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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η σπουδαιότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων στο 

σύγχρονο επενδυτικό περιβάλλον 

Η ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

πολυεθνική επιχείρηση είναι η επιχείρηση που κατέχει, ελέγχει και 

διαχειρίζεται διάφορους πόρους σε περισσότερες από μια χώρες. (π.χ. έχει 

θυγατρικές μονάδες σε τουλάχιστον 2 χώρες) 

συγκεκριμένα 

Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΊΝΑΙ Η ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ 

ΕΊΝΑΙ Η ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

ΑΜΕΣΗ ΞΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

ΑΞΕ είναι η επένδυση όπου ο επενδυτής ασκεί μακροχρόνια έλεγχο στη 

διαχείριση μιας επιχείρησης, η οποία εδρεύει σε άλλη εθνική οικονομία.  

Ο έλεγχος συνίσταται στην ιδιοκτησία και στο μάνατζμεντ. 

Ακριβώς αντίθετες είναι οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου, που σκοπό έχουν μόνο το 

βραχυχρόνιο κέρδος και δεν ασκούν μάνατζμεντ. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Ένας άμεσος επενδυτής μπορεί: 

• Να έχει τον έλεγχο διατηρώντας ένα μικρό ποσοστό π.χ. 5% (π.χ. αν όλες οι 

υπόλοιπες μτχ είναι μοιρασμένες σε πολλούς μέσω χρηματιστηριακής αγοράς). 

Ή 

• Να μην έχει κανέναν έλεγχο ακόμη κι αν έχει το 51% ης επιχείρησης. (π.χ. αν 

πρόκειται για κοινοπραξία και  άλλοι συνεταίροι έχουν την τεχνογνωσία, το διοικητικό 

κομμάτι και περισσότερες αρμοδιότητες). 

Γιατί μια επιχείρηση επεκτείνεται στο εξωτερικό; 

• Για να αυξήσει τις πωλήσεις της μέσω κατάκτησης νέων αγορών. 

• Για να έχει πρόσβαση σε πλουτοπαραγωγικούς πόρους. 

• Για να διαφοροποιήσει τις πηγές τόσο των πωλήσεων όσο και των πόρων της. 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι ΠΕ  δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές χώρες και φυσικά αντιμετωπίζουν 

συνθήκες που σχετίζονται με συνθήκες που διαφέρουν σε επίπεδο 

• Οικονομικό 

• Πολιτισμικό 

• Κοινωνικό 

• Πολιτικό 

• θεσμικό 

Οι πιο σημαντικές επιρροές 

Αυτές που προέρχονται από το μακρο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον της 

επιχείρησης 

Από το μικρο- ανταγωνιστικό περιβάλλον της επιχείρησης , δηλαδή αυτό του 

κλάδου. 

Π.χ. οι αυτοκινητοβιομηχανίες περνούν κρίση σε όλη την Ευρώπη. 

Π.χ. η οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει τη δραστηριότητα των ΠΕ σε όλον τον 

κόσμο. 

 

Κεφάλαιο 2  

Τύποι Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις 

 

 

Ενότητα 2.1  -  Οι βασικοί τύποι άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) 

 

Α)  ΑΞΕ προς αναζήτηση πλουτοπαραγωγικών πόρων 

Β)  ΑΞΕ προς αναζήτηση αγορών 

Γ)  ΑΞΕ προς αναζήτηση αποδοτικότητα  

Δ) ΑΞΕ προς αναζήτηση στρατηγικών πόρων ή ικανοτήτων 
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2.1.1. – Άμεσες ξένες επενδύσεις προς αναζήτηση πλουτοπαραγωγικών 
πόρων 
 

Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι πλουτοπαραγωγικών πόρων:  

 

1) Φυσικοί πόροι (πετρέλαιο, χαλκός κ.α. καθώς και αγροτικά προϊόντα όπως ζάχαρη, 

μπανάνες, καφές, τσάι κλπ) 

2) Φτηνό ανειδίκευτο ή μερικών ειδικευμένο εργατικό δυναμικό (αναζητώντας φτηνό 

εργατικό δυναμικό σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως το Μεξικό και η Κίνα αποτελούν 

χώρες υποδοχής που προσφέρουν φτηνό εργατικό δυναμικό. 

3) Τεχνολογικές και διαχειριστικές ικανότητες (κάποιες επιχειρήσεις που προέρχονται 

ειδικά ειδικά από αναπτυσσόμενες χώρες έχουν ελλιπή τεχνολογική υποδομή) 

 

 

– Άμεσες ξένες επενδύσεις προς αναζήτηση αγορών 
 

Στόχος αυτών των ΑΞΕ είναι η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών για την αγορά 

της χώρας υποδοχής ή/και γειτονικών αγορών.  Υπάρχουν τέσσερα κίνητρα που 

ωθούν τις επιχειρήσεις για ΑΞΕ τέτοιου είδους. 

 

 

1) Έχουν εγκατασταθεί στην αγορά-στόχο πελάτες ή προμηθευτές της επιχείρησης. 

2) Για πολλά προϊόντα απαιτείται η προσαρμογή τους στα εγχώρια καταναλωτικά 

πρότυπα ή τις συνθήκες παραγωγής.  

3) Η εξυπηρέτηση μιας αγοράς με ΑΞΕ μπορεί να είναι πιο συμφέρουσα από άποψη 

κόστους. 

4) Πολλές επιχειρήσεις θα οδηγηθούν σε ΑΞΕ προκειμένου να βρεθούν σε αγορές στις 

οποίες βρίσκονται οι ανταγωνιστές τους. 

 

– Άμεσες ξένες επενδύσεις προς αναζήτηση αποδοτικότητας 
 

Οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, αφού κατοχυρώσουν τους πλουτοπαραγωγικούς 

πόρους και τις αγορές που αναζητούν, επιδιώκουν να οργανώσουν όλες αυτές τις 

δραστηριότητες προκειμένου ο πολυεθνικός όμιλος να κάνει την καλύτερη δυνατή 

χρήση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του.  Κατ΄ αυτόν τον τρόπο συνδυάζονται 

τόσο η κάθετη όσο και η οριζόντια ολοκλήρωση της παραγωγής. 
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– Άμεσες ξένες επενδύσεις προς αναζήτηση στρατηγικών πόρων 
 

Πόροι μιας επιχείρησης θεωρούνται το κεφάλαιο, οι ανθρώπινοι πόροι, οι φυσικοί 

πόροι και οι οργανωτικοί πόροι.  Υπάρχουν επίσης οι λεγόμενοι άυλοι πόροι, όπως 

οι τεχνολογικοί πόροι και η «φήμη».  Η επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να 

αναπτύσσει και να συνδυάζει αυτούς τους πόρους για να δημιουργεί ικανότητες.  

Υπάρχουν ικανότητες κορμού ή μοναδικές ικανότητες, που προσδίδουν στην 

επιχείρηση μοναδικότητα.  Η επιχείρηση πρέπει να επενδύει συνεχώς πάνω στους 

πόρους και τις ικανότητές της.  Σήμερα οι σημαντικότεροι πόροι και ικανότητες για μια 

επιχείρηση είναι αυτοί που βασίζονται στη γνώση όπως η τεχνολογία. 

 

 

Κεφάλαιο 3 

Παγκοσμιοποίηση της Παραγωγής και 

Τρόποι Διείσδυσης στις Διεθνείς Αγορές 

 

Ενότητα 3.1  -  Εμπόριο:  Εξαγωγές σε ξένες αγορές 

 

Το εξαγωγικό εμπόριο αποτελεί ίσως την πιο απλή μορφή διεθνοποίησης μιας 

επιχείρησης.  Οι εξαγωγές προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις: 

 

1) Δεν απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις για να πραγματοποιηθούν εξαγωγές 
2) Μέσω των εξαγωγών η επιχείρηση γνωρίζει σταδιακά τις καινούργιες αγορές και τα 

χαρακτηριστικά τους 
 

Οι εξαγωγικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης μπορούν να πάρουν τις εξής μορφές:  

1) Έμμεσες εξαγωγές  
Η επιχείρηση πουλά τα προϊόντα της σε έναν εγχώριο πελάτη, ο οποίος με τη σειρά 
του τα μεταπουλά είτε στην αρχική τους μορφή, είτε διαφοροποιημένα. 
 

2) Άμεσες εξαγωγές 
Μία επιχείρηση πουλά απευθείας τα προϊόντα της σε πελάτες της στο εξωτερικό.  

3) Ενδοεπιχειρησιακό εμπόριο 
Πρόκειται για τις εμπορικές συναλλαγές μέσα στην ΠΕ, δηλαδή μεταξύ της μητρικής 
και των θυγατρικών, αλλά και μεταξύ των θυγατρικών. 
 

 

Ενότητα 3.2  -  Έκδοση άδειας παραγωγής προϊόντος (Licencing) 
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Η έκδοση άδειας παραγωγής προϊόντος είναι μια μορφή συμφωνίας ανάμεσα σε μια 

επιχείρηση που κατέχει τα δικαιώματα παραγωγής ενός προϊόντος και σε μια 

επιχείρηση που επιθυμεί να τα αγοράσει. 

 

Η έκδοση άδειας παραγωγής προϊόντος αν και απαιτεί χαμηλότερη επένδυση στη 

νέα αγορά απ΄ ότι η εγκατάσταση μιας Πολυεθνικής Επιχείρησης, μπορεί να 

δημιουργήσει προβλήματα στην επιχείρηση που παρέχει το δικαίωμα χρήσης του 

προϊόντος της.  Άλλος κίνδυνος που εμπεριέχεται σε μια τέτοια συμφωνία αφορά το 

μοίρασμα της γνώσης ανάμεσα στη δημιουργό εταιρεία και σε αυτή που την ενοικιάζει 

ή την αγοράζει. 

 

 

Ενότητα 3.3  -  Παραχώρηση εμπορικού σήματος (Franchising) 

H παραχώρηση εμπορικού σήματος είναι μια ειδική μορφή έκδοσης άδειας 

παραγωγής προϊόντος.  Η συμφωνία τύπου παραχώρησης εμπορικού σήματος 

επιτρέπει σε έναν ανεξάρτητο επιχειρηματία ή οργανισμό να λειτουργεί μια 

επιχείρηση με το όνομά μιας άλλης επιχείρησης με προκαθορισμένη αμοιβή.  Π.χ.  

Mc Donalds, Pizza Hut. 

 

 

Ενότητα 3.4  -  Συμβόλαια Διαχείρισης (Management Contracts) 

 

Συμβόλαιο διαχείρισης αποτελεί μια συμφωνία με την οποία μια επιχείρηση 

προσφέρει σε μια άλλη εταιρεία διαχειριστική και τεχνική βοήθεια, αλλά και 

εξειδικευμένες υπηρεσίες με καθορισμένη αμοιβή. 

 

 

Ενότητα 3.5  -  Έργα με το κλειδί στο χέρι (Turnkey Projects) 

 

Έργα με το κλειδί στο χέρι, αφορούν συμβόλαια με τα οποία μια επιχείρηση συμφωνεί 

να σχεδιάσει, να χτίσει και να εξοπλίσει μια παραγωγική εγκατάσταση εκ μέρους 

κάποιου τρίτου που θα είναι και ο τελικός ιδιοκτήτης έναντι αμοιβής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΦΥΣΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ, ΝΟΜΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ,  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 

Οι ΠΕ πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τις διαφορές στη φυσιολογία των 

ανθρώπων που ανήκουν στην ίδια εθνικότητα. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως π.χ. 

