονται υπόψη 

ποιοτικά στοιχεία όπως: 

• η εμφάνιση γεγονότων 

ανενεργές σε χρονική 

εξέτασης της ασυνέπειας, 

που 

περίοδο 

• ο κλάδος δραστηριότητάς τους, και 

• η ενημε ρότητα των στο ιχείων τους . 

καθιστούν τ ις 

προγενέστερη 

επιχειρήσεις 

της περιόδου 

Κατ' αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται εκκαθάριση του 

στατιστικού δείγματος από στοιχεία που οδηγούν σε μεροληψία της 

στατιστικής ανάλυσης ή γενικότερα σε λανθασμένη εκτίμηση των 

δεδομένων . Επιχειρήσεις οι οποίες ορίζονται ως ανενεργές είναι 

οι επιχειρήσεις οι οποίες: (α) εμφανίζουν καταληκτικά γ ια τη 

λε ιτουργία τους γεγονότα πριν την 1 / l του έτους παρατήρησης 

της εμφάνισης ασυνέπειας , και (β) έχουν ημερομηνία ίδρυσης 

μεταγενέστερη από την 1/ 1 του έτους παρατήρησης της 
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εμφάνισης ασυνέπειας. Τα καταληκτικά για τη λειτουργία 

των επιχειρήσεων γεγονότα περιγράφονται ως εξής: Συγχώνευση, 
ιιιιι 

Διάλυση , Εκκαθάριση, Ανάκληση άδειας 11 μετατροπής άδειας , 

Εκκαθάριση ισολογισμού, Αναστολi1 εργασιών, Διάσπαση, 

Συγχώνευση από απορρόφηση. Για τη δημιουργία του υποδείγματος 

πρέπει να καθοριστεί η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας 

συλλέγονται τα στοιχεία των επιχειρi1σεων (περίοδος επίδοσης ή 

perfoπnance period). Η περίοδος επίδοσης αποτελείται από έτη 

προγενέστερα του έτους παρατήρησης της εμφάνισης 

ασυνέπειας. Η διάρκεια της περιόδου επίδοσης ποικίλλει ανάλογα 

με το είδος των στοιχείων που αξιολογούνται (οικονομικά, εμπορικά 

κα). Για τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, η περίοδος επίδοσης 

ορίστηκε στα τρία έτη πριν το έτος παρατήρησης της ασυνέπειας. 

Επομένως αξιολογούνται τα οικονομικά στοιχεία που 

δημοσιεύονται μέχρι τρία έτη από το έτος παρατήρησης 

ασυνέπειας . Τα οικονομικά στοιχεία πλέον των τριών ετών από 

το έτος παραη)ρησης θεωρούνται πεπαλαιωμένα και κατά 

συνέπεια μη ικανά στο να προβλέψουν την πιθανότητα ασυνέπειας 

μιας οικονομικής μονάδας . Με βάση τα παραπάνω δημιουργi1θηκε 

ένα δείγμα από 197 .602 επιχειρήσεις. Σκοπός της στατιστικής 

επεξεργασίας του δείγματος είναι η δημιουργία ομάδων επιχειρήσεων 

με κοινά χαρακτηριστικά. Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε 

ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά έχει στόχο τον εντοπισμό και τη 

βαθμολόγηση των ιδιαίτερων εκείνων στοιχείων που τις 

προσδιορίζουν, ώστε να αποτυπωθούν ακριβέστερες προβλέψεις των 
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πιθανοτήτων εμφάνισης ασυνέπειας. Η αρχικΊΊ κατηγοριοποίηση 

πραγματοποιήθηκε με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Για 

τις επιχειρήσεις με δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεί η 

κατηγοριοποίηση που ακολουθείται είναι η εξής : Πραγματοποιήθηκε 

διαχωρισμός με βάση το επίπεδο πωλ11σεών τους για την επίτευξη 

μεγαλύτερης ομοιογένειας των δειγμάτων προκειμένου (α) να 

αποφευχθεί η μεροληπτική αντιμετώπιση των μικρότερων 

επιχειρήσεων, και (β) να διευκολυνθεί ο τρόπος εντοπισμού των 

παραγόντων εκείνων που ανά περίπτωση επεξηγούν την πιθανότητα 

ασυνέπειας. Για τις επιχειρ11σεις με χαμηλό επίπεδο πωλήσεων 

κατώτερο από 10.000€ (αποτελούν το 5,05% του δείγματος των 

επιχειρήσεων με δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία), 

χρησιμοποιήθηκαν εμπειρικοί κανόνες για την αξιολόγηση των 

οικονομικών τους στοιχείων . Οι υπόλοιπες επιχειρi1σεις 

κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα 

εντάσσονται οι επιχειρήσεις με δύο συνεχόμενους δημοσιευμένους 

ισολογισμούς 

δημοσιευμένα 

(καλύπτουν 

οικονομικά 

το 65,37% 

στοιχεία), ενώ 

του 

στην 

δείγματος με 

δεύτερη ομάδα 

εκείνες με μόνο ένα δημοσιευμένο ισολογισμό (αποτελούν το 

29,58% του δείγματος με δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία) . Ο 

εντοπισμός των επιχειρήσεων με δύο συνεχόμενους ισολογισμούς 

πραγματοποιείται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση 

δυναμικοί δείκτες οι οποίοι καταδεικνύουν την εξέλιξη των 

οικονομικcον μεγεθών των επιχειρήσεων (πχ μεταβολή Κύκλου 

Εργασιών). Και για τις δύο ομάδες πραγματοποιήθηκε ένας επιπλέον 
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διαχωρισμός βάσει τομέα δραστηριότητας. Για τη διάκριση των 

τομέων δραστηριότητας (Βιομηχανία, Εμπόριο και Υπηρεσίες) 

χρησιμοποιήθηκε η διεθνής κωδικοποίηση NACE (NACE: 

"Noιnenclatιιre des activites economiques dans la Communaute 

Eυropeenne") της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η κωδικοποίηση 

ΣΤΑΚΟΔ της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Με βάση τους 

διψ11φιους κωδικούς NACE: 

• Ο τομέας της Βιομηχανίας περιλαμβάνει το σύνολο των 

επιχειρ11σεων με κωδικούς NACE μ ικρότερους ή ίσους με 45. 

• ο τομέας του Εμπορίου περιλαμβάνει το σύνολο των 

επιχειρήσεων με κωδικούς NACE 50, 5] και 52 . 

• ο τομέας των Υπ11ρεσιών περιλαμβάνει το σύνολο των 

επιχειρ1Ίσεων με κωδικούς Ν ACE μεγαλύτερους ή ίσους με 

55 . 

Η τεχνικ1Ί που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των υποδειγμάτων 

πιστοληπτικής διαβάθμισης είναι η λογιστικ11 παλινδρόμηση. Οι 

κυρ ιότεροι λόγοι χρησιμοποίησ11ς της είναι οι ακόλουθοι: 

Διαθέτει μεγαλύτερη προβλεπτική ικανότητα σε σχέση με άλλες 

καθιερωμένες τεχνικές για την πρόβλεψη ασυνέπειας και 

αναφέρεται στη βιβλιογραφ ία ως η πλέον διαδεδομένη μέθοδος. 

Διακρίνεται γ ια την ευκρίνεια των αποτελεσμάτων της και 

χρησιμοποιείται από έγκυρους οργανισμούς. 

• Συμπεριλαμβάνεται στις τεχνικές που αναφέρονται στο κανονιστικό 

πλα ίσιο. 
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Η αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων πραγματοποιήθηκε 

ξεχωριστά με στόχο την εξέταση της προβλεπτικής τους ικανότητας 

και τον εντοπισμό εκείνων με υψηλή προβλεπτικ1) ισχύ. Για την 

ορθότερη αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων επιλέχθηκαν οι 

αριθμοδείκτες σε σχέση με τα απόλυτα μεγέθη , καθώς οι 

αριθμοδείκτες προσφέρουν έναν αντικειμενικό και ομοιόμορφο τρόπο 

σύγκρισης της οικονομικής κατάστασης των εξεταζόμενων 

επιχειρήσεων . Οι αριθμοδείκτες κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες 

ομάδες: 

Αποδοτικότητας 

Ρευστότητας 

Κεφαλαιακής διάρθρωσης 

Δραστηριότητας 

Για τις επιχειρήσεις με ένα μόνο ισολογισμό , δημιουργ1)θηκαν 26 

στατικοί αριθμοδείκτες με βάση τα πλέον πρόσφατα οικονομικά 

τους στοιχεία. Για τις επιχειρήσεις με δύο διαδοχικούς ισολογισμούς, 

δη μιουργήθηκαν επιπλέον 11 δυναμικοί δείκτες προκειμένου να 

διαπιστωθεί η τάση ορισμένων οικονομικών τους μεγεθcον. Επίσης 

από τα απόλυτα μεγέθη επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί μόνο ο «Κύκλος 

Εργασιών». Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται συνολική και σαφής 

εκτίμηση της οικονομικής δραστηριότητας κάθε επιχε ίρησης. Για την 

αξιολόγηση στο ιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς χρησιμοποιούνται 

κυρίως τα στοιχεία Φ.Ε .Κ. και Πρωτοδικείων. Οι μεταβλητές που 
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εξετάζονται είνα ι οι ακόλουθες: 

• Αριθμός Συνεργαζόμενων Τραπεζών, 

• Έτη επιχειρηματικής δραστηριότ ητας , 

• Αριθμός Ακινήτων, 

• Προσωπικό , 

• Γεωγραφικt'1 περιοχή δραστηριοποίησης, 

• Κλάδος δραστηριότητας, 

• Εξαγωγές, 

• Εισαγωγές, 

• Αντιπροσωπείες, και 

• Ένδε ιξη εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΑ. Σκοπός της 

αρχικ1Ίς επιλογής μεταβλητών είναι ο εντοπισμός των 

μεταβλητών οι οποίες με μονωμένα είναι ικανές στο να 

εκτιμήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο. 

Αναφορικά με τις μεταβλητές που αφορούν τα εμπορικά στοιχεία 

έχουν δημιουργηθεί διαστήματα τιμών (κατηγορικές μεταβλητές). 

Στην περίπτωση των κατηγο ρικών μεταβλητών το ενδιαφέρον 

εντοπίζεται στη δημιουργία λογικών από επιχειρηματική έννοια 

διαστημάτων τιμών, μεταξύ των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος 

(ποσοστό ασυνέπειας) να διαφοροποιείται σημαντικά. Οι πιθανότητες 

ασυνέπειας ομαδοποιούνται σε δέκα διαβαθμίσε ις πιστοληπτικής 

ικανότητας (credit ratings) με βάση μια σειρά κριτηρίων: 

• Θα πρέπε ι να υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση με σαφή 

αυξητική τάση μεταξύ τ ων ποσοστών ασυνέπειας που 

160 



παρατηρούνται στον πληθυσμό καθώς μετακινούμαστε από 

διαβαθμίσεις με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα σε 

διαβαθμίσεις με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα (το ποσοστό 

ασυνέπειας θα πρέπει να αυξάνεται εκθετικά). 

• Επίτευξη κανονικής κατανομής των επιχειρήσεων που 

κατατάσσονται σε διαβαθμίσεις πιστοληπτικ11ς ικανότητας με 

εμφάνιση σχετικ1Ίς λοξότητας προς τις επιχειρ11σεις που 

κατατάσσονται σε διαβαθμίσεις υψηλ11ς πιστοληπτικιΊς 

ικανότητας. 

• Δε θα πρέπει να εντοπίζονται μεγάλες αποκλίσεις του 

ποσοστού ασυνέπε ιας που παρατηρείται στον πληθυσμό ανά 

δ ιαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας για κάθε μεμονωμένο 

έτος παρατήρησης της ασυνέπειας. 

• Θα πρέπει να υπάρχει ευστάθεια στα ποσοστά μετακίνησης των 

διαβαθμισμένων επιχειρήσεων μεταξύ δύο διαδοχιΚό)ν ετcον 

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω κανόνες, δημιουργήθηκαν οι 

παρακάτω διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας: 
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ΠιΝΑΚΑΣ 3-1: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΛΗΏΤΙΚΉΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑΣ 

Δ Ι ΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΗΙΠΕΔΟ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ 

ΑΑ 

Α 

ΒΒ ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔ ΥΝΟΣ 

Β 

c 

D ΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔ ΥΝΟΣ 

Ε 

F 

G ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔ ΥΝΟΣ 

Η 

Διαπιστώνεται η επίτευξη κανονικής κατανομ11ς των επιχειρήσεων στις 

παραπάνω διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας και επιπλέον η 

σαφής αυξητική τάση του ποσοστού ασυνέπειας καθώς γίνεται 

μετακίνηση από διαβαθμίσεις υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας σε 

διαβαθμίσεις χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας. Οι διαβαθμίσεις 

πιστοληπτικ1)ς ικανότητας της ICAP αποτελούν ένα ιδια ίτερα 

αξιόπιστο εργαλείο για την εκτίμηση της πιθανότητας ασυνέπειας των 

ελληνικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας, 

επιδεικνύοντας παράλληλα συνέπεια στη διακριτοποίηση του 

πιστωτικού κινδύνου και σταθερότητα μετακίνησης. Το γεγονός αυτό 

οφείλετα ι τόσο στη χρήση αξιόπιστων και επαρκών δεδομένων 
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επιχειρι)σεων της ICAP Databank, όσο και στην πληρότητα της 

εφαρμοσμένης μεθοδολογίας ανάπτυξης και παρακολούθησης των 

υποδειγμάτων διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας. Γι ' αυτούς τους 

λόγους σε αυτή τη διατριβή η κατηγοριοποίηση των εταιρειών και των 

κλάδων σε δυσχερείς και όχι γίνεται με βάση την πιστοληπτικiΊ τους 

ικανότητα κατά ICAP. Οι κλάδοι ή οι επιχειρ1Ίσεις που εμφανίζουν 

πιστοληπτικiΊ ικανότητα Ό','E','F','G' και Ή', δηλαδή μέσο και 

υψηλό κίνδυνο θεωρούνται δυσχερείς. 

3.8 Περιγραφ1ί εταιρειών δείγματος 

Οι ακόλουθες εταιρείες αποκλείστηκαν από το δείγμα: 

• Οι εταιρείες που ανi1κουν σε βιομηχανίες με πολύ λίγες 

εισηγμένες εταιρείες στο χρηματισηΊριο (λιγότερο από τέσσερις 

εταιρείες). 

• Εταιρείες που συμμετέχουν σε διαφορετικές δραστηριότητες 

δεδομένου ότι δεν μπόρεσαν να καταταγούν σε μια συγκεκριμένη 

βιομηχανία. 

• Τράπεζες, άλλοι οικονομικοί οργανισμοί και ασφαλιστικές 

εταιρείες, λόγω της ειδικής οικονομικ1Ίς δομ11ς τους. 

• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, επειδή τα εισοδ1Ίματά 

τους προκύπτουν κυρίως από την αξία των χαρτοφυλακίων των 

εταιρειcον που εκμεταλλεύονται. Αυτ~) η αξία εξαρτάται από τη 

χρηματοοικονομικ11 δομ1Ί των εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται 
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στο χαρτοφυλάκιό τους παρά από την καθαυτό δική τους 

οικονομικ1Ί και οργανωτικ1Ί δομ11. 

• Επίσης, μερικές εταιρείες αποκλείστηκαν από το δείγμα λόγω 

άλλων γεγονότων όπως η πτώχευση ή η ανάληψη των 

δραστηριοτήτων τους από άλλες εταιρείες. 

Το προκύπτον δείγμα για την περίοδο 1997-2004 αποτελείται τελικά 

από 102 εταιρείες που ανήκουν σε 15 βιομηχανίες. Οι εταιρείες ανά 

κλάδο παρουσιάζονται ως εξ11ς: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-2: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝ!ΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Κατασκευές 13 

Εκδόσεις- Εκτυπιί>σεις 6 

Υπολογιστές 7 

Μεταφορές 3 

Λιανικί> εμπόριο 6 

Τρόφιμα και ποτά 16 

Βασικά μi:ταλλα 10 

f.λαστικά& πλαστικά 5 

Μη μεταλλικά ορυκτά 5 

'Ενδvσι1 2 

Μι1χανικός εξοπλισμός 3 

Μεταλλικό προϊόντα 2 

Διvλ1στι'1ρ1α 1 

Υγεία (ιδιωτιι-:ά νοσοκομεία) 1 

Χονδριι-:ό εμπόριο 22 

Συνολικός Αριθμός Εταιρεl(όν 102 

164 



Η συλλογή των στοιχείων για κάθε εταιρεία έγινε από δί>ο πηγές. 

Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τη βάση ICAP-data και έγιναν 

ερωτήσεις πάνω σε συγκεκριμένα θέματα που απαντήθηκαν από τις 

εταιρείες (Παράρτημα). Μεταξύ των πληροφοριcον που 

χρησιμοποιούνται για την ανάλυση αυτού του κεφαλαίου 

περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

• Μέση τιμή ηλικίας των μελών των διοικητικών ομάδων 

• Επίπεδο εκπαίδευσης των μελών των διοικητικών ομάδων 

• Μέση τιμή ετό)ν εμπειρίας των μελό)ν των διοικητικcί)ν ομάδων 

• Ποσοστό μετοχών των μελών των διοικητικών ομάδων στις 

εταιρείες 

• Έλεγχος ύπαρξης καινοτομίας στην εταιρεία 

Από την ανάλυση των στοιχείων η οποία έγινε με τη βοήθεια του 

στατιστικού πακέτου 'Έ-views" προέκυψε ότι στις 102 εταιρείες 

υπάρχουν διοικητικές ομάδες που εκπληρώνουν τουλάχιστον τρία από 

τα πέντε κριτήρια που περιγράφονται κατωτέρω: 

• Ο μέσος όρος ηλικίας της διοικητικής ομάδας (management 

team) είναι 50-60 έτη. 
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50 

40 

30 

20 

10 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3-1: ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Dιιmmy , t = 30-50 χρονιί,ν, 2= 50-60 χρονών, 3= 60 + χρονιί)ν 

.. , 

... 
1::: .. 

Series: AGE 
Sample 1 102 
Observations 102 

Mean 2.029412 
Median 2.000000 
Maximum 3.000000 
Minimum 1.000000 
Std. Dev. 0.681522 
Skewness -0.035892 
Kurtosis 2.1 73322 

Jarque-Bera 2.926336 

0-4-.;;.ι,....-.--.-.......... ,..-..-----τ--.--τ-~:~~-·~,_.,.----τ--.--τ--τ-....--.-+;;;ι.ι,....ι 
Probability 0.231502 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

• Τα περισσότερα από τα μέλη της διοικητικ1Ίς ομάδας 

κατέχουν τουλάχιστον ένα πανεπιστημιακό τίτλο (οικονομικά, 

πολυτεχνικές σχολές). 

ΔIΑΓΡΑΜΜΑ 3-2: ΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Dummy, Ι=τριτοβάθμια , Ο=δευτεροβάθJιια 

90 
Series: EDU 

80 
;:~,. 

Sample 1 102 

70 Observations 102 
···J 
:~. 

60 ~ Mean 0.784314 
:~:~-

Median 1.000000 
50 t Maxίmum 1.000000 

40 Minimum 0.000000 
, .. Std. Dev. 0.413329 

30 Skewness -1.382521 

20 
Kurtosis 2.911364 

1 ·;' '·): 
10 · !:: 

Jarque-Bera 32.52657 
·f~ Probability 0.000000 

ο 
.. 

Ο.Ο 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
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• Η διοικητηοΊ ομάδα κατέχε ι κατά μέσον όρο 34% των με τοχών 

της επιχείρησης. 

ΔIΑΓΡΑΜΜΑ 3-3: ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

30 
Series: STOCK 

25 
Sample 1 102 
Observations 102 

20 ' Mean 33.93701 
•i 

Median 31 .10000 . • .. 
15 Maximum 87.08000 

Minimum 0.000000 
'l Std. Deν. 30.08760 

10 Skewness 0.208715 
Kurtosis 1.495240 

5 
Jarque-Bera 10.36384 
Probability 0.005617 

ο 

ο .ο 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 

• Όλες οι διο ικητικές ομάδες εφαρμόζουν πρακτικές καινοτομίας 

με βάση το Schumpeter. Η καινοτομία, σύμφωνα με το 

Scl1umpeter (1934) αλλά και άλλους πιο πρόσφατους ερευνητές 

(Lumpkin and Dess, 1996 ; West and Farr , 1990), αναφέρεται 

στην εισαγωγή ενός νέου προϊόντος, μιας νέας τεχνικής στην 

παραγωγή, μιας νέας αγοράς ή μιας νέας οργανωτικής δομής 

στην εταιρεία . Εάν οποιοδ1Ίποτε από τα ανωτέρω έχε ι 

πραγματοποιηθεί μέσα στα τελευταία τέσσερα έτη η διοικητικ'ί1 

ομάδα θεωρείται καινοτόμος. 
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• Ο μέσος όρος ετών εμπειρίας των μελών της διοικητικής ομάδας 

είναι είκοσι έτη. 

ΔlΑΓΡΑΜΜΑ 3-4: ΜΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔIΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (ΣΕ ΕΤΗ) 

14 
Series: YEARS 

12 Sample 1 102 
~1': Observations 102 ·:is 
~1!· " 

10 
Mean 20.00980 

8 - Median 19.50000 
Maximum 47.00000 

6 
Minimum 2.000000 
Std. Dev. 10.45073 

4 
Skewness 0.098021 
Kurtosis 2.104592 

2 Jarque-Bera 3.570796 

';.:~ 
Probability 0.167730 

ο 

ο 10 20 30 40 

Με βάση τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των εταιρειών αλλά και 

τη βάση δεδομένων της ICAP προκύπτουν στοιχεία και 

χρηματοοικονομικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση που 

παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο. Έτσι σε κάθε μια από τις 102 

εταιρε ί ες για την περίοδο 1997-2004 υπολογίζοντα ι τα παρακάτω: 

• Συνολικό εισόδημα εταιρειών (Firn1s total revenue), 

• Κερδοφορία (Profitab i1ity) 

• Η αξία της μετοχ1)ς, (Stock retιιrns - στοιχεία προερχόμενα από 

το ΧΑΑ, ως ποσοστιαία εη)σια μεταβολ11 της αξίας των μετοχών) 

• Μέγεθος των εταιρειών (όπως μετριέται από το συνολικό 

ενεργητικό) (S ize) 

• Η αναλογία των καθαρών επενδύσεων προς το συνολικό 

ενεργητικό (ne t inνestment ratio) 
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• Μόχλευση (lcνcragc - η αναλογία των ξένων προς τα ίδια 

κεφάλαια) 

3.9 Μεθοδολογία 

Αυτό το τμήμα παρουσιάζει αρχικά τον τρόπο κατασκευής του δείκτη, 

κατόπιν παρουσιάζει το εμπειρικό μοντέλο και τις 

συμπεριλαμβανόμενες μεταβλητές και στη συνέχεια περιγράφει την 

εκτιμητικ1Ί μέθοδο που εφαρμόζεται. Τα στοιχεία που βρίσκονται στους 

συνταγμένους σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο λογιστικούς 

πίνακες των δημοσιευμένων ισολογισμών χρησιμοποιούνται για τη 

χρηματοοικονομική ανάλυση και τη δημιουργία δεικτών. Κάθε τύπος 

ανάλυσης έχει ένα σκοπό 11 μια χρήση που προσδιορίζει και τις 

διάφορες σχέσεις που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της ανάλυσης. Στη 

δ ιατριβή αυτή για τη δημιουργία του οικονομετρικού μοντέλου που 

περιγράφεται στις επόμενες σελίδες θα γίνει η 

χρηματοοικονομικών δεικτών. Συνεπώς το ενδιαφέρον τους στρέφεται 

σε συγκεκριμένους δείκτες. 

3 .9. 1 Αριθμοδείκτες 

Για τη δημιουργία των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν ορισμένοι 

αριθμοδείκτες . Πριν την ανάλυση της μεθοδολογίας κρίνεται σκόπιμη η 

παρουσίαση ορισμένων 

χρησιμοποιούνται από τη 

σημαντικών 

βιβλιογραφία 

αριθμοδεικτό)ν που 

για τη διενέργεια 
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χρηματοοικονομικών αναλύσεων: Οι δείκτες γενικά μπορούν να 

καταταγούν σε έξι βασικούς τύπους (Weston and Brigham , 1986): 

• Δείκτες ρευστότητας (l iquid ity ratios) , που μετρούν την 

ικανότητα της επιχείρησης να ικανοπο ι εί τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεcοσεις της. 

• Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων ή μόχλευσης (leνerage 

ratio s) που μετρούν το βαθμό στον οποίο η επιχείρηση έχει 

χρηματοδοτηθεί με δανειακά κεφάλαια. 

• Δείκτες δραστηριότητας (actiνity ratios) που μετρούν το 

βαθμό αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων της 

επιχείρησης. 

• Δείκτες αποδοτικότητας (profitab il ity ratios) που μετρούν 

την αποτελεσματικότητα της διοίκησης, όπως εμφανίζεται 

από τις αποδόσεις που αποφέρουν οι πωλήσεις και οι 

επενδύσεις. 

• Δείκτες μεγέθυνσης (growt\1 ratios), που μετρούν την 

ικανότητα της εταιρείας να διατηρήσει την οικονομική της 

θέση μέσα σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία και 

βιομηχανία. 

• Δείκτες αποτίμησης (νaluation ratios) που μετρούν την 

ικανότητα της διοίκησης να δημιουργεί αγοραίες αξίες 

πέρα από τη δαπάνη των επενδύσεων. Οι δείκτες 

αποτίμησης είναι η πιο πλήρης μορφή μέτρησης της 

απόδοσης, επειδή αντανακλούν και τους δείκτες κινδύνου 

(τους δύο πρώτους) και τους δείκτες απόδοσης (τους τρεις 
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τελευταίους). Οι δείκτες αποτίμησης έχουν μεγάλη 

σημασία, διότι συνδέονται άμεσα με το στόχο της 

μεγιστοποίησης του πλούτου των μετόχων και της αξίας 

της επιχείρησης. 

Πιο αναλυτικά οι παραπάνω δείκτες μπορούν να περιγραφούν ως εξής 

(Weston and Biigl1am, 1986): 

• Δείκτες Ρευστότητας. Γενικά, το πρώτο μέλημα του 

χρηματοοικονομικού αναλυτή είναι η ρευστότητα, δηλαδή το κατά 

πόσο μια επιχείρηση είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις λήγουσες 

υποχρεώσεις της. Παρά το γεγονός ότι μια πλήρης ανάλυση της 

ρευστότητας απαιτεί τη χρ1)ση ταμιακών προγραμμάτων η ανάλυση των 

δεικτών δίνει μια γρήγορη και εύχρηστη μέτρηση της ρευστότητας 

συσχετίζοντας το ύψος των ταμιακών διαθεσίμων και των άλλων 

στο ιχείων του κυκλοφοριακού κεφαλαίου με τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. Δύο δείκτες ρευστότητας χρησιμοποιούνται με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα. 

ο Ο Δείι(της Κυκλοφοριακής Ρευστότητας Ο δείκτης 

κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) υπολογίζεται 

δια ιρό)ντας το κυκλοφορούν ενεργητικό με τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. ΣυV'ήθως το κυκλοφορούν 

ενεργητικό περιλαμβάνει τα ταμιακά διαθέσιμα, τα 

μετατρέψιμα χρεόγραφα, τις απαιτήσεις (ή εισπρακτέους 
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λογαριασμούς) και τα αποθέματα. Οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις αποτελούνται από τους πληρωτέους 

λογαριασμο'ί>ς, τα βραχυπρόθεσμα πληρωτέα γραμμάτια, 

τις τρέχουσες δόσεις των μακροπρόθεσμων δανείων, τους 

φόρους που οφείλονται και τις λοιπές δεδουλευμένες 

δαπάνες (κυρίως μισθούς). Ο δείκτης κυκλοφοριακής 

ρευστότητας αποτελεί το πιο συνηθισμένο μέσο μέτρησης 

της βραχυπρόθεσμης φερεγγυότητας της επιχείρησης, διότι 

δείχνει το βαθμό κάλυψης των απαιτήσεων των 

βραχυπρόθεσμων δανειστών της με περιουσιακά στοιχεία 

που κανονικά μπορούν να ρευστοποιηθούν μέσα σε μια 

περίοδο που αντιστοιχεί περίπου με την περίοδο λήξης των 

απαιη)σεων. Οι μέσοι κλαδικοί δείκτες ρευστότητας δεν 

αποτελούν κάποιο μαγικό αριθμό, τον οποίο οφείλουν να 

πετύχουν όλες οι επιχειρήσεις. Στην πραγματικότητα 

ορισμένες επιχειρi1σεις με καλή διοίκηση έχουν δείκτες 

που υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ενώ άλλες καλές 

επιχειρ1Ίσεις βρίσκονται χαμηλότερα. Στη περίπτωση , 

όμως, που οι δείκτες μιας επιχείρησης διαφέρουν πολύ από 

τους μέσους δείκτες του βιομηχανικού κλάδου στον οποίο 

ανήκει, ο αναλυτής θα πρέπει να αναρωτηθεί για την 

απόκλιση αυτή. Δηλαδή , μια απόκλιση από το μέσο δείκτη 

του κλάδου θα πρέπει να δώσει το έναυσμα στον αναλυτi1 

για παραπέρα διερεύνηση. 
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ο Ο Δείι<της Άμεσης Ρευστότητας: Ο δείκτης άμεσης 

ρευστότητας (quick ratio) υπολογίζεται αφαιρώντας τα 

αποθέματα από το κυκλοφορούν ενεργητικό και διαιρ{οντας 

το υπόλοιπο με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεcί)σεις. Συνήθως 

τα αποθέματα είναι τα λιγότερο ρευστοποη1σιμα στοιχεία 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού και τα στοιχεία εκείνα 

που είναι πιθανότερο να ρευστοποιηθούν με ζημιά. Είναι 

λοιπόν σημαντικό να υπάρχει ένα μέτρο της ικανότητας 

της επιχείρησης να εξοφλ1Ίσει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της χωρίς να στηρίζεται στην πώληση 

αποθεμάτων. 

• Δείκτες Διάρθρ<ι>σης Κεφαλαίων. Οι δείκτες διάρθρωσης 

κεφαλαίων (leνeiage ratios) μετρούν τα κεφάλαια, που έχουν 

εισφέρει οι ιδιοκτήτες σε σχέση με τη χρηματοδότηση που 

χορήγησαν οι πιστωτές της επιχείρησης. Μέσω των δεικτών 

αυτών οι πιστωτές αποκτούν εικόνα για την καθαρ11 θέση 

( equity) ή τα κεφάλαια που πρόσφεραν οι ιδιοκη)τες ως ένα 

περιθώριο ασφάλειας . Εάν οι ιδιοκτήτες έχουν εισφέρει ένα 

μικρό μέρος της συνολικής χρηματοδότησης, οι πιστωτές είναι 

εκείνοι που θα φέρουν κατά κύριο λόγο τους κινδύνους της 

επιχείρησης. Με την αύξηση των κεφαλαίων δια μέσου δανείων, 

οι ιδιοκτήτες έχουν το πλεονέκτημα να διατηρούν τον έλεγχο της 

επιχείρησης με περιορισμένες επενδύσεις. Εάν η επιχείρηση 

πραγματοποιεί μεγαλύτερα κέρδη στα δανειακά κεφάλαια από 
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ό,τι πληρώνει σε τόκους, μεγαλc'ονει η απόδοση των κεφαλαίων 

των ιδιοκτητών. Η διάρθρωση των κεφαλαίων, όμως, λειτουργεί 

αμφίδρομα: εάν η απόδοση του ενεργητικού μειωθεί η διαφορά 

μεταξύ της απόδοσης αυτής και του κόστους των δανειακών 

κεφαλαίων θα πρέπει να καλυφθεί από το μερίδιο των ίδιων 

κεφαλαίων στα συνολικά κέρδη. Στην περίπτωση που τα 

περιουσιακά στοιχεία πραγματοποιούν κέρδη μεγαλύτερα από το 

κόστος των δανειακών κεφαλαίων, η διάρθρωση των κεφαλαίων 

είναι ευνοϊκή . Το αντίθετο συμβαίνει στην άλλη περίπτωση. Οι 

επιχειρήσεις με χαμηλό δείκτη διάρθρωσης κεφαλαίων έχουν 

μικρότερο κίνδυνο να πραγματοποιήσουν ζημιές όταν η 

οικονομία είναι σε ύφεση, έχουν, όμως, και μικρότερες 

αναμενόμενες αποδόσεις σε περιόδους οικονομικ11ς ανόδου. 

Αντίθετα, οι επιχειρήσεις με ψηλούς δείκτες διάρθρωσης 

κεφαλαίων διατρέχουν μεν τον κίνδυνο μεγαλύτερων ζημιών, 

αλλά έχουν και την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ψηλά κέρδη . 

Η προοπτική των ψηλών αποδόσεων είναι βέβαια επιθυμητή, οι 

επενδυτές , όμως, αποφεύγουν τον κίνδυνο. Συνεπώς οι αποφάσεις 

σε ό , τι αφορά στη χρ11ση δανειακc'ον κεφαλαίων σε σχέση με τα 

ίδ ια κεφάλαια πρέπει να εξισορροπούν την προσδοκία ψηλότερης 

απόδοσης με τον αυξημένο κίνδυνο. Σε πρακτικές εφαρμογές το 

θέμα της διάρθρωσης των κεφαλαίων προσεγγίζεται από δ·ύο 

πλευρές. Η μια προσέγγιση αφορά στην εξέταση διάφορων 

δεικτών του ισολογισμού και στον προσδιορισμό του βαθμού 

χρηματοδότησης της επιχείρησης με δανειακά κεφάλαια. Η άλλη 
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προσέγγιση προσδιορίζει τον κίνδυνο , που δημιουργούν τα 

δανειακά κεφάλαια μέσα από δείκτες του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρ11σης, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τον 

προσδιορισμό του βαθμού κάλυψης των σταθερών δαπανcδν από 

τα κέρδη της εκμετάλλευσης. Οι δυο αυτές ομάδες δεικτών είναι 

συμπληρωματικές και χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα από τους 

περισσότερους αναλυτές. 

• Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης: Ο δείκτης 

συνολικής δανειακής επιβάρυνσης (debt ι·αtίο) δείχνει το 

ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων που προ11λθαν από τους 

πιστωτές. Τα δάνεια περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες και τις 

μακροπρόθεσμες υποχρε<δσεις (ομολογίες κ.λπ.). Οι πιστωτές 

προτιμούν μέτριους δείκτες δανειακής επιβάρυνσης, διότι όσο 

χαμηλότερος είναι ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

εξασφάλιση τους από τη δημιουργία ζημιών σε περίπτωση 

ρευστοποίησης της επιχείρησης. Αντίθετα, οι ιδιοκη)τες μπορεί 

να προτιμούν ψηλ11 δανειακή επιβάρυνση, είτε για να διογκcί)σουν 

τα κέρδη τους, είτε επειδή η αύξηση των ίδιων κεφαλαίων 

συνεπάγεται κάποια μείωση του δικού τους ελέγχου. Όταν ο 

δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης είναι πολύ ψηλός 

υπάρχει ο κίνδυνος οι ιδιοκτήτες να παρασυρθούν σε ανεύθυνες 

ενέργειες. Το μερίδιο των ιδιοκτητών μπορεί να γίνει τόσο 

μικρό, ώστε τυχόν επιτυχείς κερδοσκοπικές δραστηριότητες εκ 

μέρους τους να αποφέρουν σημαντικές ποσοστιαίες αποδόσεις, 
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ενώ σε περίπτωση αποτυχίας η ζημιά τους είνα ι περιορισμένη , 

αφού η επένδυση τους θα είναι πολύ μικρή. 

• Βαθμός Κάλυψης Χρηματοοικονομικών Δαπανών: Ο βαθμός 

κάλυψης των χρηματοοικονομικών δαπανών (tin1es interest 

earned ratio) προσδιορίζεται διαιρώντας τα κέρδη προ τόκων και 

φόρων με τους καταβαλλόμενους τόκους. Ο δείκτης αυτός δείχνει 

το βαθμό μέχρι τον οποίο μπορούν να μειωθούν τα κέρδη χωρίς 

δυσάρεστα οικονομικά επακόλουθα για την επιχείρηση, λόγω 

αδυναμίας της να αντιμετωπίσει τις εηΊσιες χρηματοοικονομικές 

δαπάνες. Η αδυναμία αντιμετώπισης των υποχρεώσεων αυτών 

μπορεί να προκαλέσει τη λήψη δικαστικών μέτρων από τους 

πιστωτές, που πιθανό να οδηγήσουν την επιχείρηση σε 

χρεοκοπία. Ο αριθμητής περιλαμβάνει τα κέρδη προ φόρων. 

Επειδή οι φόροι των κερδών υπολογίζονται μετά την αφαίρεση 

των τόκων, η ικανότητα καταβολής των τόκων της τρέχουσας 

περιόδου δεν επηρεάζεται από τους φόρους των κερδών. 

• Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων Η κυκλοφοριακiΊ 

ταχύτητα αποθεμάτων (inνentory turnover) ορίζεται ως η σχέση 

πωλήσεων προς αποθέματα Κατά τον υπολογισμό και την 

ανάλυση του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων 

δημιουργούνται δύο προβλήματα. Πρώτον, οι πωλ11σεις 

εκφράζονται σε αγοραίες τιμές. Εάν τα αποθέματα έχουν 

αποτιμηθεί στο κόστος, όπως γίνεται συν11θως, θα ήταν πιο 
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σωστό να χρησιμοποιηθεί στον αριθμητή ο δείκτης του κόστους 

των πωληθέντων αντί οι πωλήσεις. Δεύτερον, οι πωλ11σεις 

πραγματοποιούνται όλο το χρόνο, εν6) τα στοιχεία των 

αποθεμάτων αναφέρονται σε ένα χρονικό σημείο. Για το λόγο 

αυτό είναι καλύτερα να χρησιμοποιηθεί ένα μέσο ύψος 

αποθεμάτων, που υπολογίζεται προσθέτοντας τα αποθέματα στην 

αρχή και στο τέλος της χρήσης και διαιρώντας δια 2. Εάν έχει 

προσδιοριστεί ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι έντονα 

εποχιακή 11 αν υπ1Ίρξε έντονη αυξητική ή μειωτική τάση στις 

πωλήσεις κατά τη διάρκεια του έτους, είναι αναγκαίο να γίνουν 

κάποιες προσαρμογές. 

• Μέση Περίοδος Είσπραξης Η μέση περίοδος είσπραξης (aνe1·age 

collection period), που είναι ένα μέσο μέτρησης της 

κυκλοφοριακ1Ίς ταχύτητας των εισπρακτέων λογαριασμών, 

υπολογίζεται σε δύο στάδια: ( 1) Οι ετήσιες πωλ1Ίσεις διαιρούνται 

με το 360 για να προσδιοριστούν οι μέσες ημερήσιες πωλ1)σεις 

και (2) οι απαιηΊσεις/ εισπρακτέοι λογαριασμοί διαιρούνται με 

τις ημερήσιες πωλήσεις για να προσδιοριστεί το πόσες ημέρες 

αντιπροσωπεύουν. Ο δείκτης αυτός ονομάζεται μέση περίοδος 

είσπραξης, επειδή αντιπροσωπεύει το μέσο χρονικό διάστημα που 

πρέπει να περιμένει η επιχείρηση μετά από την πραγματοποίηση 

μιας πώλησης για να πληρωθεί. Ο δείκτης αυτός μπορεί να 

αξιολογηθεί και σε σύγκριση με τους όρους πώλησης των 

προϊόντων της εταιρείας. 
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• Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων Η κυκλοφοριακή ταχύτ ητα 

των παγίων μετριέται με το λόγο των πωλήσεων προς τα καθαρά 

πάγια. 

• Κυ κλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού Ο τελευταίος δείκτης 

δραστηριότητας , που μετράει την κυκλοφοριακiΊ ταχύτητα όλων 

των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας , υπολογίζεται 

διαιρώντας τις ετήσιες πωλήσεις με το σύνολο του ενεργητικού . 

• Δείκτες Αποδοτικότητας : Η αποδοτικότητα είναι το καθαρό 

αποτέλεσμα ενός μεγάλου αριθμού μέτρων πολιτικής και 

αποφάσεων. 

• Περ ιθώ ριο Κέρδους στις Πωλήσε ις Ο δείκτης περιθωρ ίου 

κέρδους στις πωλήσεις , που υπολογίζεται διαιρώντας τα καθαρά 

κέρδη μετά από φόρους με τις πωλήσεις, δίνε ι το καθαρό κέρδος 

ανά € πωλ11σεων. 

• Αποδοτικότητα Επενδυμένων Κεφαλαίων . Ο λόγος των 

καθαρών κερ δι:ί)ν προς το σύνολο του ενεργητικού δείχνει την 

απόδοση του συνόλου των επενδύσεων της επ ιχείρησης. 

• Αποδοτικότητα Ιδ ίων Κεφαλαίων Ο δείκτης αποδοτικότητας 

ιδίων κεφαλαίων δείχνει την αποδοτικότητα των επενδύσεων των 

μετόχων. 

Οι δείκτες μεγέθυνσης δείχνουν την επιτυχία που έχε ι η επιχείρηση 

στο να διατηρεί την οικονομική της θέση τόσο στο σύνολο της 

οικονομίας όσο και στο βιομηχανικό κλάδο όπου ανήκει. 
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3.9.2 Δείκτης διοικητικ1)ς ικανότητας 

Σύμφωνα με το Sveiby (2001) ο όρος «professional» αναφέρεται στους 

ανθρώπους που προγραμματίζουν, παράγουν, επεξεργάζονται κα ι 

παρουσιάζουν τα προϊόντα και καλύπτουν με την παρουσία τους τις 

ανάγκες του πελάτη. Ο όρος περιλαμβάνει όλους εκείνους τους άμεσα 

σχετικούς υπαλλήλους με τον πελάτη, είτε είναι είτε δεν είναι 

εξειδικευμένοι στον τομέα που αποτελεί τον πυρήνα των λειτουργιών 

της επιχείρησης. 

Στο δείκτη διοικητικ1Ίς ικανότητας (management competence index) που 

παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό ως «εξειδικευμένα στελέχη» 

θεωρούνται οι υπάλληλοι που εκπληρώνουν δύο κριτήρια: 

• Κατέχουν τουλάχιστον ένα πανεπιστημιακό τίτλο. 

• Βρίσκονται υπό στον άμεσο έλεγχο ή αποτελούν μέρος της 

διοικητικής ομάδας που συγκεντρώνει τουλάχιστον τρία από τα 

πέντε προαναφερθέντα κριτήρια. 

Ο δείκτης αυτός που βασίζεται στον προαναφερθέντα τύπο του Sveiby 

(2001) υπολογίζεται ως εξής: 

pro.fit 
manageιnent competence ίnde.x = -------=---''------

numbe1· of p1·ofessίonals 

ή 

. . . Κέρι5η 
Δεικτηι; διοικητικ ης ικαvοτηταc = --------'------'---------

. - · - · Αριθμός_εξειδικευμ έvωι • _ στελεχ<ό•· 
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Υπολογίζονται τα προ φόρων κέρδη για κάθε διαδοχικό έτος, μεταξύ 

1997-2004. Ο αριθμός εξειδικευμένων στελεχών διατηρείται σταθερός 

για όλα τα έτη (είναι αριθμός των εργαζομένων για το 2003) επειδή 

παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν μικρές αλλαγές σ' αυτόν τον αριθμό κατά 

την πάροδο του χρόνου. Ακόμα και εάν υπάρχουν αλλαγές, έχουν πολύ 

μικρή επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα του δείκτη. Τα περισσότερα 

μέτρα της διοικητικής ικανότητας , όπως περιγράφονται στο 

προηγούμενο τμ11μα, έχουν δύο σημαντικές αδυναμίες. Μερικά από 

αυτά βασίζονται μόνο σε ποιοτικά δεδομένα (π.χ. κλίμακες), ενό) άλλα 

δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μεταβλητές σε οικονομετρικά 

μοντέλα. Ο δείκτης διοικητικής ικανότητας συνδυάζει ποιοτικά (με την 

ενσωμάτωση κοινών χαρακτηριστικών του επιτυχημένων διοικητικών 

ομάδων π.χ . δημογραφικά χαρακτηριστικά) με ποσοτικά στοιχεία (π.χ. 

κέρδη) , ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεταβλητή σε οικονομετρικά 

μοντέλα. 

Στο Σχήμα 3-2 περιγράφεται ο τρόπος κατασκευ11ς του δείκτη 

διοικητικής ικανότητας (management competence index) . 
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ΣΧΗΜΑ 3-2: ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΟΓΚΙΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑ:\ΌΤΗΤ ΑΣ 

Διοικητική ομάδα Εταιρεία 

ΕΞΕJΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ 
+ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Δείκτης 
Διοικητικής 
Ικανότητας 

3.9.3 Εμπειρικό μοντέλο και συμπεριλαμβανόμενες μεταβλητές 

Το εμπειρικό μοντέλο του κεφαλαίου αυτού , βασισμένο στις μελέτες 

των Opler και Titman ( 1994) και Asgharian (2003). σχεδιάζεται γ ια 

να μετρήσει τα αποτελέσματα του δείκτη διοικητικής ικανότητας σε 

συνδυασμό με τη στρατηγική απόφαση της χρηματοοικονομικ1)ς 

μόχλευσης στα πλαίσια της εταιρ ικής οικονομικής απόδοσης. Οι 

μεταβλητές της εταιρικής απόδοσης είναι: 

• Αύξηση πωλήσεων (SA L): η ποσοστιαία μεταβολή στο 

συνολικό εισόδημα της εταιρείας μεταξύ του χρόνου t και t-1 

[όπου t = 1997 για κάΟε έτος έως το 2004 / 8 έτη, 102 εταιρείες, 

σύνολο: 816 παρατηρήσεις]. 
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• Αύξηση της κερδοφορίας (PRO): η ποσοστιαία μεταβολή της 

κερδοφορίας μεταξύ του χρόνου t και t-1. Για τον υπολογισμό της 

κερδοφορίας λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη προ φόρων. 

• Η απόδοση των μετοχό)ν (STO): η ποσοστιαία μεταβολ1Ί στις 

αγοραίες τιμές των μετοχών μιας εταιρείας μεταξύ του χρόνου t 

και t-1. Η χρηματιστηριακή αξία (Π1arket νalue) είναι η τρέχουσα 

αξία της μετοχής στην επίσημη χρηματιστηριακή αγορά στην 

οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές. Η πραγματική αξf.α της 

μετοχ1Ίς για τις εισηγμένες εταιρείες αντιπροσωπεύεται από τη 

χρηματιστηριακ1Ί αξία (και όχι από τη λογιστική) αυξημένη κατά 

τη διαφορά που προκύπτει από την υπεραξία των περιουσιακό)ν 

στοιχείων. Η χρηματιστηριακή αξία είναι συνάρτηση μιας σειράς 

παραγόντων οι οποίοι είναι συνυφασμένοι τόσο με τις γενικές 

συνθ1Ίκες της αγοράς όσο και με την ίδια την εταιρεία (Αρτίκης, 

2004 ). 

Το μοντέλο αποτελείται από τρεις παλινδρομήσεις - μια για κάθε 

μεταβλητή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόδοσης της 

εταιρείας. Το κίφιο ενδιαφέρον βρίσκεται στο συντελεστ1Ί του δείκτη 

διοικητικής ικανότητας (n1anagement competence index) και της 

μόχλευσης (leνerage) σε αυτές τις τρεις παλινδρομήσεις. Στις 

επεξηγηματικές μεταβλητές του μοντέλου περιλαμβάνονται οι εξ11ς: 

• Μόχλευση (LEV): Μετριέται από την αναλογία των Ξένων προς 

τα Ίδια Κεφάλαια. Παρουσιάζει το βαθμό στον οποίο μια 

επιχείρηση χρησιμοποιεί τα δανεισμένα κεφάλαια. Οι 
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επιχειρήσεις που έχουν υψηλή μόχλευση μπορεί να διατρέξουν 

τον κίνδυνο πτό)χευσης εάν είναι ανίκανες να αποπληρώσουν τα 

χρέη τους . Διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο αδυναμίας εύρεσης 

νέων δανειστών στο μέλλον. Η μόχλευση δεν έχει πάντα 

αρνητικά αποτελέσματα αφού μπορεί να αυξήσει τις επιστροφές 

των μετόχων στις επενδύσεις τους και να τους οδηγήσει στη 

χρησιμοποίηση των φορολογικών πλεονεκτημάτων που 

προκύπτουν και συνδέονται με το δανεισμό. 

• Μέγεθος (SIZ): Το συνολικό ενεργητικό χρησιμοποιείται ως 

μέτρο του μεγέθους των εταιρειών . 

• Δείκτης επένδυσης (INV): Η αναλογία της καθαρής επένδυσης 

προς τα συνολικά ενεργητικά . 

• Δείκτης διοικητικ1Ίς ικανότητας (DUM): ο κατασκευασμένος 

δείκτης που περιγράφηκε ανωτέρω. 

3 .9 .4 Μέθοδος εκτίμησης 

Το μοντέλο παλινδρόμησης αποτελείται από τρεις χωριστές 

παλινδρομήσεις στο ίδιο σύνολο επεξηγηματικών μεταβλητcον. Η 

τεχνική της πολλαπλής παλινδρόμησης (με panel data) 

χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των συσχετίσεων μεταξί> των 

ανεξάρτητων μεταβλητών και της εξαρτημένης μεταβλητής 

(επιχειρηματικ1Ί επίδοση). 
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Το μοντέλο παλινδρόμησης είναι : 

Υι = βο + βιLΕVι + β1S!Ζι + β3!ΝVι + β4DUΜι + Uι (1) 

ή 

Υι = βο + βιLΕVι + β2LΕVι -1 + β3S!Ζι + β4SIΖι - 1 + βsΙΝVι + 
β6fΝVι - Ι + β1DUM1 + Uι 

όπου το Yt είναι το μέτρο της εταιρικής απόδοσης (STO,SAL, PRO), 

LEV 1 η μόχλευση, SIZ1 το μέγεθος της εταιρείας, ΙΝVι η καθαρή 

επένδυση και DUMι ο δείκτης διοικητικής ικανότητας. Η μέθοδος 

ανάλυσης με τη χρησιμοποίηση δεδομένων πάνελ (panel data) 

εφαρμόζεται για διάφορους λόγους που έχουν συζητηθεί ευρέως στη 

βιβλιογραφία. Τα δεδομένα πάνελ αποτελοί>ν ειδικ1Ί περίπτωση των 

ομαδοποιημένων στοιχείων και αξιοποιούνται εκτενώς στην σύγχρονη 

οικονομετρία. Είναι ένα σύνολο δεδομένων όπου ένα διαστρωματικό 

δείγμα απεικονίζεται διαχρονικά. Είναι δηλαδ11 είναι συνδυασμός 

διαστρωματικών δεδομένων και χρονολογικcον σειρών με αρκετά 

πλεονεκτi1ματα που σύμφωνα με τους Hsiao (2003) και Kleνmarken 

(1989) είναι τα εξής: Περιορίζεται η πολυσυγγραμμικοτητα μεταξύ 

των ανεξάρτητων μεταβλητών και η ετεροσκεδαστικότητα, ενώ 

αντιμετωπίζετα ι το πρόβλημα του μεροληπτικού σφάλματος 

(sίmu ltaneity bias). Τα δεδομένα πάνελ δίνουν περισσότερες 

πληροφορίες, περισσότερη μεταβλητότητα, περισσότερους βαθμοί>ς 

ελευθερίας και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αυξάνεται ο 

αριθμός των παρατηρήσεων, με συνέπεια η άνοδος των βαθμών 
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ελευθερίας να οδηγεί στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

εκτιμηθέντων συντελεστών. Επίσης δίδεται η δυνατότητα μέτρησης 

στοιχείων και προσδιορισμού αποτελεσμάτων που δεν είναι εύκολα 

ανιχνεύσιμα στα διαχρονικά και διαστρωματικά στοιχεία. Κατά την 

εφαρμογi1 παλινδρομf1σεων σε δεδομένα πάνελ γίνεται επιλογ11 

ανάμεσα σε «fixed» και «randoιn effects spccification». Η 

καταλληλότητα της μιας ή της άλλης μεθόδου είναι ζήτημα που έχει 

εγείρει πολλές συζητήσεις στην Οικονομετρία, στις Βιολογικές και 

Κοινωνικές Επιστήμες. Η επιλογή ανάμεσα στις σταθερές (flxed 

effects) και τυχαίες επιδράσεις (random effects) μπορεί να γίνει με 

βάση το κατά πόσο οι απαραηΊρητες επιδράσεις ai (αι : η 

απαραη1ρητη επίδραση στο σύνθετο σφάλμα Uιt=ai+νιt) θεωρούνται 

παράμετροι προς εκτίμηση ή αποτελέσματα μιας τυχαίας μεταβλητής 

(Wooldridge,2006). Αν μπορεί να υποτεθεί ότι οι ai δε σχετίζονται με 

όλες τις Χιt τότε η μέθοδος των τυχαίων επιδράσεων είναι η 

κατάλληλη. Όμως, αν οι αι σχετίζοντα ι με κάποιες ερμηνευτικές 

μεταβλητές η μέθοδος των σταθερών επιδράσεων είναι απαραίτητη 

(Wooldrίdge,2006) . Η σύγκριση των εκτιμ11σεων των τυχαίων 

επιδράσεων και των εκτιμήσεων των σταθερών επιδράσεων μπορεί να 

αποτελέσει έναν έλεγχο για να διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση 

ανάμεσα στο αι και στο Χιt . Ο Hausιnan είναι ο πρώτος που πρότεινε 

αυτόν τον έλεγχο (Wooldridge,2006). Το Hausman tes t 

χρησιμοποιείται για την επιλογή της εφαρμογής τυχαίων 11 σταθερών 

επιδράσεων. Η ανάλυση ακολούθησε την εξt'1ς πορεία: Πρώτα 

εξετάστηκε ο αντίκτυπος του δείκτη διοικητικ11ς ικανότητας στην 

185 



οικονομικ1) επίδοση ολόκληρου του δείγματος των l 02 εταιρειών. 

Έπειτα, εξήχθησαν από το αρχικό δείγμα 52 εταιρε ί ες με μόχλευση 

μεγαλύτερη ή περίπου ίση με τη μέση μόχλευση όλου του δείγματος. 

Έτσι δύο νέα δείγματα εμφανίζοντα ι : το ένα με τις 52 υψηλότερα 

μοχλευμένες και το άλλο με τις 50 χαμηλότερα μοχλευμένες 

εταιρείες . 

3.lΟΕμπειρική ανάλυση 

Προκύπτουν παλινδρομήσεις με την εφαρμογή της μεθόδου «panel 

lcast squares rcgress ions» (effccts spccification: fixed, coef 

coνariance metl1od: cross section weights/ PCSE, no d. f correction) , 

για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή σε μια χρονολογική σειρά 8 (οκτώ) 

ετών, από το 1997 έως το 2004. Οι διαστρωματικές παρατηρήσεις 

ήταν l 02. Συνολικά εξετάζονται 816 παρατηρήσεις για κάθε 

μ εταβλητή. 

Ο Π ίνακας 3-3 παρουσιάζει τους εκτιμώμενους συντελεστές και τα 

«standard errors». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3-3: ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΕΙΣ (102 ΕΤΑJΡΕΙ ΕΣ) 

R· 

!11 c LEV Lt: V ( · 1) I NV Ι Ν \'(-11 SΙΖ(- 1 ) L:"/ ( DUM) SQUΛRED 

!TAf PEl εl.' 

C oef'fίcienr 1 1 .64 0.20 . ι .90 · Ο . 56 ο. ι s 0 .74 

• N{STO) 

Sιd. Error 4. 70 . 0 . 12 . 1.02 0.2 6 0 .09 

Coefficienι 6.9 5 0 . 25 1 .44 -0.46 0.311 0.43 

.N(SAL) 

Srd. ΕrrΌ ι' 3 .49 0.07 . 0.64 . ο. 1 8 0.07 

Coeffίcίent 12 .50 . ο. ι 9 0 .78 . -0 . 74 Ο .. Η 0 . 38 

N{PR) 

Std . Εr1Όι· 3. 53 0.06 0.83 . 0. 20 0 . 11 

Η «lagged-νa lue» του μεγέθους (SIZ) χρησιμοποιείται και στις τρεις 

παλινδρομήσεις, η «lagged -νalue» της καθαρής επένδυσης (INV) 

χρησιμοποιείται στην παλινδρόμηση με εξαρτημένες μεταβλητές τη 

μερισματικ11 απόδοση και η «lagged -νalue» της μόχλευσης (LEV) 

χρησιμοποιείται σε όλες τις παλινδρομήσεις εκτός από αυτήν της 

οποίας εξαρτημένη μεταβλητή είναι η μεταβολή στις πωλ1Ίσεις. Και 

οι τρεις εξαρτώμενες μεταβλητές εκφράστηκαν με μορφ1Ί λογαρίθμου, 

για την περίπτωση <<ιιnbalanced panel data» (μη ισορροπημένο πάνελ/ 

σύνολο διαστρωματικών δεδομένων μη ισομεγέθων χρονολογικών 

σειρών). Ο συντελεστής R2 για τον πολλαπλό προσδιορ ισμό, για κάθε 

μια από τις εξισώσεις ελέγχθηκε ως προς τη σημαντικότητα (F-test). 

Με αυτόν τον τρόπο ελέγχθηκε η σημαντικότητα του συνολικού 

υποδείγματος όπως περιγράφεται από την κάθε εξίσωση. Αν το ίδιο 

μοντέλο δεν ήταν στατιστικά σημαντικό δε θα μπορούσαν να 
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εξαχθούν συμπεράσματα εξετάζοντας τους ανεξάρτητους συντελεστές 

παλινδρόμησης και δε θα ήταν δυνατή η περαιτέρω ανάλυση . Επειδή 

ο συντελεστής προσδιορισμού για το συνολικό μοντέλο 

παλινδρόμησης είναι σημαντικός σε επίπεδο 0.1, τότε ελέγχεται ο 

κάθε συντελεστής παλινδρόμησης για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται η σημαντ ικότητα κάθε 

ανεξάρτητης μεταβληηΊς σε σχέση με τις εξαρτημένες μεταβλητές. Ο ι 

μερ ικοί συντελεστές συσχέτισης προσδιορίζονται και αναλύονται για 

να αποδειχθεί η σημαντικότ11τα των ανεξάρτητων μεταβλητών όσον 

αφορά στη διακύμανση της εξαρτημένης μεταβλητής. Από τα 

αποτελέσματα φαίνεται ότι ο δείκτης δ ιοικητικής ικανότητας είναι 

σημαντικός (χαμηλά standard errors) και στις τρεις παλινδρομήσεις 

και έχε ι θετικό πρόσημο (0.18 στην πρώτη παλινδρόμηση, 0.30 στη 

δεύτερη και 0 .32 στην τρίτη). Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι τα 

εξειδικευμ ένα στελέχη που διοικούνται από μια ομάδα (management 

tcam) που έχει τις ιδιότητες που διευκρινίστηκαν παραπάνω, 

επηρεάζουν θετ ικά την απόδοση των μετοχών της εταιρείας, την 

αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης και την αύξηση των 

πωλήσεων. Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα επιχειρήματα 

των Oppler και Titman ( 1994) οι οποίοι ανέφεραν ότι οι μεγάλες 

εταιρείες είναι πι θανότερο να υποστούν «manager-dι·iven» επιπτώσεις 

και να κερδίσουν από τις δραστηριότητές τους σε περιόδους ύφεσης. 

Επιπλέον, ένα άλλο ενδ ιαφέρον αποτέλεσμα είναι η θετική επίδραση 

που μια αύξηση στη μόχλευση των εταιρε ιών ασκεί στην οικονομική 

επ ίδοσή τους. Το πρόσημο της μόχλευσης εi.να ι θετικό και στις τρεις 
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περιπτώσεις δηλ 0.20, 0.25 και 0.19 αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο 

σχετικό πίνακα. Υποστηρίζεται ότι η (μέσω της μόχλευσης) 

βελτιωμένη οικονομική επίδοση μιας εταιρείας, που αναπτύσσει τις 

δραστηριότητές της σε ένα δυσχερ1) βιομηχανικό κλάδο είναι 

επακόλουθο της αποτελεσματικής διοίκησης. 

