
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ: 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

ΠΟΡΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΒΔΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΧΑΤΖΗΑΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΡΕΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999



Αφιερώνεται στοές γονείς μου

Στάθη και Σοφία και

στην πολυαγαπημένη μου Ντία.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα i
Περιεχόμενα Σχημάτων ϊν
Περιεχόμενα Πινάκων ν
Πρόλογος νϋ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ 1
1.2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2

1.2.1. Η Αναγκαιότητα της Διεθνούς Επέκτασης 2
1.2.2. Κυριότεροι Λόγοι Διεθνοποίησης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 3

1.3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 7
1.4. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 9
1.5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 12

1.5.1. Λόγοι Επιλογής της Μεθόδου των Εξαγωγών 12
1.5.2 Ανάλυση της Στρατηγικής Επέκτασης Διαμέσου των Εξαγωγών 14

1.5.2.1. Η Στρατηγική των Έμμεσων Εξαγωγών 15
1.5.2.2. Η Στρατηγική των Άμεσων Εξαγωγών 17

1.5.3. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Στρατηγικής των Εξαγωγών 19
1.6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 21

1.6.1. Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης 21
1.6.2. Συμφωνίες Δικαιόχρησης 25
1.6.3. Συμφωνίες Παραγωγής 27
1.6.4. Τα Διοικητικά Συμβόλαια 28
1.6.5. Συμφωνίες Κατασκευής Έργων “ Με το Κλειδί στο Χέρι” 29

1.7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 31
1.7.1. Θυγατρική Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας 31
1.7.2. Η Στρατηγική της Ίδρυσης Κοινοπρακτικής Επιχείρησης 33
1.7.3. Η Στρατηγική της Μερικής Εξαγοράς 35

1.8. ΛΟΙΠΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 36
1.8.1. Οι Παγκόσμιες Στρατηγικές Συμμαχίες 3 6
1.8.2. Οι Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου 37

1.9. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 38



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ 40
2.2. ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 42
2.2.1. Βασικές Προσδιορκττικές Έννοιες των Στρατηγικών Διεθνοποίησης 42
2.2.2. Διάρθρωση των Στρατηγικών Διεθνούς Επέκτασης 46

2.3. ΒΑΣΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 49
2.3.1. Οι Στρατηγικές Επέκτασης ως Αλυσίδα Διαδοχικών Ιδρυτικών Σταδίων 50
2.3.2. Το Εκλεκτικό Μοντέλο 51
2.3.3. Η Θεωρία του Κόστους των Συναλλαγών 54
2.3.4. Η Θεωρία της Εσωτερίκευσης 58
2.3.5. Η Προσέγγιση των Οργανωσιακών Ικανοτήτων 60

2.4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 64

2.5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 68
2.5.1. Παράγοντες της Αλλοδαπής Χώρας 68
2.5.2. Πολιτικοί και Κοινωνικοπολιτισμικοί Παράγοντες 74
2.5.3. Παράγοντες της Ημεδαπής Χώρας 79

2.6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 80
2.6.1. Επιχειρησιακοί Παράγοντες 81
2.6.2. Στρατηγικοί Παράγοντες 86
2.6.3. Παράγοντες Συναλλαγών 91

2.7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 93

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 94
3.2. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 95



3.3. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 97

3.3.1. Υποδείγματα Μεικτού - Ακέραιου Προγραμματισμού 98
3.3.2. Υποδείγματα Μέσου - Διακύμανσης 100
3.3.3. Υποδείγματα Πολλαπλών Κριτηρίων - Προγραμματισμού Στόχων 102

3.4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 106

3.5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 110
3.5.1. Βασικές Παραδοχές και Υποθέσεις του Ποσοτικού Μοντέλου 110
3.5.2. Οι Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας 112
3.5.3. Διαμόρφωση του Ποσοτικού Υποδείγματος 118

3.6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 124
3.6.1. Παρουσίαση, Ανάπτυξη και Επίλυση του Βασικού Σεναρίου 124
3.6.2. Εναλλακτικό Σενάριο 1: Μείωση της Συνολικής Ζήτησης 130
3.6.3. Εναλλακτικό Σενάριο 2: Μείωση της Εργατικής Παραγωγικότητας 131
3.6.4. Εναλλακτικό Σενάριο 3: Μείωση του Επιθυμητού Επιχειρησιακού Κέρδους 132

3.7. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 133

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 134

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 140

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 143



ΣΧΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Σχήμα 1.1 Στοιχεία της Στρατηγικής Εισόδου σε Διεθνείς Αγορές 8
Σχήμα 1.2 Οι Εξαγωγές ως Εμπειρία Μάθησης 13
Σχήμα 1.3 Κυριότερες Μέθοδοι Έμμεσων και Άμεσων Εξαγωγών 14
Σχήμα 1.4 Ανάπτυξη και Εξέλιξη των Στρατηγικών Επέκτασης 38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Σχήμα 2.1 Απεικόνιση του Εκλεκτικού Υποδείγματος 52
Σχήμα 2.2 Εννοιολογικό Μοντέλο Επιλογής Στρατηγικών Διεθνούς Επέκτασης 67
Σχήμα 2.3 Επίπεδο Πολυεθνικής Εμπειρίας των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών

και η Επιλογή Στρατηγικών Διεθνούς Επέκτασης 85

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Σχήμα 3.1 Γεωγραφική Απεικόνιση της Περιοχής Επέκτασης των Δραστηριοτήτων
της Επιχείρησης 125

ΐν



ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Στρατηγικές Επέκτασης Εξαγωγικού Χαρακτήρα 9
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 Στρατηγικές Επέκτασης Συμβασιακού Χαρακτήρα 9
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 Στρατηγικές Επέκτασης Επενδυτικού Χαρακτήρα 10
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 Στάδια Εξελικτικής Διαδικασίας Διεθνούς Παραγωγικής Επιχείρησης 39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 Κλίμακα Ελέγχου και Δέσμευσης Πόρων των Στρατηγικών Επέκτασης 46
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 Βαθμός Κυριότητας και Επίπεδο Ελέγχου των Στρατηγικών Εισόδου 48
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 Διάρθρωση των Στρατηγικών Διεθνοποίησης με Βάση την Τοποθεσία

και τον Βαθμό Ελέγχου της Παραγωγικής Μονάδας 49
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 Βασικά Θεωρητικά Υποδείγματα Διεθνούς Επέκτασης 50
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 Βασικές Προτάσεις της Θεωρίας του Κόστους Συναλλαγών

και οι Στρατηγικές Διεθνούς Επέκτασης 56
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6 Βασικές Προτάσεις της Θεωρίας της Εσωτερίκευσης και οι

Στρατηγικές Διεθνοποίησης των Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 59 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7 Συγκριτική Ανάλυση: Θεωρία Κόστους Συναλλαγών - Θεωρίες

Εσωτερίκευσης και Προσέγγισης των Οργανωσιακών Ικανοτήτων 62 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8 Συμπεράσματα Αναφορικά με την Διαχείριση της Τεχνογνωσίας 63
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.9 Βασικές Μεταβλητές του Εννοιολογικού Μοντέλου της

Διεθνούς Επέκτασης 65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 Σύγχρονα Υποδείγματα Ποσοτικών Μεθόδων στο Πρόβλημα της
Επιλογής Χώρας Εγκατάστασης σε Διεθνές Επίπεδο 99

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 Βασικοί Ορισμοί της Ποσοτικής Μεθόδου Προγραμματισμού Στόχων 107
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας για την Επιλογή της Στρατηγικής

Διεθνούς Επέκτασης στην Αλλοδαπή Χώρα 117
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 Ποσοτικό Υπόδειγμα Επιλογής Στρατηγικής Διεθνούς Επέκτασης 123
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 Κριτήρια Επιλογής Στρατηγικής Διεθνούς Επέκτασης 126

V



ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6 Τιμή Πώλησης ανά Μονάδα Προϊόντος 127
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7 Κόστος Μεταφοράς ανά Μονάδα Προϊόντος 128
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8 Υπόλοιπα Προσδιοριστικά Στοιχεία του Κόστους Παραγωγής 128
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9 Κόστος Ίδρυσης και Εγκατάστασης 128
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10 Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 129
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11 Συνολική Ζήτηση Αγοράς 129
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.12 Παραγωγική Δυναμικότητα - Παραγωγικότητα ανά Εργαζόμενο 129
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.13 Εναλλακτικό Σενάριο 1: Συνολική Ζήτηση Αγοράς 130
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.14 Εναλλακτικό Σενάριο 2: Παραγωγικότητα ανά Εργαζόμενο 131

VI



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τις τελευταίες δεκαετίες, η σημασία της διεθνούς διάστασης του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών και των διεθνών 

οικονομιών έχουν ως συνέπεια της εντατικοποίηση του ανταγωνισμού μεταξύ των 

επιχειρηματικών μονάδων. Το γεγονός αυτό προϋποθέτει ότι οι διεθνείς εξελίξεις θα πρέπει να 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων από όλες τις επιχειρήσεις. 

Mux από τις σημαντικότερες αποφάσεις, στρατηγικής φύσεως, είναι η επιλογή της βέλτιστης 

στρατηγικής διεθνούς επέκτασης που καλείται να ακολουθήσει η επιχειρηματική μονάδα που 

επεκτείνει τις δραστηριότητές της πέρα από τα εθνικά σύνορα. Η συγκεκριμένη απόφαση ασκεί 

καταλυτική επίδραση στην επιτυχή έκβαση του επενδυτικού εγχειρήματος, καθιστώντας 

απαραίτητη την επιστημονική και μεθοδική προσέγγιση του όλου ζητήματος. Η εφαρμογή της 

επιστήμης της επιχειρησιακής έρευνας σε συνδυασμό με την σωστή πληροφόρηση και 

επικοινωνία είναι δυνατόν να προσφέρουν νέες προοπτικές στον χώρο των διεθνών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τους παράγοντες, τις 

μεταβλητές και τα κριτήρια εκείνα που επιδρούν και υποδεικνύουν την άριστη στρατηγική 

επέκτασης που θα υιοθετήσει η επιχείρηση κατά την είσοδό της στην αγορά μιας αλλοδαπής 

χώρας. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται οι κυριότεροι λόγοι διεθνοποίησης 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές 

στρατηγικές διεθνούς επέκτασης.

Η αναφορά των κυριοτέρων θεωρητικών υποδειγμάτων διεθνούς επέκτασης όπως έχουν 

διαμορφωθεί με βάση την διεθνή βιβλιογραφία αλλά και η παρουσίαση των σημαντικότερων 

μεταβλητών που επιδρούν κατά την διαδικασία προσδιορισμού της στρατηγικής εισόδου είναι το 

αντικείμενο μελέτης του δευτέρου κεφαλαίου.

Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με την μοντελοποίηση της διαδικασίας επιλογής της βέλτιστης 

στρατηγικής εισόδου σύμφωνα με την ποσοτική μέθοδο του προγραμματισμού στόχων. Σκοπός 

του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η ανάπτυξη ενός ποσοτικού υποδείγματος για την επιλογή 

της πλέον κατάλληλης στρατηγικής διεθνούς επέκτασης. Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο 

μηχανισμός λειτουργίας του ποσοτικού υποδείγματος παραθέτουμε ένα υποθετικό παράδειγμα, 

αναλύοντας την μέθοδο ανάπτυξης και διαμόρφωσής του σύμφωνα με το προτεινόμενο 

ποσοτικό υπόδειγμα.
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Ολοκληρώνοντας την σύντομη αυτή αναφορά στην διπλωματική μου εργασία, δεν θα πρέπει 

να ξεχάσω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς του επιβλέποντες καθηγητές κ. Ιωάννη 

Χατζηδημητριού και κ. Ανδρέα Γεωργίου για την υπερπολύτιμη καθοδήγησή τους σε όλες τις 

φάσεις εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. Η καθημερινή συνεργασία μαζί τους και ο 

δημιουργικός διάλογος που αναπτύχθηκε αποτέλεσαν τους ακρογωνιαίους λίθους για την 

επιτυχή ολοκλήρωση του διπλωματικού μου έργου. Επίσης, εκφράζω την απεριόριστη 
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όλες τις δύσκολες στιγμές τις προσπάθειάς μου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Στην διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η σημασία της διεθνούς διάστασης του κόσμου των 

επιχειρήσεων έχει αυξηθεί με ραγδαίο ρυθμό. Το έντονα ανταγωνιστικό και ασταθές διεθνές 

επιχειρηματικό περιβάλλον ασκεί επιρροή σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος 

τους ή την οικονομική ευρωστία τους. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όλο και 

περισσότερες χώρες επιδιώκουν την σταδιακή απελευθέρωση των αγορών τους με αποτέλεσμα 

την αποδυνάμωση του εθνικού χαρακτήρα των αγορών και την δημιουργία των παγκόσμιων 

αγορών. Υπό το πρίσμα αυτό η παγκοσμιοποίηση των αγορών μπορεί να ορισθεί ως η 

διαδικασία ενδυνάμωσης του βαθμού αλληλεξάρτησης των οικονομιών των χωρών όλου του 

κόσμου (Χατζηδημητρίου, 1997). Συνεπώς η παγκοσμιοποίηση των αγορών επηρεάζει τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες καλείται να λειτουργήσει η σύγχρονη επιχείρηση.

Για πολλές από τις επιχειρήσεις, η επέκταση τους εκτός των εθνικών συνόρων είναι θέμα 

επιβίωσης είτε λόγω του κορεσμού της εγχώριας τοπικής αγοράς που δημιουργεί την ανάγκη 

ανεύρεσης νέων ανεκμετάλλευτων αγορών, είτε επειδή ο ανταγωνισμός από ξένες επιχειρήσεις 

μεταφέρονταν και στο δικό τους εγχώριο επίπεδο. Η επέκταση λοιπόν μιας επιχείρησης στο 

διεθνή οικονομικό χώρο εντάσσεται στα πλαίσια της επίτευξης συγκεκριμένων στρατηγικών 

στόχων. Μια από τις αποφάσεις που επηρεάζει ουσιαστικά την πραγματοποίηση των παραπάνω 

στόχων είναι και η βέλτιστη επιλογή των στρατηγικών διεθνούς επέκτασης (entry modes) 

δηλαδή των καθιερωμένων διακανονισμών διαμέσου των οποίων είναι εφικτή η αποτελεσματική 

είσοδος των προϊόντων, της τεχνολογίας, του ανθρώπινου δυναμικού και των διοικητικών 

ικανοτήτων μιας επιχείρησης σε μια αλλοδαπή χώρα (Root, 1987, ρ.5). Η επιλογή της 

κατάλληλης μεθόδου άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες αποφάσεις σε επίπεδο διεθνούς marketing, καθώς καθορίζει τον τρόπο διαμέσου 

του οποίου οι επιχειρήσεις προωθούν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό και τον τρόπο με τον 

οϊΐοίο οι εταιρίες συμβάλλουν στην διαμόρφωση του εγχώριου ισοζυγίου πληρωμών (Erramilli 

& Rao, 1990).
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1.2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

1.2.1. Η Αναγκαιότητα της Διεθνούς Επέκτασης
Οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες όταν διαπιστώνουν 

ότι δεν μπορούν να επιτύχουν τους στρατηγικούς στόχους που έχουνε θέσει με το να 

δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε εγχώριο επίπεδο. Η συνεχώς αναπτυσσόμενη 

παγκόσμια οικονομία θα έχει ως αποτέλεσμα την δραστηριοποίηση ολοένα και μεγαλύτερου 

αριθμού επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο. Είναι γενικά αποδεκτό ότι σήμερα όλες οι 

επιχειρήσεις - είτε είναι μικρές ή μεγάλες, είτε τοπικές ή πολυεθνικές - αγωνίζονται για την 

ανάπτυξή τους και την επίτευξη κέρδους σε ένα διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον που 

χαρακτηρίζεται από την διαρκή ροή προϊόντων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και τεχνολογίας 

ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον καμία εγχώρια αγορά δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί απόλυτα ασφαλής από τον διεθνή ανταγωνισμό. Κατ’ επέκταση, ακόμα και όταν 

οι επιχειρήσεις επιμένουν να δραστηριοποιούνται μέσα στα εθνικά τους σύνορα, αργά ή 

γρήγορα, θα διαπιστώσουν ότι στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο δεν υφίστανται τοπικές 

αγορές αλλά μια ευρύτερα διευρυμένη παγκόσμια κοινωνία αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον 

καμία επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρεί ότι η τοπική αγορά προστατεύεται από δασμούς, 

ποσοστώσεις και άλλες μορφές περιορισμών στις εισαγωγές, εφόσον οι ανταγωνιστές μπορούν 

να υπερκεράσουν τα παραπάνω εμπόδια με το να ιδρύσουν παραγωγικές μονάδες στο εσωτερικό 

της συγκεκριμένης χώρας. Αλλά, αν και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και των αγορών 

αποτελεί την μεγαλύτερη απειλή απέναντι στις εγχώριες επιχειρήσεις, ταυτόχρονα 

αντιπροσωπεύει και την ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξή τους σε ταχύτατα 

αναπτυσσόμενες διεθνής αγορές (Root, 1987, ρ.2).

Έμφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάζουν 

στρατηγικές ανάπτυξης και επιβίωσης στο διεθνές περιβάλλον. Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να 

στηριχθεί απλά και μόνο στην υπόθεση ότι η τοπική αγορά ανήκει αποκλειστικά στην δική της 

δικαιοδοσία. Αντιθέτως, η μελλοντική ευημερία ενός οργανισμού συνίσταται στο διεθνή 

προσανατολισμό προς τις αλλοδαπές αγορές. Πιθανόν, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θα 

συνεχίσει να λειτουργεί μέσα στα εθνικά σύνορα της χώρας στην οποία ανήκει, εντούτοις 

αρκετές άλλες εταιρίες θα επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και στο διεθνές επίπεδο. Η 

απόφαση για διεθνοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων συνεπάγεται την ανάγκη της 

δέσμευσης σημαντικών πόρων καθώς και την ανάληψη των σχετικών κινδύνων εκ μέρους της 

επιχείρησης που είναι απαραίτητοι για την συμμετοχή του οργανισμού στις διεθνής αγορές. Με

2



άλλα λόγια, κάθε επιχείρηση οφείλει να σχεδιάζει και να προγραμματίζει εκείνες τις 

στρατηγικές επέκτασης που θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη πορεία της στα πλαίσια της 

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Η διοίκηση μιας επιχειρήσεως, που η δραστηριότητά της 

υπερβαίνει τα σύνορα μιας ή και περισσοτέρων χωρών, έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα 

τελείως διαφορετικά από εκείνα της χώρας προελεύσεως. Η διεθνής επιχειρηματική 

δραστηριότητα διαφέρει από την εσωτερική από το γεγονός ότι οι επιχειρηματικές συνθήκες 

διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η ύπαρξη του κατάλληλου επιχειρηματικού κλίματος σε μια 

χώρα είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την προσέλκυση του διεθνούς 

επιχειρηματικού ενδιαφέροντος (Παπαγεωργίου, 1990, σ.21).

1.2.2. Κυριότεροι Λόγοι Διεθνοποίησης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
Πολυποίκιλοι και πολυδιάστατοι είναι οι λόγοι εκείνοι οι οποίοι ωθούν μια επιχείρηση να 

επεκτείνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της πέρα από τα εγχώρια σύνορα και να 

δραστηριοποιηθεί σε αλλοδαπές αγορές. Οι λόγοι συνδέονται αφενός με την επιθυμία της 

εταιρίας να μεγιστοποιήσει τα έσοδα της και κατ’ επέκταση τα κέρδη της και αφετέρου με την 

ανάγκη της επιχείρησης να ανταγωνισθεί αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα στο διεθνές 

προσκήνιο. Η διεθνής επέκταση μιας επιχείρησης εντάσσεται στα πλαίσια του μακροχρόνιου 

σχεδιασμού της και αποσκοπεί στην επίτευξη συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων. Ωστόσο, ο 

τελικός στόχος αποτελεί η διατήρηση ή και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η αύξηση 

των κερδών της (Χατζηδημητρίου, 1997). Οι βασικότερες αιτίες που ωθούν μια εταιρία να 

διεθνοποιήσει της δραστηριότητες της είναι οι ακόλουθες:

ΐ) Αύξηση των κερδών και των πωλήσεων. Τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης 

βρίσκονται συνεχώς κάτω από συνθήκες πίεσης για αύξηση των πωλήσεων και των κερδών και 

όταν η εγχώρια αγορά χαρακτηρίζεται από στασιμότητα, κορεσμό και ωρίμανση τότε αρχίζουνε 

να ερευνούν νέες διαθέσιμες αγορές πέρα από τα εθνικά όρια. Ο ρυθμός ανάπτυξης μιας 

αλλοδαπής οικονομίας με βάση διάφορους οικονομικούς δείκτες αποτελεί μια πρώτη 

προσέγγιση ως προς την ελκυστικότητα ή μη της συγκεκριμένης χώρας (Ball & Mcculloch, 

1996, ρ.41). Η μεγιστοποίηση των κερδών μπορεί να επέλθει είτε διαμέσου της αύξησης των 

εσόδων είτε και διαμέσου της μείωσης του σχετικού κόστους παραγωγής. Το χαμηλότερο 

εργατικό κόστος, τα επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα που προσφέρονται στις επιχειρήσεις, η 

ευκολία πρόσβασης στους απαραίτητους παραγωγικούς συντελεστές αλλά και το μέγεθος της 

δυνητικής αγοράς αποτελούν μερικούς μόνο από τους παράγοντες εκείνους που επιδρούν στη 

διαμόρφωση των στοιχείων εσόδων και κόστους.
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ϋ) Προστασία εγχώριας αγοράς. Συνήθως οι επιχειρήσεις επεκτείνονται διεθνώς 

προκειμένου να προστατεύσουν την τοπική τους αγορά. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

συνηθίζουν να αναπτύσσονται σε εκείνες τις διεθνείς αγορές όπου και δραστηριοποιούνται οι 

κυριότεροι πελάτες τους, επειδή αυτόν τον τρόπο συνεχίζουν την συνεργασία μαζί τους αλλά και 

διεισδύουν σε νέες αγορές. Επίσης μια εταιρία μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της όταν 

αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από εισαγόμενα προϊόντα τα οποία τιμολογούνται σε 

χαμηλότερη τιμή από εκείνη - την τιμή - που είναι ικανή να προσφέρει η συγκεκριμένη 

επιχείρηση για τα δικά της προϊόντα. Μεταφέροντας μέρος της παραγωγικής της διαδικασίας σε 

αλλοδαπές χώρες η επιχείρηση είναι σε θέση να εκμεταλλευθεί πλεονεκτήματα όπως το 

χαμηλότερο κόστος εργασίας και πιθανόν οι καλύτερες και φθηνότερες πρώτες ύλες (Ball & 

Mcculloch, 1996, ρ.51).

iii) Προστασία διεθνών αγορών. Ένας οργανισμός έχει την ικανότητα να μεταβάλει την 

στρατηγική εισόδου σε μια χώρα (π.χ. από εξαγωγές προϊόντων σε ίδρυση θυγατρικής εταιρίας) 

όταν διαπιστώνει ότι ο συγκεκριμένος τρόπος διεθνοποίησης των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του θεωρείται αναποτελεσματικός για την επίτευξη των στρατηγικών του 

στόχων. Η έλλειψη ξένου συναλλάγματος στην αλλοδαπή χώρα προκειμένου να ικανοποιηθούν 

οι απαιτήσεις του εξαγωγέα, αλλά και ο έντονος ανταγωνισμός από τρίτες επιχειρήσεις στην 

δεδομένη αγορά, αποτελούν πιθανούς λόγους ώστε μια επιχείρηση να σχεδιάσει νέες μεθόδους 

εισόδου στην συγκεκριμένη χώρα. Το ίδιο ισχύει όταν μια τοπική κυβέρνηση παρατηρήσει ότι η 

εθνική παραγωγή της χώρας απειλείται από εισαγωγές σχετικών προϊόντων, είναι πολύ πιθανό 

να θεσπίσει την εφαρμογή εισαγωγικών περιορισμών (π.χ. ποσοστώσεις, δασμοί, περιορισμοί 

κ.τ.λ.) με σκοπό να περιορίσει το ύψος των εισαγόμενων προϊόντων (Ball & Mcculloch, 1996, 

ρ.55). Ωστόσο παραπάνω λόγος μπορεί να χαρακτηρισθεί περισσότερο ως αιτία μεταβολής της 

στρατηγικής διεθνοποίησης που εφαρμόζει μια επιχείρηση και λιγότερο ως αφορμή για την 

διεθνή επέκταση της εταιρίας.

ΐν) Διασφάλιση προμήθειας πρώτων υλών. Λίγες είναι οι αναπτυγμένες εκείνες χώρες που 

διαθέτουν επαρκή αποθέματα πρώτων υλών είτε σε ποσοτικό είτε σε ποιοτικό επίπεδο. Η 

γεωγραφική κατανομή των πρώτων υλών παγκοσμίως παρουσιάζεται συγκεντρωμένη σε χώρες 

που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αναπτυσσόμενες ή ακόμα και υποανάπτυκτες. 

Επιχειρήσεις των βιομηχανικά αναπτυγμένων χώρων ωθούνται στην υλοποίηση επενδυτικών 

σχεδίων σε αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου προκειμένου να εξασφαλίσουν πρόσβαση στις 

απαραίτητες, για την παραγωγική διαδικασία, πρώτες ύλες (Ball & Mcculloch, 1996, ρ.56). Η 

εκμετάλλευση των πρώτων υλών μπορεί να εξυπηρετήσει τρεις στρατηγικούς στόχους. Ο 

πρώτος είναι η εγχώρια παραγωγή προϊόντων που θα προωθηθούν στη τοπική αλλά και στην
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διεθνή αγορά. Ο δεύτερος είναι η διαφοροποίηση του “χαρτοφυλακίου” των πηγών πρώτων 

υλών και η διασφάλιση της ομαλής ροής τους προς τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης. Ο τελευταίος στόχος είναι η καθετοποίηση της παραγωγής και η μείωση της 

εξάρτησης της επιχείρησης από τους προμηθευτές (Χατζηδημητρίου, 1997).

ν) Απόκτηση τεχνογνωσίας και διοικητικών ικανοτήτων. Ορισμένες επιχειρήσεις 

επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην 

πλέον προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία. Επιχειρήσεις που δεν διέθεταν την απαραίτητη 

τεχνογνωσία για την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων στράφηκαν στις διεθνείς αγορές 

όπου την απέκτησαν με την ολική ή μερική εξαγορά επιχειρήσεων που διέθεταν την επιθυμητή 

τεχνολογία (Χατζηδημητρίου, 1997). Η βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας θα έχει ως 

αποτέλεσμα την μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και την βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων με γενικότερο επακόλουθο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της δεδομένης 

επιχείρησης. Η παραγωγή και διάθεση καινοτόμων προϊόντων βασίζεται κατά κύριο λόγο στις 

ικανότητες του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης (R&D) που διαθέτει η επιχείρηση. Η 

ενδυνάμωση των παραπάνω ικανοτήτων, διαμέσου νέων τεχνολογικών μεθόδων και τεχνικών 

αποτελεί ζωτικό ζήτημα για την μακρόχρονη πορεία του οργανισμού (Ball & Mcculloch, 1996, 

ρ.56).

νϊ) Διαφοροποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων. Πολλοί επιχειρηματίες επιλέγουν την 

γεωγραφική διαφοροποίηση των αγορών για τα προϊόντα τους ως έναν από τους τρόπους ώστε 

να εξασφαλίσουν την σταθερότητα των πωλήσεων και της κερδοφορίας των επιχειρήσεών τους. 

Η αποτυχημένη πορεία των πωλήσεων σε ένα δεδομένο γεωγραφικό χώρο μπορεί να 

αντισταθμιστεί από την σταθερή άνοδο των κερδών σε μια άλλη περιοχή του κόσμου (Ball & 

Mcculloch, 1996, ρ.56).

νΐί) Ικανοποίηση των προσδοκιών για ανάπτυξη. Η επέκταση των δραστηριοτήτων της 

εταιρίας εκπληρώνει τις προσδοκίες της διοίκησης για γενικότερη ανάπτυξη. Επίσης, οι μέτοχοι 

αλλά και οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές, αναμένουν από την επιχείρηση να συνεχίσει να 

αναπτύσσεται και να επεκτείνεται. Η δραστηριοποίηση αποκλειστικά και μόνο σε αγορές που 

περικλείονται από τα εθνικά σύνορα της επιχείρησης δυσχεραίνει την προσπάθεια για την 

σταθερή και συνεχή ανάπτυξη της. Ως αποτέλεσμα, πολλές εταιρίες αναπτύσσονται σε 

αλλοδαπές αγορές. (Ball & Mcculloch, 1996, ρ.58). Ο πολυεθνικός χαρακτήρας ορισμένων 

επιχειρήσεων δικαιολογεί την επιθυμία των διοικούντων για την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία 

ταυτόχρονα με τις επενδυτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται σε ορισμένες γεωγραφικές 

περιοχές της υφηλίου.