το χρώµα του δέρµατος, το ύφος, η ηλικία επηρεάζουν σηµαντικά τις επιχειρηµατικές 

αποφάσεις που αφορούν την παραγωγή και την προώθηση ενός προϊόντος 

Οι επιχειρήσεις σήµερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά αντιλαµβάνονται πόσο 

σηµαντική είναι η κουλτούρα των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται. Η 

κουλτούρα περιλαµβάνει ορισµένα τυποποιηµένα πρότυπα που αφορούν τη 

συµπεριφορά, τις αξίες και τα πιστεύω µιας κοινωνίας. Οι αξίες που απαρτίζουν την 

κουλτούρα ενός λαού είναι δύσκολο να αλλάξουν.  

Οι ΠΕ πρέπει να λαµβάνουν επίσης υπόψη τους το πολιτικό και νοµικό περιβάλλον 

των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται.  

Το νοµικό καθεστώς µπορεί να διαφέρει ουσιαστικά από τηµία χώρα στην άλλη. Αν 

κάναµε µία διάκριση ανάµεσα στα κυριότερα νοµικά συστήµατα, θα ξεχωρίζαµε: το 

θρησκευτικό νόµο σε πολλές µουσουλµανικές χώρες και την κοινή νοµοθεσία, 

σύστηµα το οποίο ισχύει σε χώρες όπως το Ηνωµένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ.  

Ο  αστικός  νόµος (ρωµαϊκής  προέλευσης)  όπου  αναλύει  λεπτοµερώς  τι  

επιτρέπεται  και  τι απαγορεύεται. Αυτό είναι το ποιο κοινό νοµικό σύστηµα 

παγκοσµίως. Κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται διεθνώς πρέπει να είναι σε 

θέση να εκτιµά το οικονοµικό  περιβάλλον  όπως  αυτό  διαφαίνεται  µε  βάση  

ορισµένους  δείκτες  που µπορούµε  να χρησιµοποιήσουµε για να κατατάξουµε τις 

χώρες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ  ΥΠΟΒΑΘΡΟ  ΚΑΙ  ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ  ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.  Ο  ΡΟΛΟΣ  ΤΩΝ 

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ο µερκαντιλισµός είναι η πρώτη θεωρία διεθνούς εµπορίου, η οποία διατυπώθηκε 

και «ίσχυσε» από το1500 έως το1800. Σύµφωνα µε τη βασική αρχή αυτής της 

θεωρίας ο πλούτοςµιας χώραςµετριότανµε το απόθεµά της κυρίως σε χρυσό. 

Συγκεκριµένα οι εξαγωγές έπρεπε να είναι µεγαλύτερες από τις εισαγωγές και 

µάλιστα το αντίτιµο να λαµβάνεται σε χρυσό.  

----------------------  

Το 1776, µε  το  βιβλίο  του  Ο  Πλούτος  των  Εθνών,  ο  Σκωτσέζος  οικονοµολόγος  

Adam Smith αµφισβήτησε τη βασική αρχή τουµερκαντιλισµού σχετικάµε την ταύτιση 

του πλούτουµιας χώρας µε το απόθεµά της σε χρυσό. Ανέπτυξε τη θεωρία του 

απόλυτου πλεονεκτήµατος.  ∆ιατύπωσε  την  άποψη  ότι  ο  πραγµατικός  

πλούτοςµιας  χώρας  συνίσταται  στο  σύνολο  των προϊόντων και υπηρεσιών που 

είναι διαθέσιµα στους πολίτες της.  

Ο Άγγλος οικονοµολόγος David Ricardo το1817 συνέχισε κατά κάποιο τρόπο τη 

θεωρία του απόλυτου πλεονεκτήµατος τουAdam Smith και µίλησε για συγκριτικού 

πλεονεκτήµατος. Συγκεκριµένα  διατύπωσε  την  άποψη  ότι µια  χώρα µπορεί  να  

ωφεληθεί  από  το  εµπόριο  αν συγκεντρώσει  την  παραγωγή  της  στα  προϊόντα  

που µπορεί  να  παράγει  πιο  αποδοτικά ανεξάρτητα από το απόλυτο πλεονέκτηµα. 

Η εξαγωγική δραστηριότητα των θυγατρικών ευνοεί το ισοζύγιο πληρωµών των 

χωρών υποδοχής µόνο όταν τα προϊόντα που εξάγονται είναι υψηλής προστιθέµενης 

αξίας.  Το  ενδοεπιχειρησιακό  εµπόριο  αποτελεί  επίσης  σηµαντικό  τµήµα  των  

πωλήσεων  των θυγατρικών ενός οµίλου 
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Κεφάλαιο 6 

Οικονομικές Θεωρίες Διεθνών Επιχειρήσεων 

 

Μακροοικονομικό επίπεδο – Κύκλος Προϊόντος Ι (Vernon) 

 

Με βάση αυτή τη θεωρία, το προϊόν περνά τρεις φάσεις σύμφωνα με το που μπορεί 

να παραχθεί το προϊόν ανάλογα με την κάθε φάση.  Αναλυτικά:  

1) Νέο προϊόν (είσοδο προϊόντος στην αγορά, για τις Αμερικάνικες ΑΞΕ, θα παραχθεί 

και θα ελεγχθεί στις ΗΠΑ) 

Πρόκειται για την είσοδο του προϊόντος στην αγορά. Αυτό το προϊόν θα παραχθεί 

αρχικά σε μία πλούσια χώρα, όπου υπάρχουν απαιτητικοί καταναλωτές που 

επιθυμούν να δοκιμάσουν νέα προϊόντα. Επίσης είναι πλούσια χώρα σε κεφάλαιο και 

τεχνολογία. 

 

2) Ώριμο προϊόν (σταθεροποιούνται τα χαρακτηριστικά του και να βρεθούν παρόμοιες 

αγορές με τις ΗΠΑ για τη δημιουργία ΑΞΕ) 

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος σταθεροποιούνται και δεν υπάρχει 

ο πειραματισμός που υπήρχε στην προηγούμενη φάση. Επίσης υπάρχει 

προβληματισμός σχετικά με το κόστος παραγωγής δεδομένου ότι ίσως έχουν αρχίσει 

να εμφανίζονται νέες αγορές στο εξωτερικό. Αυτές οι νέες αγορές θα πρέπει να 

μοιάζουν καταναλωτικά με την πλούσια χώρα της προηγούμενης φάσης. Επιλέγονται 

οι αγορές του εξωτερικού που είναι κατάλληλες για την παραγωγή του προϊόντος. 

3) Τυποποιημένο προϊόν (αφού πλέον είναι στην αγορά, πρέπει να βρεθούν χώρες 

που η παραγωγή σε αυτές να είναι φτηνή) 

Αρχικά η παραγωγή του προϊόντος καλύπτει τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς. 

Αργότερα όμως ενδέχεται να υπάρξουν και εξαγωγές προς άλλες χώρες, κυρίως 

αναπτυσσόμενες. Σε αυτή την περίπτωση και καθώς το προϊόν αποκτά σταθερά 

χαρακτηριστικά και γίνεται πάρα πολύ εύκολα ανταγωνίσιμο, ο πρωταρχικός στόχος 

μίας επιχείρησης είναι να το παράγει όσο το δυνατόν φθηνότερα για να μην 

αναγκαστεί να το αποσύρει από τις αγορές. Φθηνότερα μπορεί να παραγάγει στις 

αναπτυσσόμενες χώρες με χαμηλά εργατικά κόστη. έτσι αναλαμβάνουν την 

παραγωγή και τις εξαγωγές του προϊόντος. 
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Μεσοοικονομικό Επίπεδο – Κύκλος Προϊόντος ΙΙ (Vernon) 

 

Δημιουργώντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα οι επιχειρήσεις, δεν είναι εύκολο να 

αντιγραφούν και έτσι δημιουργούνται τα μονοπώλια, ολιγοπώλια.  Με βάση την 

έννοια του ολιγοπωλίου έχουμε: 

1.  Ολιγοπώλιο που στηρίζεται στην καινοτομία (αρχικό στάδιο προϊόντος) 

2. Ωριμο ολιγοπώλιο (αρχίζουν οι ΑΞΕ) 

3. Γηραιό ολιγοπώλιο (αφού το προϊόν είναι στην αγορά, πρέπει να βρεθούν χώρες 

για φτηνή παραγωγή) 

 

Μικροοικονομικό Επίπεδο 

Θεωρία του Hymer 

Με τη θεωρία του Hymer, αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να κατέχουν 

ορισμένα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας για να μπορέσουν να νοιώσουν άνετα όσον 

αφορά την επένδυση τους σε ξένες αγορές.  Αυτό γίνεται για να εκμεταλλευτούν οι 

επιχειρήσεις τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τους στο πλαίσιο της μονοπωλιακής 

δύναμης που παίρνουν από αυτά. 

Ο Hymer παρατήρησε ότι αντίθετα με ό,τι πρέσβευε η νεοκλασική προσέγγιση ΑΞΕ 

πραγματοποιούνται όχι μόνο ανάμεσα στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες 

χώρες, αλλά και μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών. Επίσης αναγνώρισε την 

ικανότητα ορισμένων επιχειρήσεων να δημιουργούν πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας 

εμποδίζοντας άλλες χώρες να τις ανταγωνιστούν. Αυτά τα πλεονεκτήματα δρουν ως 

εμπόδια εισόδου στον βιομηχανικό κλάδο, όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση 

διαβρώνοντας τον ανταγωνισμό και δημιουργώντας τις συνθήκες που επιτρέπουν την 

εμφάνιση ολιγοπωλίων και μονοπωλίων. 

 

Η θεωρία της εσωτερικοποίησης Casson και Buckley 

Με βάση αυτή τη θεωρία (Casson και Buckley), η επιχείρηση επιδιώκει να 

εσωτερικοποιήσει την παραγωγή των ενδιάμεσων προϊόντων προκειμένου να 

μειώσει το κόστος παραγωγής.  Μια ΠΕ που παράγει αγαθά σε διάφορες χώρες και 

διάφορους καταναλωτές, πρέπει να διατηρήσει την ποιότητα του τελικού προϊόντος, 

παράγοντας η ίδια ποιοτικό ενδιάμεσο προϊόν.  Ως εκ τούτου προκύπτουν ΠΕ.   

 

Η θεωρία των Casson και Buckley «εσωτερικοποίησης» επιχειρεί να αναλύσει τις 

συνθήκες που ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να εσωτερικοποιήσουν τις αγορές 

ενδιάμεσων αγαθών. 

Διατύπωσαν την άποψη ότι ορισμένες δραστηριότητες όπως η Έρευνα και Ανάπτυξη 

και η Εκπαίδευση Προσωπικού αποτελούν απαραίτητα ενδιάμεσα στάδια της 
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παραγωγής ενός προϊόντος. Μία επιχείρηση θα επιδιώξει να εσωτερικοποιήσει την 

παραγωγή αυτών των ενδιάμεσων αγαθών προκειμένου να μειωθεί το κόστος 

παραγωγής και κατά συνέπεια να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της. 

Η θεωρίες των Baumol και Williamson – Προσέγγιση Ι 

Σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ατελείς αγορές 

που καθιστούν πολύ δύσκολη τη μεγιστοποίηση των κερδών.  Παράγοντες που 

καθιστούν ατελές το περιβάλλον, είναι ο κυβερνητικός παρεμβατισμός, τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχουν ορισμένες επιχειρήσεις έναντι άλλων κλπ. 

Επίσης αναφέρεται σε διαφορετικά συμφέροντα που έχουν οι μάνατζερς και οι 

μετόχοι.  Σύμφωνα με τον Williamson, οι μάνατζερς θέλουν να αποδείξουν ότι 

διαθέτουν κύρος και δύναμη στην ΠΕ.  Σύμφωνα με τον Baumol, οι μέτοχοι επιθυμούν 

περιορισμένα κέρδη αλλά σίγουρα για τα μερίσματα τους και όχι αρκετά για τα 

επεκτατικά σχέδια των μάνατζερς. 

