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ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
& ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Δρ. ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ
Η δημιουργία μελέτης περίπτωσης αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο εκπαίδευσης για τους
φοιτητές που θέλουν να εκπαιδευθούν πάνω σε ζήτηματα διεθνούς μάνατζμεντ. Βασικός στόχος
της δημιουργίας μελέτης περίπτωσης είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να ασχοληθούν με
πραγματικές περιπτώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν επιτυχώς (ή ανεπιτυχως) σε
ξένες αγορές έτσι ώστε να μπουν οι ίδιοι σε μια διαδικασία ανάλυσης και επίλυσης πραγματικών
προβλημάτων ή προκλήσεων. Για τη σωστή και ολοκληρωμένη δημιουργία μελέτης περίπτωσης
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα (ή τα περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία):

1. Επιλογή μιας πραγματικής και σύγχρονης περίπτωσης επιχείρησης η οποία είτε:
α. Είναι ελληνική επιχείρηση και δραστηριοποιήθηκε σε ξένη αγορά (ή σε ξένες αγορές).
β. Είναι ξένη επιχείρηση και δραστηριοποιήθηκε στην ελληνική αγορά.
γ. Είναι ξένη επιχείρηση και δραστηριοποιήθηκε σε μία άλλη αγορά εκτός της δικής της

εγχώριας αγοράς.
2. Επιπροσθέτως, επιλογή μιας πραγματικής και σύγχρονης περίπτωσης επιχείρησης η οποία

είτε:
α. Πέτυχε στην προσπάθεια της διεθνούς επέκτασης των δραστηριοτήτων της.
β. Απέτυχε στην προσπάθεια της διεθνούς επέκτασης των δραστηριοτήτων της.

3. Ιστορική αναδρομή της επιχείρησης:
α. Ημερομηνία ίδρυσης.
β. Τόπος ίδρυσης και ιδρυτές.
γ. Αποστολή (mission) και όραμα (vision) της επιχείρησης.
δ. Εξέλιξη της επιχείρησης στο πέρασμα των χρόνων.
ε. Καταγραφή των κυριότερων γεγονότων που σημάδεψαν την πορεία της.

4. Παρουσίαση γενικών στοιχείων του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.
5. Ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης:

α. Οργανωτική δομή της επιχείρησης.
β. Περιγραφή της κουλτούρας της επιχείρησης.
γ. Δυνατά στοιχεία της επιχείρησης.
δ. Αδύναμα στοιχεία της επιχείρησης.
ε. Χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης.
στ. Κύκλος ζωής της επιχείρησης (είσοδος, ανάπτυξη, ωριμότητα, πτώση).



Website: www.azaria.gr | e-mail: azarias@gmail.com | azarias@uom.gr
Twitter:@DrAzariaAlbert | LinkedIn: www.linkedin.com/in/azarias Σελ. 2

6. Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης:
α. Απειλές στην εγχώρια αγορά (παρουσίαση των βασικών ανταγωνιστών, κορεσμός αγοράς, κ.α.).
β. Ευκαιρίες στην εγχώρια αγορά.
γ. Ανάλυση PEST (πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων της

εγχώριας αγοράς).
7. Αξιολόγηση της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της εγχώριας

αγοράς (μέσα από την απάντηση σε διάφορα ερωτήματα όπως τα εξής):
α. Η επιχείρηση βρίσκεται σε ισχυρή ή σε ανίσχυρη θέση στην εγχώρια αγορά;
β. Εφαρμόζει τις σωστές εταιρικές στρατηγικές;
γ. Τι μπορεί να κάνει προκειμένου να μετατρέψει τις αδυναμίες της σε δυνάμεις και τις

απειλές σε ευκαιρίες;
δ. Αποτελεί η επέκταση σε ξένες αγορές μία καλή λύση για την επιχείρηση;
ε. Αν ναι, για ποιούς λόγους;

8. Λόγοι και κίνητρα που οδήγησαν την επιχείρηση να διεθνοποιήσει τις δραστηριότητές της.
9. Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της ξένης αγοράς στην οποία (ή των ξένων αγορών

στις οποίες) επέλεξε να δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση.
α. Απειλές στην ξένη αγορά (παρουσίαση των βασικών ανταγωνιστών στην ξένη αγορά, εύκολη

είσοδος νέων ανταγωνιστών, νόμοι που προστατεύουν τις τοπικές επιχειρήσεις, κ.α.).
β. Ευκαιρίες στην ξένη αγορά (ανυπαρξία γραφειοκρατίας, υψηλό οικονομικό επίπεδο των

καταναλωτών, πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, χαμηλή φορολογία, κ.α.).
γ. Ανάλυση PEST (πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων της ξένης

αγοράς).
10. Περιγραφή της μεθόδου στρατηγικής διείσδυσης στην ξένη αγορά (ή στις ξένες αγορές)

που επέλεξε η επιχείρηση.
11. Παρουσίαση των θετικών ή αρνητικών αποτελέσματων της προσπάθειας διεθνούς

επέκτασης στην ξένη αγορά (ή στις ξένες αγορές) της μελετηθείσας επιχείρησης.
12. Αξιολόγηση της ξένης αγοράς που επιλέχθηκε (ή των ξένων αγορών που επιλέχθηκαν)

καθώς και της επιλεγμένης μεθόδου στρατηγικής διείσδυσης (μέσα από την απάντηση σε
διάφορα ερωτήματα όπως τα εξής):
α. Η επιχείρηση βρίσκεται σε ισχυρή ή σε ανίσχυρη θέση στην ξένη αγορά;
β. Επέλεξε τη σωστή ξένη αγορά για την περίπτωσή της;
γ. Επέλεξε τη σωστή μέθοδο στρατηγικής διείσδυσης στην ξένη αγορά;
δ. Προσάρμοσε σωστά το προϊόν της στις τοπικές ιδιαιτερότητες της ξένης αγοράς;
ε. Εφαρμόζει σωστές εταιρικές στρατηγικές για το περιβάλλον της ξένης αγοράς;
στ. Λαμβάνει υπόψην της τους ανταγωνιστές της στην ξένη αγορά;

13. Χρησιμοποιήστε όπου αυτό είναι εφικτό πίνακες, διαγράμματα, γραφήματα και εικόνες
αναφέροντας τις αντίστοιχες πηγές τους.

14. Μέσα στο κείμενο της μελέτης περίπτωσης είναι πολύ σημαντικό να παραθέτονται οι
σωστές πηγές για το κάθε αντίστοιχο τμήμα που περιγράφεται.

15. Στο τέλος της μελέτης περίπτωσης είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει λεπτομερής
βιβλιογραφία και αρθρογραφία όπου θα καταγράφονται όλες οι πηγές από τις οποίες
αντλήθηκαν δεδομένα για τη δημιουργία της μελέτης περίπτωσης.

16. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν πολλές και διαφορετικές βιβλιογραφικές πηγές.