Στη συνέχεια, εξήχθησαν από το αρχικό δείγμα οι υψηλότερα 

μοχλευμένες εταιρείες. Έτσι προκύπτουν νέες παλινδρομήσεις για τα 

οκτώ έτη 1997-2004 σε 52 εταιρείες που έχουν μόχλευση μεγαλύτερη 

από το μέσο όρο μόχλευσης των 102 επιχειρ1)σεων του αρχικού 

δείγματός. Ο στόχος είναι να εξεταστούν οι ακόλουθες υποθέσεις 

[βασισμένες στον Asgharian (2003 )] : 

• Η 1: Οι υψηλότερα μοχλευμένες εταιρείες που λειτουργούν σε 

δυσχερείς κλάδους διατηρούν την αύξηση των μετοχών και την 

αύξηση των πωλήσεών τους 

• Η2: Οι υψηλότερα μοχλευμένες εταιρείες που λειτουργούν σε 

δυσχερείς κλάδους διατηρούν την αύξηση στην κερδοφορία τους 

Η μέθοδος εκτίμησης «panel data least squares» εφαρμόζεται και πάλι. 

Υποστηρίζεται ότι τα αποτελέσματα οφείλονται στην ικανότητα των 

εξειδικευμένων στελεχών και της διοικητικής ομάδας η οποία για 

παράδειγμα μπορεί να αποφασίσει τη μείωση ή διακοπ11 γραμμών 

παραγωγής προϊόντων με χαμηλή κερδοφορία. 
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Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3-4 οι 52 υψηλότερα μοχλευμένες 

εταιρείες διατηρούν την αύξηση των πωλί1σεων και των μετοχών τους 

(θετικά πρόσημα του συντελεστή μόχλευσης 0.19 και 0.1 1 αντίστο ιχα) . 

Έτσι η Η 1 δε μπορεί να απορριφθεί, πράγμα που σημαίνει ότι οι υψηλά 

μοχλευμένες εταιρείες στις δυσχερείς βιομηχανίες διατηρούν την ετήσια 

αύξηση των μετοχών τους και των πωλήσεcον τους μέσω της μόχλευσης. 

Η δεύτερη υπόθεση Η2 δε μπορεί επίσης να απορριφθεί δεδομένου ότι 

ο αντίκτυπος της μόχλευσης στην κερδοφορία παραμένει επίσης θετικός 

με πρόσημο 0.21. Αυτό σημαίνει ότι οι σχετικά υψηλότερα μοχλευμένες 

εταιρείες που λειτουργούν σε δυσχερείς κλάδους διατηρούν την αύξηση 

στην κερδοφορία τους. Ο Πίνακας 3 -4 επίσης παρουσιάζει τη θετική 

σχέση μεταξύ της ετήσιας μεταβολής των πωλήσεων, της απόδοσης των 

μετοχόJν και της κερδοφορίας σε σχέση με το δε ίκτη διοικητικής 

ικανότητας με θετικά πρόσημα 0 .25 , 0 .06 και 0.34 αντίστοιχα. 

Υποστηρίζεται ότι οι υποθέσεις Η 1 και Η2 δε μπορούν να απορριφθούν 

λόγω της διο ι κητικ11ς ικανότητας . Με άλλα λόγια, οι υψηλά 

μοχλευμένες εταιρείες που αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους σε 

δυσχερείς κλάδους διατηρούν μια καλή οικονομική επ ίδοση λόγω της 

ικανότητας των στελεχών τους να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις στο 

σωστό χρόνο. Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα επίσης είναι το ότ ι η 

διοικητική ικανότητα αποτελεί μια μεταβλητή που ασκεί ισχυρότερη 

επίδραση στην κερδοφορία (0.21) των υψηλά μοχλευμένων εταιρειών 

από ότ ι στις άλλες εξαρτημένες μεταβλητές (0 .1 1 και 0.19). 
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Στη συνέχεια εφαρμόζονται παρόμο ιες παλινδρομ1;σεις στο δείγμα 

των 50 εταιρ ε ιών με τη χαμηλότερη μόχλευση σε σχέση με το μέσο 

όρο μόχλευσης των 102 ε ταιρε ιών κα ι γίνεται σύγκριση των 

αποτελεσ μάτων με τα αποτελέσματα των 52 εταιρειών που εμφανίζουν 

σχε τικά υψηλότερη μόχλευση . Εξετάζετα ι η ακόλουθη υπόθεση 

λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη του Asgharian (2003): 

• Η 3 : Οι υψηλότερα μοχλευμένες εταιρείες που λειτουργοί~ν 

σε δυσχερείς βιο μηχαν ικούς κλάδους αντιμετωπίζουν 

χαμηλότερη αύξηση πωλήσεων και μετοχών από ότι οι 

χαμη λότερα μοχλευ μένες, αλλά δ ια τηρούν σταθερ1i αύξηση 

στην κερδοφορία σε σχέση με το συνολικό δείγμα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3·4: ΠΑΛJΝΔΡΟΜΉΣΕΙΣ (52 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) 

11 ΥΨΗΛUΤΕΡ,ι c ιεν ιεν1- 1 1 INV LN1 S I Z1 i,N(DUM1 R-~<JUA RF.1,1 

ΑΕΥΜΕΝΕΣ ΕΤΜΡΕΙΕΣ 

L N(STO) 

Coeffici enι 8.23 - ο.ι ι .().52 -0.27 0 .06 0.87 

Sιd . Εηοι· 2.66 . 0.02 ο . 70 (), 1 3 0 .04 

LN(SA l. ) Cocffic ient ·6.96 ο. 19 . 2. 17 0.34 Ο.Η (),) 6 

Std. Error 2.8 4 0.04 0 .66 ο . 1 7 0.08 

L;\'(PR) Coo:flϊci.:111 9. 72 0. 21 0 .65 -0 .60 0.34 U. 4 () 

S td . Error 5.3 7 . 0.06 1. 14 0 .33 Ο . 16 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3-5: ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΉΣΕΙΣ (50 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) 

.!Ο 

.\'λΜΗΑUΤΕΡλ c L EV Ι..ΕV(-1 J ΙΝV INV(- Ι ! LN(SIZΙ· I )) LN(SIZJ LN(DUM) R· 

.llfl.\'. ΙE Ι'ΜΕΝΕΕ SQU 
ΕΤλΙΡειεr 

L~( STU) Coe f. 22 .49 0.-17 .3 .υκ - -1.23 . 0 .4 1 ( 

Std. 1ο . 70 - 0.23 1. 65 0.53 0.16 

Erroι· 

(Όef. 14 .4 1 0.58 . 1.10 . - 0 . 80 - 0.17 1 

L N( S A L ) 

Std. 1.05 0.16 - Ο. 75 . 0.3 7 - 0.07 

Error 

L :'\( PR) Coe f . 15 .56 ο . .ι 1 - 2.87 - -0.9 3 0.34 

Std . 5.52 0.29 - - 1 . 19 - 0.34 0 . 19 

Er ror 

Οι συντελεστές των υψηλότερα μοχλευμένων εταιρειών για την ετήσια 

απόδοση μετοχών και την αύξηση πωλήσεων (Ο. J 1 και 0.19) 

υπολείπονται των αντίστοιχων συντελεστών (0.47 και 0.58) των 

χαμηλότερα μοχλευμένων εταιρε ι ών. Ο συντελεστής αύξησης 

κερδοφορίας των υψηλότερα μοχλευμένων εταιρειών ε ίναι ίσος με 

0.21 , αριθμός πολύ κοντά στον αντίστοιχο του συνολικού δείγ ματος 

(0. 19), που δείχνει ότι η αύξηση της κερδοφορ ίας παραμένει σταθερή. 

Με άλλα λόγια τα αποτελέσματα των πινάκων δείχνουν ότι η υπόθεση 

Η3 δε μπορεί να απορριφθεί, επαληθεύοντας ταυτόχρονα παρόμοια 

υπόθεση του Asgl1arian (2003 ). 
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3.11Επίλογος 

Στο κεφάλαιο αυτό κατασκευάζεται ένας δείκτης για τη μέτρηση της 

διοικητικής ικανότητας και εξετάζετα ι η υπόθεση ότι 01 υψηλά 

μοχλευμένες εταιρείες που αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους σε 

δυσχερείς βιομηχανικούς κλάδους διατηρούν μια καλή οικονομικ1Ί 

επίδοση. Η ανάλυση βασίζεται στις εμπειρικές μελέτες των Opler, 

Τίι11~ι111 ( Ι ?? .+) t..ιιι Α!»~Ιι :·ιι 1<111 μυυJ ), ινύ.J Ι\ υικονομι:tf1Ι1'11 Ι't(Η~δtΥΥiόi Ι 

επιτρέπει τον καθορισμό της λειτουργικής σχέσης που υπάρχει ανάμεσα 

στη μόχλευση, το δείκτη διοικητικής ικανότητας και την οικονομική 

επίδοση. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, διαπιστώνεται ότι ο δείκτης 

για τη διοικητικiΊ ικανότητα επηρεάζει θετικά, όπως αναμενόταν, την 

οικονομική επίδοση των εταιρειών. Επιπλέον, οι υψηλά μοχλευμένες 

εταιρείες που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε πτωτικούς κλάδους 

μπορεί να συνεχίσουν τη βελτίωση της απόδοσής τους. Υποστηρίζεται 

η άποψη ότι αυτό οφείλεται κυρίως στη διοικητικι) αποτελεσματικότητα 

η οποία είναι επικρατοί>σα στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων του 

χρησιμοποιούμενου δείγματος. Επομένως, για τη βελτίωση της 

οικονομικής επίδοσής τους, οι εταιρείες πρέπε ι να ενισχύσουν τις 

διοικητικές ομάδες τους. 
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Κεφάλαιο 4ο 

4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

4.1 Εισαγωγή 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος. 

Η απελευθέρωση των διεθνών αγορών, η διάδοση της τεχνολογίας και 

τα χαμηλότερα κόστη γ ια τις μεταφορές και την επικοινωνία έχουν 

αυξήσει τον ανταγωνισμό. Οι οικονομικές ανακατατάξεις στις 

ανατολικοευρωπαϊκές χώρες και τα Βαλκάνια, η διεύρυνση της 

Ευρωπαϊκ1iς Ένωσης κα ι η εμφάνιση νέων οικονομικcον δυνάμεων στην 

παγκόσμια αγορά έχουν οδηγήσει στην αλλαγή των παραγωγικό)ν 

δομών και τη μεταβολή της ανταγωνιστικότητας των εθνικών 

βιομηχανι(ον. Οι αλλαγές στο οικονομ ικό και πολιτικό επίπεδο και οι 

ραγδαίοι ρυθμοί εξέλιξης της τεχνολογίας, που εκφράζονται μεταξύ 

άλλων από την εντατικοποίηση του παγκόσμ ιου εμπορίου κα ι τη 

δημιουργία ενιαίων ζωνών οικονομικής δραστηριότητας με κοινούς 

κανόνες δημιούργησαν ένα καινούργιο πλαίσιο ανταγωνισμού για τα 

κράτη και τις επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισμός πλέον είναι εντονότερος 

και βασίζεται πολύ στις ικανότητες και τις επιδόσεις των επιχειρ1iσεων. 

Οι προκλ1iσεις, οι ευκαιρίες και οι απειλές που αντιμετωπίζουν πλέον 

οι επιχειρήσεις έχουν ξεφύγει από τα στενά τοπικά όρια αφού πλέον 

δεν υπάρχουν κλειστές αγορές. 
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Η ευημερία ενός κράτους επηρεάζεται έντονα από την 

ανταγωνιστικότητα, η οποία συνδέεται με τον τρόπο που 

χρησιμοποιε ίτ αι το ανθρώπινο δυναμικό, τα κεφάλαια και οι φυσικοί 

πόροι. Η ανταγωνιστικότητα εκφράζεται με την εμπειρία και τη γνώση 

των επιχειρi1σεων, καθώς και με την ποιότητα του μικροοικονομικού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι σωστές μακροοικονομικές 

πολιτικές, το άνοιγμα των αγορών, η πολιτική σταθερότητα και οι 

πολιτικές τόνωσης της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας 

θεωρούνται θεμέλιοι λίθοι της οικονομικ1Ίς ανάπτυξης μιας χώρας. 

Η σύγχρονη παγκόσμια οικονομία βασίζεται στην έννοια της 

ανταγωνιστικότητας σε όλα τα επίπεδά της, αρχίζοντας από τον 

ανταγωνισμό των κρατών και των πολυεθνικών επιχειρήσεων και 

καταλ11γοντας στις μικρές τοπικές επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται 

μέσα στο φαινομενικά περιορισμένο περιβάλλον τους. Ο έντονος 

ανταγωνισμός στις παγκόσμιες και τοπικές αγορές απαιτεί από τις 

επιχειρήσεις τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Αυτό 

ισχύει ιδιαίτερα στις μικρότερες χώρες, όπως είναι η Ελλάδα, όπου η 

ανταγωνιστικότητα μπορεί να επιτρέψει στις εταιρείες να υπερνικ1Ίσουν 

τους περιορισμούς των μικρών εγχcοριων αγορών τους προκειμένου να 

επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητά τους. Αυτή η βελτίωση όχι 

μόνο ωφελεί τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά και ασκεί άμεση επίδραση 

στην ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας συνολικά. Σύμφωνα με τον 

Pol'ter ( 1999) το βιοτικό επίπεδο ενός έθνους εξαρτάτα ι όλο και 

περισσότερο από την ανταγωνιστικότητα των επιχειρ11σεών του. Η 
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ανταγωνιστικότητα των μικροοικονομικών μονάδ ων, όπως οι 

επιχειρήσεις, εξηγεί τις περισσότερες διακυμάνσεις της 

μακροοικονομικ1Ίς ανάπτυξης. Ο Porter χρησιμοποίησε στοιχεία από 

ένα δείγμα 52 χωρών για να μετρ1Ίσει την ποιότητα των πτυχών του 

μικροοικονομικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και των 

εξελίξεων των επιχειρησιακών λειτουργιών και της στρατηγικής που 

ακολουθείται. Εφάρμοσε τη μέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης για να 

δημιουργήσει ένα μικροοικονομικό δείκτη ανταγωνιστικότητας 

(Microeconomic Competitiνeness Index-MICI). Ερεύνησε τη σχέση 

μεταξύ του αποτελέσματος ενός έθνους στο δείκτη MICI με το σχετικό 

κατά κεφαλ1Ίν ΑΕΠ και βρήκε έναν ισχυρό συσχετισμό. Τα 

αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι πολλά στοιχεία του μικροοικονομικού 

και μακροοικονομικού περιβάλλοντος κινοί>νται μαζί. Για παράδειγμα 

στην έκθεση του 1999, ο δείκτης M ICI εξ1Ίγησε το 83,3% της 

διακύμανσης του ΑΕΠ των χωρών του δείγματος (G lobal 

Conιpetitiνcηess Rcport 1999). 

Στα πλαίσια της αναζ1Ίτησης παραγόντων που επηρεάζουν την 

επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα και κατά προέκταση τη 

μακροοικονομική ανάπτυξη ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου, ύστερα 

από μια ανάλυση για την έννοια και τη σημασία της 

ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια και εθνικ1Ί οικονομία , είναι να 

εφαρμοστεί εμπειρικά ένα αναλυτικό πλαίσιο που αφορά στην 

οικονομική επίδοση των επιχειρήσεων. Η ανάλυση είναι βασ ισμένη σε 

στοιχεία των J 02 επιχειρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν στο 
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προηγοί>μενο κεφάλαιο. Εξετάζεται ο αντίκτυπος βασικών 

καθοριστικών παραγόντων στην οικονομική επίδοση των επιχειρήσεων 

και γίνεται διάκριση μεταξίι οικονομ1κών και μη οικονομικ(ί)ν 

παραγόντων οικονομικιΊς επίδοσης ( «financial and 11011 financial diivers 

of firm performance» ). Εξετάζεται μεταξύ άλλων η σημασία της 

μόχλευσης, της εξαγωγικί1ς δραστηριότητας, της γεωγραφικιΊς θέσης, 

του μεγέθους και του δείκτη διοικητικής ικανότητας στην οικονομική 

επίδοση των επιχειρήσεων και προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα. 

4.2 Το Πρόγραμμα Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 

Το World Econoιηic Foruiη από το 1979 άρχισε την υλοποίηση του 

«Global Co111petitiνeness Report» με τη μελέτη και καταγραφή των 

παραμέτρων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και την 

ευημερία των διάφορων κρατών. Οι μεθοδολογίες μέτρησης της 

ανταγωνιστικότητας περιλαμβάνουν στοιχεία τόσο μακροοικονομικ11ς 

πολιτικής όσο και στοιχεία που δείχνουν την ποιότητα του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις ικανότητες των επιχειρΙ1σεων. 

Η ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας κατατάσσει σήμερα τις χώρες ως 

προς την ανταγωνιστικότητά τους με χρήση δύο ξεχωριστών 

δεικτών, το Δείκτη Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και το Δείκτη 

ΜικροοικονομικΊ1ς Ανταγωνιστικότητας (11 Δείκτη Επιχειρηματικl1ς 

Ανταγωνιστικότητας). 
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4 .3 Ο Δείκτης Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας (GCη 

Ο Δείκτης Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας ( Growth Co1npetitiveness 

lndex, GC!) , αξιολογεί την ικανότητα των οικονομιών να επιτύχουν 

βιώσιμη ανάπτυξη εξετάζοντας μακροοικονομικά , θεσμικά και 

τεχνολογικά κριτήρια. Ο Δείκτης Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 

εξετάζει τις πηγές ανάπτυξης του κατά κεφαλή ΑΕΠ και αποτελείται 

από τρεις δείκτες: το δείκτη τεχνολογίας (Tec \1110\ogy Index), το δείκτη 

δημοσίων ιδρυμάτων (Public Institutions Index) και το δείκτη 

μακροοικονομικού περιβάλλοντος (Macroeconomic Enνironn1ent Index). 

Ο Δείκτης Μικροοικονομικής Ανταγωνιστικότητας (Microeconomic 

Co 111pctitiνcncss Indcx, M ICI ή Bu sincss Con1petitiνcncss Index, BCI ) 

αξιολογεί το επιχε ιρηματικό περιβάλλον , τη δομή της αγοράς και τις 

επιχειρήσεις και δείχνει το τρέχον επίπεδο της ευημερίας. 

Διαμορφ{ονεται από το δείκτη επιχειρηματικών διαδ ικασιών και 

στρατηγικής και το δείκτη ποιότητας του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος . Ο M ICI εξετάζει τις θεμελιώδε ις μικροοικονομικές 

αρχές της ευημερίας ενός κράτους, όπως αντικατοπτρίζονται από το 

επίπεδο του κατά κεφαλή ΑΕΠ και παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης και 

ανάλυσης της βασικής ανταγωνιστικότητας διάφορων χωρών. 
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4.4 Συνιστώ σ ες εθνικtί ς ανταγω νιστικότητας 

Οι συνιστώσες της εθνικής ανταγων ιστικότητας απε ι κονίζονται στο 

Σχήμα 4- 1 σύμφωνα με την ΕηΊσια Έκθεση για την Α vταγωνιστικότητα 

του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστ ι κότητας και Ανάπτυξης (Ε~ΑΑ, 

2004 ). 

ΣΧΙΙΜΑ 4-1: Η ΠΥΡΑΜIΔΑ ΤΙΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Dωι 4 -· ........ ιιι- ~ .... ,-. ..,.. ....... , ... ~ ..... ...... , -~ 

Οι εισροές που βρίσκονται στη βάση της πυραμίδας επηρεάζουν τις 

ενδιάμεσες εκροές οι οποίες, με τη σειρά τους, καθορίζουν το βαθμό 

της ανταγωνιστικότητας. Η ανταγωνιστικότητα επηρεάζει καΟοριστικά 

τις τελικές εκροές, δηλαδή, την οικονομ ική μεγέθυνση, την 

απασχόληση, την ποιότητα ζωής, και, σε τελική ανάλυση, την ευημερία 

των πολιτών της χώρας. Κάθε μια από τις πέντε ομάδες εισροών 

περιέχει μια σειρά άλλων παραγόντων που πρέπει να εξετάζονται. Οι 

επιμέρους παράγοντες είναι οι εξής (ΕΣΑΑ,2004): 
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• Επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον: Ανταγωνιστικότητα και 

ρυθμιστικό περιβάλλον , Αγορά εργασίας , Μακροοικονομική και 

φορολογική πολιτική, Διαφάνεια 

• Οικονομικές και τεχνολογικές υποδομές: Υποδομές γενικού 

χαρακτήρα, Μεταφορές και επικοινωνίες, Λιμάνια, αεροδρόμια και 

οδικοί άξονες, Τηλεπικοινωνί.ες και πληροφορική, Ενέργεια, 

Χρηματοοικονομικό σύστημα 

• Εκπαίδευση και δεξιότητες: Επενδύσεις σε εκπαίδευση και 

δεξιότητες, Σύνδεση του ανθρώπινου κεφαλαίου με την παραγωγή 

• Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη επιχειρήσεων: Ίδρυση και 

επέκταση επιχειρήσεων, ο ρόλος των πολύ μικρών, μικρcον και 

μεσαίου μεγέθους επιχειρi1σεων, η οργανωτική δομή των 

επιχειρήσεων και ρόλος των διευθυντικών στελεχό)ν, δίκτυα , 

συγκεντρώσεις 

• Καινοτομία και δημιουργικότητα: 

σημασία της γνώσης, εφαρμογή 

επιχειρήσεων 

επενδύσεις σε έρευνα και 

της γνώσης, συμπλέγματα 

Οι αρχικές εισροές ασκούν επιρροi1 στο κόστος, στο επίπεδο και στο 

ρυθμό μεταβολής της παραγωγικότητας. Παράλληλα προς αυτά, η 

υψηλή και σταθερή ποιότητα των παραγομένων προϊόντων και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με τους υψηλούς ρυθμούς 

παραγωγικότητας, οι ανταγωνιστικές συνθήκες παραγωγής (κόστους) 

και οι αυξανόμενοι και διατηρήσιμοι ρυθμοί αύξησης των μισθών 

αποτελούν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των τελικών στόχων/ 
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εκροών που είναι η οικονομικί1 μεγέθυνση το υψηλό και διατηρ11σιμο 

επίπεδο απασχόλησης, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η ποιότητα 

ζωής και η προστασί.α του φυσικού περιβάλλοντος. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησε στη Λισσαβόνα (Μάρτιος 

του 2000) μία ειδικ1) σύνοδο για να προσδιοριστούν οι νέοι 

στρατηγικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Τέθηκε ο εξής στόχος: 

Να γίνει η πιο ανταγωνιστικ1) και πιο δυναμικ1) οικονομία ανά την 

υφήλιο μέχρι το 201 Ο, μία οικονομία βασισμένη στην καινοτομία και τη 

γνώση, ικανή γία βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και 

καλί>τερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνικ1) συνοχι). Η 

Στρατηγική της Λισσαβόνας (The Lisbon Stι-ategy) έχει ως βάση την 

εφαρμογή βραχυπρόθεσμων πολιτικών πρωτοβουλιών με 

μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Οι 

λεγόμενοι «Στόχοι της Λισσαβόνας», περιέχουν , για το σύνολο των 

ευρωπαϊκών κρατών, τους ειδικότερους και γενικότερους στόχους , που , 

στο σύνολο τους, επικεντρώνονται στην αναβάθμιση της 

ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών και, μέσω αυτών, της 

ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους στόχους αυτούς, 

για την περίπτωση της Ελλάδας, εντάσσονται και οι παρακάτω 

επιδιώξεις (ΕΣΑΑ,2004): 

• Προσαρμογi1 της ελληνικΊ1ς οικονομίας στην γενικά αποδοτικί1 

επιλογi1 της υποκατάστασης του ανταγωνισμού κόστους από τον 

ανταγωνισμό ποιότητας/ καινοτομίας, ο οποίος θα βασίζεται στην 

ανεπτυγμένη επιχειρηματικότητα. 
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• Προώθηση, χωρίς καθυστέρηση, της μετατροπής των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, 

βάσει των οποίων θα διαμορφώνεται και θα κατοχυρώνεται η 

θέση των επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθν11 αγορά (π . χ. η 

περίπτωση του τουρισμού). 

Αντίστοιχα προς τους στόχους, διαμορφώνεται και η επιλογή των 

μεθόδων για την επίτευξη τους . Απαραίτητο είναι: 

• Να αρθούν με σταθερό βηματισμό όλα τα αντιπαραγωγικά 

εμπόδια στην επιχειρηματική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς 

δραστηριότητας, cοστε να μπορέσουν οι παραγωγικές μονάδες να 

αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χό)ρα 

και οι ίδιες, να τα μετατρέψουν σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

και να αναδειχθούν έτσι οι δραστηριότητες στις οποίες οι 

ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνίζονται 

αποτελεσματικά σε παγκόσμιο ή περιφερειακό επίπεδο. Με αυτόν 

τον τρόπο θα μπορούν τέτοιες δραστηριότητες να απορροφούν 

μεγαλύτερο μέρος από τους διατιθέμενους πόρους και να τους 

αξιοποιούν αποτελεσματικότερα μεγιστοποιώντας τα οφέλη από 

τις ευκαιρίες στη διεθνή αγορά. 

• Να ενθαρρυνθούν οι δικτυώσεις επιχειρήσεων (clusters) με στόχο 

την ανάπτυξη συνεργιών, τη μεγιστοποίηση της εγχώριας 

προστιθέμενης αξίας και την εσωτερίκευση (και συνεπώς την 

εξασφάλιση πολλαπλασιαστικών επιδράσεων) της τεχνογνωσίας 

και της εμπειρίας που σταδιακά διαμορφώνεται. 
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• Να δοθεί έμφαση στην παραγωγ1i προϊόντων και υπηρεσιών 

υψηλιiς προστιθέμενης αξίας. 

• Να δοθεί προτεραιότητα στην παραγωγ1) προϊόντων και 

υπηρεσιών, που αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων 

τεχνολογιών. Για να επιτευχθεί, όμως, αυτό απαιτούνται νέες 

δεξιότητες του εργατικού δυναμικού που καλλιεργείται μόνο με 

συνεχ1i εκπαίδευση . 

Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης 

(ΕΣΑΑ, 2004) οι βασικές προτεραιότητες πολιτικ11ς για την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας, καθώς και οι αντίστοιχοι στόχοι, είναι οι 

εξής : 

• Στόχος l : Δημιουργία ενός φιλικού και ευέλικτου 

επιχειρηματικού - εργασιακού περιβάλλοντος, τόσο για την 

ενθάρρυνση της εγχώριας επιχειρηματικότητας, όσο και για την 

προσέλκυση διεθνούς επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για 

επενδί>σεις στην Ελλάδα. Η εμπειρία άλλων χωρών, με 

χαρακτηριστικότερη την περίπτωση της Ι ρλανδίας, αποτελεί 

κατάλληλο παράδειγμα. Για την επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος μεγάλη σημασία έχει η, κατά το δυνατόν, 

απλοποίηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και η πιο αποδοτική 

λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών που έχουν τις σχετικές 

αρμοδιότητες, η φορολογική ελάφρυνση και ο περιορισμός των 

δυσκαμψιών στην αγορά εργασίας και τις εργασ ιακές σχέσεις. Το 

θεσμικό πλαίσιο που πρόσφατα έχει τεθεί είνα ι προς τη σωστi1 

κατεύθυνση. Η διαδικασία, όμως, οικοδόμησης «καλής φ~1μης» 
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για τη χcορα, που σταδιακά μπορεί να οδηγήσε ι στην προσέλκυση 

επ ιχειρηματικών κεφαλαίων γ ια επενδύσε ις, δεν είναι ούτε 

εύκολη, ο'ίιτε ταχεία. 

• Στόχος 2: Ενίσχυση των υποδομών. Αν και κατά το πρόσφατο 

παρελθόν, έγ ιναν πολλές επενδύσεις , στους τομείς της υλικής και 

τεχνολογικής υποδομής χρειάζεται να γίνουν και άλλες. Οι 

υποδομές για τις μεταφορές είναι αναγκαίο να περατωθούν (π.χ. 

μεγάλοι οδικο ί άξονες, λιμενικές εγκαταστάσεις) . Υπάρχει 

ωστόσο ακόμα σημαντική υστέρηση στην αξιοποίηση των 

δυνατοτi1των που προσφέρονται από τις τεχνολογίες της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια 

από τις τελευταίες θέσεις στην ΕΕ-25 στις υποδομές 

ευρυζωνικών δικτύων και έχει σχετικά υψηλές επιβαρύνσεις στη 

διεθνi1 τηλεφωνία. 

• Στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο . Το ποσοστό των δημόσ ιων δαπανών για εκπαίδευση 

εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από ό,τ ι στις περισσότερες 

χώρες της ΕΕ-25. Η διακίνηση της γνώσης μεταξύ πανεπιστημίων 

και επιχειρήσεων στην Ελλάδα δεν είναι ικανοποιητική. 

Παρατηρείται, επίσης, αναντ ιστοιχία μεταξύ των αναγκcον της 

παραγωγικ1Ίς δ ιαδικασίας και των εκροό)ν από το εκπαιδευτικό 

σύστημα, ενό) δεν έχουν αξιοποιηθεί σε επαρκή βαθμό μορφές 

εκπαίδευσης (π.χ. δια βίου εκπαίδευση και συστήματα 

επανεκπαίδευσης) που ήδη αποδίδουν σε άλλες χώρες. 
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• Στόχος 4: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και βελτίωσ1) της. 

Αν και η Ελλάδα δε φαίνεται να υστερεί στους δείκτες της 

συνολικ11ς επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντού τοις 

βαθμολογείται πολύ χαμηλά ως προς το βαθμό ευκολίας στην 

ίδρυση επ ιχειρήσεων και δυνατότητας προσαρμογ1iς τους στις 

μεταβολές της αγοράς. Επίσης, δεν είναι ενθαρρυντική η 

διαπίστωση ότι το κύριο μέρος της επιχειρηματικότητας στην 

Ελλάδα αφορά σε «επιχειρηματικότητα ανάγκης» (λόγω 

αδυναμίας εξεύρεσης ικανοποιητικής μισθωτής εργασίας) και σε 

σχετικά <<ρηχή» δραστηριότητα, προσανατολισμένη στον τελικό 

καταναλωτ1Ί και όχι στην εξυπηρέτηση άλλων επιχειρ1)σεων. 

• Στόχος 5: Δραστικές βελτιcοσεις στους τομείς της καινοτομίας, 

της δημιουργικότητας και της έρευνας και ανάπτυξης 

τεχνολογίας. Η χώρα υστερεί στην υιοθέτηση Ι εισαγωγή 

καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, καθό)ς και στην 

ανάπτυξη επιχειρηματικών δικτύων, συγκριτικά με τις 

περισσότερες χcορες της ΕΕ και πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Η 

ραγδαία ανάπτυξη της ψηφιακ1)ς τεχνολογίας, των 

τηλεπικοινωνιών , της πληροφορικής και του διαδικτύου, της 

βιοτεχνολογίας κ.λπ. φαίνεται να προσπερνά τη χώρα και να την 

αφ1)νει έξω από αυτό το βασικό τομέα ανταγωνισμού μεταξύ των 

αναπτυγμένων χωρcον. Οι δαπάνες για έρευνα και τεχνολογική 

ανάπτυξη διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα στην Ελλάδα 

(0,6% του ΑΕΠ το 2003, έναντι 2,0% του ΑΕΠ στην ΕΕ-15). 
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• Στόχος 6: Αντιμετώπιση του προβλήματος του μεγέθους των 

παραγωγικών μονάδων. Όπου το κόστος και η ανταγωνιστικότητα 

εξαρτώνται καίρια από «οικονομίες κλίμακας», πολλές ελληνικές 

επιχειρήσεις λόγω του μικρού τους μεγέθους υστερούν. Θα 

πρέπει, κατά συνέπεια, να ενισχυθούν οι προσπάθειες και οι 

πρωτοβουλίες επέκτασης της κλίμακας παραγωγής μέσω 

επενδύσεων και συγχωνεύσεων. 

• Στόχος 7: Προώθηση νέων κλάδων και νέων προϊόντων. Αυτό 

συνεπάγεται ενεργό αναζήτηση και αξιοποίηση ευκαιριών, 

ανάληψη κινδύνων, και, κατά συνέπεια, παρότρυνση των 

επιχειρ11σεων και στήριξη νέων πρωτοβουλιών ακόμη και στους 

λεγόμενους παραδοσιακούς τομείς/ κλάδους. 

• Στόχος 8: Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων 

και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε σχέση με άλλες χ(ορες η 

Ελλάδα υστερεί σημαντικά στην ποιότητα των υπηρεσιών , τόσο 

στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. 

• Στόχος 9 : Αναβάθμιση της εσωτερικής οργάνωσης των 

επιχειρi1σεων. Στο βαθμό που η εμπειρική διαχείριση των 

μονάδων αποτελούσε (και εξακολουθεί να αποτελεί) το πλέον 

διαδεδομένο πρότυπο για το μεγαλύτερο μέρος των 

επιχειρήσεων, κάτι τέτοιο δεν πρέπει να θεωρείται ως συμβατό 

με τις αρχές της σύγχρονης διοίκησης. Το γεγονός ότι σΊiμερα ο ι 

επιχειρi1σεις διαχειρίζονται ολοένα διευρυνόμενο όγκο 

«κοινωνικού κεφαλαίου» τις υποχρεcονει να ασκούν μια 
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επαγγελματ ική , και με υπευθυνότητα προς το ιδιωτικό και το 

γενικότερο συμφέρον διαχείριση - διοίκηση. 

• Στόχος 1 Ο : Τόνωση της εξωστρέφειας, που βασίζεται σε 

πραγματικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τα οποία 

καλλιεργούνται συστηματικά και προβάλλονται στην αγορά. 

4.5 Έννοια και μέτρα της ανταγωνιστικότητας 

Η δ ιεθνής βιβλιογραφ ία είναι κορεσμένη από εμπειρικές και 

θεωρητικές εργασίες σχετικές με την ανταγωνιστικότητα . Εντούτοις, 

υπάρχουν διαφορ ετικές αντιλήψε ις σχετικά με το πώς η επίδοση των 

επιχειρ11σεων πρέπει να μετρηθεί και ποιοι παράγοντες έχουν 

επιπτώσεις στην επιχειρηματική επιτυχία. Ο σκοπός της μελέτης που 

παρουσ ιάζετα ι σ ε αυτό το κεφάλαιο της διατριβής είναι να αναπτυχθεί 

και να εφαρμοστεί ένα επαρκές μοντέλο για τον προσδιορισμό 

παραγόντων ανταγωνιστικότητας όπως αυτ~) εκφράζεται από την 

οικονο~ιικ1) επίδο ση ενός δείγματος ελλην ικών επιχειρή σεων. Σύμφωνα 

με το La ll (2001 ). μια ανάλυση γ ια την ανταγωνιστ ικότητα πρέπει να 

καθορίσει την έννο ια της ανταγωνιστικότητας κα ι τον τρόπο που 

πρόκειται αυτή να μετρηθεί, να προσδιορίσει τους σημαντικότερους 

παράγοντες που την επηρεάζουν, να εντοπίσε ι τις αλληλεπ ιδράσεις 

μεταξύ αυτών των παραγόντων και να βρει στο κατά πόσο αυτο ί οι 

παράγοντες έχουν επιπτώσεις στο ερευνώμενο θέμα. Προηγούμενες 

μελέτες σχετικές με την ανταγωνιστικότητα έχουν δείξε ι ότι οι δε ί κτες, 

οι έννοιες και τα μέτρα της ανταγωνιστικότητας έχουν πολυδιάστατο 
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χαρακτήρα και σύνθετο νόημα. Η ανταγωνιστικότητα μπορεί να 

θεωρηθεί ως «πο λύπλευρη» , δ ιότι δ ιάφορες μεταβλητές πρέπει να 

υιοθετηθούν συνολικά για τη μέτρησ11 της (Depperιι and Cerrato, 2005; 

Tangen, 2003 ). Η οικονομική βιβλιογραφία εξετάζε ι την 

ανταγωνιστικότητα σε δύο διαφορετικά επίπεδα: ανταγων ιστικότητα 

των εθνικών οικονομιών (μακροοικονομικό επίπεδο) και 

ανταγωνιστικότητα των εταιρειών/ βιομηχανιών (μικροοικονομικό 

επίπεδο) . Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανασυγκρότησης (ΟΟΣΑ) η ανταγωνιστ ικότητα ενός κράτους ορίζεται 

ως ο βαθμός στον οποίο το εν λόγω κράτος υπό δίκαιες συνθήκες 

ελεύθερου εμπορ ίου μπορεί να παράγει προϊόντα τα οποία ικανοποιούν 

τις διεθνείς αγορές, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη 

διατήρηση και αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων των πολιτών του 

(Garelli , 2002). Η ανταγωνιστικότητα καθορίζεται κατά βάση από την 

παραγωγικότητα με την οποία ένα έθνος χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους 

πόρους , το ανΟρώπινο δυναμικό , το κεφάλαιο και τους φυσικούς 

του πόρους. Η παραγωγικότητα καθορίζει το βιοτικό επίπεδο ενός 

έθνους ή μιας περιοχής (μισθοί, απόδοση κεφαλαίου, αποδοτικότητα 

φυσικών πόρων) και εξαρτάται τόσο από την αξία των παραγόμενων 

προϊόντων και των υπηρεσιών (μοναδικότητα, ποιότητα) όσο και από 

την επάρκεια με την οποία παράγονται. Σύμφωνα με το λεξικό 

Longman (2000) ανταγωνιστικότητα είναι η «ικανότητα μιας 

επ ιχείρησης (ή ενός προϊόντος) να ανταγωνιστεί με άλλους και η 

επιθυμία να είνα ι επιτυχέστερη από τους άλλους». Κυριολεκτικά, ο 

όρος αυτός περιγράφει τη δυνατότητα των εταιρειών και των 
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βιομηχανιών να παραμείνουν ανταγωνιστικές, να βελτιώσουν 1; να 

προστατεύσουν τη θέση τους σε σχέση με τους ανταγωνιστές που 

λειτουργούν στην ίδια αγορά. Μια επιχείρηση είναι ανταγωνιστική αν 

μπορεί να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας και 

χαμηλότερου κόστους σε σχέση με τους εγχώριους ή τους δ ιεθνείς 

ανταγωνιστές της και να διατηρήσει το πλεονέκτημα αυτό. Η 

ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης σχετίζεται με την υψηλή 

κερδοφορία και τη δυνατότητά της να παρέχει υψηλές αποδόσεις 

στους μετόχους (ιδιοκτήτες) της και να αμείβει τους εργαζομένους 

της. Σύμφωνα με τον Porter ( l 998,2001) η ανταγωνιστικότητα μιας 

επιχείρησης εξαρτάται τόσο από εσωτερικούς παράγοντες που 

έχουν να κάνουν με την ίδια την επιχείρηση (ανταγωνιστικό 

πλεονέ κτημα, επιλογές της διοίκησης) όσο και από το ευρύτερο 

εξωτερικό της περιβάλλον (τόπος εγκατάστασης, συνεργασίες, 

συμμετοχή σε επιχειρηματικά clusters). Επομένως η ανταγωνιστικότητα 

μιας επιχείρησης μπορεί να ληφθεί ως η δυνατότητά της να λειτουργεί 

αποδοτικότερα από τις συγκρίσιμες εταιρείες στις πωλήσεις, το μερίδιο 

αγοράς ή την αποδοτικότητα (Lall , 2001 ). Οι Cook και Bredal11 ( 1991) 

υποστηρ ίζουν ότι η ανταγωνιστικότητα μπορεί να διερευνηθεί από την 

πλευρά της γεωγραφικ1Ίς θέσης, του παραγόμενου προϊόντος 11 της 

ταχύτητας παραγωγής. Ο Bcck (1990), δηλcονει ότ ι η 

ανταγωνιστικότητα μπορεί να ερμηνευθεί ως η δυνατότητα των 

εταιρειών να αντιμετωπίσουν τις δομικές αλλαγές της κοινωνίας . 
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4. 6 Μέτρηση της επιχειρηματικ1} ς επίδοση ς (fir m perform ance) 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πόσο σημαντικ11 είναι η 

επιχειρηματικ11 ανάπτυξη στην προσπάθεια τόνωσης της εθνικής 

ανταγωνιστικότητας. Η σημασία της επιχειρηματικής 

ανταγωνιστικότητας σε μια οικονομία είναι πολύ μεγάλη. Η παρούσα 

έρευνα εστιάζει το ενδιαφέρον της στο επιχειρηματικό 

(μικροοικονομικό) επίπεδο της ανταγωνιστικότητας. Εξάλλου, οι 

επιχειρήσε ις είνα ι αυτές που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην αγορά. 

Συνθήκες που επικρατούν σε μια οικονομία, όπως είναι ο ι ευνοϊκές για 

τις επιχειρήσεις οικονομικές πολιτικές και τα υψηλά επίπεδα 

εκπαίδευσης, μπορούν να ασκήσουν βαθ ιά επίδραση στην 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ως ανταγωνιστικ11 μπορεί να 

χαρακτηριστεί η επιχείρηση που μπορεί να παραγάγε ι υπηρεσίες ή 

προϊόντα ανώτερης ποιότητας και χαμηλότερου κόστους από ότι 

μπορούν οι εσωτερικοί και οι διεθνείς ανταγωνιστές της. Η 

ανταγωνιστικότητα είναι συνώνυμη με τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία 

μιας εταιρείας και τη δυνατότητά της να παρέχει ανταποδοτικά 

πλεονεκτήματα στους υπαλλήλους της και τους ιδιοκτήτες της (Buckley 

et al., 1988). Στα πλαίσια αυτά η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης 

μπορεί να μετρηθεί από τη οικονομική της επίδοση. Όταν υπάρχουν 

κερδοφόρες ευ καιρίες, οι επιχειρήσε ις αυξάνουν την παραγωγή και τις 

πωλήσεις τους. Κατά συνέπεια. η ύπαρξη μιας καλής ο ικονομικής 

απόδοσης προϋποθέτει μια εταιρεία 1; μια βιομηχανία με αυξανόμενη 

ανταγωνιστικότητα ακριβώς όπως μια κακ1; οικονομική απόδοση 
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σημαίνει μια εταιρεία ή μια βιομηχανία με μειωμένη 

ανταγωνιστικότητα. 

Ένα μεγάλο τμήμα της θεωρητικ1Ίς και εμπειρικ1Ίς έρευνας που έχει 

δημοσιευθεί στη διεθν1i βιβλιογραφία έχει προσπαθήσει να ερευν1)σει 

τους διάφορους παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στην οικονομική 

επίδοση των επιχειρήσεων. Η θεωρητι~11 έρευνα είναι βασισμένη στη 

μικροοικονομική θεωρία. Η εμπειρική έρευνα έχει αναπτυχθεί γύρω 

από δύο τομείς ενδιαφέροντος. Αρχικά διάφοροι ερευνητές αναζητούν 

τρόπους μέτρησης της οικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων. 

Διάφοροι χρηματοοικονομικοί δείκτες χρησιμοποιούνται για τη 

μέτρηση της οικονομικής επίδοσης και κατά προέκταση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Παραδε ίγματος χάριν η 

απόδοση πωλήσεων δείχνει πόσο μια επιχείρηση κερδίζει σε σχέση με 

τις πωλήσεις της και η απόδοση ενεργητικού καθορίζει τη δυνατότητα 

μιας επιχείρησης να χρησιμοποι11σει αποδοτικά τα ενεργητικά της. Τα 

πλεονεκτήματα των χρηματοοικονομικών δεικτών για τον υπολογισμό 

της εταιρικ1iς απόδοσης είναι η ευκολία του υπολογισμού και το 

γεγονός ότι αυτοί οι ορισμοί συναντώνται παγκοσμίως. Παραδοσιακά, 

η επιτυχία μιας βιομηχανικής επιχείρησης αξιολογείται με την χρήση 

οικονομικών δεικτών (Tangen, 2003). Ο Πίνακας 4-1 παρουσιάζει μια 

επισκόπηση μέτρων χρηματοοικονομικής απόδοσης που έχουν 

χρησιμοποιηθεί στη διεθν1) βιβλιογραφία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4-1: ΜΕΤΙ) Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Cochran.Wood and Jones,1985 ROA (Return οη Assets), RO E (Retu rn οη 

Εqιιίty), Καθαρό κέρδος, Ενεργητη:ό 

Kcsner, 1987 ROA,ROE 

Mallette an d Fowler. 1992 ROE 

Oplcr and Titn1an, 1994; Αύξηση πωλήσεων. Αύξηση κερδοφορίας 

Asgha ri an, 2003 και Αύξηση απόδοσης μετοχών 

Kla sse n and McLaιιghlin , 1996 Απόδοση μετοχών 

Hart and Ahuja, 1996 ROS (Return on Sales), ROA, ROE 

Konar and Cohen,2001 ROA,ROE 

Thoιηas and Tonks, 1999 Μηνιαία απόδοση μετοχών 

Becker-Blease et al., 2005 Περιθώριο ΚΠΤΦ. περιθώριο ΚΠΦ , ΚΠΤΦ 

ως ποσοστό των συνολικ<i>ν ενεργητικ6>ν. 

ΚΠΦ προς συνολικά ενεργητικά 

Agion1irgiannakis et a l. , 2006 ROA 

Bobillo et al .. 2006 Πωλήσεις, Περιθώριο καθαρού κέρδους 

Ένα δεύτερο σκέλος της εμπειρ ικής έρευνας στη βιβλιογραφία 

εξετάζει πώς οικονομικο ί και μη οικονομ ικο ί παράγοντες, όπως η 

μόχλευση, η ρευστότητα, η κεφαλαιοποίηση, η επένδυση, το μέγεθος, 

η ηλικία, η γεωγραφική θέση , η εξαγωγικ11 δραστη ριότητα και η 

διοικητική ικανότητα ασκούν επιρροή στη χρηματοοικονομική επίδοση 

και την ανάπτυξη τ ων επιχειρ·ήσεων. 

Η μόχλευση (leverage) υπολογίζεται από την αναλογία των Ξένων προς 

τα Ίδια Κεφάλαια. Παρουσιάζει το βαθμό στον οποίο μια επιχείρη ση 

χρησιμοποιε ί τα δανεισμένα κεφάλαια. Οι επιχειρήσεις που έχουν 
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υψηλή μόχλευση μπορεί να διατρέξουν τον κίνδυνο πτώχευσης αν δεν 

αποπληρώσουν τα χρέη τους. Διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο αδυναμίας 

εύρεσης νέων δανειστών στο μέλλον. Η μόχλευση δεν έχει πάντα 

αρνητικά αποτελέσματα αφού μπορεί να αυξήσει την απόδοση των 

επενδύσεων και να οδηγήσει τις εταιρείες στη χρησιμοποίηση των 

φορολογικών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από το δανεισμό. Οι 

Jensen (1986) και Zwiebel (1996) υποστηρίζουν ότι το αυξημένο χρέος 

μπορεί να μειό)σει την πιθανότητα εξαγοράς μιας εταιρείας δίνοντας 

κίνητρα στα διοικητικά στελέχη να εφαρμόσουν αποδοτικότερη 

επιχειρησιακ1) στρατηγική. Κατά συνέπεια, μπορεί να υπάρχει είτε 

αρνητική είτε θετική επιρροή της μόχλευσης στην απόδοση των 

εταιρειών. 

Η ρευστότητα (liquidity) αναφέρεται στο βαθμό με τον οποίο οι 

υποχρεώσεις/ χρέη που οφείλονται μέσα στους επόμενους 12 μΊ1νες 

μπορούν να αποπληρωθούν με μετρητά ή με το ενεργητικό που θα 

μετατραπεί σε μετρητά. Ο δείκτης ρευστότητας μετριέται από το 

κλάσμα του τρέχοντος ενεργητικού προς το τρέχον παθητικό και 

παρουσιάζει τη δυνατότητα μετατροπής ενός στοιχείου του ενεργητικού 

σε μετρητά. Απεικονίζει τη δυνατότητα της εταιρείας να διαχειριστεί 

το κεφάλαιο κίνησης όταν αυτό διατηρείται σε φυσιολογικά επίπεδα. 

Ένα τυποποιημένο επιχείρημα για να δικαιολογηθεί η απόφαση μιας 

επιχείρησης να διατηρήσει υψηλή ρευστότητά σχετίζεται με 

προληπτικά κίνητρα. Μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 

ρευστά διαθέσιμα για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες και τις 
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επενδύσεις της όταν η εξωτερικ11 χρηματοδότηση δεν είναι διαθέσιμη ή 

είναι πάρα πολύ δαπανηρ1Ί. Αφ' ετέρου, η υψηλή ρευστότητα επιτρέπει 

σε μια επιχείρηση να αντεπεξέλθει σε απροσδόκητα έξοδα και να 

εξοφλ11σει τις υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια περιόδων με χαμηλές 

αποδοχές (OpleΓ et al, 1999; MyeΓs , 1977; Kim et al, 1998). Σε 

αντίθεση με τον ανωτέρω συλλογισμό οι Hνide και These (2007), 

βασισμένοι σε ένα θεωρητικό μοντέλο των Evans και Jovanovic ( 1989), 

προτείνουν ότι ένα μέτριο επίπεδο ρευστότητας μπορεί να ωθ11σει την 

επιχειρηματική απόδοση, ενώ ότι μια υψηλή ρευστότητα μπορεί να 

προκαλέσει περισσότερα αρνητικά αποτελέσματα από θετικά. 

Υποστηρίζουν με άλλα λόγια ότι όταν η ρευστότητα είναι υπερβολική η 

επίπτωση στη χρηματοοικονομικ1Ί απόδοση μπορεί να είναι αρνητική. 

Επομένως, η επίδραση της ρευστότητας στη χρηματοοικονομικi1 

απόδοση των εταιρειών είναι διφορούμενη. 

Ο δείκτης κεφαλαιοποίησης (capitalization rate) ή ο δείκτης Πάγιων/ 

Συνολικών Ενεργητικών (δείκτης Π/ΣΕ), μετρά το βαθμό στον οποίο 

τα πάγια ενεργητικά χρηματοδοτούνται με τα ίδια κεφάλαια. Μια 

υψηλή αναλογία του δείκτη δείχνει ανεπαρκή χρήση του κεφαλαίου 

κίνησης που μειώνει τη δυνατότητα της εταιρείας να εισπράξει τις 

απαιτήσεις της και να διατηρ1Ίσει τα αποθέματά της, πράγμα που 

σημαίνει χαμηλά αποθέματα μετρητών (ταμείου). Αυτό μπορεί συχνά 

να περιορίσει τη δυνατότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί στην 

αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα ·ή τις υπηρεσίες της . Έτσι 

αναμένεται ότι αυτό το ποσοστό συσχετίζεται αρνητικά με την εταιρική 
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απόδοση. Ο δείκτης πάγια ενεργητικά προς συνολικά ενεργητικά 

επηρεάζει α ρνητικά την αποδοτικότητα της εταιρε iας (Notta and 

Vlachνei,2007; Agioωirgiannakis et ΑΙ, 2006). Αυτό μπορεί να 

αποδοθεί στο με ιω μένο επίπεδο τρεχόντων ενεργητικών το οποίο θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερο επίπεδο πωλ1Ίσεων, δεδο μένου 

ότι η εταιρεία θα είναι ελλιπής στα απαραίτητα υλικά, αποθέματα 

κ.λπ., μ ε ένα μειωμένο επίπεδο δραστηριότητας συνολικά. 

Η καθαρ1i επένδυση (δείκτης καθαρ1iς επένδυσης- net inνestn1ent ratio) 

αναφέρεται σε μια δραστηριότητα εξόδων, η οποία αυξάνει τη 

διαθεσιμότητα των πάγιων ενεργητικών ή των παραγωγικών μέσων. Ο 

δείκτης καθαρής επένδυσης μετρά την αναλογία της καθαρής 

επένδυσης προς το συνολικό ενεργητικό. Η καθαρ1i επένδυση 

αναφέρετα ι σε μια δραστηριότητα εξόδων, η οποία αυξάνει τη 

διαθεσιμότητα των σταθερών παγίων ή τα μέσα της παραγωγ1;ς. Η 

καθαρή επένδυση υπολογίζεται από τα συνολικά έξοδα για μια πάγια 

επένδυση μείον τις αποσβέσεις, οι οποίες προβλέπονται για την 

αντικατάσταση των αποσβεσμένων παγίων . Αυτός ο δείκτης δίνει 

πληροφορίες γ ια το ποσό των χρημάτων που μια επιχείρηση ξοδεύε ι 

στα πάγια ενεργη τικά που χρησιμοποιούνται για τις λε ιτουργίες της 

(όπως ο ι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός). Η συνεχής επένδυση στο 

ενεργητ ικό μιας εταιρείας είναι κρίσιμη επειδή η ωφέλιμη ζωή του 

υπάρχοντος ενεργητικού μικραίνει κατά τη διάρκεια του χρόνου. Το 

ποσό καθαρής επένδυσης διαφέρει μεταξύ κλάδων και εταιρειcον 

ανάλογα με την ένταση κεφαλαίου που απαιτεί το αντικείμενο 
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εργασιών. Αυτός ο δείκτης σχετίζεται θετικά με την εταιρική επίδοση 

δεδομένου ότι οι νέες επενδύσεις επεκτείνουν την παραγωγή και 

αυξάνουν το μέγεθος των ταμειακών ροών της εταιρείας 

(Agioιnirgiannakis et a l , 2006). 

Το μέγεθος (sizc) μιας εταιρείας έχει επιπτώσεις στην οικονομική 

επ ίδοσή της, ενώ ε ίναι ένας σημαντικός παράγοντας για την εκτίμηση 

μιας επένδυσης. Ο συνολικός αριθμός υπαλλi1λων μιας επιχείρησης 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο του μεγέθους των επιχειρήσεων και 

να συσχετιστεί θετικά με την αποδοτικότητα. Το μέγεθος της εταιρείας 

είναι ένας σημαντικός παράγοντας δεδομένου ότι επηρεάζει την 

ανταγωνιστικ1Ί δύναμ11 της . Οι μικρές εταιρείες έχουν λιγότερη δύναμη 

από τις μεγάλες και ως εκ τούτου μπορούν να αντιμετωπίσουν σοβαρές 

δυσκολίες να ανταγωνιστούν τις μεγάλες εταιρείες ιδιαίτερα όταν 

δραστηριοποιούντα ι σε πολύ ανταγωνιστικές αγορές. Υποστηρίζεται 

ότι όσο μικρότερη είναι η επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

επικινδυνότητα της επένδυσης (πχ. μεγαλύτερες διακυμάνσεις στην 

απόδοση των μετοχό)ν της). Οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να 

εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας και έτσι να είναι 

αποδοτικότερες από τις μικρές εταιρείες . Από την άλλη πλευρά όμως, 

όσο οι εταιρείες γίνονται μεγαλύτερες, μπορεί να είναι ανεπαρκείς 

στην αντιμετώπιση διάφορων καταστάσεων με συνέπεια την κατώτερη 

χρηματοοικονομικ1Ί απόδοση. Η θεωρία, επομένως, είναι διφορούμενη 

αναφορικά με τη σχέση μεταξύ μεγέθους και απόδοσης (Majuιndar, 

1997). 
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Όσον αφορά στην εταιρικίι ηλικία (fίrm age), ot παλαιότερες εταιρείες 

είναι πιο πεπειραμένες, δεν είναι επιρρεπείς σε λάθη στα οποία 

προβαίνουν οι νέες (Stίncl1combe, 1965) και μπορούν , επομένως, να 

λειτουργήσουν πιο αποδοτικά. Οι παλαιότερες εταιρείες μπορούν 

επίσης να ωφεληθούν από τα αποτελέσματα της φήμης τους και να 

οδηγηθούν σε υψηλότερα επίπεδα πωλ1iσεων. Από την άλλη πλευρά οι 

παλαιότερες εταιρείες είναι πιο επιρρεπείς στην αδράνε ια και στη 

γραφειοκρατία που συμβαδίζει με την ηλικία. Μπορεί επίσης να έχουν 

αναπτύξει ρουτίνες μακριά από τ ις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες 

αγοράς, οπότε σ' αυηi την περίπτωση θα μπορούσε να παρατηρηθεί μια 

αντίστροφη σχέση μεταξύ ηλικίας και εταιρικής απόδοσης. Η εταιρικ1i 

ηλικία αναμένεται να συσχετίζεται θετικά με μεγέθη όπως η αύξηση 

της απασχόλησης, αλλά η επίδραση στην οικονομική απόδοση είναι 

αβέβαιη (Agiomirgίannakis et al., 2006). Οι παλαιότερες εταιρείες 

είναι απίθανο να έχουν την ευελιξία να διενεργι1σουν γρ11γορες 

προσαρμογές στις μεταβαλλόμενες περιστάσεις και είναι πιθανό να 

χάσουν σε απόδοση σε σχέση με τις νεώτερες και πιο ευκίνητες 

εταιρείες (Mal"shall, 1920) . Κατά συνέπεια τα εταιρικά οικονομικά 

αποτελέσματα μπορούν να αποκαλύψουν διάφορες αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ ηλικίας και εταιρικής απόδοσης. 

Με τη ραγδαία πρόοδο στις μεταφορές και τις επικοινωνίες, ο ρόλος 

της γεωγραφικής θέσης στον προσδιορ ισμό της εταιρικ1Ίς επίδοσης 

μπορεί να έχε ι μειωμένη επίδραση, όσον αφορά στους παράγοντες 

(όπως το κεφάλαιο, τα αγαθά, και η τεχνολογία) που μπορούν εύκολα 
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να προσεγγιστούν στις περιοχές της ελεύθερης αγοράς (Li, 2004 ). 

Εντούτοις, τα διαρκή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε μια παγκόσμια 

ο ικονομία βρίσκονται όλο και περισσότερο σε τοπικά χαρακτηριστικά 

(γνώση , σχέσεις, κίνητρα) που οι απομακρυσμένοι ανταγωνιστές δε 

μπορούν να κατέχουν (Porteι-, 1998). Τέτοια πλεονεκτήματα είναι 

συγκεκριμένα και άρρηκτα συνδεδεμένα με τον κάθε τόπο και έτσι δε 

μπορούν να μεταφερθούν. Προκειμένου μια εταιρεία να αποκη'1σει 

τέτοια πλεονεκηΊματα, πρέπει να εγκατασταθεί στις αντίστοιχες 

γεωγραφικές θέσεις. 

Η εξαγωγικ1Ί δραστηριότητα (expOI't actiνity) είναι σχετική με την 

επιτυχία 11 την αποτυχία των προσπαθειών μιας εταιρείας ή ενός 

κράτους να πωλ1Ίσει τα εσωτερικά-παραχθέντα αγαθά 11 υπηρεσίες σε 

άλλα κράτη. Υπάρχουν δύο απόψεις σχετικά με τις διεθνείς 

συναλλαγές. Η πρώτη (classical theory) αναγνωρίζε ι τα οφέλη του 

εμπορίου . Η δεύτερη ασχολείται με το γεγονός ότι μερικές βιομηχανίες 

μπορούν να ζημιωθούν και άλλες να επωφεληθούν από τον ξένο 

ανταγωνισμό (new trade theories). 

Η διο ικητική ικανότητα (management competence) που εκφράζεται 

μέσα από την υιοθέτηση των καλύτε ρων διοικητικών πρακτικών είναι 

μια πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, θετ ικά συσχετισμένη με την 

οικονομική απόδοση, την ανάπτυξη και την επιβίωση των εταιρειών . 

Σύμφωνα με τον Τίιnιηοηs ( 1994) οι επιχειρηματίες που πετυχαίνουν 

κατέχουν όχι μόνο μια καινοτόμο συμπεριφορά, αλλά και διοικητικές 
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δεξιότητες. Οι Bird (1995) και Ronstadt (1984) καταλt'ηουν στο 

συμπέρασμα ότι οι διοικητικές δεξιότητες του επιχειρηματία 

συμβάλλουν στην απόδοση και την ανάπτυξη των εταιρειών. Οι 

επιτυχείς εταιρείες θα είναι εκείνες που έχουν αναπτύξει ένα κεντρικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχειρηματικότητα. Η έννοια του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτ11ματος στην επιχειρηματικότητα αναφέρεται 

σε έναν συνδυασμό συμπληρωματικών δεξιοτήτων και βασικό)ν 

γνώσεων που ενσωματό)νονται σε μια ομάδα με αποτέλεσμα την 

εκτέλεση μιας ή περισσότερων κρίσιμων διαδικασιό)ν με βάση πρότυπα 

παγκόσμιας ποιότητας (Coyne, Hall and Clifford , 1997). 

Από τις ανωτέρω μεταβλητές οι πρώτες τέσσερις θα μπορούσαν να 

ταξινομηθούν ως οικονομικοί παράγοντες (μόχλευση, ρευστότητα , 

δε ίκτης Π/ΣΕ , επενδύσεις) οι επόμενες τέσσερις ως μη οικονομικοί 

παράγοντες (ηλικία, μέγεθος, τοποθεσία, εξαγωγικΊ1 δραστηριότητα) 

και η τελευταία ως συνδυασμός οικονομικών και μη οικονομικών 

παραγόντων (όταν υπολογίζεται από τον προαναφερθέντα δείκτη 

διο ικητικής ικανότητας) της επίδοσης των εταιρειών. 