5



viii) Προώθηση της στρατηγικής θέσης. Ον στρατηγικοί στόχοι της επιχείρησης που 

διαμορφώνονται κατά το στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού περιλαμβάνουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα για την υλοποίηση των συγκεκριμένων στρατηγικών προγραμμάτων αλλά και τα 

μέσα για την επίτευξη των στόχων. Η ισχυροποίηση της στρατηγικής θέσης είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί διαμέσου της ανάπτυξής της σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επέκταση σε νέες αγορές με 

οποιαδήποτε μέθοδο κριθεί ως η καταλληλότερη για κάθε περίπτωση, μπορεί να υπαγορευτεί 

από την προσπάθεια της εταιρίας να θέσει σε εφαρμογή το στρατηγικό της πρόγραμμα που 

περιλαμβάνει τα σχετικά επενδυτικά προγράμματα που αντικατοπτρίζουν τους στρατηγικούς της 

στόχους (Hunger & Wheelen, 1996).

ix) Το μέγεθος της αγοράς. Σημαντικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις αποτελεί το μέγεθος και 

οι προοπτικές ανάπτυξης των αγορών των συγκεκριμένων χωρών. Οι παράγοντες αυτοί έχουν 

καθοριστική σημασία για τον όγκο και τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεων των επιχειρήσεων 

στις χώρες αυτές (Χατζηδημητρίου, 1997).

χ) Αντεπίθεση στον ανταγωνισμό. Η είσοδος μιας επιχείρησης σε μια χώρα μπορεί να 

αποτελεί στρατηγική κίνηση αντιπερισπασμού στην είσοδο στη δική της αγορά ενός 

ανταγωνιστή από τη χώρα αυτή. Στην περίπτωση αυτή ο στόχος της διεθνούς επέκτασης δεν 

είναι η αποκόμιση κερδών αλλά η πρόκληση προβλημάτων για τον ανταγωνιστή στη χώρα του. 

Έτσι η “αντεπιτιθέμενη” επιχείρηση ελπίζει ότι θα υποχρεώσει τον ανταγωνιστή της να 

αναδιπλωθεί και να μειώσει την παρουσία του στη χώρα της στο ελάχιστο ή και θα τον 

αναγκάσει να αφιερώσει τα καλύτερα στελέχη του καθώς και σημαντικά κεφάλαια για να 

προστατέψει την εγχώρια αγορά του από την αντεπίθεσή της. Η τελική επιδίωξη της επιχείρησης 

είναι να ελαχιστοποιήσει την επιτυχία της προσπάθειας του ανταγωνιστή της να εισέλθει στην 

δική της εγχώρια αγορά (Χατζηδημητρίου, 1997).

xi) Ακολουθώντας τον ανταγωνισμό. Η περίπτωση αυτή αποτελεί στρατηγική κίνηση 

αντίδρασης της επιχείρησης στην είσοδο σε μια χώρα ενός ανταγωνιστή. Ο πρωταρχικός στόχος 

της διεθνούς επέκτασης δεν είναι το κέρδος αλλά η πρόκληση προβλημάτων για τον 

ανταγωνιστή στη χώρα επέκτασης. Αν και η είσοδος στην αγορά αυτή δεν περιλαμβάνονταν στο 

στρατηγικό σχεδίασμά της, η επιχείρηση αναγκάζεται να ακολουθήσει τον ανταγωνιστή της 

επειδή θα ήταν στρατηγικό λάθος να του επιτρέψει να κυριαρχήσει στη νέα αγορά χωρίς καμία 

αντίσταση (Χατζηδημητρίου, 1997).
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1.3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Η στρατηγική εισόδου (entry strategy) αποτελεί ένα γενικότερο περιεκτικό σχέδιο δράσης 

διαμέσου του οποίου καθορίζονται και αναλύονται οι αντικειμενικοί στόχοι, οι σκοποί, οι 

απαραίτητοι πόροι και οι πολιτικές προκειμένου να διασφαλιστεί η μακρόχρονη μελλοντική 

αναπτυξιακή πορεία των διεθνών επιχειρηματικών λειτουργιών που ακολουθεί μια επιχείρηση 

(Root, 1987, ρ.2). Για τις περισσότερες επιχειρήσεις ο στρατηγικός χρονικός ορίζοντας 

κυμαίνεται μεταξύ τριών και πέντε ετών επειδή απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα 

προκειμένου να επιτευχθεί η διαρκής και σταθερή επίδοση της επιχείρησης στην αγορά στόχο. 

Πιθανόν, για ορισμένες επιχειρήσεις ο χρονικός ορίζοντας σχεδιασμού να καλύπτει μεγαλύτερη 

ή μικρότερη χρονική περίοδο, αλλά ανεξάρτητα από την χρονική του διάρκεια θα πρέπει να 

παρέχει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο που απαιτείται ώστε να αναζητηθούν οι απαντήσεις 

σε εκείνα τα ερωτήματα που σχετίζονται με την μακροπρόθεσμη πορεία των διεθνών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Αν και συνηθίζεται να αναφέρεται η στρατηγική εισόδου που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση ως 

να ήταν ένα και μοναδικό σχέδιο δράσης, εντούτοις αυτή αποτελείται από αρκετά ατομικά 

σχέδια προϊόντος / αγοράς. Τα διοικητικά στελέχη του οργανισμού οφείλουν να 

προγραμματίσουν και να υλοποιήσουν την βέλτιστη στρατηγική εισόδου για κάθε ένα προϊόν σε 

κάθε μια αλλοδαπή αγορά στόχο. Η παραπάνω διαπίστωση βασίζεται στην παραδοχή ότι είναι 

αφελές να παραδεχτούμε ότι η αναμενόμενη αντίδραση απέναντι σε μια πανομοιότυπη 

στρατηγική εισόδου θα είναι παρόμοια για όλα τα προϊόντα της εταιρίας σε κάθε αλλοδαπή 

χώρα. Εφόσον έχουν σχεδιαστεί οι βέλτιστες στρατηγικές εισόδου προϊόντος / αγοράς θα πρέπει 

να εναρμονιστούν μεταξύ τους ώστε να διαμορφώσουν την εταιρική στρατηγική εισόδου 

διεθνώς (Root, 1987, ρ.3).

Οι συνιστώσες που συναποτελούν την στρατηγική εισόδου απαιτούν την λήψη αποφάσεων 

πάνω στις ακόλουθες αποφάσεις: α) επιλογή της αλλοδαπής χώρας στην οποία θα εισαχθεί το 

συγκεκριμένο προϊόν, β) θέσπιση των προγραμματισμένων σκοπών που πρέπει να επιτευχθούν 

στην αγορά στόχο, γ) επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής διεθνούς επέκτασης, δ) διαμόρφωση 

του απαραίτητου σχεδίου marketing καθώς και ε) σχεδίασμά ενός συστήματος αξιολόγησης με 

σκοπό την σύγκριση των πραγματοποιηθέντων αποτελεσμάτων με τα υπολογισθέντα και την 

λήψη εκείνων των διορθωτικών ενεργειών που κρίνονται απαραίτητες. Στο Σχήμα 1.1 

σκιαγραφούνται διαγραμματικά τα πιο πάνω δομικά στοιχεία της στρατηγικής εισόδου.

7



Σχήμα 1.1 Στοιχεία της Στρατηγικής Εισόδου σε Διεθνείς Αγορές

Τα παραπάνω βήματα παρουσιάζονται ως μια σειρά λογικής χρονικής αλληλουχίας που θα 

πρέπει να ακολουθηθεί. Στην πραγματικότητα, ο σχεδιασμός της στρατηγικής εισόδου 

περιλαμβάνει αλληλοεπικαλυπτόμένα βήματα με αρκετούς βρόγχους ανατροφοδότησης του 

μοντέλου. Η αποτίμηση των στρατηγικών διεθνούς επέκτασης πιθανώς να οδηγήσει την 

επιχείρηση στον επαναπροσδιορισμό των αντικειμενικών στόχων ακόμα και να δρομολογήσει 

διαδικασίες για την επιλογή νέας αγοράς στόχου. Επιπλέον, η διαμόρφωση του σχεδίου 

marketing μπορεί να οδηγήσει σε αναθεωρήσεις της στρατηγικής διεθνούς επέκτασης που έχει 

επιλεγεί ως καταλληλότερη. Επίσης, εφόσον η επιχείρηση θέσει σε εφαρμογή το στρατηγικό 

σχέδιο εισόδου, σχετικές αποκλίσεις από τα προγραμματισθέντα αποτελέσματα είναι ικανές να 

οδηγήσουν σε επανεξέταση ένα ή ακόμα και όλα τα στοιχεία της συγκεκριμένης στρατηγικής, 

όπως διαπιστώνεται και από τις διακεκομμένες γραμμές που προέρχονται από το σύστημα 

αξιολόγησης. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι η διαδικασία του σχεδιασμού εισόδου 

σε μια αλλοδαπή αγορά, αποτελεί μια ενέργεια ανοιχτή σε όλες τις διευθετήσεις ανάλογα με τις 

απαραίτητες προσαρμογές που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας.
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1.4. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την κοινός αποδεκτή άποψη των οικονομολόγων μια επιχειρηματική μονάδα 

είναι ικανή να διευθετήσει το θέμα της επιλογής της μεθόδου εισόδου σε μια αλλοδαπή αγορά 

ακολουθώντας δύο γενικά πλαίσια. Πρώτον, η εταιρία έχει την δυνατότητα να εξάγει τα 

προϊόντα της στην συγκεκριμένη χώρα από τις παραγωγικές μονάδες που διαθέτει σε άλλες 

γεωγραφικές περιοχές. Δεύτερον, η επιχείρηση μπορεί να μεταφέρει μέρος της παραγωγικής της 

δυναμικότητας (τεχνολογία, κεφάλαια, ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρηματικότητα) σε μια 

αλλοδαπή χώρα όπου, πλέον, θα παράγονται τα προϊόντα που θα διατίθενται προς πώληση στην 

τοπική αγορά.

Από την διοικητική / επιχειρηματική σκοπιά, οι δύο παραπάνω μορφές εισόδου διακρίνονται 

σε ορισμένες διακριτές στρατηγικές διεθνούς επέκτασης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 

διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για την επιχείρηση που υιοθετεί μια ορισμένη 

στρατηγική επέκτασης. Η ταξινόμηση των στρατηγικών διεθνούς επέκτασης (entry modes) 

παρουσιάζεται ως εξής (Root, 1987, ρ.6):

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Στρατηγικές Επέκτασης Εξαγωγικού Χαρακτήρα

■ Έμμεσες Εξαγωγές

■ Άμεσες Εξαγωγές Διαμέσου Αντιπροσώπου / Διανομέα

■ Άμεσες Εξαγωγές Διαμέσου Υποκαταστήματος / Θυγατρικής

■ Άλλες Μέθοδοι

ΙΙΝΑΚΑΣ 1.2 Στρατηγικές Επέκτασης Συμβασιακού Χαρακτήρα___________________

■ Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης (Licencing)

■ Συμφωνίες Δικαιόχρησης (Franchising)

■ Συμφωνίες Παραγωγής (Contract Manufacturing)

■ Διοικητικά Συμβόλαια (Management Contracts)

■ Συμφωνίες Κατασκευής Έργων «Με το Κλειδί στοΧέρι» (TurnKey Contracts)

■ Συμφωνίες Τεχνικού Χαρακτήρα (Technical Agreements)

■ Συμφωνίες Υπηρεσιών (Service Contracts)

■ Συμφωνίες Συμπαραγωγής (Co-production Agreements)

■ Άλλες Μέθοδοι
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 Στρατηγικές Επέκτασης Επενδυτικού Χαρακτήρα

■ Θυγατρική Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας: Ίδρυση Νέας Επιχείρησης

■ Θυγατρική Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας: Εξαγορά Υπάρχουσας Επιχείρησης

■ Κοινοπραξία (Joint Venture)

■ Μερική Εξαγορά (Partial Acquisition)

Οι εξαγωγικού χαρακτήρα στρατηγικές διεθνούς επέκτασης διαφέρουν από τις άλλες δύο 

μορφές στρατηγικών στο ότι το ημιτελές ή τελικό προϊόν της επιχείρησης παράγεται εκτός της 

συγκεκριμένης αλλοδαπής αγοράς και στην συνέχεια μεταφέρεται εκεί προκειμένου να διατεθεί 

στους αγοραστές στους οποίους απευθύνεται. Η έμμεση μορφή εξαγωγών προϋποθέτει την 

ύπαρξη εγχώριων μεσαζόντων οι οποίοι αναλαμβάνουν ουσιαστικά την διαδικασία των 

εξαγωγών. Αντιθέτως, κατά την διαδικασία των άμεσων εξαγωγών δεν χρησιμοποιούνται 

ημεδαποί μεσολαβητές αν και είναι δυνατόν να απασχοληθούν διαμεσολαβητές από την 

αλλοδαπή χώρα. Η τελευταία παρατήρηση οδηγεί στην διάκριση ανάμεσα σε άμεσες εξαγωγές 

διαμέσου αντιπροσώπου ή διανομέα όπου παρατηρούμε την ύπαρξη αλλοδαπών ενδιάμεσων που 

προωθούν τα προϊόντα στην αγορά στόχο και σε άμεσες εξαγωγές διαμέσου υποκαταστήματος ή 

θυγατρικής επιχείρησης όπου η εξαγωγική διαδικασία ολοκληρώνεται από ιδιόκτητες 

επιχειρηματικές μονάδες στην αλλοδαπή χώρα (Root, 1987, ρ.7).

Οι συμβασιακού χαρακτήρα στρατηγικές διεθνούς επέκτασης μπορούν να χαρακτηρισθούν 

ως μακροπρόθεσμες σχέσεις ανάμεσα σε μια πολυεθνική εταιρία και σε μια αλλοδαπή 

επιχείρηση και συνήθως περιλαμβάνουν την μεταφορά τεχνογνωσίας ή/και ανθρώπινου 

δυναμικού από την αρχική προς στην δεύτερη εταιρία. Οι στρατηγικές άσκησης 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων συμβασιακού χαρακτήρα διαφέρουν από τις μεθόδους 

εξαγωγών, που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, επειδή αποτελούν το πρωταρχικό μέσο για την 

μεταβίβαση και την μεταφορά των γνώσεων και των ικανοτήτων, αν και είναι δυνατόν να 

δημιουργήσουν και ευκαιρίες για εξαγωγή προϊόντων. Επίσης, διαφέρουν από τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις λόγω του ότι δεν απαιτείται δέσμευση κεφαλαιακών πόρων στην αλλοδαπή χώρα 

από την επιχείρηση που επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Σε μια συμφωνία παραχώρησης 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, η ημεδαπή επιχείρηση παραχωρεί μέρος των δικαιωμάτων χρήσης 

της τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας, της εμπορικής ονομασίας ή του σήματος που κατέχει, σε μια 

τοπική επιχείρηση. Η μέθοδος των συμφωνιών δικαιόχρησης αν και παρόμοια, διαφοροποιείται 

από την προηγούμενη στρατηγική από την άποψη των κινήτρων, των προσφερομένων 

υπηρεσιών και της χρονικής διάρκειας εφαρμογής της. Επιπλέον με τα δικαιώματα χρήσης της
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τεχνογνωσίας και του εμπορικού ονόματος μιας επιχείρησης, συμπληρωματικά παρέχεται και η 

απαραίτητη υποστήριξη σε επίπεδο διοικητικό, οργανωσιακό και marketing. Άλλες μορφές 

στρατηγικών συμβασιακού χαρακτήρα περιλαμβάνουν την απευθείας μεταφορά υπηρεσιών σε 

αλλοδαπές επιχειρήσεις με αντιστάθμισμα είτε συμφωνηθείσες χρηματικές απολαβές (διοικητικά 

συμβόλαια, συμφωνίες κατασκευής έργων «με το κλειδί στο χέρι», συμφωνίες τεχνικού 

περιεχομένου και συμφωνίες υπηρεσιών), είτε την παραγωγή προϊόντων από την αξιοποίηση των 

συγκεκριμένων δικαιωμάτων χρήσης που έχουν παραχωρηθεί στις εταιρίες (συμφωνίες 

παραγωγής και συμφωνίες συμπαραγωγής) (Root, 1987, ρ.7).

Οι επενδυτικού χαρακτήρα στρατηγικές διεθνούς επέκτασης εμπεριέχουν την έννοια της 

ιδιοκτησίας, από μια πολυεθνική επιχείρηση, ορισμένων βιομηχανικών συγκροτημάτων ή άλλων 

παραγωγικών μονάδων σε αλλοδαπή χώρα. Από την άποψη της παραγωγικής διαδικασίας, οι 

θυγατρικές επιχειρήσεις ποικίλουν από απλές μονάδες συναρμολόγησης, που εξαρτώνται 

αποκλειστικά από την εισαγωγή ημιτελών προϊόντων από την μητρική εταιρία, έως και σε 

παραγωγικές μονάδες οι οποίες παράγουν το δεδομένο προϊόν με την χρησιμοποίηση δικών τους 

πόρων και παραγωγικών συντελεστών. Από την οπτική γωνία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

και του διοικητικού ελέγχου οι άμεσες ξένες επενδύσεις μπορούν να ιεραρχηθούν ως θυγατρικές 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας με την αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης από την μητρική εταιρία ή 

ως κοινοπραξίες όπου ο διοικητικός έλεγχος διαμοιράζεται μεταξύ της μητρικής επιχείρησης και 

ενός ή περισσοτέρων συνεταίρων τοπικού ενδιαφέροντος. Η θυγατρική επιχείρηση μπορεί να 

είναι μια εντελώς νέα επιχείρηση ή μια υπάρχουσα τοπική επιχείρηση την οποία εξαγόρασε η 

πολυεθνική. Επιπλέον μορφές στρατηγικών διεθνούς επέκτασης επενδυτικού χαρακτήρα 

αποτελούν οι μονομερείς και οι αμοιβαίες μερικές εξαγορές (Root, 1987, ρ.7).

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στις παγκόσμιες ή διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες 

ως μεθόδου διεθνούς επέκτασης. Οι συμμαχίες αυτές αποτελούν επίσημες ή ανεπίσημες 

συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων του ίδιου ή διαφορετικού 

κλάδου, για την επίτευξη κοινών επιχειρηματικών στόχων στις διεθνείς αγορές. Οι μορφές που 

μπορούν να λάβουν οι παγκόσμιες στρατηγικές συμμαχίες είναι πάρα πολλές και αναφέρονται 

ενδεικτικά οι εξής: οι συμφωνίες παραγωγής και παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, οι 

κοινοπραξίες και οι μονομερείς και αμοιβαίες μερικές εξαγορές. Επίσης, οι στρατηγικές 

συμμαχίες είναι δυνατόν να αποτελούν επίσημες συμφωνίες συνεργασίας για ανταλλαγή 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών, 

καθώς και για την μονομερή ή αμοιβαία χρήση του δικτύου διανομής και την προώθηση των 

προϊόντων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην συμμαχία. (Χατζηδημητρίου, 1997).
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1.5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ένας οργανισμός, έχοντας επιλέξει την αλλοδαπή χώρα στην οποία θα επεκτείνει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες οφείλει να αποφασίσει για την στρατηγική επέκτασης την 

οποία θα ακολουθήσει. Στην ενότητα αυτή θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των εξαγωγών ως 

στρατηγικής διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Παρουσιάζονται οι λόγοι για 

τους οποίους μια επιχείρηση είναι σε θέση να επιλέξει τις εξαγωγές ως μέθοδο επέκτασης, 

σκιαγραφούνται τα χαρακτηριστικά κάθε μίας εξαγωγικής στρατηγικής και αναφέρονται τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η μέθοδος εισόδου σε μια αλλοδαπή 

χώρα διαμέσου των εξαγωγών.

1.5.1. Λόγοι Επιλογής της Μεθόδου των Εξαγωγών
Η επιχείρηση που αποφασίζει να επεκταθεί για πρώτη φορά σε διεθνείς αγορές, θα πρέπει να 

κατευνάσει τις οποιεσδήποτε ανησυχίες την απασχολούν, αναφορικά με την επικινδυνότητα και 

την τελική έκβαση του όλου εγχειρήματος. Η νεοφώτιστη στο διεθνές εμπόριο επιχείρηση 

ενδιαφέρεται περισσότερο για την ελαχιστοποίηση των μελλοντικών κινδύνων παρά για την 

μεγιστοποίηση του ελέγχου που θα ασκήσει απέναντι στις διεθνείς επιχειρηματικές λειτουργίες 

(Root, 1987, ρ.53). Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιλογή των εξαγωγών ως στρατηγική 

διεθνοποίησης φαίνεται να αποτελεί και την καταλληλότερη μέθοδο για την επιχείρηση εκείνη 

που δραστηριοποιείται για πρώτη φορά στο διεθνές προσκήνιο.

Με την χρήση έμμεσων καναλιών εξαγωγής, η εταιρία έχει την δυνατότητα να επεκταθεί 

χωρίς να απαιτείται δέσμευση μεγάλων ποσοτήτων κεφαλαίων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, 

μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Επιπρόσθετα, η επιχείρηση μπορεί 

να αυξήσει βαθμιαία τις εξαγωγικές της προσπάθειες βασιζόμενη στην επιτυχία της στις διεθνείς 

αγορές: με αύξηση των εξαγόμενων προϊόντων, είσοδο σε νέες αγορές και χώρες και μετάβαση 

στην μέθοδο των άμεσων εξαγωγών. Η εξαγωγική διαδικασία επιτρέπει στην επιχείρηση να 

υιοθετήσει μια γενικότερη εξερευνητική, πειραματική συμπεριφορά αποκτώντας απαραίτητη 

γνώση και πληροφόρηση για τις διεθνείς αγορές ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ικανότητά 

της να ανταγωνισθεί επιτυχώς σε αυτές. Με άλλα λόγια, η εξαγωγές μπορούν να θεωρηθούν ως 

μια διεθνής εμπειρία μάθησης, δηλαδή μια εξελικτική διαδικασία η οποία καθοδηγεί τον 

οργανισμό σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων του (Root, 

1987, ρ. 53). Όπως παρουσιάζεται και στο Σχήμα 1.2, κατά το πρωταρχικό στάδιο η επιχείρηση 

δεν διαθέτει τον απαραίτητο όγκο πληροφόρησης για την διεθνή αγορά και αυτή η άγνοια, εκ
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μέρους της εταιρίας, δημιουργεί αμφιβολίες που έχουν ως αποτέλεσμα την μεγέθυνση των 

επιχειρηματικών κινδύνων εκ μέρους των διοικητικών στελεχών. Καθώς όμως η εταιρία αποκτά 

εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της και αποκομίζει την απαραίτητη γνώση από την εξαγωγική 

διαδικασία, η αντίληψη για το μέγεθος του κινδύνου σταδιακά μειώνεται και προσεγγίζει το 

επίπεδο της αβεβαιότητας που αντιστοιχεί σε τοπικό - εγχώριο επίπεδο. Τα διοικητικά στελέχη 

επιθυμούν να εφαρμόσουν την μέθοδο των άμεσων εξαγωγών αφού με τον τρόπο αυτό τους 

επιτρέπεται να αποκτήσουν μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου στην όλη διαδικασία (Root, 1987, ρ. 54).

Σχήμα 1.2 Οι Εξαγωγές ως Εμπειρία Μάθησης

[Πηγή: Root F., 1987, ρ.54]

Οι στρατηγικές επέκτασης, όπως οι συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης 

και οι άμεσες ξένες επενδύσεις, δεν είναι ικανές να λειτουργήσουν ως αρχικές εμπειρίες 

μάθησης της αλλοδαπής αγοράς. Οι συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης είναι 

διαθέσιμες προς εφαρμογή από τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες διαθέτουν αναπτυγμένη 

τεχνογνωσία ή γνωστό εμπορικό σήμα και το οποίο παραχωρείται προς εκμετάλλευση σε 

αλλοδαπές επιχειρήσεις. Η στρατηγική των άμεσων ξένων επενδύσεων σπανίως υιοθετείται από 

μια επιχείρηση που επεκτείνει για πρώτη φορά τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες πέρα από 

τα εθνικά της σύνορα. Οι στρατηγικές εισόδου αυτής της μορφής απαιτούν την μακροχρόνια 

δέσμευση επενδυτικών κεφαλαίων, ενώ την ίδια στιγμή, η επιχείρηση είναι εκτεθειμένη σε 

πολιτικούς και άλλους κινδύνους οι οποίοι απουσιάζουν από την στρατηγική των εξαγωγών. 

Επίσης, απαιτούνται γνώσεις και ικανότητες που είναι σχεδόν απίθανο να τις κατέχει η 

επιχείρηση εκείνη που δραστηριοποιείται χωρίς προηγούμενη διεθνή εμπειρία (Root, 1987, ρ.55).
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1.5.2. Ανάλυση της Στρατηγικής Επέκτασης Διαμέσου των Εξαγωγών
Οι εξαγωγές είναι η σχετικά απλούστερη στρατηγική για την είσοδο μιας επιχείρησης στις 

διεθνείς αγορές. Οι ποσότητες προϊόντων που εξάγονται μπορούν να παραχθούν στις 

υπάρχουσες παραγωγικές εγκαταστάσεις. Για να μπορέσει να παραμείνει ανταγωνιστική στις 

ξένες αγορές, η εξαγωγική επιχείρηση πρέπει να είναι πολύ προσεκτική όσον αφορά την 

ποιότητα των προϊόντων, την τιμή πώλησης και την εμφάνιση και την συσκευασία αυτών 

(Χατζηδημητρίου, 1998).

Τα βασικότερα κίνητρα και λόγοι για εξαγωγές είναι τα ακόλουθα (Χατζηδημητρίου, 1997): 

α) η προσέγγιση από ξένη επιχείρηση, β) η επιθυμία της διεθνούς επιχείρησης για διερεύνηση 

της αλλοδαπής αγοράς, γ) ο πιθανός κορεσμός της εγχώριας αγοράς, δ) η προσπάθεια της 

επιχείρησης να επιμηκύνει τον κύκλο ζωής του προϊόντος της, ε) ο έντονος ανταγωνισμός από 

άλλες επιχειρήσεις σχετικών προϊόντων, στ) η συμβατική υποχρέωση μεταξύ δύο μερών, και ζ) 

η ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας των ημιτελών προϊόντων τους. Στην συνέχεια το 

τελικό πλέον προϊόν επανεισάγεται στην μητρική χώρα.

Υπάρχουν δύο στρατηγικές εξαγωγών που θα μπορούσε να ακολουθήσει μια επιχείρηση: οι 

έμμεσες εξαγωγές και οι άμεσες. Οι κυριότεροι τρόποι με τους οποίους εμφανίζονται στην 

πράξη οι δύο παραπάνω στρατηγικές εξαγωγών παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.3.

Σχήμα 1.3 Κυριότερες Μέθοδοι Έμμεσων και Άμεσων Εξαγωγών
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1.5.2.1. Η Στρατηγική των Έμμεσων Εξαγωγών
Η διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα μιας εταιρίας ξεκινά συνήθως με τη μορφή της 

εξαγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι έμμεσες εξαγωγές αποτελούν την απλούστερη μορφή 

εξαγωγών που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια επιχείρηση. Η διαδικασία των έμμεσων εξαγωγών 

συνεπάγεται ότι η επιχείρηση παράγει μεν το προϊόν αλλά η διαδικασία των εξαγωγών 

διεκπεραιώνεται από κάποια άλλη εταιρία, η οποία λειτουργεί ως διαμεσολαβητής και που 

μπορεί να είναι εγχώρια ή ξένη. Σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατόν η παραγωγός επιχείρηση 

να μη γνωρίζει ότι ο αγοραστής πρόκειται να εξάγει τα προϊόντα της σε άλλες χώρες 

(Χατζηδημητρίου, 1998). Η στρατηγική των έμμεσων εξαγωγών αποτελεί μια αρκετά καλή 

τακτική εισόδου στην αγορά μιας ξένης χώρας όταν η εταιρία επιχειρεί την πρώτη προσπάθεια 

διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων της. Όμως, οι έμμεσες εξαγωγές, δεν αφήνουν περιθώρια 

ευελιξίας στην επιχείρηση προκειμένου να διαμορφώσει την δική της αυτόνομη στρατηγική 

εισόδου στην αλλοδαπή χώρα. Η χρησιμοποίηση των έμμεσων εξαγωγών απαιτεί σχεδόν 

ελάχιστη πληροφόρηση αναφορικά με την αλλοδαπή αγορά στόχο, αλλά για τον ίδιο λόγω 

απομονώνει επικοινωνιακά τον παραγωγό από την ξένη αγορά. Συνεπώς μια επιχείρηση που 

επιθυμεί να συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς αγορές πιθανόν να επιλέξει την μέθοδο των άμεσων 

εξαγωγών (Root, 1987, ρ.57).

Οι επιχειρήσεις - διαμεσολαβητές που ασχολούνται με έμμεσες εξαγωγές διακρίνονται σε 

δύο κύριες κατηγορίες: τις Εταιρίες Διαχείρισης Εξαγωγών (Export Management Companies) και 

τις Εταιρίες Διεθνούς Εμπορίου (International Trading Companies). Οι εταιρίες αυτές συνήθως 

χρησιμοποιούνται από σχετικά μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν τις οικονομικές 

δυνατότητες και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για την διεξαγωγή των εξαγωγών ή που 

απλώς επιθυμούν να μην εμπλακούν στις γραφειοκρατικές διαδικασίες των εξαγωγών και να 

αναλάβουν τους σχετικούς κινδύνους.

