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Περίληψη
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι εταιρείες προκειμένου να εισαχθούν στις διεθνείς αγορές μπορεί να
περιλαμβάνουν απλές εξαγωγές, συμφωνίες αδειοδότησης και δικαιόχρησης, στρατηγικές συμμαχίες,
εξαγορές και συγχωνεύσεις ή ακόμα και την ίδρυση θυγατρικής. Η επιλογή μεθόδου διεθνοποίησης
καθορίζει το βαθμό δέσμευσης πόρων από την πλευρά της εταιρείας, το βαθμό ρίσκου που
αναλαμβάνει κατά τη διεθνοποίησή της καθώς και το βαθμό ελέγχου που επιτυγχάνει στην ξένη αγορά
(Laufs and Schwens, 2014). Επομένως η επιλογή κατάλληλης μεθόδου είναι μια πολύ σημαντική
στρατηγική απόφαση που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη συνολική επιτυχία της διεθνοποίησης. Τα
τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι ερευνητές έχουν στρέψει την προσοχή τους στο
συγκεκριμένο θέμα, συνδέοντας την επιλογή μεθόδου διεθνοποίησης με διάφορους παράγοντες όπως
είναι τα χαρακτηριστικά της διοικητικής ομάδας (Hermann and Datta, 2002), τα χαρακτηριστικά της
ξένης αγοράς (Kwon and Konopa, 1993), τους πόρους και τις ικανότητες της επιχείρησης (Madhoc,
1998) κλπ. Παρόλα αυτά, πρόσφατες έρευνες αναθεώρησης της βιβλιογραφίας αποδεικνύουν ότι
υπάρχουν ακόμα πολλά κενά στο αντικείμενο, καλώντας τους ερευνητές να συνδέσουν τη μέθοδο
διεθνοποίησης με άλλες στρατηγικές επιλογές που επηρεάζουν το εύρος δραστηριότητάς της.
Απαντώντας σε αυτή την πρόσκληση, στη συγκεκριμένη έρευνα εξετάζουμε τη σχέση της προϊοντικής
διαφοροποίησης με την επιλογή μεθόδου διεθνοποίησης καθώς και το ρόλο της προηγούμενης
εμπειρίας σε διεθνοποίηση στη σχέση αυτή. Η προϊοντική διαφοροποίηση αφορά στη δραστηριότητα
της εταιρείας σε διαφορετικούς κλάδους και μπορεί να είναι συσχετισμένη ή ασυσχέτιστη. Η
διαφοροποίηση αυτή μπορεί να επιφέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακας στην εταιρεία από τη
μεταφορά πολύτιμων πόρων ανάμεσα στους κλάδους. Ωστόσο, μπορεί να δημιουργήσει και σημαντικά
κόστη, δεδομένου ότι η δραστηριοποίηση σε πολλούς κλάδους αυξάνει την πολυπλοκότητα και την
ανάγκη συντονισμού και δημιουργεί ανάγκη για μάθηση σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Τα
κόστη αυτά σε συνδυασμό με τους διοικητικούς περιορισμούς που ταλανίζουν τις επιχειρήσεις
(περιορισμένος αριθμός διοικητικών στελεχών, περιορισμένος χρόνος, περιορισμένος ορθολογισμός)
μπορεί να περιορίσουν σημαντικά τις επιλογές διεθνοποίησης, στρέφοντας τις εταιρείες προς μεθόδους
όπως οι εξαγορές και οι συμφωνίες αδειοδότησης και δικαιόχρησης που δεσμεύουν λιγότερους πόρους
και ενέχουν λιγότερο ρίσκο. Αντίθετα, η μη διαφοροποίηση μπορεί να μειώνει σημαντικά τα
διαχειριστικά κόστη και άρα να επιτρέπει στις εταιρείες να εμπλέκονται σε πιο προηγμένες μορφές
διεθνοποίησης όπως η ίδρυση θυγατρικής ή η εξαγορά. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη έρευνα
υποστηρίζουμε ότι η εμπειρία σε διεθνοποίηση που έχει μια επιχείρηση μπορεί να αποτελέσει
σημαντικό πλεονέκτημά της, παρέχοντας γνώση και ικανότητα στην εταιρεία ώστε να μπορεί, ακόμα
και στην περίπτωση που έχει επιλέξει υψηλή προϊοντική διαφοροποίηση, να επιλέξει και πιο
προηγμένες μεθόδους διεθνοποίησης.