Εν περιλήψει, όλη η προηγούμενη θεωρητική και εμπειρικ11 έρευνα 

μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα αναλυτικό πλαίσιο που περιλαμβάνει 

ένα περιεκτικό σύνολο συνδέσεων μεταξύ των εξαρτημένων και των 

ανεξάρτητων μεταβλητών της επιχειρηματικής επίδοσης. 

Το αναλυτικό αυτό πλαίσιο στρατηγικής διαχείρισης των εξαγωγών 

παρουσιάζεται στο επόμενο Σχ11μα (4-2). 
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Ο δείκτης διοικητικi1ς ικανότητας (manage111ent co111pctcncc indcx), 

ένας συνδυασμός οικονομικών και μη οικονομικών μεταβλητών , 

συνδέεται με τους δείκτες οικονομικ1Ίς απόδοσης (Απόδοση 

Ενεργητικού, Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων, Απόδοση Πωλ1)σεων) , καθcδς 

και τις άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές με τέτοιο τρόπο , όπως φαίνεται 

στο Σχi1μα 4-2, ώστε να υπογραμμιστεί η μοναδικ11 σχέση μεταξύ της 

αποτελεσματικής διοίκησης και των άλλων παραγόντων 

επιχειρηματικής οικονομικής επίδοσης . 

4. 7 Θεματικό πεδίο, στοιχεία και μεθοδολογία έρευνας 

Ο σκοπός αυτής του κεφαλαίου αυτού, όπως έχει προαναφερθεί, είναι 

να προσδιοριστούν παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγων ιστικότητα 

των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το κεφάλαιο βασίζεται σε παλαιότερη 

έρευνα των Agiomirgianakis et al (2006). Χρησιμοποιούνται όμως πιο 

πρόσφατα δεδομένα , άλλο δείγμα εταιρειών , διαφορετικ1) 

οικονομετρικi1 μέθοδος, ενώ δίδεται ειδικό βάρος στο ρόλο της 

διοικητικής ικανότητας. Ύστερα από μια συνοπτική ανασκόπηση 

εννοιών, μέτρων και θεμάτων σχετικών με την ανταγωνιστικότητα και 

την επιχειρηματική οικονομική επίδοση θα παρουσιαστούν τα 

χρησιμοποιούμενα στοιχεία και η μεθοδολογία της ανάλυσής τους. 

Ακολουθούν οι οικονομετρικοί υπολογισμοί και τα εμπειρικά 

αποτελέσματα. Τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν 

από την ανάλυση . 
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Για τους σκοπούς της ανάλυσης χρησιμοποιούνται στοιχεία εισηγμένων 

εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά την περίοδο 1997-

2004 . Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο οι εταιρείες 

κατατάσσονται σε βιομηχανικούς κλάδους, ανάλογα με το αν το 60% 

των ετήσιων πωλήσεών τους σχετίζεται με δραστηριότητες που 

ανήκουν στον κλάδο αυτό. Χρησιμοποιείται το δείγμα των 102 

εισηγμένων επιχειρήσεων για την περίοδο 1997-2004 που ανήκουν σε 

15 βιομηχανικούς κλάδους. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-2: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ 

ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡlθΜΟΣ ΕΤΑJΡΕΙΩΝ 

Κατασκευές 13 

Εκδόσεις - Εκτυπώσεις 6 

Υπολογιστές 7 

Μεταφορές 3 

Λιανικό εμπόριο 6 

Τρόφιμα και ποτά 16 

Βασικά μέταλλα 10 

Ελαστικά & πλαστικά 5 

Μη μεταλλικά ορυκτά 5 

Ένδυση 2 

Μηχανικός εξοπλισμός 3 

Μεταλλικά προϊόντα 2 

Διυλιστήρια l 

Υγεία (ιδιωτικά νοσοκομεία) ι 

Χονδρικό εμπόριο 22 

Συνολικός Αριθμός Εταιρειών 102 
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01 εταιρείες αυτές όπως έχει ήδη αναφερθεί ξεπερνούν το μέσο επίπεδο 

του δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας της ICAP και 

δραστηριοποιούνται σε δυσχερείς βιομηχανικοί)ς κλάδους. Δηλαδή 

πρόκειται για εταιρείες που παρουσιάζουν καλή επίδοση, ενώ 

λειτουργούν σε κλάδους με πτωτικ11 πορεία (σύμφωνα με την 

πιστοληπτικ1) τους ικανότητα). 

Η συλλογή των στοιχείων για κάθε εταιρεία έγινε κυρίως από δύο 

πηγές [ βάση δεδομένων ICAP -data, ερωτηματολόγιο (Παράρτημα)] , 

όπως περιγράφη κε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Για τα στο ιχεία σχετικά 

με την εξαγωγικiΊ δραστηρ ιότητα των εταιρειών χρησιμοποιήθηκε και 

το «Greek export directory 2004-2005» (ACC I,2005). Επi.σης , 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς 

των εταιρειών. Οι πληροφορίες συντάχθηκαν στα ακόλουθα πεδία 

(ορισμένα πεδία συμπίπτουν με αυτά που αναφέρονται στο 

προηγούμενο κεφάλαιο): 

• Οικονομικά στοιχεία της εταιρείας 

• Επίπεδο εκπαίδευσης των μελών των διοικητικών ομάδων 

• Ποσοστό εταιρικ1)ς συμμετοχής των μελών των διοικητικών 

ομάδων 

• Έλεγχος ύπαρξης καινοτομίας στην εταιρεία 

• Μέσος όρος ετών εμπειρίας των μελών των διο ικητικών ομάδων 

• Μέσος όρος ηλικίας των μελών των διοικητικών ομάδων 

• Αριθμός υπαλλήλων 

• Αριθμός υπαλλήλων με ανώτατη εκπαίδευση 
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• Γεωγραφική θέση της εταιρείας 

• Ηλικία της εταιρείας 

• Εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο προέκυψε ότι οι 102 

εταιρε ίες έχουν διοικητικές ομάδες που εκπληρώνουν τουλάχιστον τρία 

από τα πέντε κριτήρια που περιγράφονται κατωτέρω: 

• Ο μέσος όρος ηλικίας της διοικητικής ομάδας (manageιnent 

team) είναι 50-60 έτη. 

• Τα περισσότερα από τα μέλη της διοικητικής ομάδας κατέχουν 

τουλάχιστον ένα πανεπιστημιακό τίτλο (οικονομικά ή 

πολυτεχνείο). 

• Η διοικητικ'iΊ ομάδα κατέχει κατά μέσον όρο 34% των μετοχό>ν 

της επιχείρησης. 

• Η διοικητικ11 ομάδα εφαρμόζει πρακτικές καινοτομίας. Όπως 

προαναφέρθηκε, η καινοτομία, σύμφωνα με το Scl1un1peter 

(1934) αλλά και άλλους πιο πρόσφατους ερευνητές (Luιnpkin and 

Dess, 1996; West and Farr, 1990), αναφέρεται στην εισαγωγ11 

ενός νέου προϊόντος, μιας νέας τεχνικής στην παραγωγή, μιας 

νέας αγοράς ή μιας νέας οργανωτικής δομής στην εταιρεία. Εάν 

οποιοδήποτε από τα ανωτέρω έχει πραγματοποιηθεί μέσα στα 

τελευταία τέσσερα έτη η διοικητικ1Ί ομάδα θεωρείται 

καινοτόμος . 
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• Ο μέσος όρος ετό)ν εμπειρίας των μελών της διοικητικi1ς ομάδας 

είναι είκοσι έτη. 

Χρησιμοποιούνται τρεις δείκτες ως εξαρτημένες μεταβλητές για την 

ανάπτυξη του μοντέλου της οικονομικής απόδοσης μιας εταιρείας: 

(α) Απόδοση πωλ11σεων (ROS/ Return οη Sales) 11 περιθώριο 

κέρδους: Η Απόδοση Πωλ11σεων/ ROS αποκαλύπτει το πόσο μια 

επιχείρηση κερδίζει σε σχέση με τις πωλήσεις της. Αυτό το μέτρο 

καθορίζει τη δυνατότητα της επιχείρησης να αντισταθεί τον 

ανταγωνισμό και τις δυσμενείς αυξανόμενες δαπάνες, τις μειωμένες 

τιμές 11 τις μειωμένες πωλ11σεις στο μέλλον. 

(β) Απόδοση Ενεργητικού (ROA/Rettιrn οη Assets): Η Απόδοση 

Ενεργητικού/ ROA είναι ένας από τους ευρύτατα 

χρησιμοποιούμενους οικονομικούς δείκτες για τη μέτρηση της 

απόδοσης και δημιουργήθηκε από το Dupond το 1919. Η ROA 

καθορίζει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να χρησιμοποι11σει το 

ενεργητικό της. 

(γ) Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE/Retιιrn οη Equity): Η ROE 

μετρά την απόδοση που έχουν για τους μετόχους/ επενδυτές οι 

επενδύσεις τους στην εταιρεία. Με άλλα λόγια δείχνει το πόσο καλά 

η επιχείρηση αποδίδει για τον επενδυτ11 (Tangen, 2003 ). 

Εφαρμόζονται τρία εμπειρικά μοντέλα, ένα για κάθε εξαρτημένη 

μεταβλητή της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Με βάση το 
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προηγούμενο θεωρητικό πλαίσιο γίνεται η υπόθεση ότι οι ακόλουθες 

ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να έχουν επιπτώσεις στην 

ανταγωνιστικότητα των εταιρειών: 

Μόχλευση (Ιeν): Μετριέται από την αναλογία των Ξένων προς τα 

Ίδια Κεφάλαια. 

2 Δείκτης Πάγιων/ Συνολικό)ν Ενεργητικών (capital) 

3 Ρευστότητα (liquid): Μετριέται από το δείκτη Κυκλοφορούν 

ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

4 Δείκτης Επένδυσης (net_inν): Ο δείκτης που μετρά την αναλογία 

της καθαρ1Ίς επένδυσης προς το συνολικό ενεργητικό. 

Αναμένεται ότι αυτή η αναλογία συσχετίζεται θετικά με την 

εταιρική ανταγωνιστικότητα. 

5 Μέγεθος (size): Μετριέται από το συνολικό αριθμό των 

υπαλλήλων μιας επιχείρησης και αναμένεται να συσχετιστεί 

θετικά με την αποδοτικότητα. 

6 Ηλικία της επιχείρησης (age): Μετριέται από τον αριθμό των 

ετών από το έτος ίδρυσης της εταιρείας μέχρι το 2004. 

7 Γεωγραφικ1Ί Θέση (loc): Εξετάζεται εάν η γεωγραφική θέση των 

εταιρειών που βρίσκονται στις δύο μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις 

(Αθήνα και Θεσσαλονίκη) έχει επιπτώσεις στην 

ανταγωνιστικότητά τους. Για τη γεωγραφική θέση 

χρησιμοποιείται μια ψευδομεταβλητ11 με δύο τιμές: «1 » για την 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη και «0» σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Αναμένεται ότι οι εταιρείες που βρίσκονται στην Αθήνα 1Ί τη 

Θεσσαλονίκη μπορούν να «τοποθετηθούν» καλύτερα στην αγορά 
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(αφού είναι πιο κοντά στις κύριες αγορές τους) και να 

εκμεταλλευθούν περισσότερο τις αλλαγές στις μεταβαλλόμενες 

αγοραστικές συνθήκες. 

8 Εξαγωγές ( expoι-t): Επιδιώκεται να εξεταστεί εάν η 

δραστηριότητα εξαγωγής των εταιρειc\)ν έχει επιπτό)σεις στην 

ανταγωνιστικότητά τους. Προκειμένου να βρεθεί εάν υπάρχει μια 

τέτοια σχέση, παρεμβάλλεται μια ψευδομεταβλητ11 που παίρνει 

την τιμή «1 », εάν η εταιρεία είναι εξαγωγέας . Δ1αφορετικά 

παίρνει την τιμή «0». 

9 Διοικητική ικανότητα . Μετριέται με το προαναφερθέντα δείκτη 

διοικητικής ικανότητας (manageιnent coιnpetence ind ex): 

Πρόκειται για συνδυασμό οικονομικών και μη οικονομικών 

παραγόντων της εταιρικής ανταγωνιστικότητας. Ο τρόπος 

υπολογισμού και κατασκευής του δείκτη περιγράφεται στο 

προηγούμενο κεφάλαιο: 

Δ · δ · · Κέρδη 
εικrης ιο1κηr1κης ικαvοτητας = 

- - Αριθμός _εξειδικευμέvω~· _στεΛεχr.ύv 

Τα κέρδη υπολογίζονται πριν από τους φόρους για κάθε διαδοχικό έτος, 

μεταξύ 1997-2004. Ως αριθμός εξειδικευμένων στελεχών διατηρείται ο 

ίδιος αριθμός για όλα τα έτη (ακόμα κι αν είναι ο πραγματικός αριθμός 

του 2003) επειδή παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν μικρές αλλαγές σ' αυτόν 

τον αριθμό κατά τη διάρκεια των ετών. Ακόμα και εάν υπάρχουν 

αλλαγές, θα έχουν μικρή επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα του δείκτη. 
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4.8 Εκτιμήσεις και εμπειρικά αποτελέσματα 

Η σχέση μεταξύ των παραγόντων ανταγωνιστ ικότητας και της 

οικονομικής επίδοσης εξετάστηκε χρησιμοποιώντας την ανάλυση 

παλινδρόμησης μέσω panel data. Η παλινδρόμηση αποτελείται από 

τρεις εξισώσεις - μία για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή - στο ίδιο 

σύνολο των επεξηγηματικών μεταβλητό)ν. Υπολογίζονται οι 

συντελεστές πολλαπλ1Ίς παλινδρόμησης (bj) σε μια οικονομετρική 

εξίσωση της μορφ11ς: 

Υ, = b0 + b 1 (1eν(-1 )) + b1 (1nsize) + b3 (lnage) + b4(loc) +b5 (1iquid) 

+ b6(capital) + b7(cxport) + b8(net_inν) + b9(lnmc_index) + u, (2) 

Όπου Yt είναι η εξαρτημένη μεταβλητ11 εταιρικής οικονομικ1Ίς 

επίδοσης που μετριέται από με τους δείκτες ROA, ROE και ROS ενώ το 

«ιι» εκφράζει το διαταρρακτικό όρο. Ο συντελεστής παλινδρόμησης 

(bj) αντιπροσωπεύει την αναμενόμενη αλλαγή στο δείκτη απόδοσης που 

συνδέεται με την αλλαγή μιας μονάδας στην όποια ανεξάρτητη 

μεταβλητ11. Τα Leν(-1), Lnsize, Lnage, Loc, Liquid, Capital, Export, 

Net_inν, Lnmc_index αντιπροσωπεύουν τη μόχλευση, το μέγεθος, τα 

έτη λειτουργίας, την τοποθεσία, τη ρευστότητα, το δείκτη Πάγιων/ 

Συνολικ(ον Ενεργητικc'ον, την εξαγωγικ11 δραστηριότητα , το δε ίκτη 

καθαρών επενδύσεων και το δείκτη διοικητικ1Ίς ικανότητας αντίστοιχα 

για κάθε εξεταζόμενη εταιρεία. 
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Προκύπτουν τρεις παλινδρομήσεις με την εφαρμογ11 της μεθόδου 

«panel least sqιιares regressions» (effects specification: Γaηdοιη, coef 

coνariance metl1od: cross section weights/PCSE, ηο d. f coπection ), μια 

για κ{.ιθε εξαρτημένη μεταβλητή σε μια χρονολογική σειρά 8 (οκτώ) 

ετών, από το 1997 έως το 2004. Ο ι διαστρωματικές παρατηρήσεις 1Ίταν 

102 (συνολικά εξετάζονται 816 παρατηρ11σεις για κάθε μεταβλητή) . 

Και για τις τρεις παλινδρομήσεις χρησιμοποιήθηκε η \agged 

(επιβραδυμένη κατά ένα έτος) αξία της μόχλευσης (Ιeν(-1 )) , ο φυσικός 

λογάριθμος των ετών λειτουργίας της εταιρείας (lnage), του μεγέθους 

(lnsίze) και του δείκτη διοικητικ1Ίς ικανότητας (lnωc_index). Επίσης οι 

τρεις εξαρτημένες μεταβλητές εκφράστηκαν στη μορφή του φυσικού 

λογάριθμου (lnroa, lnroe, lnros). Οι Πίνακες 4-3, 4-4 και 4-5 

παρουσιάζουν τους εκτιμώμενους συντελεστές με τα t-ratios . 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-3: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ROA (ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) 

LNROA 

Lev(- 1) 

Lnsize 

Lnage 

Loc 

Liqιιid 

Capital 

Export 

Net_inν 

Lnmcindex 

Coeffic ient t-Statistic 

0.0713*** 3.8018 

0.0337 0.6340 

-0 .0803 -0.5087 

0.3135*** 3.1855 

-0.0686** -2.4969 

-1 .8373*** -5 .1 722 

0.3674*** 3.8265 R-squared: 0.296 

1 .5694*** 4. 1038 F-statistic : 32 .2 98 

0.1453*** 15.7439 Prob( F-statistic): 0 .000 

*Σημαντικό σε επίπεδο 10%, **Σημαντικό σε επίπεδο 5%, 

***Σημαντικό σε επίπεδο 1 % 
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LNROE 

Leν(-1) 

Lns iz e 

Lnage 

Loc 

Liqιιid 

Capita l 

Export 

Net i nν -

Lιnncindex 

LNROS 

Lev(-1) 

Lnsize 

Lnage 

Loc 

Liquίd 

Capital 

Export 

Net ίnν -
Lnn1cindex 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-4: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ROE (ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ) 

Coefficient t-Statistic 

0.1652*** 5 .2380 

0.2208*** 4 .9347 

-0.2102* - 1.6869 

0.2022"' ι .95 07 

-0.1140*** -3 .5793 

-2.4808"'"'* -5.5286 

-0.0957"'* -2.2658 R-squared: 0 .593 

1.2038*** 2.9577 F-statίstic : 112.54 

0.6041 *"'* 7.6801 Prob(F-statistic): 0.000 

*Σημαντικό σε επίπεδο 10%, "'*Σημαντικό σε επίπεδο 5%, 

***Σημαντικό σε επίπεδο 1 % 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-5: ΠΑΡ ΑΓΟΝΤΕΣ ROS (ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) 

Coeffίeίent t-Statistic 

0.0408 *** 3 .2900 

-0 .0088 -Ο . 181 ι 

-0 .2332** -2.3486 

0.2171*** 2 .9416 

0 .0125 0.9803 

0 .2996** 2.5206 

0 . 1251 0 .9575 R-squared: 0.067 

0.2662 ** 2.0391 F-statistic : 5.536 

0.0783*** 8.5990 Prob{F-statistίe): 0.000 

*Σημαντικό σε επίπεδο 10%, **Σημαντικό σε επίπεδο 5%, 

***Σημαντικό σε επίπεδο 1 % 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν και τα τρία μοντέλα της 

πολλαπλ11ς παλινδρόμησης είναι σημαντικά σε επίπεδο p<O.O 1 [Prob 

(F-statistic):0.000). Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα είνα ι η θετικ1Ί 

επίδραση που έχει και σε αυτό το οικονομετρικό μοντέλο η μόχλευση 

(Ιeν) στην εταιρικ1Ί ανταγωνιστικότητά όταν μετριέται από τους 

δείκτες Απόδοσης Ενεργητικού (ROA), Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων 

(ROE) και Απόδοσης Πωλήσεων (ROS). Είναι επίσης παρόμοιο με τα 

αποτελέσματα που βρ1Ίκε ο Majumdar ( 1997) για την περίπτωση της 

Ινδίας, αλλά διαφορετικά από αυτά που βρ1;καν οι Agiomiigiannakis et 

al (2006) για την περίοδο 1995-99. Φαίνεται ότι στην πιο πρόσφατη 

περίοδο η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη μόχλευση που έδειξαν τα 

διοικητικά στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων οδήγησε σε ανάπτυξη 

στρατηγικών με συνέπεια την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

Από τους πίνακες φαίνεται ότι η ρευστότητα (liquid) επηρεάζει 

αρνητικά την απόδοση. Πιο συγκεκριμένα η ρευστότητα είναι αρνητικιΊ 

και σημαντική όταν μετριέται από τους δείκτες ROA και ROE. Με 

άλλα λόγια, όταν η ρευστότητα είναι υπερβολικ1;, η επίπτωση στην 

αποδοτικότητα είναι αρνητική. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τη 

θεωρητική εργασία των Evans κα ι Jovanovic ( 1989) καθώς και με τα 

εμπειρικά αποτελέσματα του Majιιιndar (1997) και των 

Agίomirgiannakis et al (2006). Η υψηλή ρευστότητα επίσης επηρεάζει 

αρνητικά τους δείκτες μέτρησης της ανταγωνιστικότητας. Όπως 

φαίνεται στους πίνακες η μεταβλητή της ρευστότητας είναι σημαντική 

σε επίπεδο Ο.Ο 1 όταν η απόδοση μετριέται από τους δείκτες ROA και 
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ROE. Με άλλα λόγια όταν η ρευστότητα είναι υπερβολική η επίπτωση 

στους δείκτες κερδοφορίας είναι αρνητική. 

Η αναλογία των πάγιων ενεργητικών προς τα συνολικά ενεργητικό. 

(capita/) συσχετίζεται αρνητικά με τη χρηματοοικονομική απόδοση σε 

δύο από τις τρεις περιπτώσεις. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε μειωμένο 

επίπεδο στο κυκλοφορούν ενεργητικό που θα μπορούσε να οδηγ11σει σε 

ένα χαμηλότερο επίπεδο πωλήσεων, δεδομένου ότι η εταιρεία θα είναι 

ελλιπ1)ς των απαραίτητων υλικών, των αποθεμάτων κλπ., με ένα 

μειωμένο επίπεδο δραστηριότητας συνολικά. Με άλλα λόγια αυτή η 

σχέση δείχνει ότι όταν αυτή η αναλογία είναι υψηλή υπάρχει μια 

ανεπαρκής χρήση του κεφαλαίου κίνησης που περιορίζει τη δυνατότητα 

της εταιρείας να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, να διατηρήσει τα 

αποθέματά της και να ανταποκριθεί σε μια αυξανόμενη ζήτηση. 

Ο δείκτης καθαρcόν επενδύσεων (net_ίnv) έχει Οετική επιρρο1Ί και στα 

τρία μέτρα εταιρικ1;ς απόδοσης. Είναι σημαντικό για τις μεταβλητές 

ROA, ROE (σε επίπεδο 1 %) και ROS (σε επίπεδο 5%). Αυτή η θετική 

επιρρο11 σημαίνει ότ ι το χρηματικό ποσό που μια ελληνική εταιρεία 

ξοδεύει στα πάγια ενεργητικά που χρησιμοποιούνται για τις 

επιχειρηματικές λειτουργίες είναι ζωτικής σημασίας επειδή η ωφέλιμη 

ζω1i του υπάρχοντος κεφαλαίου μικραίνει κατά τη διάρκεια του χρόνου. 

Με άλλα λόγια οι επενδύσεις επηρεάζουν θετικά την οικονομική 

απόδοση ελληνικών εταιρειών. 
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Η μεταβλητι) του μεγέθους {s ίze) είναι θετική και πολύ σημαντικ1) για 

ROE κα ι ασήμαντη στις άλλες δύο περιπτώσεις . Η θετικ1Ί σχέση μεταξύ 

του μεγέθους και της απόδοσης δεί,χνει ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες 

είνα ι πιο κερδοφόρες , συμπέρασμα που είναι σύμφωνο με τη θεωρία 

και τα αποτελέσματα άλλων εμπειρικών ερευνών (Agiomirgiannakis et 

al., 2006; Voulgaris et ΑΙ, 2005). 

Η ηλικία (age) της εταιρεί.ας συσχετίζεται αρνητικά και με τα τρία 

μέτρα της ο ικονομικής απόδοσης. Αυτή η σχέση ταυτίζεται με το 

αντίστοιχο συμπέρασμα των Agiomirgiannakis et al. (2006). 

Από τους πίνακες φαίνετα ι ότι οι μεταβλητές για την τοποθεσία (loc:) 

είναι θετικές και σημαντικές και στις τρεις παλινδρομήσε ις . Οι 

επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη 

ωφελούνται από τη θέση τους (δηλ. είναι πιο κοντά στις αγορές τους). 

Αυτό το αποτέλεσμα συμφωνεί με το συμπέρασμα των Fotopoιιlos και 

Loιιri (2004), σύμφωνα με τα οποία η γεωγραφική θέση στην 

πρωτεύουσα έναντι των υπόλοιπων περιοχών της χώρας έχει θετ ικές 

επιπτώσεις στην επιβίωση των εταιρειών. 

Τα αποτελέσματα από την ανάλυση της παλινδρόμησης δείχνουν ότι ο ι 

εξαγωγές (exports) επηρεάζουν θετικά τους δείκτες ROA και ROS. 

Αυτό το αποτέλεσμα βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση με τα 

συμπεράσματα των Agiomirgiannakis et al. (2006) όπου οι εξαγωγές 

επηρεάζουν αρνητικά την εταιρική κερδοφορία. Η θετική επιρροή 

233 



μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι στην πιο πρόσφατη περίοδο οι 

ελληνικές εταιρείες έχουν βρει πιο εύκολη διέξοδο για την περαιτέρω 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στις νοτιοανατολικές ευρωπαϊκές 

αγορές. Μέσα στα Βαλκάνια , το ελληνικό εξαγωγικό μερίδιο έχει 

παρουσιάσει μια σημαντική αύξηση τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια και 

έχει φθάσει τις πρώτες θέσεις κατά την ταξινόμηση των χωρών

εξαγωγέων της περιοχής. Κατά συνέπεια οι εταιρείες που συμμετέχουν 

σε εξαγωγικές δραστηριότητες είναι πιο κερδοφόρες έναντι των μη 

εξαγωγικών εταιρειών (Ειδικά για τις εξαγωγές και τους παράγοντες 

που συνδέονται με αυτές ακολουθεί αναλυτική προσέγγιση στα επόμενα 

κεφάλαια της δ ιατρ ιβής στα οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

σχετικ11ς εμπειρικ11ς έρευνας). 

Επίσης , ο δείκτης δ ιοικητικής ικανότητας (ιnc_ίndex) είνα ι σημαντικός 

(σε επίπεδο 1 %) και στις τρεις παλινδρομήσεις και έχει θετικό 

πρόσημο. Πιο συγκεκριμένα, αποδεικνύεται ότι τα εξειδικ ευμένα 

στελέχη που διοικούνται από διοικητική ομάδα η οποία συγκεντρώνει 

τα χαρακτηριστ ι κά που προαναφέρθηκαν επηρεάζουν θετικά την 

οικονομικt) επίδοσ ι~ των επιχειρήσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

διοικητική ικανότητα είναι πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις 

δεδομένου ότ ι η διοικητική ομf.ιδα αποφασίζει για τη θέση τους, το 

μέγεθός τους και τις επενδύσεις τους. 
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4 .9 Επίλογος 

Στο κεφάλαιο αυτό της διατριβής εξετάστηκαν παράγοντες που εχουν 

επιπτό)σεις στη οικονομική επίδοση των ελληνικ(ον επ ιχειρ1Ίσεων, με τη 

χρησιμοποίηση ενός δείγματος l 02 εισηγμένων εταιρειών στο 

ΧρηματισηΊριο Λξιών Αθηνών κατά τη διάρκεια της περιόδου 1997-

2004 . Η οικονομικi1 επίδοση των επιχε ιρ1Ίσεων μετριiθηκε με τη χρι1ση 

τριών χρηματοοικονομικών δεικτών (ROA, ROE και ROS ). Μια 

οικονομετρική προσέγγιση με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνε ι τη 

λειτουργική σχέση και τον αντίκτυπο της μόχλευσης, του μεγέθους, της 

ηλικίας , της γεωγραφικ11ς θέσης, της εξαγωγικής δραστηριότητας, των 

καθαρών επενδύσεων και της διοικητικής ικανότητας στην οικονομικi1 

επίδοση των επιχειρήσεων. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα , 

διαπιστώνεται ότι η μόχλευση , η εξαγωγική δραστη ριότ ητα , η 

γεωγραφική θέση , το μέγεθος και ο δείκτης διοικητικι1ς ικανότητας 

συσχετίζονται θετικά με την οικονομικ1Ί επίδοση των εταιρε ιών. Τα 

αποτελέσματά δείχνουν ότι οι κερδοφόρες επ ιχειρi1σ ε ις στην Ελλάδα 

είναι μεγάλες, νέες, εξαγωγικές εταιρείες με μια ανταγωνιστική 

διοικητική ομάδα, οι οποίες έχουν μια βέλτιστη αναλογία ιδίων προς 

ξένα κεφάλαια και χρησιμοποιούν τη ρευστότητά τους για να 

χρηματοδοτ11σουν τις επενδύσεις τους. Τέλος, η προσέγγιση αυτ1Ί 

μπορεί να χρησιμοπο ιηθεί ως χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση των 

πρακτικών προβλημάτων που προκύπτουν όταν τα διο ι κητικά στελέχη 

καλούνται να εφαρμόσουν στρατηγικές με στόχο τη βελτίωση της 

οικονομ ικής επίδοσης. 

235 



Κεφάλαιο 5ο 

5. ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

5.1 Εισαγωγή 

Από το προηγούμενο κεφάλαιο φαίνεται ότι η εξαγωγική 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων μπορεί να συμβάλλει θετικά στην 

οικονομικ11 τους επίδοση. Η μεταβλητή των εξαγωγών παίζει σημαντικό 

ρόλο ως προσδιοριστικός παράγοντας της επιχειρηματικής επιτυχίας. 

Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στην αξιολόγηση συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών της διαδικασίας απόφασης εξαγωγής εκ μέρους των 

επιχειρ11 σεων και στρέφεται στους παράγοντες που τις υποκινούν ή τις 

εμποδίζουν να εφαρμόσουν την απόφαση αυτή. Η ανάλυση 

πραγματοποιείται μέσω της παρατήρησης της συμπεριφοράς 41 

εταιρε ιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών που εξάγουν 

στη νοτιοανατολι κ11 Ευρώπη. Η ανάλυση βασίζεται σε ένα ερμηνευτικό 

πλαίσιο στο οποίο ενσωματώνονται οι διάφοροι εσωτερικοί, εξωτερικοί 

και στρατηγικοί παράγοντες που συνδέοντα ι με τα κίνητρα , τα εμπόδια 

και την εμπορικ1Ί στρατηγικ11 των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Με βάση 

αυτό το πλαίσιο έγιναν ερωτήσεις στις εταιρείες (Π αράρτημα) σχετικές 

με τα εξαγωγικά κίνητρα, τη στρατηγικ1) μάρκετινγκ (η ανάλυση 

γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο) και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στις 
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αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης 12 αρχικών κινήτρων 

και 14 εξαγωγικών εμποδίων. Χρησιμοποιείται η τεχνικ1Ί της 

παραγοντικ1Ίς ανάλυσης ( «pl'incipal component factoΓ analysis») 

προκειμένου να ερευνηθούν οι κοινοί παράγοντες και να εξηγηθούν οι 

υποκρυπτόμενες συνδέσεις μεταξί> των αντιληπτών μεταβλητών. 

5.2 Η εξαγωγικ1) συμπεριφορά των επιχειρήσεων 

Ε ίναι γεγονός ότι η είσοδος σε ξένες αγορές μπορεί να διαδραματίσει 

πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική ευημερία ενός κράτους. Οι 

επιχειρήσεις εισέρχονται στις αγορές διαδοχικά . Πολλές επ ιχειρήσεις 

αρχίζουν τη διαδικασία διεθνοποίησ1Ίς τους σε χώρες με τις οποίες 

υπάρχει συναισθηματική, πολιτιστική, γεωγραφική και ψυχικ1Ί 

εγγύτητα για να εισέλθουν στη συνέχεια σε νέες πιο μακρινές αγορές. 

Ένας μεγάλος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων άρχισε την επέκτασ11 

του στις Βαλκανικές χώρες και συνέχισε στις Παρευξείνιες και τις 

άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Τα τελευταία χρόν ια, ο ρόλος της Ελλάδας 

στη νοτιοανατολική Ευρώπη είναι εντονότερος στο οικονομικό πεδίο. 

Στο περιθώριο των πολιτικών συναντήσεων καταβλήθηκαν και 

εξακολουθούν να καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες εκ μέρους 

της ελληνικ1Ίς πολιτείας προκειμένου να εξασφαλιστεί υποστήριξη από 

ισχυρούς επιχειρηματίες για ανάπτυξη δραστηριοτ1Ίτων στην ευρύτερη 

περιοχ11. 
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Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών έχουν αναπτυχθεί 

πολλές μελέτες στο θέμα των εξαγωγών, αλλά μπορεί να υποστηριχθεί 

ότι δεν υπάρχει κανένα κοινό μοντέλο που να αναπτύσσεται με βάση τα 

διάφορα εμπειρικά συμπεράσματα για την εξαγωγική συμπεριφορά των 

επιχειρήσεων. Η αυξανόμενη δ ιεθνοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας 

αύξησε το ενδιαφέρον σχετικά με την απόδοση των εξαγωγών (Donthu 

and Κίη1, 1993 ). Οι εξαγωγές αποτελούν έναν αξιόπιστο δείκτη της 

οικονομικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα της κατάστασης στην οποία 

βρίσκεται όλη η παραγωγική διαδ ικασία μιας χώρας από πλευράς 

ανταγωνιστικότητας. Η απόδοση των εξαγωγών παρουσιάζει ζωτικής 

σημασίας ενδιαφέρον για τρεις σημαντικές ομάδες: διευθυντές 

επιχειρήσεων, εμπορικούς ερευνητές και δημόσιους φορείς χάραξης 

πολιτικής. Οι διευθυντές θεωρούν τις εξαγωγές ως εργαλείο για να 

ωθi1σουν την αύξηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους , να 

βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική απόδοση, να ενισχύσουν την 

ανταγωνιστικότητα και να εξασφαλίσουν την επιβίωση της επιχείρησης 

τους σε ένα ιδιαίτερα διεθνοποιημένο περιβάλλον (Kun1cu et a l, 1995). 

Οι εμπορικοί ερευνητές θεωρούν τις εξαγωγές ως μια ελπιδοφόρο 

περιοχ1) με βάση τη θεωρία του διεθνούς μάρκετινγκ (Zou and Stan, 

1998). Οι δημόσιοι φορείς χάραξης πολιτικi1ς βλέπουν τις εξαγωγές ως 

τρόπο βελτίωσης της παραγωγικότητας, συσσωρεύσης ξένου 

συναλλάγματος, αύξησης στα επίπεδα απασχόλησης και ενίσχυσης της 

κρατικ1)ς ευημερίας (Czinkota , 2000). Οι επιχειρηματικές μονάδες, 

διεθνώς , προσπαθούν καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια να αυξήσουν 

τα μερίδιά τους στις αγορές στις οποίες ήδη λειτουργούν, να 
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εισαγάγουν τα προϊόντα τους σε νέες αγορές, ή να αλλάξουν προϊόντα, 

όταν οι δυνατότητες περαιτέρω επέκτασης των παλαιών έχουν 

εξαντληθεί. Το πόσο μεγάλη, επομένως, είναι η αγορά μιας επιχείρησης 

εξαρτάται από τις παραγωγικές, επιχειρηματικές και διοικητικές 

ικανότητες των στελεχόJν της ενώ σε καμιά περίπτωση δεν είναι κάτι 

στατικό (Voloudakis and Fylaktos, 1982). Κάθε επιχειρηματικός 

οργανισμός αντιμετωπίζει προκλήσεις και προβλήματα, σχετικά με την 

αγορά στην οποία απευθύνεται . Σκόπιμο κρίνεται να μελετά τον 

ευνοϊκότερο τρόπο εισόδου και τις προδιαθέσεις της αγοράς του 

εξωτερικού, να αναλύει πολύπλοκες μεταβλητές που καθορίζουν το 

διεθνές περιβάλλον, δηλαδή το οικονομικό, το πολιτικό , το 

πολιτιστικό, το νομικό και το φυσικό περιβάλλον, να κρίνει την 

ανταγωνιστικότητα τόσο ως προς το εξωτερικό, όσο και ως προς το 

εσωτερικό της περιβάλλον, να εξετάζει την αποτελεσματικότητα των 

διαφημιστικών μηνυμάτων που πρόκειται να χρησιμοποιήσει στη νέα 

αγορά, να προσελκί>ει αξιόλογα στελέχη, να προσδιορίζει και να 

βελτιώνει την ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ των προμηθευτών, των 

θυγατρικών και των υποκαταστημάτων της, να μετρά τις διαθέσεις των 

συνεργατών της, να διατηρείται ενήμερη για την εικόνα της στο 

επενδυτικό κοινό, να προσδιορίζει τη συμπεριφορά του ξένου 

καταναλωτή. Τέλος κρίνεται απαραίτητο μια επιχείρηση να κάνει 

έρευνες που αποσκοπούν στη βελτίωση της στρατηγικής της , στην 

αποτελεσματικότητα του μίγματος μάρκετινγκ που αυτή χρησιμοποιεί, 

στην καλύτερη συμβολ1Ί του προσωπικού της διεθνώς, στον καλύτερο 

έλεγχο της επικοινωνίας της με τις αγορές του εξωτερικού και στην 
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εκτίμηση της στάσης της κοινωνίας απέναντι στον εκάστοτε κλάδο 

(Πανηγυράκης, 1 999). 

5.3 Οι θεωρίες διεθνοποί11σ11ς στ11 βιβλιογραφία 

Η είσοδος σε ξένες αγορές μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό 

ρόλο στην οικονομική ευημερία ενός κράτους. Όταν μια επιχείρηση 

αποφασίζει να γίνει διεθν11ς, καλείται να επιλέξει μια στρατηγικ1Ί 

εισόδου προς τη νέα αγορά. Υπάρχουν ουσιαστικά διάφοροι τρόποι 

εισόδου σε μια ξένη αγορά, όπως είναι η έμμεση ή άμεση εξαγωγ11, η 

χορήγηση αδειών (licensing), οι κοινοπραξίες επιχειρήσεων (joint 

νcnωres) και οι άμεσες ξένες επενδύσεις {Btιckley and Casson, 1998). 

Σύμφωνα με το Bradley ( 1984) η διαδικασία διεθνοποίησης των 

εταιρειών μπορεί να περιγραφεί με ένα μοντέλο τριών σταδίων. Στο 

πρώτο στάδιο οι εταιρείες καλούνται δυνητικοί εξαγωγείς. Οι εταιρείες 

αυτές δεν έχουν εξαγάγει ακόμα τα αγαθά ή τις υπηρεσίες τους. Στο 

δεύτερο στάδιο οι εταιρείες ονομάζονται παθητικοί εξαγωγείς . Αυτές οι 

εταιρείες έχουν εξαγάγει μόνο κατόπιν ζ1Ίτησης από το εξωτερικό 

χωρίς λ~Ίψη δικό)ν τους πρωτοβουλιών. Στο τρίτο στάδιο οι εταιρείες 

ονομάζονται ενεργοί εξαγωγείς. Οι ενεργοί εξαγωγείς προσπαθούν 

συνεχά>ς να αυξήσουν τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες. Ο Prasad 

(1994) υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο είδη εξαγωγέων: «σποραδικός» 

και «τακτικός)). Ως «σποραδικός)) εξαγωγέας χαρακτηρίζεται η εταιρεία 

που εξάγει περιστασιακά σε μη καθορισμένη βάση. Σε αυτήν την 

περίπτωση οι πωλήσεις που βασίζονται στις εξαγωγές είναι 
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ακανόνιστες και να αποτελούν μικρό ποσοστό των συνολικών 

πωλήσεων μιας εταιρείας. Ως «τακτικός» εξαγωγέας θεωρείται η 

εταιρεία που εξάγει σε κανονική βάση. Οι πωλlισεις προς εξαγωγ11 

είναι λιγότερο ευμετάβλητες και αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό 

των συνολικών πωλήσεων μιας επιχείρησης. Πολλές επιχειρ'Ι1σεις 

εισέρχονται στις αγορές διαδοχικά. Αρχίζουν τη διαδικασία 

διεθνοποίησής τους σε χώρες με πολιτιστική και ψυχικ1Ί εγγύτητα, δηλ. 

αγορές που μπορούν να τις «αντιληφθούν» εύκολα (Benito and 

G!'ipsrud, 1992 ). Δεκάδες ελληνικές εταιρείες ξεκίνησαν από τα 

Βαλκάνια και συνέχισαν στη Μαύρη Θάλασσα και σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες. Η κύρια υπόθεση πίσω από αυτήν τη θεωρία είναι ότι η 

εξαγωγική δραστηριότητα απαιτεί για την εξέλιξ'Ι1 της μια 

συσσωρευτική διαδικασία εκμάθησης. Οι Johanson και Vahlne (1990) 

και οι Wiedeisheim-Paul et al.(1978) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

τα διοικητικά στελέχη έχουν υπολογίσει τις δυνατότητας εξαγωγής της 

επιχείρησ1Ίς τους και υποστηρίζουν ότι προκειμένου να ενισχυθούν οι 

πιθανότητες επιτυχίας τους τείνουν να επιλέξουν για αρχ'Ι1 των 

εξαγωγών την ψυχολογικά πιο κοντινή χώρα και έπειτα με την 

εμπειρία, να επεκταθούν σταδιακά σε χcορες που είναι ψυχολογικά και 

γεωγραφικά πιο απομακρυσμένες. Η βασική μεταβλητ1Ί γι' αυη1ν την 

άποψη ήταν η ψυχικ1) απόσταση, η οποία θα μπορούσε να οριστεί ως το 

σύνολο των παραγόντων που εμποδίζουν τις ροές πληροφοριών από την 

εταιρεία στην αγορά και αντίστροφα. Αυτό το σύνολο μπορεί για 

παράδειγμα να συμπεριλάβει τις διαφορές στη γλcοσσα, τον πολιτισμό, 

την εκπαίδευση, τις επιχειρηματικές πρακτικές και τη βιομηχανικ11 
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ανάπτυξη. Ο Dow (2000) θεωρεί ότι η διεθνής εμπειρία μιας 

επιχείρησης μπορεί να μειώσει την επίδραση της ψυχολογικής 

απόστασης στην επιλογή αγοράς εξαγωγών . Μπορεί να υποστηριχθεί 

ότι υπάρχει ένα σημείο εξισορρόπησης, καθώς μια ψυχολογικά ή 

φυσικά γειτνιάζουσα αγορά γίνεται σημαντική για μια επιχείρηση όσον 

αφορά στην αξιολόγηση της εισόδου σε αυτή. Τα αποτελέσματα αυτής 

της αξιολόγησης οδηγούν μερικές επιχειρήσεις να κινηθούν στο 

εσωτερικό αυτ(.Ον των νέων αγορών και άλλες να παραμένουν στις 

παρούσες αγορές τους. Κάθε τρόπος εισόδου σε μια νέα αγορά φέρει 

και ένα διαφορετικό δείκτη επικινδυνότητας. Για παράδειγμα η έμμεση 

εξαγωγή, που δεν απαιτεί ιδιαίτερη επένδυση κεφαλαίου, παρουσιάζει 

χαμηλό ρίσκο, ενώ μια ξένη άμεση επένδυση φέρει μεν το μεγαλί>τερο 

κίνδυνο από τις τέσσερις εναλλακτικές, αλλά αν λειτουργήσει σωστά 

παρουσιάζεται ως η πλέον κερδοφόρα. Η απόφαση διεθνοποίησης 

πρέπει να βασίζεται σε μια ανάλυση των χαρακτηριστικό)ν της αγοράς 

όπως οι πιθανές πωλήσεις, οι πολιτιστικές διαφορές (Brouthers , 2002) 

και οι πιθανοί περιορισμοί της χώρας (Cl1en, 2002) σε συνδυασμό με 

τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά (Herrmann, 2002) της 

επιχείρησης (Erran1illί, 2002) . Η εμπειρική έρευνα υποστηρίζει ότι 

καθώς μεγαλώνει η εμπειρία και η γνώση της επιχείρησης σχετικά με 

τις διεθνείς αγορές αλλάζει και ο τρόπος δραστηριοποίησης σε αυτές. 

Κατά συνέπεια, η είσοδος σε μία αγορά του εξωτερικού γίνεται με 

διάφορους τρόπους και μπορεί να εξηγηθεί μέσα από θεωρητικά 

μοντέλα. Ακολουθεί εκτενέστερη ανάλυση των θεωρητικών μοντέλων 
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εισόδου σε αγορές του εξωτερικού και των μορφών δ ι εθνοποίησης με 

βάση τη δ ιεθνi1 βιβλιογραφία. 

5 .3 .1 Θεωρητικά μοντέλα εισόδου σε αγορές του εξωτερ ικού 

• Η Θεωρία των Σταδίων (Stages Strategy) 

Στη θεωρία αυτ~) διαχωρίζεται κάθε προσπάθεια επ έ κτασης της δράσης 

μιας επιχείρησης σε στάδια. Το βασικό της κριτ1)ριο είναι ο βαθμός 

διείσδυσης της επιχείρησης. Όσο αυξάνεται η εμπε ιρία της επιχείρησης 

στις δ ιεθνε ίς αγορές, τόσο αυξάνεται ο βαθμός δ ι ε ίσδυσ1)ς της. Κάθε 

ενέργε ιά της ερ μηνεύεται ως αντίδραση προς το εξωτερικό της 

περιβάλλον. Κατά το 1° στάδιο η επιχείρηση χαρακτη ρ ίζεται από 

μηδεν ική διείσδυση , πράγμα το οποίο σημαίνει ότι βρ ίσκεται σε μια 

παθητική στάση απλ11ς εξαγωγικής δράσης. Στο 2° στάδιο η επιχείρηση 

μαθαίνει τους μηχανισμούς και τους τρόπους λειτουργίας των δ ιεθνcον 

αγορών και ανάλογα με την ωριμότητα και τις προθέσεις της 

μεταβαίνε ι σε ένα μεγαλύτερο βαθμό διείσδυσης. Ο βαθμός αυτός είναι 

ισοδύναμος με την έναρξη της επίσημης εισόδου τη ς στην αγορά. χωρίς 

όμως να υπάρχε ι φυσική ή νομική παρουσία της επιχείρησης αυτ1)ς 

έξω από τη χώρα, στην οποία βρίσκεται η έδρα της εταιρείας. Στο 

επόμενο στάδιο βρίσκονται οι ε πιχειρ11σ ε ις οι οποίες έχουν 

εγκαθιδρύσε ι δ ιεθνείς λειτουργίες όπως κοινοπραξίες, f ranchising, 

Jicen s in g, ίδρυση θυγατρικών . Ανάλογα με τη μορφή που επιλέγεται 

κάθε φορά, σκιαγραφείται ο τρόπος οργάνωσης, η αποφασιστικότητα 

καθώς και η ισχύς της επιχείρησης (Robins,1999). 
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• Μοντέλο Διεθνοποίησης της Ουψάλας (Uppsala Inteπ1alizatίon 

Model) 

Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στη θεωρία συμπεριφοράς και ανάπτυξης 

της επιχείρησης (J ohanson and Wiedersl1eiιn-Paul, 197 5; J ol1anson and 

Vahlne,1977;1990). Σύμφωνα με αυτό η επιχείρηση προχωρά σε όλο 

και μεγαλύτερη διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού καθώς 

μεγαλώνει η εμπειρία και οι γνώσεις της στις αγορές αυτές. Σε αυτό το 

πλαίσιο, υπάρχουν τέσσερις φάσεις διεθνοποίησης: 

1. Η ασθεν11ς εξαγωγική δραστηριότητα 

2. Η μόνιμη εξαγωγική δραστηριότητα μέσω αντιπροσώπου 

3. Οι εξαγωγές μέσω ·υποκαταστήματος/ θυγατρικής σε ξένη 

χώρα και 

4. Η παραγωγ1i στην ξένη χώρα 

• Θεωρία της Ολιγοπωλιακ1/ς Αντίδρασης (Olίgopofistίc Reactίon 

ΤheωΎ) 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν τη δράση 

τους με βάση τη δραστηριότητα των ηγετικών επιχειρήσεων του κλάδου 

και εφαρμόζουν παρόμοιες στρατηγικές στην προσπάθεια τους να 

δ ιεισδύσουν στην διεθνή αγορά (Knickerbockcr,1973). Οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τις υπόλοιπες του 

κλάδου, με στόχο τη μείωση της επικινδυνότητας των εγχειρημάτων 

τους. 
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• Θεωρία του Εκλεκτικού Υποδείγματος (Eclectίc paradίgn1) 

Με βάση τις κύριες αρχές της εκλεκτικής θεωρίας ( Dunning, 1988) ο ι 

επιχειρήσεις είναι πλήρως προσαρμοσμένες στις συνθήκες των δ ιεθνών 

αγορών αν: 

l . Κατέχουν ο ρισμένα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας , τα οποία είνα ι 

αποκλειστικά , όπως συγκεκριμένα ιδιόκτ ητα δικαιώματα (πχ. 

κατοχή υψηλής τεχνολογίας). 

2. Χρησιμοποιούν τα πλεονε κτήματά τους χωρίς να μισθ<ί)νουν 

τρίτες εταιρείες (πχ. μεταφορά τεχνολογίας σε ιδιόκτητες 

μονάδες του εξωτερικού παρά πώληση της τεχνολογίας σε άλλες 

επιχειρήσεις της περιοχής). 

3. Συνδυάζουν τα παραπάνω κάνοντας και μερικές εισαγωγές 

προϊόντων ή φυσικό)ν πόρων, πέρα από την εγχό)ρ ια αγορά της 

θυγατρικ1Ίς. 

5 .3 .2 Μορφές διεθνοποίησης 

Οι στρατηγικές επιλογές δ ιεθνοποίησης που ακολουθούν οι 

επιχειρ1Ίσεις είναι αποτέλεσμα των συνθηκών που επικρατούν στην 

κάθε αγορά. Με άλλα λόγια η επιχείρηση λαμβάνε ι υπόψη της τόσο τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος που ενδιαφέρεται να εξάγει όσο και το 

φορολογικό, το νομικό και φυσικά το πολιτικό καθεστώς που επικρατεί 

στην κάθε αγορά-στόχο. Αν δηλαδή το κόστος μεταφοράς ή ο ι δασμοί. 

που επιβάλλονται από τη χώρα-στόχο είναι απαγορευτικοί, τό τ ε είνα ι 

πιθανό να αποφύγει τις εξαγωγές και να επιδ ιcοξε ι άλλες μορφές 
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διεθνοποίησης που θα την απαλλάσσουν από τα υψηλά κόστη. Στη 

συνέχεια αναφέρονται μερικές από τις μορφές διεθνοποίησης: 

• Έμμεσες Εξαγωγές 

Υπάρχουν δύο μορφές εξαγωγών. Στις έμμεσες εξαγωγές η επιχείρηση 

παράγει το προϊόν, αλλά οι υπόλοιπες δ ιαδικασίες διεκπεραιώνονται 

από κάποια άλλη επιχείρηση που λειτουργεί ως δ ιαμεσολαβητ11ς στην 

αγορά-στόχο. Οι επιχειρήσεις-διαμεσολαβητές που ασχολούνται με τις 

λεγόμενες «έμμεσες εξαγωγές» διακρίνονται στις Εταιρείες Διαχείρισης 

Εξαγωγών και τις Εταιρείες Εξαγωγικού Εμπορίου. Τέτοιου τύπου 

εξαγωγές γίνονται κυρίως από μικρές επιχειρήσεις που στερούνται των 

απαιτούμενων κεφαλαίων και της τεχνογνωσίας που είναι απαραίτητη 

για τη διεξαγωγ11 των εξαγωγόJν, είτε αδυνατούν να εμπλακούν στις 

πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούν οι εξαγωγές. Οι 

Εταιρεί.ες Διαχείρισης Εξαγωγών ενεργούν ως το τμήμα εξαγωγών της 

επιχείρησης-παραγωγού. Οι Εταιρείες Εξαγωγικού Εμπορίου είναι 

συν1Ίθως μεγάλες επιχειρ1Ίσεις με θυγατρικές και αντιπροσωπείες σε 

πολλές χώρες και εμπορεύονται προϊόντα που αγοράζουν από 

παραγωγούς σε διάφορες χώρες (Fingar,2001). 

• Άμεσες Εξαγωγές 

Οι άμεσες εξαγωγές συνεπάγονται ότι η επιχείρηση αναλαμβάνει την 

εύρεση και την επικοινωνία με τους μη εγχόψιους πελάτες της , τη 

διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών διαδικασ ιών, τη μεταφορά και 

παράδοση των προϊόντων και την εξασφάλιση χρηματοδότησης των 
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εξαγωγών. Οι άμεσες εξαγωγές επιτρέπουν στην επιχείρηση να ελέγχε ι 

καλύτερα την προώθηση κα ι την τιμολόγηση των προϊόντων προς τις 

χώρες εξαγωγ1Ίς. Η επ ιτυχία των άμεσων εξαγωγών προϋποθέτε ι ότι η 

επιχείρηση διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια και το κατάλληλο 

ανθρώπινο δυναμικό για την οργάνωση και στελέχωση ενός 

αποτελεσματικού τμ1)ματος εξαγωγών. Η εξαγωγική επιχείρηση που 

επιδιώκει άμεσες εξαγωγές μπορεί να δ ιαλέξει μεταξύ αντιπροσώπων 

του εξωτερικού, περιστασιακών εξαγωγέων, ανεξάρτητων εξαγωγέων 

και περιοδευόντων πωλητών εξωτερικού. Στην περίπτωση των άμεσων 

εξαγωγών η επιχείρηση πραγματοποιεί μόνη της τις εξαγωγικές 

διεργασίες αναλαμβάνοντας την έρευνα αγοράς, τη διαπραγμάτευση με 

τους ξένους πελάτες, την έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών και 

των συνοδευτικό)ν εγγράφων για την εξαγωγή, καθόJς και τη φυσική 

διανομή των προϊόντων της (Παπαδάκης, 2002). 

• Αντιπροσωπείες στο εξωτερικό 

Η πραγματοποίηση εξαγωγών μπορεί να γίνει μ ε τη βο11Θεια 

ειδικευμένων αντιπροσώπων στο εξωτερικό. Οι ενδιάμεσοι που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι ο ι μεσάζοντες και οι αντιπρόσωποι 

εξωτερικού. Η υιοθέτηση του τρόπου αυτού σημαίνει ότι η εταιρεία δεν 

αποβλέπει στην πραγματοποίηση εξαγωγών μόνιμα, αλλά παροδικά. Ο 

επ ιχειρηματικός κίνδυνος που αντιμετωπίζεται είναι σχετικά μικρός 

αφού η διαδ ικασία επιτυγχάνεται με μικρή επένδυση κεφαλαίου. Τα 

μειονεκτ~Ίματα μιας τέτοιας προσέγγισης είναι ότι συνήθως ο όγκος 

των πωλήσεων που πραγματοποιείται δεν είναι μεγάλος. Αυτό μπορεί 
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να συμβεί εάν οι διάφοροι μεσάζοντες δεν παρουσιάζουν αυξημένο 

ενδιαφέρον για το προϊόν και τη μελλοντική του πορεία στην εξωτερική 

αγορά. 

• Έκδοση αδειών - Lίcensίng 

Όσον αφορά στην περίπτωση της έκδοσης αδειών παραχωρείται η άδεια 

εκμετάλλευσης ενός βιομηχανικού δικαιώματος της εξαγωγικής 

επιχείρησης , το οποίο μπορεί να έχει σχέση με το προϊόν, το δικαίωμα 

χρησιμοποίησης του ονόματος της επιχείρησης στη συγκεκριμένη 

αγορά του εξωτερικού, την τεχνογνωσία που χρησιμοποιείται, τη 

διαδικασίας κατασκευής με αντάλλαγμα ορισμένη αμοιβή. Με αυτόν 

τον τρόπο μια επιχείρηση μπορεί να αρχίσει παραγωγικές 

δραστηριότητες σε μια χώρα του εξωτερικού χωρίς να διαθέσει 

κεφάλαια. Η άδεια διαρκεί ανάλογα με τη συμφωνία των δυο μελών. Το 

μέλος που λαμβάνει την άδεια θα πρέπει να αναλάβει το κόστος της 

αναγκαίας επένδυσης γ ια την παραγωγή και εμπορία του προϊόντος 

στην περιοχή της δικαιοδοσίας του . Χαρακτηριστικός κλάδος που 

χρησιμοποιεί ρυθμίσεις χορ1)γησης αδειών στις ξένες αγορές είναι η 

φαρμακοβιομηχανία (Ganguli, 2001 ). 

• Fι-anchί.'ling 

Το Franchis ing πρόκειται για συμφωνία που προϋποθέτει μεγάλο βαθμό 

τυποποίησης με μικρά περιθώρια διαφοροποtΊ)σεων, αναγκαίων για να 

ανταποκριθεί μια επιχείρηση στις ιδιαιτερότητες της ζt)τησης της 

αγοράς της συγκεκριμένης χώρας. Είναι μια ειδική άδεια, η οποία 
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παρέχεται από τον εξαγωγέα στη συνεργαζόμενη επιχείρηση με την 

οποία δίνεται το δικαίωμα να χρησιμοποιηθεί στην εκάστοτε αγορά ένα 

συγκεκριμένο πρόγραμμα μάρκετινγκ, το οποίο περιλαμβάνει το όνομα, 

το προϊόν και μεθόδους οργάνωσης. Στη συγκεκριμένη συμφωνία 

γίνετα ι η σαφής περιγραφή των υποχρεώσεων του ξένου συνεργάτη. Το 

πλεονέκτημα του εξαγωγέα (francl1isor) είναι η δυνατότητα γρήγορης 

εξάπλωσης με μικρ11 επένδυση και προσπάθεια. IJ επιχείρηση δέκτης 

(tΊ·ancl1i see) έχει τη δυνατότητα εμπορίας μιας δοκιμασμένης και 

αρκετά επιτυχημένης επιχειρηματικής ιδέας. Οι επ ιχειρήσεις που 

βασίζουν την εξαγωγική τους στρατηγική σε αυτή τη μέθοδο 

αντιμετωπίζουν προβλί1ματα όπως ο ι ιδιαιτερότητες του πολιτιστικοί> 

περιβάλλοντος της κάθε χώρας, η πρόσληψη του κατάλληλου 

προσωπικού και η εκπαίδευση του, τα γλωσσικά προβλ1iματα, η 

διαθεσιμότητα ορισμένων σημαντικών πρώτων υλcον, ο έλεγχος των 

συνεργατών και των υποκαταστημάτων, τα φορολογικά μέτρα των 

διάφορων χωρών και η προσαρμογή της συνολικής προσφοράς στις 

ιδιαιτερότητες και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε 

αγορά. Στις αναπτυσσόμενες ο ικονομίες της νοτιοανατολικής Ευρ6)πης 

η μέθοδος αυτή αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μέθοδο ανάπτυξης του 

λιανικού ε μπορίου . Σύμφωνα με το Zeidn1an (2003) μετά την απόλυτη 

καθ ιέρωση των νέων παγκοσμιοποιημένων επιχειρηματικών δεδομένων 

το franchising αποτελεί την ταχύτερη στρατηγικ1i διείσδυσης στις νέες 

αγορές-στόχους. 
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• Εξαγορά πλειοψηφίας μετοχcvν τοπικής εταιρείας και 

συγχcόvευση επιχειρήσεων 

Ένας άλλος τρόπος διεθνοποίησης είναι οι εξαγορές και οι 

συγχωνεύσεις. Τα επιχειρi1ματα που υποστηρίζουν αυτ11 τη διεθνή 

πολιτική ανάπτυξης , είναι τα παρακάτω : 

Η επιχείρηση επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας, γεγονός που την 

κάνει περισσότερο ανταγωνιστική, αφού με το χαμηλότερο 

κόστος ανά μονάδα παραγωγ11ς αποκτά πιο ανταγωνιστική 

τιμολογιακή πολιτικ1Ί . Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα 

μερίδια στη διεθνή αγορά. 

Η ανταγωνιστικότητα της μεγαλύτερης κατά τη συγχώνευση 

επιχείρησης αυξάνεται ενώ το δίκτυο διανομής των προϊόντων 

της νέας εταιρείας βελτιώνεται. 

- Οι εφαρμογές του μάρκετινγκ βελτιώνονται με την επίτευξη 

σημαντικών οικονομιών κλίμακας, κυρίως στην αγορά των 

πρώτων υλών, του σχεδιασμού, της παραγωγής , της εμπορίας, της 

διανομής και της προώθησης των προϊόντων της. 

- Βελτιό)νεται η διαφοροποίηση της επιχειρησιακής 

δραστηριότητας. 

- Παρέχεται μια ισχυρή διεθνi1ς βάση. 