Οι εταιρίες διαχείρισης εξαγωγών ενεργούν ως να είναι το τμήμα εξαγωγών της επιχείρησης - 

παραγωγού. Ωστόσο είναι αρκετά δύσκολο να ομαδοποιήσουμε τον ρόλο των εταιριών 

διαχείρισης εξαγωγών επειδή οι προσφερόμενες υπηρεσίες τους προσαρμόζονται σύμφωνα με 

τους πελάτες τους, τις γραμμές προϊόντων, τις αγορές και τους πόρους που διαθέτουν. Ο χώρος 

δράσης αλλά και η μορφή των εταιριών διαχείρισης εξαγωγών μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

υπερβολικά ετερογενής (Root, 1987, ρ.78). Οι δύο επιχειρήσεις υπογράφουν μια συμφωνία 

ορισμένης χρονικής διάρκειας η οποία περιγράφει ακριβώς τις εργασίες που αναλαμβάνει να 

εκτελέσει η εταιρία διαχείρισης εξαγωγών καθώς και την αμοιβή της. Οι εργασίες αυτές κατά 

κανόνα περιλαμβάνουν την εύρεση αγοραστών, την έρευνα αγοράς, την εξασφάλιση
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χρηματοδότησης των εξαγωγών, την διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών, καθώς και 

την εξασφάλιση κατάλληλων μεταφορικών μέσων. Επίσης, οι εταιρίες διαχείρισης εξαγωγών, 

αγοράζουν προϊόντα από παραγωγούς και τα μεταπωλούν σε άλλες χώρες σε υψηλότερη τιμή 

την οποία καθορίζουν αυτόνομα. Πολλές από τις εταιρίες αυτές εξειδικεύονται στην εξαγωγή 

συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων καθώς και σε συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου 

(Χατζηδημητρίου, 1998).

Η διαδικασία επιλογής της κατάλληλης εταιρίας διαχείρισης εξαγωγών από την παραγωγό 

επιχείρηση περιλαμβάνει ορισμένα στάδια που είναι τα ακόλουθα (Root, 1987, ρ.80): α) 

καταγραφή των διαθέσιμων και των σχετικών με το παραγόμενο προϊόν εταιριών διαχείρισης 

εξαγωγών, β) επιλογή των δυνητικά καταλληλότερων με την συγκεκριμένη περίπτωση εταιριών, 

γ) προσωπική επικοινωνία με τις υποψήφιες εταιρίες, και δ) επιλογή της βέλτιστης εταιρίας 

εξαγωγών. Με την χρησιμοποίηση των εταιριών διαχείρισης εξαγωγών, η επιχείρηση προσπαθεί 

να μεγιστοποιήσει τα πλεονεκτήματα και να ελαχιστοποιήσει τα μειονεκτήματα των εξαγωγών 

από την στρατηγική των έμμεσων εξαγωγών. Το κυριότερο πλεονέκτημα είναι η πρόσβαση και 

η διασύνδεση που αποκτά η επιχείρηση διαμέσου του δικτύου δραστηριοτήτων που 

χαρακτηρίζει την εταιρία εξαγωγών. Η αλληλένδετη συνεργασία μεταξύ επιχείρησης - 

παραγωγού και εταιρία διαχείρισης εξαγωγών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 

μελλοντική επιτυχία που θα έχει η προσπάθεια διεθνοποίησης των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων στην αλλοδαπή αγορά. Το κυριότερο μειονέκτημα των εταιριών διαχείρισης 

εξαγωγών είναι η απώλεια οποιασδήποτε μορφής ελέγχου αναφορικά με τις πωλήσεις στο 

εξωτερικό εκ μέρους του παραγωγού. Το παραπάνω μειονέκτημα μπορεί να περιορισθεί 

διαμέσου των κάτωθι ενεργειών: απαίτηση περιοδικών αναφορών σχετικά με τις πωλήσεις ανά 

προϊόν και ανά αγορά, δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης συνεργασίας με την εταιρία 

διαχείρισης εξαγωγών, συμμετοχή της επιχείρησης σε αποφάσεις τιμολόγησης και πιστωτικής 

πολιτικής και στενότατη συνεργασία επιχείρησης και εταιρίας εξαγωγών.

Οι εταιρίες διεθνούς εμπορίου είναι συνήθως μεγάλες επιχειρήσεις με παραρτήματα και 

αντιπροσωπίες σε πολλά σημεία του κόσμου. Επιδίδονται σε εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων 

που αγοράζουν από παραγωγούς σε διάφορες χώρες και, σε αντίθεση με τις εταιρίες διαχείρισης 

εξαγωγών, δεν λειτουργούν σαν αντιπρόσωποι των παραγωγών αλλά σαν επιχειρήσεις που 

πρώτα διερευνούν τις ανάγκες των αγοραστών και στη συνέχεια προσπαθούν να εντοπίσουν την 

επιχείρηση που παράγει το προϊόν με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές. Καθώς η 

ύπαρξη εκτεταμένου και αποτελεσματικού διεθνούς δικτύου αντιπροσωπιών και πρακτορείων 

είναι απαραίτητη για τις εταιρίες διεθνούς εμπορίου, οι επιχειρήσεις αυτές επενδύουν κεφάλαια 

στις χώρες όπου επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Οι εταιρίες διεθνούς
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εμπορίου πολύ συχνά αποτελούν κοινοπραξίες επιχειρήσεων οι οποίες επιθυμούν να 

χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της εταιρίας για να εξάγουν ή να εισάγουν προϊόντα και πρώτες 

ύλες. Επειδή η ύπαρξη και λειτουργία των εταιριών αυτών θεωρείται ότι συνεισφέρει σημαντικά 

στην αύξηση των εισαγωγών και στην επίτευξη χαμηλότερων τιμών για τα εισαγόμενα προϊόντα 

(και συνεπώς βοηθούν όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας αλλά και στην 

εξοικονόμηση συναλλάγματος), πολλές χώρες δίνουν σημαντικά οικονομικά και φορολογικά 

κίνητρα για την δημιουργία εταιριών διεθνούς εμπορίου (Χατζηδημητρίου, 1998).

Ι.5.2.2. Η Στρατηγική των Άμεσων Εξαγωγών
Οι άμεσες εξαγωγές συνεπάγονται ότι η ίδια η επιχείρηση αναλαμβάνει α) την εύρεση και 

την επικοινωνία με τους πελάτες στις άλλες χώρες, β) την διεκπεραίωση όλων των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών, γ) την μεταφορά και την παράδοση του προϊόντος στους 

αγοραστές και δ) την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των εξαγωγών της. Οι εργασίες αυτές 

συνήθως υπάγονται στην αρμοδιότητα του τμήματος ή του υπεύθυνου εξαγωγών. Η στρατηγική 

των άμεσων εξαγωγών προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στην επιχείρηση που είναι τα 

ακόλουθα: α) η εταιρία που εξάγει τα προϊόντα της διαθέτει μερικό ή και πλήρη έλεγχο στο 

σχέδιο marketing που υιοθετείται και στα στοιχεία που το αποτελούν (διανομή, τιμολόγηση, 

προβολή και υπηρεσίες προϊόντος), β) επικέντρωση των προσπαθειών αποκλειστικά και μόνο 

στις γραμμές προϊόντων που παράγει η εταιρία, γ) περισσότερη πληροφόρηση και ταχύτερη 

ανατροφοδότηση από την αγορά στόχο, με αποτέλεσμα μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας στην 

επιχείρηση παραγωγό, και δ) καλύτερη προστασία του εμπορικού ονόματος, της φήμης και των 

υπολοίπων άυλων περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει.

Προκειμένου όμως η επιχείρηση να αποκομίσει τα οφέλη των παραπάνω πλεονεκτημάτων θα 

πρέπει αναλάβει την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης της στρατηγικής εισόδου στις 

διεθνείς αγορές. Επιπλέον, οι άμεσες εξαγωγές απαιτούν την γνώση, εκ μέρους της επιχείρησης, 

όλων εκείνων των επιμέρους διαδικασιών που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της 

εξαγωγικής διαδικασίας, όπως είναι η συμπλήρωση των εξαγωγικών εγγράφων και οι διεθνείς 

διακανονισμοί που σχετίζονται με την πληρωμή του εξαγωγέα. Σύμφωνα με τα παραπάνω οι 

άμεσες εξαγωγές χαρακτηρίζονται από υψηλότερο επίπεδο κινδύνου και απαιτούν περισσότερη 

πληροφόρηση από ότι η στρατηγική των έμμεσων εξαγωγών (Root, 1987, ρ.57). Ακόμα η 

επιτυχημένη χρησιμοποίηση των άμεσων εξαγωγών, προϋποθέτει ότι η επιχείρηση διαθέτει τα 

απαιτούμενα κεφάλαια και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για την οργάνωση και την
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στελέχωση ενός αποτελεσματικού τμήματος που θα είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και την 

διαχείριση όλων των σταδίων της εξαγωγικής προσπάθειας.

Στην περίπτωση των άμεσων εξαγωγών, η επιχείρηση παραγωγός έχει την δυνατότητα να 

εξάγει τα προϊόντα της είτε διαμέσου εμπορικών αντιπροσώπων και διανομέων, είτε διαμέσου 

δικών της υποκαταστημάτων (ή και θυγατρικών) στην αλλοδαπή χώρα. Ένα τρίτο κανάλι 

διανομής, λιγότερο συνηθισμένο στην πράξη, είναι και η απευθείας συναλλαγή του παραγωγού 

με τον τελικό καταναλωτή στην ξένη αγορά. Στην περίπτωση των εμπορικών αντιπροσώπων, 

αυτοί αναλαμβάνουν την μεταφορά του προϊόντος και την αποθήκευσή του, διαπραγματεύονται 

την διεκπεραίωση των συναλλαγών προς όφελος της επιχείρησης και παρέχουν οποιασδήποτε 

άλλης μορφής εξυπηρέτηση προκειμένου να μεταβιβασθεί το προϊόν στον τελικό καταναλωτή 

την χρονική στιγμή και στις ποσότητες που αυτός επιθυμεί. Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι μπορεί 

να είναι είτε ανεξάρτητοι μεσάζοντες που λειτουργούν στην αλλοδαπή χώρα είτε να ανήκουν 

στην δικαιοδοσία της επιχείρησης - παραγωγού (Root, 1987, ρ.58).

Προκειμένου να ύπαρξη ορθολογικός προσδιορισμός του καναλιού άμεσης εξαγωγής που θα 

επιλέξει η εταιρία για την εξαγωγή των προϊόντων της, τα διοικητικά στελέχη θα πρέπει να 

λάβουν σχετικές αποφάσεις που αναλύονται σε τρία επίπεδα. Πρώτον, πρέπει να αποφασιστούν 

οι στόχοι εκείνοι που επιθυμεί να επιτύχει η εταιρία (π.χ. συχνότητα και εύρος κάλυψης της 

αλλοδαπής αγοράς, ένταση καναλιού διανομής, υπηρεσίες μετά την πώληση). Στην συνέχεια, 

ακολουθείται η διαδικασία της επιλογής του βέλτιστου καναλιού εξαγωγών (π.χ. στρατηγική 

των άμεσων εξαγωγών διαμέσου αντιπροσώ7ΐου/διανομέα ή διαμέσου υποκαταστήματος/ 

θυγατρικής), λαμβάνοντας υπόψη κατά την διαδικασία της επιλογής και σχετικό κόστος που 

προκύπτει από την υιοθέτηση της συγκεκριμένης μεθόδου. Τέλος, η επιχείρηση θα πρέπει να 

προχωρήσει στην ανάπτυξη κριτηρίων προκειμένου να επιλέγουν τα κατάλληλα άτομα - μέλη 

που θα στελεχώσουν την όλη εξαγωγική διαδικασία (Root, 1987, ρ.59).

Η διοίκηση και ο έλεγχος των εξαγωγών συνήθως γίνεται από το εξαγωγικό τμήμα που 

διαθέτει η επιχείρηση. Όταν η εταιρία επεκτείνει για πρώτη φορά τις δραστηριότητες της στο 

εξωτερικό με την μέθοδο των εξαγωγών, το εξαγωγικό τμήμα θεωρείται ως υφιστάμενο προς το 

τμήμα πωλήσεων που λειτουργεί με σκοπό να καλύψει την τοπική αγορά. Όμως, καθώς η 

επιχείρηση αποκτά διεθνείς εμπορικές εμπειρίες και καλύτερη πληροφόρηση για την ξένη 

αγορά, το τμήμα εξαγωγών αποκτά δική του οντότητα και διαθέτει την εξουσία να 

προγραμματίζει, να υλοποιεί και να ελέγχει τις επιμέρους εξαγωγικές διαδικασίες. Τα στελέχη 

του τμήματος αυτού πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη εξουσιοδότηση προκειμένου να 

διατυπώνουν και να εκτελούν την εξαγωγική στρατηγική της εταιρίας, συμμετέχοντας ενεργά 

στην λήψη αποφάσεων (Root, 1987, ρ.76).
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1.5.3. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Στρατηγικής των Εξαγωγών

Με βάση τις προηγούμενες διαπιστώσεις, στο σημείο αυτό μπορούμε να παρουσιάσουμε τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που διέπουν τις εξαγωγές ως στρατηγική διεθνοποίησης 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα των εξαγωγών είναι τα ακόλουθα (Χατζηδημητρίου,1998):

α) Συνήθως δεν απαιτούνται μεγάλες νέες επενδύσεις ή δέσμευση μεγάλων ποσοτήτων 

κεφαλαίων, εκτός αν οι δυνατότητες εξαγωγών είναι τόσο μεγάλες που η υπάρχουσα 

παραγωγική δυναμικότητα δεν επαρκεί.

β) Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι που αναλαμβάνει η επιχείρηση όταν χρησιμοποιεί τις 

υπάρχουσες παραγωγικές εγκαταστάσεις, είναι σχετικά μικρή. Το χειρότερο που μπορεί να 

συμβεί είναι η επιχείρηση να μην εισπράξει την αξία των προϊόντων που εξήχθησαν. Ωστόσο το 

μέγεθος των επιχειρηματικών κινδύνων αυξάνεται όταν η επιχείρηση πραγματοποιεί επενδύσεις 

σε παραγωγικές εγκαταστάσεις στην μητρική χώρα, με στόχο όμως να εξάγει το μεγαλύτερο 

μέρος της παραγωγής. Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν είναι δυνατόν να γίνει εξαγωγή 

των προϊόντων της και δεν υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί τρόποι για την αποδοτική 

χρησιμοποίηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων, η επιχείρηση θα αντιμετωπίσει το 

ενδεχόμενο της διακοπής της λειτουργίας του εργοστασίου. Αυτό βέβαια θα έχει σημαντικές 

δυσμενείς συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα και στην συνολική οικονομική επίδοση της 

εταιρίας.

γ) Οι εξαγωγές δίνουν στην επιχείρηση την ευκαιρία να κατανοήσει τις απαιτήσεις και τις 

ιδιαιτερότητες της ξένης αγοράς, καθώς και να διερευνήσει τις δυνατότητες και την 

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της στην αλλοδαπή χώρα πριν επιχειρήσει να επεκτείνει τις 

παραγωγικές της δραστηριότητες στην χώρα αυτή. Το πλεονέκτημα αυτό είναι πολύ πιο ισχυρό 

όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί την μέθοδο των άμεσων εξαγωγών. Η εμπειρία δείχνει ότι κατά 

κανόνα οι πολυεθνικές επιχειρήσεις πρώτα χρησιμοποιούν την μέθοδο των εξαγωγών για να 

εισέλθουν σε μια νέα αγορά και στη συνέχεια, αν οι συνθήκες αποδειχτούν ευνοϊκές, προχωρούν 

και στην δημιουργία παραγωγικών εγκαταστάσεων στη χώρα αυτή.

Οι εξαγωγές έχουν και αρκετά ουσιαστικά μειονεκτήματα τα οποία αποθαρρύνουν κυρίως τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να ασχοληθούν με το εξαγωγικό εμπόριο. Τα πλέον σημαντικά 

μειονεκτήματα των εξαγωγών, ως στρατηγική διεθνούς επέκτασης, είναι τα ακόλουθα 

(Χατζηδημητρίου, 1998):
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α) Οι εξαγωγές συνεπάγονται επιπρόσθετο κόστος για τα προϊόντα που εξάγονται, όπως το 

κόστος μεταφοράς, αποθήκευσης, ασφάλισης και τελωνειακής διεκπεραίωσης. Το επιπλέον αυτό 

κόστος αυξάνει την τιμή των προϊόντων της εξαγωγικής επιχείρησης στις διεθνείς αγορές και 

συνεπώς μειώνει την ανταγωνιστικότητά τους.

β) Οι εξαγωγές είναι ευάλωτες στους άμεσους και έμμεσους περιορισμούς και φραγμούς που 

θέτουν πολλές κυβερνήσεις στο διεθνές εμπόριο με την θέσπιση δασμών, ποσοστώσεων, 

συναλλαγματικών περιορισμών, ποιοτικών προτύπων, προτύπων συσκευασίας, χρονοβόρων 

γραφειοκρατικών διαδικασιών και περιορισμών στη χρήση κάποιων ουσιών ή υλικών. Η 

θέσπιση τέτοιων περιορισμών από τις τοπικές κυβερνήσεις είναι δυνατόν να αποκλείσει 

ουσιαστικά τα προϊόντα της εξαγωγικής επιχείρησης από την αγορά της συγκεκριμένης χώρας 

με αποτέλεσμα η επιχείρηση να απολέσει σημαντικά έσοδα και κέρδη.

γ) Η εξαγωγική επιχείρηση δεν έχει άμεση επαφή με τις αγορές όπου εξάγονται τα προϊόντα 

της, ιδιαίτερα στην περίπτωση των έμμεσων εξαγωγών. Αυτό είναι δυνατόν να επιβραδύνει την 

πληροφόρηση της επιχείρησης όσο αφορά τις ανταγωνιστικές συνθήκες στις αγορές όπου 

εξάγονται τα προϊόντα, καθώς επίσης και όσο αφορά τις τυχόν μεταβολές στις προτιμήσεις, 

προσδοκίες και απαιτήσεις των αγοραστών. Είναι βέβαιο ότι η καθυστέρηση στην πληροφόρηση 

της επιχείρησης γι’ αυτά τα θέματα θα έχει δυσμενείς συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα των 

προϊόντων της στις αγορές αυτές. Για να αποφευχθούν αυτές οι δυσάρεστες εξελίξεις, οι 

εξαγωγικές επιχειρήσεις πρέπει απαραιτήτως να διατηρούν αποτελεσματικά δίκτυα 

πληροφόρησης που θα τους παρέχουν άμεση και ταχεία ενημέρωση για τις εξελίξεις στις αγορές 

που δραστηριοποιούνται. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις αναμένουν την 

πληροφόρηση αυτή από τον διανομέα ή τον αντιπρόσωπό τους στην χώρα της εξαγωγής. 

Ωστόσο, το ενδιαφέρον του αντιπροσώπου ή του διανομέα εξαρτάται από το πόσο σημαντικά 

είναι τα προϊόντα της επιχείρησης για τον κύκλο εργασιών ή την κερδοφορία του. Για τον 

παραπάνω λόγο, η αποκλειστική εξάρτηση για αποτελεσματική πληροφόρηση από τον διανομέα 

ή τον αντιπρόσωπο, σε πολλές περιπτώσεις, δεν αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

δ) Η διαχείριση των εξαγωγών αποτελεί μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία. Η εξαγωγική 

επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει και να λαμβάνει υπόψη της τις απαιτούμενες διαδικασίες και 

κανονισμούς όχι μόνο στην χώρα όπου εδρεύει αλλά και στις χώρες όπου εξάγει τα προϊόντα 

της. Η σχετική απειρία της εταιρίας στον τομέα των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

μπορεί να οδηγήσει στο να γίνουν αρκετά σφάλματα στην διαδικασία διαχείρισης των 

εξαγωγών, τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν υψηλό οικονομικό κόστος. Εμπειρικές 

μελέτες έχουν δείξει ότι ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες που απωθούν τις 

μικρό μεσαίες κυρίως επιχειρήσεις από το να προσπαθήσουν να εξάγουν τα προϊόντα τους, είναι
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η πολυπλοκότητα της διαδικασίας εξαγωγών και ο φόβος ότι η επιχείρηση μπορεί να διαπράξει 

κάποια διαδικαστικά λάθη τα οποία θα της στοιχίσουν ακριβά. Φυσικά οι φόβοι αυτοί δεν είναι 

αβάσιμοι. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα προϊόντων προς εξαγωγή που επιστράφηκαν επειδή 

ορισμένα έγγραφα έλλειπαν ή δεν ήταν τα κατάλληλα, ή επειδή το προϊόν ή η συσκευασία του 

δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές που απαιτούσε η χώρα προορισμού. Το μέγεθος του 

οικονομικού κόστους για την εξαγωγική επιχείρηση σε παρόμοια περίπτωση είναι προφανές.

Επιπλέον ο Root (1987, ρ.77), αναφέρει, ότι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι 

επιχειρήσεις αποφεύγουν να υιοθετούν την μέθοδο των εξαγωγών ως στρατηγική διεθνούς 

επέκτασης είναι οι ακόλουθοι: α) η άγνοια των εξαγωγικών διαδικασιών, κάτι που τονίστηκε και 

προηγουμένως, β) η άγνοια για την μέθοδο εξεύρεσης πελατών στην αλλοδαπή χώρα, γ) η 

απροθυμία εκ μέρους της διοίκησης της επιχείρησης για την ανάληψη των σχετικών 

επιχειρηματικών κινδύνων, δ) η έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού, και τέλος ε) η 

επιχείρηση δηλώνει απρόθυμη να εξάγει τα προϊόντα της στην περίπτωση όπου η εγχώρια 

ζήτηση υπερβαίνει την διαθέσιμη παραγωγική δυναμικότητα. Η σωστή πληροφόρηση και η 

αρμόδια σχετική ενημέρωση σε θέματα εξαγωγικών διαδικασιών μπορούν να αμβλύνουν, έως 

ένα βαθμό, την σημασία των παραπάνω περιοριστικών παραγόντων.

1.6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στο παρών σημείο της εργασίας θα αναφερθούμε στις στρατηγικές διεθνούς επέκτασης 

συμβασιακού χαρακτήρα. Οι μέθοδοι διεθνοποίησης που θα αναλυθούν είναι: Συμφωνίες 

παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, συμφωνίες δικαιόχρησης, συμφωνίες παραγωγής, 

διοικητικά συμβόλαια και συμφωνίες κατασκευής έργων «με το κλειδί στο χέρι».

1.6.1. Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης
Μέσω των συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (licensing), μια 

επιχείρηση παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης της τεχνολογίας της, της τεχνογνωσίας της, της 

εμπορικής ονομασίας ή του σήματός της, σε κάποια άλλη, συνήθως αλλοδαπή επιχείρηση 

(licensee), η οποία έχει το δικαίωμα να παράγει και να διαθέτει προϊόντα με την ονομασία της 

παραχωρούσας επιχείρησης (licensor). Η επιχείρηση που παραχωρεί όλα ή κάποια από τα 

δικαιώματά της, συνήθως αμείβεται με ένα ποσοστό επί των πωλήσεων της επιχείρησης που 

εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα αυτά. Οι συμφωνίες αυτές μπορεί να ισχύουν είτε για μια
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συγκεκριμένη χώρα ή για μια γεωγραφική περιοχή (Χατζηδημητρίου, 1998). Οι συμφωνίες 

παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης συνοδεύονται από τεχνική υποστήριξη προκειμένου 

να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των άυλων περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρονται στην 

αλλοδαπή επιχείρηση. Η παραχώρηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης είναι η ειδοποιός 

διαφορά ανάμεσα στην μέθοδο αυτή και στις άλλες στρατηγικές διεθνοποίησης συμβασιακού 

χαρακτήρα.

Μια επιχείρηση μπορεί να ακολουθήσει την προαναφερθείσα στρατηγική για αρκετούς και 

διάφορους λόγους. Ένας πρώτος λόγος είναι η απόκτηση εσόδων από την τεχνολογία που έχει 

στην διάθεσή της μια επιχείρηση και η οποία θεωρείται ως απαξιωμένη στην τοπική αγορά. .Η 

παραχώρηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας ανάμεσα σε μια ημεδαπή και μια αλλοδαπή επιχείρηση. Μερικές επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν την στρατηγική αυτή προκειμένου να προστατεύσουν τα άυλα πνευματικά τους 

δικαιώματα (σήμα, όνομα, τεχνολογία κ.τ.λ.) απέναντι σε πιθανές παραβιάσεις που καταπατούν 

τα συγκεκριμένα δικαιώματα. Ακόμη, αρκετές εταιρίες εφαρμόζουν την μέθοδο της 

παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις δικές τους θυγατρικές 

επιχειρήσεις ώστε να κατοχυρώσουν νομικά τα δικαιώματά τους ή προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της τοπικής ή της ξένης κυβέρνησης. Ο κυρίαρχος λόγος για τον 

οποίο μια επιχείρηση ακολουθεί την συγκεκριμένη στρατηγική είναι η επιθυμία της να 

διεισδύσει και να εισχωρήσει στην αλλοδαπή αγορά (Root, 1987, ρ.85). Οι πολυεθνικές εταιρίες 

συχνά χρησιμοποιούν την μέθοδο της παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης με τις 

θυγατρικές τους για να μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος του κόστους για την έρευνα και 

την ανάπτυξη ενός προϊόντος (Παπαγεωργίου, 1990, σ.28).

Ορισμένες παραγωγικές επιχειρήσεις θεωρούν την μέθοδο της παραχώρησης των 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ως μια στρατηγική εισόδου που εφαρμόζεται μόνο όταν οι 

υπόλοιπες στρατηγικές εξαγωγικού ή και επενδυτικού χαρακτήρα δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την διείσδυση στην ξένη αγορά στόχο. Κατ’ επέκταση, η μέθοδος 

αυτή θεωρείται ως μια οριακή δραστηριότητα που δεν θα πρέπει να επιδέχεται ιδιαίτερη 

ανάλυση κόστους/ωφέλειας. Η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε δύο λανθασμένες εκτιμήσεις. Από 

την μια πλευρά, τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης είναι πιθανό να αγνοήσουν την μέθοδο 

αυτή όταν αποτελεί την πλέον κερδοφόρα στρατηγική για την είσοδο σε μια αγορά σε σχέση με 

τις άλλες μεθόδους διεθνοποίησης (underlicensing) και από την άλλη πλευρά η μέθοδος αυτή 

μπορεί να επιλεγεί χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει αποτίμηση όλων των σχετικών στοιχείων 

κόστους και εσόδων που σχετίζονται με την συγκεκριμένη περίπτωση (overlicensing). Η 

ορθολογική επιλογή της στρατηγικής της παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης απαιτεί
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την σύγκριση της αναμενόμενης κερδοφορίας σύμφωνα με την συγκεκριμένη μέθοδο σε σχέση 

με τις υπόλοιπες. Φυσικά όμως και η επιλογή της στρατηγικής licensing δεν θα πρέπει να γίνεται 

αποκλειστικά με γνώμονα την ανάλυση κερδοφορίας, αφού αυτή αποτελεί μια στρατηγική 

απόφαση η οποία καθορίζει και επηρεάζει την μακροχρόνια μελλοντική πορεία της επιχείρησης 

στις διεθνείς αγορές (Root, 1987, ρ.95).

Η αποκλειστική χρησιμοποίηση των δικαιωμάτων από την αλλοδαπή επιχείρηση σε δεδομένη 

γεωγραφική περιοχή αποτελεί την μέθοδο της αποκλειστικής παραχώρησης δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης (exclusive licensing), κατά την οποία η παραχωρούσα επιχείρηση δεσμεύεται να 

μην επιτρέψει την χρήση της δεδομένης τεχνογνωσίας από την ίδια ή από κάποια άλλη εταιρία 

στην ίδια περιοχή όπου δραστηριοποιείται η αλλοδαπή επιχείρηση. Στην περίπτωση που η 

παραχωρούσα επιχείρηση επιθυμεί να διαθέτει την ελευθερία να παραχωρεί τα δικαιώματα 

εκμετάλλευσης και σε άλλες εταιρίες, ή να τα χρησιμοποιεί και η ίδια προς όφελος της στην 

αγορά στόχο μελλοντικά, τότε επιλέγει την στρατηγική της μη-αποκλειστικής παραχώρησης 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (nonexclusive licensing). Η απόφαση για την επιλογή ανάμεσα στις 

δύο μεθόδους licensing που αναφέρθηκαν, εξαρτάται από την στρατηγική εισόδου που θέλει να 

ακολουθήσει η πολυεθνική επιχείρηση και από την διαπραγματευτική δύναμη που κατέχει το 

κάθε ενδιαφερόμενο μέλος (Root, 1987, ρ. 104).

Οι διαπραγματεύσεις κατά την συμφωνία παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης 

θεωρούνται αρκετά περίπλοκες αφού χαρακτηρίζονται από μια πληθώρα μεταβλητών 

παραγόντων όπως είναι το πλήθος και αξία των δικαιωμάτων που παραχωρούνται προς την 

αλλοδαπή επιχείρηση, η ανταμοιβή της παραχωρούσας επιχείρησης και οι ιδιαίτερες συνθήκες 

που χαρακτηρίζουν την αλλοδαπή χώρα. Η ευελιξία του τρόπου και της μεθόδου ανταμοιβής 

αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας των διαπραγματεύσεων όταν η τοπική κυβέρνηση 

ορίζει ένα ανώτατο όριο στην τιμή της αξίας των δικαιωμάτων που παραχωρούνται (Root, 1987, 

ρ.86).

Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της στρατηγικής αυτής είναι τα ακόλουθα 

(Χατζηδημητρίου, 1998), (Root, 1987, ρ.86):

α) Εξαιτίας της φύσης της μεθόδου αυτής, η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να αυξήσει τα 

κέρδη της χωρίς να χρειάζεται να δεσμεύσει κεφάλαια ή ανθρώπινο δυναμικό και χωρίς να 

αναλαμβάνει τους συναφείς επιχειρηματικούς κινδύνους. Επιπλέον, με την μέθοδο αυτή, η 

επιχείρηση είναι δυνατόν να φέρει τα προϊόντα της σε νέες αγορές ακόμη και αν δεν έχει την 

δυνατότητα να διαθέσει τα απαιτούμενα κεφάλαια ή αν το σχετικά περιορισμένο μέγεθος των 

αγορών αυτών δεν δικαιολογεί την ανάληψη των σχετικά υψηλών επιχειρηματικών κινδύνων 

που συνεπάγονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις.
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β) Η επιχείρηση αποκτά ένα σύμμαχο στην προσπάθειά της να αποτρέψει την παράνομη 

χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση της τεχνολογίας της ή του εμπορικού σήματός της, 

τουλάχιστον στην συγκεκριμένη περιοχή.

γ) Οι συμφωνίες αυτές είναι δυνατόν να καταστήσουν γνωστό το προϊόν σε νέες αγορές και 

να επιμηκύνουν τον κύκλο ζωής του. Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσο της προώθησης του 

προϊόντος της επιχείρησης σε σχετικά απόμακρες αγορές όπου συνεχίζει να υφίσταται επαρκής 

αγοραστική ζήτηση, αλλά είναι αδύνατο ή οικονομικά ασύμφορο για την επιχείρηση είτε να το 

εξάγει είτε να το παράγει εγχώρια.

δ) Επιπλέον, διαμέσου της συγκεκριμένης μεθόδου διεθνοποίησης των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, η επιχείρηση μπορεί να παρακάμψει τα οποιαδήποτε εμπόδια εισαγωγής όπως 

δασμούς και ποσοστώσεις που επιβάλλονται στις εξαγωγές προς την αλλοδαπή χώρα.

ε) Επίσης, οι συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης έχουν την δυνατότητα 

να καταστήσουν δυνατή την περαιτέρω συνέχιση των εξαγωγών σε μια προστατευόμενη αγορά 

με την αποστολή ημιτελών προϊόντων σε μια συμβαλλόμενη επιχείρηση και όχι τελικών 

προϊόντων απευθείας στους καταναλωτές. Ακόμη, παρακάμπτεται το εμπόδιο του κόστους 

μεταφοράς που καθιστούν την εξαγωγή ορισμένων προϊόντων οικονομικά ασύμφορη.

στ) Πέρα από τα οποιαδήποτε πλεονεκτήματα που στηρίζονται σε εξωτερικούς παράγοντες, 

αρκετοί εσωτερικοί παράγοντες διαμορφώνουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επιλογή 

των συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ως μέθοδο εισαγωγής σε μια ξένη 

αγορά. Για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, η μέθοδος του licensing θεωρείται ως 

ελκυστικότερη από ότι οι άλλες στρατηγικές. Επιπρόσθετα, όταν το προϊόν που παράγεται 

απαιτεί έντονη τροποποίηση προκειμένου να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες της 

αλλοδαπής αγοράς, η στρατηγική αυτή μπορεί να αποδειχτεί επωφελής αφού το κόστος της 

απαραίτητης προσαρμογής το επωμίζεται η αλλοδαπή εταιρία και ταυτόχρονα η επιχείρηση 

αποφεύγει την μακροχρόνια δέσμευση κεφαλαίων διαμέσου των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Τα σπουδαιότερα μειονεκτήματα της στρατηγικής αυτής είναι τα ακόλουθα 

(Χατζηδημητρίου, 1998), (Root, 1987, ρ.86):

α) Με την παραχώρηση της τεχνολογίας της, η επιχείρηση διακινδυνεύει, μετά την λήξη της 

συμφωνίας, να «δημιουργήσει» έναν σημαντικό ανταγωνιστή που θα έχει τεχνολογία ίδια ή 

παρεμφερή με την δίκιά της.

β) Η επιχείρηση, μέσα από την συμφωνία, πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα που θα 

παράγει η συμβαλλόμενη επιχείρηση δεν θα είναι ποιοτικά κατώτερα από τα προϊόντα που 

παράγει εκείνη. Στην αντίθετη περίπτωση διακινδυνεύει την φήμη της.
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γ) Η επιχείρηση που παραχωρεί τα δικαιώματα εκμετάλλευσης δεν έχει κανένα έλεγχο πάνω 

στην επιχειρηματική συμπεριφορά της άλλης επιχείρησης, π.χ. στις στρατηγικές προβολής, 

προώθησης και διανομής που ακολουθεί. Επίσης δεν μπορεί να εντάξει την συμβαλλόμενη 

επιχείρηση στον παγκόσμιο στρατηγικό σχεδιασμό της.

δ) Ένα επιπλέον μειονέκτημα της μεθόδου είναι και ο σταθερός χαρακτήρας των απολαβών 

που αποκομίζει η παραχωρούσα επιχείρηση. Τα έσοδα είναι περιορισμένα από άποψη μεγέθους 

αλλά και χρονικής διάρκειας όπως καθορίζονται από τους όρους της συμφωνίας.

ε) Επίσης, στην περίπτωση της μεθόδου της αποκλειστικής παραχώρησης δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και το κόστος ευκαιρίας που προκύπτει από τον 

χαρακτήρα της συμφωνίας. Σε γενικές γραμμές η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για την επέκταση 

των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης σε χώρες όπου η πολιτική και η οικονομική κατάσταση 

δεν είναι σταθερή και η μακροχρόνια δέσμευση ιδίων κεφαλαίων συνεπάγεται την ανάληψη 

υψηλών επιχειρηματικών κινδύνων. Ωστόσο η χρήση της δεν ενδείκνυται σε χώρες όπου η 

εξασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων είναι σχετικά δύσκολη και η παράνομη χρήση της 

τεχνογνωσίας της επιχείρησης είναι δυνατόν να επιδράσει αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα της 

εταιρίας στις διεθνείς αγορές.

1.6.2. Συμφωνίες Λικαιόχρησης

Οι συμφωνίες δικαιόχρησης (franchising) αποτελούν την στρατηγική επέκτασης διαμέσου 

της οποίας μια πολυεθνική επιχείρηση (franchisor) παραχωρεί το γενικότερο επιχειρηματικό της 

σύστημα καθώς και ορισμένα δικαιώματά της προς εκμετάλλευση σε μια άλλη ανεξάρτητη 

αλλοδαπή επιχείρηση (franchisee). Η τελευταία επιχείρηση δραστηριοποιείται κάτω από το 

εμπορικό όνομα και σήμα της παραχωρούσας εταιρίας ακολουθώντας όμως τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες που έχουνε προκαθοριστεί από την διεθνή επιχείρηση. Ουσιαστικά, κατά την 

στρατηγική των συμφωνιών δικαιόχρησης παραχωρείται ο συγκεκριμένος τρόπος οργάνωσης 

και επιχειρηματικότητας με αντάλλαγμα χρηματικές απολαβές από την παραχώρηση των 

συγκεκριμένων δικαιωμάτων (Root, 1987, ρ.109).

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι διαθέσιμη προς εφαρμογή στην περίπτωση της επιχείρησης 

εκείνης που δεν έχει την δυνατότητα να προχωρήσει σε εξαγωγικές διαδικασίες, δεν επιθυμεί να 

πραγματοποιήσει άμεσες ξένες επενδύσεις στην αλλοδαπή χώρα και η όλη παραγωγική της 

διαδικασία μπορεί να παραχωρηθεί και να μεταφερθεί σε ένα ανεξάρτητο μέλος στην 

συγκεκριμένη αγορά στόχο. Οι συμφωνίες δικαιόχρησης χρησιμοποιούνται περισσότερο στον 

τομέα των υπηρεσιών, όπως στη διαφήμιση, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια ταχείας σίτισης,
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στα γραφεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κ.α. Η χρήση της μεθόδου ωστόσο έχει 

αρχίσει να επεκτείνεται και στον χώρο της μεταποίησης (βιομηχανικό franchising) 

(Χατζηδημητρίου, 1998). Οι συμφωνίες δικαιόχρησης προσφέρουν την δυνατότητα στην 

επιχείρηση που παραχωρεί τα δικαιώματα της να δραστηριοποιηθεί στην δεδομένη αγορά και με 

άλλες μορφές στρατηγικών επέκτασης (π.χ. άμεσες ξένες επενδύσεις), όταν αυτό κριθεί σκόπιμο 

σε μεταγενέστερη χρονική περίοδο (Root, 1987, ρ.110).

Η διαδικασία που ακολουθείται για την εφαρμογή της στρατηγικής των συμφωνιών 

δικαιόχρησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: α) εκτίμηση των μελλοντικών πωλήσεων και 

καθορισμός στόχων στην ξένη αγορά, β) αναζήτηση αλλοδαπών επιχειρήσεων υποψηφίων για 

επιλογή ως συμβαλλόμενο μέλος, γ) διαπραγμάτευση των όρων της συμφωνίας δικαιόχρησης, 

και δ) οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με το συνεργαζόμενο μέλος. Η 

μέθοδος αυτή απαιτεί την συνεχή παροχή υποστήριξης από την παραχωρούσα διεθνή επιχείρηση 

προς την ξένη εταιρία. Μια μορφή υποστήριξης είναι η επιμελητεία χειρισμού υλικών 

(logistics): εφοδιασμός υλικών, παροχή προϊόντων, υλικό προβολής κ.α. Επίσης, η επαρκής 

στήριξη σε ζητήματα εκπαίδευσης, χρηματοοικονομικής, λογιστικής, εμπορίου και γενικότερα 

οποιασδήποτε μορφής διοικητικής υποστήριξης, κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη του 

επιθυμητού επιπέδου απόδοσης από την συμβαλλόμενη επιχείρηση. Η παραχωρούσα επιχείρηση 

οφείλει να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη σε θέματα προβολής και διαφήμισης, καθώς 

επίσης και να προσαρμόζει τα παρεχόμενα δικαιώματά της στις ιδιαίτερες πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες που επικρατούν στην αλλοδαπή χώρα 

(Root, 1987, ρ.112).

Το βασικότερο πλεονέκτημα των συμφωνιών δικαιόχρησης σαν στρατηγική διεθνοποίησης 

των δραστηριοτήτων της επιχείρησης είναι βασικά ότι δεν απαιτεί την ανάληψη υψηλών 

επιχειρηματικών κινδύνων καθώς δεν συνεπάγεται δέσμευση όγκου κεφαλαίου του μεγέθους 

που απαιτεί η δημιουργία ιδιόκτητων παραγωγικών εγκαταστάσεων. Ο τοπικός εταίρος είναι 

αυτός που αναλαμβάνει το μεγαλύτερο οικονομικό κίνδυνο. Έτσι, η επιχείρηση έχει την 

δυνατότητα να ενισχύσει την παρουσία της στο διεθνή χώρο και να επεκτείνει την φήμη της σε 

νέες περιοχές με σχετικά χαμηλό οικονομικό κόστος. Βεβαίως, οι συμφωνίες δικαιόχρησης 

απαιτούν μεγαλύτερες επενδύσεις από τις συμφωνίες παραγωγής ή παραχώρησης δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η επιχείρηση αποφασίζει είτε να συμμετάσχει 

στην ιδιοκτησία της τοπικής επιχείρησης είτε να παράγει στην ξένη χώρα κάποια από τα 

προϊόντα τα οποία πωλεί στους τοπικούς συνεργάτες της (Χατζηδημητρίου, 1998).

Τα κυριότερα μειονεκτήματα της στρατηγικής αυτής είναι (Root, 1987, ρ.110):
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α) Λόγω των μεγάλων αποστάσεων, ο έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων και των 

υπηρεσιών που προσφέρουν οι συνεργάτες της επιχείρησης σε διάφορα σημεία του κόσμου δεν 

θεωρείται επαρκής προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιομορφία και η σταθερότητα στην 

ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων ή και υπηρεσιών.

β) Ο έλεγχος για την τήρηση των όρων της συμφωνίας από τους συνεργάτες της επιχείρησης 

είναι αρκετά δυσκολότερος και περισσότερο δαπανηρός.

γ) Επίσης, με την παραχώρηση των δικαιωμάτων, η διεθνής επιχείρηση μπορεί να προκαλέσει 

την εμφάνιση ενός σημαντικού ανταγωνιστή μετά την λήξη της συμφωνίας

δ) Η τοπική κυβέρνηση της αλλοδαπής χώρας είναι δυνατόν να επιβάλει περιορισμούς οι 

οποίοι θα επηρεάσουν αρνητικά τους όρους της συμφωνίας δικαιόχρησης.

ε) Τέλος και στην περίπτωση των συμφωνιών δικαιόχρησης, τα έσοδα της παραχωρούσας 

επιχείρησης παραμένουν σε σταθερά και συνήθως χαμηλά επίπεδα, ενώ περιορίζονται και με 

βάση τους όρους της συμφωνίας.

1.6.3. Συμφωνίες Παραγωγής
Οι συμφωνίες παραγωγής (contract manufacturing) είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται 

εκτεταμένα στον κλάδο της μεταποίησης και ιδιαίτερα στην παραγωγή προϊόντων ένδυσης και 

υπόδησης. Με τις συμφωνίες αυτές οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αναθέτουν την ολική ή μερική 

παραγωγή ή ακόμη απλώς την συναρμολόγηση του προϊόντος σε μια τοπική επιχείρηση. Το 

προϊόν φέρει την επωνυμία της επιχείρησης που αναθέτει την παραγωγή, η οποία επίσης 

διατηρεί και το δικαίωμα της προώθησης και διάθεσης του προϊόντος (Χατζηδημητρίου, 1998). 

Η διεθνής επιχείρηση συνήθως παραχωρεί την τεχνολογία της και προσφέρει τεχνική 

υποστήριξη στην αλλοδαπή εταιρία.

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα των συμφωνιών παραγωγής είναι τα ακόλουθα (Root, 1987, 

ρ. 113):

α) Η διεθνής επιχείρηση μπορεί να παράγει το προϊόν της σε μια άλλη χώρα χωρίς να 

αναλάβει τους κινδύνους της επένδυσης δικών της κεφαλαίων στην χώρα αυτή.

β) Δεν απαιτείται από την επιχείρηση η δέσμευση μεγάλων ιδίων κεφαλαίων ή ανθρώπινου 

δυναμικού στην ξένη αγορά.

γ) Σε αντίθεση με τις συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, η πολυεθνική 

επιχείρηση ασκεί έλεγχο πάνω στις διαδικασίες του marketing και στις υπηρεσίες μετά την 

πώληση του προϊόντος.
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δ) Οι συμφωνίες παραγωγής δίνουν διέξοδο στην επιχείρηση όταν το μέγεθος της αγοράς 

στην οποία επιθυμεί να εισέλθει είναι πολύ μικρό και δεν δικαιολογεί την εγκαθίδρυση 

ιδιόκτητων παραγωγικών εγκαταστάσεων ή όταν η συγκεκριμένη χώρα ή γεωγραφική περιοχή 

θεωρείται σαν αγορά υψηλών επιχειρηματικών κινδύνων.

Τα βασικότερα μειονεκτήματα των συμφωνιών παραγωγής είναι τα ακόλουθα 

(Χατζηδημητρίου, 1998):

α) Η επιχείρηση πρέπει να είναι πολύ προσεκτική όσο αφορά την διασφάλιση της ποιότητας 

και των επιθυμητών προτύπων του προϊόντος που παράγει η τοπική επιχείρηση για λογαριασμό 

της.

β) Επιπλέον, η επιχείρηση πρέπει να είναι φειδωλή αναφορικά με την έκταση της τεχνολογίας 

και της τεχνογνωσίας που θα μεταφέρει στον εταίρο της καθώς είναι δυνατόν, μετά την λήξη της 

συμφωνίας, ο εταίρος της να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία και την τεχνογνωσία που απέκτησε 

από την επιχείρηση για να παράγει και να εισάγει στις διεθνείς αγορές προϊόντα ανταγωνιστικά 

με αυτά της επιχείρησης. Οι αρνητικές συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα και για τις 

πωλήσεις της επιχείρησης είναι προφανείς.

1.6.4. Τα Διοικητικά Συμβόλαια
Η μέθοδος των διοικητικών συμβολαίων (management contracts) συνεπάγεται την 

ανάληψη, από την επιχείρηση της ευθύνης της οργάνωσης και διοίκησης μιας άλλης επιχείρησης 

ή ενός τμήματός της π.χ. της διανομής, της προώθησης ή των πωλήσεων. Η επιχείρηση που 

αναλαμβάνει το συμβόλαιο είτε χρησιμοποιεί δικά της έμπειρα στελέχη για την στελέχωση της 

διοίκησης της άλλης εταιρίας είτε προσλαμβάνει κατάλληλα στελέχη τα οποία συνήθως 

θεωρούνται δικοί της υπάλληλοι και που αποχωρούν από την άλλη επιχείρηση όταν λήξει το 

διοικητικό συμβόλαιο. Η αμοιβή της εξαρτάται από την οικονομική απόδοση της άλλης 

επιχείρησης υπό την νέα διοίκηση και συνήθως καθορίζεται ως ένα ποσοστό επί των μεικτών 

κερδών της επιχείρησης (Χατζηδημητρίου, 1998). Συνήθως, τα διοικητικά συμβόλαια δεν 

παρέχουν στην διεθνή επιχείρηση το δικαίωμα της εξουσίας να προβεί σε νέες κεφαλαιουχικές 

επενδύσεις, να συνάψει μακροπρόθεσμο δανεισμό, να αποφασίζει για την μερισματική πολιτική 

ή ακόμη και να προχωρήσει σε αλλαγές στις βασικές πολιτικές ή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της 

άλλης επιχείρησης. Η μέθοδος των διοικητικών συμβολαίων χρησιμοποιείται και σε συνδυασμό 

με τις στρατηγικές της κοινοπραξίας και των συμφωνιών κατασκευής έργων «με το κλειδί στο 

χέρι» (Root, 1987, ρ.115).
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Τα πλέον σημαντικά πλεονεκτήματα των διοικητικών συμβολαίων είναι (Χατζηδημητρίου, 

1998):

α) Τα στελέχη της επιχείρησης έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν την τοπική αγορά και να 

αποκτήσουν εμπειρίες και διασυνδέσεις οι οποίες είναι δυνατόν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμες, 

αν αργότερα η επιχείρηση αποφασίσει να ιδρύσει αυτόνομες παραγωγικές δραστηριότητες στην 

αλλοδαπή χώρα.

β) Η επιχείρηση έχει την ευκαιρία να αυξήσει τα έσοδα και τα κέρδη της χωρίς να χρειάζεται 

να επενδύσει δικά της κεφάλαια στην ξένη χώρα και επομένως να επωμιστεί σημαντικούς 

επιχειρηματικούς κινδύνους.

γ) Η διεθνής επιχείρηση πιθανόν να έχει την ευκαιρία να ευνοηθεί από την χορήγηση 

συμβολαίων προμηθειών από την ξένη επιχείρηση καθώς τα ανώτερα διοικητικά στελέχη είναι 

δικοί της «άνθρωποι».

Η στρατηγική αυτή δεν έχει ουσιαστικά μειονεκτήματα καθώς η επιχείρηση που την υιοθετεί 

δεν αναλαμβάνει σοβαρές δεσμεύσεις και κινδύνους. Ο μόνος ουσιαστικός κίνδυνος που 

αντιμετωπίζει η επιχείρηση είναι οι πιθανές δυσμενείς συνέπειες για την φήμη της στην 

περίπτωση που τα στελέχη της δεν κατορθώσουν να επιτύχουν τους στόχους που είχανε θέσει 

όταν αναλάμβαναν την διοίκηση της ξένης επιχείρησης.

1.6.5. Συμφωνίες Κατασκευής Έργων « Με το Κλειδί στο Χέρι»
Οι συμφωνίες κατασκευής έργων «με το κλειδί στο χέρι» (turn-key projects) συνήθως 

κατακυρώνονται μετά από διεθνείς διαγωνισμούς. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή 

μεγάλων εργοστασίων, π.χ. παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ή δημοσίων έργων (δρόμοι, 

γέφυρες, λιμενικές εγκαταστάσεις κ.α.). Η ανάδοχος επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

κατασκευάσει και να παραδώσει το έργο έτοιμο προς λειτουργία με ένα προκαθορισμένο κόστος 

και σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Επίσης, είναι δυνατόν η ανάδοχος επιχείρηση να 

αναλάβει και την πρόσληψη και εκπαίδευση του εργατικού, τεχνικού και στελεχιακού 

δυναμικού που απαιτείται μετά την αποπεράτωση για την ομαλή λειτουργία του έργου ή του 

εργοστασίου. Η εξασφάλιση των κεφαλαίων που απαιτούνται για την χρηματοδότηση της 

κατασκευής του έργου είναι υποχρέωση του οργανισμού που προκηρύσσει το συγκεκριμένο 

έργο (Χατζηδημητρίου, 1998). Η τυποποίηση των συμφωνιών κατασκευής έργων «με το κλειδί 

στο χέρι» κρίνεται ως ιδιαίτερα δύσκολη. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών είναι 

αρκετά περίπλοκες και χρονοβόρες, ενώ υπάρχει και η απαίτηση νομικής υποστήριξης. Πέρα 

όμως από τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, το συμβόλαιο θα πρέπει να καθορίζει με ξεκάθαρο
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τρόπο τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, την μορφή του έργου, τις νομικές συνέπειες 

από την τυχόν αθέτηση των όρων της συμφωνίας καθώς και τα μέσα για την επίλυση των 

διαφορών που πιθανών να ανακύψουν στο προσκήνιο της όλης διαδικασίας (Root, 1987, ρ. 114).

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης της στρατηγικής αυτής είναι τα 

ακόλουθα (Χατζηδημητρίου, 1998):

α) Η ανάδοχος επιχείρηση έχει την ευκαιρία να εκμεταλλευθεί την εμπειρία και την 

τεχνογνωσία που διαθέτει στην κατασκευή και οργάνωση συγκεκριμένων μεγάλων έργων 

υποδομής ή εργοστασίων και να αυξήσει τα κέρδη της.

β) Η μέθοδος αυτή μειώνει τους επιχειρηματικούς κινδύνους που αναλαμβάνει η επιχείρηση 

όταν επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις διεθνείς αγορές. Αυτό οφείλεται στο ότι η 

επιχείρηση απλώς προσφέρει τις υπηρεσίες της στην χώρα επέκτασης, με αποτέλεσμα να μην 

θεωρείται απαραίτητη η μακροχρόνια επένδυση δικών της κεφαλαίων στην χώρα αυτή με την 

μορφή των παραγωγικών εγκαταστάσεων, κάτι που αν συνέβαινε θα απαιτούσε την ανάληψη 

σημαντικά υψηλότερων οικονομικών κινδύνων. Μετά την παράδοση του έργου και την 

είσπραξη της αμοιβής της, η επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει πλέον κανένα επιχειρηματικό 

κίνδυνο. Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε χώρες όπου η 

πολιτική και η οικονομική κατάσταση δεν είναι σταθερή και η μακροχρόνια δέσμευση ιδίων 

κεφαλαίων συνεπάγεται την ανάληψη υψηλών επιχειρηματικών κινδύνων.

Το βασικό μειονέκτημα της εφαρμογής της στρατηγικής αυτής είναι ότι η ανάδοχος 

επιχείρηση είναι δυνατόν να δημιουργήσει ένα σημαντικό ανταγωνιστή. Αυτό είναι δυνατόν να 

συμβεί όταν στο νέο εργοστάσιο ενσωματώνεται η τεχνολογία και η τεχνογνωσία της 

επιχείρησης οι οποίες αποτελούν για την επιχείρηση σημαντικό παράγοντα ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος στις συναφείς αγορές. Σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση ή ο οργανισμός 

που αποκτά την τεχνολογία και την τεχνογνωσία είναι ικανός να ανταγωνισθεί την ανάδοχο 

επιχείρηση στην διεκδίκηση αντίστοιχων έργων στον διεθνή χώρο.

Πολύ συχνά οι συμφωνίες κατασκευής έργων «με το κλειδί στο χέρι» συνδυάζονται με την 

μέθοδο των διοικητικών συμβολαίων. Η ανάδοχος επιχείρηση αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει 

ένα μέρος του κόστους κατασκευής του έργου και ως αντάλλαγμα αποκτά το δικαίωμα να 

διαχειρισθεί και να εκμεταλλευθεί το έργο για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο 

συνδυασμός των δύο παραπάνω στρατηγικών είναι γνωστός και σαν μέθοδος της μερικής ή 

ολικής «αυτοχρηματοδότησης» ενός μεγάλου έργου, αναλόγως με το ποσοστό του κόστους 

κατασκευής που αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει η ανάδοχος επιχείρηση (Χατζηδημητρίου, 

1998).
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1.7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε επενδύσεις παραγωγικών εγκαταστάσεων σε αλλοδαπές χώρες 

για τρεις κύριους λόγους: για την απόκτηση πρώτων υλών και ακατέργαστων υλικών, για να 

εκμεταλλευθούν το χαμηλότερο εργατικό κόστος και προκειμένου να διεισδύσουν στις τοπικές 

αγορές της ξένης χώρας (Root, 1987, ρ. 123).

Οι στρατηγικές επέκτασης επενδυτικού χαρακτήρα ή Αμεσες Ξένες Επενδύσεις (foreign 

direct investment) συνεπάγονται την μεταφορά κεφαλαίων, τεχνολογίας και ανθρώπινου 

δυναμικού σε μια ξένη χώρα και την δημιουργία παραγωγικών εγκαταστάσεων για την 

παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της επιχείρησης όχι μόνο στην τοπική αγορά, αλλά και 

στις αγορές άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της μητρικής χώρας. Για το λόγο αυτό 

θεωρείται ότι είναι η στρατηγική που ενέχει τους υψηλότερους επιχειρηματικούς κινδύνους. 

Ωστόσο, οι άμεσες ξένες επενδύσεις χρησιμοποιούνται εκτεταμένα από τις επιχειρήσεις ως 

στρατηγική διεθνοποίησης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων σε άλλες χώρες και ο 

όγκος των άμεσων ξένων επενδύσεων που γίνονται σε όλο το κόσμο αυξάνεται με γοργούς 

ρυθμούς. Επίσης, πρέπει να τονιστεί, ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις δεν γίνονται μόνο για την 

παραγωγή υλικών αγαθών αλλά και για την παροχή υπηρεσιών ή για την υλική και τεχνική 

υποστήριξη των πελατών της επιχείρησης μετά την αρχική πώληση (Χατζηδημητρίου, 1998). Οι 

άμεσες ξένες επενδύσεις πραγματοποιούνται με τις ακόλουθες μορφές: θυγατρική αποκλειστικής 

ιδιοκτησίας, κοινοπραξία και μερική εξαγορά.

1.7.1. Θυγατρική Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας
Στην περίπτωση της θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας (wholly owned subsidiary) η 

πολυεθνική επιχείρηση ιδρύει μια νέα επιχείρηση της οποίας είναι και ο μοναδικός μέτοχος και 

έχει την αποκλειστική ευθύνη της διοίκησής της. Η θυγατρική εταιρία μπορεί να είναι μια 

εντελώς νέα επιχείρηση (greenfield strategy) ή μια υπάρχουσα τοπική επιχείρηση την οποία 

εξαγόρασε η πολυεθνική (acquisition strategy) (Χατζηδημητρίου, 1998). Λόγω των τεράστιων 

απαιτήσεων σε ίδια κεφάλαια και σε πληροφόρηση που απαιτείται για την ίδρυση μιας 

θυγατρικής επιχείρησης, συνήθως η στρατηγική αυτή ακολουθείται από επιχειρήσεις που έχουν 

προηγουμένως εφαρμόσει με επιτυχία την στρατηγική των εξαγωγών. Η προϋπάρχουσα 

εξαγωγική εμπειρία στην αγορά στόχο, διαφωτίζει μια μεταβλητή αβεβαιότητας στην 

επενδυτική απόφαση εισόδου στην αγορά: το αναμενόμενο ύψος πωλήσεων στην αλλοδαπή 

χώρα για το προϊόν της πολυεθνικής επιχείρησης. Βέβαια αυτό ισχύει μόνο όταν η επένδυση
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πραγματοποιείται με σκοπό να εξυπηρετήσει την τοπική αγορά και όχι άλλες διεθνείς αγορές. 

Μια επιχείρηση που έχει αποκτήσει εμπειρίες από την υιοθέτηση πρωθύστερων μεθόδων 

εισαγωγής στην αγορά - στόχο, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητές της είναι σε θέση να 

επεκτείνει τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις και σε άλλες χώρες περισσότερο αποτελεσματικά 

και με χαμηλότερο βαθμό επικινδυνότητας (Root, 1987, ρ. 125).

Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της μορφής των άμεσων ξένων επενδύσεων είναι τα εξής 

(Root, 1987, ρ. 124):

α) Η μητρική επιχείρηση διατηρεί τον διοικητικό έλεγχο της νέας επιχείρησης με όλα τα 

πλεονεκτήματα που συνεπάγεται αυτό για την διαμόρφωση και υλοποίηση των στρατηγικών της 

επιχείρησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

β) Η πολυεθνική εταιρία καρπώνεται το σύνολο των κερδών που απορρέει από την 

λειτουργία της θυγατρικής της επιχείρησης.

γ) Η μεταφορά διοικητικών, χρηματοοικονομικών, τεχνικών και άλλων μορφών ικανοτήτων 

στην αλλοδαπή χώρα επιτρέπει στην διεθνή επιχείρηση να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα τα 

ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα στην αγορά στόχο.

δ) Η παραγωγή σε τοπικό επίπεδο στην ξένη χώρα οδηγεί σε σχετική μείωση του κόστους 

εφοδιασμού της συγκεκριμένης αγοράς λόγω εξάλειψης του μεταφορικού κόστους και των 

τελωνιακών δασμών που επιβάλλονται στην περίπτωση των εξαγωγών ή ακόμα και λόγω του 

χαμηλότερου εργατικού κόστους στην χώρα αυτή.