 

Το εκλεκτικό υπόδειγμα (Dunning) 

Το εκλεκτικό υπόδειγμα του Dunning δεν αποτελεί νέα θεωρία. Αντίθετα πρόκειται για 

ένα πλαίσιο που επιδιώκει να εξηγήσει τις ΑΞΕ με βάση το συνδυασμό τριών 

στοιχείων 

1) Πλεονεκτήματα τοποθεσίας 

Κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά που μπορεί να ενθαρρύνουν ή να 

αποθαρρύνουν τις ΑΞΕ. Π.χ νομοθεσία, επίπεδο ποιότητας καταναλωτών 

2) Πλεονεκτήματα εσωτερικοποίησης 

Μία επιχείρηση επιθυμεί να διασφαλίσει τις ενδιάμεσες αγορές με τη δημιουργία 

τεχνολογίας μέσω δημιουργίας θυγατρικών σε αντίθεση με τη διείσδυση σε νέες 

αγορές μέσω  εμπορίου έκδοση άδειας παραγωγής κλπ. 

3) Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

Μια ΠΕ έχει μοναδικές ικανότητες που της επιτρέπουν να αναλάβει τον κίνδυνο μίας 

ΑΞΕ έξω από τη χώρα προέλευσης. 
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Κεφάλαιο 7 

Οι ρόλοι των Θυγατρικών και οι Στρατηγικές Παραγωγής των Πολυεθνικών 

Επιχειρήσεων 

 

Ενότητα 7.1  -  Ρόλοι Θυγατρικών 

 

Υπάρχουν 3 ρόλοι θυγατρικών:  

1) Θυγατρική Αντίγραφο 

2) Θυγατρική προμηθευτής 

3) Χειραφετημένη θυγατρική 

 

7.1.1  Θυγατρική αντίγραφο 

 

Αντίγραφο τίνος; Tης μητρικής.  Δηλαδή;  Παράγει ένα τμήμα της παραδοσιακής 

παραγωγής της Π.Ε.  Στόχος της είναι η κάλυψη της αγοράς της χώρας υποδοχής.  

Αυτή η επένδυση γίνεται προς αναζήτηση αγορών δεδομένου ότι το εμπόριο έγινε 

ανεπαρκής τρόπος διεθνοποίησης λόγω των διάφορων μορφών παρεμβατισμού.  

Από την άποψη παραγωγής και μάρκετινγκ αυτή η θυγατρική θεωρείται περιορισμένο 

αντίγραφο της μητρικής.  Επίσης δεν καλύπτει όλες τις λειτουργίες της μητρικής όπως 

π.χ. έρευνα και ανάπτυξη.  Είναι με άλλα λόγια τεχνολογικά εξαρτημένη από τη 

μητρική.  Αυτή η θυγατρική λειτουργεί κάτω από συνθήκες ανεπάρκειας και γίνεται 

ευάλωτη στον ανταγωνισμό. 

 

 

7.1.2  Θυγατρική προμηθευτής 

 

Η θυγατρική προμηθευτής είναι μια εφαρμογή της θεωρίας της εσωτερικοποίησης και 

συνεισφέρει στην αποδοτικότητα της ΠΕ.  Κυρίως παράγει ενδιάμεσα αγαθά, 

ανάλογα με τις ικανότητες της και τις ανάγκες του ομίλου.  Η σχέση τους με τη μητρική 

θα είναι σχέση εξάρτησης όταν το ενδιάμεσο προϊόν που παράγουν είναι ώριμο ή 

τυποποιημένο.  Διαφορετικά, αν είναι καινοτομικό, η σχέση τους με την μητρική θα 

είναι πιο ισότιμη.    Επίσης μπορεί να παίξει και ρόλο κατασκόπου όπου μαθαίνει 

σχετικά με την παραγωγή άλλων επιχειρήσεων. 

7.1.3  Χειραφετημένη Θυγατρική 

 

Πρόκειται για θυγατρικές που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν και να προωθούν 

καινούργια προϊόντα, προσόν που ουσιαστικά έχει μόνο η μητρική εταιρεία.  Αυτό 
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σημαίνει ότι η θυγατρική αυτή είναι ανεξάρτητη από τη μητρική στην παραγωγή αλλά 

και στις ενδιάμεσες αγορές, όπως έρευνα και ανάπτυξη.  Δεν είναι εξαρτημένη 

τεχνολογία από τη μητρική.  Επίσης αναλαμβάνει μόνη της την προώθηση των 

προϊόντων της.  Βέβαια η ανεξαρτησία της δεν σημαίνει και αυτονομία.  Απλώς οι 

σχέσεις μιας τέτοιας θυγατρικής με τη μητρική είναι πολύ διαφορετικές απ΄ ότι αυτές 

μιας θυγατρικής-αντίγραφο.  

 

 

Ενότητα 7.2  -  Στρατηγικές Παραγωγής των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων 

 

Σύμφωνα με τον Porter υπάρχουν δύο ευρείες κατηγορίες στρατηγικών παραγωγής.   

 

1) Πολυτοπική στρατηγική παραγωγής - σύμφωνα με αυτή η ΠΕ ιδρύει θυγατρικές 

σε κάθε αγορά που την ενδιαφέρει με στόχο να παράγουν για να καλύψουν τις 

ανάγκες της κάθε αγοράς.  Αυτές οι θυγατρικές είναι κυρίως τύπου TMR και δεν 

κάνουν εξαγωγές.  Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της στρατηγικής είναι ότι οι 

θυγατρικές δρουν σχεδόν ως αυτόνομες μονάδες.  Το βασικότερο μειονέκτημα της 

πολυτοπικής στρατηγικής είναι το γεγονός ότι λόγω της προσήλωσης της στην τοπική 

αγορά, δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά και έτσι μπορεί να χάνει 

διάφορες ευκαιρίες επέκτασης σε άλλες αγορές.  

2) Παγκοσμιοποιημένη στρατηγική -  με βάση αυτή τη στρατηγική, οι δραστηριότητες 

της ΠΕ σε μια χώρα επηρεάζονται από τις δραστηριότητες που αναπτύσσει η 

θυγατρική σε άλλες χώρες.  Σε αυτή την περίπτωση η ΠΕ αναπτύσσει παγκόσμια 

προϊόντα για να καλύψει ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς.   Το κυριότερο 

μειονέκτημα είναι ότι παραβλέπει τις ιδιαιτερότητες ανάμεσα στις χώρες και έτσι, 

ενδέχεται να χάσει σημαντικές ευκαιρίες. 

 

 

Σύμφωνα με τους Barlett και Ghoshall υπάρχει και η:  

 

3) Διεθνική στρατηγική – αυτή η στρατηγική λαμβάνει υπόψη την τόσο τις παγκόσμιες 

δυνάμεις που οδηγούν σε ομοιογενή παραγωγή, όσο και τις τοπικές, που οδηγούν 

σε διαφοροποίηση.  Αυτή η στρατηγική ουσιαστικά πρεσβεύει ότι η επιτυχία μιας ΠΕ 

οφείλεται στο βαθμό της ευελιξίας της. 
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Ενότητα 7.3  -  Σχέσεις της πολυεθνικής επιχείρησης με εγχώριους 

προμηθευτές 

 

Όταν μια ΠΕ αναλαμβάνει την παραγωγή ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων πρέπει 

να διασφαλίζει την ποιότητα των πρώτων υλών.  Χρησιμοποιώντας εγχώριους 

προμηθευτές η ΠΕ μπορεί να αποφύγει μια σωρεία προβλημάτων που έχουν σχέση 

με την καθυστέρηση αποστολής των ενδιάμεσων αγαθών, την έλλειψη αποθεμάτων 

κλπ. 

 

Ενότητα 7.4  -  Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και Παγκόσμια Διαχείριση 

Προϊόντων 

 

Η διεθνής διαχείριση παραγωγής καλύπτει:  

 

1.  Υλικά και ενδιάμεσα αγαθά που προέρχονται από τους προμηθευτές της 
επιχείρησης 

2. Υλικά και ενδιάμεσα αγαθά που διακινούνται εντός της Π.Ε. 
3. Τελικά προϊόντα και υπηρεσίες από την ΠΕ στον τελικό χρήση (καταναλωτή) 

 

Οι δύο πρώτες ονομάζονται «διαχείριση υλικών» ενώ η τρίτη ονομάζεται «διανομή». 

 

 

Τρεις παράγοντες διαφοροποιούν την εγχώρια από την διεθνή διαχείριση υλικών:  

 

- Η γεωγραφική απόσταση,  άρα και το μεταφορικό κόστος 

- Ο τρόπος μεταφοράς 

- Το θεσμικό πλαίσιο που καλύπτει τη μεταφορά (π.χ. διεθνείς εμπορικές συμφωνίες) 
 

 

Ενότητα 7.5  -  Ολική ποιότητα στην παραγωγή 

 

Τα προγράμματα ολικής ποιότητας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση αλλά 

όλοι συμφωνούν ότι το θέμα της ποιότητας πρέπει να είναι στρατηγικός στόχος της 

επιχείρησης,  να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτή και να χρησιμοποιούνται 

υλικά υψηλής ποιότητας καθώς και σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής και σύγχρονη 

τεχνολογία. 

 

 

Ενότητα 7.6  -  Πολυεθνικές Θυγατρικές Εταιρείες:  Πλαίσιο λειτουργίας και 
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χαρακτηριστικά 

 

7.6.1  Εισαγωγή: Χαρακτηριστικά πολυεθνικών επιχειρήσεων 

 

Η φύση, η δομή και η οργάνωση των πολυεθνικών επιχειρήσεων εξελίσσονται 

συνεχώς και δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισμός που να αποδίδει με 

ακρίβεια την έννοια της πολυεθνικής.  Για να γίνει κατανοητό πόσο σημαντική είναι η 

πολυεθνική επιχείρηση στη διεθνή οικονομική ζωή, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η 

πολυεθνική δηλ. η μητρική η οποία αναπτύσσει παραγωγικές δραστηριότητες στο 

εξωτερικό μέσω θυγατρικών:  

 

- Ασκεί άμεσο έλεγχο στην πολιτική των θυγατρικών της 

- Είναι το κέντρο λήψης των αποφάσεων και χαράσσει τη στρατηγική αναφορικά με τις 
ζωτικής σημασίας λειτουργίες της παραγωγής του εμπορίου και της χρηματοδότησης 
Το κύριο χαρακτηριστικό της πολυεθνικής επιχείρησης με βάση τον ορισμό της είναι 

η δυαδική φύση της διοίκησης της «τυπικής» πολυεθνικής που είναι αποκεντρωτική, 

σε αντίθεση με την περιφερειακή διοίκηση της θυγατρικής, που ασχολείται με 

καθημερινά θέματα όπως οι δραστηριότητες της παραγωγικής μονάδας, η 

βραχυπρόθεσμη οικονομική πολιτική σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η μελέτη της 

τοπικής αγοράς.  Άλλα χαρακτηριστικά της πολυεθνικής είναι το μεγάλο μέγεθος και 

η μεγάλη οικονομική δύναμη που διαθέτει, όπως προκύπτει από τον κύκλο εργασιών 

και το ενεργητικό των ισολογισμών.  Οι αριθμός των εργαζομένων, οι επενδύσεις και 

το απόθεμα κεφαλαίου αποκαλύπτουν συχνά μεγάλη παραγωγική μονάδα που ο 

κύκλος των εργασιών της είναι μεγαλύτερος από το ΑΕΠ πολλών χωρών του κόσμου.  

Μια επιχείρηση (μητρική) επεκτείνεται στο εξωτερικό είτε με τη δημιουργία 

υποκαταστημάτων είτε με θυγατρικές στις οποίες υπάρχει με τη συμμετοχή του 

ντόπιου κεφαλαίου κατά μειοψηφία ή κατά πλειοψηφία.  Η πολυεθνική ελέγχει τη 

θυγατρική ακόμη και όταν δεν έχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της 

μεγάλης διασποράς των μετόχων της. 