- Η μεγαλύτερη επιχείρηση κατορθώνει να εισαχθεί σε μια νέα 

αγορά του εξωτερικού δημιουργώντας νέες αγορές και 

εξασφαλίζοντας ένα κλίμα σταθερότητας. 
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Με κριτήριο τους λόγους για τους οποίους μια επιχείρηση αποφασίζει 

να εξαγοράσε ι ή να αποκτήσει τον έλεγχο άλλης οι εξαγορές και οι 

συγχωνεύσεις μπορούν να διακριθούν σε : 

• Οριζόντιες 

• Κάθετες 

• Επέκταση Προϊόντων 

• Επέκταση Αγορό)ν 

• Μη σχετιζόμενες 

• Εμπορικές θυγατρικές εξω τερ ικού 

Πρόκειτα ι γ ια τη λειτου ργία υποκαταστημάτων πωλήσεων της μητρικf1ς 

επ ιχείρησης. Η εξαγωγική επιχείρηση σε αυτήν την περίπτωση πρέπει 

να μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους κινδύνους που 

συνεπάγετα ι η πολιτική αυτή, λόγω του υψηλού κόστους επένδυσης. Η 

επιχείρηση είναι δυνατό να αρχίσει την ε ισδοχή της στη συγκεκριμένη 

αγορά του εξωτερικοί> συνεργαζόμενη με μεσάζοντες και στη συνέχεια 

να αναπτύξε ι τις πωλ11σεις των προϊόντων της, ο ι οποίες με τη σειρά 

τους οδηγούν στη δημιουργία ξεχωριστού τμήματος πωλήσεων. 

• Κοινοπραξίες ( J oint Venture (JV) και Consort ia) 

Αφορά στις περ ιπτώσεις συμμαχιών ανταγωνιστικών επιχειρ1)σεων οι 

οποίες συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων. Οι στόχο ι των 

διεθνόJν αυτών εταιρειών μπορεί να είναι η είσοδος σε ορισμένο δίκτυο 

διανομ11ς, η χρηματοδότηση, η έρευνα και η ανάπτυξη , η βελτίωση των 

μεθόδων παραγωγής, των διοικητικών μεθόδων και των στρατηγικών 
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μάρκετινγκ, η προμήθεια πρώτων υλών, η δυνατότητα καινοτομιών και 

η ανάπτυξη ταχύτητας ευελιξίας στις απαιτ11σεις του σύγχρονου 

τεχνολογικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της διεθνούς αγοράς. 

Μια κοινοπραξία «JV» διαφοροποιείται από άλλους τύπους 

στρατηγικών συμμαχιών εφόσον αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ δύο 

ή περισσότερων επιχειρήσεων, οι οποίες ενcονουν τις δυνάμεις για να 

δημιουργήσουν ένα χωριστό νομικό πρόσωπο. Η έννοια της 

κοινοπραξίας δεν ε ίνα ι ταυτόσημη με την κατοχή ενός μικρού αριθμού 

μετοχών της θυγατρικής μιας ξένης πολυεθνικ11ς εταιρείας. Πιο 

συγκεκριμένα, οι κοινοπραξίες είναι ξεχωριστά νομικά πρόσωπα και 

αναγνωρίζουν την πρόθεση των συνεργατών να συμμετέχουν στη 

διοίκηση. Πρόκειται για συνεργασίες με νόμιμα ενσωματωμένες 

οντότητες όπως επ ιχειρήσεις, οργανώσεις ή κυβερν11σεις, αλλά όχι 

μεταξύ ατόμων. Οι μετοχές ανήκουν σε όλους τους συνεργάτες. Η 

διοίκηση των διεθνών JV αποτελεί δύσκολο εγχείρημα (Z\1ang, 2002), 

ενώ η επιλογή συνεργατών είναι μια αρκετά επίπονη διαδικασία 

(Leung-Kwong Wong and Ellis, 2002). Τέλος οι σχέσεις μεταξύ των 

ανώτερων στελεχό)ν είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

οδηγούν στην επιτυχία τέτοιων εγχειρημάτων (Currail, 2003). 

Αντίθετα, οι κοινοπραξίες «Consortia» μοιάζουν αρκετά με τις «JV», 

αλλά περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, ενώ συχνά 

λειτουργούν σε μια χόψα 11 σε μια αγορά, όπου κανένας από τους 

συμμετέχοντες δεν είναι δραστηριοποιημένος κατά τη συγκεκριμένη 

περίοδο. Οι κοινοπραξίες αυτές αναπτύσσονται για να συγκεντρώσουν 

οικονομικούς και διοικητικούς πόρους, αλλά και για να 
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ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους. Συχνά, τεράστια κατασκευαστικά 

προγράμματα υλοποιούνται στα πλαίσια τέτοιων συμφωνιών και 

σημαντικοί, ανάδοχοι, με διαφορετικές ειδ ικότητες συγκροτούν μια 

ξεχωρισηi επιχείρηση για να διαπραγματευτούν ή για να φέρουν εις 

πέρας ένα έργο. 

• Συμβόλαιο Management 

Στην περίπτωση αυτή ένας οργανισμός-προμηθευτής προσφέρει ένα 

πακέτο δεξιοτt'1των σε έναν οργαν ισμό-πελάτη. Εδ<ί> δεν υπάρχει 

κίνδυνος μεταφοράς μοναδικών ικανοηiτων δ ιότι τα στελέχη του 

προμηθευτή μετακινούνται προς τον πελάτη (Παπαδάκης, 1999). 

• Παροχι/ τεχνογνωσίας σε παραγωγούς το υ εξωτερικού 

Η παροχή τεχνογνωσίας σε παραγωγούς του εξωτερικού είναι ένας 

εναλλακτικός τρόπος για την επιχείρηση να έρθε ι σε επαφή με έναν ή 

περισσότερους κατασκευαστές που λειτουργούν στις αγορές-στόχους 

του εξωτερικού. Στις επιχειρήσεις αυτές, παρέχεται η άδεια και η 

τεχνογνωσία για την παραγωγή, διάθεση και συντιiρηση ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος . Το βασικό πλεονέκτη μα της μεθόδου αυτής 

είναι ότι επιτυγχάνεται η είσοδος σε αγορές, οι οποίες προστατεύονται 

με διαφορετικούς τρόπους σε ό,τι αφορά στην εισαγωγ1i και διάθεση 

του προϊόντος από έναν ξένο παραγωγό. Το βασικό μειονέκτημα της 

μεθόδου αυτής είνα ι ότι επιτρέπει τη μελλοντική αύξηση των πιθανό)ν 

ανταγωνιστών, αφού οι συνεργάτες της επιχείρησης μετά από ένα 

χρονικό διάστημα είναι δυνατό να πετύχουν ανεξάρτητη λειτουργία. 
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Για να αντιμετωπιστεί αυτό το μειονέκτημα, η επιχείρηση θα πρέπει να 

φροντίζει να έχει πάντα το τεχνολογικό προβάδισμα, γεγονός που 

βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην έρευνα και την ανάπτυξη του 

σύγχρονου μάρκετινγκ . Η παροχή τεχνογνωσ ίας ή άδειας παραγωγής 

του προϊόντος μπορεί να πάρει τη μορφή έκδοσης αδειών (licens ing) σε 

θέματα βιομηχαν ικ1)ς ιδιοκτησίας ή έκδοσης αδειcον ίδρυσης 

υποκαταστημάτων (franchising). 

• ΠαραγωγιJ μέσω ίδιων εγκαταστάσεων 

Υπάρχουν περιπτώσεις που μια επιχείρηση επ ιθυμεί την κάλυψη μιας 

αγοράς του εξωτερ ικού από τις δικές της παραγωγι.κές εγκαταστάσεις 

στην αγορά - στόχο του εξωτερικού. Η νέα αυτ~1 μονάδα μπορεί να 

ανήκει είτε αποκλειστικά στην επιχείρηση είτε να πραγματοποιηθεί με 

τη συμμετοχή κεφαλαίων, τα οποία προέρχονται από την αγορά του 

εξωτερικού. Π έρα από το γεγονός ότι τα πλεονεκτή ματα μιας τέτοιας 

επιλογής είναι λίγα, αξίζει να επισημανθεί το ιδιαίτερο επιχειρηματικό 

βάρος . Η ιδιοκτησία της νέας μονάδας δίνει όχι μόνο τον αποκλειστικό 

έλεγχο στη μητρ ική επ ιχείρη ση , αλλά παρέχει μεγαλύτερη γνό)ση και 

εμπειρία στη διεθν11 πραγματικότητα και αποφυγ11 όλων των πιθανών 

συγκρούσεων που κρύβει μια εξαγορά ή μια συγχώνευση. 

Αντιστάθμισμα σε αυτά τα πλεονεκtliματα αποτελεί το μέγεθος της 

επένδυσης σε κεφάλαια, σε ανθρώπινο δυναμικό και σε διοικητικό 

χρόνο που απαιτεί μια τέτοια δραστηριότητα. Λόγω της μεγάλης 

επένδυσης, απα ιτείται προσοχή στην εξασφάλιση της λειτουργίας μιας 

τέτοιας μονάδας για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
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• Παραγωγή κατά παραγγελία 

Πρόκειται για την περίπτωση που μια επιχείρηση δίνει παραγγελία σε 

μια άλλη επιχείρηση του εξωτερικού , ώστε η τελευταί.α να παράγει μια 

συγκεκριμένη ποσότητα του προϊόντος της, ενοικιάζοντας κατά κάποιο 

τρόπο τις εγκαταστάσεις της. Η επιχείρηση που πραγματοποιεί την 

παραγγελία παραμένει υπεύθυνη για τη γενικότερη υποστήριξη του 

μάρκετινγκ. Η διαφορά από την παραγωγή με άδεια , βρίσκεται στο 

νομικό τύπο που εκφράζεται από τη σχέση των δυο επιχειρ1Ίσεων. Η 

μέθοδος αυη1 είναι δυνατό να χρησιμοποιείται μόνο για προϊόντα των 

οποίων η τεχνολογία παραγωγής είναι ευρέως διαδεδομένη. 

• Συναρμολόγηση 

Ένας ακόμη τρόπος παραγωγ11ς στο εξωτερικό βρίσκεται πίσω από την 

απόφαση για συναρμολόγηση ενός προϊόντος σε μια άλλη αγορά. Η 

διαδικασία αυτή δεν απαιτεί ιδιαίτερες επενδύσεις και πολλές φορές 

καθίσταται απαραίτητη για τη μείωση του κόστους παραγωγi1ς , 

ιδιαίτερα σε χώρες με μικρό εργατικό κόστος. 

• Το Διαδίκτυο 

Το Διαδίκτυο διαδίδεται όλο και περισσότερο ως μέθοδος εισόδου σε 

μια ξένη αγορά. Αρχικά, το μάρκετινγκ του διαδικτί>ου εστίασε στις 

εγχώριες πωλήσεις. Εντούτοις, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός 

επιχειρήσεων άρχισε να δέχεται παραγγελίες από καταναλωτές άλλων 

χωρcον. Έτσι δημιουργήθηκε η έννοια του διεθνούς διαδικτυακού 

μάρκετινγκ (lnternational Internet Marketing, ΙΙΜ). Το llM δεν πρέπει 
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να αγνοηθεί ως εναλλακτική στρατηγική εισόδου αγοράς τόσο από τις 

μικρές, όσο και από τις μεγάλες επιχειρ11σεις. 

• Δ ιεθν1/ς Στρατηγική Συμμαχία 

Πρόκειται για μια επιχειρηματική σχέση που καθιερώνεται από δύο ή 

περισσότερες επιχειρήσεις για να μοιραστούν τον κίνδυνο και να 

επιτύχουν έναν κοινό στόχο. Οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες 

απέκτησαν μεγαλύτερη σημασία κατά τη διάρκε ια των τελευταίων 

δεκαετιά)ν και συγκαταλέγονται στις πιο ανταγωνιστικές στρατηγικές 

του διεθνούς μάρκετινγκ. Οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες 

επιδιώκουν να υποστηρίξουν τις αδυναμίες τους με επιθετικό τρόπο. 

Επιθυμούν να αυξ11σουν την ανταγωνιστικότητά τους. Μερικά από τα 

κίνητρα για τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε διεθνείς στρατηγικές 

συμμαχίες είναι η άμεση επέκταση στις νέες αγορές, η πρόσβαση στις 

νέες τεχνολογίες, οι αποδοτικότερες δαπάνες για τη λειτουργία της 

παραγωγής και του μάρκετινγκ, καθώς και η καθιέρωση στρατηγικών 

ανταγωνιστικών κιν11σεων (Αrίηο, 2003 ). 

5.4 Παράγοντες-πορεία διεθνοποίησης 

Όταν μια εταιρεία επιθυμεί να ακολουθήσει διεθνή πορεία καλείται να 

λάβει σημαντικές αποφάσεις σχετικές με το διεθνές εμπόριο . Στο 

παρακάτω Σχ11μα φαίνεται η πορεία διεθνοποίησης μιας επιχείρησης . 

Σε πρώτη φάση καλείται να αποφασίσει εάν θα δραστηριοποιηθεί στο 

εξωτερικό . Αυτό μπορεί να συμβεί εάν η εταιρεία διαπιστώσει ότι 
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υπάρχουν ξένες αγορές με μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους από την 

εγχώρια αγορά, είτε διότι θέλει να διευρύνει την πελατειακή της βάση, 

είτε γιατί επιθυμεί να μην εξαρτάτα ι αποκλειστικά από την εγχώρια 

αγορά. Ενδέχεται να θεωρε{ ότι διαθέτει πολύ καλά προϊόντα με τα 

οποία μπορεί επιτυχημένα να διεισδύσει σε μια ξένη αγορά. 

Επιπρόσθετα, μπορεί να έχει διαγνώσει τον κορεσμό της εγχώριας 

αγοράς ή να θέλει να αποφύγει τις εποχιακές διακυμάνσεις και τον 

έντονο ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά. Εκτός από τα παραπάνω, 

υπάρχουν διάφοροι άλλο ι λόγο ι που οδηγούν την κάθε επιχείρηση σε 

μια τέτοια απόφασ η . 

ΣΧΗΜΑ 5-1: Η ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ: Kotler.P.(1991 ), Marketing Mιιnagcιηent 

ΑΠΟΦΑΣΙΙ ΓΙΑ TJJN 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΤΚ 
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Μερικοί από τους λόγους που ενδεχομένως οδηγούν προς την 

εξωστρέφεια μιας επιχείρησης αναφέρονται στη συνέχεια . Υπάρχουν 

τέσσερις κατηγορίες αιτιών (Katsίkeas, 1996): 

• εσωτερικοί - προδραστικοί λόγοι (internal - proactiνe) 

• εσωτερικοί - αντιδραστικοί λόγοι (inten1a\ - reactiνe) 

• εξωτερικοί - προδραστικοί λόγοι (external - proactive) 

• εξωτερικοί - αντιδραστικοί λόγοι (external - reactiνe) 

Οι εσωτερικοί - προδραστικοί λόγοι (interna l - proactive), σχετίζονται 

με την παρουσία ενός στελέχους στην εταιρεία με κλίση προς τις 

εξαγωγές, στην έμφαση της έννοιας των εξαγωγών, δηλαδή 

πραγματοποίηση μεγαλύτερων πωλήσεων, περαιτέρω ανάπτυξης και 

κερδοφορίας, στην κατοχή μοναδικών προϊόντων, στην ικανότητα 

εύκολης τροποποίησης των προϊόντων για εξαγωγή, στις οικονομίες 

κλίμακας στην παραγωγ11, καθώς και στα διάφορα πλεονεκτήματα της 

έρευνας και της ανάπτυξης, του μάρκετινγκ και των οικονομικών της 

επιχείρησης. Στη συνέχεια υπάρχουν οι εσωτερ1κοί - αντιδραστικοi 

λόγοι (intel'Dal - rcactiνc) που οδηγούν την επιχείρηση προς τις ξένες 

αγορές. Σε αυη1 την κατηγορία υπάγεται η μείωση του κινδύνου και 

της εξάρτησης από μια αγορά, η δημιουργία εποχιακού κύκλου ζήτησης 

ορισμένων προϊόντων, η πλεονάζουσα δυναμικότητα και η ευκαιρία για 

μείωση των συσσωρευμένων αποθεμάτων. Η γνώση των προγραμμάτων 

προώθησης των εξαγωγών με την χορηγία της κυβέρνησης, τα κίνητρα 

εξαγωγών από την κυβέρνηση, η κατοχ1i αποκλειστικής γνώσης για τις 

ξένες αγορές και η αναγνώριση κερδοφόρων εμπορικών ευκαιριών στο 

εξωτερικό κατατάσσονται στην τρίτη κατηγορία αιτίων, που οριοθετούν 
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τους εξωτερικούς - προδραστικούς (cxtcrnal - proactivc) λόγους. 

Τέλος στην κατηγορία των εξωτερικών - αντιδραστικών (exteι·nal -

reacti νe) λόγων για εξαγωγική δραστηριότητα υπάγεται η λιiψη 

παραγγελιών από το εξωτερικό, η εγγύτητα ορισμένων αγορών, η 

επέκταση των τοπικών ανταγωνιστών σε εξαγωγικές αγορές, η ευνοϊκή 

συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ εγχώριου και ξέ\Ιου νομίσματος, η 

μείωση των δασμών στις χώρες - στόχους, καΟώς και η ευνοϊκ1Ί 

νομοθεσία στις ξένες αγορές. Ωστόσο, η έναρξη της διεθνούς 

παρουσίας ενέχει και διάφορους κινδύνους. Η αδυναμία ανταπόκρισης 

στις ιδιαιτερότητες των ξένων αγορών, τα μη ανταγωνιστικά προϊόντα. 

καθώς και η μη προσαρμογή στα δεδομένα του εξωτερικού 

περιβάλλοντος (οικονομικού. πολιτικού, νομικού και κοινωνικού) 

αποτελούν μερικά τέτοια παραδείγματα. 

Η επόμενη σημαντική απόφαση που μια επιχείρηση καλείται να λάβει 

είναι σε ποιες αγορές θα δραστ ηριοποιηθεί. Η κάθε επιχείρηση 

λαμβάνει υπόψη της διάφορα κριτήρια επιλογής των αγορών στις χώρες 

του εξωτερικού, όπως ο βαθμός ομοιότητας με την εθνική αγορά, το 

μέγεθος του πληθυσμού. τα εισοδηματικά επίπεδα, τα πιθανά εμπόδια 

εισόδου, το μέγεθος του επιχειρηματικού κινδύνου, το ύψος της 

επένδυσης. Αυτή είναι η ενεργητικ11 επιλογή ξένων αγορών. Βέβαια, 

υπάρχει και το ενδεχόμενο η εταιρεία να ξεκιν11σει μια διεθνή 

προσπάθεια σε αρχικό στάδιο, λόγω προσέγγισής της από ξένους 

πελάτες ή εταιρείες (παθητική επιλογή ξένων αγορcον}. 
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Η επιλογή αγορcον-στόχων ακολουθείται από διάφορες εναλλακτικές 

στρατηγικές εισόδου. Για τη λήψη της παραπάνω απόφασης 

λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως το μέγεθος της επιχείρησης, οι 

εταιρικοί της στόχοι, οι απαιτήσεις της σε προσωπικό, το ρίσκο, καθώς 

και η ανάγκη ελέγχου. Αυτό που σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

εξασφαλίζεται είναι η σωστή ενημέρωση σχετικά με τις 

επ ιχειρηματικές ευκαιρίες και απειλές, οι οποίες παρουσιάζονται σε 

μία νέα αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, και αναγνωρίζοντας το σημαντικό 

ρόλο των πληροφοριών στην εξαγωγική διαδικασία οι εξαγωγικές 

επιχειρήσεις προσπαθούν να συλλέγουν πληροφορίες για τις εξαγωγικές 

αγορές προκειμένου να υπάρχει επαρκής γνώση των ξένων αγορών . Με 

τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται η αβεβαιότητα και δημιουργούνται 

ευνοϊκές προηποθέσεις για επιτυχημένες εξαγωγές. Σύμφωνα με το Hart 

(1994) οι πληροφορίες αυτές σχετίζονται με τα διαθέσιμα 

ανταγωνιστικά προϊόντα, το διεθνή ανταγωνισμό, τις προτιμήσε ις των 

καταναλωτών, τις τάσεις των τιμcον, τους τοπικούς ανταγωνιστές, τα 

αγοραστικά κριτήρια των ανταγωνιστών, το μέγεθος της αγοράς, τις 

νομικές απαιτ1Ίσεις, τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας , 

τα πιθανά εξαγωγικά εμπόδια, το κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό 

περιβάλλον, καθώς κα ι την ανάπτυξη της αγοράς. Γενικά, οι 

ζητούμενες πληροφορίες διακρίνονται σε : 

• Πληροφορίες για τις τάσεις, προτιμήσεις και δομή της αγοράς 

του εξωτερικού 

• Πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και μέσων 

παραγωγής 
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• Γενικές πληροφορίες για το διεθνές περιβάλλον. 

Η εξαγωγική απόδοση μιας εταιρείας και οι επιτυχημένες εξαγωγές 

εξαρτό)νται τόσο από τη συσσωρευμένη γνώση, όσο και από την 

αποτελεσματική συλλογ11 και αξιοποίηση των πληροφορι<ί)ν για τους 

εξαγωγικούς προορισμούς. Ένα αποτελεσματικό σύστημα πληροφοριών 

περιλαμβάνει μελέτες ανάλυσης του περιβάλλοντος, του ανταγωνισμού, 

των δυνατοτήτων της αγοράς, καθώς και μελέτες μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας που φέρει η πολιτικ1Ί του μάρκετινγκ. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι εταιρείες αντλούν πληροφορίες τόσο από μη 

προσωπικές πηγές (τράπεζες πληροφοριών, πηγές πληροφοριών 

οικονομικού χαρακηΊρα, πηγές πληροφοριών νομικού χαρακτ~)ρα), όσο 

και από προσωπικές πηγές (έρευνες αγοράς, στατιστικά στοιχεία από 

τις πωλήσεις στις αγορές του εξωτερικού, των μεσαζόντων και των 

συνεργατών του εξωτερικού) (Πανηγυράκης, 1999). Συμπερασματικά, 

ένα αποτελεσματικό σύστημα πληροφόρησης για τη συλλογ1) πολύτιμων 

δεδομένων από τις εξαγωγικές αγορές κρίνεται απαραίτητο τόσο για τη 

διαμόρφωση μιας ουσιαστικής εξαγωγικής στρατηγικής όσο και για όλη 

την πορεία της εξαγωγικής διαδικασίας. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί 

ότι η επιτυχία μιας εξαγωγικ1)ς εταιρείας, με άλλα λόγια η απόδοση 

των εξαγωγό)ν (export performance) έγκειται σε μεγάλο βαθμό στα 

εξαγωγικά ανταγωνιστικά πλεονεκη)ματα που διαθέτει. Τα 

πλεονεκτήματα αυτά μπορεί να αφορούν είτε το εσωτερικό είτε το 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης . Στη συνέχεια ακολουθεί ο 

δ ιαχωρ ισμός με βάση τα στοιχεία του εξαγωγικού μίγματος μάρκετινγκ, 
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τους εσωτερικούς παράγοντες και τους εξωτερικούς παράγοντες 

(Katsikeas, 1994): 

Οι εσω τερ ικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τη μέθοδο παραγωγής, την 

τεχνολογία , τον έλεγχο της ολικής ποιότητας , την εμπειρ ία και την 

εκπαίδευση του προσωπικού και τέλος τη φήμη κα ι τη λειτουργική 

αποτελεσματικότητα της εταιρείας. 

Οι εξωτερικοί παράγοντες αναφέρονται στο κόστος των πρώτων υλών, 

στην πρόσβαση σε εξωτερ ικές πηγές χρηματοδότησης, στο σύστημα 

διανομής και στην εγγύτητα της ξένης αγοράς. 

Τα στοιχεία του εξαγωγικού μίγματος μάρκετινγκ αντιπροσωπεύουν τα 

ε ίδη και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων , τη μέθοδο ανταγωνιστικής 

τιμολόγησης , τη γνώση για τις ξένες αγορές, τη δημιουργία νέων 

προϊόντων , την εξυπηρέτηση των πελατών, τις διαπροσωπικές επαφές 

με ξένους πελάτες και γενικά την πάσης φύσεως προωθητική ενέργεια. 

5. 5 Πλεονεκη]ματα - με ι ο ν εκτ1}ματα εξαγωγών 

Το δ ι εθνές εμπόριο οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη, η οποία με τη 

σειρά της συνεισφ έρε ι στην αναπτυξιακή διαδικασία ( devclopιηcnt 

process). Η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από την αποτελεσματικιi 

χρήση των υπαρχόντων πόρων και τη δημιουργία νέων επενδύσεων . Η 

εξάπλωση του εμπορίου και η διείσδυση των επιχειρ1iσεων σε ξένες 
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αγορές βοηθά τις χώρες να κάνουν αποτελεσματικότερη χρήση των 

πόρων τους . Η εξαγωγή αντιπροσωπεύει έναν από τους πιο κοινούς 

τρόπους διείσδυσης στις διεθνε ίς αγορές. Η δυνατότητα μιας χώρας να 

ανταγωνιστεί επιτυχώς στις παγκόσμιες αγορές απεικονίζει την 

οικονομικ1Ί δύναμη και την οριακ11 ανταγωνιστικί1 ικανότητά της σε 

σχέση με τα άλλα έθνη. Ο Cavusgil ( l 984a), κατά την ερμηνεία 

διάφορων στρατηγικών εξαγωγικής ανάπτυξης, προσδιόρισε πέντε 

ευδιάκριτα στάδια: στάδιο εσωτερικού μάρκετινγκ, προ-εξαγωγικό 

στάδιο, στάδιο πειραματικ1Ίς συμμετοχ11ς, στάδιο ενεργούς συμμετοχ1Ίς 

και στάδιο δεσμευμένης συμμετοχ1Ίς. Οι εξαγωγές μπορούν να 

οδηγήσουν άμεσα ή έμμεσα σε μείωση του ποσοστού ανεργίας, σε 

αύξηση της εσωτερικής παραγωγής, σε άνοδο της οικονομικ11ς 

ανάπτυξης. Η διαδικασία μέσα από την οποία μια εταιρεία 

καταδεικνύει την εξαγωγική της συμπεριφορά γίνεται αvτιληπτ~Ί από τα 

διάφορα στάδια μέσα στα οποία αυτή εξελίσσεται. Όλες οι επιχειρ1Ίσεις 

έχουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης στις παραγωγικές δραστηριότητες 

που παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση με στόχο την ανάπτυξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι τοπικές 

επιχειρ11σε ις μπορούν να απευθύνονται σε μια αvοιχηΊ αγορά τους δίνε ι 

τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας, γεγονός 

που βελτιώνει τα επίπεδα εισοδήματος και την αποτελεσματικότητα της 

κατανομής των πόρων. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα από τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκηΊματα των εξαγωγών (Πίνακας 5-1 ). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5-1: ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ- ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ Ε.ΞΑΓΩΓΩΝ 

ΗΛΕΟΝΕΚΤΙΙΜΑΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΕ Ι ΟΝΕΚΤΙΙ ΜΑΤΛ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

13ελτίrl)ση ι:γχώριι.ις 11ντι.ιγωνισ τι κότητας Α\·άπτuξη νέοu πpοωθι1τικού uλικου 

Αόξ11ση πωλ i1σεω ν και ~.; έpδοuς Α υξημένο διοικη τι κά κόστ η 

Απόι;τι1ση παγκόσμιο\) μ ερ ι δίου αγοράς Απόκτηση ε ιδικών εξαγωγικιί>ν αδειών 

Μείωση εξάpτησι1<; από 11πάρχοuσες αγορές Καθuστ ερ ιiσε ι ς στ ις πληρωμές 

Εκμcτάλλευσι1 τεχνολογίας και know- how Τροποποiησ ι1 προϊόντος ή συσκευασίας 

Καλiι τερ ι1 χρι'\ση των εθνι κι~ν πόρων Ανάγκη πρόσθετης χρηματοδότησης 

~τ 11Οεροποiηση εποχιι;ών διακυμάνσεων της Αuξημi:νες ανάγκες για προσωπικό στ ο 

ι1γοpύ.ς εςωτεριι.:ό 

Α π όι.: rη σ 11 πλη ρ οφόρη σης ι.:αι γν<i>σης για rον ξένο 1 

! 
αντι.ιγωνισμό 

1 

1 

Aξl('lπoi 11σ11 πλs:ονάζουσας πιιραγωγικι'1ς 

δu,•αμ 1ι;ό τ 11 τ ας 

Ι::π1τάχυνση τεχνολογικι)ς προόδ ου 

Ανάπτυξη εθ\•ικής αγορά ς 

Βελrίωσι1 εμποριι.:ού ισοζυγίου 

cπέκταση δυναμικού πωλιiσεων υπαρχόντων 

προ ιόντων 

5.6 Λόγο ι δυναμικής εξάπλωσης εξαγωγώ ν στις αγορές τις 

Ανατολικtί ς Ευρώπη ς 

Ο λόγος που το σύνολο των εισαγωγό)ν και των εξαγωγών εξαπλώνεται 

πιο δυναμικά στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης επεξηγείται από το 

Wo1·Ιd Trade Organizatίon [WTO] (2005), με τα εξής γεγονότα : 

• Η πρόοδος της εξάπλωσης της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης 

δημιουργε ί μια διαδικασία συσχέτισης της Ανατολικής με την 

Κεντρικ1Ί Ευρώπη , με συνέπεια την εγκατάσταση βιομηχανικ<ον 

μονάδων, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία . 
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• Η μείωση των περιορισμών του εξωτερικού εμπορίου ανάμεσα 

στα παλιά ευρωπαϊκά κράτη και τα νεοεισερχόμενα , αλλάζουν τα 

ως τώρα δεδομένα και δημιουργούν μια νέα εποχ1) οικονομικής 

ευημερίας. 

• Το εμπόριο των νοτιοανατολικών ευρωπαϊκό)ν χωρών 

επωφελείται κυρίως από τους ολιγάριθμους εμπορικούς 

περιορισμούς της ευρύτερης περιοχ1iς, χάρη στο Σύμφωνο 

Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολικ1; Ευρώπη (Stability Pact for 

Soutlι East Europe), το οποίο περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο 

δίκτυο 28 διαφορετικών συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. 

• Οι Ανατολικές και Κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες επωφελούνται 

από την ακμαία ζήτηση εισαγόμενων προϊόντων των νέων 

Ανεξάρτητων Κρατών , πιθανόν πολύ περισσότερο από τις χώρες 

της Δυτικής ευρώπης . 

5. 7 Οι ελληνικές επιχειρήσεις στη νοτιοανατολικ1] Ευρώπη 

Οι εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη και ιδιαίτερα στην περιοχή των 

Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας έδωσαν μια ιστορικ1Ί ευκαιρία 

στις ελληνικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν σε χώρους όπου 

παραδοσιακά ο Ελληνισμός είχε ρίζες και μέχρι τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο διέθετε έντονη οικονομική παρουσία. Το γεγονός 

ότι στην ευρύτερη περιοχή στο δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα μόνο 

δύο χcορες (Ελλάδα και Τουρκία) είχαν αναπτυχθεί σε συνθήκες 
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οικονομίας της αγοράς εξασφάλισε στις ελληνικές επιχειρήσεις ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα, που πολλές από αυτές έσπευσαν να το 

αξιοποn)σουν για να αποκτήσουν μια στρατηγική παρουσία σε μια 

αγορά περίπου 100 εκατ. κατοίκων (Καλλωνιάτης, 2000). Αξίζει να 

αναφερθεί ότι από το 17° αιώνα τα ελληνικά εμπορικά δίκτυα με 

κέντρο τη Θεσσαλονίκη (που ήταν το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο των 

Βαλκανίων) συνέδεαν τις αγορές των Βαλκανίων με εκείνες της 

Κωνσταντινούπολης και της περιοχ1)ς της Μαύρης Θάλασσας με την 

Ιταλία και το γαλλικό νότο. Σχεδόν όλες οι συναλλαγές στο βαλκανικό 

εμπόριο κατά τη διάρκεια του 18°υ και του 19°υ αιώνα γίνονταν στην 

ελληνικ11 γλ(ί)σσα, ενώ το 1815 τα τρία τέταρτα του γαλλικού εμπορίου 

στην ανατολικ11 Μεσόγειο πραγματοποιούνταν από Έλληνες (Katseli , 

1994 ). Στο τέλος του 19°υ αιώνα, η μερική παρακμή του ελληνικού 

εμπορίου στα Βαλκάνια ήταν αποτέλεσμα των καθαρών εθνικιστικών 

στόχων που έθεσαν όλες οι βαλκανικές χώρες . Η κατάσταση 

επιδεινώθηκε μετά τους βαλκανικούς πολέμους ενώ παρουσίασε μια 

σταθερότητα κατά την περίοδο του μεσοπολέμου (Καραφωτάκης,] 994). 

Μέχρι το τέλος του 19°υ αιό)να, οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι 

της Ελλάδας 11ταν οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το 

1887 το 58,3% των ελληνικό)ν εισαγωγό)ν και 12,3% των ελληνικών 

εξαγωγών ήταν μεταξύ των εν λόγω χωρών, ενώ το 1912 τα ποσοστά 

αυτά έφτασαν το 40,2% και 17 ,8%, αντίστοιχα. Οι Έλληνες, παρά το 

μικρό αριθμό τους (περίπου 10.000), είχαν 160 επιχειρi1σεις στη Ρωσία 

και την Ουκρανία, εν(ο παράλληλα έλεγχαν το εμπόριο και τη ναυτιλία 

στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, με τη βοήθεια των ελληνικών 
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κοινοτ11των στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Οι Έλληνες εκείνης της 

εποχής συχνά αποκαλούνταν «βασιλιάδες του σi.του» από τους Ρώσους 

και τους Βρετανούς (Μπαμπανάσης, 1997). Τα Βαλκάνια αποτελούσαν 

μια περιοχή, στην οποία η Ελλάδα ασκούσε επιρροή τόσο σε πολιτικc.ι, 

όσο σε πολιτιστικά και οικονομικά ζητήματα, ενcο παράλληλα 

καλλιεργούσε αισθήματα σεβασμού προς τους διάφορους λαούς. Αξίζει 

να αναφερθεί ότι η πρωταρχικ11 ελληνική επιχειρηματική παρουσία 

συνδεόταν άμεσα με εμπορικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες, ενώ 

σήμερα δίνεται έμφαση στη διεθνοποίηση της παραγωγ11ς της. Κατά την 

περίοδο από το 1965 έως το 1976 (που υπ11ρξε σημαντικ11 περίοδος για 

τις ελληνικές εξαγωγές) η μέση ετήσια αύξηση της αξίας των εξαγωγών 

(σε σταθερές τιμές) ανερχόταν στο 14,3 % (Φυλακτός, 1986). Η αύξηση 

των εξαγωγών κατά την περίοδο αυτή σχετίζεται με την έναρξη της 

λειτουργίας μεγάλων βιομηχανικών επιχειρί1σεων σε καθεστώς υψηλc'ον 

προνομίων . Η παραγωγικ1Ί δραστηριότητα και οι βιομηχανικές 

επενδ·ύσεις συνεχίστηκαν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, με 

χαρακτηριστικές τ ις χρηματοδοτήσεις των εξαγωγών, οι οποίες 

χαρακτηρίζονταν από πολύ χαμηλά επιτόκια (Voloudakis and Fylaktos , 

1982). Κατά την περίοδο 1976-1982 η μέση ετήσια α·ύξηση της αξίας 

των εξαγωγών σε σταθερές τιμές δεν ξεπέρασε το 1,9% (Μαρούλης, 

1992). Η επόμενη περίοδος 1982- 1987 χαρακτηρίζεται από την αύξηση 

του όγκου των εξαγωγών κατά μέσο ετήσιο ποσοστό 10%, η οποία 

ακολουθείται από μέση αύξηση της τάξης του 0,2% τα επόμενα έτη 

(1987-1993 ) . Το μερίδιο των ελληνικcόν εξαγωγcον προς τις χc'ορες-μέλη 

της ΕΕ μειώθηκε από 65% σε 55%, το έτος 1993, ενώ τα μερίδια των 
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εξαγωγών προς τις χώρες της Βαλκανικής , της πρώην ΕΣΣΔ και του 

Περσικού Κόλπου αυξ11θηκαν ραγδαία (Μαρούλης, 1996). Μέχρι το 

1995 ο ι διαρθρωτικές μεταβολές της ελληνικής βιομηχανίας 11ταν πολύ 

σημαντικές και είχαν ως συνέπε ια μεγάλα κόστη προσαρμογής . Επίσης, 

το περιβάλλον άρχισε να μεταβάλλεται δραματικά με την παρουσία 

εισαγωγικής διείσδυσης , συνεχούς μείωσης της βιομηχανικής 

παραγωγής, χαμηλών εξαγωγικών επ ιδοτi1σεων και κλεισίματος 

διαφόρων προβληματικών επιχειρήσεων, με δεδομένη την αύξηση της 

ανεργίας (Μαρούλης, 1996) . Κατά την ίδια περίοδο (1994-1995) ο 

Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών και η πολιτεία αρχίζουν να 

προωθούν συγκεκριμένα προϊόντα προς τις ανεξάρτητες δημοκρατίες 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι, η οικονομική διείσδυση της 

Ελλάδας στις βαλκανικές και παρευξε ίνιες χώρες , δεν αφορούσε μόνο 

εμπορικές ανταλλαγές, αλλά με την ανάπτυξη ε ιδικών εθνικών 

προγραμμάτων διάφορες ελλην ικές επιχειρήσε ις ανέλαβαν άμεσες 

επενδύσεις και συμμετείχαν σε κοινοπραξίες με επιχειρήσεις των 

διάφορων χωρών. Βασικοί κλάδοι ενδιαφέροντος ήταν ο κλάδος των 

τροφίμων και των υπηρεσιών. Πραγματοποιήθηκαν επίσης άμεσες 

επενδύσεις με τη δημιουργία θυγατρικών, εξαγορές άλλων 

επιχειρήσεων, ανάληψη τεχνικών έργων, συμμετοχή σε κρατικές 

προμήθειες των χωρών αυτών, καθώς και ανάπτυξη νέων δικτύων 

διανομής. Σημαντική θέση καταλαμβάνουν τα τραπεζικά 

υποκαταστήματα με την παροχή τραπεζικών υπηρεσ ιών και 

διευκολύνσεων. Η επιχειρηματική αυτή διείσδυση σήμερα ε ίναι πλέον 

πιο ολοκληρωμένη και αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες που 
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συμβάλλουν στην προσπάθεια για αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονομίας. Με τη διεθνοποίηση της ελληνικής 

επιχειρηματικότητας δόθηκε για πρώτη φορά η ευκαιρία επέκτασης της 

παραγωγικής δραστηριότητας. Υπολογίζεται ότι κατά την περίοδο 

1989-2000 επενδύθηκαν πάνω από τέσσερα δισεκατομμύρια δολάρια 

στις χώρες των Βαλκανίων και της Μαύρης θάλασσας από εταιρείες 

ελληνικής προέλευσης, ενώ επίσης σημαντικά ποσά επενδύθηκαν στις 

αναπτυγμένες χώρες, εφόσον η λογιστική αξία των εξωτερικci)ν άμεσων 

επενδύσεων της Ελλάδας ξεπέρασε τα έξι δισεκατομμύρια δολάρια 

(McDonald, 2000). Η Ελλάδα θεωρείται βασικός επενδυη1ς στις χcορες 

αυτές, παρόλο που σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο παραμένει μια 

χώρα με υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και έλλειψη μεγάλων ξένων 

άμεσων επενδύσεων (Petroclιilos, 1985; 1989). Επιπλέον, σύμφωνα με το 

Dunning (1988) το επίπεδο εσωτερικής και εξωτερικής άμεσης 

επένδυσης μιας χώρας αποτελεί μία από τις λειτουργίες του εθνικού 

επιπέδου ανάπτυξής της. Δεδομένου ότι οι νέοι κανόνες που θέτει η 

παγκοσμιοποίηση επιβάλλουν τις πολυεθνικές επιχειρήσεις ως βασικό 

τρόπο προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων, εντούτοις οι 

μικρότερου μεγέθους ελληνικές επιχειρήσεις που δεν ε ίναι 

πολυεθνικές επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στις χώρες της 

Νοτιοανατολικ1Ίς Ευρώπης. Αυτό το επιτυγχάνουν είτε με τη 

διαφοροποίηση των προϊόντων τους, είτε με την ποικιλία των τρόπων 

διείσδυσης. Η Ελλάδα ως ένας από τους βασικούς φορείς επενδύσεων 

στην αγορά των Βαλκανίων συμβάλλει στην ανάπτυξη και 

σταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής, με τη δημιουργία δυναμικού 
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δικτύου ελληνικ(ί)ν επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της 

Νοτ ιοανατολικi1ς Ευρώπης. Η Ελλάδα αποτελεί τον βασικότερο ξένο 

επενδυτή στην Αλβανία, τη Βουλγαρία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας, ενώ βρίσκεται μεταξύ των τριών πρώτων 

κύριων ξένων επενδυτών της Ρουμανίας. Οι συνολικές εξωτερικές 

άμεσες ξένες επενδύσεις της Ελλάδας είναι μικρές σε σχέση με τα 

παγκόσμια πρότυπα, αλλά αντιπροσωπεύουν μια σημαντική ε ισροή για 

τις περισσότερες βαλκανικές χώρες. Επίσης, η διείσδυση των 

ελλην ικών εξαγωγών στις βαλκανικές χώρες είναι εξαιρετικά υψηλή. 

Μέσα στα Βαλκάνια, το ελληνικό εξαγωγικό μερ ί διο έχει παρουσιάσει 

σημαντική αύξηση τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια και βρίσκεται στις 

πρώτες θέσεις των εξαγωγέων στην περιοχή. Με βάση τη Eurostat οι 

ελληνικές εξαγωγές υπολογίστηκαν για το 2004 σε 11,8 δις ευρώ, 

καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 3,9% (ΣΕΒΕ,2005) ενcο 

το 2006 έφτασαν τα 16,5 δις ευρώ (ΣΕΒΕ,2007). Οι Πίνακες 5-2 και 5-

3 παρουσιάζουν τα μέσα ετήσια ποσοστά αύξησης των εξαγωγών κα ι 

των εισαγωγών της Ελλάδας στις βαλκανικές χώρες κατά τη διάρκεια 

της περιόδου 1991-2007. Για λόγους σύγκρισης, παρουσιάζονται 

επίσης τα αντίστοιχα ποσοστά όλων των ελληνικών εξαγωγών και 

ε ισαγωγών από τα Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5-2: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 1991-2007 (ΠΟΣΟΣΤ Α) 

Ρουμανία 25,7% 

Βουλγαρία 30,3% 

Αλβανία 42 .0% 

ΠΓΔΜ 109,6% 

Γιουγκοσλαβία (μέχρι το 1992) -51,3% 

Σλοβενία 99,6% 

Κροατία 77,3% 

Τουρκία 19 ,2% 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη 82.2% 

Σερβία - Μαυροβούνιο 57,2% 

Συνολικά Βαλκάνια 20.5% 

Συνολικές ελληνικές εξαγωγές 4.8% 

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5-3: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1991 -2007 (ΠΟΣΟΣΤΑ) 

ΑΠΟ: 

Ρουμανία 20 ,3% 

Βουλγαρία 21 ,3% 

Αλβανία 33.4% 

ΠΓΔΜ 71,4% 

Γιουγκοσλαβία (μέχρι το 1992) -58,5% 

Σλοβενία 60 ,5% 

Κροατία 45 ,2% 

Τουρκία 22,7% 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη 110,0% 

Σερβία - Μαυροβούνιο 626,3% 

Συνολικά Βαλκάνια 17 ,8% 

Συνολικές ελληνικές εισαγωγές 7.4% 

- - -ΠΗΙ Η: ΕΘΝΙΚΗ ΣΊ ΑΊ ΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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01 πληροφορίες στους παραπάνω πίνακες επιβεβαιώνουν ότι 01 

βαλκανικές χώρες αντιπροσωπεύουν μια όλο και περισσότερο δυναμική 

αγορά εξαγωγών για τα ελληνικά προϊόντα. Το μέσο ετήσιο ποσοστό 

αύξησης των ελληνικών εξαγωγών στις βαλκανικές χώρες ήταν επάνω 

από 20,5% κατά τη διάρκεια της περιόδου 1991- 2007. Το ποσοστό 

αυτό ξεπερνά σημαντικά τη μέση αύξηση των συνολικών ελληνικών 

εξαγωγών που ανέρχεται σε 4 ,8%. Το ποσοστό των ελληνικών 

εξαγωγών στα Βαλκάνια είναι πιθανό να αυξηθεί στο εγγύς μέλλον, 

καθώς πολλές ελληνικές εταιρείες, που βρίσκουν δύσκολο ή ασύμφορο 

να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους στις ανταγωνιστικές αγορές της ΕΕ, 

θα βρουν μια εύκολη διέξοδο στη βαλκανική αγορά. Οι εξαγωγές της 

χώρας, έπειτα από συνεχόμενη πτωτική πορεία το 2001 και το 2002, 

ανέκαμψαν το 2003 και συνέχισαν την ανοδικ1Ί τους πορεία το 2004, το 

2005 και το 2006. Μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης στα 

Βαλκάνια, το 1995, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τις βαλκανικές 

χcορες αυξήθηκαν με σταθερούς ρυθμούς. Ταυτόχρονα η σταθερή 

αύξηση των εξαγωγών σε σχέση με τις εισαγωγές από τις βαλκανικές 

χώρες επέδρασε θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας. Οι 

ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 12,6 τοις εκατό στην 

περίοδο 2002-2006 (ΣΕΒΕ,2007). Η αξία των ελληνικών εξαγωγών 

έφτασε συνολικά τα € 16 ,49 δις το 2006, ενώ οι εξαγωγές στα Βαλκάνια 

αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 26,4 τοις εκατό με μερίδιο αγοράς 21 ,9 τοις 

εκατό όλων των ελληνικών εξαγωγών. Οι συνολικές ελληνικές 

εξαγωγές στην περιοχή ανήλθαν σε €2,2 δις το 2002 και έφτασαν τα 

€3 ,6 δις το 2006. Αξίζει για να σημειωθεί ότι οι ελληνικές εξαγωγές 
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εμφάνισαν εκθετική αύξηση μεταξύ της περιόδου 1989 και 1996 και 

τετραπλασίασαν την αξία τους μέσα σε 7 έτη. Οι εξαγωγές στην 

περιοχή επεκτάθηκαν από $240 εκ. το ι 989 σε $ 1,3 δις το 1997. Το 

1996 η Ελλάδα ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στην Αλβανία και τη 

FYROM (αποτελώντας το 55% και το 36% των συνολικών εξαγωγών 

της ΕΕ σε αυτές τις χώρες) και επίσης αποτελώντας το 16% των 

συνολικών εξαγωγών της ΕΕ στη Βουλγαρία και το 1 1 % των συνολικών 

εξαγωγό)ν της ΕΕ στη Σερβία. Από τους πίνακες 5-2 και 5-3 προκύπτει 

ότι οι εισαγωγές από τις Βαλκανικές χώρες επιταχύνονται επίσης 

γρήγορα, αλλά όχι στο βαθμό των εξαγωγών. Το μέσο ποσοστό 

αύξησ η ς των ελληνικών εισαγωγών από τις βαλκανικές χώρες κατά τη 

διάρκεια της περιόδου 1991-2007 1Ίταν 17 ,8%. Αξίζει να αναφερθεί ότι 

οι εισαγωγές από τα Β αλκάνια επ ιταχύνοντα ι γρηγορότερα έναντι του 

μέσου ποσοστού αύξησης των συνολικών ελληνικών εισαγωγών 

(περίπου 7 ,4%). Στο Διάγραμμα 5-1 φαίνεται η πορεία των ελληνικών 

εξαγωγών σε σχέση με τον όγκο των ε ισαγωγών και του εμπορικού 

ισοζυγίου για την περίοδο 2002-2006. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-1: Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (2002-2006) 
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ΠΗΓΗ : !ΕΒΕ,2007 
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Οι αυξανόμενες εξαγωγές προς τις γειτονικές χώρες καταδεικνύουν μια 

σημαντική αλλαγή στη δομή της ελληνικ11ς εξαγωγικ11ς δραστηριότητας 

μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή η αί>ξηση ήρθε σε μια 

περίοδο μείωσης των ελληνικών εξαγωγών προς τις αγορές της ΕΕ. 

Επιπλέον πολλές ελληνικές εταιρείες επεκτάθηκαν στις βαλκανικές 

χcορες μέσω των ξένων άμεσων επενδύσεων 11 της συμμετοχής τους 

στην κατασκευ1Ί μεγάλων έργων υποδομής. Η πλειοψηφία αυτών των 

επενδυτικών πρωτοβουλιών συγκεντρώνεται στους τομείς του 

εμπορίου, των υπηρεσιών χρηματοδότησης και των κατασκευών. 

Παραδείγματος χάριν οι ελληνικές εταιρείες είναι από τους 

μεγαλύτερους επενδυτές της περιοχ1iς στον τομέα των τηλεπικοινωνιcον 

(Australian Trade Commission, 2007). Στα πλαίσια της μελέτης αυτής , 

η περίπτωση των ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι μέσα από αυτή μπορεί να 

ερμηνευτεί πολύ καλά μια κατάσταση στην οποία οι εξαγωγείς πρέπει 

να αποφασίσουν σχετικά με το επίπεδο και το μέγεθος της εξαγωγικής 

τους δραστηριότητας και στη συνέχεια να εφαρμόσουν τη στρατηγικ1; 

τους σε περιοχές που γίνονται αντιληπτές ως έχουσες στενή φυσική ή 

ψυχολογικ1Ί απόσταση. Οι ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες θα 

μπορούσαν να θεωρi1σουν τις χώρες τις Ανατολικής Ευρώπης πιο κοντά 

από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε γεωγραφικό 11 ακόμα και 

ψυχολογικό επίπεδο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5-4: ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΣΕ ΧΙΛ. 
ΕΥΡΩ 

1001 1003 1004 1005 1006 Μ tρlδιu Μiσιι Ετι'ισια 

Ετή(Η•Ι Αίι~ηα'' 
Λίιξιια•t 

Ε.Ε. (25) 5 . 147 . 4~ 6.463 .84 6.510. 79 7.311 . ι ο 8.81869 53.5% 14.4% 20.6% 

Βαλκάνια 2.213 .88 ~ . 397.09 :! .645 .68 2 .852.40 3. 60 5. 8 2 21.9% 13 .0% 26.4 ο/Λ 

Εγγύς & Μέσrι Ανατολιι 506. 594 434 . 386 42 ι .032 721 .875 88 8 . 65 9 5.4% 15. 1% 23. 1% 

Βόρεια Αμερικ ί1 616.886 7 18.463 689. 710 82 1.3 18 805 .026 4,9% 6.9% ·2 ,0 % 

Αφρ ι κί1 434.025 374.744 536 .506 645.219 764.014 4.6% 15.2% 18.4% 

Πρώην Σοβιι;τικές 429.143 393.098 369. 748 395.882 584.955 3,5% 8. 1% 47.8% 

Ασ ί α 4 79 .464 388.551 374 .932 476.684 499.219 3.0% 1.0% 4.7% 

Κενιρικ11 & Νότια 163.896 82 .8 4 1 87.455 185 .462 179.10 1 1. 1% 2.2ο/ο .. ).4% 

Λοιπές Ειφuιπαϊκές 95.986 49 . 1 73 63.016 73.823 15 1 .8 1 3 0.9% 12 . 1% 105.6% 

Ωκεανία 82.777 84 .4 58 90.005 97.6 76 9 Ι .6fι6 0.6% 2.6% - 6 .2 ()/ο 

Άλλες χ~ιρες 100.549 10 1. 318 104.032 111 .066 108. R83 0.7% 2.0% ·2.Ω% 

Σύνολο 10 .270.6 11 .487.9 11. 892 . 9 13.692.5 16 .497 . 8 100.0% 12,6% 20.5 % 

ΠΗΓΗ: ΣΕΒΕ,2007 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των εξαγωγών της Ελλάδας ανά 

χόψα για την περίοδο 2002-2006 οι ενδοκοινοτικές εξαγωγές 

αποτελούν το 53 ,5% του συνόλου των εξαγωγών της χ(ορας μας, ενώ οι 

εξαγωγές προς τρίτες χώρες αποτελούν το 46,5% (Πίνακας 5-4). Το 

σύνολο των ελληνικών ενδοκοινοτικών εξαγωγών , σημείωσε μέση 

ετί1σια και ετ~)σια αύξηση κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου 2002-2006, της τάξεως του 14,4% και 20,6%, αντίστοιχα. 

Σημαντικό παραμένει το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγ(ον προς τα 

Βαλκάνια, το οποίο εμφανίζει ετήσια αύξηση 26,4% και μερίδιο 21,9%. 

Ακολουθεί η Εγγύς και Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αμερική και η 

Αφρικi1 με μερίδια 5,4%, 4,9% και 4,6%, αντίστοιχα. Οι ελληνικές 

εξαγωγές προς όλες τις εξεταζόμενες γεωγραφικές περιοχές 

εμφανίζονται αυξημένες για την περίοδο 2002-2006, με την Αφρικ1Ί 

και τη Μέση Ανατολή να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες μέσες ετήσιες 

αυξi1σεις 15,2% και 15 , 1 % αντίστοιχα. Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση 

για το 2006, παρουσίασαν οι Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες ( 105,6%). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5-5: οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ, ΣΕ ΧΙΛ. 
ΕΥΡΩ 

2002 2003 2004 2005 2006 Μερίδ ΜΕΤ ΕΤ 

Βουλγαρία 323 . 794 366.283 464.342 813.279 1.052 .91 29 ,2% 34 ,3% 29,: 

Τουp1<ία 642.252 777.101 992 .517 709.962 847.980 23 ,5% 7,2% 19,• 

Ροομα νiα 339 .718 390 . 228 503 .699 408 .084 598 .908 16 ,6% 15 , 2% 46,1 

Αλβα νία 10.355 17 .045 18 .589 347.226 373 .6 13 10.4% 145 , 1 1,6' 

1ιι ·ΔΜ 54.968 93 .790 122. 293 326.081 373 . 178 10 .3 % 6 1.4% 14,• 

Σερβ ία ο ο ο 107.836 180 .8 22 5.0% 67; 

~ ροα τία 29 .0 24 73 .283 69. 848 34.823 83 . 745 2,3% 30,3% 140 

Μαυροβούνιο ο ο ο 12 .028 6 1.897 1,7% 414 

Βοσνία& Ερζεγοβίνη 42 .40.5 24.443 6 .3 30 21 .268 18 .309 0,5 % 

Κόσοβο ο ο ο 7. 717 14.458 0.4% 87 ,: 

Σερβία & 126.765 98.564 140 .201 64. 105 ο 0 ,0% 

Σύνολο 1 .569.28 1.840 .73 2.3 17 .82 2.852 .40 3.605 .82 100 . Ο 23.Ι % 26,· 

ΠΗΓΗ : ΣΕΒ Ι'i.200 7 

Όπως προαναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2006 οι 

εξαγωγές της Ελλάδας προς τα Βαλκάνια σημείωσαν μέση ετήσια και 

εηΊσια αύξηση της τάξεως του 23, 1 % και 26,4% αντίστοιχα. Πιο 

αναλυτικά, από τις χώρες των Βαλκανίων, κυριότερο προορισμό των 

ελληνικών εξαγωγών αποτελεί η Βουλγαρία με μερίδιο 29,2%, 

ακολουθούμενη από την Τουρκία με 23 ,5%, τη Ρουμανία με 16,6%, την 

Αλβανία με 10,4% και την Π.Γ.Δ.Μ. με 10,3%. Για το 2006, μείωση 

σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη 

( 13 ,9%) ενώ σε όλες τις υπόλοιπες καταγράφηκε ετήσια αύξηση. Αξίζει 

να επισημανθεί ότι ο ι ελληνικές εξαγωγές προς την Αλβανία 

αυξάνονται με υψηλούς ρυθμούς σημειώνοντας μέση ετήσια αύξηση 

145, l % (την υψηλότερη από όλες τις Βαλκανικές χώρες). Δηλαδ11, με 

τη σημαντ ικί1 και εκτεταμένη παρουσία σε όλους σχεδόν τους τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας, οι ελληνικές επιχειρήσεις κατάφεραν να 

εδραιcί)σουν τη θέση τους στις αγορές των βαλκανικ<ον χωρών. Οι 

κλάδοι στους οποίους επενδύουν σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις στα 

Βαλκάνια είνα ι οι εξής: 
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1. Τρόφιμα - Ποτά - Καπνός 

2. Κλωστοϋφαντουργία - Έτοιμο ένδυ μα 

3. Ξύλο - Χαρτί 

4. Υλικά συσκευασίας 

5. Μεταλλουργία 

6. Παραγωγή μονωτικών υλικών 

7. Ορυκτά προϊόντα 

8 . Ενέργεια 

9. Κατασκευές 

10.Εμπόριο και Δ ίκτυα διανομής 

11. Μεταφορές 

12. Τηλεπικο ινωνiες 

13.ΜΜΕ - Ψυχαγωγία 

14. Τράπεζες 

15.Ασφάλειες 

16.Πληροφορική 

17. Τουρισμός 

18.Παροχή υπηρεσιών συμβούλου 

19.Λοιπές δραστηριότητες (τυχερά παιχνίδια , υγεία , 

εκπαίδευση) . 

Σύμφωνα με μελέτη του ΣΕΒΕ (2007) μια κλαδικ1) ανάλυση των 

ελληνικών εξαγωγών, δείχνει ότι η μερίδα του λέοντος ανήκει στον 

κλάδο των τροφίμων με ποσοστό 17% αφήνοντας τέταρτο πλέον τον 

κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης που κυριαρχούσε μέχρ ι το 

2004 με μερίδιο 13,4% για το 2006. Δεύτερη θέση κατέχε ι ο κλάδος 
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των μετάλλων και τρίτη ο κλάδος των χημικών και πλαστικών , με 

μερίδια 16,5% και 15,3%, αντίστοιχα. Το 2006 σε ετήσια βάση, 

σημαντικ1Ί αύξηση σημειώθηκε στις εξαγωγές των πετρελαιοειδών 

(64.5%,) των μη μεταλλικών ορυκτών (58,1 %), των μετάλλων 

(31,1 %), των μηχανών και συσκευών (28,2%). Αντίθετα , μείωση 

καταγράφηκε σε ετήσια πάντα βάση, στον κλάδο των ποτών και 

καπνών (9%) και των οχημάτων (10,8%). Ωστόσο, όλοι οι κλάδοι 

σημείωσαν μέση ετήσια αύξηση για την περίοδο 2002-2006 με τη 

μικρότερη να εμφανίζεται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και 

ένδυσης ( 1 %) (ΣΕΒΕ,2007). 

ΣΧΗΜΑ 5-2: ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (2006) 

ΕΜΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (2006} 

ΟΧΗΜΑΤΑ; 2.10% 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΑ; 

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΕΝΔΥΣΗ; 13.40% 

ΞΥΛΟ ΚΑΙ 

ΧΑΡΤΙ; 1.50% 

111-!ΓΗ : ΣΕΒΕ. 2007 
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5.8 Κίνητρα εξαγωγών στη διεθνή βιβλιογραφία 

Έχουν υπάρξει πολυάριθμες μελέτες που δημοσιεύθηκαν στα 

προηγούμενα έτη για τα κίνητρα της εξαγωγικ1Ίς απόδοσης (Clιetty and 

Haωίlton, 1993 ). Μερικές εταιρείες ωθούνται στην εξαγωγή από έναν 

εξωτερικό πράκτορα (π.χ., ένας ξένος πελάτης), κάποιες αυτό

παρακινούνται για να αρχίσουν να εξάγουν, ενώ άλλες 

εκμεταλλεύονται απλά τις εμφανιζόμενες εξαγωγικές ευκαιρίες χωρίς 

εμφανή αρχικό αντίστοιχο στόχο. Ένας σημαντικός λόγος για την 

έλλειψη σαφών συμπερασμάτων σχετικά με τους καθοριστικούς 

παράγοντες της εξαγωγικ1Ίς απόδοσης παρά το μεγάλο όγκο των 

δημοσιευμένων μελετών είναι η έλλειψη ομοιογενούς σί,νθεσης και 

αφομοίωσης της διασπαρμένης γνώσης (Leonidoιι and Katsίkeas , 1996) . 