ε) Επίσης, σε σχέση με άλλες στρατηγικές επέκτασης όπως είναι οι συμφωνίες παραχώρησης 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και οι συμφωνίες δικαιόχρησης, η επιχείρηση έχει την δυνατότητα 

να διασφαλίσει την ομοιομορφία στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων στην αλλοδαπή 

χώρα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η περισσότερο αξιόπιστη και ταχύτερη παράδοση των προϊόντων 

στους ενδιάμεσους και στους τελικούς καταναλωτές καθώς και η σωστότερη επιμέλεια παροχής 

υπηρεσιών μετά την πώληση του προϊόντος.

Τα πλέον σημαντικά μειονεκτήματα της στρατηγικής αυτής είναι (Χατζηδημητρίου, 1998):

α) Η μητρική επιχείρηση επιβαρύνεται με το σύνολο του οικονομικού κόστους του 

εγχειρήματος.

β) Η πολυεθνική επιχείρηση επωμίζεται μόνη της όλους τους επιχειρηματικούς κινδύνους που 

πηγάζουν από την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε ένα σχετικά άγνωστο επιχειρηματικό 

περιβάλλον.

γ) Η νέα επιχείρηση διακρίνεται στις αγορές της χώρας στην οποία εισέρχεται ως ξένη. Σε 

ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες ο χαρακτηρισμός αυτός είναι δυνατόν να έχει δυσμενείς 

συνέπειες όσο αφορά την αντιμετώπισή της από την κοινή γνώμη αλλά και από την κυβέρνηση.
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1.7.2. Η Στρατηγική της Ιδρυσης Κοινοπρακτικών Επιχειρήσεων

Η κοινοπρακτική επιχείρηση (joint venture) είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μιας ή 

περισσότερων πολυεθνικών επιχειρήσεων με μια ή περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις στην 

αλλοδαπή χώρα με σκοπό την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης ή για την από κοινού εξαγορά 

μιας υπάρχουσας εταιρίας. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν συνεισφέρουν κεφάλαια, 

στελεχιακό δυναμικό, τεχνολογία και τεχνογνωσία. Συνήθως οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις 

συνεισφέρουν εκείνο τον παραγωγικό συντελεστή στον οποίο υπερτερούν σε σχέση με τους 

υπόλοιπους εταίρους. Ο τρόπος διοίκησης της νέας επιχείρησης εξαρτάται από την συμφωνία 

των επιχειρήσεων που μετέχουν στην κοινοπραξία (Χατζηδημητρίου, 1998). Αναλόγως του 

ποσοστού συμμετοχής που κατέχει ο κάθε ένας από τους εταίρους, η στρατηγική της 

κοινοπραξίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως πλειοψηφικού ή μειοψηφικού χαρακτήρα για μια 

επιχείρηση ή ακόμη μπορεί οι δύο εταίροι να έχουν ίδιο ποσοστό συμμετοχής (50-50 joint 

venture) (Root, 1987, ρ. 146). Ο πιο άμεσος τρόπος για την άσκηση του διοικητικού ελέγχου μιας 

επιχείρησης είναι μέσω της απόκτησης της πλειοψηφίας των μετοχών της κοινοπραξίας, αλλά 

και ο εταίρος της μειοψηφίας έχει την δυνατότητα να επηρεάσει τις αποφάσεις της κοινοπραξίας 

μέσω ειδικών ρυθμίσεων και εσωτερικών κανονισμών ή ακόμα και με την εφαρμογή της 

μεθόδου των διοικητικών συμβολαίων (Root, 1987, ρ.153).

Ο κυριότερος λόγος που ωθεί μια επιχείρηση να διεθνοποιήσει τις δραστηριότητές της με τη 

στρατηγική της κοινοπραξίας, είναι ο αποκλεισμός και η απαγόρευση χρησιμοποίησης της 

στρατηγικής της ίδρυσης θυγατρικής επιχείρησης από τοπική κυβέρνηση στην αλλοδαπή χώρα. 

Επιπλέον, όταν οι γνώσεις και οι δυνατότητες του τοπικού εταίρου συνδυάζονται με τις 

ικανότητες και τα πλεονεκτήματα της πολυεθνικής εταιρίας, τότε η διείσδυση και η προώθηση 

των κοινών συμφερόντων γίνεται με αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο (Root, 1987, 

ρ.149).

Η πιο σημαντική αλλά και ταυτόχρονα κρίσιμη απόφαση που πρέπει να ληφθεί κατά την 

υιοθέτηση της στρατηγικής της κοινοπραξίας είναι αυτή που σχετίζεται με την επιλογή του 

τοπικού εταίρου. Η διαδικασία που συνήθως ακολουθείται είναι η εξής: α) αποτύπωση των 

επιθυμητών χαρακτηριστικών που οφείλει να έχει ο εταίρος της σχεδιαζόμενης κοινοπραξίας, β) 

προσδιορισμός και προσεκτική εξέταση των υποψήφιων εταίρων και γ) διαπραγματεύσεις για το 

περιεχόμενο και τον ρόλο της κοινοπραξίας (Root, 1987, ρ. 149).

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της μορφής αυτής των άμεσων ξένων επενδύσεων είναι τα 

ακόλουθα: (Χατζηδημητρίου, 1998):
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α) Η πολυεθνική επιχείρηση αποκτά ένα εταίρο ο οποίος ϊ) διαθέτει τις κατάλληλες και σε 

πολλές περιπτώσεις, απαραίτητες γνωριμίες και διασυνδέσεις, ϋ) είναι καλός γνώστης των 

πολιτισμικών χαρακτηριστικών της χώρας, του τρόπου λειτουργίας της τοπικής αγοράς, και του 

τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και iii) μοιράζεται το κόστος του εγχειρήματος και 

τους επιχειρηματικούς κινδύνους με την πολυεθνική επιχείρηση.

β) Η νομοθεσία πολλών χωρών ορίζει ότι οι κοινοπραξίες ξένων επιχειρήσεων με τοπικούς 

επενδυτές είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να εισέλθουν στην 

τοπική αγορά. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις οι κυβερνήσεις, κυρίως των αναπτυσσόμενων 

χωρών που επιθυμούν να προσελκύσουν επενδυτικά κεφάλαια από το εξωτερικό, προσφέρουν 

σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε κοινοπραξίες αυτής της μορφής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η 

ίδρυση της θυγατρικής από μια ξένη επιχείρηση σε αυτές τις χώρες να συνεπάγεται σημαντικό 

επιπρόσθετο κόστος με την μορφή των διαφυγόντων κερδών επειδή η επιχείρηση δεν 

εκμεταλλεύεται αυτά τα οικονομικά κίνητρα.

γ) Η μέθοδος της κοινοπραξίας με τους τοπικούς επενδυτές μειώνει σημαντικά την 

πιθανότητα εθνικοποίησης της κοινοπρακτικής επιχείρησης. Αυτό οφείλεται στο ότι στην 

περίπτωση η εθνικοποίηση πλήττει όχι μόνο τα συμφέροντα της πολυεθνικής επιχείρησης αλλά 

και τα οικονομικά συμφέροντα των τοπικών επενδυτών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία. Το 

τελευταίο σημαίνει ότι η εθνικοποίηση της κοινοπραξίας συνεπάγεται πολιτικό κόστος για την 

αλλοδαπή κυβέρνηση, η οποία καθίσταται τώρα περισσότερο διατακτική όσο αφορά την λήψη 

της απόφασης για εθνικοποίηση, σε σύγκριση με την περίπτωση που η επιχείρηση είναι 

θυγατρική μιας πολυεθνικής. Το ίδιο σκεπτικό δικαιολογεί επίσης και το ότι η κοινοπραξία 

μειώνει και την πιθανότητα ότι η τοπική κυβέρνηση θα δείξει μεροληψία σε βάρος της ξένης 

επιχείρησης και θα λάβει θεσμικά και οικονομικά μέτρα που θίγουν τα συμφέροντά της.

Τα σπουδαιότερα μειονεκτήματα της κοινοπραξίας είναι τα ακόλουθα: 

α) Η πολυεθνική επιχείρηση δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο της διοίκησης της κοινοπρακτικής 

επιχείρησης, εκτός και αν κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, κάτι που ωστόσο συμβαίνει 

σπάνια. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει την 

κοινοπρακτική επιχείρηση όπως θα ήθελε αυτή για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

β) Πολύ συχνά παρουσιάζονται διαφορές και διαφωνίες ανάμεσα στις επιχειρήσεις που 

συμμετέχουν στην κοινοπραξία όσον αφορά τους στόχους και την επιχειρηματική στρατηγική 

της κοινοπρακτικής επιχείρησης με αποτέλεσμα την αποτυχία και την διάλυση της 

κοινοπραξίας.
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1.7.3. Η Στρατηγική της Μερικής Εξαγοράς

Η μερική εξαγορά μιας τοπικής επιχείρησης είναι μια ακόμη μορφή άμεσης ξένης 

επενδύσεις που χρησιμοποιείται εκτεταμένα στον διεθνή χώρο. Με την μέθοδο αυτή μια 

επιχείρηση αποκτά ένα ποσοστό των μετοχών μιας τοπικής επιχείρησης. Ανάλογα με το μέγεθος 

του ποσοστού που εξαγοράζει, η μέτοχος επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως μέτοχος πλειοψηφίας ή 

μέτοχος μειοψηφίας και έχει το δικαίωμα να διορίζει ένα μέρος των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου της τοπικής επιχείρησης, καθώς και να τοποθετεί δικά της άτομα σε κάποιες 

σημαντικές ανώτερες διοικητικές θέσεις. Η μερική εξαγορά είναι δυνατόν να έχει και αμοιβαίο 

χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή οι δύο επιχειρήσεις ανταλλάσσουν πακέτα μετοχών 

(Χατζηδημητρίου, 1998).

Η μορφή της συνεργασίας των δύο επιχειρήσεων εξαρτάται από την συμφωνία στην οποία θα 

καταλήξουν. Οι πλέον συχνές μορφές συνεργασίας είναι η ανταλλαγή τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας, η κοινή έρευνα για την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας ή νέων προϊόντων, οι 

συμφωνίες για την κοινή χρήση των καναλιών διανομής καθώς και οι μακροχρόνιες συμφωνίες 

για την πώληση προϊόντων μεταξύ τους. Στην περίπτωση της μερικής εξαγοράς εμπίπτει και ο 

θεσμός του «στρατηγικού επενδυτή», ο οποίος αναφέρεται στην επιχείρηση εκείνη που 

εξαγοράζει ένα μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, συνήθως μειοψηφικό, μιας άλλης τοπικής 

επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνει και την διοίκηση της επιχείρησης με την σύναψη 

ενός διοικητικού συμβολαίου (Χατζηδημητρίου, 1998).

Μια πολυεθνική επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει προς την μερική εξαγορά μιας άλλης 

εταιρίας για διαφόρους λόγους: προϊοντική διαποίκιλση (product diversification), γεωγραφική 

επέκταση των αγορών της, χρηματοοικονομική διαφοροποίηση, απόκτηση συγκεκριμένων 

περιουσιακών στοιχείων και πρόσβαση σε πρώτες ύλες και υλικά. Η τελική μορφή που θα λάβει 

η εξαγορά μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής: α) εξαγορά διαμέσου οριζόντιας ολοκλήρωσης, 

β) εξαγορά διαμέσου καθετοποίησης, γ) εξαγορά με την μορφή της συσχετισμένης 

διαφοροποίησης (concentric), και δ) εξαγορά με την μορφή της ασυσχέτιστης διαφοροποίησης 

(conglomerate) (Root, 1987, ρ. 143).

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της στρατηγικής της εξαγοράς είναι, με κάποιες 

μικρές διαφοροποιήσεις, παρόμοια με αυτά της στρατηγικής της ίδρυσης κοινοπρακτικής 

επιχείρησης.
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1.8. ΛΟΙΠΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Πριν ολοκληρώσουμε την αναλυτική παρουσίαση των στρατηγικών διεθνούς επέκτασης που 

μπορεί να εφαρμόσει μια επιχείρηση όταν επεκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, θα αναφερθούμε 

σε δύο ακόμη μεθόδους άσκησης διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι μέθοδοι αυτοί 

είναι οι παγκόσμιες στρατηγικές συμμαχίες και οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου.

1.8.1. Οι Παγκόσμιες Στρατηγικές Συμμαχίες
Οι παγκόσμιες ή διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες (global strategic alliances) αποτελούν 

συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εταίρων για την επίτευξη επιχειρηματικών 

στόχων διαμέσου της κοινής προσπάθειας. Οι στρατηγικές συμμαχίες σχηματίζονται από 

επιχειρήσεις με συμπληρωματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι συμμαχίες αυτής της 

μορφής ονομάζονται «κάθετες παγκόσμιες στρατηγικές συμμαχίες». Πολύ συχνά, ωστόσο οι 

στρατηγικές συμμαχίες διαμορφώνονται και από ομοειδείς επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ήδη 

ανταγωνιστές στις διεθνείς αγορές. Οι συμμαχίες αυτές ονομάζονται «οριζόντιες παγκόσμιες 

στρατηγικές συμμαχίες». Οι μέθοδος των στρατηγικών συμμαχιών συνεπάγεται πολλά και 

ιδιαίτερα σημαντικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται 

σε μεγάλη έκταση. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι δεν είναι μόνο οι μεγάλες πολυεθνικές 

επιχειρήσεις που έχουν την δυνατότητα να σχηματίσουν στρατηγικές συμμαχίες στις διεθνείς 

αγορές και να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματά τους. Ο σχηματισμός διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών, όπως συμφωνίες παραγωγής, συμφωνίες ανταλλαγής ή κοινής ανάπτυξης 

τεχνολογίας, συνεργασίες σε θέματα διανομής κ.α. είναι εφικτός και για τις σχετικά μικρότερες 

επιχειρήσεις. Ίσως η σημασία των διεθνών συμμαχιών αυτής της μορφής είναι πολύ πιο μεγάλη 

για τις σχετικά μικρές επιχειρήσεις, καθώς με τον σχηματισμό τους έχουν την δυνατότητα να 

ξεπεράσουν προβλήματα που οφείλονται στην έλλειψη της αναγκαίας εμπειρίας στις διεθνείς 

αγορές καθώς και των απαραίτητων κεφαλαίων και τεχνογνωσίας. Οι διεθνείς συμμαχίες έχουν 

την ικανότητα να προσφέρουν στις σχετικά μικρές επιχειρήσεις τα μέσα και την δυνατότητα να 

πετύχουν οικονομίες κλίμακας, τις οποίες δεν θα μπορούσαν να τις επιτύχουν διαφορετικά 

εξαιτίας του μικρού μεγέθους τους, καθώς και την ευκαιρία να επεκτείνουν τις δραστηριότητές 

τους σε νέες και πολλά υποσχόμενες αγορές καθώς και στην παραγωγή νέων προϊόντων. Όλα τα 

προηγούμενα οδηγούν στο σημαντικό συμπέρασμα ότι οι παγκόσμιες ή διεθνείς συμμαχίες 

αποτελούν μια κρίσιμη επιλογή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η οποία μπορεί να τις 

βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τον έντονο ανταγωνισμό (Χατζηδημητρίου, 1998).
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Με δεδομένη την ενίσχυση της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης των αγορών και την 

συνεχώς αυξανόμενη εντατικοποίηση του διεθνούς ανταγωνισμού, η διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας καθίσταται ολοένα και περισσότερο απαραίτητη για την μακρόχρονη 

επιβίωση των επιχειρήσεων. Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των στρατηγικών συμμαχιών 

διαφοροποιούνται αναλόγως με την μορφή της συμμαχίας. Το πλεονέκτημα που ισχύει για όλες 

τις μορφές των συμμαχιών είναι ότι οι ικανότητες και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του 

ενός εταίρου καλύπτουν τις αδυναμίες των υπολοίπων εταίρων και έτσι οι συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους στις 

διεθνείς αγορές πολύ πιο εύκολα και με πολύ χαμηλότερο κόστος συγκριτικά με την περίπτωση 

εκείνη όπου θα προσπαθούσαν να τους επιτύχουν αυτόνομα. Το αντίστοιχο μειονέκτημα είναι 

ότι οι στρατηγικές συμμαχίες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα επιβίωσης καθώς είναι πολύ 

πιθανό οι εταίροι να ανακαλύψουν καθυστερημένα ότι οι στρατηγικοί τους στόχοι ή η 

φιλοσοφία τους και η επιχειρηματική τους κουλτούρα διαφέρουν ουσιαστικά, με αποτέλεσμα να 

καταλήξουν στην λήξη της συνεργασίας στην διάλυση της συμμαχίας. Πρέπει, ωστόσο, να 

τονισθεί ότι τα μειονεκτήματα τους δεν μειώνουν την μεγάλη σημασία των στρατηγικών 

συμμαχιών για τις επιχειρήσεις. Αυτό οφείλεται στο ότι η πιθανότητα εμφάνισης των 

μειονεκτημάτων αυτών είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθεί με την κατάλληλη προεργασία και 

προετοιμασία της συμμαχίας, καθώς και με την προσεκτική επιλογήν του ή των εταίρων 

(Χατζηδημητρίου, 1998).

1.8.2. Οι επενδύσεις Χαρτοφυλακίου

Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου (portfolio investments) δεν έχουν ως στόχο την συμμετοχή 

του επενδυτή στην παραγωγική διαδικασία, αλλά την επίτευξη υψηλής απόδοσης από 

συναλλαγματικές διαφορές, μερίσματα, κέρδη κεφαλαίου και από διαφορές στα επιτόκια. Οι 

πλέον κοινές μορφές επενδύσεων χαρτοφυλακίου είναι οι μετοχές, τα ομόλογα, οι καταθέσεις 

προθεσμιακού χαρακτήρα στις διεθνείς τράπεζες, η αγορά συναλλάγματος και τα αμοιβαία 

κεφάλαια. Η διεθνοποίηση των χρηματαγορών και η φιλελευθεροποίηση της διακίνησης 

κεφαλαίων έχει καταστήσει την πρόσβαση στα παραπάνω επενδυτικά προϊόντα σχετικά πολύ 

πιο εύκολη, όχι μόνο από τις επιχειρήσεις αλλά και για τους ιδιώτες επενδυτές 

(Χατζηδημητρίου, 1998).
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1.9. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Καθώς η πολυεθνική επιχείρηση δραστηριοποιείται εντονότερα στις διεθνείς αγορές, 

ταυτόχρονα μεταβάλλεται και ο χαρακτήρας των μεθόδων διεθνοποίησης των επιχειρηματικών 

της δραστηριοτήτων που εφαρμόζει. Σταδιακά η επιχείρηση θα υιοθετεί στρατηγικές εισόδου 

που θα της παρέχουν μεγαλύτερα περιθώρια ελέγχου αναφορικά με τις δραστηριότητες και τις 

λειτουργίες της επιχείρησης στην αλλοδαπή χώρα. Προκειμένου όμως να αποκτηθούν ευρύτερα 

περιθώρια ελέγχου, απαιτείται η ουσιαστικότερη δέσμευση πόρων και ιδίων κεφαλαίων εκ 

μέρους της επιχείρησης στην ξένη χώρα, αναλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο τους επιπλέον 

αυξημένους επιχειρηματικούς κινδύνους που ανακύπτουν από την εφαρμογή των μεθόδων 

εισόδου. Βαθμιαία, η αναπτυσσόμενη εταιρία παρουσιάζεται συχνότερα πρόθυμη να εισέλθει 

στις διεθνείς αγορές με την μέθοδο των άμεσων ξένων επενδύσεων (Root, 1987, ρ.15).

Η εξέλιξη των στρατηγικών εισόδου που εφαρμόζει μια επιχείρηση παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 1.4 Λόγω του περιορισμού που επιβάλλεται από το μέγεθος της επιχείρησης, ορισμένες 

εταιρίες δεν θα αναπτυχθούν πέρα από το στάδιο των εξαγωγών διαμέσου υποκαταστήματος ή 

θυγατρικής επιχείρησης, ενώ άλλες επιχειρήσεις εξελίσσονται μέχρι και το στάδιο της ίδρυσης 

θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ακολουθούν μια 

διαφορετική εξελικτική πορεία από αυτή που παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.4, αλλά η γενικότερη 

κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν θα είναι η υιοθέτηση στρατηγικών διεθνούς επέκτασης που 

παρέχουν μεγαλύτερο επίπεδο ελέγχου με αποδοχή των σχετικών κινδύνων.

Σχήμα 1.4 Ανάπτυξη και Εξέλιξη των στρατηγικών επέκτασης

ί
| Έλεγχος |

[Πηγή: Root F., 1987, ρ.18]
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Ο Πίνακας 1.4 παρουσιάζει την λεκτική απεικόνιση των τεσσάρων σταδίων της εξελικτικής 

διαδικασίας των στρατηγικών διεθνούς επέκτασης που χαρακτηρίζουν μια επιχείρηση. Η 

ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στο πρώτο στάδιο και στο τέταρτο είναι η δυνατότητα των 

διοικητικών στελεχών να επιλέξουν την κατάλληλη στρατηγική επέκτασης για μια δεδομένη 

αγορά και ένα συγκεκριμένο προϊόν. Η επιχείρηση που βρίσκεται στο στάδιο 1 περιορίζεται 

στην επιλογή της μεθόδου εισόδου που θα εφαρμόσει από μια ή δύο διαθέσιμες στρατηγικές 

ανάπτυξης. Αντιθέτως η εταιρία που βρίσκεται στο στάδιο 4 έχει την δυνατότητα να επιλέξει την 

βέλτιστη στρατηγική διεθνοποίησης χωρίς κανένα περιορισμό από τις διαθέσιμες επιλογές που 

της παρέχονται (Root, 1987, ρ. 15).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4

ΣΤΑΔΙΑ *ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στάδια Εξέλιξης Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και στρατηγικές εισόδου

Στάδιο 1: Έμμεσες Εξαγωγές Διεθνοποίηση με την μέθοδο των έμμεσων εξαγωγών. 
Αδύναμη παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Στάδιο 2: Άμεσες Εξαγωγές 
ή και Licensing *

Προσπάθειες για διείσδυση στις αλλοδαπές αγορές με την μέθοδο 
των άμεσων εξαγωγών ή και με την στρατηγική της παραχώρησης 
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.
Η διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται ως αυτόνομη 
διαδικασία σε σχέση με την εγχώρια δραστηριότητα.

Στάδιο 3: Άμεσες Εξαγωγές, 
Licensing* και ΑΞΕ

Η είσοδος σε μερικές αλλοδαπές χώρες πραγματοποιείται με την 
μέθοδο των άμεσων ξένων επενδύσεων, ενώ σε άλλες με την 
μέθοδο των άμεσων εξαγωγών ή και με την στρατηγική της 
παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.
Δημιουργία διεθνούς τμήματος που υποκαθιστά το υπάρχον 
εξαγωγικό τμήμα της επιχείρησης.

Στάδιο 4: Πλήρη Ανάπτυξη
Πολυεθνικού Marketing 
και Παραγωγής

Εναρμόνιση των διεθνών και των εγχώριων πολιτικών για την 
διαμόρφωση ενιαίας εταιρικής στρατηγικής. Επέκταση σε 
πολλαπλές διεθνείς αγορές.

Πηγή: Root F., Entry Strategies for international markets, 1987, p. 19

* O Root με τον όρο licencing πέρα από την μέθοδο των συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης 

περιλαμβάνει και τις στρατηγικές των συμφωνιών δικαιόχρησης και των συμφωνιών παραγωγής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΤΟΥ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ
Έντονο ενδιαφέρον παρατηρείται στον γνωστικό χώρο των διεθνών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων αναφορικά με την σπουδαιότητα και την σημασία των στρατηγικών διεθνούς 

επέκτασης για την σύγχρονη επιχείρηση. Καταρχήν, η έννοια των μεθόδων διεθνούς επέκτασης 

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της θεωρίας της διεθνοποίησης. Σύμφωνα με την παραπάνω 

παρατήρηση, η έρευνα σχετικά με την διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων οφείλει να συμπεριλάβει και το ζήτημα της επιλογής της 

μεθόδου ή των μεθόδων διεθνούς επέκτασης. Επιπλέον, η επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής 

διεθνοποίησης σε μια δεδομένη αλλοδαπή αγορά αποτελεί ζήτημα κρίσιμης σημασίας στο χώρο 

του διεθνούς marketing. Επίσης, το θεωρητικό υπόβαθρο που έχει αναπτυχθεί διαχρονικά στον 

χώρο των στρατηγικών διεθνούς επέκτασης είναι αρκετά πιο πλήρες και αναπτυγμένο από ότι 

συμβαίνει στους άλλους τομείς της διαδικασίας διεθνοποίησης των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Διάφορα θεωρητικά μοντέλα και πλαίσια εργασίας έχουνε αναπτυχθεί και 

αναλυθεί, με στόχο να προσδιορίσουν τις μεταβλητές και τους παράγοντες εκείνους που 

προσδιορίζουν την διαδικασία επιλογής των μεθόδων διεθνούς επέκτασης (Andersen, 1997).

Η υπάρχουσα αρθρογραφία στο θέμα των στρατηγικών διεθνοποίησης επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων δεν έχει καταλήξει σε ένα και μοναδικό θεωρητικό μοντέλο διαμέσου του 

οποίου να αποσαφηνίζεται και να αιτιολογείται ο χαρακτήρας του τρόπου και της μεθόδου 

διεθνοποίησης που οφείλει να επιλέξει μια επιχείρηση όταν επεκτείνεται στο διεθνές προσκήνιο. 

Οι Hill et al. (1990) έχουν τονίσει την ανάγκη δημιουργίας ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου 

αναφοράς, ώστε με βάση το συγκεκριμένο θεωρητικό μοντέλο να αναλύονται οι 

προσδιοριστικές μεταβλητές καθώς και ο συγκεκριμένος τρόπος αλληλεπίδρασής τους. Παρόλα 

αυτά νέες θεωρίες και καινοτόμα θεωρητικά υποδείγματα παρουσιάζονται στον χώρο της 

διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Andersen, 1997).
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Η αναγκαιότητα για την ανάπτυξη ενός θεωρητικού μοντέλου, στο οποίο θα ενσωματώνονται 

οι βασικότερες σύγχρονες θεωρίες διεθνούς επέκτασης, κρίνεται απαραίτητη όχι μόνο για τον 

καλύτερο προσδιορισμό των στοιχείων και των παραγόντων που επιδρούν στην επιλογή της 

συγκεκριμένης στρατηγικής επέκτασης αλλά και λόγω των δεδομένων δυσκολιών που 

εμφανίζουν οι μέθοδοι διεθνοποίησης κατά την φάση του στρατηγικού - επιχειρησιακού 

σχεδιασμού. Η ποικιλία και η πολλαπλότητα των διαθέσιμων στρατηγικών διεθνούς επέκτασης 

που προσφέρονται σε μια επιχείρηση δεν συνεπάγεται ότι τα στελέχη της που είναι 

επιφορτισμένα με το έργο του στρατηγικού σχεδιασμού είναι πλήρως ενήμερα αναφορικά με 

όλες τις διαθέσιμες μεθόδους διεθνοποίησης που τους παρέχονται προς υλοποίηση. Επίσης η 

διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης των μεθόδων επέκτασης, προκειμένου να εκτιμηθούν 

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μιας μεθόδου με βάση τους στρατηγικούς 

στόχους στην αγορά - στόχο, είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και επίπονη, ενώ αρκετές φορές και οι 

στρατηγικοί στόχοι που θεσπίζονται σπάνια βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία μεταξύ τους 

(Root, 1987, ρ. 161).

Τα διοικητικά στελέχη σπανίως θα έχουν την δυνατότητα να προσδιορίσουν το πλήθος των 

πιθανών ωφελειών κάθε διαθέσιμης στρατηγικής διεθνοποίησης ενώ πολύ πιο δύσκολα θα 

εντοπιστεί μια και μοναδική μέθοδος που θα ικανοποιεί όλους τους στρατηγικούς στόχους ώστε 

να μπορεί να χαρακτηριστεί ως βέλτιστη. Επιπλέον, η περίοδος αξιολόγησης θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη της τόσο το αναμενόμενο κόστος όσο και τα πιθανά οφέλη κάθε στρατηγικής 

επέκτασης, στοιχεία τα οποία αφορούν μια μελλοντική περίοδο και κατά συνέπεια ο 

χαρακτήρας τους διέπεται από σχετική αβεβαιότητα. Τα πιθανά πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα θα πρέπει να προσαρμοστούν στους πιθανούς πολιτικούς και οικονομικούς 

κινδύνους που ενέχονται σε κάθε προσπάθεια επέκτασης σε μια αλλοδαπή χώρα (Root, 1987, 

ρ. 161).