 

Υπάρχουν δύο συστήματα οργανωτικής δομής σε μια πολυεθνική.  Στο πρώτο 

έχουμε την «οριζοντικοποίηση» της παραγωγής, δηλ. η μητρική καθορίζει την 

εξειδίκευση σύμφωνα με τους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος της 

παραγωγής.  Στο δεύτερο σύστημα έχουμε την «καθετοποίηση» της παραγωγής δηλ. 

οι θυγατρικές εταιρείες παράγουν μόνο ενδιάμεσα προϊόντα για τα οποία στη 

συνέχεια χρησιμοποιεί η μητρική με τη μορφή πρώτων υλών για την παραγωγή των 

τελικών προϊόντων. 
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Μερικές πολυεθνικές είναι «κάθετα ολοκληρωμένες» με διαφορετικά στάδια της ίδιας 

παραγωγικής διαδικασίας, υλοποιούνται σε διαφορετικές χώρες.  Επίσης άλλες 

πολυεθνικές είναι «οριζόντια ολοκληρωμένες» αποδίδοντας τις ίδιες βασικές 

παραγωγικές διαδικασίες σε καθεμία από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται 

και λειτουργούν. 

 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις διαφέρουν από τις αντίστοιχες τοπικές σε κάποια βασικά 

σημεία:  

 

- Εκτίθενται σε διεθνείς κινδύνους, π.χ. συναλλαγματικές ισοτιμίες, πολιτική αστάθεια 
κλπ 

- Ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διαμάχες και ανταγωνισμό 

- Πρέπει να λάβουν υπόψην τις πολιτιστικές διαφορές 
 

Το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι πολυεθνικές είναι το διεθνές μάνατζμεντ, 

το οποίο αποτελείται από την οργανωτική διάρθρωση, τη στελέχωση, τα 

χρηματοοικονομικά, το μάρκετινγκ και τον έλεγχο. 

 

 

 

7.6.2  Το επιχειρησιακό περιβάλλον των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

 

Οι εταιρείες που αναπτύσσουν διεθνείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψην τους το κοινωνικό-πολιτισμικό, οικονομικό, τεχνολογικό, πολιτικό και νομικό 

περιβάλλον. 

 

- Κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον (οι κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές 
επιδρούν σημαντικά στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

- Οικονομικό περιβάλλον (ο χώρες που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες και πλούσιες σε 
φυσικούς πόρους έχουν περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης από εκείνες που δεν 
διαθέτουν φυσικούς πόρους) 

- Τεχνολογικό περιβάλλον (τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να αξιολογούν το 
τεχνολογικό επίπεδο των χωρών στις οποίες θέλουν να εγκαταστήσουν θυγατρικές 
εταιρείες 

- Πολιτικό και νομικό περιβάλλον (οι πολιτικοί κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσει 
μια πολυεθνική εταιρεία) 
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7.6.3  Διάρθρωση και σχεδιασμός των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

 

Η πολυεθνική είναι ένας διεθνής φορέας μεταφοράς και ανταλλαγής παραγωγικών 

συντελεστών και προϊόντων.  Μεταφέρει πρώτες ύλες, κεφάλαιο, εργασία καθώς και 

τεχνολογία.  Στο κέντρο της ανταλλαγής συντελεστών παραγωγής βρίσκεται η 

μητρική επιχείρηση η οποία λαμβάνει και τις αποφάσεις για τους στόχους και τον 

έλεγχο.  Η μητρική βρίσκεται σε συνεργασία με τις θυγατρικές και τις ελέγχει και τις 

καθοδηγεί.  Οι λειτουργίες παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων 

πραγματοποιούνται με τη συνεργασία των θυγατρικών εταιρειών και κάτω από την 

επίβλεψη και την καθοδήγηση της μητρικής.  Οι θυγατρικές ακολουθούν την πολιτική 

που έχει ορίσει η μητρική και η μητρική μεταφέρει σε όλες τις θυγατρικές της 

διοικητικές υπηρεσίες, έρευνα και τεχνολογία ή ό,τι άλλο τους είναι απαραίτητο. 

 

7.6.3.1  Συγκεντρωτικό και αποκεντρωτικό σύστημα οργανωτικής δομής των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων 

 

Σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα κάθε πολυεθνική βασίζεται σε 

προκαθορισμένη εξειδίκευση στο πλαίσιο υψηλού βαθμού ενοποίησης. Η μητρική, 

καθορίζει την εξειδίκευση και στη συνέχεια οι θυγατρικές επιχειρήσεις ανταλλάσσουν 

τελικά προϊόντα με την μητρική.  Το δεύτερο είναι συγκεντρωτικό και προβλέπει 

καθετοποίηση της παραγωγής.  Ο πολυεθνικές συμμετέχουν στην παραγωγή 

ενδιάμεσων προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται ως εισροές για την παραγωγή 

του τελικού προϊόντος.  Το τελικό προϊόν παράγεται από μια πολυεθνική που το 

διαθέτει στη διεθνή αγορά. 

 

 

7.6.3.2  Οργάνωση των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

 

Οργάνωση είναι η συστηματική τεχνική και οικονομική σύνθεση ανθρώπων και 

υλικών μέσα στο πλαίσιο της επιχείρησης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη 

εκπλήρωση των στόχων της.  Η ύπαρξη ενός συντονιστικού κέντρου με μεγάλο κύρος 

είναι αναγκαία στα πλαίσια μιας πολυεθνικής επιχείρησης λόγω των δυσκολιών που 

δημιουργούνται ανάμεσα στις χώρες.   
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7.6.4  Η διοίκηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

 

7.6.4.1  Οργανωτική διάρθρωση 

 

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού μιας διεθνούς 

επιχείρησης είναι η οργανωτική της διάρθρωση.  Ένας σημαντικός παράγοντας που 

εξετάζεται κατά τη διάρθρωση μιας επιχείρησης είναι η αγορά στην οποία 

απευθύνεται.   

 

 Η οργανωτική διάρθρωση των πολυεθνικών μπορεί να γίνει με βάση:  

 

o Tη λειτουργική οργανωτική διάρθρωση:  χαρακτηρίζεται από την ταξινόμηση και 
την κατάταξη όμοιων δραστηριοτήτων με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκροτούν 
διοικητικές μονάδες οι οποίες συγκεντρώνουν όλους εκείνους τους παράγοντες που 
τις καθιστούν λειτουργικά αυτόνομες. 

o Την οργάνωση κατά γεωγραφική περιοχή σε εθνικό επίπεδο:  αυτή η μορφή 
οργάνωσης βασίζεται στην αρχή της εξυπηρέτησης της χώρας για την οποία 
προορίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα.  Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας 
επιχειρήσεων ίδιου κύρους με τη μητρική με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα που 
παράγει ή οι υπηρεσίες που παρέχει ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τις χώρας στην 
οποία είναι εγκατεστημένη. 

o Την οργάνωση κατά προϊόν:  η οργάνωση αυτού του τύπου προϋποθέτει τη 
λειτουργία των επιχειρήσεων με βάση την παραγωγή ενός προϊόντος σε 
συγκεκριμένο χώρο και με βάση την αυτόνομη διοίκηση.  Με αυτό τον τρόπο η 
διοίκηση γνωρίζει τι κερδίζει και τι χάνει η επιχείρηση από κάθε προϊόν και κατευθύνει 
ανάλογα τις κινήσεις τις. 

o Την οργάνωση κατά πελατεία:  αυτή προϋποθέτει διαφοροποίηση και συνδυασμό 
δραστηριοτήτων με βάση τις κατηγορίες προσώπων στις οποίες απευθύνεται το 
προϊόν ή υπηρεσία.  Είναι στενά συνδεδεμένη με την οργάνωση κατά γεωγραφική 
περιοχή. 
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Κεφάλαιο 8 

Δημιουργία και Μεταφορά Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις 

 

Ενότητα 8.1  -  Έρευνα και Ανάπτυξη στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις 

 

Η διαδικασία της Έρευνας και Ανάπτυξης στις Π.Ε. είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα.  

Το αποτέλεσμα είναι μόνο οι επιχειρήσεις με αρκετά μεγάλους χρηματικούς πόρους 

να μπορούν να αντεπεξέλθουν στα ψηλά κόστη της δημιουργίας νέας τεχνολογίας.   

 

Παραμένει όμως το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό Ε & Α γίνεται στις χώρες 

προέλευσης των ΠΕ που ανήκουν στην κατηγορία των αναπτυγμένων χωρών. 

 

 

Ενότητα 8.2  -  Στρατηγικές Έρευνας και Ανάπτυξης των Πολυεθνικών 

Επιχειρήσεων 

 

Οι Bartlett και Ghoshal αναπτύσσουν τέσσερεις εναλλακτικές στρατηγικές 

καινοτομίας, όπου σε καθεμία δίνεται διαφορετική διάσταση στη σχέση 

αποκέντρωση-συγκέντρωση τεχνολογίας καινοτομίας :  

 

1. Δημιουργία παγκόσμιας τεχνολογίας από τη μητρική.  (Πλήρη συγκέντρωση της 
τεχνολογίας στη ΠΕ, δηλ. στη μητρική.  Είναι αναποτελεσματική στο σημείο που 
προσπερνά ευκαιρίες στις κατά τόπους αγορές) 
Η τεχνολογία αναπτύσσεται με τη χρησιμοποίηση πόρων από τη χώρα προέλευσης 

και ενσωματώνεται σε ένα καινούργιο προϊόν, που δημιουργείται για να καλύψει τις 

καταναλωτικές ανάγκες της χώρας προέλευσης. Στη συνέχεια αυτό το προϊόν 

εξάγεται ή παράγεται χωρίς σχεδόν καμία αλλαγή και σε άλλες χώρες. 

 

 

2. Δημιουργία τεχνολογίας από τις θυγατρικές για τις εγχώριες αγορές τους 
(Αρκετά αποκεντρωμένη προσέγγιση της καινοτομίας, και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ΠΕ αλλά και των θυγατρικών.  Το πρόβλημα είναι η πιθανή 
επανάληψη των δραστηριοτήτων) 
Σε ορισμένες θυγατρικές επιτρέπεται η χρήση πλουτοπαραγωγικών πόρων των 
χωρών υποδοχής προκειμένου να αναπτύξουν προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες 
των αγορών τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα της ΠΕ αλλά 
και της θυγατρικής. 
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3. Δημιουργία τεχνολογίας από τη θυγατρική για εκμετάλλευση και σε 
παγκόσμιες αγορές (Δημιουργούνται νέα προϊόντα με σκοπό να καλύψει ανάγκες 
ευρύτερων αγορών.  Πιθανό μειονέκτημα είναι ότι μπορεί να προσπερνά ευκαιρίες 
στις κατά τόπους αγορές και να ισοπεδώνει καταναλωτικές προτιμήσεις κάποιων 
χωρών) 
Οι τεχνολογικές δραστηριότητες μιας τέτοιας θυγατρικής εγκρίνονται από τη μητρική 
στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου ισορροπημένου προγράμματος καινοτομίας. 
 

4. Δικτύωση της καινοτομίας (Οι θυγατρικές μπορούν να δημιουργήσουν νέα 
προϊόντα.  Δεν αντιμετωπίζονται οι θυγατρικές ως αυτόνομες μονάδες.  Υπάρχει 
μειονέκτημα να υπάρξει κόστος συντονισμού των θυγατρικών που συμμετέχουν) 
Ορισμένες θυγατρικές μπορούν να δημιουργήσουν νέα προϊόντα, έτσι η ΠΕ υιοθετεί 
μία στρατηγική αποκέντρωσης της τεχνολογίας. Η διαφορά με τις προηγούμενες είναι 
ότι η ΠΕ δεν αντιμετωπίζει τις θυγατρικές ως αυτόνομες, αλλά προσπαθεί να συνδέει 
τις τεχνολογίες μέσω ενός δικτύου που στηρίζεται από τη μητρική. 
 