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία προτείνει τέσσερις τύπους εταιρικών δομ(ί)ν 

που έχουν επιρροή στην εξαγωγική δραστηριότητα των μεμονωμένων 

εταιρει{ον (Caνusgil, l 984b ). Αυτές οι δομές εστιάζουν στα μοναδικά 

εταιρικά πλεονεκτήματα, στη διάθεση των πόρων για τις εξαγωγές, στα 

χαρακτηριστικά των ιθυνόντων και στην αντιληπτή ελκυστικότητα του 

εξαγωγικού μάρκετινγκ. Σύμφωνα με τους Cooper και Kleinsclιmidt 

(1985), οι καθοριστικοί παράγοντες της εξαγωγικής συμπεριφοράς 

είναι ταξινομημένοι σε τέσσερις ομάδες: διοικητικές προσδοκίες και 

αντιλi1ψεις, μεταβλητές αγοράς, δημογραφικά στοιχεία εταιρειών , 

πόροι και πλεονεκτήματα της εταιρείας. Οι εξωτερικοί περιβαλλοντικοί 

παράγοντες, όπως οι όροι της εγχώριας αγοράς, το βιομηχανικό 

περιβάλλον και η κυβερνητική πολιτικ11 προώθησης των εξαγωγcον 

μπορούν να έχουν βαθιά επίδραση στη στρατηγικ1Ί απόφαση των 
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επιχειρήσεων να εισαχθούν σε ξένες αγορές και να αποκηΊσουν 

περαιτέρω γνώση προς την αύξηση της δραστηριότητας αυτής. Μερικές 

μελέτες έχουν δείξει ότι οι επιχειρ11σεις επιλέγουν τις ξένες αγορές 

σύμφωνα με την ελκυστικότητα και το αντιληπτό ρίσκο (Caνusgil and 

Ζοιι, l 994 ). Οι καθοριστικοί παράγοντες της εξαγωγικής συμπεριφοράς 

διαιρούνται συνήθως σε δύο σημαντικές ομάδες: παράγοντες 

εσωτερtκούς και παράγοντες εξωτερικοί>ς (Reid, 1981 ). Η πρώτη ομάδα 

αποτελείται από τα χαρακτηριστικά και τα προϊόντα της εταιρείας. Η 

δεύτερη ομάδα σχετίζεται με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως 

τα δασμολόγια και οι ποσοστώσεις, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες , οι 

δυνατότητες χρηματοδότησης, η κυβερνητική βοήθεια και ο 

ανταγωνισμός (εσωτερικός ή εξωτερικός). Τα παραπάνω έρχονται σε 

συμφωνία με την ταξινόμηση των εξαγωγικών κινήτρων που 

παρουσιάζονται από τους Albaum et al. ( 1998), τα οποία κάνουν 

διακρίσεις μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών παραγόντων 1) 

ερεθισμάτων. Οι Pavord και Bogart (1975) διαπίστωσαν ότι η αρχική 

κινητ11ρια δύναμη για τις εξαγωγές είναι η προσπάθεια αποφυγής των 

απωλειών από μια κορεσμένη εγχώρια αγορά και των επακόλουθων 

μειωμένων εγχώριων πωλήσεων. Οι Caνusgil και Νeνίη ( 1981) 

υποστηρίζουν ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης (πχ 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τιμή ή την ποιότητα) μπορεί να 

θεωρηθεί ως εξαγωγικό κίνητρο. Αυτό δείχνει ότι ένα ισχυρό 

πλεονέκτημα συνδεδεμένο με την τεχνολογία και τα αποκλειστικά 

προϊόντα θα μπορούσε να γίνει ισχυρό κίνητρο για τη δημιουργία 

εξαγωγών . Για τους Albaιιm et al. (Ι 998) οι εσωτερικοί παράγοντες, 
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,.. 

όπως ένα πλεονέκτημα στο προϊόν 1) στη χρησιμοποιούμενη τεχνολογ ία, 

αποτελούν πολύ σημαντικά εξαγωγικά κίνητρα. 

5.9 Εμπόδ ια εξαγωγών στη δ ιεθνή βιβλιογραφ ία 

Ένας σημαντικός αριθμός ακαδημαϊκών μελετών εστιάζεται στα 

αντιληπτά εξαγωγικά εμπόδια. Τα συχνότερα σοβαρά εμπόδια είνα ι: 

ανεπαρκείς πόροι χρηματοδότησης, εξωτερικοί κυβερνητικοί 

περιορισμοί, ανεπαρκής γνώση για τις ευκαιρίες πώλησης στις ξένες 

αγορές, ανεπαρκής διανομι) προϊόντων στο εξωτερικό και έλλειψη 

ξένων δικτύων πό)λησης (Bi lkey, 1978) . Ένα σημαντικό εμπόδιο 

σχετίζεται με τα βασικά κόστη εισόδου στην ξένη αγορά (π.χ. 

διαφορετικές δαπάνες επικοινωνίας και μεταφορών). τις δομικές (π.χ. 

διαφορετικό σύστημα διανο μ1)ς) ή καταναλωτικές (π.χ. διαφορετικές 

απαντήσεις στις προσφορές ποιότητας τιμών και προϊόντων) διαφορές. 

Αυτές οι διαφορές έχουν παρουσιαστεί σε προηγούμενες μελέτες με τη 

χρησιμοποίηση των εννοιών της γεωγραφικής (ή φυσικής) και ψυχικής 

(ή ψυχολογικής) απόστασης (Ghemawat, 200 l ). Η ψυχική απόσταση 

περιγρr.ιφεται από το σί>νολο των παραγόντων που αποτρέπουν τη ροi1 

των πληροφοριών μεταξύ μιας εταιρείας και της ξένης αγοράς •i που 

εμποδίζουν τις εταιρείες στην κατανόηση της κουλτούρας και της 

δομr1ς ενός ξένου περιβάλλοντος (Johanson and Val1lnc, 1977). Η 

φυσική ή γεωγραφική απόσταση έχε ι επ ιπτώσεις στο απαραίτητο 

κόστος δαπάνης για την έναρξη μιας δραστηριότητας σε μια χώρα 

(Dow, 2000). Ο ι Bauerscl11nidt, Sullivan και Gillespie ( 1985) 

281 



δημοσίευσαν μια μελέτη για την ανάλυση των εξαγωγικών εμποδίων 

στην αμερικανική χαρτοβιομηχανία. Αυη'1 η μελέτη περιγράφει τους 

εξαγωγείς που κλήθη καν να ταξινομήσουν τη σημασία δεκαεπτά 

πιθανών εμποδίων σε μια πενταβάθμια κλίμακα που κυμαίνεται από 

«καθόλου σημαντικό» ως «εξαιρετικά σημαντικό». Τα αρχικά 

αποτελέσματα έδε ιξαν μέση τιμή στη σημασία των κινδύνων που 

περιλαμβάνονται στις πωλήσεις στο εξωτερικό, στα υψηλά ξένα 

δασμολόγια των εισαγόμενων προϊόντων και στη διοικητική έμφαση για 

την ανάπτυξη των εγχώριων αγορών. Οι υψηλές δαπάνες μεταφορών 

και η υψηλή αξία του αμερικανικού δολαρίου σχετικά με μερικά άλλα 

ξένα νομίσματα έγιναν αντιληπτές ως πολύ σημαντικά εμπόδια. Τα 

π ιθανά εμπόδια όπως η έλλειψη κυβερνητικής βοήθειας, η έλλειψη 

κεφαλαίου για την ξένη επέκταση, ο ανταγωνισμός από τις τοπικές και 

άλλες ξένες εταιρε ίες, η έλλειψη ξένων δικτύων διανομής και οι 

γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές θεωρήθηκαν λιγότερο σημαντικά 

από τα πρώτα δί>ο εμπόδια . Οι Bilkcy και Tesar (1977) υποστηρίζουν 

ότι τα εμπόδια αποτελούν έναν πολύ ουσιαστικό παράγοντα στη 

διακύμανση του ποσοστού των πωλ11σεων που αποδίδονται στις 

εξαγωγικές δραστηριότητες των υφιστάμενων εξαγωγέων. 

5.lOTo Εξαγωγικό Μάρκετινγκ 

Η εξαγωγικ1; στρατηγική, όπως αυτή εκφράζεται από το εφαρμοζόμενο 

εξαγωγικό μάρκετινγκ επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των 

εξαγωγών και συνεπώς την επίδοση των επιχειρήσεων. Σε ότι αφορά το 
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Εξαγωγικό Μάρκετινγκ κρίνεται απαραίτητο να σημειωθεί ότι αποτελεί 

έναν κλάδο του Διεθνούς Μάρκετινγκ. Το Διεθνές Μάρκετινγκ, με την 

ευρεία έννοιά του , αποτελεί ένα χώρο έρευνας, ο οποίος με τη σειρά 

του περιλαμβάνεται στο αντικείμενο των Διεθνό)ν Επιχειρηματικcον 

Σχέσεων. Οι Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις ταυτίζονται με την 

πραγματοποίηση όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτιΊτων σε 

διάφορες χώρες. Το Εξαγωγικό Μάρκετινγκ εξετάζει το σύνολο των 

λειτουργιών μιας επιχείρησης που έχει σαν κύρια ή βοηθητική 

απασχόληση τις εξαγωγές. Με άλλα λόγια είναι το μέσο με το οποίο 

μια εταιρεία ανταποκρίνεται στις δυνάμεις της αγοράς προκειμένου να 

πετύχει τους στόχους της, μέσω όλων των πτυχών του μίγματος 

μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή, προώθηση, διανομή). Στο επόμενο κεφάλαιο 

της διατριβής αυτής εξετάζονται τα κυριότερα στοιχεία μάρκετινγκ των 

41 εταιρειών του δείγματος ως κύριος πυλώνας της εφαρμοζόμενης 

εξαγωγικής στρατηγικ11ς. Η εξαγωγική στρατηγικ11 μάρκετινγκ σε 

συνδυασμό με τα εταιρικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης, καθώς και 

με τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος (οικονομικοί>, 

πολιτικού, νομικού, κοινωνικού) επηρεάζει τη συνολική απόδοση των 

εξαγωγών. Χωρίς την προσεκτικά σχεδιασμένη εξαγωγικ1Ί στρατηγική 

μάρκετινγκ, όπου τίθενται ξεκάθαρα οι εξαγωγικοί στόχοι της 

επιχείρησης, δε μπορεί να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια 

επιτυχημένων εξαγωγό)ν. Γενικά, η διαμόρφωση μιας τέτοιας 

στρατηγικής προϋποθέτει τη μελέτη των ήδη υπαρχόντων εξαγωγικών 

αγορcον, των κινιiτρων για ανάπτυξη των εξαγωγών, των εξαγωγικcον 

δεξιοτ11των της επιχείρησης, της εξαγωγικ1Ίς εμπειρίας, των χρονικών, 
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χρηματικών και ανθρώπινων πόρων που θα χρειαστούν για μια τέτοια 

διαδικασία, καθώς και την ανάλυση των εμποδίων , των δυνατών και 

αδίινατων σημείων, των ευκαιριών και απειλών και την ανάλυση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. Β έβαια, θα πρέπει να καθορίζεται και η 

σημασία που δίδεται στο μάρκετινγκ ως στοιχείου της εξαγωγικής 

στρατηγικ1Ίς (M itra,2002). Η σημασία που δίδεται στο ρόλο του 

εξαγωγικού μάρκετινγκ ποικίλλει ανάλογα με το ύψος και το είδος των 

εξαγωγών που ξεκινά από την ελάχιστη επένδυση με μια μικρi1 , έμμεση 

εξαγωγή με χαμηλό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της αγοράς και 

καταλί1γει σε μεγάλες επενδύσεις κεφαλαίου με έντονη προσπάθεια 

εξέλιξης. Τα στάδια ανάπτυξης της εξαγωγικής στρατηγικής 

Μάρκετινγκ ε ίναι τα εξής: 

• Ο προσδιορισμός της δυναμικής του εξαγώγιμου προϊόντος 

• Η αποτίμηση της εξαγωγ ικής ετοιμότητας της εταιρείας 

• Η ανάπτυξη ενός εξαγωγικού προσχεδίου 

• Η ανάπτυξη ενός σχεδίου Μάρκετινγκ 

• Η προετοιμασία του προϊόντος για εξαγωγή, μέσω 

Διαφοροποιημένου ή μη Διαφοροποιημένου μίγματος Μάρκετινγκ 

5.11 Στόχοι έρευνας 

Η μετάβαση των γειτονικών χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προς 

την οικονομία αγοράς δυτικο6 τύπου , σηματοδότησε ταυτόχρονα και 

την ανάδειξη μιας ιδιαίτερα σημαντικής εναλλακτικής διεξόδου για το 

ελληνικό εξαγωγικό εμπόριο και ενός σημαντικού παράγοντα 
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επιχειρηματικής επιτυχίας. Η εξαγωγική επίδοση συνδέεται έντονα με 

τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της στρατηγικi1ς μάρκετινγκ 

των εξαγωγών (Cavusgil and Zou, 1994). Επομένως, η εξαγωγή μπορεί 

να θεωρηθεί ως η στρατηγ ική απάντηση εκ μέρους της διοικητικ11ς 

ομάδας στις αλληλεπιδράσεις των εσωτερικών και των εξωτερικών 

δυνάμεων που επηρεάζουν την πορεία μιας εταιρείας. Η στρατιηική 

απόφαση των εξαγωγών που σε συνδυασμό με το εξαγωγικό μάρκετινγκ 

επηρεάζει την επίδοση των εταιρειών μπορεί να αναλυθεί μέσα σε ένα 

γενικό πλαίσιο στρατηγικ11ς διαχείρισης (Σχήμα 5-3 ). Στο Σχήμα 5-3 

φαίνεται η επιρροή των εσωτερικών και των εξωτερικό)ν κινήτρων, 

καθώς και των εμποδίων στην απόφαση των εξαγωγών. Η απόφαση των 

εξαγωγών ακολουθείται από την εφαρμογή της στρατηγικής εξαγωγικού 

μάρκετινγκ η οποία επηρεάζει την επιχειρηματ ική επιτυχία. Η 

στρατηγική εξαγωγικού μάρκετινγκ συνδέεται με τη γενική εξαγωγικ 11 

στρατηγική π.χ. κατάρτιση των στελεχών, έρευνα αγοράς, 

τμηματοποίηση της αγοράς (Moen, 2000) και τη διαφοροποιημένη 

(S l1oham, l996; Cavusgil and Zou, 1994) ή μη διαφοροποιημένη 

στρατηγική που καθορίζουν το πώς μια επιχείρηση αναπτύσσει 

στρατηγικά πλεονεκτtiματα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της (PoJ"tel", 

1980; 1986). Η εφαρμογή επιτυχούς στρατηγικ1Ίς εξαγωγικού 

μάρκετινγκ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρηματικ1; επίδοση. 
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ΣΧΙΙΜΑ 5-3: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΙ-Ι ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 



Το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιευμένης έρευνας σχετικά με την 

ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα στα Βαλκάνια στρέφεται στα 

κίνητρα και τους καθοριστικούς παράγοντες των ξένων άμεσων 

επενδύσεων και όχι στα κίνητρα των εξαγωγών (πχ. Salaνrakos and 

Petrochilos, 2003). Το εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας που 

παρουσιάζεται σε αυτό και το επόμενο κεφάλαιο της διατριβ1Ίς μπορεί 

να περιγραφεί από το Σχήμα 5-3. Ο πρώτος στόχος της έρευνας είναι να 

εξεταστούν τα αρχικά κίνητρα που μπορούν να οδηγ1)σουν μια 

ελληνική επιχείρηση σε εξαγωγική δραστηριότητα στη νοτιοανατολική 

Ευρώπη. Ο δεύτερος στόχος είναι να παρουσιαστούν τα εμπόδια 

εξαγωγής των 41 εξαγωγικών επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται 

στο δείγμα. Στο επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί η ανάλυση της 

στρατηγικής εξαγωγικού μάρκετινγκ των επιχειρήσεων αυτών. Για την 

ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιείται η τεχνική της παραγοντικής 

ανάλυσης (factor analysis). Παρουσιάζεται επίσης και μια αξιολόγηση 

που έδωσαν οι επιχειρήσεις για την επίδοσή τους μετά από την είσοδό 

τους στις αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σε αυτήν την μελέτη 

ως εξαγωγείς θεωρούνται οι επιχειρήσεις με βάση το «Uppsala 

internationalization model» το οποίο έχει λάβει ιδιαίτερη προσοχή 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιόJν ως μέσου εξ1~rησης της 

εταιρικής εξαγωγικής συμπεριφοράς (Johanson and Vahlnc, 1990). 

Σύμφωνα με αυτό, όπως έχει περιγραφεί παραπάνω, υπάρχουν τέσσερα 

διακριτικά στάδια με τα οποία χαρακτηρίζεται η βαθμιαία αυξανόμενη 

συμμετοχή των εταιρειών στην πορεία της διεθνοποίησης: καμία 

κανονικ11 δραστηριότητα εξαγωγής, εξαγωγ1Ί μέσω ανεξάρτητων 
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αντιπροσώπων, ίδρυση θυγατρικής για τις εξωτερικές πωλήσεις και 

παραγωγή/ επεξεργασία προϊόντων στο εξωτερικό. 

5.12Ερευνητική μεθοδολογία 

Η μελέτη βασίστηκε σε ερωτήσεις που απαντήθηκαν από ελληνικές 

εξαγωγικές εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

(ΧΑΑ) . Οι εταιρείες του δείγματος επιλέχθηκαν με βάση δύο κριτήρια. 

Σύμφωνα με το lo κριτήριο έπρεπε να εξάγουν στις χώρες της 

Νοτιοανατολικ11ς Ευρώπης διότι οι αγορές αυτές αντιπροσωπεύουν μια 

όλο και περισσότερο δυναμική αγορά εξαγωγών για τα ελληνικά 

προϊόντα. Το μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης των ελληνικών εξαγωγ{ον 

στις βαλκανικές χώρες ήταν επάνω από 20,5% κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 1991-2007. Το ποσοστό αυτό ξεπερνά σημαντικά τη μέση 

αί>ξηση των συνολικών ελληνικών εξαγωγών που ανέρχεται σε 4,8% 

(ΠlΝΑΚΑΣ 5-2). Σύμφωνα με το 2ο κριτήριο έπρεπε να είναι 

εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑΑ ανεξάρτητα από τις επιδόσεις τους και 

τη θέση τους στους διάφορους κλάδους διότι οι εισηγμένες εταιρείες 

εκπροσωπούν σημαντικό μέρος της οικονομικής δραστηριότητας της 

Ελλάδας, ενώ το Χρηματιστήριο συμβάλλει ουσιαστικά στην 

οικονομική ανάπτυξη, αφού ευνοεί την επιλεκτική τροφοδότηση των 

επιχειρήσεων με αποταμιευτικό κεφάλαιο, δίνοντας την ευκαιρία στις 

σχετικά δυναμικότερες να διαμορφώσουν υγιείς κεφαλαιακές δομές και 

να αναπτυχθούν ταχύτερα και ασφαλέστερα. Η επιλογ11 των εταιρειών 

γίνεται (δε λαμβάνονται υπόψη άλλα κριη1ρια λχ. επιδόσεις των 
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επιχειρήσεων στους διάφορους κλάδους) σε μια προσπάθε ια εξαγωγής 

συμπερασμάτων για τα κίνητρα, τις επιδόσεις και τη στρατηγική 

μάρκετινγκ όλων των εισηγμένων επιχειρήσεων που εξάγουν στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι εταιρείες του δείγματος εμπλέκονται στην 

κατασκευ 1Ί και διανομ1) μιας ευρείας ποικιλίας προϊόντων και 

υπηρεσιών. Το μέσο μέγεθος όλων αυτών των εταιρειών αν11κει στο 

ανώτερο επίπεδο μεγέθους των ελληνικών εταιρειών (περισσότερο ι από 

100 υπάλληλο ι ). Όλες αυτές οι ετα ιρείες εξάγουν στις νοτιοανατολικές 

ευρωπαϊκές χόψες για δέκα έτη κατά μέσον όρο . Στο αντικείμενο των 

εργασιών τους περιλαμβάνεται η κατασκευή και η διανομή μιας ευ ρείας 

ποικιλίας προϊόντων και των υπηρεσιών που προέρχονται από πολλούς 

κλάδους όπως τρόφιμα και ποτά, κλωστοϋφαντουργία, πλαστικά και 

μέταλλα, έπιπλα , ηλεκτρονικά, φαρμακευτικά είδη , τ ραπεζι κές 

υπηρεσίες. Τα ερωτηματολόγια (Παράρτημα) απαντήθη καν σε μια 

περίοδο έξ ι μηνών (τελευταίο τρίμηνο του έτους 2005 και πρώτο 

τρίμηνο του έτους 2006). Ανώτεροι υπάλληλο ι που εργάζονταν στις 

εταιρείες κλήθηκαν τυχαία να απαντήσουν σε μια πειρα ματική δο κιμί1 

του ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια και μετά από τις απαραίτητες 

δ ι ορθώσε ι ς άρχισε η εφαρ μογή του ερωτηματολογίου . Το 

ερωτηματολόγ ιο απαντήθηκε από 4 l εκ των 5 5 εταιρε ιών με τις οποίες 

έγινε επικοινωνία. Το ποσοστό απαντ~)σεων 1)ταν 74,5% κάτι που 

θεωρήθηκε επαρκές (με βάση τον Groνes ( 1990)) . Το παρόν κεφάλαιο 

ασχολείται με τις απαντήσεις των ερωτώ μενων σχετικά με τη σημασία 

δcοδεκα αρχικών κινι1τρων και δεκατεσσάρων πιθανών εμποδίων στις 

εξαγωγικές δραστηρ ιότητες των εταιρειών τους. Ο κατάλογος των 
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δώδεκα μεταβλητών για τα αρχικά κίνητρα και των δεκατεσσάρων 

μεταβλητών για τα εμπόδ ια βασίστηκε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, 

καθ<bς επίσης και σε συνομιλίες με εξαγωγείς προκειμένου να 

χαρτογραφηθεί η αντίληψη των ελληνικών εξαγωγέων για τα πιθανά 

κίνητρα και τα εμπόδια της εξαγωγικής συμπεριφοράς στα Βαλκάνια. 

Οι δώδεκα μεταβλητές για τα αρχικά κίνητρα 11 τους καθοριστικούς 

παράγοντες της εξαγωγικής δραστηριότητας ομαδοποιούνται ως εξής: 

Α. Εξωτερικό περιβάλλον 

1. Το εύρος και το μέγεθος των αγορών 

2. Η ανάπτυξη των αγορών και οι τάσε ις που επικρατούσαν σε αυτές 

(ποσοστά μεταβολής πωλήσεων) 

3. Τα μερίδια αγοράς των ανταγωνιστικών επιχειρ11σεων 

4. Το αναμενόμενο περιθώριο κέρδους 

5. Οι οικονομικές συνθήκες των αγορών (πχ. πληθωρισμός, ΑΕΠ) 

6. Οι πολιτικές συνθήκες των αγορών (πχ. διαφθορά, εργασιακή ειρήνη, 

εντάσεις στην κοινωνία) 

7. Το Θεσμικό Πλαίσιο των αγορών (όροι εγκατάστασης, φορολογικές 

απαλλαγές, έλεγχοι τιμών, κλπ . ) 

Β. Εσωτερικό περιβάλλον 

8. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ποιότητα 

9. 'f ο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τιμή 

1 Ο. Τα στοιχεία υποδομ11 ς Μάρκετινγκ (πχ. μίγμα μάρκετινγκ, 

προσωπικό, δίκτυα διανομής) 
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11 . Το χαμηλό εργατικό κόστος 

12. Το χαμηλό κόστος των πρώτων υλών 

Οι δεκατέσσερις μεταβλητές για τα εμπόδια 11ταν: 

1. Το επίπεδο ανταγωνισμού 

2. Το επίπεδο τιμών και ο πόλεμος τιμών 

3. Το περιθό)ριο κέρδους 

4. Το εκπαιδευμένο προσωπικό 

5. Το σύστημα διανομής 

6. Η τεχνικ11 υποστήριξη 

7. Οι δυνατότητες χρηματοδότησης 

8. Οι νομ1 κοί περιορισμοί 

9. Η γραφειοκρατία 

1 Ο. Οι πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές 

11. Η πολιτική αστάθεια 

12 . Η οικονομική αστάθεια 

13. Η κοινωνικ1Ί αστάθε ια 

14. Η υψηλή εγκληματικότητα 

Οι εταιρείες κλi1θηκαν να απαντήσουν σε εννεαβάθμια κλίμακα που 

κυμαi.νεται από «όχι τόσο σημαντικό» μέχρι «εξαιρετικά σημαντικό» 

για τα αρχικά κίνητρα και από «καμία δυσκολία» μέχρι «εξαιρετική 

δυσκολία» για τα εμπόδια. Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι 

οι αρχικές εκτιμήσεις δεν παρουσίασαν διαφορές μεταξύ πενταβάθμιων 
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και εννεαβάθμιων κλιμάκων. Συχνά χρησιμοποιούνται πενταβάθμιες 

κλίμακες, αν και πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν τη χρησιμοποίηση 

κλιμ6κων επτά 11 εννέα σημείων. Σε μια πρόσφατη εμπειρική μελέτη 

του Dawes (2008) διαπιστώνεται ότι στοιχεία από κλίμακες πέντε, επτά 

11 δέκα βαθμών παρουσιάζουν πολύ παρόμοια χαρακτηριστικά όσον 

αφορά σε στοιχεία όπως οι μέσοι όροι, η διακύμανση και η κύρτωση 

ύστερα από την εφαρμογή ενός απλού μετασχηματισμού. Στην πορεία 

της ανάλυσης των πληροφοριών που ελήφθησαν από την έρευνα, 

διαπιστώθηκε ότι ένας υψηλός βαθμός συσχέτισης υπi1ρξε μεταξύ 

διάφορων απαντήσεων σε μερικές μεταβλητές σχετικά με τα κίνητρα 

και τα εμπόδια. Αυτή η παρατήρηση παρείχε τη βάση για την 

προσπάθεια εύρεσης κοwών παραγόντων που μπορούν εξηγήσουν τ~ 

πεποιθήσεις για τα αντιληπτά κίνητρα και τα εμπόδια των εξαγωγ(.Ον 

στις βαλκανικές αγορές. Το πρώτο μέρος της ανάλυσης προσδιορίζει τα 

προεξέχοντα αρχικά κίνητρα που περιλαμβάνονται στην εξαγωγική 

δραστηριότητα στα Βαλκάνια. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της έρευνας για τον προσδιορισμό των εμποδίων με την 

εισαγωγή των σχετικών επεξηγηματικών παραγόντων (π.χ. 

περιβαλλοντικοί παράγοντες). Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν επίσης να 

αξιολογήσουν τις αρχικές εξαγωγικές τους εκτιμήσεις για την απόδοση 

των εταιρειών τους μετά από την είσοδό τους στα Βαλκάνια 

(χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα πέντε σημείων τύπου Likert). 
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5.13Περιγραφή δείγματος ερωτηματολογ ίου 

Μια πρώτη περιγραφή των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τα 

ερωτηματολόγια (Παράρτημα) βρίσκεται στον Πίνακα 5-6. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5-6: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ν Min Max Mean Std. Dev. 

ΚΛΑΔΟΣ 41 1.00 3.00 1.5854 .77381 

ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ το ΕΤΟΣ 41 4.00 94.00 32.7805 25.22649 
2005 
ΕΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ 41 1.00 30.00 9.8537 5.70772 
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

ΤΑΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΚΥΚΛΟΥ 41 1.00 3.00 2.3902 .77065 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗ 41 1.00 4.00 1.4390 .83812 
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 41 40.00 7179.00 946.7317 1630.67685 

ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 41 1.00 2.00 1.1463 .35784 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ 41 1.00 2.00 1.3659 .48765 
ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

Valid Ν (listwise) 41 

Πιο συγκεκριμένα : 

• Το 58,5 % των εταιρειών του δείγματος αν1Ίκει στον κλάδο της 

μεταποίησης, το 24 ,4% στον κλάδο των υπηρεσιών και το 17,1 % 

στο εμπόριο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5-7: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valld MANUFACTURING (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ) 24 58.5 58.5 58.5 

SERVICES 10 24.4 24.4 82.9 
(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

TRADE 7 17.1 17.1 100.0 
(ΕΜΠΟΡΙΟ/ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛIΑΝΙΚΟ\ 

Total 41 100.0 100.0 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-2: ΕΤΑ1ΡΕΙΕΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ 

SECTOR 

• MANUFACTURING 

lli SERv:cεs 
Ο τRΑDε 

• Ο μέσος όρος των ετών λειτουργίας των εταιρειών μέχρι το 2005 

είναι 32,7 χρόνια. Στον πίνακα 5-8 και στο διάγραμμα 5-3 

φαίνονται οι συχνότητες των ετών λειτουργίας των εταιρειών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5-8: ΈΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕ ΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΕΩΣ ΤΟ 2005) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulatiνe 
Percent 

Valid 4.00 1 2.4 2.4 2.4 

900 1 2.4 2.4 4.9 

10.00 1 2.4 2.4 7.3 

11 .00 1 2.4 2.4 9.8 

12.00 3 7.3 7.3 17.1 

14.00 1 2.4 2.4 19.5 

15.00 2 4 .9 4.9 24.4 

1600 2 4.9 4.9 29.3 

17.00 3 7.3 7.3 36.6 

19.00 3 7.3 7.3 43.9 

21 .00 1 2.4 2.4 46.3 

22.00 2 4.9 4.9 51 .2 

23.00 1 2.4 2.4 53.7 

24.00 1 2.4 2.4 56.1 

29.00 1 2.4 2.4 58.5 

31.00 1 2.4 2.4 61.0 

32.00 1 2.4 2.4 63.4 

33.00 1 2.4 2.4 65.9 

34.00 2 4.9 4.9 70.7 

36.00 1 2.4 2.4 73.2 

39.00 1 2.4 2.4 75.6 

41 .00 1 2.4 2.4 780 

43.00 1 2.4 2.4 80.5 

45.00 1 2.4 2.4 82.9 

73.00 1 2.4 2.4 85.4 

78.00 1 2.4 2.4 87.8 

79.00 1 2.4 2.4 902 

81.00 1 2.4 2.4 92.7 

87.00 1 2.4 2.4 95.1 

89.00 1 2.4 2.4 97.6 

94.00 1 2.4 2.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0 
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ΔJΑΓΡΑΜΜΑ 5-3: ΈΤΗ Λf.ΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΕJΓΜΑΤΟΣ 

YEARS UNTIL 2005 - -

0,00 20, 00 •ο.οο 60 . 00 80,00 

YEARS_ UNTIL_ 2005 

100,00 

Mean •32,?θ 
Std. Deν. • 25, 

226 
ιι • 41 

• Ο πίνακας 5-9 και το διάγραμμα 5-4 δείχνουν τις συχνότητες για 

τα έτη που οι εταιρείες εξάγουν στις χώρες τις νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5-9: ΧΡΟί'iΙΑ ~ΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚJ Ι ΕΥΡΩΠΗ 

Frequency Percenι Valld Percent Cumulaιινe 
Percenι 

Valίd 1.00 2 4.9 4.9 4.9 

3.00 2 4 .9 49 9.8 

4 .00 2 4.9 4.9 14.6 

5.00 3 7.3 7.3 22.0 

6.00 1 2.4 24 24 4 

7.00 2 4.9 4.9 29.3 

8.00 5 12.2 12.2 41 .5 

9.00 3 7.3 7.3 48.8 

10.00 7 17 .1 17.1 65.9 

11.00 2 4.9 49 70.7 

12.00 4 9.8 9.8 80.5 

13.00 2 4.9 49 85 4 

14.00 1 2.4 24 87.8 

15.00 2 4.9 49 92 7 

2300 2 4.9 49 97 6 

30.00 1 2.4 2.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-4: ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤrΟΑΝΑΤΟΛ ΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

.-20 

-

ο 

ο.οο 

YEARS_IN_SOUTHEλST_EUROPE 

1 
1 
1 . . 

s.oo 10.00 1 5 , 00 20 , 00 :s .oo 
YBARS_ IN_ SOUTKBAST_BUROPB 

1 . 
30,00 

Hear.. •9,8~ 
Std . Οeν . • ~, 708 

Ν • 41 
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• Το 17,1 % των εταιρειών έχει συνολικό κύκλο εργασ ιών μεταξύ 

Ο και 20 εκατομμυρίων €, το 26,8% μεταξύ 20 και 50 εκ € και το 

56, 1 % άνω των 50 εκ€ (πίνακας 5-1 Ο, δ ιάγραμμα 5-5). 

Valid 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5-10: ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣιΩΝ 

Frequency Percent Valld Percent Cumulatiνe 

Percent 

0-20 Μ EUR 7 17.1 17.1 17.1 

20Μ EUR - 50 Μ EUR 11 26.8 26.8 43.9 

50 Μ EUR + 23 56.1 56.1 100.0 

Total 41 100.0 100.0 

ΔIΑΓΡ Α~1ΜΑ 5-5: ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓ ΑΣΙΩΝ 

SALBS ALL 

• 0·20 Μ ~UR 
• 20Η ιυR • ~ο Η E\IR 

D $o κ κυιι • 
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• Ο πίνακας 5-11 και το δ ιάγραμμα 5-6 δείχνουν τα ποσοστά 

πωλήσεων των εταιρειών στη νοτιοανατολικ1; Ευρώπη με βάση το 

συνολικό τους κύκλο εργασ ιών. Για παράδειγμα το 14 ,6 % των 

εταιρειών εξάγει σε ποσοστό μεταξύ 1 Ο και 20 % του συνολικού 

του κύκλου εργασιών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5-1 1: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΙΙ ΕΥΡΩΠΗ 

Frequency Percent Valid Percent Cumulatiνe 

Percent 

Valid ο -10 ο/ο 30 73.2 73.2 73.2 

10%-20% 6 14.6 14.6 87.8 

20%-30% 3 7.3 7.3 95.1 

30%+ 2 4.9 4 .9 100.0 

Total 41 100.0 100.0 

Δ IΑΓΡΑΜΜΑ 5-6: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΤΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

SALES_IN_SOUTHBAST_BUROPE 

8 0. 10 ' 

ll 10\ -20\ 

Ο :Ο\·)0\ 
. 30\-
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• Σύμφωνα με τον πίνακα 5-12 και το διάγραμμα 5-7 το 85,4% των 

εταιρειών του δείγματος βρίσκονται στους νομούς Αττικής και 

Θεσσαλονίκης, ενώ οι υπόλοιπες (1 4,6%) εδρεύουν σε άλλα 

νομαρχιακά διαμερίσματα της χώρας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ S-12: ΈΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Frequency Percent Valid Percenι Cumulatiνe 

Percent 

Valld 35 85.4 85.4 85.4 

ΝΟΜΟΙ Α ΠΙΚΗΣ ή 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΜΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 6 14.6 14.6 100.Ο 

Total 41 100.Ο 100.Ο 

ΔJΑΓΡΑΜΜΑ S-7: ΈΔΡΑ ETAJPEJΏN 

HBADQUARTBRS_ NOMARCHY 

• ~~;~~i.:lCA 
• O'rl!RR !IOMλRC/IY 
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• Ο μέσος όρος του προσωπικοί> των εταιρειό)ν είναι 946 άτομα. 

~το διάγραμμα 5-8 και στον πίνακα 5-13 φαίνονται οι 

συχνότητες του προσωπικού ανά εταιρεία. ενώ στον πίνακα 5-14 

και το διάγραμμα 5-9 υπάρχουν τα αποτελέσματα τη.; 

κατηγοριοποίησης των εταιρειών σε αυτες που απασχολούν 

λιγότερα από 500 άτομα και σε αυτές που απασχολούν 

περισσότερα από 500 άτομα. 

ΔΙΑΓΡΑ:\'01Α 5-8: ΑΡIΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚσ\' 

PERSONNEL 

lG 

00 6C ' 

PBRSONNEL 

xea.r. • 9--. Ε.'13 
S:·:I. :e·"· : ~:10, 

,1~ 

•; •Η 
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DIΝΑΚΑΣ 5-13: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Frequency Percent Valid Percent Cumulatiνe Percent 

Valid 40.00 1 2.4 2.4 2.4 

43.00 1 2.4 2.4 4.9 

61.00 1 2.4 2.4 7.3 

81.00 1 2.4 2.4 9.8 
115.00 1 2.4 2.4 12.2 
134.00 1 2.4 2.4 14.6 

137.00 1 2.4 2.4 17.1 
142.00 1 2.4 2.4 19.5 

145.00 1 2.4 2.4 22.0 

156.00 1 2.4 2.4 24.4 

187.00 1 2.4 2.4 26.8 

188.00 1 2.4 2.4 29.3 
207.00 1 2.4 2 .4 31 .7 

213.00 1 2.4 2.4 34.1 
219.00 1 2.4 2.4 36.6 

240.00 1 2.4 2.4 39.0 

253.00 1 2.4 2.4 41.5 
272.00 1 2.4 2.4 43.9 
289.00 1 2.4 2.4 46.3 
306.00 1 2.4 2.4 48.8 
310.00 1 2.4 2.4 51.2 

313.00 1 2.4 2.4 53.7 
355.00 1 2.4 2.4 56.1 

398.00 1 2.4 2.4 58.5 
432.00 1 2.4 2.4 61.0 
446.00 1 2.4 2.4 63.4 

560.00 1 2.4 2.4 65.9 
592.00 1 2.4 2.4 68.3 
636.00 1 2.4 2.4 70.7 
670.00 1 2.4 2.4 73.2 

860.00 1 2.4 2.4 75.6 
1081.00 1 2.4 2.4 78.0 
1110.00 1 2.4 2.4 80.5 
1154.00 1 2.4 2.4 82.9 
1580.00 1 2.4 2.4 85.4 
1860.00 1 2.4 2.4 87.8 

2163.00 1 2.4 2.4 90.2 
2300.00 1 2.4 2.4 92.7 

4423.00 1 2.4 2.4 95.1 
6966.00 1 2.4 2.4 97.6 

7179.00 1 2.4 2.4 100.0 
Total 41 100.0 100.0 

302 



Π Ι~Α~ 5-1 4: ΠΡΟ!:ΩΠΙΚΟ (Α~Α ΚΑΤΗΓΟΡ ΙΕΣ) 

Frequency Percent Valid Percenl Cumulatιve 

Percent 

Valid 1-500 26 63.4 63.4 63.4 

500+ 15 36.6 36.6 100.0 

Total 41 100.0 100.0 

ΔlΛΓΡ .. ΗΙΜΛ 5-9: ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΟ (ΑΝΑ h:ΛΤΗΓΟΡΙΕΣ) 

PERSONNEL_CATEGORIZED 
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• Ο πίναι..:ας 5-J 5 παρουσιάζει τη συνάφεια (crosstabιιlations) που 

υπ(φχει μεταξί> του κλάδου που αν1iκουν οι εταιρείες και του 

ποσοστού των πωλl1σεών τους στη vοτιοανατολικ1) Ευρcί.>πη. Για 

παράδειγμα το 73 .2% ( 46.3%: μεταποίηση, 12,2%: υπηρεσίες. 

14.6n,o: χονδρικό και λιανη:ό εμπόριο) των εταιρει<i)\' εξάγει σε 

ποσοστό μέχρι 10% του συνολικού κύκλου εργασιών. 

ΠΙ~ΑΚΑΣ 5- 15: Έ.\ΕΓΧΟΣ ΣΥ~ΑΦΕΙΑΣ ΚΛΑ.iΟ\' ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ\' ΠΩλΙΙΣΕΩ~ ΣΤΗ 
:\'ΟΤΙΟΑ~ΑΤΟΛΙΚΙΙ Ε\'ΡΩΠΗ 

SALES_IN_SOUTHEAST _EUROPE Total 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΕΥΡΩΠΗ 
0·10% 10%· 20%· 30%+ 0-10% 

20% 30% 
SECTOR/ Counι 19 1 2 2 24 
ΚΜΔΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

Expected Counι 17.6 3.5 1.8 1 2 24.0 

% withίn SECTOR 79 2% 4.2% 8.3% 8.3% 100.0% 

%withίn 633% 16.7% 66 7°-' 1000% 58.5% 
SALES ΙΝ SOUTHEA 
ST EUROPE 
% οι Τοιaι 46.3% 2.4% 4.9% 4.9% 58.5% 

Count 5 4 1 ο 10 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Expected Count 73 1.5 .7 .5 10.0 

% withίn SECTOR 50.0% 40.0% 10.0% .0% 100.0% 

o/owίthin 16.7% 66.7% 33.3% .0% 24.4% 
SALES ΙΝ SOUTHEA 
ST EUROPE 
% of Total ·22% 9.8% 2.4% 0% 24 40/-

Counι 6 1 ο ο 7 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

Expecιed Count 51 1 ο 5 3 70 

% \\~thιn SECTOR 85.7% 14 3% 0% 0% 100.οοι 

o/owίthίn 20.0% 16.7% .0% .0% 171% 
SALES_IN_SOUTHEA 
ST EUROPE 
% orTotal 146% 2.4% .0% .0% 17 1% 

Total Count 30 6 3 2 41 

Expected Counι 30.Ο 6.0 3.0 2.0 41 .0 

% within SECTOR 73 2°'ο 146% 73% 49% 1000% 

% wιthιn ΌΟ.0% 100.0% 100 ο·~ 1000% 100.0% 
SALES ΙΝ SOUTHEA 
ST EUROPE 
% ofTotal 73.2% 14.6% 7.3% 4.9% 100 ο•"' 
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Επίση~. στα παρακάτω διαγράμματα πλαισίου απολί1ξεω\' (box plots) 

που συνοόεύονται από τους αντίστοιχουc πίναι.:ε.: φαινονται: 

• τα έτη δrαστηριοποίησης στη \'Οτιοα \•ατ οί.1κ!1 Γυρfι>πη α'•ά ι.:λάδο 

δραστηρ ι ότητας (διάγραμμα 5- 1 Ο, πίνακας 5- 16 ) 

• τα έτη δραστηριοποίησης στη νοτιοαvατολικί1 ι υρώπη ανά 

1'ατηγορία αρίθμησης προσωπικού (όιάγραμμιι 5 - 11, πίνα1'ας 5 -

1 7) 

• ο αριθμός προσωπικού ανά ποσοστό πωλιiσεων του συ\·ολιι.:ού 

κύl\λου εργασιcί:ιν των εταιρειών στη νοτιοανατολικη Cυρώπη 

(διάγραμμα 5-12. πίνακας 5-18) 

• τα έτη δραστηριοποίησης στη νοτιοανατολικιi Ευρr;>πη α\16 

ποσοστό πωλιiσεων του συνολιl\ού κύκλου r.ργι.ισt<i>\' τω\' 

εταιρει<ί>ν (διάγραμμα 5-13. πίνu1'ας 5-19) 
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ΔIΑΓΡΑ 'l~fA S·IO: ΈΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡJΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ [ΥΡΩΙΙΗ Α:\Ά 
ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ . .\Σ 

)0 00 . 
13 

ο 

ΠΙ~ΑΚΑΣ 5-16: ΈΤΗ ΔΡΑ~ΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ~ΟΤJΟΑΝΑΤΟΛ Ι Ι<Η ΕΥΡΩΙΙΗ ΑΧ.\ 
ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Case Processing Summary 

ΚΛΑΔΟΣ Cases 

ΕΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ Valid Missing Total 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

Ν Percenι Ν Percent Ν Percenι 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 24 100.0% ο .0% 24 100.0% 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 100.0% ο .0% 10 100.0% 

ΕΜΠΟΡΙΟ 7 100.0% ο 0% 7 100.0% 

Oescriptiνes Statίstic Sld. Error 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΕΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Mean 9.8333 1.29892 

ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

ΕΥΡΩΠΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Mean 10 2000 1 67199 

ΕΜΠΟΡΙΟ Mean 9 4286 1 67413 
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ΔΙΑΓΡΑΜ~1Α 5-11: ΈΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΗΟΙΙ ΙΣJΙΣ ΣΤΗ ~ΟΤΙΟΑ~ΑΤΟΛΙΚΙΙ ΕΥΡΩΠΙΙ Α:\Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡIΘ;\1ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

l' 
3C.OQ - Q 

:~.οο 
. 

300 
ο 

-
Τ τ 

5 00 

-
--

ο. ο -
1 1 

500-

PERSONNBL_CλTBGORIZED 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5-17: ΈΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΌΤΙΟΑΧΑΤΟ ΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ \~Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.ΡΙΘΜΗ-ΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ\ 

Case Processlng Summary ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΔΥΟ Cases 
ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΜΟΓΑ ΜΕ 

ΑΡΙΘΜΟ Α ΤΟΜΩΝ 
Valid Missing Total 

Ν Percenι Ν Percenι Ν Percenι 

ΕΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1-500 26 100.Οο/ο ο 0% 26 100 Οο/ο 
ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΕΥΡΩΠΗ 
500+ 15 1000% ο .0% 15 100.0% 

Oescrlptlνes ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΔΥΟ Staιιstic Std Error 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΜΟΓΑ ΜΕ 
ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ 1-500 Mean 10.0385 1.30500 
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

500+ Mean 9.5333 .96049 
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Δf .\ΓΡ \ ' l 'IA 5-12: ΑΡJΘ,ΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α ~Α ΗΟΣΟΣΤΟ ΙΙΩ'\Η~ΕΩ~ ΤΟ\ 
ΣΥ~ΟΛJΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΛΣΙΩ~ 

ο;')~Ο.00 • 

ι::οο.οο · 

ο,οο • 

' 
ο - 10 ' 

-
1 

2~\ - 30\ 

SALBS_ IN_ SOUTHEAST_ BUROPE 

ΠΙ:\ΑΚΑΣ 5-18: ΑΡΙΘ~ΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ\' Α~Α ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΩΛΙΙ-ΕΩ:\' ΤΟ\' 
Σ\':\'ΟΛΙΚΟ\' Κ\'ΚΛΟ\' ΕΡΓ ΑΣΙΩΧ 

Case ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ Cases 
Processlng ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
Summary ΕΥΡΩΠΗ 

Valtd Missing Total 

Ν Percenι Ν Percenl Ν Percent 

ΑΡΙΘΜΟΣ 0· 10% 30 1000% ο 0% 30 100 Ο'Υο 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

~Ο' -20 6 100.0% ο . Οο/ο 6 100.0% 

20%-30°Α 3 100.0% ο .0% 3 100.0% 

30% .. 2 100.Οο/ο ο .0% 2 100 0% 

Descrlptlνes ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Staustic Std Error 
ΕΥΡΩΠΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ Mean 628.7000 164.40511 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0-10 % 

Mean 26751667 1399 48065 
10%-20% 

Mean 1059.3333 620.34650 
20%-30% 

Wean 3630000 22900000 
30%+ 
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~ΙΑΓΡ..\ \l\fA 5-13: : ΈΤΗ ΔΡ..\ΣΤΗΡfΟΠΟΗ ΙΣΗΣ ΣΤΙΙ ;\'OTIOA:\ATO.\IKH ΈΥΡΩΠΙJ 
Α.~Α ΙΙΟ~ΟΣ1 Ο ΙΙΩ:\ΙΙ~ΕΩ~ 

JC.CC 

>,00 

ο 

ο 

341' 
ο 

Ε3 

_ .. : ' .. 3CΙ-

SλLBS_IN_SOUTHBλST_BυROPB 

ΠΙ:"ΑΚΑΣ 5-19: ΈΤΗ .1ΡΑΣΤΙΙΡΙΟΠΟΙΙ ΙΣΗΣ ΣΤΙΙ ί'ΙΟΤΙΟΑί"iΑΤΟ.\ΙΚΙΙ CΥΡΩΠΗ Α:"Α 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΩΛΗΣF,Ω'\ 

CiΙS8 Cases 
Processlng nΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ 

Summary ΝΟΤΙΟΑΝΑ ΤΟΛΙΚΗ 
ΕΥΡΩnΗ 

Valίd Mlssing Total 

Ν Percent Ν Percenι Ν Percent 

0-10% 30 '00.Οο/ο ο .Οο/ο 30 '00 Οο/ο 
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ 
ΝΟΤΙΟ-

1 ΑΝΑΤΟΛIΚΗ 

EVPΩnH 

10%-20% 6 100 0% ο .0% 6 100.0% 

20%-30% 3 1000% ο .0% 3 100.Οο/ο 

30%• 2 100.0% ο 0% 2 1000% 

Descrl ptiνes Staιιsιιc Stό . Error 
flΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΕΥΡΩΠΙ-Ι 

0-10% Mean 99000 1 19130 
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ· 
ΑΝΑΤΟΛΙι<Η 

ΕΥΡΩΠΗ 

10%-204.ι.. Mean 9 6667 80277 

20%-30% Mean 8.0000 2.00000 

30%+ Mean 12.5000 5ΌΟΟΟ 
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5. 14Ανάλυση των ερευνητικ ών συμπερασμάτ(ι)ν 

Πρι\' τ11ν ανάλυση των υπόλοιπων στο ιχείων του ερωτ ηματολογίου 

πρέπει να υπογραμμιστοί>ν οι περιορισμοί της μελέτης. Ένας 

περιορισμός συ\'δέεται με το σχετικά μικρό και εξε ιδικευμένο δείγμα. 

Το πεδίο αυτί1.; της έρευνας στρέφεται στους εισηγμένους στο 

Χρηματιστ~'1ριο (ΧΑΑ) εξαγωγείς στη νοτιοανατολική Ευρ<οπη. 

Cπιπρόσθετα, μόνο μερικά εξαγωγι11:ά 11:ίνητρα και εμπόδια έχουν 

ερευνηθεί και ως εκ τούτου δεν εξετάζεται η επίδραση άλλων 

μεταβλητό)ν. Πρέπει να ληφθεί επίσης υπόνη το γεγονός ότι οι 

ερωτώμενο ι μπορεί να αποδίδουν την εξαγωγική του.; επίδοση στις 

δικές τους ενέργει ες παρά στις ενέργειες των τοπικό)ν αντιπροσό>πCι)ν ή 

εναλλακτ η:ά στους, περιβαλλοντικούς, οικονομικούς. πολιτικούς και 

άλλους εξωτερ ικούς παράγο\•τες. Επίσης η έλλε ιψη ομοιομορφίας στην 

περιοχ1i Βαλκανίων από τη\' άποψη του επιπέδου ανάπτυξης και του 

κοινωνικοοη:ονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος των χ<ι>ρ(ί>ν της 

περιοχής προσθέτει δυσκολίες στην αξιόπιστων 

συμπερασμάτω\·. 

\ιl ε αυτούς τους περιορισμούς, μπορούν να γί,·ουν οι ακόλουθοι 

ισχυρισμοί γ ια τα "ίνητρα κα ι τα εμπόδια των εξαγωγcί)ν. Τα εξαγωγικά 

κίνητρα υπολογίστηκαν χρησιμοποι<ί,ντας δcί)δεκα μεταβλητές. Οι 

ερωτώμενοι Ι\.λtiθηκαν να uποδείξοι)\' τη σημασία των όιάφορω\• 

..:ινίμρων χρησψοποιό>ντας μια 1ο:λίμακα εν,·έα βαθμ<;>ν ..:υμαινόμενη 

από το l ( καΟόλου σημαντικ6 κίν11τρο) ως. το 9 (εξαιρετι ι-. ci σημαντικό 

κίνητρο). Αυτό σημuίνει ότι ένα υψηλό μέσο αποτέλεσμα δείχνει ό τι 
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μια σ υγκεκριμένη μέτρηση (πχ. κίνητ ρο) θεωρείται ουσιcί)δης. Ο 

πίνακας 5 -20 παρουσιάζει τον αρ ι θμό απαντ~Ί σεων. το μέσο 

αποτέλεσμα. την τυπικ1) από l\:λιση ι-:αι τις ελάχιστες/ μέγ ιστες τιμές. 

Στον π ίνακα 5-2 1 περιέχονται ο ι συχνότητες των απαντήσεων στην 

ερc;)τ ηση σχετ ι κά με τη σημασία ορισμένων κ ινi1τρων. 

ΙΙΙ~ΑΚΑΣ 5Α20: ΠΕΡJΓΡΑΦΙΚΗ ~ΤΑΊΊΣΤΙΚΗ (J\.INHTPA) 

Ι\{,•ητρ(Ι " i\ l inimιιn1 :'\faximιιn1 \(ca11 Std. Dlί'\i:ttion 

! ~Ι'χι στ\ΙΙ(ι\•ΤΙι.;Ο 

<Ι-ιχ:οφετιιοο σημrιντικο 

\1έ-(εθο.: uγοι)ός 41 1.00 9.00 5.3171 2.73782 

Χαιχιl(τηρισηκιι αγοραc 4 1 1.00 9.00 6. 1220 2.43100 

Οι11:ονομ111:6 περφά/J,01· 41 3.00 9.00 6.8780 1.74922 

rιολιηκό περιβάλi,01• 41 3.00 9.00 6.80..i9 1 .67(>60 

Θεσμικό πλαίσιο 41 1.00 9.00 5 7317 1.98777 

Αντvγω\'tσηκ\i ιτΑF.ονέχτι111« σr11ν 41 1.00 9.00 6.5366 2.270-i4 

ποιότητα 

Α νταyι•11·ιστ1..:ό πλr.nνb:τι1μα σrι1ν 41 1.00 9.00 5.3171 2.2521() 

ημι·\ 

ι\ν(ψενόμενu ..:έρδιt 41 2.00 9.00 6.7561 Ι .57ί6n 

Υποδομi1 μόrι11:εηνγ11: 41 1.00 9.00 4.9268 2.523i9 

Ms-.ρiδto αγορcιc αντ<~γ<ο1ν1σμο\ι 41 1.00 9.00 6 . .3902 2.02334 

Χαμη/.6 φγtηικ() t.:όστ(); 41 1.00 9.00 5.8049 :!.45173 

Χαμηλό ι.:όστος πρι;>rωv υλών 41 1.00 9.00 5.0976 :!Α7795 

Valιd Ν tlist\\·ise) .i 1 
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111\ ΑΚ.\Σ S-2 1: ~\'λ'iΟΤΗΤΕΣ ΤΩ'i ΑΠΑ:\·ι fΙΣΕΩ'i ΣΤΗ:'\ ΕΡΩΤΗΣΗ ~λε ΓΙΚ.\ \1 [ ΤΟ 
ΤΗ ΣΗ:\ΙΛΣΙΑ ΤΩ~ ΚJ~ΗΤΡΩί'i (ΠΟΣΟΣΤΛ) 

κι,11τpι1 1 l 3 4 s 6 7 11 9 ;\lenn 

. ι•zι ιrημ•"u"Ο rtspo11se 

Q ε "' η~.:ιι σι1μuνη1.:ο 

\1 "<•, ΙΙ .. ι\ .. Ι; 4.Q :z.o () ~ .ι 9 '.3 7.3 14 (• Ι:!.2 1"' Ι 5 31 .. , 

.\upιι,;ηpιστι1;11 rι;ιφι; υ ο.ο 9~ .j </ 1'1.5 9.1< • ' > ·- - · .ι 6 22.0 6 . . zzn 

01'0\~ΙΙ>.ι' ;tt1'Ιβυλί.11ν Ο.Ο ο.ο 49 Ζ .ι 19.$ :! 2 Ι"'.1 Ζ~.Ο ::2.0 6.1\"'Sn 

Πι>ληιιω Π>:1'1(\ιι}.λο\ ο.ο ο.ο 49 1.4 1~.:! 16.8 Ι"' 1 ΙΗ :!:! ο 6.~049 

Ι·Jαφι1;,,πλιιισ10 .ι9 2.4 7.3 7.3 17.1 24.4 17 1 14 6 4.9 5.7.Η 7 

Α\ταγ1•1\1<Ηιι.:ο π/.t('Ι\η,rι1μι1 ιπη'' l -1 4.9 7.3 4 9 7.3 14 6 14.6 22 () 22.0 6.536/ι 

1 
:t<'ΙΟΥΙ]!ΙΙ 

,\\f\)~1·1\1<;ΤtιΙ;Ο ~Ι~Ο\t,rημο στη\ ΤΙΙΙΙ\ ί.3 :!4 Η 14 ι. :!:!.Ο 1- 1 9ς 1.4 14./\ 5.31 ϊl 

,\\υμι:\"Ομ/"\U ι..:φ<>η Ο.Ο :!.4 Ο.Ο 49 9.χ 14.4 19 3 111 Ιί. Ι 6 ί~fll 

Υπι>ι\t•μιi ιι1iι''":"y~ 14 6 4.9 14 (, - 3 11.Ζ 1-1.6 1-1 (> 9.~ 
., . 
ι .~ 4.9261\ 

\1rι"όω ιηιψ<.ι; rι\"ταyt•Ι\"\σμοu 2.4 -1.\) Η 24 17 1 17 1 2Η 12 2 17 1 6.3\102 

\11ιιη).<> φγυrι~ο κοοrο.; 4.9 9.8 4.9 9.8 ΙΖ.:! 17 1 7 3 19.S 14.6 580-19 

"\υμη;,., M"1r1>~ :tj'ώf{')\ uλιο\ 7 3 9.$ 14.6 9.8 14.(ι 1:! 2 14.6 Ζ.4 14 6 5.0Q7(> 

Τα σημαντιι-:ότερα εξαγωγικά κίνητρα σύμφωνα με τους μέσους 

(n1eans) 1ιταν το οικονομικό και πολιτ ικό περιβάλλον. ακολουθούμενο 

από το δυνητικό κέρδος. Στον πίνακα 5-21 φαίνεται ότι το 22% όλων 

των ερω τ <ί> μενω \' δίνουν τη\' υyηλότερη σημασία στα χαρακτηρ ιστικά 

της αγοράς. το οι"ονο μιι...ό περιβάλλον. το πολιτιι..:ό π εριβάλλον και το 

ιt\•ταγωνιστη.:ό πλεονέκτημα στην ποιότητα . Για να προσδ ιοrίσε ι μια 

εσωτερικ11 δομιi των κινi1τρων εξαγωγ1Ίς που περιέχονται στον 

ανωτέρω πίνακα και για να φανεί εάν ορισμένοι παράyΟ\' τες μετρού\' 

μtα συγι..:ε κριμέη1 "ατηγορiα 1\1\'tΊτρ cι> \' εξαγωγriς εφα ρμόσθηκε η 

μέθοδο~ τ11ς παρuγοντικής ανάλυσης ( facιor analysis) στα εξαγωγικά 

κινητρα. ll σι1νολι"1) διακύμανση είναι δυνατό να αναλυΟεi σε τρεις 
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τύπους: κοιν1; διακίψανση, ειδικιΊ 11 μοναδικι'1 διακύμανση γιu κάθε 

παράγοντα και το σφάλμα. Η ιωινή διακύμανση ορίζεται ως η 

διακύμανση της μεταβληηiς η οποία "ατανέμεται σε όλεc τις 

μεταβλητές της ανάλυσης. Η ειδικi1 διακίψανση αναφέρεται στη 

διακύμανση της σvγκεκριμένης μεταβλητi1.; και η διακύμανση 

σφάλματος οφείλεται στην αναξιοπιστία του τρόπου συλλογί1ς των 

δεδομένων ή σε τυχαίους παράγοντες που επιδρο1>ν στη μέτρηση. Κατά 

την εφαρμογ11 της παραγοντικι)ς ανάλυσης, θεωρείται ότι η συνολική 

διακύμανση και οι παράγοντες που εξάγο ,·τ αι περιέχουν μικρές 

ποσότητες ειδικής διακύμανσης και σε μερικές περιπτcοσει.; 

διακύμανση σφάλματος, που δεν εiνα ι αρκετη να επηρεάσει 

τουλάχιστον στους πρώτους παράγοντες τη συνολική δομi1 των 

παραγόντων. \ι1 ε αυτόν τον τρόπο ελέγχεται η ομοιογένεια τcι) \' 

κλιμάι--:Cι)\' μέτρηση.; του ερωτηματολογ ί ου. Για την εξαγωγί1 κυρίων 

συνιστωσό)ν με συντελεστές/φορτία συσχέτισης ( «factor load ings») ποιι 

εί''<Η σαφcος υψηλότερα σε συγκεκριμένους παρϊιγοντες για μερικές 

μεταβλητές και για τις υπόλοιπες χαμηλότερα. εφαρμόζονται τεχνικέ.; 

περιστροφής της απλi1ς αρχικής μ11τρας. Επιλέχθηι-:ε η χρι1ση της 

«νaΓίιηaχ» κανονικοποιημένης περιστροφή.; {η συνηθέστερα 

εφαρμοζόμενη στη βιβλιογραφία) που μεγιστοποιεί τη διακύμανση των 

νέων αξόνων με αποτέλεσμα οι συντελεστές συσχέτισης κάθε 

παράγοντα να αποκλίνουν όσο το δυvα τόν περισσότερο. Για την 

επιλογ11 του αριθμού των παραγόντων (κύριων συνιστωσc;>ν) στην 

παραγοντικi1 ανάλυση χρησιμοποιi1θηκαν δυο κριτήρια: 
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• (Α) Κριτ11ριο Kaizcι·: υπολογίζονται μόνο εκείνοι οι παράγοντες 

(ι..:ύριες συ\·ιστ <ί> σες) που έχου,· ιδιοτιμ1) (eigenνalne) μεγαλύτερη 

του « 1 », δηλαδ~i ~-;:άθε κύρια συ\•ιστ<ί)σα πρέπει να εξηγεί 

δωκύμανση τουλάχιστον ισοδύναμη με ει..:είνη μιας αρχι...:ής 

μεταβληηiς (Ka izer, 1960). 