Καθώς ο επιχειρηματικός κόσμος χαρακτηρίζεται ολοένα και περισσότερο από την έννοια 

της παγκοσμιοποίησης και καθώς ο ανταγωνισμός στο διεθνές επίπεδο γίνεται ακόμα 

εντονότερος, τα στελέχη κάθε επιχείρησης έρχονται αντιμέτωπα με την πολυπλοκότητα και την 

συνθετότητα των κρίσιμων στρατηγικών αποφάσεων που οφείλουν να λάβουν για την 

μελλοντική πορεία των επιχειρήσεών τους. Ίσως η σημαντικότερη απόφαση που οφείλουν να 

λάβουν είναι αυτή που σχετίζεται με την επέκταση των εταιριών τους στο διεθνές προσκήνιο 

(Brouthers, 1995). Η συνεχής και η προσεκτική θεώρηση κατά την διαδικασία επιλογής της 

μεθόδου επέκτασης αποτελεί την σημαντικότερη ενέργεια για έναν οργανισμό αναφορικά με την 

πορεία διεθνοποίησης που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει σε διεθνές επίπεδο (Palenzuela & 

Bobillo, 1999).
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2.2. ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στην σύγχρονη πραγματικότητα, η επιχείρηση θεωρείται ως ένα δυναμικό σύνολο 

αποτελούμενο από παραγωγικές δυνατότητες, πόρους αλλά και από γενικότερες ικανότητες. Οι 

βασικότερες και ουσιωδέστερες ικανότητες είναι αυτές που επιτρέπουν στην επιχείρηση να 

ανταγωνισθεί αποτελεσματικά στην αγορά και αναπτύσσονται διαμέσου της εξελικτικής 

διαδικασίας μάθησης που βασίζεται στην απόκτηση διαχρονικής εμπειρίας. Οι δυνατότητες 

εκείνες που συνδέονται με τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας και ιδιαίτερα εκείνες που 

συσχετίζονται με τους άυλους πόρους όπως είναι οι τεχνικές επιδεξιότητες, η τεχνολογία και η 

τεχνογνωσία είναι το αποτέλεσμα της σωρευτικής μάθησης μέσα από την συνεχή επίλυση των 

επιχειρησιακών προβλημάτων, από την σταδιακή εναρμόνιση των πολιτικών της εταιρίας με το 

περιβάλλον της και από την γενικότερη εμπειρία και μάθηση που έχει αποκτήσει. Οι 

δυνατότητες αυτές αντανακλούν το δυναμικό της επιχείρησης και μετασχηματίζονται 

διαχρονικά σε εκείνα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαφοροποιούν την εταιρία από τις 

υπόλοιπες και της προσδίδουν την χαρακτηριστική της ταυτότητα. Η έλλειψη συγκεκριμένων 

ικανοτήτων και η σχετική αδυναμία ανάπτυξής τους, ωθούν την εταιρία προς αναζήτησή τους σε 

εξωτερικές πηγές ώστε να αποκτηθούν οι απαραίτητοι πόροι για την εξέλιξη της επιχείρησης. 

Συνεπώς, επηρεάζεται τόσο η στρατηγική ανάπτυξης που καλείται να υλοποιήσει η επιχείρηση 

όσο και η στρατηγική διεθνοποίησης που υιοθετείται προκειμένου να διεισδύσει σε μια 

αλλοδαπή χώρα. Τελικά, η εταιρία έρχεται αντιμέτωπη με συγκεκριμένες δυσκολίες όπως είναι 

το κόστος συναλλαγών, το κόστος απόκτησης πληροφοριών αλλά και με γενικότερες δυσχέρειες 

διαχείρισης και διοίκησης των αποκτηθέντων ικανοτήτων και δυνατοτήτων (Mutinelli & 

Piscitello, 1998).

2.2.1. Βασικές Προσδιοριστικές Έννοιες των Στρατηγικών Διεθνοποίησης
Η μέθοδος διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εφαρμόζει μια εταιρία 

αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της στρατηγικής επέκτασης που ακολουθεί. Η κάθε συγκεκριμένη 

στρατηγική επέκτασης απαιτεί δεδομένο επίπεδο δέσμευσης πόρων (resource commitment) και 

εκφράζει διαφορετικές απαιτήσεις ελέγχου (control) και κινδύνου (risk). Η σπουδαιότητα των 

παραπάνω παραγόντων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις εκείνες που 

δραστηριοποιούνται σε νέες ή ασταθείς διεθνείς αγορές (Tse et al., 1997). Η κάθε επιχείρηση 

αναμένεται να επιλέξει εκείνη την στρατηγική εισόδου που παρέχει την υψηλότερη απόδοση με
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δεδομένο το επίπεδο κινδύνου που ενέχει η προσπάθεια διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων της 

(Anderson & Gatignon, 1986). Επιπλέον, η επιλογή της βέλτιστης μεθόδου επέκτασης 

καθορίζεται τόσο από το επιθυμητό επίπεδο ελέγχου που επιδιώκει να αποκτήσει η επιχείρηση 

όσο και από τα δεδομένα επίπεδα ικανοτήτων και πόρων που πρέπει να δεσμευτούν προκειμένου 

να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη απόφαση εισόδου σε νέες αλλοδαπές χώρες (Agarwal & 

Ramaswami, 1992). Κατ’ επέκταση, ένα βασικό κριτήριο αξιολόγησης κάθε στρατηγικής 

επέκτασης αποτελεί το επίπεδο ελέγχου ή ανάμειξης που παρέχει στην εισερχόμενη επιχείρηση 

(Ekeledo & Sivakumar, 1998).

Ως έλεγχος (control) αναφέρεται η δυνατότητα της διεθνούς επιχείρησης να ασκήσει επιρροή 

και επίδραση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθώς και να διαμορφώσει τις επιχειρησιακές 

πρακτικές και τα συστήματα ενός οργανισμού (Anderson & Gatignon, 1986). Επιπλέον ως 

έλεγχος θεωρείται και η δυνατότητα της διεθνούς επιχείρησης να κατευθύνει τις ενέργειες ή τις 

λειτουργίες της θυγατρικής εταιρίας, ενώ ως ανάμειξη (involvement) αναφέρεται το γενικότερο 

επίπεδο των διοικητικών, χρηματικών και οικονομικών ικανοτήτων που έχουνε δεσμευθεί σε μια 

θυγατρική επιχείρηση από την μητρική της. Οι δύο έννοιες, έλεγχος και ανάμειξη, βρίσκονται σε 

στενή σχέση αλληλεπίδρασης και συνεπώς όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός ανάμειξης μιας 

επιχείρησης στα διοικητικά της θυγατρικής της, τόσο μεγαλύτερη είναι και η συμμετοχή και η 

εγγύτητά της στην αλλοδαπή αγορά (Ekeledo & Sivakumar, 1998).

Ο έλεγχος ασκεί καταλυτική επίδραση αναφορικά με την μελλοντική πορεία μιας αλλοδαπής 

εταιρίας. Η έλλειψη του απαραίτητου βαθμού ελέγχου δυσχεραίνει τον συντονισμό των 

ενεργειών, τον σχεδίασμά και την υλοποίηση των στρατηγικών αλλά και την διαδικασία 

επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συμβαλλομένων μερών. 

Επιπλέον, η επιχείρηση που επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες είναι σε θέση να 

αποκομίσει μεγαλύτερο μερίδιο κερδών βασιζόμενη στην θέση εξουσίας που κατέχει. Από 

αυτήν την άποψη ο έλεγχος μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος αποκόμισης υψηλότερων 

ωφελειών και αποδόσεων (Anderson & Gatignon, 1986). Ο έλεγχος είναι επιθυμητός 

προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστική θέση της εταιρίας και ώστε να μεγιστοποιηθούν οι 

αποδόσεις των περιουσιακών της στοιχείων. Υψηλότερο επίπεδο λειτουργικού ελέγχου απαιτεί 

και μεγαλύτερο επίπεδο κυριότητας σε μια αλλοδαπή επιχείρηση (Agarwal & Ramaswami, 

1992). Ο οργανωσιακός έλεγχος, δηλ. ο αποτελεσματικός και αποδοτικός τρόπος διοίκησης των 

σχέσεων μεταξύ της μητρικής και της θυγατρικής εταιρίας, εξαρτάται από την συγκεκριμένη 

στρατηγική διεθνοποίησης που θα επιλεγεί προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν 

κατά την φάση του στρατηγικού σχεδιασμού. Συνεπώς διαφορετικά επίπεδα οργανωσιακού 

ελέγχου συνδέονται με διαφορετικές μεθόδους διεθνούς επέκτασης (Woodcock et al., 1994).
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Εν τούτοις, η απόκτηση του απαραίτητου βαθμού ελέγχου συνεπάγεται και την καταβολή του 

ανάλογου τιμήματος από την πλευρά του οργανισμού που αναπτύσσει τις δραστηριότητές του. Η 

επιχείρηση που εισέρχεται στην αλλοδαπή χώρα πρέπει να αναλάβει και να αποδεχθεί και την 

ανάλογη ευθύνη για την λήψη των αποφάσεων της. Όμως, η επιχείρηση μπορεί να αδυνατεί ή 

ακόμα να είναι απρόθυμη να αναλάβει την γενικότερη ευθύνη διαχείρισης σε ένα ασταθές και 

αβέβαιο περιβάλλον εργασίας. Στην περίπτωση εκείνη όπου τα πραγματοποιηθέντα 

αποτελέσματα απέχουν κατά πολύ από τα προγραμματισθέντα, ο έλεγχος συνεπάγεται την 

δέσμευση πόρων και ικανοτήτων, που με την σειρά τους μειώνουν την δυνατότητα της 

επιχείρησης να μεταβάλει, χωρίς σημαντικό κόστος, την δομή και την οργάνωσή της. Επίσης, η 

απόκτηση του επιθυμητού επιπέδου ελέγχου συνδέεται και με την αποδοχή συγκεκριμένων 

μορφών κινδύνου (Anderson & Gatignon, 1986).

Η κάθε μέθοδος διεθνούς επέκτασης απαιτεί και διαφορετικά επίπεδα επιχειρησιακών 

ικανοτήτων και πόρων (resource commitment) που θα διατεθούν από την διεθνή επιχείρηση με 

στόχο την επίτευξη των στόχων της. Ως δέσμευση πόρων και ικανοτήτων νοείται η διαδικασία 

δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων σε μια συγκεκριμένη αλλοδαπή αγορά. Η μορφή των 

περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι είτε άυλη π.χ. διοικητικές ικανότητες και τεχνογνωσία, 

είτε να έχει υλική υπόσταση π.χ. μεταφορά ανθρώπινου δυναμικού και μηχανικού εξοπλισμού 

(Hill et al, 1990). Οι διαθέσιμοι πόροι σχετίζονται με την γενικότερη χρηματοοικονομική και 

διοικητική δυναμικότητα της εταιρίας προκειμένου να δραστηριοποιηθεί σε μια αλλοδαπή χώρα 

(Anderson & Gatignon, 1986). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η διαδικασία της 

δέσμευσης πόρων και δυνατοτήτων λειτουργεί ως εμπόδιο εξόδου (exit barrier) από μια 

αλλοδαπή αγορά, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει την στρατηγική ευελιξία της επιχείρησης. Στην 

περίπτωση εκείνη όπου η διεθνής επιχείρηση έχει προχωρήσει στην δέσμευση σημαντικών 

πόρων κατά την διαδικασία επέκτασης στην αλλοδαπή χώρα δεν έχει την δυνατότητα να εξέλθει 

από την συγκεκριμένη αγορά χωρίς να υποστεί ζημίες κατά την διαδικασία αποεπένδυσης (Hill 

et al, 1990). Συνεπώς, είναι επιτακτική η ανάγκη διαφοροποίησης των στρατηγικών διεθνούς 

επέκτασης ανάλογα με της απαιτήσεις τις κάθε μεθόδου σε πόρους και ικανότητες προκειμένου 

να υλοποιηθεί επιτυχώς η προσπάθεια επέκτασης της επιχείρησης στην ξένη χώρα (Woodcock et 

al., 1994).

Η επιχείρηση εκείνη που εξετάζει τις δυνατότητες και τις προοπτικές επέκτασης στην 

αλλοδαπή αγορά θα πρέπει να είναι ενήμερη αναφορικά με το είδος, τον βαθμό και την ένταση 

των επιχειρηματικών και πολιτικών κινδύνων κινδύνων (risks) που χαρακτηρίζουν την 

συγκεκριμένη χώρα. Ο Brouthers (1995) τονίζει ότι η διαχείριση των κινδύνων αποτελεί έναν 

από τους τρεις στρατηγικούς στόχους μιας πολυεθνικής επιχείρησης. Η αντίληψη των ιδιαίτερων
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χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος όπως ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα καθορίζει σε 

σημαντικό βαθμό την μορφή και τον χαρακτήρα της μεθόδου επέκτασης που θα επιλεγεί προς 

εφαρμογή από την διοίκηση της εταιρίας. Επιστημονικές έρευνες αναφέρουν την ύπαρξη 

συσχέτισης ανάμεσα στον κίνδυνο και στην διεθνή διαποίκιλση (diversification) που έχει ως 

στόχο μια πολυεθνική επιχείρηση. Επίσης, ο κίνδυνος έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί και ως 

κίνητρο διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Brouthers, 1995). Πέρα από τους 

πιθανούς πολιτικούς και επιχειρησιακούς κινδύνους που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον μιας 

αλλοδαπής χώρας, η επιχείρηση θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της και τον κίνδυνο που 

προέρχεται από την μεταβίβαση μέρους της τεχνογνωσίας της στις συμβαλλόμενες επιχειρήσεις 

στην περίπτωση ίδρυσης κοινοπρακτικής επιχείρησης. Η επιχείρηση εκείνη η οποία εκθέτει τις 

κύριες και βασικές της ικανότητες διαμέσου της μεταφοράς τους σε κάποια αλλοδαπή χώρα 

είναι δυνατόν να δημιουργήσει έναν σημαντικό ανταγωνιστή, ο οποίος θα εκμεταλλευθεί τις 

παραπάνω δυνατότητες με στόχο να αποκομίσει προσωπικά οφέλη (Woodcock et al., 1994).

Κατά την διαδικασία επιλογής της κατάλληλης στρατηγικής επέκτασης, οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να δώσουν απαντήσεις σε δύο βασικά ερωτήματα: α) ποιο είναι το επιθυμητό επίπεδο 

ελέγχου που επιζητούν να αποκτήσουν κατά την διαδικασία της διεθνοποίησης και β) μέχρι ποιο 

επίπεδο είναι διατεθειμένες να δεσμεύσουν τους επιχειρησιακούς τους πόρους στις διεθνείς 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι απαντήσεις στα δύο παραπάνω ερωτήματα θα πρέπει να 

αξιολογηθούν και να εκτιμηθούν με βάση τα επίπεδα του πολιτικού και επιχειρηματικού 

κινδύνου που αναμένεται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση στην αλλοδαπή χώρα όπου πρόκειται 

να δραστηριοποιηθεί (Brouthers, 1995). Σύμφωνα με τους Anderson και Gatignon (1986) η 

μεθοδολογία επιλογής της βέλτιστης στρατηγικής εισόδου θα πρέπει να θεωρείται ως μια 

συνεχής διαδικασία εξισορρόπησης ανάμεσα στο επίπεδο του ελέγχου και του κόστους 

δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων στα οποία προτίθεται να προχωρήσει η εταιρία, πάντα όμως 

κάτω από το πρίσμα των πιθανών κινδύνων και της αβεβαιότητας που διέπει το συγκεκριμένο 

αλλοδαπό επιχειρησιακό περιβάλλον. Η ευελιξία της επιχείρησης δηλ. η δυνατότητα αλλαγής 

μεθόδων και η ταχύτητα μετάβασης σε καινοτόμα συστήματα με χαμηλό κόστος, πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη ιδιαίτερα σε εκείνες τις ξένες αγορές όπου δεν διατίθεται επαρκής και 

ικανοποιητική πληροφόρηση. Η δυνατότητα της προσαρμογής και της ευελιξίας στον χώρο της 

παγκοσμιοποίησης αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα εξέλιξης του τρόπου επιλογής των 

στρατηγικών διεθνούς επέκτασης επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα προϋποθέσεις χαμηλού κόστους 

αλλά και δυνατότητες ελαχιστοποίησης του κινδύνου που προέρχεται από την δέσμευση πόρων 

και ικανοτήτων (Palenzuela & Bobillo, 1999).
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2.2.2. Διάρθρωση των Στρατηγικών Διεθνούς Επέκτασης
Με βάση την ανάλυση των βασικών προσδιοριστικών εννοιών των μεθόδων διεθνοποίησης 

μπορούμε να καταλήξουμε στο βασικό συμπέρασμα ότι ο βαθμός ελέγχου που προσφέρει κάθε 

στρατηγική διεθνοποίησης αλλά και η έκταση των απαιτούμενων πόρων και ικανοτήτων που 

δεσμεύονται σε συνδυασμό με το υφιστάμενο επίπεδο κινδύνου διαφέρει ανάλογα με την 

στρατηγική επέκτασης που καλείται να υλοποιήσει η επιχείρηση στο διεθνές περιβάλλον (Hill et 

al. 1990, Brouthers 1995, Erramilli & Rao 1990, Agarwal & Ramaswami, 1992). Ο Πίνακας 2.1 

περιγράφει τις διάφορες στρατηγικές επέκτασης με βάση τον απαιτούμενο βαθμό ελέγχου 

(ανάμειξης) και δέσμευσης πόρων που χαρακτηρίζουν την ιδιαίτερη δομή κάθε στρατηγικής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ \ΕΣΙΜΕΥΣΙ1Σ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΛΊΊΙΙ ΙΚΩΝ ΙΙΙΕΚΊ Mill

Βασική Κατηγορία Στρατηγικές Διεθνούς Επέκτασης
Βαθμός
Ελέγχου

(Ανάμειξης)

Βαθμός
Δέσμευσης

Πόρων

. Στρατηγικές Επέκτασης 
Επενδυτικού Χαρακτήρα 

(Άμεσες Ξένες Επενδύσεις)

I. Θυγατρική Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας: 
Ίδρυση Νέας Επιχείρησης

9
(Υψηλότερος)

Πολύ 
Υ ψηλός

II. Θυγατρική Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας: 
Εξαγορά Υπάρχουσας Επιχείρησης 8 Υψηλός

III. Ίδρυση Κοινοπρακτικής Επιχείρησης: 
Πλειοψηφικού Χαρακτήρα 7

Μέτριος
έως

Υψηλός

IV. Ίδρυση Κοινοπρακτικής Επιχείρησης: 
Ίδιο Ποσοστό Συμμετοχής (50% - 50%) 6 Μέτριος

V. Ίδρυση Κοινοπρακτικής Επιχείρησης: 
Μειοψηφικού Χαρακτήρα 5 Μέτριος

. Στρατηγικές Επέκτασης 
Εξαγωγικού Χαρακτήρα

I. Αμεσες Εξαγωγές: Διαμέσου 
Υποκαταστήματος / Θυγατρικής 4 Μέτριος

Π. Εξαγωγές απευθείας στους Καταναλωτές 3
Χαμηλός

έως
Μέτριος

III. Εξαγωγές: Διαμέσου 
Αντιπροσώπου / Διανομέα 2 Χαμηλός

. Στρατηγικές Επέκτασης 
Συμβασιακού Χαρακτήρα

I. Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιωμάτων 
Εκμετάλλευσης (Licencing),

II. Συμφωνίες Δικαιόχρησης (Franchising)
1

(Χαμηλότερος)
Πολύ

Χαμηλός

Πηγή: Erramilli & Rao, Choice of Foreign Market Entry Modes by Service Firms: Role of Market Knowledge, 1990
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Ο έλεγχος είναι υψηλότερος στην περίπτωση της ίδρυσης θυγατρικής αποκλειστικής 

ιδιοκτησίας με την ανάπτυξη μιας καινούργιας επιχείρησης ενώ είναι χαμηλότερος στην 

περίπτωση των στρατηγικών συμβασιακού χαρακτήρα (licencing και franchising) . Ο 

μεγαλύτερος βαθμός ιδιοκτησίας συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα λειτουργικού ελέγχου, ενώ 

ταυτόχρονα και οι σχετικοί κίνδυνοι τείνουν να είναι υψηλότεροι λόγω των δεσμευμένων πόρων 

και ικανοτήτων (Agarwal & Ramaswami 1992, Woodcock et al. 1994). Η ίδρυση θυγατρικής 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας συνεπάγεται ότι ο καθημερινός έλεγχος των λειτουργιών και η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταβιβάζεται στην θυγατρική εταιρία αλλά ο βασικός 

στρατηγικός έλεγχος συνεχίζει να ασκείται από την μητρική επιχείρηση (Hill et al. 1990). Ο 

απόλυτος ιδιοκτησιακός έλεγχος παρέχει στην πολυεθνική επιχείρηση την δυνατότητα να ασκεί 

διοικητικό έλεγχο δίχως την ανάμειξη ή την επέμβαση διαφόρων συμβαλλομένων μερών 

(Brouthers, 1995). Η πολυεθνική επιχείρηση είναι αυτή που αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το 

κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας της θυγατρικής εταιρίας. Συνεπώς αποτελεί τον μοναδικό 

παραλήπτη των εσόδων που πραγματοποιούνται από την λειτουργία της θυγατρικής στην 

αλλοδαπή χώρα. Ο βαθμός δέσμευσης πόρων και ικανοτήτων παραμένει αρκετά υψηλός (Kim & 

Hwang, 1992).

Ο έλεγχος της κοινοπρακτικής επιχείρησης εξαρτάται από τον χαρακτήρα της επένδυσης και 

από τον αριθμό των συμβαλλομένων μερών. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος θα πρέπει να 

ασκείται από κοινού από τα μέλη της κοινοπραξίας. Συνεπώς ο βαθμός ελέγχου βρίσκεται σε 

χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας (Hill et al. 1990, Kim 

& Hwang 1992). Η κοινοπρακτική επιχείρηση συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος επένδυσης 

εφόσον το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης κατανέμεται μεταξύ των εταιριών 

που συμμετέχουν στην κοινοπραξία (Agarwal & Ramaswami, 1992). Τελικά, το χαμηλότερο 

επίπεδο δέσμευσης πόρων συσχετίζεται με μικρότερο βαθμό ελέγχου της κοινοπρακτικής 

επιχείρησης από την διεθνή εταιρία (Woodcock et al. 1994, Brouthers 1995).

Αναφορικά με τις στρατηγικές εξαγωγικού χαρακτήρα κοινή διαπίστωση αποτελεί το γεγονός 

ότι η μέθοδος των άμεσων εξαγωγών διαμέσου θυγατρικής εταιρίας παρέχει στην μητρική 

επιχείρηση τον μέγιστο βαθμό ελέγχου αναφορικά με τις εξαγωγικές διαδικασίες και τις 

ενέργειες διανομής. Ταυτόχρονα, όμως απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις σε χρηματικούς 

πόρους και σε διοικητικές ικανότητες προκειμένου να υλοποιηθεί η θυγατρική εξαγωγική 

εταιρία καθώς η εξαγωγική επιχείρηση θα πρέπει να αναλάβει από μόνη της την διεκπεραίωση 

όλων των απαραίτητων διαδικασιών marketing στην αλλοδαπή χώρα. Στην περίπτωση των

' Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται και η στρατηγική των συμφωνιών παραγωγής.
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άμεσων εξαγωγών διαμέσου αντιπροσωπειών, η εξαγωγική επιχείρηση διαθέτει χαμηλότερο 

βαθμό ελέγχου καθώς μεταβιβάζει το σύνολο των εξαγωγικών ενεργειών προς τον αλλοδαπό 

αντιπρόσωπο ή διανομέα. Η συγκεκριμένη στρατηγική διεθνοποίησης συνεπάγεται χαμηλή 

δέσμευση επενδυτικών κεφαλαίων λόγω του γεγονότος ότι ο ενδιάμεσος αντιπρόσωπος 

αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος από τα έξοδα προώθησης των προϊόντων στην αλλοδαπή 

χώρα. Συνεπώς κατά την διαδικασία επιλογής της καταλληλότερης στρατηγικής εξαγωγών, η 

εξαγωγική επιχείρηση θα πρέπει να λάβει την απόφασή της με γνώμονα το επιθυμητό επίπεδο 

ελέγχου και το μέγεθος τον πόρων και των ικανοτήτων που είναι διατεθειμένη να επενδύσει 

στην ξένη αγορά (Aulakh & Kotabe, 1997).

Οι στρατηγικές διεθνούς επέκτασης συμβασιακού χαρακτήρα παρέχουν στην πολυεθνική 

επιχείρηση το χαμηλότερο επίπεδο ελέγχου σε σχέση με τις υπόλοιπες στρατηγικές 

διεθνοποίησης (Kim & Hwang, 1992). Ο έλεγχος των λειτουργιών και του στρατηγικού 

σχεδιασμού μεταβιβάζεται στην ανεξάρτητη αλλοδαπή επιχείρηση με αντάλλαγμα ένα ποσοστό 

επί των πωλήσεων της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα αυτά. Το αρχικό κόστος 

επένδυσης και τα λειτουργικά έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά την αλλοδαπή εταιρία και κατά 

συνέπεια η πολυεθνική επιχείρηση δεν δεσμεύει σημαντικούς πόρους και κεφάλαια στην 

αλλοδαπή χώρα (Brouthers 1995, Agarwal & Ramaswami 1992). Η ενέργειες της επιχείρησης 

που παραχωρεί τα συγκεκριμένα δικαιώματα περιορίζονται στην εκπαίδευση του προσωπικού 

της αλλοδαπής εταιρίας και στον έλεγχο τήρησης των όρων του συμβολαίου (Hill et al., 1990).

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, έχουμε την δυνατότητα να απεικονίσουμε τις σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ των στρατηγικών διεθνούς επέκτασης και των προσδιοριστικών 

παραγόντων τους. Στους Πίνακες 2.2 και 2.3 παρουσιάζεται η συσχέτιση ανάμεσα στον βαθμό 

ελέγχου και στο επίπεδο δέσμευσης πόρων και ικανοτήτων που απαιτεί κάθε κατηγορία 

στρατηγικών επέκτασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 Βαθμός Κυριότητας και Επίπεδο Ελέγχου των Στρατηγικών Εισόδου

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς 
(Κ υριότητα)

N A I ΟΧΙ

Μ έγ ιστό •Θυγατρική Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας •Συμφωνίες Παραχώρησης
A k

•Κοινοπραξία Πλειοψηφικού Χαρακτήρα

Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης

•Συμφωνίες Δικαιόχρησης

f •Κοινοπραξία Μ ειοψ η φ ικού Χαρακτήρα •Διοικητικά Συμβόλαια
E λάχιστο

Πηγή: Contractor & Kundu, Modal Choice in a World of Alliances: Analyzing Organizational Forms 
in the International Hotel Sector, 1998
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ΉΝΑΚΑΣ 2.3

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΘΝΟΠΟΙΗΣΙΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΝ Β \ΘΜΟ ΓΑΕΙ \()\ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΛΣ

Ελεγχος Διαδικασιών Marketing
Τοποθεσία Παραγωγικής Μονάδας |

Ημεδαπή Χώρα Αλλοδαπή Χώρα

νεξάρτητοι Μεσάζοντες 
Ημεδαπής Εθνικότητας 
Αλλοδαπής Εθνικότητας

• Έμμεσες Εξαγωγές

• Αμεσες Εξαγωγές: Διαμέσου 
Αντιπροσώπου / Διανομέα

Στρατηγικές Επέκτασης 

Συμβασιακού Χαρακτήρα

Ιργανωσιακός Έλεγχος και 

Κυριότητα Παραγωγικής Μονάδας
• Άμεσες Εξαγωγές: Διαμέσου 

Υποκαταστήματος / Θυγατρικής

Στρατηγικές Επέκτασης 

Επενδυτικού Χαρακτήρα 

(Α.Ξ.Ε.)