 
Ενότητα 8.3  -  Ρόλοι αποκεντρωμένων Εργαστηρίων Έρευνας και Ανάπτυξης 

στις ΠΕ 

 

1. Εργαστήρια τεχνολογικής υποστήριξης  - τεχνολογία που αναπτύχθηκε από μητρική 
2. Εργαστήριο τεχνολογικής ανάπτυξης – εργαστήριο για νέα προϊόντα στηριζόμενο σε 

δικούς του πόρους 
3. Εργαστήριο βασικής έρευνας – Ασχολείται με την βασική εφαρμοσμένη έρευνα. 
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Κεφάλαιο 10 

Στρατηγικές Συμμαχίες 

 

Ενότητα 10.1 – Τι είναι στρατηγική συμμαχία 

 

Στρατηγική συμμαχία είναι μια μορφή συνεργασίας ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες 

επιχειρήσεις που αποφασίζουν να συνεργαστούν και να προωθήσουν το κοινό τους 

συμφέρον.  Τα μέρη μιας στρατηγικής συμμαχίας μπορεί να συνεισφέρουν 

εξειδικευμένους πόρους και ικανότητες όπως Έρευνα και Ανάπτυξη, μάρκετινγκ ή 

ικανότητες διοίκησης.  Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε μια στρατηγική συμμαχία 

δύνανται να είναι και άμεσοι ανταγωνιστές. 

 

 

Ενότητα 10.2 – Είδη στρατηγικών συμμαχιών 

 

1. Διαφημιστική συνεργασία 
2. Συνεργασία σε προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης 
3. Συμφωνίες παροχής χρηματοδοτικών υπηρεσιών 
4. Κοινή διανομή 
5. Μεταφορά τεχνολογίας 
6. Συνεργασία με σκοπό την υποβολή προσφοράς 
7. Αμοιβαία παραγωγή 
8. Κοινοπραξία πόρων 
9. Συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων 
10. Εκμετάλλευση κοινών εσωτερικών πλεονεκτημάτων 
11. Αμοιβαία χορήγηση δικαιωμάτων 

 

 

Κοινοπραξία:  Μια κοινοπραξία, ως ξεχωριστή επιχείρηση, μπορεί να διοικηθεί με 

τους ακόλουθους τρόπους:  

 

- Κοινή διοίκηση από τις μητρικές 

- Μια μητρική αναλαμβάνει διοίκηση 

- Με ανεξάρτητη ομάδα μάνατζερ 
 

 

Τρεις βασικές παράμετροι καθορίζουν το μέλλον και το είδος της στρατηγικής 

συμμαχίας:  
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1. Η επιλογή των συνεταίρων:  Σε μια στρατηγική συμμαχία σημαντικό ρόλο παίζει η 
συμπληρωματικότητα των συνεργατών σε πόρους και ικανότητες έστω και αν είναι 
άμεσοι ανταγωνιστές 
 

2. Η μορφή ιδιοκτησίας:  Ο βαθμός ιδιοκτησίας διαφέρει από τη μια στρατηγική 
συμμαχία στην άλλη επηρεάζοντας και τον πιθανό χρόνο της ζωής της. 
 

3. Ο τρόπος διοίκησης μιας στρατηγικής συμμαχίας 
 
 

Ενότητα 10.3 – Οφέλη των Στρατηγικών Συμμαχιών 

 

Οι στρατηγικές συμμαχίες προσφέρουν τα εξής οφέλη:  

1. Εύκολη διείσδυση στις αγορές → ξεπερνιούνται τα εμπόδια του εξωτερικού 
περιβάλλοντος 
 

2. Επιμερισμός κινδύνου → επιμερίζεται/αμβλύνεται το κόστος/μέγεθος επένδυσης 
 

3. Αλληλοσυμπλήρωση γνώσεων και ικανοτήτων → πρόσβαση σε άλλους πόρους 
 

4. Συνέργεια και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα → συνδυασμός των παραπάνω 
 

 

Ενότητα 10.4 – Λόγοι αποτυχίας των Στρατηγικών Συμμαχιών 

 

Οι κυριότεροι λόγοι που συμβάλλουν στην αποτυχία μιας στρατηγικής συμμαχίας 

σχετίζονται με:  

 

1. Την ασυμβατότητα των συνεταίρων: 
2. Άρνηση πρόσβασης στην πληροφόρηση 
3. Διαφωνία στη διανομή των κερδών 
4. Πιθανή απώλεια αυτονομίας 
5. Αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΕ 

 

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των σύγχρονων ΠΕ είναι η αναδιοργάνωση της 

δομής τους ώστε να εφαρμόσουν τις στρατηγικές τους αποτελεσματικά και να 

ανταποκριθούν με επιτυχία στις ανταγωνιστικές πιέσεις της αγοράς. 

 

Η οργανωτική δομή της ΠΕ καθορίζει τον συνολικό συντονισμό της. Είναι το 

κυριότερο μέσο πραγματοποίησης της στρατηγικής της επιχείρησης και κατά 

συνέπεια των επιμέρους λειτουργιών της. Η οργανωτική δομή αποτυπώνεται στο 

οργανόγραμμά της. 

Μέσω της οργανωτικής δομής η ΠΕ: 

• Κατανέμει πόρους 

• Αναθέτει έργο στους υπαλλήλους της 

• Αξιολογεί την απόδοση των εργαζομένων σύμφωνα με τις προσδοκίες της 

• Συλλέγει πληροφορίες που βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων. 

Αυτά που καθορίζουν την οργανωτική δομή της επιχείρησης είναι: 

• Το μέγεθος της 

• Η στρατηγική της 

• Η τεχνολογία 

• Το περιβάλλον 

• Η κουλτούρα των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται 

Οι πέντε πιο κοινοί τύποι οργανωτικής δομής στηρίζονται: 

• Στο προϊόν 

• Στη γεωγραφική περιοχή 

• Στη λειτουργία 

• Στον πελάτη 

• Στο συνδυασμό λειτουργίας και προϊόντος. 

11.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΤΟΜΟΥ Δ 

 

1. Τί είναι πολυεθνική επιχείρηση, χώρα προέλευσης, χώρα υποδοχής, 

θυγατρική και μητρική εταιρεία;  

1. Πολυεθνική επιχείρηση είναι η επιχείρηση εκείνη, η οποία κατέχει, ελέγχει και 

διαχειρίζεται πλουτοπαραγωγικούς πόρους σε τουλάχιστον δύο χώρες.  

2. Χώρα προέλευσης είναι η χώρα καταγωγής της πολυεθνικής επιχείρησης.  

3. Χώρα υποδοχής είναι η χώρα, στην οποία εγκαθίσταται η πολυεθνική 

επιχείρηση. Μητρική εταιρεία είναι η εταιρεία η οποία ελέγχει άλλες επιχειρήσεις 

στο εξωτερικό, συμμετέχοντας στο κεφάλαιό τους. Θυγατρική εταιρεία είναι η 

εταιρεία που είναι εξαρτημένη από άλλη επιχείρηση (τη μητρική της). (Τόμος Δ, 

σελίδα 23 και ενότητα 1.1) 

 

2. Ποιοι παράγοντες ευνοούν την εξάπλωση των ΑΞΕ σήμερα;  

Οι ΑΞΕ αποτελούν ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων. Σημαντικό ρόλο στην εξάπλωσή τους έχει διαδραματίσει η 

τεχνολογική πρόοδος σε τομείς όπως οι μεταφορές και οι τηλεπικοινωνίες, και η 

απελευθέρωση των οικονομικών συναλλαγών.  

1. Η τεχνολογία επιτρέπει σε αρκετά αγαθά την κατάτμησή τους, και την 

παραγωγή του κάθε κομματιού προϊόντος σε διαφορετικό τόπο εγκατάστασης, με 

βάση το συγκριτικό πλεονέκτημα που αυτός εμφανίζει.  

2. Οι μεταφορές έχουν μειώσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς πρώτων υλών, 

εξαρτημάτων και τελικών αγαθών σε μεγάλες αποστάσεις.  
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3. Οι τηλεπικοινωνίες καθιστούν δυνατή την οργάνωση και τη διοίκηση σύνθετων 

παραγωγικών διαδικασιών σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη.  

4. Η απελευθέρωση των αγορών, του εμπορίου και της διασυνοριακής κίνησης 

κεφαλαίων συνεισφέρουν περαιτέρω στην ανάπτυξη των ΑΞΕ διεθνώς.  

(Τόμος Δ, σελίδες 31-33 και ενότητα 1.4) 

 

3. Για ποιους λόγους μια επιχείρηση προβαίνει σε διεθνείς 

δραστηριότητες;  

Απάντηση  

Μια επιχείρηση επεκτείνεται στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων, και για τους κάτωθι 

λόγους:  

1. αύξηση πωλήσεων μέσω της κατάκτησης νέων αγορών,  

2. πρόσβαση σε πλουτοπαραγωγικούς πόρους,  

3. διαφοροποίηση δραστηριοτήτων,  

4. απόλαυση φορολογικών προνομίων και χρηματοοικονομικών κινήτρων,  

5. υπερπήδηση εμποδίων εμπορίου,  

6. αξιοποίηση ενιαίων αγορών (ΕΕ, NAFTA, ASEAN κλπ.).  

(Τόμος Δ, σελίδες 27-28 και ενότητα 1.2) 

4. Αναφέρατε τα βασικά είδη των θυγατρικών των ΠΕ. Τί τύπου 

αποκεντρωμένα εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) αναμένεται 

να βρίσκονται σε κάθε ένα από αυτά και για ποιούς λόγους; 

Η απάντηση βρίσκεται στην ενότητα 7.1 (σελίδες 137-138) και ενότητα 8.3 (σελίδες 

171-172) του τόμου Δ’ του ΕΑΠ.  

Υπάρχουν τρία είδη θυγατρικών των ΠΕ:  
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1. Η θυγατρική-αντίγραφο  

2. Η θυγατρική-προμηθευτής και  

3. Η χειραφετημένη θυγατρική  

Η θυγατρική-αντίγραφο, όπως υποδεικνύει και η λέξη, αποτελεί ένα περιορισμένο 

αντίγραφο της μητρικής. Στόχος της είναι η κάλυψη μιας συγκεκριμένης αγοράς. 

Δεν καλύπτει όλες της λειτουργίες της μητρικής, όπως π.χ. έρευνα και ανάπτυξη. 

Ως εκ τούτου, χρησιμοποιεί τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί από τη μητρική, 

μεταφέροντάς την και προσαρμόζοντάς την στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης 

αγοράς. Ο τύπος αποκεντρωμένου εργαστηρίου έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α), 

που αναμένεται να συναντήσουμε σε αυτή την περίπτωση, είναι τα εργαστήρια 

τεχνολογικής υποστήριξης. 

Η θυγατρική-προμηθευτής παράγει ενδιάμεσα αγαθά, καλύπτοντας τις ανάγκες 

του πολυεθνικού ομίλου, συνήθως μέσω ενδοεπιχειρησιακού εμπορίου. Το 

ενδιάμεσο προϊόν μπορεί να είναι είτε ώριμο και τυποποιημένο είτε καινοτομικό. 

Γι’ αυτό το λόγο, ο τύπος αποκεντρωμένου εργαστηρίου έρευνας και ανάπτυξης 

(Ε&Α), που αναμένεται να συναντήσουμε σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να είναι 

είτε εργαστήρια τεχνολογικής υποστήριξης είτε εργαστήρια τεχνολογικής 

ανάπτυξης.  