• (Β) Διάγραμμα Scree (Screc Plot), όπου ελέγzεται στο διάγραμμα 

αριθμού κυρίων σuνιστωσ<ί>ν και ιδιοτιμcί>\' τους, το σημείο όπου 

αλλάζει απότομα η ι..:λίση τη ς εξαγόμενης καμπύλη.; 

(Canιcll, 1966). 

Η παι'αγοντικιi ανάλυσι1 οδ1iγησε σε πέντε παράγοντες που εξηγοί~ν το 

76.6°0 της συνολικ1iς διακύμανσης (varίance), όπως φαίνεται στον 

πίνα...:α 5-22. Πέντε παράγοντες έχουν eίgenvalιιc που υπερβαίνει το 1 

{Διάγραμμα 5- 1-i) . 

.11.\ΓΡ υt:\tA 5-14:ΕΙCΕ'\ \ 'ALUES ΠΑ ΤΗΝ ΠΛΡΑΓΟ~ΤΙΚΗ Λ~.\Λ ΥΣΗ ΣΤΛ ΛΡΧΙΚΑ 
Ι~Ι~ΗΤΡΑ 

Scree Plot 

1 ·-

Component Number 
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ΠΙ'\ΑΚΑΣ 5-22: ΠΑΡΑΓΟ~Τlh:Η Α '\ΑΛ ΥΣΙΙ - l· AC Ι'ΟR ,.\;\..\LYS I (f{O 1..\ 1 εο 
CΟ~ΙΡΟ:\ Ε;\Τ \tATRlλ) 

h.\\11η>ιι Conιpontnt 

:? 3 .ι 5 

1 \ιltγ• •~: uy,~xι: . .\"6 υ.ι ~ .. ο~.' ·.11.:? •. ωt> 

: . .'\Ι}J'IJ).tl)l)!OtlMΙ f/ fl'J'c.tς .\Jlι 19-1 .ιο~ ,(1-17 . 11'6 

3 Υ πι"'''ΙΙ 11 μύρι..~ tΙVf" τη; ~-, . ' - .148 η1 .30(• ~~ί 

t.πιχι:φι\(tη., 

-1 Οι.,ι>\'QιΙΙΜΙ π~>ι/)<Αίj.ο,· .()15 .8U/) .306 Q\ Ι . ~t>9 

~ \lι ι'iιiιυ uγορu: t<•I\ .Ωίί ;,ς; • 0-Ιi .Η<• •. οι.Q 

ΙΙ\ ιuγω\1σ tι~' 

ι, \ •ιιιηuμ::ν.1 .:tι'<)η JΊ) .,,,, ιω ·001 · .013 

; .,\, τfι}·~,)\1ση~n πi.ιο\ '"'t ·1μσ ο·- .060 \Jj .. Jιt7 .17:: 

ιΊιΙ>\' :roΙ<>TΙJtfl 

\ ..\ΗU~Ι'Ι\ΙΟtιΙ..ι> πί.tο1t .. rι:ιιu ,., 
·~""" - .006 ΊJ5 ,Jι,J • 1'1t> 

σrη\'τψ11 

9 1 loi.!tl).(I Πι;ρtβ<.ι)).(ΙΙ' ·.109 \I\ ~85 .1-17 .:35 

Ι Ι). \111ιηi.<1 ι..όσιu.; Π'~'t ;Ht•)\ . ι.ιι ~Μ 21::! ,Ι_i/ ·.0-11 

ιιλt•Ι\ 

11. Ί\ιιμι1λ11 φγυηι.:(1 κιιστσ;: . ~ 7-1 .033 ·.3~0 ιSιSι\ .42Q 

12.(-)ισιι ι).Ο πi.uισιο .1:!3 .Oli"' .Ι!;(} .Ω~f, Νr..ι 

( r1>nb~ch ·' ι\ Ιρh~ .617 .-11 -1-1~ .~~!; '-.:i 

"' οι· \'.ιη.ιn.:" "ψΙ.ιίηt\! 1 ~.\ΙΟΧ Ι" 3~.:? 16911 1 .:?.7:!1 ΙΟ.ί Ι:< ' 

Cu1nuL1tι\(• 1.. 1 ~.()()S 36.:?Q(Ι ~3.202 ,,~ <ι.:?3 'to.t.J 1 

Exιr.icιιon \1eιl1od. Prιncιp:il Conφonenι .\nal\~ι~ 

Rοιaιιοn \1e ιhod: \'arιιna x \\ ιιh Κ:ιι~cr :-.υrιη.~lίz;t1ίοι1. 

a Rοιaιιοn con\ erged in 13 iιer:iιιon:. 

Κατci. την εκτίμηση teι)\' φορτίων συσχέτισης («Γactor loaιling::»>) γιυ. τ ο ν 

υπολογισμό της επεξηγηματικ1iς τους ικανότητας. ο Κ 1 i ne ( 1994) 
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προτείνει ότι έ,·α φορτίο επάνω από «0.6» είναι υψηλό) επάνω από 

«0.3» είναι μέτριο και κάτω από «0.3» μπορεί να αγνοηθεί. Αυτό 

σημαίνει ότι ένας παράγοντας συσχετίζεται με τα εξαγωγικά κίνητρα 

που έχουν φορτία επάνω από ή κοντά στο «0.6». ~ε κάθε ένα από τους 

πέντε παράγοντες που προσδιορίζονται στην παραγοντική ανάλυση 

υπάρχει τουλάχιστον ένα φορτίο που υπερβαίνει το 0.6. Από τη μήτρα 

(«roraιed cornponenι rnatrix») που δίνεται στον πίνακα 2. τα φορτία 

που είναι σημαντικά για κάθε παράγοντα παρουσιάζο\•ται με πλάγιους 

χαρακτi1ρες. Οι λόγοι για το συνυπολογισμό 1; τον αποκλεισμό των 

εξαγωγικών κιν1Ίτρων σχετη.:ά με τους πέντε παράγοντες θα εξηγ11θούν 

κατωτέρω. Κατά την ανάλυση της μι)τρας μπορεί να φανεί ότι στον 

παράγοντα Ι υπάρχου,· φορτία που είναι υψηλότερα από τους άλλους 

παρ<iγοντες. Οι δί>ο υψ11λότερες τιμές φορτίων του παρ(1γοvτα 1 είναι 

επ(1νω από 0.800. Το "μέγεθος αγοράς" έχει τιμή 0.876 ενώ η 

"ανάπτυξη αγοράς" έχει τιμή 0.826. Η "υποδομή μάρκετινγκ" παίρνει 

την τιμή 0.572. Επιπλέον, τα εξαγωγικά κίνητρα "οικονομικό 

περιβάλλον". "μερίδιο αγοράς των ανταγωνιστών" και "αναμενόμενα 

"έρδη" έχουν υψηλότερα φορτία για τον παράγοντα 2 έναντι των 

παραγόντων 1, 3, 4 i1 5. Επομένως. στην ανάλυση των πέντε 

διαφορετικcί>ν παραγόντων τα τρία αυτά κίνητρα συμπεριλαμβ(:ινονται 

στον παράγοντα 2 και αποκλείονται από τον παράγοντα 1. Όσον αφορά 

στον παράγογτα 3 είναι σαφές ποια εξαγωγικά κίνητρα είναι 

σημαντικά, δηλαδι) το "ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην nοιότητα", το 

"ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τιμιΊ" και το "πολιτικό περιβάλλο"" · 

Για τον παράγοντα 4 τα σημαντικότερα κίνητρα είναι το ''χαμηλό 
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κόστος πρόηων υλcον" και το "χαμηλό εργατικό κόστος", ενιο για τον 

παράγοντα 5 το 'Όεσμ11':ό πλαίσιο" είναι σημαντικό. Η παραγοντικ11 

ανάλυση των κιν11τρων οδήγησε σε πέντε παράγοντες που εξηγούν 

συνολικά μαζί το 76.6% της δ ιακύμανσης, με τους πρώτους δύο 

παράγοντες ~)δη να εξηγούν το 36.6%. ~τον πίνακα φαίνεται ότι η 

όιακύμανση 18.9% που εξηγείται από τον παράγο,·τα 1 σχετίζεται με τα 

κίνητρα έως 3, η δ ιακύμανση 1 7 .4% που εξηγείται από τον 

παράγοντα 2 σχετίζεται με τα κίνητρα 4, 5 και 6, η διακίψανση 16.9% 

που εξηγείται από τον παράγοντα 3 σχετίζεται με τα κίνητρα 7 ,8 και 9, 

η δια κύμανση 12. 7% που εξηγείτα ι από τον παράγοντα 3 σχετίζεται με 

τη μεταβλητι) 10 και 12 και η διακύμανση L0.7% σχετίζεται με το 

"Οεσμ ικό πλαίσιο". Εξετάζοντας ttς μεταβλητές που 

συμπεριλαμβάνονται στον παράγοντα 1, αυτές φαίνονται να 

περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα των εξαγωγικc\)ν κ:ινι'ιτρων που 

στρέφονται τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον (μέγεθος αγοράς, 

χαρακτηρ ιστικά αγοράς) όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον (υποδομ1; 

μάρκετινγκ) των εξεταζόμενων εταιρειών. Η αντιληπτή σημασία του 

μάρκετινγκ υπογραμμίζει τη σημασία των εvεργειcί)ν μάρι-:ετινγκ της 

εταιρείας για την εξαγωγικ1) επιτυχία. Κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δεκαετιcί)ν ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχει αναλύσει τη 

συμπεριφορά των εταιρειών στο εξαγωγικό μάρκετινγκ. Η έρευνα στις 

επιδόσεις του εξαγωγικού μάρκετινγκ έχει προσδιορίσει και έχει 

εξετάσει την επίδραση ποικίλων μεταβλητό)ν. Οι μεταβλητές εμπορικ1)ς 

εξαγωγικής στρατηγικής αναφέρονται ουσιαστικά στο προϊόν. την 

τιμολόγηση . τη διανομή και την προcοθηση των εξαγωγιον της 
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επιχείρησης, οι οποίες είναι βασικές στην εξαγωγικ11 επιτυχία 

(Katsikeas et al, 2000). Ο προσεκτοcός χειρισμός του μίγματος 

μάrι--:ετινγκ είναι απαραίτητος γ ι α την επιτυχή εξαγωγική 

δραστηριότητα. Οι Rosson και Seiinghaιιs ( 199 L) υποστηρίζου\' ότι 

υπάρχουν πέντε βασικές ερωηΊσεις που πρέπει να απαντηθούν όσον 

αφορά στην περιοχ11 του εξαγωγικού μάρκετινγκ : (α) Η επέκταση 

πρέπει να επιτευχθεί μέσω των εσωτερικών 1Ί των εξωτερικών αγορών; 

(β) Ε(ι.ν γίνει μέσω των εξαγωγών, ποιες είναι οι αγορές στις οποίες 

πρέπει \'Gι υπάρξει στοχοποίηση; (γ) Πώς μπορεί να γί\'ει η είσοδος σε 

αυτές τις αγορές: (δ) Π{ος πρέπει να προσαρμοστεί το μάρκετ ινγκ και 

οι διαδικασίες π<ί.>λησης σε αυτές τις αγορές; (ε) Ποιο επίπεδο 

εξαγωγικής απόδοσης μπορεί να επιτευχθεί σε αυτές τις αγορές; Στο 

διεθνές μ<iρκετινγκ μια σημαντική απόφαση είναι σχετικ1i με το εάν η 

εμποριι--:ιi στρατηγική πρέπει να τυποποιηθεί ή να προσαρμοστεί στα 

χαρακτηριστικά της ξένης αγοράς (Shohan1 . 1996). Στο επόμενο 

κεφάλαιο. όπως έχει προαναφερθεί, αναλύονται στοιχεία της 

στρατηγικ1Ίς εξαγωγικού μάρκετινγκ των εταιρειcί)\• του δείγματος. 

Από την άλλη πλειφά τα κίνητρα ποι> είναι σημαντικά για το\' 

παράγοντα 2 εστιάζονται στο εξωτερικό περιβάλλον (οικονομικό 

περιβάλλον. μερίδιο αγοράς των ανταγωνιστ<;)ν, α ,·αμενόμεvα κέρδη), 

ενώ τα κίνητρα εξαγωγ11ς που αφορούν τον παράγοντα 3 εστιάζονται 

στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης στην τψll κα ι τ11ν 

ποιότητα τ<Ο\' παραχθεισών προϊόντων ι) των υπηρεσιι;η•. Ο παράγοντας 

4 συνδέεται με τα χαμηλά παραγωγικά "όστη (φθηνή εργασία. φθηνές 
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πρci>τες ύλες) και ο παράγοντας 5 έχει σημα\'τικό φορτίο μόνο για το 

Ο εσμ ι κό πλαίσιο. 

Για τον υπολογισμό της αξιοπιστίας της επεξηγηματικής δύναμης 

αυτό)ν των παραγόντων υπολογίστηκε για ....:άθε παράγοντα η τιμ η του 

Cronbach 's alpl1a βασισμένη στα κίνηrρα εξαγωγής που 

συμπεριλαμβάνονται σε κάθε παράγοντα. Κάθε μέτρηση (απάντηση σε 

συγκε1φιμένο ερώτημα) μπορεί να θεωρηΟεί ότι αποτελείται από δύο 

στοιχεία, εκ των οποίων το ένα αντιπροσωπεύει την πραηιατικ1i τιμή 

του προς μέτρηση μεγέθους 11.:αι το άλλο το σφάλμα μέτρησης 

(εσωτερι11.:ό τυχαίο σφάλμα) το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί ως εξ1iς: 

Y=p-cr (όπου y=μέτρηση, p=πραγματικι; τιμ1i προς μέτρηση μεγέθους. 

eΓ·"τυχαίο σφάλμα]. Σ. αυτό το κεφάλαιο μια μέτρηση θεωρείται 

αξιόπιστη αν αντικατοπτρίζει στο μέγιστο βαθμό τη\' πραγματικ1Ί τιμtl

ελαχιστοποιcοντας βέβαια το τυχαίο σφάλμα. Ο πιο συνιiθης δείκτης 

μέτρησης της αξιοπιστίας είναι ο CιΌ11bacl1's ~ιlpl1a, που εκφράζει το 

μέγεθος της πραγματικ1iς τιμ1i ς που περιγρί~φεται από τις επιμέρους 

ερωτ1;σεις της κάθε κλίμακας. Σε πολλές εμπειρικές μελέτες η τιμή 

ClΌ11bacl1's alpl1a που είναι μεγαλύτερη από 0.5 χρησιμοποιείται για να 

δείξει ότι η μέτρηση είναι αξιόπιστη (Rι11ηιηel,2002). ~ύμφωνα με το 

~ ιι 1111a 11 y ( 197 8) συντελεστές αξιοπιστίας κοντά στο Ο. 5 Ο θεωροί1ντα ι 

ικανοποιητικοί για τη\• διεξαγωγϊ1 ερευνητικcί)\' συμπερασμάτων σε 

τέτοιου είδουc εμπειριι..:ές έρευνες. Για να ελεγχΟεί η αξιοπιστία 

(Γeliabi lι ιy) του κάθε παράγοντα με την έννοια της εσωτερικ1)ς 

συνέπειας υπολογίστηκε ο δείκτης alpl1a (α) του C1Όι1bacl1, γtα ι-.:άθε 

παράγοντα. Η τιμ1'1 του δείκτη C1·onbacl1 ·s a lp l1a είναι 0.617 για τον 
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παράγοντα 1, 0.771 για τον παράγοντα 2, 0.445 για τον παράγοντα 3, 

Ο .3 88 για τον παράγοντα 4 και αρνητικ1Ί για τον παράγοντα 5. Ο 

έλεγχος αξιοπιστίας Cronbach's alpha έδειξε ότι οι παράγοντες 1 και 2 

εμφανίζουν υψηλότερο δείκτη εσωτερικής συνέπε ιας από τους 

υπόλοιπους ο οποίος είναι μεγαλύτερος από 0.50 και στις δυο 

περιπτcοσεις. Συνεπcος, οι παράγοντες αυτοί θεωρούνται ικανοποιητικοί 

για τη διεξαγωγί1 ερευνητικcον συμπερασμάτων, αφού αντικατοπτρίζουν 

στο μέγιστο βαθμό την πραγματική τιμ1Ί ελαχιστοποιώντας το τυχαίο 

σφάλμα, ενώ μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης των κιν1Ίτρων μιας ελληνικής εταιρείας που εξάγει στη 

Νοτιανατολικ1Ί Ευρ(οπη. 

Οι Baυerscl11nidt et al. (1985) θεωρούν ότι οι αντιλήψε ις για τα πιθανά 

εμπόδια τω\' εξαγωγ{ον μπορούν να έχουν κάποιες υποκρυπτόμενες 

διαστάσεις. Χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα εννέα-βαθμών, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, με τιμιΊ «1» για το σχετικά λιγότερο σημαντικό 

και <(9» γ ι α το εξαιρετικά σημαντικό μέτρο απάντησης σε κάθε 

μεταβλητ1Ί εμποδίων. Οι 41 απαντήσεις, που εκτάθηκαν σε 

δεκατέσσερις μεταβλητές για τα εμπόδ ι α, ε ισi'1χθησαν στη διαδικασία 

της παραγοντικής ανάλυσης. Οι δεκατέσσερ ις μεταβλητές για τα 

εξαγωγικά εμπόδια δεν εί\'αι προσανατολισμένες σε συγκεκριμένους 

βιομηχανικούς κλάδους. Ο πίνακας 5-23 παρουσιάζει τις τιμές 

ωί11ίιηιιιη/111aχί111t1111/ωeaη και την τυπικ1Ί απόκλιση αυτό)ν των 

απαντ11σεωΥ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5-23: ΠΕΡΙΓΡΑΦIΚΙΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΙΙ (Ε;\-Η10 Ι .\) 

F.ιιn6οιο ' \\i11ln1um \la\ l 1ηu111 \ lean ςιd. De,iaιio n 

1 •ι..u uιu ""σι..οί.ιu 

') .,~ιJtι)Ι t1._.,, ''ι.σ~ι.,.ί.ιυ 

Δv,uμη ""'' uvtu rt•1\1σn;,,. 4 ~ ()c) Q.00 5 ι.ιt._; Ι .7 40Β 

Πt•i ψ(>~ tψC•Ι\' .ι 1 1 οο •) .00 5 11'15 Ι .7~2ΗΖ 

Ι lφιΙ!\uριοι..εροοu.:: 41 ~ .00 9.00 .ι 91ti:\ Ι.ό7QΙ.ι 

L ι.. ιtύ1ι\1:υμ(\'(Ι ιtρt>0(')1!1ιο;Q .ι 1 1.00 9.00 5 .Μ(!9 • "t-690 

~Ιtσtημcι δΙtA\\)UIJ; .ι ι 1 (1() 9 .00 ~.·J~I~ 1 71685 

Τιχν1;;11 Η:tΟΟ ΙΙΙJ'ΙξΙJ .ι ι 2 ()c) "00 ~ ~(>)Q 1.61\9/\i 

'\V\UfOT l)tt~ .ι 1 1.w Q,(}() υι.ιu 1.113711 

/J''1ΙΙ<Ι l<>-:,,,1Ι\ΟΙt= 

.:-.'uμι .. u ψJ!ΟΟΙU .ι 1 1.00 9.00 5.0./'-~ 1 .., .. 1\73 

Γj\'ιl,)rωι..{'<1t111 .ι 1 ~ ()() 1111() 11.Ι 2211 1 '11311' 

Δ11ιί,'k'J.V~ σ tt\ γι.ι .. σ<Jιι ι..οιι .ι 1 1.00 '1.00 s ,,,5q '<)Q3<ι 

f (>\ Ι!(>ί.Ιtι<!/ΙΟ 

ll<>Ϊ.1τιι.." ιισιιιtlιιιι .ι 1 2.00 <ι .ΟΟ s 1917 1 Q-•q3 

Οι .. ι>\\>μιι..•1 ιt<Ηιtθt-ιu .ι ι 2.00 QOO ~ - 51>1 ι . s.ιοοJ 

"''Ι\1•ΙVΙ;;11 •ΙΟt•ιθι;ιu .ι ι 1.00 9.00 5.000() ~.οr.ι 55 

.:νι..Α1"Ι(ΙfΙι.:QΤΙ\f/J .ι ι .00 900 .ι 5h!O 2.σ.ΙQ99 

\ .ιl11i ' ιlι'Ι"ί'ι-1 .ι 1 

_τον πίνακα 5-24 παρουσιάζονται οι συχ\•ότητε ς τω\' απαντ~1σεων στ11ν 

ερ<ίηηση σχετικά με τη σημασία ορισμένων εμπυδ ίων. Οι απα\• τ t'1 σεις 

εκτιμιiθηκαν σε μια κλίμακα από έως 9. με την ακραία σημασία 

(δ υσ...:ολία) να παίρνε ι την υyηλότερη αξία . 
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ΠΙ~ΆΙV~ 5-24: ΣΥΧ~ΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΑ~ΤΗΣΕΩ:\' ΣΤΗ~ ΕΡΩΤΗΣΗ !.XETIKA :\ΙΕ ΤΗ 
ΣΗ~1ΑΣΙΑ ΤΩ~ Ε~tΠΟΔιΩΝ (ΠΟΣΟΣΤΛ) 

rιιπδοια ι 2 3 4 s 6 7 8 9 .\1eao 

1 =>.Qμi(ι δυσ"ο>.1α respoιιst 

u.ε.;: .. ιρετι"tl δυt1κολ10 

Δuvιιμη tι»'' <ιντu-rω,1ση;>, ο.ο 4.9 19.5 1 ~ ~ 11 ι ι; 1 16.8 ο.ο 1.4 5.1463 

Γlc\iJ.:μ~.; τψι;1,• 2.4 2.4 14.6 1-16 22.() 12.2 2(>.8 2.4 2.4 5.2195 

ι Ιεριθι·Ιf'ΙΟ κt.ι--δοu~ ο.ο 2Α 14.6 31.7 11.Ο 12.2 7.3 4.9 4.9 4.9268 

Ε1.:rcυιι>εuση προσωιωωu 2.4 1.4 7.3 7.3 16.R 17.1 11.Ο 12 . .2 14 5.6829 

Σ(οστημu όιcι \'ΟΙΙ 11; 2.4 ο.ο 4.9 9.8 24.4 J.ι.6 26.8 11.2 4.9 5.951.2 

Τ\;.(\ 11'1\ ΙΙΠΟΟΠ)J'llξ11 ο.ο 7.3 9.8 7.3 26.8 19.5 22.() 7.3 CJ.O 5.3659 

'Χρι1μιιτ('>..'iοτησ11 7.3 7.3 14.6 14.6 ~9.3 111 9.8 ο.ο 4.9 4.~610 

1'<>μ1"u εμπόόι<ι 4.9 ο.ο 22 .Ο 12.2 2~.ο 9.8 19.5 υ 2.4 5.048$ 

Ι ι'Ιlφι:tο~;~'<lτιr:ι Ο.Ο 2.4 9.8 7.3 22 ο 73 24 4 17 ι 9.8 6.1220 

Δια(:)\)j>.t; σιη vλ«>σσ« Ιί(ΙΙ τον πολιιισμό 2.4 '2 .4 4.9 :?Η 22.Ο 19.S 9.8 9.8 4.9 5.3659 

Πο1.1η~ο.,1 ασru&ειιι ο.ο 9.8 7.3 '220 14.6 19.5 12.2 7.3 7.3 5.2927 

Qι"Ο\'UΙΙΙ"-11 U<ΗUθειο ο.ο 4.9 7.3 14.6 14.6 22.0 17.1 14.6 4.9 5.7561 

Κο1""~1ι..11 ((στό.Οεια 4.9 7.3 11.1 14.ί> 22.Ο 12.2 19 . .5 ο.ο 7.3 5.()()00 

Εvι.;λημαηκοtψα 7.3 7.3 12.2 1ι>.8 19.5 12.2 4.9 2.4 7.3 4.5610 

Όπως φαίνετα ι στους πίνακες 5-23 και 5-24. λίγοι ερωτώμενοι i1ταν 

έτοιμοι να απονείμουν ακραίες τιμές στα εμπόδια που εξετάζονται. 11 

δί1ναμη των ανταγωνιστών. ο πόλεμος τιμών και οι δυσκολίες στη 

διανομt'1 προϊόντων χαρακτηρίζο\'ται ως σημα\'τικότερα εμπόδια από 

τους πιο πολλούς ερωτώμενους, όπως φαίνετα1 και από τον πίνακα 5-24 

(«7>> από το 26.8%). ΙΙ μέση τιμ11 σε αυτές τις ερωτ~iσεις 1Ίταν 5.1, 5.2 

και 5.9 α\•τίστοιχα. ε νc;) η μεταβληηi που αποσπά μια συγκριτικά υψηλή 

μέση τιμή εί \·αι αυ τή που μετρά τη σημασία της γραφειοκρατίας 

(rnean=6 .12 ). Περίπου 24% των ερωτόψενων θεωρούν τη 
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γραφειοκρατία ως ένα αρκετά σημαντικό εμπόδιο στην εξαγωγί1 των 

ελληνικών προϊόντων και των υπηρεσιών στα Βαλκάνια. Οι ι..:ίνδυνοι 

που περιλαμβάνονται στην πώληση σε ένα περιβάλλον με ι-:οινωνικιΊ. 

οιιωνομική και πολιτικ1Ί αστάθεια θεωρ11θηκαν ως εμπόδια ενδιάμεσης 

σπουδαιότητας όπως φαίνεται από τη μέση τιμί1 απάντησ11ς 5.0 έως 6.0. 

Τα εμπόδια που δημιουργοί>νται από τις γλωσσικές και πολιτιστικές 

διαφορές έχουν αντίστοιχο βαΟμό σημασίας από τους εξαγωγείς. Τα 

υπόλοιπα 6 εμπόδια διατηρούν ενδιάμεση σημασία στην εξαγωγική 

δραστηριότητα ΗΟ\' επιχειρηματικcον μονάδων. Μπορεί "α υποστηριχθεί 

ότι υπάρχει μια ομοφωνία σύμφωνα με την άποψη της πλειοψηφίας των 

ερωτcομενων για τα εμπόδια εξαγωγ11ς. 

Ορισμένες μεταβλητές συσχετίστηκαν έντονα μεταξύ των απαντ~Ίσεων 

στις 14 ερωτ~Ίσεις . Αυτή η αλληλεξάρτηση μεταξύ των απα\'τi1σεων 

οδηγεί στην ανάγκη μιας πιο σύνθετης ανάλυσης. Η παραγοντική 

ανάλυση (pι·incipal conψoncnt factor analysis) εφαρμόστηκε για να 

διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των απαντi1σεων και να καθορίσει εάν 

υπάρχει μια υποl\:ρυπτόμενη δομιΊ ανάμεσα στα εξαγωγικά εμπόδια. Με 

βάση το Scree Plot προκύπτουν 4 παράγοντες που έχουν ιδιοτιμή «1 1Ί 

μεγαλύτερη» Ι\:αι εξηγούν το 71. 26% της συνολικ1Ίς δtαι..:ύμανσης 

(Διάγραμμα 5-15). 
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ΔIAΓPAJ\-1:\tA 5-15: CREE PLOT: EIGEJ'\ VALUES ΠΑ THJ'\ ΠΑΡΑΓΟΧΓΙΚΗ Αί'\Αι\ ΥΣΗ 
ΣΤΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΆ Ε~ΙΠΟΔlΑ 

Scree Plot 

] 
• 10 11 12 13 14 

Component Number 

Η παραγοντικ1i α\'άλυση οδ11γησε σε φορτία («facroι- loadings») που 

αναφέρονται στον πίνακα 5- 25. Για την περιστροφ ιi ( rotation) έγιναν 6 

επαναλήψεις, ενιi) οι αρχικές απαντ ι'1σε ις αναδιατάχτη καν προκειμένου 

να απε ι κονιστ εί καλύτερα η δο μ11 του κάθε παράγοντα. 
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ΠJ'\'ΑΚΑ~ 5-25: ΠΑΡΑΓΟ~ΤΙΚΙΙ Α~Α.\ ΥΣΗ (Ε;\JΠΟΔIΑ) 

f.ιιπ6οια Conψo11en1 

1 1 3 4 

1 '\0111ι.;(1 r.ιιιτ<>δια .. ~5! J.13 ΙΊ! 137 

2.Γ ριφεωιφυrίιt .80,ν -.018 •• Q1il .161 

3 Πολιrιι-:η υστuθί,Ι(~ 66.? .531 05'1 υ1 

-Ι.Οιιωη1μι1..:ι1 υστυllr,ια .1553 .287 .29.~ .277 

5.Λυνατοrι1τε.; χρημι;ιτοδοιησ11; .631 .3ι!1 366 .3.:!~ 

6.Εγι-:) 11ιι1ιτιι-:ότητv .281 π: •. ()17 • ()()4 

7 .Διυ~οrr.; nrη γλι;)(JσΟ ι-:ω τον .()(i] 7/(ι .. ωι. .4 1 ~ 

1t1v.ιησμο 

R Κι)Ι\Ν\11\η ιιστtιθr.uι .469 ()Χ; 0311 .1135 

9 .λ\l\'Ullη Tlι)\' Ul'TU"ful\1σt(ι)\ .09~ Ο-15 88.;t .0~1 

111.Ποi.φο: τψ<•>Ι' .203 . 130 ,,!,. . 53 

11 . Πι:ριθωρ11• ~.:φδοt>; ·.015 .621 6-15 1)29 

1 ~ Σίιστι111ιι ι\ιuνuμι\; .26- ιο~ 1111 "\115 

1 .\. F.~ιt(ΙΙόf\ψεVΟ ΠρΟΟ\•JΠIΚΟ .058 •• ()33 1 ιι '.f.1 

14.1 εχl'l~η ι•π<><rτηρι~η .294 .1~ 1 •. 011 654 

( rυιιb;tι•h · ~ Α lpha .766 718 .51~ .1<12 

0·σ οr Varι3 11cc ~2.555 18.623 1531)7 14.687 

Cuιnulativ~ •,. 22.555 41 178 56.575 η,262 

Exιracιιon \1eιhod: Principal C'oιnpo11e111 Analysιs. 

Rοιaιιοη Meιl1od: Variιηax "ιιl1 Kaι:>er l'orιηalιzaιion 

a Roιaιion con\'ergcd in 6 itcra1io11s. 

Ο πρcίηος εκ των τεσσάρων παραγόντων συνδέει τις απαντί1σεις στα 

θέματα σπουδαιότητας των νομικών εμποδίων, της γραφειοκρατίας. της 

και οικονομιιο)ς αστάθε ι ας και των δυσκολιό)ν 

χρηματοδότησης. Αυτές ο ι μεταβλητές έχουν υψηλότερα φορτία στον 
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πρώτο παράγο,•τα από ότι στους άλλους. Αυτός ο παράγοντας φαίνεται 

να μετρά μια αντ ιληπτή νομrκιί!θεσμrκι] διάσταση της αγοράς. Η 

επεξηγηματικ1'1 δύναμη αυτού του παράγοντα φθάνει στο 22.5% της 

συνολικιiς διακύμανσης. Τρεις μεταβλητές έχουν υψηλά φορτία στο 

δεί!τερο παράγοντα: εγκληματικότητα. διαφορές στη γλcί>σσα και τον 

πολιτισμό, κοινcονι κ1i αστάθεια. Όλες αυτές οι μεταβλητές σχετίζονται 

με τις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν στις βαλκανι!\:ές 

αγορές. Ί:τσι, ο δεύτερος παράγοντας μπορεί να λάβε1 μια 

πυί.ιrισμικιίlκοι,•ιιJ\·ικιί διάσταση, ενcο εξηγεί το 18.6% της συνολικιiς 

διακύμανσης. Ο τρίτος παράγοντας συνδέει τη σημασία που αποδίδεται 

στη δύναμη των ανταγcονιστc'ον, τη σημασία του πολέμου τιμών και τη 

σημασία που η διοίκηση αποδίδει στο περιθώριο κέρδους. Η κύρια 

διιiσταση που συμπυκνώνει ο τρίτος παράγοντας φαίνεται να συνδέεται 

με το,· (Ι.\'rα;•ω,·ισμό. Ο τρίτος παρc.ιγο,·τας εξηγεί το 15.3% της 

διακύμανσης. Ο τέταρτος παράγοντας συνδέει τις απαντ 1i σεις σε δύο 

ερωτιΊσεις. ΙΙ πρώτη σχετίζεται με το εμπόδια που παράγονται από τις 

δυσκολίες στο σύστημα διανομής. Η δεύτερη σχετίζεται με τη σημασία 

της εκπαίδευσης του προσωπικού ..:αι της ύπαρξης τεχνικιiς 

υποστ~iριξης. Λυτός ο παράγοντας συνδέεται με την ιιποδομιί της 

αγοράς και εξηγεί το 14.6% της συνολικ1iς δ ι ακύμανσης. Αυτές οι 

διαστάσεις εί\'αι οι κύριες πτυχές των εμποδίων στην αγορά της 

νοτιοανατολικ1iς Ευρώπης όπως γίνονται αντιληπτές από τις εταιρείες 

του συγκεκριμένου δείγματος. Για να αξιολογηθεί η αξιοπιστία της 

επεξηγηματικtiς δύναμης αυτών των παραγόντων υπολογίστηκε η τιμιi 

C1·011bacl1·s alρl1a για κάθε παράγοντα βασισμένη στα εμπόδια 
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εξαγωγής που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε παράγοντα. Η τψΙ1 

CtΌ11bacl1 's a l ρl1a εiναι Ο. 766 για τον παράγοντα 1. Ο. 71 8 για τον 

παράγοντα 2, 0.518 για τον παράγοντα 3 και 0.812 γ ια τον παράγοντα 

4. Όπως έχει αναφερθεί ~Ίδη παραπάνω η τιμ11 ClΌn bacι1 ·s alpha 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των παραγόντων. Ο 

έλεγχος Cronbach · s alpl1a έδειξε ότι οι παράγοντες εμφανίζουν δείκτες 

εσωτερικ1Ί ς συνέπειας άνω του ορίου 0.50 και στις τέσσερις 

περιπτό)σεις. Συνεπ<ος, οι παράγοντες αυτοί θεωρούvτα~ ιιωvοπο1ητικοί 

για την διεξαγωγή ερευvητικcον συμ περασμάτων, αφού 

αντικατοπτρίζουν στο μέγιστο βαθμό την πραγματικί1 τιμ11 

ελαχιστοποιώντας το τυχαίο σφάλμα , ενώ μπορούν να ληφθούν υπόψη 

κατά τη δ ιαδικασία αξιολόγησης των εμποδίων μιας ελλην ι κ1iς 

εταιρείας που εξάγει στη οτ ιανατολικ11 Ευρcοπη. 

5.15Αξιολογ1jσεις 

Οι ερωτώμενοι κλΙ1θηκαν επίσης να αξιολογήσουν τις αrχικές 

εκτιμ'ί1σ ε1ς τους για την απόδοση των εταιρε ι ών τους μετά από την 

είσοδό τους στις αγορές της νοτιοανατολικ1iς Ευρό)πης. ~ε αυτό το 

στάδιο η επιδίωξη είναι να παρουσιαστεί ο βαθμός με τον οποίο οι 

εξαγωγικές εταιρε ί ες κρίνουν ικανοποιητικές τις αρχικές εκτιμ11σεις 

τους σχετικά με την απόφασ1Ί τους για εμπλοκ1Ί στις νέες αυτές αγορές. 

ΚλήΟηκαν να δείξουν πόσο κοντά ή μ ακριά από την πραγματικότητα 

ί~ταν οι αρχικές εκτιμήσεις το υς. Γι ' αυτόν το λόγο στο 

ερωτ ηματολόγιο (Παράρτημα) χρησιμοπο ι 1Ίθηκε μια κλίμακα τύπου 

327 



Likcn με βάση τα ε ξι1ς πέντε σημεία: (1) Πραγματικότητα πολύ κάτω 

από τις προσδοκίες , (2 ) Πραγματικότητα κάτω από τις προσδοκίες, (3) 

Ικανοποι~)θηκαν οι προσδοκίες , (4) Η πραγ ματικότητα υπερέ βη τι ς 

προσδοκίες και (5 ) Η πραγματικότητα υπερέβη πολύ τις προσδοκίες. 

Οι ερωτώμενο ι ε ίχαν την ευκαιρία να ταξινομήσουν έξ ι μεταβλητές 

αξιολόγησης ε κτίμησης και οι απανηΊσεις συγκεντρώθηκαν από τα 

παρακάτω κριτι1ρια απόδοσης : (α) στόχος διείσδυσης στην αγορά: 

μερίδ ι ο αγοράς Ι\:αι σχετικό μερίδιο αγοράς (μ ερίδιο αγοράς σε σχέση 

με τον κύριο ανταγωνιστή) , (β) ανταγωνιστικό πλεονέ κτημα στην 

πο ι ότητα , (γ) ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τιμ11 , (δ) στόχοι 

αποδοτικότητας/ κε ρδοφορίας, (ε) υποδομή μάρκετινγκ . 

Οι εκτψ !1σ ε ις α θ ροίζονται για να λάβουν έναν σύνθετο δείκτη 

απόδοσης . Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 5-26. 

ΠIΝΑΚΑΣ 5-26: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ) 

Αξιολόγηcη1 ~ .\'fiηίιηuηι ~Ιaχi ιηuιη Mean Std. De,1atioo 

41 1.00 4.00 2.8049 .84319 
Μr.ρ1ίiιο Qγοράι; (συ,·ολικό) 

Μερίδιο αγορα; σ;.:ετι~.;α με το 4 1 1.00 4.0() 3.0732 .64770 
μεγuλίιτι;ρυ υντuγωνισni 

Αvταγωνιστικο πλεο,τ1..-τημα 41 1.00 5.00 3.0244 .7901$ 
στιιν ιτοωτητα 

Λντογωνισηκο πλεονέι.:τημα 41 1.00 4.00 2.8780 .59980 
στην τιμίι 

Ε1.. τιμιjσει; περι~ΝJ'ΙΟΙΙ κέρi\()\1.; 4 1 1.00 5.00 3.0244 .79/ΊΙS 

Υ ποδομέ.; σχετη:(ι μr. το -1 1 ιοο 4.00 2.9512 .63052 
μcιρ1>εrι\"f\\ 

V:ιlid Κ (li$t1νise) 41 
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Ο πίνακας 5-26 δείχνει τη μέση τιμή για κάθε μία από τις έξι 

εξεταζόμενες μεταβλητές. Οι αξιολογ11σεις για το ποιοτιι.;:ό 

ανταγωντστιι.;:ό πλεονέκτημα, το περιθό>ριο ι.:έρδους και το σχετικό 

μερίδιο αγοράς είναι ελαφρcος επάνω από το μέσο όρο (3.0244 και 

3.0732) που σημαίνει ότι η πραγματικότητα για αυτές τιc μεταβλητές 

11ταν ελάχιστα καλ\Jτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις. Επίσης. οι 

αξιολογήσεις ήταν ελαφρό)ς καλύτερες από την πραγματικότητα για το 

μερίδιο αγοράς, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη\· τιμή και την 

υποδομή μάρκετινγκ. Εντούτοις, όλες οι τιμές είναι κοντά στη μέση 

τιμή ("3.0") και στις έξι κατηγορίες, που σημαίνει ότι οι αρχικές 

εκτιμi'1σεις των εταιρειών ήταν κοντά στην πραγματικότητα. 

5.16 Συμπεράσματα εμπε ιρικt'ις ανάλυσης 

ΊΞνας σημαντικός αριθμός ακαδημαϊκό)\' ερευν<;)ν ασχολείται με τις 

εξαγωγές, έναν από τους πιο κοινούς τρόπους διείσδυσης στις διεθνείς 

αγορές . Κατά συνέπε1α, οι εμπορικές στρατηγικές εξαγωγ11ς και τα 

κίνητρα εξαγωγικής συμπεριφοράς αποτελούν σημαντικό τομέα 

ερευνητ ικού ενδιαφέροντος. ~το κεφάλα10 αυτό της διατριβι)ς 

παρουσιάζεται ένα πλαίσιο που ενσωματ(ί)νει τους διάφορους 

εσωτερικούς, εξωτερικούς και στρατηγιι-:ούς παράγοντες που 

συνδέονται με τα κίνητρα. τα εμπόδια και την εμπορική στρατηγικi1 

των εξαγωγ1κ(J)ν εταιρειών. ~ύμφωνα με το Σχ11μα 5-3 η εξαγωγικ:ι1 

συμπερ ι φορά ε πηρεάζεται από παράγοντες του εξωτεrικού (πχ. μέγεΟος 

αγοράς, αναμενόμενα κέρδη, ανταγωνισμός, οικονομ1κ1Ί σταθερότητα) 
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και του εσωτερικού περιβάλλοντος (πχ. υποδομ11, προσωπικό, τεχνικi1 

υποση1ριξη), ενώ συναντά πολλαπλά εμπόδια. Εν συνεχεία, η 

εφαρμοζόμενη στρατηγικ1Ί μάρκετινγκ επηρεάζει την επιτυχία των 

εξαγωγών και συνεπώς την ετα φικιΊ επίδοση. Η εμπεφική έρευνα 

βασίζεται σε αυτό το πλαίσιο και εστιάζεται σε μια γεωγραφικ6 και 

ψυχολογικά κοντινιi αγορά στην Ελλάδα, την αγορά της 

νοτιοανατολικ1;ς Ευρώπης. Η μελέτη αυτή διαφέρει σε διάφορες πτυχές 

από τη δημοσιευμένη έρευνα που εξετάζει τη συμπεριφορά εξαγωγής. 

Κατ' αρχάς, ενδιαφέρεται για την εξαγωγιιο1 συμπεριφορά των 

ελληνικών εξαγωγέων (εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) 

στις αγορές της νοτιοανατολικιiς Ευρc'οπης. Δεύτερον, εξετάζει την 

εξαγωγική συμπεριφορά των εταιρειών αυτών με βάση τα αρχικά 

κίνητρα εξαγωγής τους. Στη συνέχεια εστιάζεται στα εμπόδια εξαγωγ~'1ς 

των εταιρε ιών αυτών. Επίσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης των αρχικών εκ τιμ ~Ίσε ων της εξαγωγικιΊς δραστηριότητας 

σε σχέση με την πραγματικότητα (στο κεφάλαιο που ακολουθεί 

αναλύονται σημεία της στρατηγικ11ς μάρκετινγκ των εταιρειών αυτών) . 

Για την επεξεργασία των στοιχείων χρησιμοποιείται η μέθοδος της 

παραγΟ\1τι κ11ς ανάλυσης. Ολοκληρό)νοντας το κεφάλαιο αυτό μπορεί να 

υποστηρ ιχ θεί ότι η σωστή πληροφόρηση και η εμπειρία είναι 

απαραίτητες για την υποκίνηση των κιν11τρων και την υπερνίκηση των 

εμποδίων εξαγωγής. Τα βελτιωμένα προγράμματα προώθησης 

εξαγωγό)ν μπορούν να παρέχουν τη γνό)ση αλλά και τους πόρους στις 

ενδιαφερόμενες εταιρείες. 
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Κεφάλαιο 6° 

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΕΥΡΩΠΗ 

6.1 Εισαγωγ1ι 

Το εξαγωγικό μάρκετινγκ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εξαγωγιι-:ή 

επιτυχία και την επιχειρηματικ ι1 επίδοση. Η σχέση αυτιΊ φαίνεται στο 

πλαίσιο στρατηγικι)ς διαχείρισης των εξαγωγών (Σχ1)μα 5-3) που 

παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η απόφαση των εξαγωγ<ον 

πρέπει να ακολουθείται από την εφαρμογ11 επιτυχημένης στρατηγικ1Ίς 

εξαγωγ ικοί> μάρκετινγκ. Η στρατηγ ι κή εξαγωγικοί) μάρκετινγ κ: 

συνδέεται με τη γενιι-;:11 ι;:αι τη διαφοροποιημένη 11 μη διαφοροποιημένη 

εξαγωγ ική στρατηγικ1) που καθορίζουν το πώς μια εταιρεία αναπτύσσει 

στρατηγικά πλεονεκτι)ματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η εφαρμογι) 

επιτυχούς στρατηγικής μάρκετινγκ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

επιχειρηματικ 1Ί επίδοση . Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα έρευνας σχετικής με στοιχεία του προγράμματος 

μάρκετινγκ που εφαρμόζουν οι ελλην ικές επιχειρήσεις που εξάγουν 

στις χώρες της νοτιοανατολικί1ς Ευρcί)πης. Λ 1Ίφθ η καν 41 απαντ1Ίσεις 

(από ης επιχειρήσεις που περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφr.ιλαιο) 

σε δεκαέξι μεταβλητές (προτάσεις προς αξιολόγηση) για τα στοιχεία 

μάρκετινγκ και για την εξαγωγ1) συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκε η 
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μέΟοδος της παραγοντικ1iς ανάλυσης. Παράλληλα οι απαντ~;σεις 

αναλύθηκαν με βάση τη συχνότητα και τη μέση τιμ1ί . 

6.2 Το εξαγωγικό μάρκετ ινγκ 

Μια επ1σκόπηση της έρευνας σχετικά με το εξαγωγικό μάρκετινγκ 

δείχνει ότι παραδοσιακά ορίζεται με βάση την προϊοντικ 1i στρατηγικ1i 

ι-:αι την επιλογ1i της αγοράς (Cooper and Klei11scl1midt, 1985). Η 

εξαγωγικ11 απόδοση συνδέεται έντονα με τον προγραμματισμό και την 

εφαρμογ1ί του εξαγωγικού στρατηγικού μάρκετινγκ (Caνιιsg il and Ζοιι, 

1994) . Το σύγχρονο μάρκετινγκ αναφέρεται ουσιαστ ι κά όχι μόνο στη 

στρατηγική προϊόντων αλλά και στις ενσωματωμένες δραστηρ ιότητες 

του μίγματος μάρκετινγκ, δηλ. τα 4 Ps του μίγματος μάρκετινγκ: 

προϊόν (prod ιιct), τιμ ή (price ), προώθηση (pro1no ti οη) και δ ι ανομιί 

(pl<1ce/ distribιιtion) (Caνιιsgil and Ζοιι, 1994; Zou, Andrιιs and Νωνel, 

1997 : Αlbaιιιη, Strandskov and Dueπ, 1998, Katsikeas et a l., 2000). Το 

εξαγωγ ικό μάρκετινγκ συνδέεται με τη γενικ1i εξαγωγική εμπορικι) 

στρατηγικ1ί (Moen, 2000), την ποιότητα των προϊόντων (Bean1isl1. 

Craig and McLellan, 1993), τη γραμμί1 παραγωγ1)ς προϊόντων 

(CJ)[istensen, da Rocl1a and Genner, ι 987), την προσαρμογή προϊόντων 

(Ca νιιsgi 1 a nd Ζοιι, 1994 ), την προσαρμογ1ί των τιμών, την υποστf1ριξη 

των διανομέων και την προσαρμογή του τρόπου προώθησης (Ζοιι, 

Andrns a11d Ν orνel 1, 1997). Ο προσεκτικός χειρ ισμός του μίγματος 

μάρκετινγκ είναι απαραίτητος για την εξαγωγιι.:1Ί επιτυχία . Οι Rosson 

και Se1·ingl1aιιs ( 1991) υποστηρίζουν ότι υπάρχουν πέντε βασικές 
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ερωτησεις που πρέπει \'α απαντηθούν σε ό,τι αφορά στην περωχ1·1 του 

εξαγωγικού μάρκετινγκ : (α) Η επέκταση πρέπει να επιτευχΟεί μέσω 

των εσωτερικ<ί>ν ή των εξωτερικών αγορό)ν: (β) Εάν γίνει μέσω τω'' 

εξαγωγό>ν. ποιες είναι οι αγορές στις οποίες πρέπει να υπάρξει 

στοχοποίηση: (γ) rrc;>ς μπορεί να γίνει η είσοδος σε αυτές τις αγορές; 

(δ) Πcος πρέπει να προσαρμοστεί το μάρκετινγκ και οι διαδικασίες 

πcί>λησης σε αυτές τις αγορές; (ε) Ποιο επίπεδο εξαγωγ1κί1ς απόδοσης 

μπορεί να επιτευχθεί σε αυτές τις αγορές: 

Η προθυμία της διοίκησης να δωτεθούν οι απαραίτητοι πόροι για τη 

διαμόρφωση και εφαρμογι) της στρατηγικi1ς εξαγωγικού μάρκετινγκ 

είναι σημαντικό σ\>στα τικό της δημ 1ουργίας ενός αvταγων1στι κού 

τμ11ματος διεθνούς μάρκετινγκ (Lίιη, Sl1al'key and Κίιη, J 993 ). Το 

εξαγωγικό μάρκετινγκ απαιτεί το κατάλληλο οικοvομ ικό και ανθρώπι\'Ο 

δυναμικό προκειμένου μια εταιρεία να συλλέξει πληροφορίες για τις 

συνθl1κες που επικρατο1'ιν στη διεθνι) αγορά, να εκπαιδεύσει το 

προσωπιl\:ό της για τις νέες αγορές και να ενημερωΟεί σχετικά με 

απαραίτητες για τις εξαγωγές διαδικασίες, όπως είναι η χρηματοδότηση 

και η διατύπωση του βασι~-:ού προγραμματισμού για την εξαγωyιιο) 

δραστηριότητα. ~το διεθνές μάρκετινγκ, μια σημαντική απόφαση 

σχετίζεται με το εάν η εμπορικ'i1 στρατηγικ'i1 πρέπει να προσαρμοστεί 

στα χαρακτηρ1στιι..::ά των ξένων αγορό)ν (Sho\1arη, 1996: Caνιιsgi 1 and 

Ζοιι, 1994 ). Οι παράγοντες που επηρεάζουν το διεθνή ανταγωνισμό, 

όπως για παράδε ιγμα κόστη έρευνας και ανάπτυξης ι.::αι εισαγωγιiς σε 

νέες αγορές σημαίνουν ότι οι εταιρείες πρέπει να είναι διεθνείς σαν τον 
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α\'ταγωνισμό. Το όιεθνές μάρκετινγκ επομένως, ε\'cο αποτελούσε 

δραστηριότητα μιιφής σπουδαιότητας. κατέχει πλέον αποφασιστικό 

ρόλο μεταξύ των επιχειριηιατικ(ί)ν διαδικασιό>ν (Pa 1 ί \VOcla. 1 997). Η 

στρατηγικ1) καt η απόδοση του εξαγωγικού μάρκετινγκ μπορού,• να 

αναλυθούν μέσα στο γενικό πλαίσιο της διοίκηση.; όπου οι 

διαφοροποιημένες και οι μη διαφοροποιημένες στρατηγικές δείχνουν 

πό)ς μια εταιρεία αναπτύσσει ένα πλεονέκτημα σε μια αγορά. Η 

εξαγ(f}γ ικί1 επιτι1χία των εταιρει(bν εξαρτάται από τη δ\>νατότητά τους 

\'α α\'απτύξου\' και να εφαρμόσου \' ιδιά~ουσες α\•ταγωνιστικές 

στρατη-ιι"'ές. Η ανάπτυξη διαφοροποιημένων στρατηγικ<;)ν οδηγεί τις 

εταιρείες να συνδυάσουν τα εσωτερικά ανταγω\'ιστικά και συγκριτικά 

πλεονεκηΊματά τους στ ις απα ιτi)σεις του εξωτερικού περιβάλλοντος 

στο οποίο ανταγωνίζονται (Aιιlakl1, Korabe and Teegen. 2000). Ο 

βαθμός τ<ι>\' διαφοροποιημέ\'ων ενα,·τίον των αδιαφοροποί11των 

στρατηγικι;>ν μάρκετινγκ είναι συνάρτηση του προϊόντος. της 

βιομηχανίας, της αγοράς, της οργάνωσης και των χαρακτηριστικcον του 

περιβάλλοντος (f)ean, Mengίi9 and Myers. 2000). Οι επιχεφ1)σεις που 

ακολουθο()ν μια διαφοροποιημένη στρατηγικi1 στοχεύουν στη 

δημιουργία μιας μοναδικ1)ς ει~,:όνας του προϊόντος i) της υπηρεσίας που 

διαθέτουν στην αντίληψη του πελάτη. Ο Milleι· ( 1988) θεωρεί ότι αυτό 

μπορεί να επιτευχΟεί μέσω ανώτερης προϊοντικ~'1ς εικόνας, εξελιγμένης 

τεχνολογίας. βελτιωμένων στοιχείων εξυπηρέτησης ι') ι..:αινοτόμων 

προϊόντων. Όπω.; ί1δη έχει α\'αφερθεί το μέγεθος που δίνεται στ11\' 

α\'τιληπtί) σημασία του μάρκετινγι-: ως παράγοντας εξαγωγική.; 

επιτυχίας υπογrαμμίζει τη σημαντικότητα των ενεργειcί)ν μίφ .. ετινγι..: εκ 
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μέρους της επιχείρησης για την επίδοσt'1 της. Κατά τη διάρκεια των 

τελευταίω\' δεκαετιών ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχει α\·αλύσει τη 

συμπεριφορά των εταιρειών στο εξαγωγικό μάρκετινγκ. Η έρευνα στις 

επιδόσεις του εξαγωγικού μάρκετ-ινγκ έχει προσδιορίσει και έχει 

εξετάσει την επίδραση ποικίλων μεταβλητc;)ν. Οι μεταβλητές εμπορικ1Ίς 

εξαγωγικϊ1ς στρατηγικ1\ς αναφέρονται ουσιαστικά στο προϊόν. την 

τιμολόγηση. τη διανομή και την προώθηση των εξαγωγών της 

επιχείrησης, οι οποίες είναι βασικές στην εξαγωγική επιτυχία 

(Katsikeas et al, 2000). Ο προσεκτικός χειρισμός του μίγματος 

μάρκετινγκ είναι απαραίτητος για την επιτυχι) εξαγωγικι1 

δραστηριότητα. Το μ(φκετινγκ των επιχειρήσεων συνδέεται με την 

προσπάΟειά τους να ανταποκριθούν στη ζήτηση της αγοράς. που 

αποβλέπει, ως μέσο. στην ικανοποίηση του πελάτη-στόχου, κατά ένα 

τρόπο καλύτερο από τον ανταγωνιστ~1, γεγονός που απαιτεί την ύπαρξη 

φιλοσοφίας μάρκετινγκ (ικανοποίηση του καταναλο>τ1), αvτιμετcί>πιση 

των ανταγωνιστ(ι>ν, καθημερινί1 βελτίωση της επιχείρησης) σε όλες τις 

διαστάσεις της επιχεiρησης (Πανηγιφάκης. Ι 999). Ι r φιλοσοφία 

μάρκετινγκ μιας επιχείρησης εκφράζεται από το εφαρμοζόμενο 

στρατηγικό, τακτικό και εσωτερικό πρόγραμμα μάρκετι\'γκ. ~ε κάθε 

πρόγραμμα περιλαμβάνεται το προϊόν, η διαvομι), η τιμολογιακιΊ 

πολιτικi1 και η επικοινωνία (μίγμα μάρκετινγκ/ ιnarkcting ιηiχ). Η 

επιλογ11 του ι,:ατάλληλοι> μίγματος μάρκετινγκ ακολουθεί την επ1λογf1 

τις αγοράς. 

335 



6 .3 Εθ\ΙιΚό - Δ ι εθ"ές ιιά ρ κετινγ κ 

Η κύρια διαφορά μεταξύ του διεθνούς μάρκετινγκ και του 

προγράμματο.; μάρκετινγκ που εφαρμόζεται στην εθνικi1 αγορά έγκειται 

στο ότι η πραγματοποίησ11 των δραστηριοτf1τω,· του διεθνούς 

μάρκετινγι..: γίνεται σε περισσότερες από μία χώρες. Η επ1χείρηση ι..:ατ' 

αυτόν τον τρόπο κινείται από αποφάσεις που αναφέρονται σε μια 

συγκεκριμένη χι:ί)ρα σε αποφάσεις που αναφέρονται σε διαφορετιl\:ές 

χό>ρες. Α ''άμεσα στο εθνικό και το διεθνές μάρκετινγκ υπάρχου\' 

διαφοροποιi1σεις που οφείλο\'ται κυρίως στις διαφορέ-; που υπάρχουν 

στο γενικότερο περ1βάλλοv (πολιτιστικό, vομιι..:ό. οιιωνομιι..:ό. πολιτη:ό. 

τεχνολογικό. φυσικό. οικολογικό) των διάφορων κρατcο\' (Τcφsιι-a V, 

1987). Το πρόγραμμα μάρκετινγι..: σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο 

σχεδιάζεται με βάση το κατάλληλο προϊόν, που έχει τιμολογηθεί. 

προωθηθεί και διατεθεί σε μια αγορά η οποία έχει γίνει από πρι\' 

αντικείμενο έρευνας με στόχο την ικανοποίηση του καταναλ<ιηf1 

καλύτει)α από τον ανταγωνισμό. Έτσι μια εξαγωγικ1i επιχείρηση πρέπει 

να εφαρμόζει πρόγραμμα μάρκετινγκ μέσα στα πλαίσια που καθορίζουν 

οι μεταβλητές τοιι περιβάλλοντος που χαρακτηρίζουν την κάθε μια από 

τις αγορές τ11ς. ι · ια την επιτυχία των επιχ.ειρι)σεων στις αγορές του 

εξωτερικοί> χρει(.ιζεται η εφαρμογi1 των πραι..:τικών του Διεθνούς 

μάρκετινγκ που σύμφωνα με τον Πανηγυράκη ( 1999) διακρίνεται στο 

στρατηγικό μάρκετινγκ. στο τα"'τι...:ό μάρκετινγκ και στο εσωτερικό 

μάρl\:ετινγκ. Πιο συγι..:εκριμένα: 

• Το στρατηγικό επίπεδο μάρκετινγκ περιλαμβάνε1 αποφασεις που 

αναφέροντα ι στο πο1' επιθυμεί μακ:ροχρό\'ια να βρίσκεται η 
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επιχείρηση. Προσδιορίζεται η επιθυμηη1 επιχειρηματικη εικόνα 

που Οα ;φέπει να υποστηρίζεται από όλε~ τι~ δραστηριότητες της 

επιχείρησ ι)ς. το είδος των διάφορ(ι)ν τεχνολογι<ί>ν που σχετί;ονται 

με νέα προϊόντα, το είδος των αγορών στι.; οποίες θα πρέπει να 

όιεισδύσει σε δ ιεθνές και εθνιι..:ό επίπεδο. οι νέε.; μέθοδοι 

επικοινωνίας που με την μcλλοντικi1 τους αφομοίωση θα 

βοηΟ1iσουν στην πιο αποτελεσματικi1 επικοινωνία με τους 

διαφοrετη:οί>ς παrάγοντες του επιχειρηματικο1> πεrιβάλλοντος 

και τέλος η αφομοίωση νέων μεθόδων διοίκησης και οργάνωσης. 

• ~το ται..:τικό μάρκετινγκ περιλαμβάνονται όλες ει..:είνες οι 

ενέργειες ι..:αι αποφάσεις που αποσκοπού\• στο πό>.;. με ποιό\' 

τρόπο, μπορεί να πετύχει η επιχείρηση στο παρόν την 

εξασφί1λιση της στρατηγικι)ς της. Περιλαμβϊινει το σύ\·ολο των 

δραστηριοτήτων του μίγματος μάρκετινγκ που αποβλέπει στ11ν 

επιτυχιi καθημερι\'1l παρουσία τη.; επιχείρησης στην αγορά και 

τον κλάδο. Οι ενέργε ιες αυτές στην πράξη εκφράζο\'ταt με το 

ετi1σιο πρόγραμμα μάρκετινγκ της επιχείρησης. 

• Στο εσωτερ ικ6 μάρκετινγκ περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι 

αναγκαίες προσαρμογές που πρέπει να πετί>χει μια επιχείρηση για 

να κα τευΟυνΟεί από την παρούσα ι.:ατάσταση στ11 διοικητικά 

επι0υμηη1. Σημαντικi1 είναι βαρύτητα που δίδεται στην 

εκπαίδευση και επιλογ11 του προσωπικού. στην κη·ητοποίηση 

όλ(ι)ν των τμ 11μάτων της επιχείρησης προ( την υλοποίηση των 

επιχειρηματικών στόχων και την υποστi1ριξη του προγράμματο.; 

μάρκετινγκ. καθώς και στη δημιουργία ενός δημιουργικού 
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κλίματος εργασίας. Στο ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε στις 

εταιρείες (Παράρτημα) εξετάζονται στοιχεία σχετικά με την 

επιλογ11 και εκπαίδευση προσωπικοί> των ελληνικώ '' 

επιχειρ1Ίσεων για τις διεθνε ίς αγορές με τη,· αξιολόγηση Η•>\' 

εξ1)ς: 

ο «ll επιλογι) των ανώτατων σ τελεχ<ον μας για τη 

vοτιοανατολικ1; Ευρώπη δε γίνεται στην Ελλάδα . » 

ο «Τα ξένα στελέχη εκπαιδεύονται στο εξωτερικό.» 