Πηγή: Solana & Abbott, International Entry Mode Decision by Agribusiness Firms: Distribution and Market Power, 1998

2.3. ΒΑΣΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Διάφορες θεωρίες και επιστημονικά υποδείγματα έχουνε αναπτυχθεί και αναλυθεί 

ενισχύοντας και εντείνοντας την φιλολογία σχετικά με το θέμα των στρατηγικών διεθνούς 

επέκτασης. Σύμφωνα με τον Andersen (1997) ως θεωρία (theory) ορίζεται μια 

συστηματοποιημένη ομάδα προτάσεων, η οποία συμπεριλαμβάνει ορισμένες γενικεύσεις που 

έχουνε το χαρακτήρα αξιώματος. Ο σκοπός της κάθε θεωρίας είναι να προσφέρει επιστημονική 

ερμηνεία διαμέσου μιας συστηματικής δομής που είναι ικανή να εξηγήσει αλλά και να 

προβλέψει πιθανά γεγονότα. Το νοηματικό υπόδειγμα (conceptual framework) βασίζεται στον 

χαρακτήρα της λογικής και αποτελείται από ένα περίτεχνο δίκτυο συσχετίσεων που έχουνε 

προσδιορισθεί με βάση την θεωρητική και την πρακτική εμπειρία. Το υπόδειγμα προσδιορίζει 

τον τρόπο με τον οποίο ο ερευνητής προσεγγίζει το αντικείμενο της μελέτης του καθώς 

καθορίζει και τους παράγοντες που επιδρούν στο συγκεκριμένο γεγονός που είναι υπό εξέταση 

(Andersen, 1997). Ο διεθνής ανταγωνισμός και ταχύτατη τεχνολογική ανάπτυξη έχουνε ασκήσει 

σημαντική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι επιχειρησιακές δραστηριότητες. Η 

ανάγκη για την ταυτόχρονη διαχείριση όλων των παραγόντων που επιδρούν στην διαμόρφωση 

της εκάστοτε στρατηγικής διεθνοποίησης που καλείται να υλοποιήσει η επιχείρηση γίνεται 

εντονότερη λόγω του γενικότερου ανταγωνιστικού κλίματος που επικρατεί στις διεθνείς αγορές 

(Madhok, 1997).
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Στον χώρο των στρατηγικών διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έχουνε 

αναπτυχθεί πέντε βασικά υποδείγματα ανάλυσης και εξήγησης του τρόπου επέκτασης στις 

διεθνείς αγορές. Τα θεωρητικά υποδείγματα είναι τα ακόλουθα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 Βασικά Θεωρητικά Υποδείγματα Διεθνούς Επέκτασης

❖ Ανάπτυξη των Στρατηγικών Επέκτασης ως Αλυσίδα Διαδοχικών Ιδρυτικών Σταδίων 

(Chain of Establishment),

❖ Το Εκλεκτικό Μοντέλο (Eclectic Framework),

❖ Η Θεωρία του Κόστους των Συναλλαγών (Transaction Cost Theory),

❖ Η Θεωρία της Εσωτερίκευσης (Internalization Theory), και

❖ Η Προσέγγιση των Οργανωσιακών Ικανοτήτων (Organizational Capability Perspective)

2.3.1. Οι Στρατηγικές Επέκτασης ως Αλυσίδα Διαδοχικών Ιδρυτικών Σταδίων
Η βασική θέση ότι η επιχειρηματική μονάδα ακολουθεί μια συγκεκριμένη εξελικτική 

διαδικασία αποτελούμενη από διαδοχικά στάδια που το κάθε ένα χαρακτηρίζεται από την 

επιλογή μιας δεδομένης στρατηγικής επέκτασης αποτελεί το κεντρικό σημείο της θεωρίας των 

Johanson και Vahlne (1977). Η διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

ακολουθεί τα εξής στάδια: α) Έμμεσες εξαγωγές, β) Άμεσες εξαγωγές διαμέσου αντιπροσώπου / 

διανομέα, γ) Άμεσες εξαγωγές διαμέσου υποκαταστήματος / θυγατρικής, και δ) Άμεσες ξένες 

επενδύσεις (Andersen, 1997). Η αυξανόμενη γνώση της αλλοδαπής αγοράς οδηγεί σε 

αυξανόμενα επίπεδα δέσμευσης κεφαλαίων και πόρων στην ξένη χώρα και αντιστρόφως. Ως 

γνώση της αγοράς ορίζεται η αντικειμενική πληροφόρηση και μάθηση που μπορεί να 

μεταβιβαστεί και είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης εμπειρίας. Ο μοναδικός χαρακτήρας της 

εμπειρικής μάθησης (experiental knowledge) ενισχύει την εξελικτική διαδικασία των 

στρατηγικών επέκτασης που υιοθετούνται για την διεθνοποίηση των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Η εμπειρική γνώση της αγοράς μετασχηματίζεται σε εσωτερική (tacit) 

πληροφόρηση όπου σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες επιχειρησιακές ικανότητες ενισχύει τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης. Συνεπώς, η διεθνής εταιρία διαθέτει 

περισσότερη και καλύτερης ποιότητας πληροφόρηση αναφορικά με την αλλοδαπή αγορά ώστε 

να είναι σε θέση να προχωρήσει στην εφαρμογή στρατηγικών διεθνούς επέκτασης οι οποίες 

απαιτούν μεγαλύτερο επίπεδο επενδυμένων κεφαλαίων (Andersen, 1997).
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Το υπόδειγμα της ανάπτυξης των στρατηγικών διεθνούς επέκτασης ως αλυσίδα διαδοχικών 

ιδρυτικών σταδίων χαρακτηρίζεται από ορισμένες ομοιότητες σε σχέση με την θεωρία του 

εκλεκτικού μοντέλου και με την προσέγγιση των οργανωσιακών ικανοτήτων αναφορικά με την 

έμφαση που δίνεται στον ρόλο της εμπειρικής μάθησης. Η κύρια διαφορά ανάμεσα στις τρεις 

προσεγγίσεις είναι ότι το υπόδειγμα της αλυσίδας των ιδρυτικών σταδίων περιγράφει την 

διαδικασία διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού ως μια διαδικασία εξαρτώμενη 

από τον παράγοντα χρόνο. Η εξήγηση που δίνεται για την επιλογή μιας συγκεκριμένης 

στρατηγικής επέκτασης βασίζεται στην λογική χρονική αλληλουχία των διαδοχικών σταδίων 

που ακολουθείται από μια επιχείρηση. Οι υπόλοιπες προσεγγίσεις προσπαθούν να τεκμηριώσουν 

την δεδομένη στρατηγική επιλογή επέκτασης με βάση τον ρόλο και την επίδραση ορισμένων 

προσδιοριστικών μεταβλητών - παραγόντων (Andersen, 1997).

Το συγκεκριμένο υπόδειγμα διέπεται από σοβαρές αδυναμίες που περιορίζουν την εφαρμογή 

του στον χώρο των στρατηγικών εισόδου. Πρωταρχικό μειονέκτημα του υποδείγματος αποτελεί 

το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνει τις στρατηγικές επέκτασης συμβασιακού χαρακτήρα. 

Επίσης, το μοντέλο χαρακτηρίζεται ως υπερβολικά προσδιοριστικό εφόσον προϋποθέτει έναν 

συγκεκριμένο τρόπο διεθνοποίησης αποτελούμενο από διαδοχικά στάδια που θα ακολουθήσει 

κάθε επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό δεν αναγνωρίζεται η δυνατότητα που έχουν οι επιχειρήσεις 

να λαμβάνουν τις κατάλληλες στρατηγικές αποφάσεις συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των διαθέσιμων μεθόδων άσκησης διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας 

(Root, 1987, ρ. 15). Επιπλέον, συγκεχυμένα και ασαφή παραμένουν τα αποτελέσματα των 

εμπειρικών ερευνών που εξετάζουν την εγκυρότητα του παραπάνω υποδείγματος. Ορισμένες 

εμπειρικές μελέτες επιβεβαιώνουν την ισχύ του μοντέλου, ενώ άλλες καταλήγουν σε αντίθετα 

συμπεράσματα. Τέλος, η χρήση μιας και μοναδικής προσδιοριστικής μεταβλητής, δηλ. της 

εμπειρικής μάθησης, δεν είναι ικανή να παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσματα σχετικά με τον 

τρόπο επιλογής των στρατηγικών επέκτασης (Andersen, 1997).

2.3.2. Το Εκλεκτικό Μοντέλο
Προηγούμενες έρευνες και μελέτες στον χώρο της διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας 

έχουνε προσδιορίσει ορισμένους βασικούς παράγοντες, οι οποίοι ασκούν επίδραση στον τρόπο 

επιλογής της βέλτιστης στρατηγικής επέκτασης σε μια συγκεκριμένη αλλοδαπή αγορά - στόχο. 

Ο χαρακτήρας των συγκεκριμένων μεταβλητών σχετίζεται με την επιχειρησιακή δομή, με τον 

τρόπο οργάνωσης της αλλοδαπής αγοράς αλλά και με την μορφή των επιχειρησιακών 

συναλλαγών (Agarwal & Ramaswami, 1992).
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Το υπόδειγμα του εκλεκτικού μοντέλου βασίζεται στην θεωρία του Dunning (1980). Ο 

Dunning ομαδοποίησε τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες σε τρεις κύριες κατηγορίες: 

α) Ιδιοκτησιακά πλεονεκτήματα της επιχείρησης (Ownership advantages), β) Πλεονεκτήματα 

τοποθεσίας της αλλοδαπής αγοράς (Locational advantages), και γ) Πλεονεκτήματα 

εσωτερίκεοσης των συναλλαγών εντός της επιχείρησης (Internalization advantages) (Tse et al. 

1997, Andersen 1997). To Σχήμα 2.1 περιγράφει το εκλεκτικό μοντέλο παρουσιάζοντας τις 

τρεις βασικές κατηγορίες προσδιοριστικών μεταβλητών.

Σχήμα 2.1 Απεικόνιση του Εκλεκτικού Υποδείγματος

[Πηγή: Woodcock et al, 1994]

Τα ιδιοκτησιακά πλεονεκτήματα συσχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

επιχειρησιακές ικανότητες που διαθέτει η επιχείρηση. Προκειμένου η διεθνής επιχείρηση να 

καταφέρει να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά στην αλλοδαπή χώρα με τις ξένες επιχειρήσεις θα 

πρέπει να κατέχει ανώτερες ικανότητες και περιουσιακά στοιχεία ώστε οι οικονομικές ωφέλειες 

που θα αποκτήσει να αντισταθμίσουν το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η δραστηριοποίηση 

στην συγκεκριμένη αλλοδαπή αγορά (Agarwal & Ramaswami, 1992). Τα περιουσιακά στοιχεία 

εκφράζονται από το μέγεθος της επιχείρησης και από το βαθμό της πολυεθνικής εμπειρίας, ενώ 

οι ικανότητες απεικονίζονται από τον βαθμό διαφοροποίησης των προϊόντων που παράγονται 

στην εταιρία (Ekeledo & Sivakumar, 1998). Τα ιδιοκτησιακά πλεονεκτήματα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από μοναδικότητα και διάρκεια προκειμένου να προσδώσουν στην επιχείρηση 

το κατάλληλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά την διαδικασία επιλογής της στρατηγικής 

επέκτασης (Andersen, 1997).
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Τα πλεονεκτήματα τοποθεσίας αντανακλούν τον βαθμό ελκυστικότητας της συγκεκριμένης 

χώρας καθώς η υψηλότερη ελκυστικότητα συνδέεται με μεγαλύτερη πιθανώς κερδοφορία 

(Andersen 1997, Ekeledo & Sivakumar 1998). Ο βαθμός ελκυστικότητας εκφράζεται από το 

δυνητικό μέγεθος της αγοράς και από το επίπεδο του επιχειρηματικού κινδύνου. Στις χώρες 

εκείνες όπου το μέγεθος της αγοράς είναι αρκετά υψηλό, οι στρατηγικές επενδυτικού χαρακτήρα 

είναι αναμενόμενο να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα μακροχρόνιας κερδοφορίας. Ο 

επιχειρηματικός κίνδυνος εκφράζει τον βαθμό αβεβαιότητας που συνδέεται με το πολιτικό και 

οικονομικό κλίμα που επικρατεί σε μια αλλοδαπή χώρα Η επιβίωση και η κερδοφορία της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ξένη χώρα επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από το 

επίπεδο του επιχειρηματικού κινδύνου (Agarwal & Ramaswami, 1992).

Τα πλεονεκτήματα της εσωτερίκευσης συνδέονται με το κόστος συναλλαγών" των 

στρατηγικών διεθνούς επέκτασης (Andersen, 1997). Οι στρατηγικές εισόδου συμβασιακού 

χαρακτήρα αν και επιτρέπουν στην διεθνή επιχείρηση να ωφεληθεί από τις οικονομίες κλίμακας 

της αγοράς εντούτοις αρκετές φορές αποδεικνύονται αναποτελεσματικές λόγω της μελλοντικής 

αβεβαιότητας της αγοράς αλλά και λόγω του καιροσκοπισμού (opportunism) που διέπει τις 

σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Συνεπώς, ο χαρακτήρας των συμβάσεων κρίνεται 

αρκετές φορές ως μη αποδοτικός με τελικό αποτέλεσμα την δημιουργία προβληματικών 

σχέσεων μεταξύ των εταίρων (Agarwal & Ramaswami, 1992). Η επιχείρηση έχει την 

δυνατότητα να διατηρήσει εντός των ορίων της τους απαραίτητους επιχειρησιακούς πόρους, 

δηλ. να εσωτερικεύσει τα περιουσιακά της στοιχεία και τις ικανότητες που διαθέτει αποφεύγοντας 

με τον τρόπο αυτό τον κίνδυνο διάχυσης της τεχνογνωσίας της (Ekeledo & Sivakumar, 1998).

Οι Agarwal και Ramaswami (1992) εξετάζουν τον βαθμό αλληλοσυσχέτισης και 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των παραπάνω τριών κατηγοριών μεταβλητών. Στόχος της μελέτης του 

είναι να εξηγήσουν την συμπεριφορά των επιχειρήσεων που δεν μπορεί να κατανοηθεί 

αποκλειστικά και μόνο με βάση το ανεξάρτητο αποτέλεσμα των προσδιοριστικών παραγόντων. 

Οι Hill et al., αναπτύσσουν το εκλεκτικό μοντέλο με την προσθήκη των στρατηγικών 

μεταβλητών. Ο στρατηγικός προσανατολισμός των πολυεθνικών επιχειρήσεων και η ανάγκη 

συντονισμού των επιχειρηματικών ενεργειών ασκεί καταλυτική επίδραση στον τρόπο με τον 

οποίο η διοίκηση της εταιρίας λαμβάνει την απόφαση για την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης 

στρατηγικής επέκτασης (Hill et al., 1990). Το εκλεκτικό υπόδειγμα διαμέσου της 

δημιουργικότητάς του παρέχει νέες κατευθύνσεις στους ερευνητές προκειμένου να κατανοήσουν 

την μεθοδολογία επιλογής των στρατηγικών διεθνοποίησης. Όμως και το εκλεκτικό μοντέλο

** Η έννοια του κόστους των συναλλαγών αναλύεται διεξοδικά στην επόμενη παράγραφο.
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διέπεται από σοβαρές αδυναμίες. Καταρχήν, το πλήθος των προσδιοριστικών μεταβλητών δεν 

οριοθετεί με αποτελεσματικό τρόπο το περιεχόμενο των στρατηγικών επέκτασης. Συνεπώς, η 

αλληλεπίδραση των παραγόντων δημιουργεί περισσότερο προβλήματα από τις όποιες εξηγήσεις 

προσφέρει στους ερευνητές, ενώ αρκετές μεταβλητές θεωρούνται ως συμπληρωματικές μεταξύ 

τους. Πολλοί οικονομολόγοι κάνουν λόγο για μείωση του αριθμού των προσδιοριστικών 

μεταβλητών προκειμένου να επιτευχθεί η απλότητα του υποδείγματος. Επιπλέον, δεν 

διευκρινίζεται με κατανοητό τρόπο η σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των πλεονεκτημάτων 

τοποθεσίας και της διαδικασίας επιλογής της χώρας εγκατάστασης δηλ. της αλλοδαπής χώρας 

όπου η επιχείρηση θα επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες (Andersen, 1997).

2.3.3. Η Θεωρία του Κόστους των Συναλλαγών
Βασικές αρχές της θεωρίας του κόστους συναλλαγών αποτελούν η οργανωσιακή θεωρία, η 

βιομηχανική οργάνωση των επιχειρήσεων και οι συμβασιακοί κανόνες που ρυθμίζουν το 

περιεχόμενο των συμβολαίων. Η επιλογή μιας συγκεκριμένης στρατηγικής επέκτασης 

καθορίζεται από τον βαθμό ελέγχου και από το μέγεθος των πόρων που είναι διατεθειμένη να 

δεσμεύσει η διοίκηση της εταιρίας στην αλλοδαπή χώρα. Κεντρικός στόχος της συγκεκριμένης 

θεωρίας, η οποία αναπτύχθηκε από τους Anderson και Gatignon (1986), είναι η ελαχιστοποίηση 

του κόστους της συναλλαγής. Με τον όρο συναλλαγή αναφερόμαστε στην διαδικασία της 

μεταβίβασης διοικητικών ικανοτήτων και τεχνογνωσίας από την μητρική επιχείρηση προς τον 

τοπικό εταίρο ή την θυγατρική εταιρία που δραστηριοποιείται στην αλλοδαπή χώρα. Η 

αποτελεσματικότητα κάθε στρατηγικής εισόδου εξαρτάται από τέσσερις βασικούς παράγοντες, 

οι οποίοι καθορίζουν το βέλτιστο επίπεδο ελέγχου. Οι παράγοντες αυτοί είναι:

ΐ) Ο βαθμός ιδιαιτερότητας των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την συναλλαγή 

(Transaction - specific assets),

ii) To επίπεδο της εξωτερικής αβεβαιότητας (External uncertainty),

iii) To επίπεδο της εσωτερικής αβεβαιότητας (Internal uncertainty), και

iv) Ο βαθμός των ενδεχόμενων ωφελειών (Free - riding potential)

Η συγκεκριμένη θεωρία βασίζεται στην υπόθεση ότι ο ανταγωνισμός της αγοράς εμποδίζει 

την εμφάνιση καιροσκοπικών ενεργειών. Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία η αγορά 

αποτυγχάνει στην λειτουργία της, η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να εσωτερικεύσει το 

περιεχόμενο των συναλλαγών, δηλ. να διατηρήσει υπό τον έλεγχό της τους επιχειρησιακούς 

πόρους που συνδέονται με την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της. Συνεπώς, η επιχείρηση 

επιλέγει να υιοθετήσει μια στρατηγική επέκτασης που της παρέχει υψηλότερο βαθμό ελέγχου 

προχωρώντας προς την καθετοποίηση των λειτουργιών της (Palenzuela & Bobillo, 1999).
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Από την οπτική γωνία της θεωρίας του κόστους των συναλλαγών, ο κυριότερος παράγοντας 

που οδηγεί στην αποτυχία της λειτουργίας του μηχανισμού της αγοράς είναι η ύπαρξη ειδικών 

περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την συναλλαγή (asset specificity). Τα άτομα που 

είναι υπεύθυνα για λήψη αποφάσεων θεωρούνται ότι διακατέχονται από καιροσκοπικές τάσεις 

λόγω της περιορισμένης ορθολογικότητας (bounded rationality) που τους διακρίνει (Andersen 

1997, Aulakh & Kotabe 1997). Στην περίπτωση κατά την οποία θεωρείται πολύτιμη η αξία των 

περιουσιακών στοιχείων (υλικών και άυλων) που σχετίζονται με την συναλλαγή ή ο χαρακτήρας 

των συγκεκριμένων στοιχείων αποτελεί πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την διεθνή 

επιχείρηση, τότε η εταιρία έχει στην διάθεσή της δύο επιλογές: είτε να καθετοποιήσει τις 

λειτουργίες της αποκτώντας τον απόλυτο έλεγχο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της είτε 

να επανασχεδιάσει τις εργασίες της με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθεί ο βαθμός σημαντικότητας 

των περιουσιακών στοιχείων. Εάν η επιχείρηση επιλέξει να εσωτερικεύσει τις λειτουργίες της, ο 

καιροσκοπισμός μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με την παροχή κινήτρων στους εργαζομένους καθώς 

και με την έλεγχο της συμπεριφοράς τους. Σε εκείνη την περίπτωση που η εταιρία αποφασίσει 

να προχωρήσει στην αναδιοργάνωση των λειτουργιών της είναι ικανή να πετύχει μείωση των 

γενικών της εξόδων καθώς και των εξόδων που συνδέονται με την σύναψη συμφωνιών με τα 

επιμέρους συμβαλλόμενα μέρη ως αντιστάθμισμα απέναντι στη γενικότερη μείωση της αξίας 

των περιουσιακών της στοιχείων (Anderson & Gatignon, 1986).

Σύμφωνα με την θεωρία του κόστους των συναλλαγών, η τεχνογνωσία και η τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται στις παραγωγικές διαδικασίες της επιχείρησης αποτελούν το σημαντικότερο και 

ουσιωδέστερο τμήμα των περιουσιακών της στοιχείων. Οι δυσκολίες της κωδικοποίησης και 

της μεταφοράς της τεχνογνωσίας καθιστούν σχεδόν αδύνατη την ομαλή μεταβίβαση μέρους της 

τεχνογνωσίας από την πολυεθνική επιχείρηση σε μια συμβαλλόμενη αλλοδαπή εταιρία 

(Palenzuela & Bobillo, 1999). Συνεπώς, ο βαθμός της τεχνογνωσίας αποτελεί βασικό κριτήριο 

προσδιορισμού της κατάλληλης στρατηγικής επέκτασης που θα υλοποιήσει η επιχείρηση στην 

αλλοδαπή αγορά. Η αβεβαιότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος αλλά και ο βαθμός της 

εσωτερικής επικινδυνότητας που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο επιχειρηματικό πλαίσιο 

λειτουργίας, καθιστούν ακόμα δυσκολότερη την διαδικασία σύναψης συμφωνιών με ανεξάρτητα 

μέλη αυξάνοντας και το σχετικό κόστος συναλλαγών. Η εξωτερική αβεβαιότητα σχετίζεται με 

την μεταβλητότητα του αλλοδαπού περιβάλλοντος στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η 

πολυεθνική επιχείρηση, ενώ η εσωτερική επικινδυνότητα συνδέεται με την αναποτελεσματική 

λειτουργία των μηχανισμών μέτρησης και ελέγχου των αποτελεσμάτων από την επιχειρησιακή 

δραστηριότητα (Anderson & Gatignon, 1986).
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Οι Anderson και Gatignon (1986) βασιζόμενοι στην θεωρία του κόστους των συναλλαγών 

κατέληξαν στην διατύπωση ορισμένων προτάσεων που καθορίζουν τις βασικότερες 

προϋποθέσεις για την επιλογή μιας συγκεκριμένης κατηγορίας στρατηγικών διεθνούς 

επέκτασης. Ο Πίνακας 2.5 παρουσιάζει τις γενικότερες προτάσεις των Anderson & Gatignon 

(1986).

ΡΙΝΑΚΑΣ 2.5

ΒΑΣΙΚΕΣ II ΡΟΤΑΣ ΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟ\ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ Σ' 
ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ \ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

SNA AAAIΩΝ

Βασικές Προϋποθέσεις / Προτάσεις

Βασικές Κατηγορίες 
Στρατηγικών Διεθνούς Επέκτασης

Υψηλός Βαθμός Ελέγχου 

(High - Control Modes) *

Χαμηλός Βαθμός Ελέγχου 

(Low - Control Modes) **

> Υψηλός βαθμός κυριότητας επιχειρησιακών 
διαδικασιών και προϊόντων X

► Μη δομημένες επιχειρησιακές διαδικασίες και 
χαμηλός βαθμός προϊοντικής κατανόησης X

*· Προϊόντα προσανατολισμένα στις πελατειακές 
απαιτήσεις (customized to the user) X

- Προϊόντα στο στάδιο της ωριμότητας του ΚΖΠ X

► Υψηλός βαθμός πολιτικού κινδύνου και 
ύπαρξη ειδικών περιουσιακών στοιχείων X

► Υψηλός βαθμός πολυεθνικής εμπειρίας X

* Υψηλός βαθμός κοινωνικής διαφοράς και 
πολιτισμικής απόστασης X X

- Υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής κοινότητας 
στην αλλοδαπή χώρα X

• Υψηλή αξία εμπορικού σήματος ή ονομασίας X

Πηγή: Anderson & Gatignon, Modes of foreign entry: A transaction cost analysis and propositions. Journal of International

Business Studies, 1986

* Θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας και κύριος μέτοχος πλειοψηφίας σε κοινοπρακτική επιχείρηση.

** Ορισμένες στρατηγικές συμβασιακού χαρακτήρα και μέτοχος μειοψηφίας σε κοινοπρακτική επιχείρηση.
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Ορισμένες από τις παραπάνω προτάσεις προσπαθούν να διαλευκάνουν μερικές από τις 

υπάρχουσες διαμάχες μεταξύ των επιστημόνων αναφορικά με το ζήτημα των στρατηγικών 

διεθνούς επέκτασης ενώ άλλες θεωρούνται ως πρωτοπόρες στην διατύπωση και στην εφαρμογή 

τους. Επίσης, οι συγκεκριμένες προτάσεις υπογραμμίζουν την αλληλεπίδραση που προέρχεται 

από την ισχύ της θεωρίας του κόστους των συναλλαγών (Anderson & Gatignon, 1986). Η ισχύ 

της παραπάνω θεωρίας έχει αποδειχθεί εμπειρικά τόσο στον χώρο της παραγωγής όσο και στο 

χώρο των υπηρεσιών. Η θεωρία του κόστους συναλλαγών πετυχαίνει να εξηγήσει 

αποτελεσματικά την απόφαση καθετοποίησης των δραστηριοτήτων της που λαμβάνει μια 

επιχείρηση (Andersen, 1997).

Αν και οι προεκτάσεις της θεωρίας του κόστους συναλλαγών ενισχύουν και συμπληρώνουν 

τις γνώσεις μας στο θέμα της επιλογής των στρατηγικών επέκτασης, εντούτοις η ισχύ της 

περιορίζεται από αρκετά μειονεκτήματα. Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικά 

κριτήρια επιλογής από αυτό της ελαχιστοποίησης του κόστους των συναλλαγών είναι πιθανό να 

οδηγηθούμε σε συμπεράσματα που διαφωνούν με τα βασικά αποτελέσματα της θεωρίας 

(Andersen, 1997). Ο Madhock (1997) αποδεικνύει ότι όταν χρησιμοποιείται το κριτήριο της 

μεγιστοποίησης της αξίας της επιχείρησης, τότε είναι πιθανόν να οδηγηθούμε σε διαφορετικά 

συμπεράσματα από αυτά της θεωρίας του κόστους των συναλλαγών αναφορικά με την βέλτιστη 

στρατηγική εισόδου στην αλλοδαπή αγορά - στόχο. Επιπλέον, η εξαρτημένη μεταβλητή - 

στρατηγική επέκτασης - έχει διαχωριστεί αναλόγως του βαθμού ελέγχου που παρέχει στην 

επιχείρηση, υποθέτοντας ότι ο βαθμός ελέγχου και η διαδικασία της εσωτερίκευσης είναι στενά 

συνδεδεμένες και αλληλοεξαρτώμενες μεταξύ τους (Andersen, 1997).

Η θεωρία του κόστους των συναλλαγών δεν προβαίνει σε σαφή διαχωρισμό των στρατηγικών 

επέκτασης με βάση το βαθμό συμμετοχής των συμβαλλόμενων μερών στο συγκεκριμένο 

εγχείρημα. Στις αδυναμίες της θεωρίας πρέπει να αναφερθεί και το γεγονός ότι οι στρατηγικές 

εξαγωγικού χαρακτήρα δεν αποτελούν αντικείμενο μελέτης του μοντέλου και η έμφαση δίνεται 

στις στρατηγικές επέκτασης συμβασιακού και επενδυτικού χαρακτήρα. Η συγκεκριμένη θεωρία 

έχει χαρακτηριστεί ως στατική στην μορφή της και ως προσανατολισμένη προς την επίτευξη 

ισορροπίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (Madhok, 1997). Επίσης, σημαντικό πρόβλημα 

παρατηρείται στην προσπάθεια των ερευνητών να προσδιορίσουν και να μετρήσουν το κόστος 

της συναλλαγής. Συνήθως χρησιμοποιούνται έμμεσοι δείκτες όπως ο βαθμός της αβεβαιότητας 

και ο βαθμός της ιδιαιτερότητας των περιουσιακών στοιχείων. Δυστυχώς, το κόστος των 

συναλλαγών δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί με ακρίβεια πριν από την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που ακολουθεί μια επιχείρηση 

(Andersen, 1997).
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2.3.4. Η Θεωρία της Εσωτερίκευσης

Στενά συνδεδεμένη με την θεωρία του κόστους των συναλλαγών βρίσκεται και η θεωρία της 

εσωτερίκευσης. Αρκετοί ερευνητές και επιστήμονες θεωρούν τις δύο θεωρίες περισσότερο ως 

συμπληρωματικές και λιγότερο ως δύο διαφορετικές προσεγγίσεις του θέματος της διεθνούς 

επέκτασης. Η θεωρία της εσωτερίκευσης ασχολείται με την ελαχιστοποίηση του κόστους των 

συναλλαγών καθώς και με την επίδραση των προσδιοριστικών παραγόντων που οδηγούν στην 

αποτυχία του μηχανισμού της αγοράς. Η συγκεκριμένη θεωρία βασίζεται στην ανάλυση των 

χαρακτηριστικών της συναλλαγής προκειμένου να προσδιοριστεί η βέλτιστη στρατηγική 

εισόδου στην αλλοδαπή χώρα (Madhok, 1997).

Η έμφαση της θεωρίας της εσωτερίκευσης δίδεται στο χώρο της μεταφοράς και της 

μεταβίβασης της τεχνογνωσίας ενώ η θεωρία του κόστους των συναλλαγών επικεντρώνεται στο 

μίκρο - επίπεδο των χαρακτηριστικών της συναλλαγής όπως ο βαθμός της ιδιαιτερότητας των 

περιουσιακών στοιχείων. Συνεπώς, η θεωρία της εσωτερίκευσης μπορεί να θεωρηθεί ως η 

θεωρία του κόστους των συναλλαγών της πολυεθνικής επιχείρησης (Madhok, 1997). Σύμφωνα 

με την προσέγγιση της εσωτερίκευσης, η επιχείρηση θεωρείται ως ένα δυναμικό και 

εσωτερικευμένο σύνολο πόρων και ικανοτήτων που κατανέμονται με ορθολογικό τρόπο 

ανάμεσα στα προϊόντα και στις διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιείται η πολυεθνική 

επιχείρηση (Buckley & Casson, 1998). Η επιχείρηση έχει ως στόχο την απόκτηση κέρδους και η 

διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού εστιάζεται στον προσδιορισμό και στην εκμετάλλευση 

κερδοφόρων πηγών σε διεθνές επίπεδο. Στην ουσία, η πολυεθνική επιχείρηση είναι ο κάτοχος 

συγκεκριμένων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, κυρίως με την μορφή της τεχνολογίας και της 

τεχνογνωσίας. Το κίνητρο που ωθεί την επιχείρηση να διεθνοποιήσει τις δραστηριότητές της 

είναι η ανάγκη να εκμεταλλευθεί στον μέγιστο βαθμό και με τον πλέον αποδοτικό τρόπο τα 

συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και τις ιδιαίτερες ικανότητες που έχει στην διάθεσή της. Η 

περιορισμένη ορθολογικότητα και η καιροσκοπική συμπεριφορά εκ μέρους των ατόμων 

προκαλούν επιπλοκές και δυσκολίες στην διαδικασία μεταβίβασης της τεχνογνωσίας ανάμεσα 

στα συμβαλλόμενα μέρη δηλ. την πολυεθνική επιχείρηση και τον αλλοδαπό εταίρο. Οι 

δυσκολίες επικεντρώνονται στον προσδιορισμό της αξίας της τεχνολογίας που παραχωρείται 

στον εταίρο της αλλοδαπής χώρας με προεκτάσεις στο κόστος της συναλλαγής. Το υψηλό 

κόστος των συναλλαγών οδηγεί τη διοίκηση της επιχείρησης στην εσωτερίκευση των 

δραστηριοτήτων της, επιλέγοντας π.χ. τη στρατηγική της θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας 

ως την μέθοδο επέκτασης με το αποδοτικότερο μακροχρόνιο αποτέλεσμα (Madhok, 1997).
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Η θεωρία της εσωτερίκευσης είναι προσανατολισμένη προς την ελαχιστοποίηση του κόστους 

των συναλλαγών της στρατηγικής επέκτασης που υιοθετείται από την επιχείρηση, στην 

προσπάθειά της να εκμεταλλευθεί με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τις ικανότητες και τους 

πόρους που διαθέτει. Το ενδιαφέρον της εταιρίας επικεντρώνεται στην προστασία των 

τεχνολογικών δυνατοτήτων και στην διασφάλιση των μελλοντικών ωφελειών από την 

συνεργασία με τον αλλοδαπό εταίρο (Madhok, 1997). Τα μειονεκτήματα της θεωρίας της 

εσωτερίκευσης είναι, με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις, παρόμοια με αυτά της θεωρίας του 

κόστους των συναλλαγών.