Η χειραφετημένη-θυγατρική παράγει και προωθεί καινούρια προϊόντα. Αυτό 

σημαίνει ότι η θυγατρική είναι ανεξάρτητη από τη μητρική, τόσο στην παραγωγή 

όσο και στην έρευνα και ανάπτυξη. Σε αυτήν την περίπτωση, αναμένουμε να 

συναντήσουμε μόνο εργαστήρια τεχνολογικής ανάπτυξης. 

5. Πώς επηρεάζουν οι ΠΕ τις χώρες υποδοχής. 

Καταρχήν σημασία για την χώρα υποδοχής έχει ο τρόπος διείσδυσης μίας ΠΕ. 

Σημασία έχει επίσης το πώς εγκαταστάθηκε η ΠΕ. Μέσω νέας παραγωγικής 

μονάδας, μέσω συγχώνευσης με κάποια εγχώριας επιχείρησης ή μέσω εξαγοράς.  

Επίσης το είδος ΑΞΕ : προς αναζήτηση αγορών, πλουτοπαραγωγικών πόρων 

αναζήτηση αποδοτικότητας ή στρατηγικών πόρων ή  ικανοτήτων. Επίσης θα 
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πρέπει να δούμε ορισμένα γενικότερα χαρακτηριστικά της ΠΕ (π.χ. σε βιομηχανία 

ανήκει, σε ποιες χώρες έχει επενδύσει, ποιο είναι το τεχνολογικό της επίπεδο και 

ποια η εσωτερική δομή της) 

Επίσης εξετάζουμε και τα χαρακτηριστικά της χώρας υποδοχής (π.χ. επίπεδο 

ανάπτυξης και την υποδομή της). 

Τομείς που επηρεάζουν οι ΠΕ τις χώρες υποδοχής 

1) Εισροή κεφαλαίου 

Οι ΠΕ μεταφέρουν κεφάλαιο στη χώρα υποδοχής. Από την άλλη πλευρά όμως, 

μπορεί να μεταφέρουν τα κέρδη τους μέσω των μεταφερόμενων τιμών εκτός των 

χωρών υποδοχής, επίσης μπορεί να εμποδίζουν την ανάπτυξη και την επέκταση 

των εγχώριων επιχειρήσεων γιατί απορροφούν μεγαλύτερο κεφάλαιο. Αν οι 

θυγατρικές είναι τύπου αντίγραφο, ενδέχεται να εισάγουν ενδιάμεσα αγαθά, οπότε 

να αντισταθμίζουν την εισροή κεφαλαίου με αύξηση των εισαγωγών 

χειροτερεύοντας το ισοζύγιο της χώρας υποδοχής. 

2) Τεχνολογία  

Είναι γεγονός ότι οι ΠΕ είναι οι μεγαλύτεροι φορείς τεχνολογίας. Δύο από τα 

θέματα που συνδέονται με την τεχνολογία και τις ΠΕ και αφορούν τις χώρες 

υποδοχής είναι τα εξής: 

− Μεταφορά τεχνολογίας στη χώρα υποδοχής από τη μητρική ή αποκέντρωση 

της τεχνολογίας με τη δημιουργία εργαστηρίων Έρευνας και Ανάπτυξης στις 

χώρες υποδοχής. 

 

− Καταλληλότητα της τεχνολογίας για την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας. 

 

 

 

 

3) Εμπόριο 

Το αν οι ΠΕ προσφέρουν την ευκαιρία στη χώρα υποδοχής να αναπτύξει τις 

εξαγωγές της εξαρτάται από τα ακόλουθα: 

− Οι ΑΞΕ αναζητούν φυσικούς πόρους οι οποίοι εξάγονται για επεξεργασία στη 

μητρική εταιρεία ή σε κάποια άλλη θυγατρική 

− Η θυγατρική παράγει χαμηλής τεχνολογίας ενδιάμεσο αγαθό το οποίο εξάγει 

− Η θυγατρική αναπτύσσει νέο προϊόν και κατόπιν το εξάγει 

4) Βιομηχανική δομή και επιχειρηματικότητα 

Ο βασικότερος αντίκτυπος που προκαλεί η παρουσία ΠΕ στη βιομηχανική δομή 

της χώρας υποδοχής είναι η υψηλή συγκέντρωση στον κλάδο όπου κινείται η ΠΕ. 

Συγκέντρωση σημαίνει ανάπτυξη λίγων επιχειρήσεων που καλύπτουν το 
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μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς του προϊόντος το οποίο παράγουν, δηλαδή 

ολιγοπώλιο ή σε ακραίες περιπτώσεις μονοπώλιο. Οι ΠΕ ενθαρρύνουν την 

δημιουργία ολιγοπωλίων και εκτοπίζουν τις μικρές εγχώριες βιομηχανίες. Όμως 

μπορεί να δημιουργήσουν καινούργιες βιομηχανίες στην Ελλάδα. 

5) Εργασία 

Σε αυτήν την περίπτωση δεν έχει σημασία μόνο η ποιοτική διάσταση αλλά και η 

ποιοτική. Το κατά πόσο δηλαδή πρόκειται για θέσεις που βελτιώνουν τις γνώσεις 

και τα προσόντα των εργαζομένων ή θέσεις με υψηλές αμοιβές. 

Η δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας είναι πολύ σημαντική για τις 

χώρες υποδοχής, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η ποιότητα των θέσεων αυτών. 

Επίσης σημαντικά θέματα προκύπτουν για τις χώρες υποδοχής από τις σχέσεις 

που διαμορφώνουν οι ΠΕ με τα συνδικάτα. 

Το αποτέλεσμα της διείσδυσης των ΠΕ στις χώρες υποδοχής μπορούμε να το 

εξετάσουμε σε δύο επίπεδα: 

− Επίπεδο εξάρτησης: πόσο εξαρτημένη είναι η οικονομία της χώρας 

υποδοχής από τις ΠΕ οικονομικά, τεχνολογικά, παραγωγικά. 

− Επίπεδο αποκλεισμού: πόσο απομονωμένη είναι η παραγωγή των ΠΕ στη 

χώρα υποδοχής, δηλαδή δεν εξάγουν, δημιουργούν λίγες θέσεις εργασίας, 

χαμηλές αμοιβές κλπ. 

−  

Διαμάντι της ανταγωνιστικότητας 

1) Συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

2) Επίπεδο, ποικιλία, ποιότητα των αγαθών που επιθυμούν οι εγχώριοι κάτοικοι 

3) Ποιότητα των προμηθευτών 

4) Επίπεδο ανταγωνισμού στις εγχώριες βιομηχανίες 

Χώρες με αναπτυγμένα αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν περισσότερη 

διαπραγματευτική δύναμη. 

6. Εκφράζεται η άποψη ότι «μια πολυεθνική επιχείρηση πρέπει να 

εισέρχεται σταδιακά σε μια ξένη αγορά, ξεκινώντας με τις πιο ήπιες 

μορφές διεθνοποίησης όπως εξαγωγές, licensing κ.λπ. και να 

καταλήγει αργότερα στην άμεση επένδυση». [1] Πιστεύετε ότι η 

άποψη αυτή ισχύει γενικά; [2] Σε ποιές χώρες υποδοχής θεωρείτε ότι 

αυτή η σταδιακή στρατηγική εισόδου μπορεί να βρίσκει τη 

μεγαλύτερη εφαρμογή; Επιχειρηματολογήστε λαμβάνοντας υπόψη 

τις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Η απάντηση βρίσκεται στον Δ’ τόμο του ΕΑΠ στην ενότητα 1.3 και στο κεφάλαιο 

3. 
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[1] Η στρατηγική σταδιακής εισόδου σε μια ξένη αγορά δεν είναι πανάκεια. 

Εξαρτάται από το είδος της ΠΕ και από το περιβάλλον της χώρας υποδοχής. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, διάφοροι περιβαλλοντολογικοί λόγοι (πολιτικοί, 

οικονομικοί κ.λ.π.) της χώρα υποδοχής μπορεί να ευνοούν εναλλακτικές μορφές 

διεθνοποίησης και σταδιακή στρατηγική εισόδου και όχι απευθείας ΑΞΕ [π.χ. 

κίνδυνος εθνικοποίησης της επιχείρησης, αρνητική προκατάληψη ως προς την 

ξένη ιδιοκτησία, μικρό μέγεθος αγοράς κ.ά.). Από την άλλη πλευρά, σε ώριμες 

οικονομίες (ΗΠΑ, ΕΕ), όπου υπάρχει οικονομικο-πολιτική σταθερότητα και οι ξένες 

ΠΕ τις γνωρίζουν καλά, μπορεί να προτιμήσουν από την αρχή μια ΑΞΕ. 

[2] Οι πιο κατάλληλες χώρες για την εφαρμογή της συγκεκριμένης στρατηγικής 

είναι οι αναδυόμενες οικονομίες και γενικότερα οι αναπτυσσόμενες χώρες. Το 

περιβάλλον τους ευνοεί εναλλακτικές μορφές δράσης, καθώς μπορεί να 

χαρακτηρίζονται από υψηλό πολιτικό κίνδυνο, διαφορετική πολιτισμική αντίληψη 

[προβλήματα γλώσσας, επικοινωνίας, διαφορετικό επιχειρηματικό πνεύμα κ.λπ.], 

οικονομική αστάθεια και επενδυτική αβεβαιότητα. Ταυτόχρονα, σε μια δεδομένη 

χρονική συγκυρία, τουλάχιστον ορισμένες από τις χώρες αυτές μπορεί να 

εμφανίζουν αξιόλογες μελλοντικές αναπτυξιακές προοπτικές, έτσι ώστε να 

επιβάλλεται η παρουσία στην αγορά τους με κάποια μορφή για λόγους 

ανταγωνισμού. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, προσφέρονται οι εναλλακτικές μορφές διεθνοποίησης 

και οι συνεργασίες με ντόπιους επιχειρηματίες που γνωρίζουν καλύτερα το 

εγχώριο περιβάλλον [π.χ. επαφές με την τοπική κυβέρνηση, πρόσβαση στο 

τραπεζικό σύστημα, πολύ καλή γνώση της νοοτροπίας κ.ά.]. Στη συνέχεια, κάποια 

στιγμή, όταν η αγορά έχει αναπτυχθεί περαιτέρω και η ξένη ΠΕ έχει αποκτήσει τις 

αντίστοιχες εμπειρίες και την απαιτούμενη γνώση του τοπικού περιβάλλοντος, 

μπορεί να προχωρήσει σε ΑΞΕ. 

7. Ποιοι παράγοντες ευνοούν την εξάπλωση των ΑΞΕ σήμερα;  
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Οι ΑΞΕ αποτελούν ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων. Σημαντικό ρόλο στην εξάπλωσή τους έχει διαδραματίσει η 

τεχνολογική πρόοδος σε τομείς όπως οι μεταφορές και οι τηλεπικοινωνίες, και η 

απελευθέρωση των οικονομικών συναλλαγών.  

1. Η τεχνολογία επιτρέπει σε αρκετά αγαθά την κατάτμησή τους, και την 

παραγωγή του κάθε κομματιού προϊόντος σε διαφορετικό τόπο εγκατάστασης, με 

βάση το συγκριτικό πλεονέκτημα που αυτός εμφανίζει.  

2. Οι μεταφορές έχουν μειώσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς πρώτων υλών, 

εξαρτημάτων και τελικών αγαθών σε μεγάλες αποστάσεις.  

3. Οι τηλεπικοινωνίες καθιστούν δυνατή την οργάνωση και τη διοίκηση σύνθετων 

παραγωγικών διαδικασιών σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη.  

4. Η απελευθέρωση των αγορών, του εμπορίου και της διασυνοριακής κίνησης 

κεφαλαίων συνεισφέρουν περαιτέρω στην ανάπτυξη των ΑΞΕ διεθνώς.  