ο «Τα ξένα στελέχη εκπαιδεύονται στην t:λλάδα.» 

ο «Για τις αγορές του εξωτερικού χρειάζεται ιδιαίτερη 

εκπαίδευση των ξένων μας στελεχ<ον.» 

6.4 Έρευνα Αγοράς 

Για το σωστό σχεδιασμό της στρατηγικής μάρκετινγκ χρειάζεται η 

πραγματοποίηση έρευνας αγοράς. Σύμφωνα με τον Πανηγυράκη ( J 999) 

η έρευνα αγοράς είναι το σί>νολο των μεθόδων και διαδικασιών που 

έχουν σαν στόχο: 

• Τον προσδιορισμό των αναγκcί)ν των αγοραστ(ον, τον ι-:αθορισμό 

του βαθμού που οι ανάγκες αυτές ι-:αλύπτονται από τα υπάρχοντα 

προϊόντα, καθ<i)ς και τον καθορισμό του βαθμού που υπάρχει 

ανάγκη ανάπτυξης νέων προϊόντων. Εάν υπάρχει ανάγκη 

ανc'tπτυξης νέων προϊόντων, η έρευνα αγοράς βοηθά στη 

συστηματιι-.:1) «παραγωγι)» νέων ιδεών, καθcί>ς και στη δο1':ιμή των 
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ιδεών αuτcίηι πριν τα προϊόντα παραχθοίι\• μαζικά ί1 εισαχθούν 

στην αγορά. 

• Τον προσδιορισμό του βαθμού στον οποίο τα στοιχεία της 

πολιτ1κί1ς μάρκετινγκ της επιχείρησης (επικοινωνία, τιμολόγηση. 

διανομ1;. πωλ1iσεις) πραγματοποιοί)ν τους στόχους τους. Εάν 

πρόκειται για πολιτικί1 νέω\' προϊόντων η έρευνα μάρκετινγκ 

συντελεί στη δ ημιουργία νέων ιδεcον. όπως των διαφημιστικcον 

προσεγγίσεων δοκιμάζοντας την αποτελεσματικότητα τους σε 

μικρή κλίμακα. για την επιλογ 1i της πιο κατάλληλης . πριν το 

στάδιο της μαζικ1iς και πολυδάπανης υλοποίησης. 

• Τφ· ανάλυση των μηχανισμcον και των παραγόντων μέσα από 

τους οποίουc διαμορφώνο,·ται οι ανάγκες, καθό)ς και το πcο.:: 

αυτοί αλληλεπιδρούν με την πολιτικ ιi μάρκετι\'γκ. 

• Την ανάλυση του ανταγωνισμού για την αναγvc;)ριση των ισχυρcον 

και αδύνατων σημείων τους σε σχέση με στοιχεία όπως η 

υπάρχουσα τεχνογνωσ ία, η παραγωγ ι κί1 δυναμικότητα. το 

σύστημα προμ11Θειας πρόΗων υλών, το σύστημα οργάνωσης, το 

ανθρώπινο δυναμικό, η εκπαίδευση ...:αι το ηθικό των 

εργαζομένων. 

:\ιlε άλλα λόγια η έρευνα αγοράς είναι ένα σύνολο τεχ,•1ι-...ών και αρχών 

που αποβλέπουν στη συστηματική συλλογή, καταγραφi). ανάλυση και 

ερμηνεία στοιχείων/ δεδομένων, με τέτοιο τρόπο που να βοηθούν τη 

διαδικασία λ~iψης αποφάσεων μάρκετινγκ για προϊόντα, υπηρεσίες και 

ι δέες. 11 ηγές πληροφοριό)ν και μέθοδοι πληροφόρησης για την έρευνα 
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αγοράς είναι για παράδειγμα τα κλαδικά στοιχεία και οι μελέτες, τα 

στοιχεία που προέρχονται από καταμετρήσεις συγκεκριμένων 

προϊόντων. τα δεδομένα που προέρχονται από αντιπροσωπευτικές 

ομάδες καταναλωτών, οι επαναλαμβανόμενες μελέτες καθορισμένων 

ομάδων . Στις ερωτιίσεις που απευθύνθηκαν στις εταιρείες ( Π αράρτημα) 

ζητείται να αξιολογηθεί η χρησιμότητα τω ,· ερευνών αγοράς για τις 

ελληνικές επιχειρi1σεις μ ε τ η ν αξ ιολόγηση του εξής στο ιχείου 

ο «Οι έρευνες για τις ανάγκες και τη συμπερ ιφορά του 

κατα\·αλωτι; στις χώρες της νοτιοανατολικι)ς Ευρώπης είναι 

αναγκαίες» 

6.5 Η Σχέση Τμηματοποίησης - Στόχευση ς - Τοποθέτησης 

Το σί>γχρονο στρατηγικό μάρκετινγκ ι-.:ινείται προς τρεις άξονες: 

Τμηματοποίηση, -τόχευση και Τοποθέτηση (Π ίνακας 6-1). 

ΓΙΙΝΑΚΑΣ 6-1: ΤΜΗΜΑΤΟΠΟ Ι ΗΣΗ - ΣΤΟΧΕΥΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

Τ\f Η \1 ΑΤΟΠΟΙΗΣ ΙΙ ΤΙΙ Σ ΑΓΟΡΛΣ 

Ενrοπισμο~ u\•ιιγι..Ι•>\' ι..uτu,·ιιλι.>Η<ιν, Εηοπισμο.; τμημuτι·η·. '\να;ττυξη προυιλ τοu ι..ιιθε τμ111ιιιτο.; 

l 

ΣΤΟΧF.)'ΣΗ 

Α.,1ι1λίly11σι1 ιλ1.uστικότ 11τα; τοu κυθε τμ1111uτυ:. Επιλογη τμημuτων-στόχ<•ιν 

! 

ΤΟ JΙΟΘΕ ι ω: ιι 

Εντοπισμο; α\"tαy<ιινιστικου π).εο,•ει..τιιμιιτο~ ι..uθε rμ11μu·στοχο 

1 

Σ "\. Ε.\ Ι Α Σ\ΙΟΣ \I \Ρb; ΕΤΙ~Γ Ι\: 

Λ\•ιιπτυi:11 σχεό101ι μιφκr.11\·y~.. γιιι ι.;ιιΟ>: τμημα - στοχο 
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6.5 .1 Κριτήρια τμηματοποίησης της Αγοράς 

Οι κύριες μεταβλητές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τ11\' 

τμηματοποίηση μιας αγοράς του εξωτερικού χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες (Πανηγυράκης, 1999): 

• Τα γενικά χαρακτι1ριστικά της εξαγωγ1κ1Ίς αγοράς. Τα κυριότερα 

γενικά χαρακτηpιστιι--:ά που χρησιμοποιούνται για την 

τμηματοποίηση αγορ(ον καταναλωτικών προϊόντων είναι τα 

παρακάτω: 

ο Γεωγραφικά ιφιηΊρια. Ο εξαγωγέας χωρίζει την αγορά σε 

γεωγραφικές ζώνες (πχ. Βαλκάνια. Παρευξείνιες χώρες. 

1\οτιοανατολικ1Ί l::.υρώπη, Βόρεια Ευρό)πη. Βόρεια 

Αμερική, . ότια Αμερικίι Μέση ΛνατολιΊ). Άλλα 

γεωγραφικά κριτ1Ίρια μπορεί να είναι η πυκνότητα του 

πληθυσμού των πόλεων που αποβλέπει η εξαγωγικι'1 

επιχείρ11ση . οι κλιματολογικές συνθ11κες κλπ. 

ο Κοινωνικά Δημογραφικά χαρακτηριστικά. Πιθανές 

μεταβλητές είναι: η ηλικία, το φύλο. το εισόδημα, η 

παιδεία, η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός των μελι=)\· 

της οικογένειας. η απασχόληση, η γλ6)σσα. τα 1ΊΟη και τα 

έθιμα, ο βαθμός αντίδρασης σε ξένα προϊόντα. Ιδιαίτερα 

για τα βιομηχανικά αγαθά τα κριη1ρια που εφαρμόζονται 

εiναι το μέγεθος σε ποσότητα/ αξία του πελάτη. 11 φύση 

των λειτουργιών. η γεωγραφιιοΊ κατανομι;, το εάν ο 

πελάτης είναι δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός. Ένας 

σημαντικός παράγοντας είνα ι ο βαθμός αποδοχ11ς -
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αντίδρασης σε προϊόντα που έχοην παραχΟεί στο 

εξωτεpι1'ό. 

• Οι μεταβλητές που αναφέρονται στ11 συμπεριφορά του 

ιωτα\·αλωτ1i σε σχέση με το προϊόν. _ύμφωνα με τη στρατ1ηικ1i 

αυτή, η εξαγωγιιαi αγορά τμηματοποιείται σε δύο ομαδες: στην 

ομιχδα εκείνη των καταναλωτό>ν που αγοράζει το προϊόν και σ' 

εκείνη που δεν το χρησιμοποιεί. Ακολουθεί έρευνα για τον 

προσδιορισμό του βαθμού χρησιμοποίησης του προϊόντος από 

τους αγοραστές (αγορά πολύ συχνί1. λιγότερο συχνή, σπάνια) και 

ερευνώνται ιδιαίτερα αυτοί οι κατα\·αλωτές σύμφωνα με 

γεωγραφικά και κοινωνικά δημογραφικά κριηiρια. Κεντρικό.; 

στόχος είναι η συγκράτηση των καταναλωτ<;>ν και η μεταστροφ1) 

αυτ6>ν που το χρησιμοποιούν λιγότερο συχνά . σε τακτικότερους 

αγοραστές. Οι καταναλωτές που δεν χρησιμοποιοίιν το προϊόν 

διακρίνονται σ' αυτούς που δεν αγοράζουν το προϊόν για 

διαφόρους λόγους ι..:αι σ' αυτούς που αγοράζουν ανταγωνιστικά 

προϊόντα και που δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν προτίμηση 

μέσω διαφί1μισης. Με τη διαφι'υιιση επιδι6>κεται η μεταστροφή 

τι»ν κατανt.ιλ<1Η6η• που δεν αγοράζουν το προϊόν. Η ομάδα των 

καταναλωτών που αγοράζει ανταγωνιστικά προϊόντα. τα 

τελευταία χρόνια έχ,ει γίνει αντικείμενο ιδιαίτερης έρευνας. αφού 

11 γ\'ό>ση τc»ν ιδιαίτερων λόγων αυτι'1ς της προτίμησης μπορεί να 

βοηθ1iσει μια εξαγωγιι.;:ή επιχείρηση. στην ανάπτυξη νέων 
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πrοϊόντων, για τα οποία η ομάδα αυτή να αποτελεί αυτούς που 

θα τα αγοράζουν συχνά και σε ποσότητα. 

6.5.2 ~τρατηγικές μάρκετινγκ 

Μετά την τμηματοποίηση της αγοράς και τη στόχευση η επιχείρησ11 

καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε ορισμένες στρατηγικές μάρκετινγκ. 

Αυτές οι στρατηγικές διαφέρουν στον αριθμό τμημάτων που 

αποφασίζεται να στοχευθούν και στον αριθμό μιγμάτων μάρκετινγκ, με 

τα οποία θα τοποθετηθεί το προϊόν της επιχείρησης στα η11iματα 

στόχους. l.ύμφωνα με το ~ιό;μκο ( 1999) οι στρατηγικές αυτές μπορούν 

να χωριστούν στις εξί1ς κατηγορίες: 

l\ιlη Διαφοροποιημένη Στρατηγική (ιιndiΓfeientiated stiategy). 

Τνα μίγμα μάρκετινγκ για ολόκληρη την αγορά, άσχετα με τα 

διαφορετικά τμήματα που υπάρχουν σε αυτήν. Κυρίως χρησιμοποιείται 

από επιχειρί1σεις που δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για την 

ανάπτυξη ξεχωριστών μιγμάτων μάρκετινγκ για το κάθε τμι)μα ί~ από 

επιχειρί1σεις που εισάγουν στην αγορά κάποιο εντελ6)ς νέο προϊόν και 

δεν έχουν σχετικές εμπειρίες από το παρελθόν, <ί)σtε να εντοπίσουν τα 

τμί1ματα από τα οποία θα προκί>ψει η ζι'1τηση για το προϊόν. 

• Συγκεντρωμένη Στρατηγικί1 (focιιs stι·ategy). 

Η στρατηγική αυηi μπορεί να επικεντρώνεται είτε στο προϊόν είτε στην 

αγορά. Από τα τμήματα της αγοράς ένα μόνο είναι αυτό στο οποίο η 

επιχείρηση στοχεύει. με ένα μίγμα μάρκετινγκ. Η στρατηγικi1 αυτι) 
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βέβαια δεν είναι ακριβ1i, όμως συνοδεύεται από τον κίνδυνο ότι η τύχη 

του τμ1)ματος καθορίζει απόλυτα και την τύχη του προϊόντος. 

• Διαφοροποιημένη Στρατηγική (differentiated strategy). 

Εδcο επιλέγοντα1 περισσότερα από ένα. ηι1iματα της αγοράς και για το 

κάθε ένα από αυτά αναπτύσσεται ένα ξεχωριστό μίγμα μάρκετινγκ. Το 

μειονέκτημα είναι οι μεγάλες δαπάνες ανάπτυξης των διαφορετικών 

μιγμάτων μάρκετινγκ. ενώ το πλεονέκτημα είναι η διαφοροποίηση. 

• Στρατηγικ1Ί Nicl1e: 

Μια εταιρεία επικεντρώνεται και αφοσιώνεται σε ένα μικρό τμιiμα της 

αγοράς (σε «νησίδες αγοράς»/ niche markets), σε αντίθεση με 

ολόκληρη την αγορά. Είναι μια μέθοδος, που τυπικά απευθύνεται σε 

μικρές επιχειρί1σεις, με περιορ ισμένους πόρους. Όμως είναι γεγονός ότ ι 

ιωι μεγαλύτερες εταιρείες εφαρμόζουν τη στρατηγική αυη;. 

Για την ανάλυση επιλογ~ς της αγοράς και κατά συνέπεια την προς 

εφαρμογ1i στρατηγική μάρκετινγκ μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μ1iτρα 

«προϊό\'τος-αγοράς» του Ansoff. Ο Ansoff ( 1965) στη μ ι;τρα 

«προϊόντος-αγοράς» (p ιΌd ιιct-111 aι·ket ιη a ηί χ) θεωρεί κάθε μια από τις 

πιθανές νέες δραστηριότητες της επιχείρησης ξεχωριστά. Επιπλέον, τις 

συvόέει με τις υπάρχουσες δραστηριότητες. Βασικός άξογας 

διαχ(J)ρισμού των δραστηριοτί1των που συνδέονται με νέα ί1 υπάρχοντα 

προϊόντα και αγορές είναι η «παλαιότητά» τους. Η μήτρα του An:.off 
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βασικά προσφέρει την κατανόηση των γενικ(ί>ν κα.τηγορ1<ί)\1 επιλογί1ς 

νέων προϊόντων και νέων αγορών ( Πίνακας 6-2). 

ΠΙ~ΑΚΑΣ 6-2: ΜΗΤΡΑ ΠΡΟΪΟ:\ΤΟ~ ΑΓΟΡ~ ΤΟΥ Α~ OFF 

ΥΠΑΡΧΟ~ Πl'OIO:-J ί\ ε<> n ι>οJΟ>" 

Υπιι rχ<Ηισ<ι Qγςφcι Δ1τ.1σδιισ11 στΙ\\ ΑΊ,ψά Α \'Οπr11~η Πρ;>1<>\"Το; 

~ειι u-yopυ Α\·υπrvξη Αγορσ.; ΔιuC)οροπυιηση 

Μ ε τη «Στρατηγικ11 διείσδυσης στην αγορά» αναζητούνται τρόποι 

αύξιισης του μεριδίου της αγοράς για τα σημερινά προϊόντα της στις 

υπάρχουσες αγορές. Στη «Στρατηγικι) ανάπτυξης αγοράς» αναζητούνται 

νέες αγορές των οποίων τις ανάγκες θα μπορούσαν να ικανοποιιΊσου" 

τα υπάρχοντα προϊόντα. Κατά τη «Στρατηγική ανάπτυξης προϊόντος» 

αναπτύσσονται στρατηγικές ευρύτερης ανάπτυξης και βαθύ τερη; 

διείσδυσης αγορά. Η «~τρα τηγική ανάπτυξης μέσω 

διαφοροποίησης» έχει νόημα όταν μπορούν να βρεΟούv καλές ευκαιρίες 

έξω από τις παρούσες δρασ τηριότητες. Φυσικά καλ1Ί ευκαιρία είναι 

εκείνη όπου ο κλάδος είνα ι πάρα πολύ ελκυστικός και η εταιρεία 

διαθέ τ ει το απαραίτητο μ ίγμα επιχειρηματι κ<J)ν δυνάμ εων για να είναι 

επιτυχής. Τρεις εiναι οι τύποι δ ιαφοροποίησης που μπορούν να 

εξεταστούν. Η εταιρεία μπορεί να αναζητf1σε1 νέα προϊόντα που έχουν 

τεχνολογικές συνέργ ι ες ~Ί συνέργιες μάρκετινγκ με τις υπάρχουσες 

γρα μμές προϊόντων. ακόμα κι όταν τα προϊόντα βρίσκου\· ω·ταπόκριση 

από μια νέα κατηγορία πελατό)ν (Στρατηγικ1) ομόκεντρη.; 

διαφοροποίησης). Η εταιρεία μπορεί να αναζητι'1σει νέα προϊόντα τα 

οποία θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τους σημερινοί)ς πελάτες της παρ' 
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όλο που από τεχvολογικής απόψεως δεν έχοuν σχέση με τη σημερινή 

γραμμ1) προϊόντι•J\' (~τρατηγι...:ή οριζό,·τιας διαφοροποίησης). Τρίτον. η 

εταιρεία μπορεί να αναζητt)σει δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν 

καμία σχέση με τη σημεριν~'1 τεχνολογία της εταιρείας. τα σημερινά 

Πf)Οϊόντα τη.; t) τι.: σημερινές αγορές της (Στρατηγιι..:ή συσσωρευτιιαΊς 

όιαφοροποίησης). Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι μια 

εταιρεία μπορεί συστηματικά να εντοπίσει ευκαιρίες για νέες 

δραστηριότφες t.:άνοvτας χρ11ση του πλαισίου των συστημάτων 

μuρt.:ετινγκ, πρ<;>τα <ιναζητ(οντας τρόπους για να ε\•ισχύσει τη θέση της 

στις σημερινές αγορές προϊόντων (στο εσωτερικό και στο εξωτερικό), 

στη συνέχεια εξετάζο \1τας τρόπους για ολοι.:λ11ρωση προς τα πίσω. 

εμπ11ός ή οριζοντίως σε σχέση με τις σημερινές της οραστηριότητες 11.:αι 

τέι-ο.; α\•αζητcί)vτας t.:ερδοφόρες ευt.:αιρίες έξω από τις σημερινές της 

δι'αστηριότητες (Koιler, 199 J ). Με βάση αυτί1 την ανάλυση οι 

ελληνικές εταιρείες του δείγματος μπορεί να θεωρηθεί ότι εφαρμόζουν 

«~τρατηγική α\·άπτυξης αγοράς>) 11 «Στρατηγικ1i μέσω διαφοροποίησης)) 

εφόσον αvαπτί~σσουν τις δραστηριότητές τους σε νέες αγορές (όπως πχ. 

οι αγορές της νοτιοαvατολιι.:ής 1-υρ {ι)πης). Η στρατηγικ~'1 που κάθε 

εταιρεία εφαρμόζει βασίζεται σε διαφορετικές ανάγκες, κίνητρα και 

στόχοι>.: και επηρεάζει δραστικά την προς εφαρμογ1i στρατηγικ1i 

εξωτερικού μάρt.:ετινγκ. Σε εξέλ ι ξ 11 της προηγοίψε\·η ς μί1τρα.; ο Ansofϊ 

( 1987) χρησιμοποίησε έναν τρισδιάστατο κ:ί>β ο για τον t.:αθορ1σμό των 

στrατηγικών επ ιλογών . των κινήτρων ι..:αι τ ων ουσιαστικ6}\• 

μελλο\'τικώ\' στόχω\' μιας επιχείρησης. Η στρατηγιιο) επιλογι) αγορά.; 

της επιχείρησης καθορίζεται ( - χ~'1μα 6-1 ): 
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• Από το είδος των αγοραστικcον αναγκών ( 111arket nced). Γίν εται 

διαχωρισμός ανάμεσα σε υπάρχουσες και νέες αyοραστι κές 

ανάγκες. 

• Από τη γεωγραφία της αγοράς (rnaΓket geogl'aplιy}. Γίνεται 

διαχωρισμός ανάμεσα σε νέες και υπάρχουσες αγορές. δηλαδή 

δ~αχωρισμός ανάμεσα στις περιοχές 11 τα κράτη στα οποία η 

εταιρεία δραστηριοποιείται ιΊ σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί. 

• Από την τεχνολογία των προϊόντων/ υπηρεσιό)ν (pιΌdιι ct/ seι-vίce 

tecll!lology) που προσφέρει η επιχείρηση. Γίνεται διαχωρ ισμός με 

βάση την τεχνολογία των προϊόντων/ υπηρεσιών που προσφέρει η 

επιχείρηση σε προϊόντα/ υπηρεσίες βασισμένα σε νέα τεχνολογία 

11 όχι. 

~ΧΗ;\-1Α 6- Ι: Ο ΚΥΒΟ~ ΤΟΥ ANSOF'F 

ΓΙ 11Γ 11 · Ρ Α LI \\1 Ο D Α. 1 9 9 7 

Επιλογές μιας επιχείρησης μπορεί να είναι είτε να συνεχίσει να 

καλύπτει τις προϋπάρχουσες ανάγκες στις προϋπάρχουσες αγορές με 

την προϋπάρχουσα τεχνολογία, είτ ε να κινείται σε άλλο επίπεδο 
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πι)οσφέροvτας προϊόντα / υπηρεσίες βασισμένα στη '·έα τεχνολογία για 

\'α εξυπηρετιΊσουν τις ανάγ1'ες για νέα προϊόντα/υπηρεσίες σε νέες 

αγορές. Μεταξύ αυτών των δύο 1'αταστάσεων υπάρχουν διάφοροι 

πιθανοί συνδυασμοί με βάση τις τρεις διαστάσεις. Λαμβάνο\•τας υπόψη 

αυτές τις διαστιίσεις μπορεί να καθοριστεί η στρατηγικt'1 μάρκετινγκ 

-::ης. κάΟε επιχείρησης. Με βάση τον κύβο του ΑηsοΠ οι επιχειρ1;σεις 

του δείγματος με την παρουσία τους στις αγορές της νοτιοανατολικής 

Ι:Ξυρcί>πης μποροί>ν να καλύψουν το άνω επίπεδο του 1'ί>βοι~ εφόσον 

δραστηριοποιούνται σε νέες αγορές (ιηarket geograpl1y) στις οποίες 

προσφέρουν π11οϊόντα/ υπηρεσίες νέας προϋπάρχουσας 

τεχνολογίας( p ιΌd ιιcτ /sc1-vi ccs tcclιno 1 ogi cs) καλύπτοντας κ:α ι νούργιε.; 1Ί 

προϋπάρχουσες ανάγκες ( rnarkeι nccd). Στο ερωτηματολόγιο εξετάζεται 

το α\' οι ελληνικές επιχειριΊσεις διαφοροποιούν την πολιτική 

τμηματοποίησης και στόχευσης με την αξιολόγηση του εξιiς στοιχείου 

μάρκετινγι..:: 

ο «11 τμηματοποίηση και η στόχευση των αγορcοv διαφέρει από 

τι1,· Γ:λλάδα» 

6.5.3 Τοποθέτηση/Ροsίιίο11ίng 

Γιcι το Σιό>μιω ( 1999) «Τοποθέτηση» (posiιίoning) είναι η διαδικασία 

οιαφοροποίησης-όιαχωρισμού μιας επιχείρησης 1Ί ενός προϊόντος από 

τους αvταγω,•ιστές. πάνω σε πριtγματικές διαστάσεις, με τρόπο που η 

αγορά να προτιμά την επιχείρηση ti το προϊόν. Η τοποθέτηση βοηθά 

τους καταναλωτές να ενημερωθούν για τις πραγματικές διαφορές 
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ανάμεσα σε ανταγωνιστικά προϊό\•τα/ επιχειριiσει.; και συνεπ<ο,: 

μπορούν να επιλέt.ουν εκείνο το προϊόν/ επιχείρηση που του.; 

προσφέρει την μεγαλύτερη αξία. ~το ερωτιυιατολόγιο εξετάζεται το αν 

οι ελληνικές επ1χειρ1)σεις διαφοροποιοί~ν την πολιτικι) τοποθέτησης με 

την αξιολόγηση του εξής στοιχείου μάρκετινγκ: 

ο «Εφαρμόζεται διαφορετική τοποθέτηση (ρosirioning) στη 

νοτ 1οανατολ1 10Ί Ευρώπη από αυτι) στην Ελλάδα» 

[πίσης εξετάζεται ο τόπος σχεδιασμού της πολιτικι)ς μάρκετινγl\ της 

επιχείρησης με την αξιολόγ11ση των εξής προτάσεων: 

ο «Η στρατηγικ1Ί Μάρκετη·γκ σχεδιά~εται στο εξωτερικό.>> 

ο « 11 στρατηγιιο) και το πρόγραμμα \ι1άρκετινγκ σχεδιάζοvτω 

στην Ελλάδα.» 

6.6 Στρατηγικό Μάρκ ετινγ κ 

Προκειμένου να εφαρμοστεί η στρατηγική μ ι ας επιχείρησης θα πρέπει 

να μετατραπεί σε ένα υλοποιήσιμο πρόγραμμα μάρκετινγκ. κάτι που 

πραγματοποιείτα 1 μέσω του μίγματος μάρκετινγκ. Το μ ίγμα μάρκετινγκ 

α,·αφέρεται στο συνδυασμό τω\' λειτουργιcίη· του μάr1'ετινγκ. όπως 

είναι η δ ιαφ ι) μ ιση. η δια νο μ 1). 11 προcί)θ ηση πωλ ι)σεων και η τιμολό 

γηση. rια τη\• εφαρμογ1) μιας ολοκληρωμένης στρατηγικι)ς μf1ρκετινγκ 

προσδιορίζεται το βέλτιστο μίγμα δραστηριοτι)των μάρκετινγκ και 

συντονίζοντα1 τα στοιχεία του μίγματος μεταξύ τους. Τα στοιχείcι που 

349 



απαρτίζουν το μιγμα μάρκετινγκ είναι πολλά εκ των οποίων τα πλέον 

διαδεδομένα είναι γνωστά και ως τα 4P's (Πίνακας 6-3, Sl1api1·0, l 984): 

ΠΙ~ΑΙ~ΑΣ: 6-3: ΤΑ 4Ps ΤΟΥ \1JΓ\ΙΑΤΟΣ \ΙΑΡΚΕΤΙ:'\Γ~ 

ΠΡΟ Ι Ο:'\ l!HOdUCI) Δ Ι Α '>0\ΙΗ (llli!tf} 

~11σi.:r.u(IOH1. ~ς11π1111r.τι1ση. Ειδιι;fι Τύπο.; 1.cιτασ τ ήμαΗ1;, ι.:cιλ11ν11 ιιyορα;. π ολι τ ι~.:η 

χαρuι.;τηριστι"c.ι. F>{γυι~ σι1. αποθήκευ ση.; . ι;tρJη ηδιύμtσω\ 

ΠΡΟΒΟ.\11 r111·0 111orlo11) ΤΙ~1Η Ιιιrlςr1 

Διι19ημισι1. προσΝπιι.;i1 1ιr»λι1σ11. ιτροωΟ 11 σι1 1 ψι') 1ιι 01ληση.;. Όροι πληρ1ο1ιιi1.;. f..ινητρα. 

Π(ο)λησΜ•J\', οιμιοσιο τι1 τα Ε..:πr<•Jσει.; 

ΠΗΓΗ: Shιηιίrι> f/9/1./J 

Όλα τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ πρέπει να σχεδιάζονται έτσι 

ό)στε να δημιουργείται η επ ι θυ μητή τοποθέτηση του προϊόντος της 

επιχείρησης στην αγορά . Δυο σημα vτικές αρχές που πρέπει να δ ιέπουν 

όλα τα προγράμματα μάρκετινγκ γ ια τα προϊόντα είναι 01 εξι1ς 

( ~ ιcίηιιως, 1999): 

• Το κάθε ένα από τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ πρέπει να 

είναι συνεπές με τα υπόλοιπα, έτσι ώστε οι καταναλωτές της 

αγοράς στόχου να αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα την επ ιθυμητή 

τοποθέτηση του προϊόντος. 

• Τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ πρέπει να είναι συνεπt'1 με 

τις προσδοκίες της αγοράς-στόχου. 11 προσκόλληση στις δύο 

αυτές αρχές είναι καθοριστική για την επιτυχία του μάρκετινγκ 

της επιχείρησης. 

350 



6.6.1 Προϊόν 

ll αποτελεσματικότητα της γενικότερης πολιτικής μάρκετινγκ. όταν μια 

επιχείρηση αποφασίζει να εισέλθει σε μια νέα αγορά του εξωτερικού, 

εξαρτάται, μεταξύ τ<ον άλλων, από τον προσεκτ1κό σχεδιασμό της 

πολιτικί1ς προϊόντος η οποία παραμένει πάντα ένα από τα Ι\:αθοριστικά 

στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ. Για τον Πανηγυράκη ( l 999) 

αποφασιστικός παράγοντας στη δημιουργία μιας αποτελεσματικιiς 

πολ1τ1κί1ς προϊόντος στη διεθνί1 αγορά παραμένει η πpοσαρμογ1i του 

στις κοινωνικές/ πολιτιστι1Cές προτιμήσεις και τα οικονομη.:ά 

χαρακτηριστικά των διάφορων αγορών. ~το δtεθνές μάρκετινγκ. το 

εiδος των δραστηριοτ!1τιvν της επ ιχείρησης είνα ι εξίσου σημαντ ι κό με 

αυτό που έχει σχεδ1αστεί για την εθνική αγορά. αλλά ο καθορισμός 

αυτός είναι περισσότερο πολύπλοκος, αφού η απόφαση θα πρέπει να 

ληφθεί για κάθε μια από τις αγορές του εξωτερικού. Δεν αποι-:λείο,·ται 

οι διαφορετιι-:ές εμπορ ικ έ.; δραστηριότητες σε κάθε αγορά που 

λειτουργεί η επιχείρηση. αλλά με μια μο,·αδικότητα στην έκταση και 

στο είδος της επιχειρηματικής της εικόνας η οποία απορρέει από την 

τοποθέτηση της ίδιας και του προϊόντος τ11ς στις αγορές. Οι αποφάσεις 

για το είδος των προϊόντων στις αγορές του εξωτερικοί~ που 

επηρεάζουν την εξαγωγικϊ1 αποτελεσματικότητα αναφέρονται στην 

έκταση διαφοροποiησης ή προσαρμογ1ις των προϊόντων σε εθνικές 

ιδιαιτερότητες, στη σημασία που δίνεται στο σχεδιασμό των προϊόντων. 

καθό)ς και στη δραστη11ιότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων. 
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Υπάρχουν περιπτcοσεις που η εξαγωγικ11 επιχείρηση αποφασίζει να μη 

διαφοροποιιίσει το προϊόν ανάλογα με τη συγκεκριμένη εξαγωγική 

αγορά, αλλά να απευθυνθεί με το ίδιο σε όλες τις υπάρχουσες και 

πιθανές αγορές χωρίς να αλλάξει το μίγμα μάρκετινγκ (τιμ~), διανομ1i 

ι-:αι προώθηση). Κατ' αυτόν τον τρόπο η εξαγωγική επιχείρηση 

βασίζεται στα κοινά χαρακτηριστικά των αγοραστcον και δε δίνει 

σημασία στις διαφοροποιήσε ις τους, αφού με την πολιτικ1) αυτί1 

αποβλέπει στην ικα,·οποίηση του μέσου καταναλωτ1). Η πολιτικι1 αυτή 

βρίσι-.:ει ευρεία υποστ1)ριξη κυρίως από τα στελέχη παραγωγί1ς, που 

uποβλέπουν σε οικονομίες κλίμαι-:ας που συχνά επιτυγχάνοντα ι . Η 

τυποποίηση, εκτός των οικονομιών κλίμακας που επιφέρει στην 

παραγωγι), επιτυγχάνει και μια πιθαν1) μείωση του κόστους διανομι1ς 

του προϊόντος, επ ι βάλλοντας τη χρησιμοποίηση μαζικών καναλιών 

δια,·ομιiς. Αυτό έχει ως επακόλουθο, μεγαλύτερη ευκολία στη διοίι-:ηση 

των αποθεμάτων και χαμηλότερο κόστος προώθησης ανά μονάδα 

προϊόντος. αφού επιτυγχάνονται εκπτώσεις λόγω της ευρείας χρ1iσης 

των μαζιι-:ών μέσων ενημέρωσης. Με τη μη διαφοροποίηση του 

προϊόντος αποφεύγονται τα επιπρόσθετα κόστη σχεδιασμού, ανάπτυξης 

και εφαρμογί1ς διαφορετιι-:ών στρατηγικcί)ν μάρκετινγκ. 

Τα πλεονεκτιiματα της μη διαφοροποίησης είναι τα παρακάτω 

( Πανηγυρακης, 1999) 

• Οικονομίες κλίμυ.κας στη1• παραγωγ ιί. Είναι φανερό ότι η 

τυποποίηση επιφέρει σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα στην 

περίπτωση μακροχρόνιας παραγωγί1ς του προϊόντος σε μια 
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ορισμέ,·η παραγωγικιi μο,•άδα. Το πλεονέκτημα αυτό θα αρχίσει 

να φθίνει όσο αυξάνονται 01 μονάδες παραγωγής στις 

διαφορετικές χcορες του εξωτερικού (αύξηση των σταθερ<;>ν 

δαπανcον, μείωση της καμπύλης εμπειρίας) ή όταν το άριστο 

μέγεθος της δεδομένης παραγωγικf1ς μονάδας αντιπροσωπεύει 

μόνο ένα μέρος της παγκόσμιας ζ~τησης. πράγμα που συνήθως 

οδηγεί στην ανάγκη μεγαλύτερης διαφοροποίησης. 

• Ο1κο,·υμίε.; στφ· Έρευνα και Α~·άπτυξη. Το γεγονός ότι 

προσφέρεται το ίδιο προϊόν σ' όλες τις αγορές του εξωτερικού 

αφαιρεί την ανάγκη προσαρμογ11ς και διαφοροποίησης του στις 

διαφορετικές εθνικές προτιμιΊσεις, πράγμα που συνήθως 

αποδεσμεύει μεγαλύτερους πόρους για την ανάπτυξη νέων 

προϊόντω\'. 

• Οικοl'ομiε; στο ;ιε,·τκότερο προί>πολογισμό του προγρiι.μμαmι; 

μ(ί.ρκετιV)'κ. 11 ύπαρξη τυποποιημένων προϊόντων οδηγεί συνί1Οως 

σε οικονομίες κλίμακας στο πρόγραμμα υποστιiριξης μάρκετινγκ. 

• Η κινητικότητα τωιι αγοραστrvν. Η τυποποίηση του προϊόντο; 

είναι ένα σημαντιι-:ό πλεονέκτημα όταν απευθύνεται σε διεθνέ.; 

κοινό που χαρακτηρίζεται από μεγάλη κι,·ητικότητα και συμβάλει 

στη συνεχ1Ί προτίμηση του. 

• Η εικ6,·α της χlvpας προέλευση;. Τα τυποποιημένα προϊόντα 

κρατούν εύκολα το χαρακτ~iρα της εικόνας προέλευσης σης 

χιορες του εξωτερικού που διατίθενται. 

• Βτομηχαντκά προϊό\1τα. 11 τυποποίηση είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικ1i για β1ομηχαν1κά προϊόντα με ιδιαίτερες τεχνη:ές 
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προδιαγραφές και που, λόγω της φ(ισης του.;, δεν απαιτούν 

προσαρμογές στις ιδιαίτερες συνθ1Ίκες της αγοράς του 

εξωτερικού. 

• .lειτουρ;•ία μέσω εξαγωί'(;;, .. Τα τυποποιημένα προϊόντα βοηθού\' 

μια επιχείρηση στην εξαγωγικ11 της προσπάθεια. uφού μπορεί \'ιt 

αποφύγει τις αγορές εκείνες που απαιτούν προσαρμογές. 

επι κ:εντρcί>νοντας την προσοχ1Ί της σε αγορές που δεν επιβάλλουν 

ιδιαίτερες μετατροπές. 

Από την άλλη πλευρά η στρατηγική του διαφοροποιημl:ι·ου μ(~ρκετιι-;,ικ 

εκφράζει μια άλλη φιλοσοφία, σύμφωνα με την οποία 11 επιχείρηση 

κατορθώνει να κυριαρχ11σε1 σε ένα μεγάλο τμ!ηια της αγοράς του 

εσωτερικού και του εξωτερικού παράγο,·τας και διαθέτοντας 

διαφορετικά προϊόντα, με διαφορετιι..:ό όνομα. που αποβλέπουν στην 

1κανοποί11σι1 των αναγκών διαφορετικών τμημάτων της αγοράς. -το 

ερωτηματολόγιο εξετάζεται το αν 01 ελληνικέ.; επιχειρ1)σεις 

διαφοροποιούν το προϊόν τους με την αξιολόγηση των εξ11ς: 

ο «Υπάρχει ποιοτικιΊ διαφοροποίηση των προϊό,·των μας στο 

εξ(ο)τ ερ ι κό. » 

ο «Χρησιμοποιούνται διαφορετικές επωνυμίες στις χ, ώρες της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης.» 

6.6.2 Τιμ1i 

Οι αποφάσεις για την τιμολογιακ:1) πολιτικ11 που αιωλουθείται 

εναρμονίζονται με ι'>λα τα υπόλοιπα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ. 
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έτσι ώστε όλα μαζί vα αποτελούν ένα συνεπές και αποδοτικό 

πρόγραμμα μάρκετινγκ. Η τιμ11. επίσης. αντιπροσωπεύει τα χρίυιατα 

που εισπράττονται από την πώληση μιας μονάδας του προϊόντος η 

οποία καθορίζει εάν, και σε ποιο βαθμό η πc;)ληση είναι επικερδι)ς. Η 

τιμ~ αποτελεί στοιχείο - κλειδί του μίγματος μάρκετινγκ. λόγω του ότι 

συνδέεται άμεσα με την παραγωγί1 των συ,•ολικ(ον εσόδων και 

επομένως έχει άμεση επίδραση στα κέρδη της επιχείρησης. Ότα\' 

καθορίζονται 01 τιμές των προϊόντων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

το μίγμα μάρκετινγκ ως σύνολο. Η τιμ1) είναι έ\'α από τα στοιχεία του 

μίγματος μάρκετινγκ που πρέπει να λειτουργούν αποτελεσματιι-:ά ως 

έ\'α ολοκληρωμέ,·ο σί>στημα για την επιτυχία των στόχων μάρκετινγκ. 

Οι σχεδιαστές της εξαγωγικ1)ς πολιτικ11ς λαμβάνουν την τιμή ως ένα 

από τα εργαλεία του μάρκετινγκ για την επίτευξη των επιχειρηματικό)\• 

στόχων σε μια δεδομένη αγορά γιατί είναι η μοναδική μεταβλητή του 

μίγματος μάρκετινγκ που αποδίδει εισόδημα στην επιχείρηση . καθcί)ς 

όλες οι άλλες μεταβλητές του μίγματος συνεπ<ιγονται κόστος. Η τιμ~) 

αποτελεί μια από τις πιο αντιληπτές μεταβλητές του μίγματος 

μάρι-:ετινγκ, στην οποία αποδίδεται συν1)θως η μεγαλί)τερη σημασία. Η 

τψ1Ί ως συστατιι-:ό στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα τοποθέτησης του προϊόντος. κάτι που λαμβάνετα ι 

σοβαρά υπόψη στη διαδικασία τιμολόγησης. Σύμφωνα με το Σιώμκο 

( 1999) για την τιμολόγηση λαμβάνονται υπόψη τρεις παράγοντες 

γνωστοί κ:αι ως τα 3 C's: Costs (κόστη) - Conψetition (ανταγωνισμός) 

- CustoιηeI νalιιe (αξία προϊόντος για τον καταναλωτή). Οι αποφάσεις 

για την τιμολόγηση πρέπει να συμβαδίζουν με τα υπόλοιπα στοιχεία 
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του μίγματος μάρκετινγκ. Το ενδιαφέρον των αγοραστcί)ν σχετικά με 

την τιμ1i συνδέεται με τις προσδοκίες για την ικανοποίηση •1 τη 

χρησιμότητα που θα επιφέρει άμεσα το προϊόν. Οι αγοραστές 

αποφασίζουν για το αν και κατά πόσο η χρησιμότητα που αποφέρει μια 

συναλλαγή αξίζει την αγοραστική δύναμη που θυσιάζεται. Για τη 

μεγάλη πλειοψηφία των προϊόντων , η τιμ11 πrοσδιορίζεται από την 

εξαγωγ ιι-:11 επιχείρηση και μπορεί να επιδράσει σημαντικά όχι μόνο στο 

ύψος του εξαγωγιι-:ού όγκου . αλλά και στο αντίστοιχο επίπεδο κέρδους. 

Οι εξαγωγείς που διαθέτουν τα προϊόντα τους ταυτόχρονα σε 

δ ιαφορετικές χ<ί)ρες του εξωτερικού πρέπει να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα της τιμ ι)ς με βάση τρία κύρια σημεία: 

• Καθορισμός του συγκεκριμένου συνολικού κόστους εξαγωγ11ς 

• Προσδιορισμός της τιμi1ς πcολησης στην αγορά του εξωτερικού 

• Προσδιορισμός της τψολογιακ11ς πολιτικ1)ς για το σύνολο των 

αγορ<ί)ν του εξωτερικού 

~ο διεθνές μάρκετινγκ δεν υπάρχει ομοφωνία για το εάν και σε ποιο 

βαθμό, μια επιχείρηση επιβάλλεται στο διεθν1Ί χώρο να εφαρμόζει 

διαφοροποιημένη ή τυποποιημένη τιμολογιακι'1 πολιτικ 1). Η απάντηση 

στο ει)ιί>τημα αυτό. επηρεάζεται από μια σειρά νομικών. θεσμικcον και 

οικονομικcον παραγόντων. Ενώ η οικοvομικ1i θεωρία τάσσεται υπέρ της 

δ ιαφοροπο ιημένης τιμολογιακι)ς πολιτικής, για να προσαρμόζεται η 

πολιτικι'1 της επιχείρησης στις ιδιαιτερότητες της ζι'μησης της 1'.:<ίθε 

αγορ<iς του εξωτερικού, στην πράξη, η πολιτικι'1 αυτιi θα μπορούσε να 

θεωρηθεί στη μητρι κτi χώρα ως προσπάθεια τοποθέτησης πλεονάζοντος 

356 



προϊόντος σrο εξωτερικό και ως αθέμιτο; ανταγωνισμός στις 

επιχειρήσεις μιας ξένης χ6ψα.;. Σύμφωνα με την επιχειρηματ~ κti 

πρακτικΙ1 υπάρχουν τέσσερις κύριες μέθοδοι διεθνούς τιμολογιακιiς 

πολιτικής: η ομοιογεν1;ς, η διαφοροποιημένη. η ενδιάμεση και η 

υποτιμολόγηση/ dιιnψίηg (Πανηγυράκης. 1999). Με την εφαρμογί1 μη 

διαφοροποιημένης τψολογ1ακi1ς πολιτικής επιβάλλεται μια ομοιόμορφη 

πολιτικtΊ σ' όλες τις αγορές του εξωτερικού, ανεξάρτητα από την 

ιδιαιτερότητα ή τις τοπικές διαφοροποιi1σε1ς της ελαστικότητας της 

ζ1ίτησης του προϊόντος. ~την τιμi1 αυτή προστίθενται οι δασμοί 

εισαγωγ1)ς και το κόστος μεταφοράς του προϊόντος. Το κυριότερο 

πλεονέκτημα της πολιτικr1ς αυτf1ς εί\'αι η ευκολία τη.; εφαρμογι1ς τη.;, 

αφού δεν απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη tί ανάλυση του αvταγωνιστιι..:ού 

περιβάλλοντος και των γενικότερων συνθηκών της αγοράς. Το 

r..:υριότερο μειο\·έκτημα είναι ότι ακριβcος λόγω της έλλειψης ιδιαίτερης 

ανάλυσης των συνθηκών της αγοράς του εξωτεριιωύ η συγκεκριμένι1 

μέθοδος δεν οδηγεί στη μεγιστοποίηση των κερδώ\' της επ1χείρησι1ς 

στην κάθε αγορά. Από την άλλη πλευρά τα δύο τρίτα των 

καταvαλωτιι-:cοv επιχειρήσεων και το 50% των βιομηχαvικci)\• 

εξαγωγικών επιχεφ11σεω\' φαίνεται ότι εφαρμόζουν στη πράξη τη 

διαφοροποιημένη τιμολογιακ1) πολιτικ11 (llανηγυράκης, 1999). Η 

μέθοδος αυτi1 επιτρέπει στη διεθνr1 επιχείρηση ή στις θυγατρικές της να 

διαφοροποιούν την τιμολογιακ1Ί τους πολιτικι1 ανάλογα με τις ειδικές 

συνθ11κες που επικρατούν στις διεθνείς αγορές. Μειονέκτημα αuη)ς της 

πολιτικής, που θεωρητικά μπορεί να οδηγΙ1σει σε υψηλότερα κέρδη, 

είναι η πιθανΙ1 δυνατότητα παρεμβολής παρασιτικ(;)ν επιχειρι)σεων που 
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αγοράζουν σε χαμ ηλ1i τιμή σε μια αγορά για να διαθέσουν τα ίδια 

προϊόντα, σε υψηλότερη τιμ1;. σε κάποια άλλη. Στο ερωτηματολόγιο 

εξετάζεται το αν οι ελληνικές επιχειρί1σεις διαφοροποιούν την 

τιμολογιακή τους πολιτική με την αξιολόγηση των εξ1iς: 

ο «Δεν υπάρχει διαφοροποίηση της τιμολογιακ1iς μας πολ~τικής 

στο εξωτερικό» 

ο «Υπάρχει ουσιαστ ι κή διαφοροποίηση της τιμολογιακ1Ίς μας 

πολιτικής από χώρα σε χώρα» 

Όπως θα φανεί στην ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου οι 

ελληνικές επιχειρi1σεις για την κατάρτιση της τιμολογιακ1iς τους 

πολιτ1κϊ1ς λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες των αγορό)ν της 

νοτιανατολικι;ς Ευrό)πης και προσαρμόζουν τις τιμές τους 

αι-:ολουθόη·τα.; διαφοροποιημένη τιμολογιαι-:ή πολιτικ1i. 

6 .6. 3 Επικο ινωνιακί1 πολιτικιΊ 

[] επιχειρηματικι'1 επικοινωνία, για να είναι αντιληπτ1Ί από τους 

ι..:αταναλωτές Ι\αι να φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

παρουσιά ~εται συχνά υπό τη μορφιi ενός συγκεκριμένου μηνύματος που 

μεταβιβάζεται στους κατα\·αλωτές διαμέσου των Μέσων Μαζικιiς 

Επιι-:οινωνίας. Οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η 

προσωπική πώληση, που περιλαμβύ.νε ι την προc;)οηση και την 

επιχειρηματολογία από τους πωλητές . ενισχύουν την επικοινωνιακιi 

προωθητιιαi 1Ί τη διαφημιστικι'1 παρουσία του προϊόντος και του 

παρέχουν την απαραίτητη δύναμη της πειθούς που οδηγεί στην αγορά 

του. Η επ ι κοινωνία με το αγοραστικό κοινό, αποτελεί μια αναγι-:αιότητα 
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για την επιχείp11ση για τη γνωστοποίηση των προϊόντων της. Η 

επικοινωνία μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην επίτευξη τω,· 

στόχων μάρκετινγκ με την πραγματοποίηση συγκεκριμένων 

αποτελεσμάτων αφού η βασι κ1) της λειτουργία παραμένει η 

γνωστοποίηση της ύπαρξης των ωφέλιμων συμβολικών 

χαρακτηριστικό)ν ενός προϊόντος στους πιθανούς αγοραστές. Η 

επίτευξη αυτοί1 του επικοινωνια κού στόχου πραγματοποιείται κυρίως 

με τη διαφ11μιση και τα μέσα μαζ ι κής ενημέρωσης. καθcί)ς και με τη 

χρησιμοποίηση άλλων μορφcί)ν προcοθησης. Ουσιαστικά, η διαδικασία 

αυτή δεν είναι τίποτε άλλο από ένα μέσο αύξησης των πωλ11σεων και 

των κερδc'ον. Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει τον τρόπο 

με τον οποίο πρέπει να δράσει ο διοικητής προϊόντος προκειμένου να 

δημιουρΊήσει την επιθυμητ11 ειι-.:ό ,•α για την επωνυμία του μ~σω της 

επικοινωνίας, καθcος κα ι τα σημεία στα οποία οφείλει να οc\)σει 

ιδιαίτερη σημασία. Η επιχειρηματικ11 επικοινωνία, το μίγμα 

επικοινωνίας, αποτελείται από τα εξ1)ς τέσσερα βασικά στοιχεία: 

διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προώθηση πωλήσεων και προσωπικές 

πωλήσεις. Το κάθε ένα από αυτά έρχεται να ενισχύσει τα άλλα και να 

υποστηρίξει τη γενικότερη εικόνα του προϊόντος 1) της υπηρεσίας που 

προσφέρει η επιχείρηση. ΙΙιο συγκεκριμένα: 

6.6.4 Διαφ11μ1ση 

11 διαφήμιση απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο Κ()ινό-στόχ<> το οποίο 

περιλαμβάνει τους τωρ1νούς και τους δυνητικούς αγοραστές. Η 

διαφι)μιση είναι σκόπιμο να εστιάζει την προσοχή της στα άτομα που 
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έχουν κάποιο ενδ ιαφέρον για την επιχείρηση και τα προϊόντα 1) τις 

υπηρεσίες της. Αποτελεί ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό στοιχείο της 

πολιτικ~'1ς προώθησης της επιχείρησης ειδικά για τα καταναλωτικά 

προϊόντα. αφού για τα βιομηχα\'Ικά αγαθά διαδραματίζει λιγότερο 

σημαντικό ρόλο. Στην περίπτωση της διεθνούς διαφ1iμ ισης υπάρχουν 

δύο κίφια στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

• ο βαθμός που θα πρέπε ι να δοθεί διεθνές ή εθνικό βάρος στη 

διαφημιστικ1i προσπάθε ια 

• η φύση ι-.:αι ποιο το περιεχόμενο της κάθε διαφ11μισης 

Η διαφημιστικιΊ εκστρατεία ενός προϊόντος 11 μιας επιχείρησης, μπορεί 

να πάρει δύο μορφές . Τυποποιημέ\•η κα ι δ ιαφοροποιημένη. Η 

τυποποιημένη διαφ ιυιιστική εκστρατεία περιλαμβάνει την εκτέλεση της 

ίδιας σειράς διαφ ημίσεων σε πολλές χώρες ταυτόχρονα με μικρές 

παι1αλλαγές, που περιλαμβάνουν συνήθως τη μετάφραση του 

διαφημιστικού μηνίψατος στη γλώσσα της ξένης αγοράς. Διάφορες 

αδυναμίες της τυποποιημένης διαφημιστικ1Ίς εκστρατείας, όπως 

γλωσσικά και θεσμικά εμπόδια επ ιβάλλουν στις επιχειρήσεις πολλές 

οορές την προσαρμογ1) της διαφημιστικ1)ς τους εκστρατείας στην κάθε 

αγορά. 

6.6.5 Προ<ί>θηση llωλήσεων 

Η προώθηση πωλήσεων περιλαμβάνει όλες τις μορφές προώθησης που 

βασίζΟ\'tαι σε ο ικονομικά κίνητρα και αποβλέπουν στην προβολ1) του 

προϊόντος. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές προc:)θησης, όπως τεχνικές 
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πrο<ί.>θησης προς τους καταναλωτές (πχ δείγματα, κουπόνια), τεχνικές 

προώΟησης προς τις επιχειρήσεις . τεχνικές προώθ11σης προς τις ομάδες 

που επηρεάζουν την αγοι)ά. 

6.6.6 Προσωπι κές Πωλήσεις 

Η προσωπική πώληση βασίζεται στr1ν προσωπικ1Ί επικοη·ωνία ανάμεσα 

στον πωλητ11 της επιχείρησης και τον πελάτη. Γι' αυτό και 

αντιπαραβάλλεται στην απρόσωπη μαζικ1Ί επικοινωνία που προcτφέρουv 

η διαφ1Ίμιση και 11 προ<;)θηση των πωλήσεων. 

6.6. 7 Δημόσιες Σχέσεις 

01 δημόσιες σχέσεις αποσκοπούν στο να γνωστοποιf1σουν τη\' ύπαρξη 

της επιχείρησης και να προβάλλουν τον κοινωνικό της ρόλο σε ένα 

ευρύτερο κοινό, το οποίο δεν εμπλέκεται άμεσα με τα προϊόντα της 

επιχείρησης. Είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων εκείνων της 

επιχείρησης που αποβλέπου\' στη δημιουργία και διατ1Ίρηση μιας 

ευνοϊκ11ς εικόνας από πλευράς του κοινού. 

~το ερωτηματολόγιο εξετάζεται το αν οι ελλφ·ικές επιχειρi1σει.; 

διαφοροποιούν την επικοινωνιακ1Ί τους πολιτικ1Ί με την αξιολόγηση 

των εξ1'1ς: 

ο «Υπάρχει διαφοροποίηση της επικοινωνιακ11ς μα.; πολιτικ11ς ανά 

χώρα.» 

ο «Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην επικοινωνια10'1 μας πολιτ ι κι'μ> 
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6.6.8 Διανομιi 

Η όιανομί1 περιλαμβάνει τη διαδικασία εξασφάλισης παραγγελιcί>ν από 

τους ξένους αγοραστές, την παράδοση των προϊόντων σε καλ1) 

κατάσταση, στον καθορισμένο χρόνο και τη λήψη της ανάλογης 

πλ11ρωμί1ς. Η επιτυχής διεξαγωγή αυτού του σταδίου εγγυάται τη 

σωστ11 παρακολοίιθηση της εξαγωγικ1iς δ ιαδικασίας, τη σωστ~'1 συλλογή 

των απαραίτητων εγγράφων και τραπεζικών διαδιl\ασι<ί)ν. Από αυτό το 

στάδιο του μίγματος μάρκετινγκ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία 

1i η αποτυχία της εξαγωγικ1iς λειτουργίας. Οι κυριότεροι τύποι 

διανομέων είναι οι εξ1iς: 

• Αντιπρόσωποι / Πράκτορες: Π ωλοί>ν το προϊόν 1) την υπηρεσία και 

δεν κρατούν αποθέματα, αλλά απλώς μεταβιβάζουν παραγγελίες στον 

παραγωγό. 

• Χονδρέμποροι: llαραλαμβάνουν το φυσικό προϊόν και στη συνέχεια 

το μεταπωλούν σε λιανέμπορους. 

Λιανέμποροι: Παραλαμβάνουν το προϊόν, το αποθηκεύουν και το 

διαθέτουν στον τελικό καταναλωτ11. 

Η πιο συνηθισμένη πολιτικ1i είναι αυτί1 της δημιουργίας του Μικτού 

Δικτύου, όπου ο διοικ11τής προϊόντος χρησιμοποιεί μια ποικιλία 

διανομέων, ανάλογα με την περίπτωση που α\'τψετωπίζει 

(Πανηγυράκης, 1999). Οι αγορές του εξωτερικού δεν είναι μόνο 

γεωγραφι1'ά απομακρυσμέ\'ες από την εθνικ11 αγορά . αλλά διαφέρουν 

από αυτ1;, αφοίι χαρακτηρίζο\'ται από τ11ν κυριαρχία διαφορετικι;,ν 

περιβαλλοντολογι....:ών συνθηκών σε σχέση με αυτές της εθνικ1iς αγοράς 
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(νομικό. πολιτιστικό. τεχνολογικό. πολιτικό. οικονομικό περιβάλλον). 

Οι διαφορές μεταξί) της αγοράς του εξωτερικού και της εθνικl1ς αγοράς 

εiναι συv ι; Θως το κυριότερο εμπόδ ιο που αντιμετωπίζει το στέλεχος του 

διεθνούς μάρκετη·γκ, στην εξαγωγή προϊόντων. Οι αποφάσεις διανομ11ς 

προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού είναι ένα μέρος τοu 

προγράμματος διεθνούς μάρκετινγκ. Η διαδικασία λτiψης αποφάσεω\• 

για τη διανομή προϊό,·των στο διεθνή χώρο είναι η ίδια. όπως και στην 

εθνι1αi αγορά. Η κύρια διαφορά όμως για τις αποφάσεις διανομιiς στην 

αγορά του εξωτερικοί> από αυτές της εθνικιi ς αγοράς, οφείλεται στψ· 

πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος. Η πολυπλοκότητα αυτή επιβάλλει 

συνί1θως στον εξαγωγέα να σχεδιάσει και να λει τουργ1;σει ξεχωριστϊι 

κανάλια διανομής γ ια τα προϊόντα του σε κάθε μια από τις αγορές του 

εξωτερικού (Slatel'.1978) που να ανταποκρίνονται με επ ιτ υχία στις 

εθνικές ιδιομορφίες (πολιτιστικές, νομικές, κλιματολογικές κ.λπ.). Κατ' 

αυτόν τον τρόπο η ανάγκη σχεδιασμού και λειτουργίας διαφορετικ<ί)ν 

καναλιώ,• σε κάθε αγορά του εξωτερικού οδηγεί σε αδυναμία 

μεταφοράς των ιδίων τεχνικό)ν μεθόδων δ10ίκησης της δ ιανομής σε 

δ ιεθνές επίπεδο. Π ολλές φορές τα κριτ~iρια επ1λογ1iς συνεργατci>ν 

εξαρτcί)\ιται από την ι-:άθε περίπτωση. Έτσι, η επιλογ1i ενδιαμέσων από 

τον κατασκευαστ~), περιορίζεται σε ένα μικρό αριθμό πιθαν<ί>ν 

συνεργατών που καθορίζεται από το μέγεθος των δραστηριοτί1των τους. 

τη γεωγραφική κάλυψη που διαθέτουν και τη φύση των εμπορικό)ν του.; 

δραστηριοη;των. Σε άλλες περιπτ<ί>σεις ο αριθμός. το μέγεθος και 11 

γεωγραφικ1i συγκέντρωση τ(ι)ν πελατc;)ν έχουν μια άμεση επίδραση στο 

σχεδιασμό του καναλιού. Η φύση του ανταγωνισμού. η εξαγωγικr1 
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εμπειρία και ο τρόπος διοίκησης μπορούν να επηρεάζουν με τον τρόπο 

τους την τελικtΊ επιλογι1 του καναλιού διανομής. Οι συγκεκριμένοι 

παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή είναι οι διαθέσιμοι 

πόροι και το μέγεθος της επιχείρησης, οι στόχοι της επιχείρησης και το 

στρατηγικό πρόγραμμα μάρκετινγκ. ο βαθμός ανταγωνισμού στη,· 

αγορά του εξωτερικού, ο αριθμός των προϊόντων και η τεχνολογικ1Ί 

τους πολυπλοκότητα, η δυνατότητα έκθεσης στους καταναλωτές-στόχο 

του εξωτερικοί> και το μέθοδος εισόδου στην αγορά 

(Ιlα\'ηγυρά.κης, ι 999). 1 Ι ιο συγκεκριμένα: 

• Οι διαθέσιμοι πόροι και το μέγεθος της επιχείρησης. Μια 

επιχείρηση που επιτυγχάνει τη δ ιάθεση των προϊόντων της σε 

αγορές του εξωτερικού, συν1Ίθως, έχει επενδύσει σημαντικούς 

πόρους στην παραγωγ11 τους, στην επιχειρηματικ1Ί της εικόνα και 

την ποιότητα του επιπέδου των στελεχ<ον της. Επιπλέον, διαθέτει 

σημαντ1κί1 πείρα σε θέματα διεθνών συναλλαγcον και εμπορίου 

προϊόντων. παράγοντες που βοηθούν αποφασιστικά πολλές φορές 

στην αντιμετcοπιση διαφορετικών εμποδίων που μπορεί να 

αντιμετωπίσει κατά την είσοδο της σε νέες αγορές του 

εξωτερικού. 1 α παραπάνω χαρακτηριστικά δίνουν ένα συγκριτικό 

πλεο,•έκτημα στις μεγάλες σε μέγεθος και πόρους επιχειρ1Ίσεις 

γω την αποτελεσματικί1 επιλογi1 του διεθνούς καναλιού 

διανομής. ΑντίΟετα, οι μικρές και μεσαίου μεγέΟους επιχειρ1Ίσεις 

δεν έχουν τις ίδιες ε;τιλογές. αφού δεσμεύονται από την ύπαρξη 

περιορισμένων πόρων, την αδυναμία δανεισμού και την έλλειψη 
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του ι-.:ατάJ.ληλου στελεχιακού δυναμιι-.:ού ποιι απαιτείται στη όιε

ο,·i1 παρουσία τους. Η ι-.:αλύτερη λύση που ενδείκνυται σ' αυηiν 

τη\• περίπτ(ι)ση και ενδιαφέρει τις ελληνι κε.: επιχειρ1)σει.; που 

χαρακτηρίζο\·ται συνi1θως από μικρό μέγεθος. είναι η συνεργασία 

με άλλους παραγωγούς ~ ενδιαμέσους που έχοuv την αναγκαία 

πείρα και πόρους που απαιτοίη·ται για τ11ν αντιμετ<uπιση όλων 

των δυσκολιών που συνδέονται με τη διανομi1 τους στο 

εξωτερικό. Η τελικi1 απόφαση επιλογ1)ς του καναλιού διανομi1ς 

για τα πrοϊό,1 τα της επιχείρησης στο εξ(ιηει)ικι1. λαμβά,·εται 

συνtiθως από τον υπεύθυνο εξαγωγό>ν. αφού αναλί1σει την 

παραγωγι..:1i της δυνατότητα. τη δυνατότητα πραγματοποίηση.; 

Π(ι)λr)σεων στο εξωτερικό. το ύyος της αναγ1ωία.; επέ,·δυσης. την 

α\•άγ..:η πrοσαρμογό)\· στο προϊόν 11 στο είδος της υποστιiριξης 

μάρκετινγκ του προϊόντος στη συγ..:εκριμένη αγορά. 

• Οι επιχειρηματικοί στόχοι και το στρατηγικδ πρδ·/ραμμα 

μ(ι.ρκετι ,·γκ. Οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με διάφορες 

επιχειρηματιι-:ές διεργασίες όπως είναι η επιλογιi των αγορc;>ν, ο 

χρονικός προσδιορισμός τω\' δραστηριοτιiτων. τα αναμενόμενα 

zρηματοοικονομιι-:ά αποτελέσματα και η τω,τικ1'1 μάρι-:ετινγκ . 

.Cίναι σημαντικό. στην επιλογή του καναλιού όιανομ1iς. να 

ι.ηφθεί υπ' όyη η ευελιξία. να υπάρχει όηλαδή η δυνατότητα 

αλλαγ1iς μετά από μεριι-:ά χρόνια i1 η δυνατότητα. για νέε.; 

επιλογές. Ενα.; ακόμ 11 σημαντικός παράγοντα-: είναι το είδο.: και 

ο χαραι-:τι'1ρας της συγκεκριμένης αγοράς του εξωτερικού. Γι' 

αυτόν το λόγο πρέπει το στέλεχο.; που επιλέγει το ι-:α\•άλι να 
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διαθέτει μια μελέτη έρευνας αγοράς για \'α έχ,ει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που μπορεί να το\' βοηθήσουν στην 

απόφασί1 του. 

• Ο βαθμό.,· του α\·ταγω\·ισμοίJ στη\' rι.;.ιοριί το υ εξωτερικοι'ι. Εδcί> 

επιβάλλεται λεπτομερ11ς μελέτη του ανταγωνισμού. των τάσεων 

και εξει.iξεωv που συνδέονται με την αγορά του εξωτερικού. 

Είναι χρ11σιμο πολλές φορές η ανάλυση αυη1 να συνδέεται με τη 

συγι..:ει..:ρψέ\•η πολιτικi1 τη.; χ<;)ρας προς τα εισαγόμενα και προ.; 

τα κυριότερα υποκατάστατα προϊόντα. 

• Ο αριθμδ; τω\· προϊόvτω,, που εξάγοπω κω η τεχνο/.ογικιί του; 

πο/.υπJ.οκότητα. Όσο περισσότερο τεχνολογικά πολύπλοκο είναι 

το προϊόν. τόσο απαιτείται η επιλογ11 ενός αυστηρότερα 

εξειδη:ευμένου ιωναλιού διανομι'1ς . αφοί~ είνα ι απαραίτητη η 

ύπαρξη ε"διαμέσων με ιδιαίτερη εκπαίδευση . Πολλές φορές η 

επιλογt) του ι..:αναλιού γίνετα ι σε συνάρτηση με το βαθμό 

εμπειρία.; του διανομέα που θα πρέπει να συνδέεται με την 

εικό\'α του εξαγωγέα. ~πάνια. θα επιλεχθεί ένας διανομέας που 

εμπορε6εται προϊόντα που είνα ι ανταγωνιστικά με αυτύ του 

εξαγωγf.α. 

• Η δι)\·ατότητα έκθεσης στου .. ; κατα\·αί.ωτές-στδχους του 

εξωτεριι.:οi>. Από τψ• πλευρά του εξαγωγέα. αυτός είναι έ\·ας 

παράγοντας με ιδιαίτερο βάρος, αφού ακόμα και ένα καλό προϊόν 

μπορεί να αποτίιχει στην αγορά απλά γιατί επιλέχτηκε γι' ι.ιι1τό 

ένα κανάλι διανομtiς που δεν το φέρνει με επιτυχία σε επαφti με 

τους αγοrαστές που ενδιαφέρουν την επιχείρηση. 
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• Η μέθυδοc εισόδου στη1· α.,.ορύ. του εςωη;ριι..«>ό. Η μέθοδος 

εισόδου στην αγορά του εξωτερικοί~. που μπορεί να είναι άμεση 

ι'1 έμμεση . επηρεάζει σημαντικά την επιλογή του καταλληλότερου 

καναλιού διανομής. Στην περίπτωση της έμμεσης εισόδου (π.χ. 

χρησιμοποίηση πρακτόρων, μεσα~όντων ), η επιχείρηση 

αντιμετωπίζε ι το ίδιο πρόβλημα με αυτά της εθν1κf1ς αγοράς, 

αλλά με ένα διαφορετ ικό χαρακτ1)ρα. - · αυτι)ν την περίπτωση ο 

εξαγωγέας δεν αντιμετωπίζει σημαντικό χρηματοοικονομικό 

κίνδυνο και η πληρωμ1) είναι άμεση. 11 μέθοδος είναι ιδιαίτερα 

κατάλληλη για την εξαγωγή μικρών ποσοτ~)των προϊόντων ι-:αι 

για τ11ν πραγματοποίηση εισόδου σε νέα αγορά. Αποφεύγεται 

όμως στην εξαγωγ1i προϊόντων που διαθέτουν ένα εμπορικό 

όνομα. αφού δε δίνει τη δυνατότητα ελέγχου. γεγονός που μπορεί 

να επιδράσει αρνητικά στην ποιοτικ1i εικόνα του.;. Το 

χαμηλότερο κόστος που συνεπάγεται η υιοθέτηση της μεθόδου 

είνα ι ι-:αι το σημαντικότερό της πλεονέκτημα. Η άμεση είσοδος 

(ο εξαγωγέας ελέγχει ολόκληρο το κανάλι διανομι)ς. έχει 

δυνατότητα παραγωγί1ς στη χώρα του εξωτερικοί~ και 

συνεργασίας με επιχειρηματ ίες 11 συνεργάτες που εμπορεύονται 

το προϊόν με τη διάθεση σχετιιοiς άδειας). δίνει τη δυνατότητα 

μιας καλύτερης προσαρμογι)ς στι.; α\•άγκες της αγοράς του 

εξωτερικού. Επίσης η άμεση είσοδος είναι περισσότερο 

κερδοφόρος και κάνει αποτελεσματικότερο τον έλεγχο του 

εφαρμοζόμενου προγράμματος μάρι-: ετιvγκ. 
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• Άί.ί.οι παρά;ιο,·τες. Άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν 

την επιλογ1Ί καναλιού δ1ανομ1)ς είναι η εξαγωγικ1Ί εμπειρία της 

επιχείρησης, το ύψος του επιδιωκόμενου περιθωρίου κέρδους, το 

ύψος των πωλι1σεων, ο βαθμός επιχειρηματικού ι.:ινδύνου που 

είναι έτοιμη να πάρει η συγκεκριμένη εξαγωγική μονάδα. το 

ύψος του νομικού και πολιτικού κινδύνου. το κόστος λειτουργίας 

του. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες δε θα πρέπει να εξετάζονται 

αποκλειστικά και απομονωμένα, αλλά κατά γενικό και 

συστηματικό τρόπο για να συνδέονται με τις γενικότερες 

εξελίξεις του ιδιαίτερα δυναμικού διεθνούς περιβάλλοντος. Γι' 

αυτό απαιτείτα1 η δυνατότητα ενός αριθμού εναλλακτικών 

λύσεων. cοστε να επιλέγεται η περισσότερο ευνοϊι-:ή για την 

επιχείρηση λύση και προοπτι κ1Ί. 

_το ερωτηματολόγιο εξετάζεται το α\' οι ελληνικές επιχειρί1σε1ς 

διαφοροποιούν την πολιτική διανομής με την αξιολόγηση του εξ1iς 

στοιχείου μάρκετινγκ: 

ο «Υπάρχει διαφοροποίηση στο μίικος ι-:αι στο εύρος των διαύλων 

διανομής που χρησιμοποιούμε στη νοτιοανατολικiι Ευρώπη σε 

σχέση με αυτά της Ελλάδας» 
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6.7 Ανάλυση γ ια τη στρατηγ ικ11 μάρκετινγ κ των εταιρε ιώ ν του 

δείγματος 

Οι δεκαέξι μεταβλητές με βάση το πλαίσιο διαχείρισης εξαγωγικ1)ς 

στρατηγικi1 ς (~χ1ηια 5-3) ομαδοποιούνται ως εξ1)ς: 

Α . ΣτραηJΎ ικ)] Διαφοροποί11σηc - Μη Διαφοροποίησηc (Π ροσαρμογ11ς} 

• Η τμηματοποίηση και η στόχευση των αγορά)ν διαφέρει από τηy 

Ελλάδα 

• Εφαρμόζεται διαφορετική τοποΟέτηση (positioning) στη 

vοτιοαvατολικ1) Ευρώπη από αυτ ή στην Ελλάδα 

• Υπάρχει ποιοτική διαφοροποίηση των προϊόντων μας στο 

εξωτερικό 

• Χρησιμοποιούνται διαφορετικές επωνυμίες στις χ(;)ρες της 

νοτιοανcι. τολικής Ειφώπ ι1ς 

• Υπάρχει ουσ ι αστικ1Ί διαφοροποίηση της τιμολογιακ1iς μας 

πολ ιτικ 1)ς από χώρα σε χ/ορα 

• Δεν υπάρχει διαφοροποίηση της τιμολογιακι'1ς μας πολιτικ11ς στο 

εξωτερ ι κό 

• Υπάρχει διαφοροποίηση τ η ς επικοινωνιακ1)ς μας πολιτι\\:ής ανά 

χ όψα 

• Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην επικοινωνιακ11 μας πολιτική 

• Υπάρχει διαφοροποίηση στο μtiκος και στο εύρος των διαύλων 

διανομί1ς που χρησιμοποιούμε σε σχέση με αυτά της Ελλάδας 

369 



Β. Γενική ΕΕ.αχωγικ1) Στrατηγική 

• Ι/ επιλογ~'1 τω\' ανώτατων στελεχών μας γ ια τη νοτιοαvατολικ1i 

ΕυρcίJπη δε γίνεται στην Ελλάδα 

• Οι έρευνες για τις ανάγκες και τη συμπεριφορά του κατα\'αλωηi 

στις χόψες της νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι αναγκαίες 

• Η στρατηγικ1Ί ~11άρκετινγκ σχεδιάζεται στο εξωτερικό 

• Η στρατηγι~..:~'1 και το πρόγραμμα Μάρκετινγκ σχεδιάζονται στην 

Ελλάδα 

• Γα ξένα στελέχη εκπα ιδεύοντα ι στο εξωτερ ικό 

• Τα ξένα στελέχη εκπαιδεύονται στην Ελλάδα 

• Για ης αγορές του εξωτερικού χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση 

t(ι)ν ξέν(ι)ν μας στελεχών 

Οι απαντ~'1σεις στις δ ιάφορες ερωτ 1iσεις αναλύθηκαν όσον αφορά στη 

συχνότητα και στη μέση τιμti και στη συνέχεια ακολούθησε η μέθοδο.; 

της παραγοντι κ1iς α\•άλυσης για να εντοπιστούν τα κυριότερα στοιχεία 

μάρκετινγκ που χαρακτηρίζουν τις επιχειρi1σεις του δείγματος. Ο 

πίνα~..:ας 6-4 παρουσιάζει τις τιμές ιnίηίmιιιη / ιnaxinH11n/ mean και την 

τυπι~..:1) απόκλιση αυτών των απαντήσεων. 
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ΠΙ~ΑlαΣ 6-4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑ ΤΙΣΤΙΚΗ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ :\ΙΑΡΚΕΤΙ~ΓΚ) 

~τοιχεlσ ιιύρ"ετ l''Υ " :-; \llniιnum \I Himιιιn ;\I tan ~ιd. De' Ιιιιίοn 
Ι •σ ιι όλντη οιαφc-Η·ία S• σnόί.ι1 τη 

συuιιι<ι!\' iα 

Λ. ~ τ ρα τιι 'f ιιιιj \ ια φοροιι οlιι σι1 c -
llι>οσυοιιοvιι~ 

Η τμι1μητοπο111ση και η στ<>χειιση t(•Jν 41 1 ; ·' 192/\83 1 167,JI 
αΥορων ι\ιαφtp~ι ιιπό τιη Ελλ<ίδ<ι 

Ι:~ιφμο1.ετιι1 δι<ιι,Η)fΗ:τιι.:11 τοπ<>θεr1ισ11 4 1 1 ~ .~ 4 }90.24 1 096558 
\ρο<iιιοηίηg1 στη νοrιοα\'στοιι~.:11 
FuοιQπη από αυτη στ11" Ελλιιοσ 

Υπ<ιpχι.ι ποιστι~..η διω,1,ψσιιοιηση fN\ 41 1 -1 1 .804~78 0.$130()4 
πrι•1ό ντι11ν μα.; στο εcωτεrιι..:ο 

\ρι1σψοποωσ,• τ<ιι όιαφορειιι.:ε, 41 1 5 ~ 1701_;2 1 15979.Ι 

επι•1νuμiε.; στι; ,(<ι)f:'ι:~ τη.; 

\Οtιοανα τολικη,: F.t.>ι><~πη.; 

Δεv 11πορ;cει ;)111<>οι,οπο1ηση τ1~ς 1 3 1 (i 14 14/\ 11 . 7/\(i(i~4 
τψl)λοyια~..η; μu; πο/.ιτι>.η .; σrο 

ε~ωτεrι..:ο 

Υπcιp;.r.ι t11ιςι111eηιι;η ΜCΙQορ11110111σ11 4 1 1 5 3341 4 61 1 296336 
τη;; τιμολογια..:ιμ; μο~ πολ1τ11.:11ς αιrQ 
Υ<;>ρu σε Υ~>οtι 

Υπιιρχε ι 01ιιvοροπο111ση τιι.; 41 1 s 3 097561 1 .090983 
επικο1νι.1vιιικ11; μα.; πολιrιχη.; α\•α 

yι;ιr>ιι 

Δεν ιιπαρχει όιοοορQπο111ση στην .ι 1 1 5 2 317073 0 .9'3'S' 
επι~..οι\·ωvιυ~..11 μα~ πολιτιι.:11 

Υπtι1'Χ&Ι οιαι,>οροnο111ση στο μή.:ο.; 41 1 s 3.073171 1 os 144 
κιιι στο ει)ρο.; H•J\' ό1αui.01ν οιανομ11.: 

πο•ι ;ι.ρησιμοποιοιιιιε σε σ;cι;σ11 με 

αυτιι τ n.; Ελλαόu: 

Β . Γt\' Ι"ι\ εξ ιι.γt<>γtκιj στρuτιJΊι"ι\ 

Η εnιλ<1γι1 TNV αν<•>rαηιν στει.ι;;c(Ιιν 4 1 1 .. 1.6'~537 O.S~J45Z 

μιι.; '(ιυ t•) vιΗωανuτuλι>.ιi Ειφι:>π•ι δt 
y1Η:τιι1 στην Ει.λuδα 

Οι r.ρι;1ινι:., '(ΙΟ τι: ιινιι'(ι..r..; )>,.ιJΙ ΤΙ) 4 1 2 s 4 . 2-IJ'.1()2 ο Ι/'Ι·!-1 111 

συιιιτει'ιιιοpα του >.ιιτα,•ιιi.1~τ11 στι: 
χ<·~ρr.: τη: ''οτ1οα,•ατολ1.:11ζ ΕυρΝπι1: 
ειναι U\'(t'f8'α1ε~ 

Η στ1Ηηηγικη :-1ιιrκF.~ινγιc 4 1 1 5 ~-!!~9268 1 115!15 
c:;yεοια (ετυι σrl! ε~ω τεοι~.:ο 

Η στρι.ιτηγιι.:11 >.Ut τ ο προγρuμμα .ι 1 1 5 3.1~1951 1 208.2(14 
~1 «ρι..ctl\ γκ σχεδιά{,ονται σtΙ\\' 
Fλ) ιιόα 

Τιι ξενιι στελεχι) ει.:παιδι;ιιοντιιι στn 41 1 5 1 6<197 56 ο 9 4 54 6 4 
ε~(ι)ιερι..:ο 

1 ιι ~ενu στελέ.<•Ι ε~..π<ιιδειιοντuι στη'· 41 1 s J 1.21 Q) j t).9~7~J 

Eλ>.ciόu 
Για τι~ ιιγςφέ~ τοιο ε._,Ντερι~.:οί> 4 1 1 5 4 1 707 3 ! \ .ιΊ .ιι>Η Ι 
χpε1αζr.τα1 1διαiτερι1 εχπι11δr.11ση τι•Η' 
cηω'' μαc στελεΥιό>v 
\ 'al Ιd 1\ ( lιSΙ \'8Se) -1 1 

~τον πiνακα 6-5 παροησιάζονται οι συχνότητες των απαντ!1σεων στη\' 

ερώτηση σχετικά με τη σημασία ορισμένων στοιχε ίων μάρκετινγ 1'. 01 

απαντ11σεις εκτιμί1θηκαν σε μια κλίμακα από έως 5, με την ακραία 

σημασία (απόλυτη συμφωνία) να παίρνει την υψηλότερη τ~μt). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6-5: ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤ1ΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΠΟΣΟΣΤΑ) 

) =ωt ό Ϊ. \1 ΤΙΙ δ 1 U φ<•Η{ (/. 5: (IΠ όλ \ 1 Τ ιι σ 11 ιι φ<ονi (/. ι .οο 2 .00 3.συ 4.00 s.υο )1 ea n 
re~p oιι~ e 

Α. ~τp ιιτιιγι 11:ιj .l ι uφοροποίιισιις - Ιlροσαριιογ ιj ς 

Η rμ111ιατοποιηση \\Ιιι 11 στοχεοση τοιν σγορ<ι>ν 7 .3 2 21.95 1 7 .07 4 ι . 46 ι 2.20 3 2Q 
1\ιαφε11ε1 uπο την Ελλίιδα 

Fι,>αρμ.,ζεται διu9ορετι1οi τοποθέτηση 4 .88 ι 4.63 29. 27 3 4 .15 1 7 .07 3 ,-14 
(posiι1<>n111g) στη νο τιοανατολικ iJ Ε11J'(~πη από 
αvιή στην Ελλάδα 

Υπιιρ;ιει πο1ο τ ικι1 διαφοροποιηση τ ων προtόντων 41.46 39.02 ι 7.07 2.4 -1 0.00 ι .~ο 
ιια.: στο ε::.ωτεο ικο 

Χρησιμοποιούνrιιι διαφορετ ι κέ; επ~ινuμίες σιι; 36.59 26 .83 24.39 7 .32 4. 88 2.1 7 
χι•φε~ τη.; \'ο tιοuνατολικι~ς Ε11p61πη.; 

Δεν 11πά1>χr.ι δ1σφοροποί 11ση της τ ιμολογιακής μ(Ις 53.66 29.2 7 1 7 .07 0.00 0.00 ι .63 
πολ ι τιι.:η; στο εξωrερικ() 

Υπάρχει uι•σιαστο;ή διιιφυροποί11ση της 12.20 1 7 .07 12.20 41.4 6 ι 7 .07 3.3 4 
τ ιμο1.ογωκ1Ί.; μα.; πολ1τικη.; α πό Χ<-ψα σε χωρ<ι 

Υ;τα11χε1 όιαφοροποιηση r11c επικοινωνιακής μας 7. 3 2 2 ι .95 34. 15 26.83 9 . 76 3.1 ο 
πολιτικιμ:; uν(ι 161οα 

Δμ υπupχι;ι όιuφοροποίηση στην επικοιη)\•ιαιςη 9. 76 65 . 85 12.20 7 .32 4.88 ~ . ~ 
- ·-'-

ιιαc πολιttκn 

Υπ(ιρχει διιιι,ιοροποίησ11 στο μήκος κιο στο εlίrυ,; 7. 3 2 19.5 J 43.90 ι 7 .07 12.20 3 .07 
r<Q'' διαι•λΝν διανομής ποu χpησψοποιοιφε σε 
σrεσ11 ιιε σιιτα τι1c Ε/.λιιδα.: 

Β. rε,· ιι.:1'1 εξuγΝ"( ΙΚή στριιτη γ ιι.:ή 

11 r.11ιλογ11 ΗΗ ιιν(•>τατων σ τ ελεχιiιν μuς γιυ η1 56.1 ο 26 .83 12.20 4 88 ο.υο 1.66 
\'Ο τιοιι,•οτολι..:n Ευp<iιπη δε vινεται στnν Ελλuδα 

Ot ερει>νες για τις υνuγκε.; ~-:αι τ η συμπεpιφορυ 0.00 7 .32 1 7 .07 19 . 5 1 56. Ι Ο -1.24 
τοι• κα τ η,•αλll)ιή σrι~ χωρε; τη.; νοτιοu,ατολιι..:ής 
Ε11Ρ<?πηc zινcιι cινα-ικcιίεc 

11 σrρατιηικη Μίιρκετινγκ σχι;διιιζι:τιιι στο ! 2.20 26.!13 34. ! 5 19.5 ! 7 .32 2.83 
εξωιερι"ο 

Η σrριιτηγι"ι'1 και τ ο πρόγραμμα Μαρκετtηκ 12.20 1 7.07 29. 27 29.27 Ι 2 . 20 3. ! 2 
σχr.διιι(οντrιι στ11ν l::λλάliιι 

Τ(/ ξF.\'U στελεχ11 ι:κπαιδr.Ιίοντιιι στο εξΝtεptκό 7 . 32 46.3-1 26.!Ο 1 7 .07 2 . 44 2.61 

Tu ξένυ στι:λεχη εκπα ιδεiιοντιιι στη'' Ελλίιδu 2. 44 2 4 .39 36.59 31. 7 ! 4.88 3.12 

Γιιι τ1; <ιγορε: τοιι εξωτερ1κοt'1 χρειαςεται 2 -14 4 .88 17.07 24 .39 5 ! .22 4 . 1 7 
ιόιαι τερη ε"πuιδ>:uση τω\ Ε έΛ'(Ι) \ μcι; σrελι:χιιJ\ 

Όπως φαίνεται στους πίνακες 6-4 και 6-5, αρκετοί ερωτ ci) μενοι έδωσαν 

και ακραίες τιμ ές στις προτάσεις που εξετάζονται. Παρατηρ ε ίτ αι 

μεγάλο ποσοστό διαφων ία ς σχετικά με τη μη επ ιλογή τ ων στελεχό)ν από 

τη μητρι~-:1) εταιρεία (Η επιλογf1 των ανώτατων στελεχc;)ν μας γ ι α τη 

νοτιοανατολικ1) Ευρώπη δε γ ίν εται στην Ελλάδα) και τη μη 
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διαφοροποίηση της τιμολογιακ1Ίς πολιτικής (Δεν υπάρχει 

δ~αφοροποiηση της τψολογιακί1ς μας πολιτιιαΊς στο εξωτερικό) σε 

βαθμό πάνω από το 50% των ερωτ<iJμενων. Το στο ι χείο «Υπάρχει 

ουσιαστικi1 διαφοροποίηση της τψολογιακ1iς μας πολιτικ11ς από χώρα 

σε χcίψα» βαθμολογείται με 4 (εν μέρει συμφωνία) από το 41.46% των 

ερωτόψενωv επιβεβαι<ί>νο ,·τας με αυτόν τον τρόπο τη διαφοροποίηση 

στην τψολογιακιΊ πολιτικ1Ί . Επίσης. υπάρχει απόλυτη συμφωνία 

σχετικά με τη χρησιμότητα της ιδιαίτερης εκπαίδευσης των ξένων 

στελεχών που προορίζονται για τις αγορές του εξωτερικοί> (Για τις 

αγορές του εξωτερικοί> χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση των ξένων μα.; 

στελεχών) . αλλά και τη χρησψότητα των ερευνcον αγοράς (Οι έρευνες 

για τις ανάγκες και τη συμπεριφορά του καταναλωηΊ στις χώρες tης 

νοτιοανα τολικ1)ς F..υρ<ί)πης εiναι αναγκαίες) με συχνότητα απανη;σεων 

που ξεπερνά το 50% των ερωτώμενων. Οι δυο αυτές μεταβλητές 

συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη μέση τιμή (4.24 και 4. l 7 αντίστοιχα). 

Επίσης, υπάρχει εν μέρει διαφωνία κατά 46.34% σχετικά με ίl)\' 

εκπαίδευση των ξένων στελεχών στο εξωτερικό (Τα ξένα στελέχη 

εκπα ιδεύονται στο εξωτερ ικό) ιωι εν μέρει συμφωνία κατά 31.7% 

σχετικά με την εκπαίδευση των στελεχώ\' στη'' F,λλάδα (Τα ξένα 

στελέχιι εκπαιδεύονται στην Ελλάδα) . Προκύπτει το συμπέρασμα ότι η 

εκπαίδευση των ξένων στελεχώ\' γίνεται περισσότερο στη\' Ελλάδα 

παρά στο εξωτερικό. Ακολουθούν απαντί1σεις που δείχνουν όττ υπάρχει 

σχετιι-.:1) διαφοροποίηση στην τοποθέτηση (positioning), στην 

τιμολογιακί1 πολ ι τικi1 , στη στόχευση και τμηματοποίηση καθcος και 

στην επικοινωνιαι..:ή πολιτ1κi1. Η μέση τιμi1 των απαντ1)σεω,· σε αυτές 
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τιc ερωτήσεις είναι 3.44 (Εφαρμόζεται διαφορετική τοποΟέτηση 

(posiιioni11g) στη νοτιοανατολική Ευρώπη από αυτή στην Ελλάδα). 

3.34 (Υπάρχε ι οησιαστιιοi διαφοροποίηση τ11ς τιμολογιακiΊς μας 

πολιτι κιiς από χcί>ρα σε χcορα), 3 .29 (Η τμηματοποίηση και η στόχευση 

των αγορ6>ν διαφέρει από την Ελλάδα) και 3.1 Ο (Υπάρχει 

όιαφοροποί11ση τη.; επ ικοινωνιακής μας πολιτικ1)ς ανά χ,ώρα) 

αντίστοιχα. Όσον αφορά στην επικοινωνιακή πολιτικί1 το στοιχείο «Δεν 

\>πάρχει διαφοροποίηση στην επικο ινωνιακιi μας πολιτική» παίρνε ι τιμί1 

2 για το 65.85% τω'' ερωτώμενων πράγμα που επιβεβαt<:>νε ι τη 

διαφοροποίηση στην επικοινωνιακ11 πολιτική. rίνεται αντ ι ληπτό από 

τις παραπάνω απα,•τι;σει.; ότι από τις εξαγωγ1κές εταιρείες 

αιωλουθείται μια διαφοροποιημένη πολιτική μίφκετινγκ ανάλογα με τι.; 

συνθi1κες που επικρατοί>ν στ11ν αγορά-στόχο. Όσον αφορ6 στην 

πολιτι...:1) προϊόντος προκύπτει το συμπέρπ.σμα ότι τα προϊόντα δε 

δ ιαφοροποιούνται ποιοτικά στο εξωτερικό ( 1near1""" 1 .80 που πλησιάζει 

τη\' «ε\' μέρει διαφωνία» για το ερci>τημα «Υπάρχει πcΗοτικιi 

διαφοροποίηση τω\' προϊόντων μας στο εξωτερι...:ό» ), αλλάζουν ως ένα 

βαθμό τι..; επωνυμίες (ιnean= 2.17), ενώ η διανομ11 τους βασίζεται σε 

περίπου παρόμοια δί...:τυα με αυτά που υπάρχου,· στην t:λλάδα 

(1nca11-3.07 για το ερ(οτημα «Υπάρχει διαφοροποiηση στο μίν..:ος και 

στο εύρος των διαύλων δια ,· ομ Ι1ς που χρησιμοποιούμε σε σχέση με 

αυτά της Ελλάδας»). Όσον αφορά στον τόπο σχεδιασμοί> της 

στρατηγη:ί1ς επιιφατεί μια ουδετερότητα (ιηcη11=3. l2 στο ερ<ί>τημα «Η 

σψατηγι...:1) και το πρόγραμμα Μάρκετινγ...: σχεδιάζονται ση1ν 

Ελλάδα»). Ουδετερί>τητα επικρατεί επίσης και στην αξιολόγηση της 
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πρότασης «Η στρατηγική Μάρκετινγκ σχεδιάζεται στο εξωτερικό» 

(μέση τιμι'1 2.87). Στη συνέχεια ακολουθεί μια πιο πολύπλοκη ανάλυση 

των ανωτέρω στοιχείων για την εξαγωγ1) ΠΙΟ σύνθετων 

συμπερασμάτων. Εφαρμόζεται η μέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης 

κυρίων συνιστωσό>ν (pΓincipa\ cοιηροιιeηt factor analysis) για τη 

διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των απαvτ11σεων και τον καθορισμό της 

ύπαρξης μιας υποκρυπτόμενης δομής ανάμεσα στα διαθέσιμα στοιχεία 

του εξαγωγικού μάρκετινγκ των εταιρε ιών του δείγματος. 

Η μέθοδος «Oι-t\1ogonal Rotation (Varitηax)» οδήγησε σε φορτία 

( «factor load ings») που αναφέρονται στον Πίνακα 6-6. Για τφ• 

περιστροφ11 έγιν ε σύγκλ1ση 11 επαναλ11ψεων, όπου η δ~άταξη των 

αρχιι-,:ό)ν απανηΊσεων πραγματοποιήθηκε ει..: νέου για την ι..:αλύτερη 

απεικόνιση της διάταξης της δομ ι1 ς του κάθε παράγοντα. Όπως δείχ\'ει 

το Διάγραμμα 6- l έξ ι παράγοντες με ιδιοτιμή μεγαλύτερη από « l » 

εξάγονται κα1 εξηγούν το 69.8% της συνολικι)ς δ 1ακύμανσης. 
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ΔIΑΓΡΑ,1ί\ΙΑ 6-Ι: CREE PLOT: ΕΙGΕ~ VALUES ΓΙΑ ΤΗΝ ΙJ ΑΡΑΓΟ:\'ΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥ~Η 

ΣΤΗ ΣΤΡΛΤΗΓΙΚΗ 1'1ΑΡΚΕΤΙ:\ΓΚ 

Scree Plot 

ο 

l 5 7 9 10 11 12 : 3 14 :s 16 

Component Nwnber 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6-6: ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΙΙ ΑΝΑΛ ΥΣΙΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΟ.\ΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΙΙΣ 
ΜΑΡΚΕΠΝΓΚ 

Στο ι χ ε ί α ε ξιι.γΝγ ι ι< ο iι μlι ρι<ετινγι< Co nι ρο ne o ι 

1 ! 3 .ι 5 

1 11 τ μ1Ηιοτοποι 11 σ 11 l(Q\ η στ οχευ σ η των .85 7 .04 1 2 8 .Ι .00 7 .OOQ 
α ·ιορων δ ιυ φερει u πο τψ· Ελ>.υδcι 

:?. Υπάρχε ι διuοορ<ιποί11 ση στ ο μηκο; 7-Ν .306 · .069 · . 18 7 .1 ι ~ 

κιιι στο εurος ΗΙν δ ι ιι uλ61ν δ ιυ.νομη.; 

που χρησιμοποιοuμε σε σχεσ η με uν τ υ. 

τη.; Ελλuδα.: 

3. Εφ1ιrμ<iζετα 1 nωφ<1ρετ1 κ1\ ι'i99 . . ι 61 . ι 63 . 12() - . ι 62 
τοποθέη1σι1 ιροs ι ι ί οη ι ηg) στ η 

νοτι<>uνυ τολικ 11 Εupι~π ι1 από αι~τ ι\ στην 
F,λλάδο 

4. Οι έ ρεuνε.; για rι.; U \'u γκες ι.: α ι τ η . 6.~ .ι · .0 4 7 .1 79 .1189 . 263 
σuμ περιψορά τοιι κσ ταναλωτ11 στ ι .; 

χ61ρε.; τ ι~ς νοτι οα νατ σλι>: η .; Εuρcί1 πη ς 
F.ινα ι rι ναγ l(α ιε .;: 

5. Για τ ι.; rιγορί:.; του εξω τερ ι>:ου .591\ · .3 07 -. 2 7 3 .079 .4 76 
χρειυζε το ι ιδιαιτερη έ1( 11ι.ιι δε1Jσ 1ι τιιι\' 
ξεν<οJ\' uα.:; σrι:λε·ι ι;1 ν 

6. Tu ξένu στ ελέχ η εl(παιδεύοντι(t στο · .031 . . %6 · .0~ 3 .04 7 - .07 5 
εcωτερ ικ ο 

7. Η επι λογή τιο~ν ανι;~τατι•> ν σ τελεχ c•J \' . . () 56 .62 9 .07 8 .. ι 3 1 . :?38 
μιι~ γ ι α τη \•ο τ ιοονcιτ οJ.ικη ΙΞ.υρωπ 11 δε 
'(iΗ;τιι ι σ τη ν Ελλuδα 

8. Η στριι τηγι ... 11 Μάρl(εtι \•γ>: .366 . ./5 7 -.15 2 ./Ο! .. . 1 ι s 
σ χεδιιιζετω στο εξοηερ ι ι.;ό 

9. Δεν ΙJ ιτ άpχει δ ι uΙ;Jοροποίηση στη ν -. ι ι 3 -.02 6 -. S9 4 - ο 1 3 - . ι so 
επ ι κ<>ιV(•) \' 1 11κ η μιις πο>.1τ 1κ i1 

1 Ο. Υπιιρχ r. ι δωφοροπο 111σ1J τ ης .49 1 -. 104 .683 .03 0 -.035 
επ 1 κο1 ν v1 1· ια 1' i1 ς 11 α.; π ολιτι>:ης ανά ;((Qρα 

11 Χ ρησψο ιτ οιοιιν το 1 δι uφοpετικες .02 1 - .039 047 865 - 032 
επωνιφίε:; στι; χωρι;c τ η~ 
νοτ ι οu νυ rολ ιι- ή.; Ειιοώπη.: 

l 2. Υπάρ;ι:ει ουσιαστ ικι1 διuφορο πο ιη σ11 .187 .029 .090 55 :! 534 
της τ ιμnλογ ιυ l( ης μα~ πολιτ η;ης cιπ ό 

ΧΝΡU σε χωpύ 

13. Υιτ(Ιρχ ει π οιο τ ι κ 1'1 οιιι <.> οροποιησ ι1 - .24 1 .OOS -.085 . .182 . ~ 1 ο 
t Νν ιτρ υιόν των μu ς στυ εξω τ ερικι> 

14 , Δεν υπαρχει διαφορο π οι η ση η1ς -. 05 7 -. Ο ι cι · . 1 29 .oos . 8 7 ~ 
τ ψολογ ιuκή.; μuς πολ1 rι l(η.; στ <) 

εξω τ εριι.:ό 

15 . Η σ τραrη γ ι κη κuι Τό ιφόγρ<ιμμu .027 .0 74 .025 .. ι ~ 5 · . Ι 59 
Μάρκετινγκ σχεοιάζοντ υι σ τ11ν Ελλάοα 

!6 . Τα ξF.να στελεχη εκπ αιδεuοντσ. ι σ τψ• .Ο 76 -.3 64 .27 3 . 2 3 ι ' 118 
Ελλυδ<ι 

CROι\'8ACll 'S AL PHA . 68 4 .()~5 . 4 l R . 4 ~ 4 Ο . !86 

% o f Varia ιιc e !9 .34 J 1 ο . 773 10 .144 9 </97 Q. 996 

C um u laι i νe % 19 .34 1 30. 114 4 0.2 59 5 ύ 256 όΟ.2 5 1 

Ex ιract i o ιι Mcιbo(I : Princ ipa l Component Aι) 3 [ )· s i s .R ota t i o n M<'thod : \la r iιnax " ίιh K;1iser 

No r ιn a l 11 ~ 1 1 o n . a Ro t aι i on conνerged in 11 i τeraι1ons . 

6 

. 07 3 

. 13~ 

- . 159 

.069 

.0 4() 

. 13~ 

. 405 

133 

. 000 

. 2 3'.Ι 

. ()!\4 

143 

. -l n~ 

οχ~ 

.~ / .J 

558 

. Ι 07 

9.6 ι 5 

ό9 . 86ό 
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Στον Πί,·ακα 6-6 («ι·otated componcnt ιna11·ix>)) τα φορτία που είναι 

σημαντικά για κάθε παράγοντα παρουσιάζονται με πλάγιους 

χαρακn)ρες. Οι λόγοι για το συνυπολογισμό ή τον αποκλεισμό των 

στοιχείων μάρκετη·γκ σχετικά με τους έξι παράγοντες θα εξηγηθούν 

κατωτέρω. Όπως αναφέρθηκε, ένα φορτίο επάνω από 0.6 είναι υψηλό. 

επάνω από 0.3 είναι μέσου επιπέδου, ενcο αν είναι κάτω από 0.3 μπορεί 

να αγνοηθεί. -ε κάθε παράγοντα συμπεριλαμβάνονται οι μεταβλητές 

που εμφανίζουν τα υψηλότερα φορτία σε σχέση με τους υπόλοιπους. 

Κάθε ένας από τους αξιόπιστους παράγοντες όπως προσδιορίζονται 

στην παραγοντική ανάλυση περιλαμβάνει τουλάχιστον μια μεταβλητή 

με φορτίο μεγαλί1τερο από 0.6 . Για να αξιολογηθεί η αξιοπιστία της 

επεξηγηματικ1Ίς δύναμης αυτών των παραγόντων υπολογίστηκε η τιμή 

Cronbac11 ·s alpl1a για κάθε παράγοντα βασισμένη στα στοιχεία 

μάρκετινγκ που συμπεριλαμβάνο\'ται σε κάθε παράγοντα. Η τιμή 

CιΌη bach 's a 1 pl1a είναι Ο. 684 για τον παράγοντα 1. Ο. 085 γ~α τον 

παράγοντα 2, 0.418 για τον παράγοντα 3, 0.484 για τον παράγοντα 4, 

0.186 για τον παράγοντα 5 και Ο. 107 για τον παράγοντα 6. Ο έλεγχος 

αξιοπιστίας Cronbacl1 's alpha έδειξε ότι οι παράγοντες 1, 3 και 4 

εμφανίζουν ι>1,ιηλότερο δείκτη εσωτερικής συνέπειας από τους 

υπόλοιπους. Συνεπc;>ς. τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους 

παράγο,•τες 1, 3 και 4 της ανάλυσης αυτi1ς μπορούν να 

χρησιμοποιηθο()\' κατά τη διαδικασία διερεύνησης και αξιολόγησης των 

στοιχείων στρατηγικ1)ς μάρκετινγκ των ελληνικcί)ν εξαγωγικών 

επιχειρι'1σεcον στη ΝοτιοανατολικιΊ Ευρώπη. 
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Ο πρ<iΗος παράγο\'τας (componcnt l) εκ των τριόηι αυτιο\' παραγόντων 

συνδέει τις απα\'τήσεις στα θέματα σπουδαιότητας της διαφοροποίηση.:; 

στην αγορά-στόχο όσον αφορά στην τμηματοποίηση (Η τμηματοποίηση 

και η στόχευση των αγορcί>ν διαφέρει από την Ελλάδα). στα δίκτυα 

διανομ11ς (Υπ6ρχει διαφοροποίηση στο μι)κος και στο είφος των 

διαύλων διανομι')ς που χρησιμοποιούμε σε σχέση με αυτά της Ελλάδας), 

στην τοποΟέτηση/ ροs i rio11 i ng (Εφαρμόζεται διαφορετι κ1i τοποθέτηση 

(ρositioning) στη νοτιοανατολιι..:11 Cυρό)πη από αυτ1i στην Ελλάδα). 

στην εκπαίδευση των στελεχcον (Για τις αγορές του εξωτερικού 

χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση των ξένων μας στελεχc;)ν) με τη 

σημασία της ερεuνα.:; αγοράς (Οι έρευνες για τις ανάγκες και τη 

συμπεριφορά του ι..:αταναλωτl1 στιc χώρες της νοτιοανατολικi'1ς 

Ευρcοπης είναι αναγκαίες) με φορτία 0.857, 0.744, 0.699. 0.68.i και 

0.596 αντίστοιχα. Αυτές οι μεταβλητές έχουν υψηλότερα φορτία στον 

πρcί>το παράγοντα από ότι στους υπόλοιπους. Λυτός ο παράγοντας 

φαiνεται να μετρά μια αντιληπτή διάσταση διαφοροποίησης στις 

διαδικασίες εισόδου κατ σχεδιασμού στρατηγικιίι; μr'ι.ρκετιιΊ'Κ των 

εταιρειών στις αγορές -στόχους. Συνδυάζει στοιχεία στrατηγι ιωίι 

σχεδιασμού (εκπαίδευση στελεχών, έρευνες αγοράς ι-:αι τμηματοποίηση 

αγοράς) με στοιχεία του μίγματος μάρκετινγι-: (διανομ1; και 

τοποθέτηση). Το επεξηγηματικό ποσοστό αυτού του παράγοντα φθάνει 

στο 19.34% τη.:; συνολικής διακύμανσης. Μία μεταβλητή (Υπάρχει 

διαφοροποίηση της επικοινωνιακής μας πολιτιι-:1iς ανά χ,cί)ρα) έχει το 

υψηλότερο φορτίο (0.683) για τον παράγοντα 3 (coιnponent 3). Ο 

παράγοντας αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί από μια διάσταση 
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διαφοροποίηση.:; στη\' επιΚΟΙ\'(ι)νιακιί ΠΟλιτικιί και εξηγεί το 10.14°0 της 

συνολι..:ί1ς διακίψαvσης . Ο παράγοντας 4 ( coniponcnt 4 ), που εξηγεί το 

9.99 11.Ιο τη ς συνολικής δ ιακύμανσης συνδέει τη σημασία που αποδίδεται 

στη διαφοροποίηση των επωνυμιcί>ν για τα προϊόντα (Χρησιμοποιούνται 

όιαφορετικές επωνυμίες στις χώρες της νοτιοανατολικt'1.; Ευρc~>πης) με 

τη\' τψολογιακ1Ί πολιτικί1 (Υπάρχει ουσιαστικ1Ί διαφοροποίηση της 

τιμολογιακ1Ίς μας πολιτικι'1ς από χώρα σε χό>ρα) στις διάφορες χώρες

στόχου.; με φορτία 0.865 ι-:αι 0.552 αντίστοιχα. Η κύρια διάστυση που 

συμπυκ,·ιί>νει ο τρίτος παράγοντας φαίνεται να συνδέεται με τη 

διαφοροποίηr1η rηι~ προώθηση.; προί"ό\•rος και της τιμολογιακής 

πο/.ιτικιί..-. ποιι α.ποτεί.ού,· συστατικά στοιχεία του μίγματος μάpλt:rΙ\ϊ'Κ 

( 4Ρ . s του ιηa ι·ke t i ng ιηiχ: pricc. ρι-οdιιcι. pron10ιio11. 

place dι~tribιιtion). Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι οι ελΑηνη.:ές 

επ ι χειρi1σι;ις που δραστηριοποιούνται στη νοτιοα\'ατολικ1Ί Ευρώπη 

εφαρμόζουν διαφοροποιημένη στρατηγι...:ή μάρκετινγι-:. Η παραγοντική 

α \•άλυση δείχνει ότ ι το μεγαλύτερο βάρος της διαφοροποίησης μπορεί 

να α\•αλιιθεί υπό το πρίσμα τριcί>ν βασικών παραγόντων: 

• διαφοροποίηση στις διαδικασίες εισόδου και σχεδιασμού 

στρατηγικ11ς μάρκετινγι-: των εταιρειό)ν στις αγορές-στόχους 

• διαφοροποί11ση σχετι...:ά με την προ<;>θηση προϊό\'τος και τιμ· 

τιμολογια..: ιΊ πολιτιιαi 

• διαφοροποίηση στην επικοινω\'ια..:1Ί πολιτ1κί1 
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Αυτές εί\'αι οι κύριες πτυχές των στοιχείrο\' μάρκετινγκ στην αγορ<.ι τη.; 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως γίνονται αντιληπτές από τις ελλ11νικές 

εξαγωγικές επιχειρ1;σεις του δείγματος. 

6.8 Επίλογος 

Κατά την τελευταία περίοδο παρουσιάζεται αυξανόμενος ανταγωνισμός 

στις αγορές της Νοτιοανατολικ11ς Ευρώπης που αναμένεται \'α αυξηθεί 

περαιτέρω. Οι οικονομικές εξελίξεις και η ενοποίηση των αγορ<ί)ν 

έχουν μεταβάλει ριζικά τις δομές του δ ιεθνούς εμπορίου με συνέπεια η 

παραγωγή και η κατανάλωση να διεθvοποιοt)νται σε τέτοιο βαθμό έτσι 

cί)στε οι καταναλωτές, όπου και αν βρίσκονται, να έχουν πρόσβαση σε 

μια πολύ μεγάλη ποικιλία αγαθό)\'. Επίσης, αναμένεται η αν{,ιγκη 

μεγαλί>τερου επαγγελματισμού στις διεΟνείς επαφές και το εμπόριο, 

καθci>ς και μεγαλίιτερη σημασία στο μη τιμολογιακό ανταγωνισμό, που 

θα βασίζεται όλο και περισσότερο στη γενικότερη εικόνα των 

πρωταγωνιστών και των προσφερόμενων υπηρεσιό>ν. Οι εξαγcηικές 

επιχειρήσεις χωρίς αναπτυγμένη πολιτικ1i μάρκετινγκ διαθέτουν μικρές 

πιθανότητες επ~τυχίας στη διεθνή αγοrά. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στη Νοτιοανατολικ11 Ευρό>πη χρειάζεται να 

επιλέγουν με πολύ προσεκτικά βήματα την κατάλληλη στρατηγικ11 

μάρκετινγκ ως την αιχμι'1 του δόρατος της διεθνού.; τους στρατηγικι;ς. 

Οι επιχειρι)σεις αυτές οφείλουν να κατανοού\' τις πολυπλοκότ11τες του 

διεθνούς περιβάλλοντος, ό>στε να μπορούν να σχεδιάζουν. να 

προετοιμάζουν και να εφαρμόζουν το αποτελεσματικότεrο μίγμα 

εξαγωγικού μάρκετινγκ. Στους παράγοντες του περιβάλλοντος που 
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έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον π ερι λαμβάνονται οικονομικές. 

πολιτιστικές. κοινωνικές. πολιτη.:ές και νομιι-.:ές μεταβλητές που 

επηrεάζουν τη στρατηγιι-.:11 μάρκετινγκ τ<ι>'' εταιρεt<;)\'. Από το 

ερωτηματολόγιο προκύπτε ι ότι για την είσοδο στο περιβάλλον τ11ς 

'\!οτιοαvατολικιiς Ευρ(~πης οι ελληνικές επιχειρf1σεις φαίνεται ότι 

Οεωρού,· απαραίτητες τις έρευνες αγοράς τα αποτελέσματα των οποίω'' 

συνδυαζόμενα με τους επιχειρηματ ικούς στόχους και πόρους 

ι..:αθορίζουν τη στrατηγική μάρι-.:ετινγκ και το βαθμό με τον οποίο 

κ<ίνουν αισθητιi την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές. Επίσι1ς . 

σχετη:ά με τα σημαντικότερα στοιχεία στρατηγιι-.:tiς προκύπτει ότι οι 

ελλι1νικές επιχεφι1σεις εφαρμόζουν διαφοροπο ι ημένη στρατιηικf1 

μάrι..:ετινγκ στις χ<;>ρες της νοτιοανατολιι..:f1ς Ευρώπης με προσαρμογι1 

πολλά)ν στοιχείω'' του μίγματος μάρκετινγι-.: στις ει-:άστοτε αγορές. Η 

<.ιΦ<ψοίωση των αρχ<ί)\1 του σύγχρονου μάρκετινγκ και 11 απόφαση των 

ελληνt"-<;>ν επιχειρ11σεων να προσαρμόσουν τα προϊόντα ι-.:αι τις 

υπηρεσίες τους ανάλογα με τις συνΟ1Ίκr.ς που επικρατούν στις 

βαλκανικές \\:αι παρευξείνιες αγορές έχει στόχο τις υψηλότερες 

πωλιiσει;. το μικρότερο ανά μονάδα κόστος του προϊόντος και τψ· 

καλl°>τερη εταιρ11αi οικονομικi1 επίδοση. 
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Κεφάλαιο 7ο 

7. ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η διατριβή αυτιΊ κινείται σε τρεις κύριους άξονες: Αρχη.:ά γίνεται 

περιγραφή της επιχειρηματικότητας και της σημασίας που έχει η 

ανάπτυξι) της στη σημερινι'1 οικονομία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα έρευνας που αποσκοπεί στον προσδιορισμό 

παραγόντων που συμβάλλουν στην επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα, 

όπως αυτί1 αντανακλάται στην οικονομικι) επίδοση των εταιρει<Ο\' του 

δείγματος. Ακολουθεί παρουσίαση δεύτερης έρευνας πάνω στα 

κίνητρα, τα εμπόδια και τη στρατηγικ~'1 μάρκετινγκ ελληνικών 

επιχειρήσεων που εξάγουν στις χό>ρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης . 

Σ.το πρώτο μέρος της διατριβής (κεφάλαιο 1°) περιγράφεται το πλαίσιο 

της συνολικιΊς επιχειρηματολογίας. ... τη συνέχεια (κεφάλαιο 1 1' ) 

αναπτ1>σσονται θέματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα. που ως 

κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης αποκτά νέα σημασία και βαρύτητα 

στο διαφοροποιημένο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. Η 

επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη είναι πολυδιάστατη και μπορεί να 

εμφανίζεται σε διάφορα πλαίσια, οικονομικά ή άλλα. καθό).; και σε 

κάθε είδος οργάνωσης και έχει τα εξί1ς κύρια χαρακτηριστικά (Πράσινη 

Βίβλος. 2003): 

• Αποτελεί κατά κ\>ριο λόγο νοοτροπία. Πρ6κειται για την 

δραστηριοποίηση και την ικανότητα που έχει ένα άτομο, 
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μεμονωμένα 1) στο πλαίσιο ενός οργανισμού, να αναγνωρίζει τι.; 

ευκαιρίες και να τις εκμεταλλεύεται προκειμένου να επιτύχει 

πrοστιθέμενη αξiα ιi να έχει οικονομικό όφελος. 

• Αφορά στις επιχειρ1)σεις όλων των κλάδων, τεχνολογικών 11 

παραδοσιαι...<;>ν, τις μικρές και τις μεγάλες επιχειρ11σεις 

ανεξαρτ1μως ιδιοκτησιακού καΟεστcοτος: οικογενειακέ; 

επιχειρι'1σεις, επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο, 

επιχειρι'1σεις ι-:οινωνικ11ς οικονομίας ί1 μη κερδοσιωπικούς 

οργανισμοί1ς, που συχνά πραγματοποιού,, σημαντικές 

οικονομικές δραστηριότητες. 

• Μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιονδήποτε τομέα και είδο.; 

επιχείρησης. Εφαρμόζεται στους αυτοαπασχολούμενους ι-:αι στις 

επιχειρ11σεις οιουδι'1ποτε μεγέθους σε όλες τις φάσεις του κίικλου 

ζωής μως επιχείρι1σης. από τη φάση εκκίνησ11ς έως τφ· 

ανάπτυξη. τη μεταβίβαση, τι1ν παύση λειτουργίας ή την 

επανέναρξη της λειτουργίας της. 

• Αφορά στα άτομα. στις επιλογές τους και στις ε\•έργειες στις 

οποίες προβαίνουν !(ατά την εl(Ι(ίνηση, εξαγορά i1 λειτουργία 

μιας επιχείρησης ή τη συμμετοχ1; τους στη διαδικασία λι)ψης 

στρατηγι...:c;>ν αποφάσε(ι)ν μιας επιχείρησης. 

• Είναι συνυφασμένη με τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, 

που βοηθούν τον επιχειριΗιατία να εισέλθει σε μια υπάρχουσιt 

αγορά i1 να βελτι<;>σει την α\•ταγωνιστι~...ti θέση του σ' ιιvτι'1ν. να 

αλλάcει ι) αl(όμη και \'α δημιουργι)σει μια νέα αγορά. Για να 

αποβεί επιτυχi1.; μία επιχειρηματικί1 ιδέα. ωωιτείται ο 
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συνδυασμός της δημιουργικότητας με τη χρηστi1 διαχείριση 

προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάπτυξή της καe· όλες της 

φάσεις του κύκλου ζω1Ίς της επιχείρησης. 

Η ενίσχυσή της είναι συνυφασμένη με την προσπάθεια βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκ1)ς Ένωσης. 

Η επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα. που αντικατοπτρίζεται στην 

επιχειρημαηκή επίδοση. συνδέεται άρρηκτα με την ανταγωνιστικότητα 

της οικονομίας. 

Στο 3° κεφάλαιο παρουσιάζεται η δημιουργία ενός δείκτη για τη 

μέτρηση της διοικητικής ικανότητας (ιηanagcιηcnt coιηpctcnce indcx) 

και εξετάζεται η υπόθεση ότι οι υψηλά μοχλευμένες εταιρείες που 

αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους σε δυσχερείς βιομηχανιr.:ούς 

κλάδους διατηρούν μια καλή οικονομ ιι-.:ή επίδοση. Συνοψίζοντας τα 

αποτελέσματα, δ ιαπιστώνεται ότι ο δείκτης για τη διοικητική 

ικανότητα επηρεάζει θετικά την οικονομικi1 επίδοση των επιχειρ11σεων. 

Επιπλέον, οι υψηλά μοχλευμένες εταιρείες που αναπτύσσουν 

δραστηρ ιότητες σε πτωτικούς κλάδους μπορεί να συνεχίσουν τη 

βελτίωση της επίδοσ1)ς τους. Υποστηρίζεται η άποψη ότι αυτό 

συνδέεται με τη διοικητ ι κή ικανότητα η οποία μεταξύ άλλων οδηγεί 

στην αποτελεσματική χρηματοοικονομικ~'1 διαχείριση. Επομένως. για 

τη βελτίωση της οικονομικής επίδοσ1)ς τους και συνεπώς της 

ανταγωνιστικότητάς τους. οι επιχειρ1iσεις πρέπει να ενισχί)σουν τις 

διο ι κητικές ομάδες τους. Τα συμπεράσματα της διατρ1β11ς σχετικά με 

τη σημασία της χρηματοοικονομικής μόχλευσης ως παράγοντα της 
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επιχειρηματικής ανταγωνιστικότ11τας συνδέονται με τις σημερινές 

συνθι)κες ύφεσης. Η κατάρρευση στον κόσμο των αγορών και των 

χρηματιστηρίων. μεταφέρεται σιγά-σιγά στην πραγματικ1; οικονομία. 

Το πρόβλημα ξεκίνησε από τις τράπεζες και οι συνέπειες εμφανίστηκαν 

αρχικά σε αυτές. Οι μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες του κόσμου 

κατέρρευσαν, πολλές από τις μεγάλες διεθνείς τράπεζες βρίσκονται στα 

όρια της χρεο\\:οπίας. η χορ1Ίγηση δανεικών κεφαλαίω \' περιορίζεται και 

το πρόβλημα μεταφέρεται στη βιομηχανία. Τράπεζες και βιομηχανίες 

πτωχεύουν απολύοντας χιλιάδες εργαζομένους. Οι απολυμένοι 

αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. μειcί)νουν την 

κατα,·άλωσή τους και το πρόβλημα επιστρέφει στις τράπεζες με \'έες 

ζημιές. Οι τράπεζες αντιδρούν με νέο περιορισμό τω\' δανείων προς τις 

επιχειρ(1σε ις \\:αι η ο ι κονομία εισέρχεται στο σπιράλ της ύφεσης. Με 

άλλα λόγια ο περιορισμός της δυνατότητας χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία των 

επιχειρ1Ίσεων. 

_το 4° κεφάλαιο της διατριβ1Ίς εξετάστηκαν παράγοντες που έχουν 

επιπτιί)σεις στη οικονομική επίδοση των ελληνικcί)ν επιχειρ 1Ίσεων με τη 

χρησιμοποίηση ενός δείγματος 102 εισηγμένων εταιρειών στο 

Χρηματιστήριο Αξιcον Αθηνcον κατά τη διάρκεια της περιόδου 1997-

2004. Η οικονομικ1Ί απόδοση των εταιρειών μετρ11θηκ:ε με τη χρ11ση 

τρι cί)ν χρηματοοικονομικών δεικτών (ROA. ROE και ROS ). Μια 

οικο\'ομετρικ11 προσέγγιση με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνει τη 

λειτοιφγικ1Ί σχέση ι...αι τον αντίκτυπο της μόχλευσης, του μεγέθους. της 
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ηλικίας, της γεωγραφ1κΙ1ς θέσης, της εξαγωγικής δραστηριότητας. τω\' 

καθαρcί)\1 επενδύσεων και της διοικητικής ικανότητας στηv 01κοvομ1κΙ1 

επίδοση τω\' εταιρειώ\Ι. Δ1απ1στό>νετα1 ότ1 η μόχλευση, η εξαγωγικΙ1 

δραστηριότητα . η γεωγραφικri θέση, το μέγεθος και ο δείκτης 

διοικητικιiς ικανότητας συσχετίζονται θετικά με την οικονομικι'1 

επίδοση των εταιρειών. Επίσης, παρουσιάζεται σχηματ1κά ένα 

αναλυτικό πλαίσιο που περιγράφει περιεκτικά το σύνολο των 

συνδέσμων μεταξύ των χρησ1μοπο1ούμενων δει πό)\1 επιχειρηματικι;ς 

επίδοσης και των ερευνώμενων παραγόντων. Το θεωρητικό και 

εμπειρικό αυτό πλαίσιο μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για την 

ανάπτυξη μιας γενικt'1ς προσέγγ1σης ανάλυσης της επιχεφηματικής 

ανταγωνιστικότητας. Ο δείκτ11ς διοικητικής ικανότητας (ιηa11agen1e111 

coιnpetcnce index), ένας συνδυασμός οικονομικ<ί>" και μη οικονομικό>ν 

μεταβλητό>ν. συνδέεται με τους δείκτες οικονομικής απόδοσης, καθ(ι>ς 

και τις άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές με τρόπο που υπογραμμίζει τη 

μοναδικi1 σχέση μεταξύ της αποτελεσματικί1ς διοίκησης και των 

υπόλοιπων παραγόντων επιχειρηματικής επίδοσης. Τα αποτελέσματά 

της έρευνας δείχνουν ότι οι κερδοφόρες εταφείες στην Ελλάδα είναι 

μεγάλες, νέες, εξαγωγικές εταιρείες με μια ανταγωνιστικf1 διοικητ1κ1Ί 

ομάδα. οι οποίες διατηρούν μια βέλτιστη αναλογία ιδίων προς ξένα 

κεφάλαια και χρησιμοποιούν τη ρευστότητά τους για να 

χρηματοδοτf1σουν τις επενδύσεις τους. Τέλος, 11 προσέγγιση αυτι1 

μπορεί να χrησιμοποιηθεί ως χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση των 

πρακτικc'ον προβλημάτων που προκύπτουν όταν τα διοικητικά στελέχη 
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