(Τόμος Δ, σελίδες 31-33 και ενότητα 1.4) 

 

8. Ποιος είναι ο κύριος στόχος των ΑΞΕ προς αναζήτηση 

αποδοτικότητας;  

Σε έναν ελεύθερο διεθνή καταμερισμό εργασίας οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

προσπαθούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους. Συνεπώς, προσπαθούν το 

κάθε προϊόν τους να το παράγουν σε εκείνη τη χώρα υποδοχής που προσφέρει το 

πιο χαμηλό κόστος παραγωγής. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να 

τεμαχίζουν ένα συγκεκριμένο προϊόν τους (εάν αυτό είναι τεχνικά δυνατό, όπως ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής), και το κάθε κομμάτι του να το παράγουν στη χώρα 

εκείνη που εμφανίζει την πιο ευνοϊκή σχέση κόστους – οφέλους. Στη συνέχεια, 

συναρμολογούν τα κομμάτια και τα προωθούν στην παγκόσμια αγορά. Έτσι, 

επιτυγχάνουν τη μεγιστοποίηση των κερδών τους.  

(Τόμος Δ, σελίδα 63 και ενότητα 2.1) 
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9. Τί είναι οριζόντια και τί κάθετη ολοκλήρωση της διεθνούς παραγωγής;  

1. Οριζόντια ολοκλήρωση σημαίνει ότι η πολυεθνική επιχείρηση παράγει το ίδιο 

αγαθό σε διαφορετικές χώρες. Για παράδειγμα, η Colgate παράγει καλλυντικά 

τόσο στις ΗΠΑ, όσο και σε πολλές άλλες χώρες.  

2. Κάθετη ολοκλήρωση συνεπάγεται ότι η πολυεθνική επιχείρηση διαχειρίζεται 

και ελέγχει όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας ενός αγαθού. Για παράδειγμα, 

η Motor Oil – Aramco πραγματοποιεί την εξόρυξη του πετρελαίου στις αραβικές 

χώρες, το μεταφέρει με τα πετρελαιοφόρα της προς διύλιση στην Ελλάδα, και μετά 

τη διύλιση το διανέμει στα πρατήρια καυσίμων με δικά της φορτηγά.  

(Τόμος Δ, σελίδα 59 και κεφάλαιο 2) 

 

10. Ποιους άλλους τρόπους διεθνοποίησης, εκτός από τις ΑΞΕ, έχει μια 

επιχείρηση; Να αναλυθούν συνοπτικά.  

Εκτός των ΑΞΕ, μια πολυεθνική επιχείρηση διαθέτει και άλλους τρόπους για να 

εισέλθει σε μια ξένη αγορά. Οι τρόποι αυτοί είναι πιο ευέλικτοι σε σχέση με τις ΑΞΕ, 

καθώς δεν απαιτούν ιδιαίτερα μεγάλη δέσμευση σε πόρους της επιχείρησης, με 

αποτέλεσμα να συνεπάγονται μικρότερο επιχειρηματικό κίνδυνο. Οι πιο 

σημαντικότεροι τρόποι είναι οι ακόλουθοι:  

1. εξαγωγές,  

2. έκδοση άδειας παραγωγής προϊόντος (licensing),  

3. παραχώρηση εμπορικού σήματος (franchising),  

4. συμβόλαιο διοίκησης (management contract),  

5. παράδοση εργοστασίου/ έργου με το «κλειδί στο χέρι» (turnkey project),  

6. υπεργολαβία (subcontracting).  

(Τόμος Δ, σελίδες 79-80 και κεφάλαιο 3) 
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11. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των πολυεθνικών επιχειρήσεων;  

Η φύση, η δομή και η οργάνωση των πολυεθνικών επιχειρήσεων εξελίσσονται 

συνεχώς. Η ΠΕ αναπτύσσει παραγωγικές δραστηριότητες στο εξωτερικό μέσω 

θυγατρικών, ασκεί άμεσο έλεγχο στην πολιτική των θυγατρικών της, και είναι το 

κέντρο λήψης αποφάσεων. Επίσης, χαράσσει τη στρατηγική αναφορικά με τις 

ζωτικής σημασίας λειτουργίες της παραγωγής, του εμπορίου και της 

χρηματοδότησης.  

Το κύριο χαρακτηριστικό της πολυεθνικής είναι η δυαδική φύση της διοίκησης που 

είναι αποκεντρωτική σε αντίθεση με την περιφερειακή διοίκηση της θυγατρικής. 

Στον αντίποδα, έχουμε τη συγκεντρωτική φύση της διοίκησης όπου στην κορυφή 

της διοικητικής πυραμίδας βρίσκεται το διοικητικό συμβούλιο της μητρικής το οποίο 

αποφασίζει για θέματα που αφορούν τη λειτουργία και ανάπτυξη του πολυεθνικού 

συγκροτήματος. Άλλα χαρακτηριστικά της πολυεθνικής είναι το μεγάλο μέγεθος 

και η μεγάλη οικονομική δύναμη που διαθέτει, που είναι συχνά μεγαλύτερη από το 

ΑΕΠ πολλών χωρών του κόσμου. Η δραστηριότητα της ΠΕ σε μια χώρα μπορεί 

να επηρεάσει και να έχει επιπτώσεις στην κοινωνικοοικονομική και πολιτική της 

κατάσταση. Μια επιχείρηση επεκτείνεται στο εξωτερικό είτε με τη δημιουργία 

υποκαταστημάτων είτε με θυγατρικές που τις ελέγχει ακόμα και όταν δεν έχει την 

πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Η μητρική προκειμένου να πετύχει τους 

στόχους της, κατανέμει τις υπηρεσίες και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της 

σύμφωνα με το σχεδιασμό ανάπτυξής της. Υπάρχουν δύο συστήματα 

οργανωτικής δομής σε μια πολυεθνική. Το πρώτο αφορά την «οριζοντικοποίηση» 

της παραγωγής, δηλαδή η μητρική καθορίζει την εξειδίκευση σύμφωνα με τους 

παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος της παραγωγής. Το δεύτερο σύστημα 

αναφέρεται στην «καθετοποίηση» της παραγωγής, δηλαδή οι θυγατρικές 

παράγουν μόνο ενδιάμεσα προϊόντα τα οποία αργότερα τα χρησιμοποιεί η μητρική 

με τη μορφή πρώτων υλών.  
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Η πολυεθνική επιχείρηση αξιοποιεί τον προγραμματισμό και τη σχεδίαση στην 

οργάνωση των εργασιών της λαμβάνοντας έγκαιρα τις αποφάσεις της, τις οποίες 

μπορεί να προσαρμόζει ή να διορθώνει όταν υπάρχει μεγάλη απόκλιση από τους 

στόχους που έχει θέσει. Ανάμεσα στην μητρική και στις θυγατρικές υπάρχει στενή 

συνεργασία. Η μητρική επιβλέπει και καθοδηγεί τη λειτουργία των θυγατρικών της 

και οι θυγατρικές ακολουθούν τη στρατηγική της μητρικής και προσαρμόζουν τις 

πολιτικές τους ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες εγκατάστασής 

τους.  

Μερικές πολυεθνικές είναι κάθετα ολοκληρωμένες, με διαφορετικά στάδια της ίδιας 

παραγωγικής διαδικασίας να υλοποιούνται σε διαφορετικές χώρες, ενώ άλλες είναι 

οριζόντια ολοκληρωμένες. Οι τελευταίες εφαρμόζουν τις ίδιες βασικές 

παραγωγικές διαδικασίες σε καθεμία από τις χώρες στις οποίες 

δραστηριοποιούνται και λειτουργούν.  

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις διαφέρουν από τις αντίστοιχες τοπικές επιχειρήσεις. 

Για παράδειγμα, εκτίθενται σε διεθνείς κινδύνους, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 

διαμάχες και ανταγωνισμό, αλλά και συγχρόνως πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις 

πολιτιστικές διαφορές. 

 

Από διοικητική άποψη, το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι πολυεθνικές 

είναι το διεθνές μάνατζμεντ. Αυτό δίνει έμφαση στην οργανωτική δομή, τη 

στελέχωση, τα χρηματοοικονομικά, το μάρκετινγκ και τον έλεγχο.  

(Τόμος Δ’, σελίδα 145-147 και ενότητα 7.6.1) 
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12. Περιγράψτε τα δύο συστήματα οργανωτικής δομής των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων. 

 

 Το πρώτο είναι πιο αποκεντρωτικό σε θέματα παραγωγικής διαδικασίας, αλλά πιο 

συγκεντρωτικό σε θέματα διάθεσης των προϊόντων και αυτό οδηγεί σε οριζόντια 

ενοποίηση μεταξύ των πολυεθνικών. Σύμφωνα με αυτό, η μητρική καθορίζει την 

εξειδίκευση και στη συνέχεια οι θυγατρικές επιχειρήσεις ανταλλάσσουν τελικά 

προϊόντα με τη μητρική ώστε να καλύπτουν το μεγάλο αριθμό ποικιλίας του ίδιου 

προϊόντος.  

 Το δεύτερο πρότυπο προβλέπει καθετοποίηση της παραγωγής. Οι πολυεθνικές 

συμμετέχουν στην παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται 

ως εισροές για την παραγωγή του τελικού προϊόντος. Δηλαδή, ένας αριθμός 

θυγατρικών επιχειρήσεων παράγει τα ενδιάμεσα προϊόντα τα οποία τα 

χρησιμοποιεί η μητρική εταιρεία ως πρώτη ύλη για την παραγωγή του τελικού 

προϊόντος, το οποίο και στέλνει σε άλλες θυγατρικές που λειτουργούν ως πωλητές 

στην παγκόσμια αγορά.  

(Τόμος Δ’, σελίδα 149-150 και ενότητα 7.6.3.1) 
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13. Να αναπτύξετε συνοπτικά τις στρατηγικές έρευνας και ανάπτυξης που 

ακολουθούν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα τους. Να δώσετε παραδείγματα που να σχετίζονται με 

κάθε μια από αυτές. 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις ακολουθούν διαφορετική στρατηγική σχετικά με τη 

δημιουργία τεχνολογίας. Κάθε μία δίνει διαφορετική διάσταση στη σχέση 

αποκέντρωσης-συγκέντρωσης της τεχνολογικής ικανότητας.  

1. Δημιουργία παγκόσμιας τεχνολογίας από την μητρική: Σε αυτήν την 

περίπτωση έχουμε πλήρη συγκέντρωση της τεχνολογίας στο κέντρο της ΠΕ. Η 

τεχνολογία αναπτύσσεται με τη χρησιμοποίηση πόρων από τη χώρα προέλευσης 

και ενσωματώνεται σε ένα καινούργιο προϊόν, το οποίο θα ικανοποιήσει τις 

ανάγκες της χώρας προέλευσης και δεν θα υποστεί καμία αλλαγή όταν εξάγεται ή 

παράγεται σε άλλες χώρες. Η στρατηγική αυτή μπορεί να θεωρηθεί 

αναποτελεσματική γιατί προσπερνά ευκαιρίες στις κατά τόπους αγορές και φυσικά 

ισοπεδώνει τις καταναλωτικές προτιμήσεις των διάφορων χωρών. Για 

παράδειγμα, η ιαπωνική ΠΕ ηλεκτρονικών NEC σχεδίασε τον διακόπτη NEAC61 

για τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς όπου και το διέθεσαν, αλλά δεν είχε τις 

αναμενόμενες πωλήσεις καθώς οι τηλεφωνικές εταιρείες στο εξωτερικό είχαν πολύ 

διαφορετικές προδιαγραφές από ό,τι οι ιαπωνικές.  

2. Δημιουργία τεχνολογίας από τις θυγατρικές για τις εγχώριες αγορές τους: 

Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε μια αρκετά αποκεντρωμένη προσέγγιση της 

καινοτομίας, δεδομένου ότι σε ορισμένες ηγετικές θυγατρικές επιτρέπεται η χρήση 

παραγωγικών πόρων των χωρών υποδοχής προκειμένου να αναπτύξουν 

προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των αγορών τους. Το πρόβλημα αυτής της 

στρατηγικής είναι η πιθανή επανάληψη δραστηριοτήτων που καταλήγουν στην 

παραγωγή του ίδιου προϊόντος από διάφορες θυγατρικές. Για παράδειγμα, η 

αγγλική θυγατρική της Philips αφιέρωσε ένα μεγάλο τμήμα από τους πόρους της 

για να αναπτύξει ένα νέο μοντέλο τηλεόρασης και είχε ως αποτέλεσμα να 

δημιουργήσει ένα προϊόν το οποίο δεν διέφερε καθόλου από το μέσο ευρωπαϊκό 
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μοντέλο και κατέληξε να λειτουργεί πέντε εργοστάσια παράγωγης τηλεοράσεων 

αντί για τέσσερα.  

3. Δημιουργία τεχνολογίας από τη θυγατρική για εκμετάλλευση και σε 

παγκόσμιες αγορές: Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, η θυγατρική 

δημιουργεί νέα προϊόντα, μόνο που τελικός της στόχος είναι η κάλυψη των 

καταναλωτικών αναγκών ευρύτερων αγορών. Τα πιθανά μειονεκτήματα αυτής της 

στρατηγικής είναι ανάλογα με τα μειονεκτήματα που μπορεί να παρουσιάσει η 

δημιουργία παγκόσμιας τεχνολογίας από τη μητρική. Για παράδειγμα, η γερμανική 

θυγατρική της γνωστής ΠΕ παραγωγής απορρυπαντικών Unilever, ανέπτυξε ένα 

καινούργιο προϊόν και το προώθησε στην παγκόσμια αγορά, καταφέρνοντας να 

αποκτήσει 25% της αγοράς και να απειλήσει τη δεσπόζουσα θέση της P&G μέσα 

στην ίδια τη χώρα προέλευσης της.  

4. Δικτύωση της καινοτομίας: Και σε αυτήν την περίπτωση ορισμένες θυγατρικές 

μπορούν να δημιουργήσουν νέα προϊόντα. Έτσι, η ΠΕ υιοθετεί μια στρατηγική 

αποκέντρωσης της τεχνολογίας. Η διαφορά αυτής της στρατηγικής αποκέντρωσης 

σε σχέση με τις προηγούμενες έγκειται στο γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζει τις 

δημιουργικές θυγατρικές ως αυτόνομες μονάδες, αλλά, αντίθετα, προσπαθεί να 

συνδέσει τις τεχνολογικές δραστηριότητές τους μέσω ενός δικτύου που 

συντονίζεται από τη μητρική. Το πιθανό μειονέκτημα αυτής της στρατηγικής είναι 

η ύπαρξη κόστους συντονισμού των θυγατρικών που συμμετέχουν στο δίκτυο. Για 

παράδειγμα, η P&G διακινεί στην αγορά των ΗΠΑ το απορρυπαντικό Tide, στην 

ευρωπαϊκή αγορά το Ariel, και στην ιαπωνική το Cheer. Πρόκειται για ένα 

παγκοσμιοποιημένο προϊόν, αποτέλεσμα της συνεργασίας των επιστημόνων της 

ΠΕ και στις τρείς αυτές γεωγραφικές περιοχές. Έτσι, κάθε προϊόν έχει έντονο 

τοπικό χαρακτήρα, καλύπτοντας με επιτυχία και τις εγχώριες ανάγκες. (Τόμος Δ’, 

σελίδα 168-170 και ενότητα 8.2) 
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14. Ποια η διαφορά μεταξύ εργαστηρίου τεχνολογικής υποστήριξης και 

εργαστηρίου τεχνολογικής ανάπτυξης στις πολυεθνικές επιχειρήσεις;  

Το εργαστήριο τεχνολογικής υποστήριξης χρησιμοποιεί τεχνολογία που έχει 

αναπτυχθεί από τη μητρική εταιρεία. Συνεπώς, μεταφέρει τεχνολογία, δεν 

δημιουργεί καινούργια και απλώς προσαρμόζει ορισμένα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος στις απαιτήσεις της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η θυγατρική. 

Αντίθετα, το εργαστήριο τεχνολογικής ανάπτυξης δημιουργεί καινούργια 

προϊόντα, άρα στηρίζεται κυρίως στους δικούς του πόρους έρευνας και ανάπτυξης. 

(Τόμος Δ’, σελίδα 171 και ενότητα 8.3) 

 

15. Τί είναι Στρατηγική συμμαχία, ποια τα είδη στρατηγικών συμμαχιών, 

ποια τα οφέλη και οι λόγοι αποτυχίας των στρατηγικών συμμαχιών 

μεταξύ των πολυεθνικών επιχειρήσεων; 

Στρατηγική συμμαχία είναι μια μορφή συνεργασίας ανάμεσα σε δύο ή 

περισσότερες επιχειρήσεις που αποφασίζουν να συνεργαστούν για να 

προωθήσουν το κοινό τους συμφέρον. Τα εμπλεκόμενα μέρη σε μια στρατηγική 

συμμαχία μπορεί να συνεισφέρουν εξειδικευμένους πόρους και ικανότητες, όπως 

Ε&Α, μάρκετινγκ ή ικανότητες διοίκησης. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε μια 

στρατηγική συμμαχία δύνανται να είναι και άμεσοι ανταγωνιστές.  

Ο Παπαδάκης (2012, Πίνακας 11.1, σελ. 604) παρουσιάζει τα πιο κάτω είδη 

στρατηγικών συμμαχιών:  

1. Διαφημιστική συνεργασία  

2. Συνεργασία σε προγράμματα Ε&Α  

3. Συμφωνίες παροχής χρηματοδοτικών υπηρεσιών  

4. Κοινή διανομή  

5. Μεταφορά τεχνολογίας  

6. Συνεργασία με σκοπό την υποβολή προσφοράς  
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7. Αμοιβαία παραγωγή  

8. Κοινοπραξία πόρων  

9. Συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων  

10. Εκμετάλλευση κοινών εσωτερικών πλεονεκτημάτων  

11. Αμοιβαία χορήγηση δικαιωμάτων  

Μια ειδική μορφή στρατηγικής συμμαχίας αποτελούν οι κοινοπραξίες. Σε αυτή την 

περίπτωση, δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις δημιουργούν μέσω συνεργασίας μια 

καινούργια επιχείρηση η οποία είναι νομικά ανεξάρτητη από τις μητρικές εταιρείες. 

Μια κοινοπραξία, ως ξεχωριστή επιχείρηση, μπορεί να διοικηθεί με τους 

ακόλουθους τρόπους:  

 Κοινή διοίκηση από τις μητρικές  

 Μια μητρική αναλαμβάνει τη διοίκηση  

 Μια ανεξάρτητη ομάδα μάνατζερ, που ίσως προέρχονται από την ίδια 
κοινοπραξία, αναλαμβάνει τη διοίκηση.  
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16. ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ  

Οι στρατηγικές συμμαχίες προσφέρουν τα εξής οφέλη:  

1. Εύκολη διείσδυση στις αγορές: Στην απάντηση της ερώτησης 16 

περιγράψαμε τις γενικές παραμέτρους του εξωτερικού περιβάλλοντος των χωρών 

στις οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν οι ΠΕ. Μέσω των στρατηγικών 

συμμαχιών, οι ΠΕ μπορούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια που θέτει το εξωτερικό 

περιβάλλον και να εισχωρήσουν πιο γρήγορα στις αγορές.  

2. Επιμερισμός κινδύνου: Η ανταγωνιστικότητα των διεθνών αγορών δεν 

εξασφαλίζει την επιτυχία όσων επιχειρήσεων επιθυμούν να διεισδύσουν σε νέες 

αγορές, είτε γεωγραφικές είτε προϊόντων. Με τις στρατηγικές συμμαχίες ο κίνδυνος 

που συνδέεται με το μέγεθος της επένδυσης, η οποία θα στηρίξει την είσοδο σε 

νέες αγορές, αμβλύνεται και κατανέμεται ανάμεσα στους συνεργαζόμενους. Οι 

περισσότερες στρατηγικές συμμαχίες έχουν γίνει σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Ο 

βασικότερος λόγος έγκειται στο γεγονός ότι οι Ε &Α είναι μια αβέβαιη διαδικασία, 

με υψηλό κόστος και άγνωστο αποτέλεσμα. Είναι μια διαδικασία υψηλού κινδύνου 

και μέσω των συνεργασιών διαχέεται το κόστος της Ε &Α σε όλους τους 

συμμετέχοντες.  

3. Αλληλοσυμπλήρωση γνώσεων και ικανοτήτων: Όπως αναφέραμε ήδη, με 

τις στρατηγικές συμμαχίες οι ΠΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πόρους και 

ικανότητες που δεν διαθέτουν οι ίδιες.  

4. Συνέργεια και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Σε αυτή την περίπτωση η 

στρατηγική συμμαχία δικαιολογείται από το συνδυασμό και των τριών παραπάνω 

κινήτρων.  
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17. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ  

Οι κυριότεροι λόγοι που συμβάλλουν στην αποτυχία μιας στρατηγικής συμμαχίας 

σχετίζονται με:  

1. Την ασυμβατότητα των συνεταίρων: H ασυμβατότητα μπορεί να οφείλεται στη 

διαφορετική κουλτούρα των συνεταίρων και στους διαφορετικούς στόχους τους.  

2. Πρόσβαση στην πληροφόρηση: Συνήθως οι στρατηγικές συμμαχίες και κυρίως 

αυτές που έχουν κίνητρο τη συνεργασία σε Ε&Α, προϋποθέτουν τη ροή γνώσης 

από τον ένα συνέταιρο στον άλλο. Στην περίπτωση που ένας από τους δύο 

εταίρους δεν είναι διατεθειμένος να εκπληρώσει την προϋπόθεση αυτή, τότε 

υπάρχει κίνδυνος να αποτύχει η συνεργασία. Ο Porter ισχυρίζεται ότι τέτοιου 

είδους συνεργασίες είναι αποτελεσματικές στο επίπεδο της βασικής έρευνας, μια 

και δεν σχετίζονται ευθέως με την αγορά.  

3. Διαφωνία στη διανομή των κερδών.  

4. Πιθανή απώλεια αυτονομίας: Σε ακραίες περιπτώσεις η στρατηγική συμμαχία 

μπορεί να οδηγήσει σε εξαγορά.  

5. Αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον: Οικονομικοί παράγοντες μπορεί να 

οδηγήσουν σε λήξη μια στρατηγική συμμαχία, καθώς είναι δυνατόν να επηρεάσουν 

τους αρχικούς όρους της συνεργασίας.  

(Τόμος Δ’, σελίδα 193-197, Ενότητα 10.1 & 10.2 & 10.3) 

18. ‘Ποια είναι τα είδη της οργανωτικής δομής μιας πολυεθνικής;  

Όσο διευρύνεται η διεθνοποίηση της επιχείρησης, τόσο περισσότερο 

παγκοσμιοποιείται η παραγωγή της, ώσπου εγκαταλείπεται το διεθνές τμήμα και 

η ΠΕ αποκτά μια παγκόσμια οργανωτική δομή. Οι πέντε πιο κοινοί τύποι 

παγκόσμιας οργανωτικής δομής στηρίζονται:  

 Στο προϊόν ,  Στη γεωγραφική περιοχή ,  Στη λειτουργία ,  Στον πελάτη ,  

Στο συνδυασμό λειτουργίας και προϊόντος (matrix). (Τόμος Δ’, σελίδα 206-209, 

Ενότητα 11.2) 
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