Οι Buckley και Casson (1998) αναπτύσσουν το δικό τους μοντέλο διεθνοποίησης 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων βασιζόμενοι στην θεωρία της εσωτερίκευσης. Αν και το 

συγκεκριμένο μοντέλο θεωρείται περιοριστικό και δεσμευτικό στις επιλογές των στρατηγικών 

διεθνοποίησης, εντούτοις η ισχύ του επεκτείνεται στον χώρο της παραγωγής αλλά και στον 

χώρο των υπηρεσιών. Στον Πίνακα 2.6 αναπτύσσονται τα κυριότερα συμπεράσματα των 

Buckley και Casson (1998) αναφορικά με την επιλογή των στρατηγικών διεθνούς επέκτασης 

σύμφωνα με τη θεωρία της εσωτερίκευσης.

ΙΙΝΑΚΑΣ 2.6

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΜΕΘΝΟΠΟΠΙΣΙΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ \Ρ \ΣΤΙΙΡΙΟΊΊΙΊΏΝ

Προσδιοριστικοί Παράγοντες
________ Αγνούς Ε,εκ,αση;

Συμβασιακού Χαρακτήρα Επενδυτικού Χαρακτήρα

> Υψηλό κόστος εξαγωγών (Δασμοί-Ποσοστώσεις) Licencing Θυγατρική Επιχείρηση

> Υψηλό κόστος προσαρμογής της τεχνογνωσίας — Θυγατρική Επιχείρηση

* Χαμηλός βαθμός αμοιβαίας εμπιστοσύνης Licencing, Franchising Θυγατρική Επιχείρηση

* Χαμηλός βαθμός γνώσης της αλλοδαπής αγοράς Licencing, Franchising Εξαγορά Επιχείρησης

• Υψηλό κόστος μεταφοράς ενδιάμεσων προϊόντων Licencing
Θυγατρική Επιχείρηση, 

Κοινοπρακτική Επιχείρηση

’ Υψηλό κόστος μεταφοράς της τεχνολογίας —

Θυγατρική Επιχείρηση 

Κοινοπρακτική Επιχείρηση 

Εξαγορά Επιχείρησης

Πηγή: Buckley & Casson, Analyzing Foreign Market Entry Strategies: Extending the Internalization Approach, 1998
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2.3.5. Η Προσέγγιση των Οργανωσιακών Ικανοτήτων

Η προσέγγιση των οργανωσιακών ικανοτήτων έχει αναπτυχθεί με σκοπό να εξηγήσει και να 

ερμηνεύσει τον τρόπο επιλογής των στρατηγικών διεθνούς επέκτασης που εφαρμόζουν οι 

διεθνείς επιχειρήσεις. Ενώ ο Madhok (1997) παρουσίασε την θεωρία των οργανωσιακών 

ικανοτήτων ως μια εναλλακτική προσέγγιση απέναντι στην θεωρία του κόστους των 

συναλλαγών, εντούτοις οι Aulakh και Kotabe (1997) θεωρούν τις δύο προσεγγίσεις περισσότερο 

ως συμπληρωματικές μεταξύ τους και λιγότερο ως εναλλακτικές τοποθετήσεις στον χώρο της 

διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η προσέγγιση των οργανωσιακών 

ικανοτήτων βασίζεται στις έννοιες της περιορισμένης ορθολογικότητας (bounded rationality), 

της εμπειρικής μάθησης (experiential knowledge) και της πολιτικής των σταδιακών μεταλλαγών 

(incrementalism) (Andersen 1997, Madhok 1997).

Η επιχείρηση θεωρείται ως ένα στατικό σύνολο διαθέσιμων πόρων που μετασχηματίζονται σε 

οργανωσιακές ικανότητες διαμέσου των επιχειρησιακών διαδικασιών και λειτουργιών. Οι 

οργανωσιακές δυνατότητες αναφέρονται στις ατομικές ικανότητες και επιδεξιότητες των 

εργαζομένων, στην εξειδικευμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία που χρησιμοποιείται στην 

παραγωγική διαδικασία και στην οργανωσιακή κουλτούρα και νοοτροπία με την οποία είναι 

εμποτισμένη η διεθνής επιχείρηση. Συνεπώς, οι οργανωσιακές ικανότητες περικλείουν 

επιχειρησιακούς πόρους οι οποίοι μετασχηματίζονται σε πλεονεκτήματα με ανταγωνιστικό 

χαρακτήρα. Οι οργανωσιακές ικανότητες προσδιορίζουν τον βαθμό της ικανότητα και της 

επιθυμίας της επιχείρησης να επενδύσει κεφάλαια και επιχειρησιακούς πόρους προκειμένου να 

προβεί στην καθετοποίηση ή στην οριζόντια ολοκλήρωση των διαδικασιών της. Η συσσώρευση 

των οργανωσιακών ικανοτήτων αποτελεί μια δυναμική διαδικασία όπου οι πληροφοριακές 

ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της επιχείρησης δηλ. η ικανότητα της εταιρίας να 

αποκτήσει, να αξιολογήσει, να αφομοιώσει, να ενοποιήσει, να διοχετεύσει και να εκμεταλλευθεί 

την εμπειρική μάθηση, θεωρούνται κρίσιμης σημασίας (Madhok, 1997). Η επιχειρησιακή γνώση 

και μάθηση αναπτύσσεται και ενοποιείται διαμέσου των εταιρικών λειτουργιών με τελικό σκοπό 

την αξιοποίηση των συγκεκριμένων γνώσεων προς όφελος της επιχείρησης. Σε τελική ανάλυση, 

οι πληροφορικές ικανότητες της διοίκησης είναι αυτές οι οποίες μετασχηματίζουν την 

επιχείρηση, σε αυτό που ο Madhok (1997) ονομάζει «θησαυροφυλάκιο εδραιωμένων γνώσεων». 

Οι συγκεκριμένες γνώσεις και ικανότητες χαρακτηρίζονται από την περιορισμένη δυνατότητα 

μεταβίβασης τους στα συμβαλλόμενα μέρη με τα οποία συνεργάζεται η επιχείρηση καθώς και 

από την σχετική δυσκολία αντιγραφής τους από τρίτους.
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Σύμφωνα με την προσέγγιση των οργανωσιακών ικανοτήτων, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην 

προσπάθεια της επιχείρησης να μεγιστοποιήσει την αξία των ωφελειών που προέρχεται από την 

αξιοποίηση των επιχειρησιακών της ικανοτήτων. Επομένως, η είσοδος σε μια αλλοδαπή αγορά 

με σκοπό την επέκταση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων εξετάζεται από την προοπτική των 

αναμενόμενων αποδόσεων και όχι την σκοπιά του συνολικού κόστους (Madhok, 1997). Η 

αποτελεσματική διαχείριση της εταιρικής γνώσης μέσα και έξω από τα σύνορα της οργάνωσης 

αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας για την λειτουργική συνεργασία μεταξύ των εταίρων και για την 

ορθότερη αντιμετώπιση των ανταγωνιστών (Contractor & Kundu, 1998). Επεκτείνοντας το 

παραπάνω συμπέρασμα προσδιορίζουμε ότι ο μηχανισμός της αγοράς οδηγείται σε αποτυχία όχι 

λόγω του καιροσκοπισμού που παρατηρείται στην συμπεριφορά των συμβαλλόμενων μερών 

αλλά εξαιτίας των σχετικών διαφορών που χαρακτηρίζουν τις ικανότητες των επιχειρήσεων 

(Madhok, 1997). Η παραπάνω προσέγγιση αναφέρει ότι εφόσον οι επιχειρηματικές μονάδες 

περιορίζονται από τις οργανωσιακές και εμπειρικές τους ικανότητες προκειμένου να 

δραστηριοποιηθούν στις διεθνείς αγορές, η απόφαση για την εσωτερίκευση των συγκεκριμένων 

λειτουργιών καθορίζεται από τους επιχειρησιακούς πόρους και από την προϋπάρχουσα εμπειρία 

σε θέματα διεθνούς επέκτασης (Aulakh & Kotabe, 1997).

Η προσέγγιση των οργανωσιακών ικανοτήτων δίνει την εντύπωση ότι περιορίζει τις 

διαθέσιμες στρατηγικές επιλογές επέκτασης που παρέχονται στην πολυεθνική επιχείρηση. Ο 

Madhok (1997) εστιάζεται ανάμεσα στις στρατηγικές συμβασιακού και επενδυτικού χαρακτήρα. 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να συσχετιστεί και με τις στρατηγικές εξαγωγικού 

χαρακτήρα που σύμφωνα με το υπόδειγμα της ανάπτυξης των στρατηγικών διεθνούς επέκτασης 

ως αλυσίδα διαδοχικών ιδρυτικών σταδίων χρησιμοποιούνται συχνότερα στο αρχικό στάδιο της 

διαδικασίας της διεθνοποίησης. Ένα σημαντικό πλήθος εμπειρικών ερευνών βασίζεται στην 

έννοια των επιχειρησιακών πόρων και ικανοτήτων προκειμένου να διαφοροποιήσει τις 

επιχειρήσεις σε εκείνες που προβαίνουν στην εξαγωγή των προϊόντων τους και στις υπόλοιπες 

που ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές επέκτασης. Επιπλέον, σημαντικές δυσκολίες 

παρατηρούνται στην προσπάθεια μέτρησης των επιχειρησιακών ικανοτήτων. Οι περισσότερες 

έρευνες χρησιμοποιούν τους χρηματοοικονομικούς και τους φυσικούς πόρους της επιχείρησης 

ώστε να προσδιορίσουν την βέλτιστη στρατηγική ανάπτυξης για μια δεδομένη αλλοδαπή αγορά. 

Οι άυλοι πόροι και ικανότητες της εταιρίας χαρακτηρίζονται από σημαντικές δυσχέρειες κατά 

την διαδικασία εκτίμησής τους. Τόσο οι άμεσοι μέθοδοι εκτίμησης (π.χ. η αντίληψη των 

διοικητικών στελεχών για ικανότητες της επιχείρησης), όσο και οι έμμεσοι τρόποι αποτίμησης 

(π.χ. πολυεθνική εμπειρία) διακατέχονται από συγκεκριμένες αδυναμίες (Andersen, 1997).
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Η προσέγγιση των οργανωσιακών ικανοτήτων, η θεωρία του κόστους των συναλλαγών και η 

θεωρία της εσωτερίκευσης παρέχουν σημαντική πληροφόρηση αναφορικά με τις αποφάσεις που 

σχετίζονται με τις στρατηγικές διεθνούς επέκτασης. Βασικά, όμως, οι παραπάνω προσεγγίσεις 

διαφέρουν στο επιχειρησιακό επίπεδο της ανάλυσής τους και κατ’ επέκταση στην ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων τους. Καθώς η θεωρία του κόστους των συναλλαγών και η θεωρία της 

εσωτερίκευσης επικεντρώνονται αποκλειστικά στο κόστος της συναλλαγής και στην αποτυχία 

του μηχανισμού της αγοράς, η προσέγγιση των οργανωσιακών ικανοτήτων εστιάζεται στις 

επιχειρησιακές δυνατότητες και στην αποδοτική αξιοποίησή τους. Ενώ η θεωρία της 

εσωτερίκευσης ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για την εκμετάλλευση των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων που διαθέτει η επιχείρηση, η προσέγγιση των οργανωσιακών ικανοτήτων 

προσβλέπει στην ανάπτυξη και στην επέκταση των συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων. Η θεωρία 

του κόστους των συναλλαγών στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του κόστους της συναλλαγής 

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ενώ η προσέγγιση των οργανωσιακών ικανοτήτων 

αποσκοπεί στην μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρησιακών ικανοτήτων (Madhok, 1997). Ο 

Πίνακας 2.7 παρουσιάζει τις βασικές διαφορές μεταξύ των προαναφερθέντων θεωριών διεθνούς 

επέκτασης.

[ΙΝΑΚΑΣ 2.7

ΣΥΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΛΝΛ \ΥΣΙΙ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Σ\ ΝΑΑΑΑΓΏΝ - ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣΤΩΝ ΟΡΙ ΑΝΏΣΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΊΊΙΤΩΝ

Παράγοντες Διαφοροποίησης
Θεωρητικά Υποδείγματα Διεθνούς Επέκτασης ||

Θεωρία του Κόστους Συναλλαγών 
Θεωρία της Εσωτερίκευσης

Προσέγγιση των 
Οργανωσιακών Ικανοτήτων

Μονάδα Ανάλυσης Η συναλλαγή Η επιχείρηση

Πρωταρχικό πεδίο εστίασης Ο χαρακτήρας της συναλλαγής Οι επιχειρησιακές ικανότητες

Βασικές υποθέσεις Καιροσκοπισμός Περιορισμένη ορθολογικότητα

Πηγή ανταγωνιστικότητας Αποτελεσματική διαχείριση 
των συναλλαγών

Ανάπτυξη και εκμετάλλευση 
των εταιρικών ικανοτήτων

Διαχείριση τεχνογνωσίας Ελαχιστοποίηση του κόστους Διαχείριση της αξίας

Χρονικός προσανατολισμός Στατικός Δυναμικός

Βασικοί παράγοντες επιλογής 
στρατηγικής επέκτασης Κόστος συναλλαγών Απαιτήσεις επιχειρησιακών 

πόρων και ικανοτήτων

ή: Madhok, Cost, Value and Foreign Market Entry Mode: The Transaction and the Firm, Strategic Management Journal, 1997
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Η θεωρία του κόστους των συναλλαγών καν η προσέγγιση των οργανωσιακών ικανοτήτων 

δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της εταιρικής τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας αναφορικά 

με την επιλογή των μεθόδων διεθνοποίησης που καλείται να ακολουθήσει η επιχείρηση. 

Εντούτοις, οι παραπάνω θεωρίες καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα σχετικά με την 

δυνατότητα μεταβίβασης της τεχνογνωσίας εντός και εκτός των επιχειρησιακών ορίων. Η 

θεωρία της εσωτερίκευσης θεωρεί υπεύθυνο τον καιροσκοπισμό, που εμφανίζεται στην 

συμπεριφορά των συμβαλλομένων μερών, για την αναποτελεσματική ή και ελλιπή μεταφορά της 

τεχνογνωσίας, ενώ η προσέγγιση των οργανωσιακών ικανοτήτων απευθύνεται στις διαφορετικές 

ικανότητες που έχουν αναπτυχθεί εντός των επιχειρήσεων. Συνοπτικά, η θεωρία του κόστους 

των συναλλαγών αρνείται τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και τον 

συντονιστικό ρόλο εκ μέρους της διοίκησης, ενώ ταυτόχρονα θεωρεί τις οργανωσιακές 

δυνατότητες της επιχείρησης ως δεδομένες. Σε αντίθεση, η προσέγγιση των οργανωσιακών 

ικανοτήτων θέτει υπό αμφισβήτηση τον δεδομένο και σταθερό χαρακτήρα των επιχειρησιακών 

πόρων και ικανοτήτων (Madhok, 1997). Ο Πίνακας 2.8 παρουσιάζει τα βασικά συμπεράσματα 

στα οποία καταλήγουν οι παραπάνω θεωρίες αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης της 

τεχνογνωσίας.

ΙΙΝΑΚΑΣ 2.8

ΥΜΙIΕΡΑΣΜΛΤΛ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΙΝ ΜΑΧΕΙΡΙΣΙΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΙΣΙΛΚΗΣ HANOI ΜΪΣΙΛΣ

Παράγοντες Διαφοροποίησης

Θεωρητικά Υποδείγματα Διεθνούς Επέκτασης |

Θεωρία του Κόστους Συναλλαγών 
Θεωρία της Εσωτερίκευσης

Προσέγγιση των 
Οργανωσιακών Ικανοτήτων

Μεταφορά της τεχνογνωσίας 
εκτός των επιχειρησιακών ορίων

Αποτυχία της αγοράς λόγω 
εμφάνισης καιροσκοπικών τάσεων

Αποτυχία της αγοράς λόγω 
εσωτερικών διαφορών στις 
επιχειρησιακές ικανότητες

Μεταφορά της τεχνογνωσίας 
εντός των επιχειρησιακών ορίων

Αποτελεσματική μεταφορά 
τεχνολογίας εντός της επιχείρησης

Αναποτελεσματική μεταφορά 
λόγω ατελούς κινητικότητας 

της τεχνογνωσίας

Επιχειρησιακά Πλεονεκτήματα Έμφαση στην εκμετάλλευση του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Έμφαση στην επέκταση του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Προσανατολισμός απέναντι στην 
συνεργασία των επιχειρήσεων

Ελαχιστοποίηση του κόστους, 
περιορισμένη εστίαση στο 
τεχνολογικό υπόβαθρο, 

προστατευτική στάση - θέση

Μεγιστοποίηση της αξίας, 
ευρύτερη εστίαση στο 

τεχνολογικό υπόβαθρο, 
θετική στάση - θέση

ηγή: Madhok, Cost, Value and Foreign Market Entry Mode: The Transaction and the Firm, Strategic Management Journal 1997
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2.4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οι προεκτάσεις των θεωρητικών προσεγγίσεων καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ενός 

εννοιολογικού μοντέλου διαμέσου του οποίου θα αναλύονται οι μεταβλητές - παράγοντες που 

καθορίζουν με την επιρροή τους την δεδομένη στρατηγική επέκτασης που καλείται να 

υιοθετήσει η διοίκηση της πολυεθνικής επιχείρησης. Η επιλογή της στρατηγικής διεθνοποίησης 

καθοδηγείται από την σημαντικότητα και την ιδιαίτερη βαρύτητα που ενέχει κάθε 

προσδιοριστική μεταβλητή. Στο Σχήμα 2.2 παρουσιάζεται το εννοιολογικό μοντέλο επιλογής 

στρατηγικής διεθνούς επέκτασης καθώς και οι κατηγορίες των συγκεκριμένων προσδιοριστικών 

μεταβλητών-παραμέτρων. Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου μοντέλου και η κατηγοριοποίηση των 

μεταβλητών του βασίζεται στα συμπεράσματα των θεωριών διεθνούς επέκτασης που αναλύθηκαν 

στην παραπάνω ενότητα, καθώς και στα αποτελέσματα των εμπειρικών ερευνών των Agarwal 

και Ramaswami (1992), Aulakh και Kotabe (1997), Brouthers (1995), Contractor και Kundu 

(1998), Erramilli (1992), Kim και Hwang (1992), Kogut και Singh (1998) και Tse et al. (1997).

To εννοιολογικό μοντέλο που παραθέτουμε αποτελείται από δύο βασικές κατηγορίες 

μεταβλητών: τις εξωγενείς (exogeneous) και τις ενδογενείς (endogeneous) μεταβλητές. Η 

κατηγορία των εξωγενών μεταβλητών συναποτελείται από εκείνους τους παράγοντες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος στους οποίους η επιχείρηση διαθέτει χαμηλό βαθμό ελέγχου, ενώ σε 

αρκετές περιπτώσεις οι παράγοντες αυτοί διαμορφώνονται ερήμην των προθέσεων και των 

ενεργειών της πολυεθνικής επιχείρησης. Οι εξωγενείς μεταβλητές έχουν άμεση επίδραση στον 

τρόπο επιλογής των στρατηγικών διεθνούς επέκτασης εφόσον σκιαγραφούν τις απαιτήσεις των 

μεθόδων εισόδου στην αλλοδαπή χώρα από την άποψη των κεφαλαίων που πρέπει να 

δεσμευτούν, του επιπέδου ελέγχου και του βαθμού κινδύνου που συνδέεται με κάθε στρατηγική 

επέκτασης (Ekeledo & Sivakumar, 1998). Η κατηγορία των εξωγενών παραμέτρων 

περιλαμβάνει τρεις επιμέρους κατηγορίες μεταβλητών: πολιτικοί και κοινωνικοί παράγοντες, 

παράγοντες της αλλοδαπής χώρας και παράγοντες της ημεδαπής χώρας. Ενώ η κατηγορία των 

πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων περιλαμβάνει μεταβλητές οι οποίες είναι δυνατόν να 

ενταχθούν και στις δύο άλλες κατηγορίες εξωγενών μεταβλητών (παράγοντες της αλλοδαπής και 

παράγοντες της ημεδαπής χώρας), εντούτοις η σπουδαιότητα των συγκεκριμένων παραγόντων 

καθιστά την διερεύνηση της σημασίας τους ιδιαίτερα σημαντική για τον προσδιορισμό της 

βέλτιστης στρατηγικής επέκτασης και για το λόγο αυτό εξετάζονται ως ξεχωριστή κατηγορία 

εξωγενών μεταβλητών.
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Η κατηγορία των ενδογενών μεταβλητών (ή οργανωσιακών παραγόντων) καθορίζει την 

γενικότερη στρατηγική τοποθέτηση της διεθνούς επιχείρησης. Σε αντίθεση με την κατηγορία 

των εξωγενών μεταβλητών, η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να διαμορφώσει και να 

προκαθορίσει σε σημαντικό βαθμό το περιεχόμενο των ενδογενών μεταβλητών. Οι ενδογενείς 

μεταβλητές είναι εκείνες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που κατέχει η συγκεκριμένη επιχείρηση (Ekeledo & 

Sivakumar, 1998). Η κατηγορία των ενδογενών παραμέτρων περιλαμβάνει τρεις επιμέρους 

κατηγορίες μεταβλητών: τους επιχειρησιακούς παράγοντες, τους στρατηγικούς παράγοντες και 

τους παράγοντες που συσχετίζονται με το περιεχόμενο της συναλλαγής. Η συνδυασμένη 

επίδραση των εξωγενών αλλά και των ενδογενών παραγόντων προσδιορίζουν την στρατηγική 

διεθνούς επέκτασης που καλείται να υιοθετήσει η πολυεθνική επιχείρηση. Στον Πίνακα 2.9 

παρουσιάζεται η συσχέτιση κάθε προσδιοριστικής μεταβλητής απέναντι στην επιλογή των 

στρατηγικών διεθνούς επέκτασης που θεωρούνται ως οι πλέον κατάλληλες σύμφωνα με το 

εννοιολογικό μοντέλο διεθνοποίησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Anderson & Gatignon 

1986, Contractor & Kundu 1998, Ekeledo & Sivakumar 1998, Hill et al. 1990, Kim & Hwang 

1992). Στις επόμενες ενότητες του κεφαλαίου αυτού παρατίθεται η ανάλυση και η αιτιολόγηση 

της επίδρασης των προσδιοριστικών παραγόντων του μοντέλου στις στρατηγικές διεθνούς 

επέκτασης με βάση την σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

ΙΙΝΑΚΑΣ 2.9

Σ ΤΟΥ ΕΝΝΟΙΟΛΟΙ IKON ΜΟΝΤΕΛΟΐ ΓΗΣ \ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Εννοιολογικού 

Μοντέλου Στρατηγικών Διεθνούς Επέκτασης

Στρατηγικές Διεθνούς Επέκτασης ||

Εξαγωγικού
Χαρακτήρα

Συμβασιακού
Χαρακτήρα

Επενδυτικού
Χαρακτήρα

ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

> Παράγοντες της Αλλοδαπής Χώρας

. Μεγάλο μέγεθος τοπικής αγοράς X

, Ανταγωνιστική δομή της αλλοδαπής αγοράς X X

. Έλλειψη υποδομής marketing X X

Έντονος κρατικός παρεμβατισμός X Κοινοπρακτική
Επιχείρηση

Απουσία κατάλληλων τοπικών εταίρων Θυγατρική

Υψηλός βαθμός οικονομικής ανάπτυξης
ι) Παραγωγική επιχείρηση
ιι) Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών X

X

(συνεχίζεται)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.9 (Συνέχεια)

ΒΑΣΙΚΕΣ \1ΕΊ ΑΘΛΗΤΕΣ Ι ()\ ΕΝΝΟΙΟΛΟΙΊΚ()\ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΗΣ \ΙΙ θ\(η Σ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Εννοιολογικού 

Μοντέλου Στρατηγικών Διεθνούς Επέκτασης

Στρατηγικές Διεθνούς Επέκτασης ||

Εξαγωγικού
Χαρακτήρα

Συμβασιακού
Χαρακτήρα

Επενδυτικού
Χαρακτήρα

►> Πολιτικοί και Κοινωνικοί Παράγοντες

Ι.Αβεβαιότιμα /Αστάθεια τοπικής αγοράς X
Κοινοπρακτική

Επιχείρηση

?. Υψηλά επίπεδα συμβασιακού κινδύνου X X

Υψηλός βαθμός πολιτισμικής απόστασης X X
Κοινοπρακτική

-> Παράγοντες της Ημεδαπής Χώρας

Κ Μικρό μέγεθος εγχώριας αγοράς X
Κοινοπρακτική

Επιχείρηση

?. Χαμηλός βαθμός αποφυγής αβεβαιότητας X

ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

> Επιγειρησιακοί Παράγοντες

. Μεγάλο μέγεθος πολυεθνικής επιχείρησης X

Υψηλό επίπεδο πολυεθνικής εμπειρίας X

. Έντονη ανάγκη διοικητικού ελέγχου Θυγατρική
Επιχείρηση

> Στρατηγικοί Παράγοντες

. Υψηλό επίπεδο στρατηγικής συγκέντρωσης X

. Παγκόσμιες στρατηγικές συνέργιες X

. Υψηλός βαθμός προϊοντικής διαφοροποίησης X

. Διεθνή στρατηγικά κίνητρα X

> Συμβασιακοί Παράγοντες

Υψηλή απόδοση επιχειρησιακής τεχνογνωσίας X

Αδυναμία κωδικοποίησης της τεχνογνωσίας X
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2.5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Στο παρόν στάδιο θα προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των βασικών παραγόντων 

που εμπίπτουν στην κατηγορία των εξωγενών μεταβλητών σύμφωνα με το μοντέλο διεθνούς 

επέκτασης του Σχήματος 2.2 Συγκεκριμένα, οι εξωγενείς μεταβλητές διαχωρίζονται σε τρεις 

επιμέρους υποκατηγορίες.

♦ Η πρώτη υποκατηγορία - Παράγοντες της αλλοδαπής χώρας (Host country factors) - 

προσδιορίζει την επίδραση των τοπικών παραγόντων της ξένης χώρας απέναντι στις 

διαθέσιμες στρατηγικές επέκτασης.

♦ Η δεύτερη υποκατηγορία - Πολιτικοί και κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες (Political 

and Sociocultural factors) - συσχετίζεται με τα συγκεκριμένα πολιτισμικά χαρακτηριστικά 

και με τις κοινωνικές ιδιαιτερότητες του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο καλείται να 

δραστηριοποιηθεί η διεθνής επιχείρηση.

♦ Τέλος, η τρίτη υποκατηγορία - Παράγοντες της ημεδαπής χώρας (Home country factors) - 

συνδέεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της χώρας στην οποία ανήκει η 

πολυεθνική επιχείρηση.

2.5.1. Παράγοντες της Αλλοδαπής Χώρας
Το περιεχόμενο και ο τρόπος λειτουργίας των πολυεθνικών επιχειρήσεων επηρεάζεται και 

καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τα τοπικά χαρακτηριστικά της κάθε χώρας στην οποία η 

εταιρία επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Μικρός είναι ο αριθμός των 

επιχειρήσεων εκείνων που σχεδιάζουν και υλοποιούν στρατηγικές εισόδου καθώς και 

προγράμματα marketing με ομοιόμορφο περιεχόμενο σε κάθε αλλοδαπή αγορά - στόχο 

(Contractor & Kundu, 1998). Η πολυεθνική επιχείρηση οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη της την 

βαρύτητα, την σπουδαιότητα και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε ξένης 

αγοράς και να προσαρμόσει τον στρατηγικό και λειτουργικό της προγραμματισμό απέναντι στις 

ιδιάζουσες συνθήκες του αλλοδαπού περιβάλλοντος. Η καλύτερη κατανόηση της τοπικής 

αγοράς στην ξένη χώρα παρέχει στην πολυεθνική επιχείρηση μεγαλύτερες δυνατότητες 

ευελιξίας αλλά και σημαντικότερες πιθανότητες μακροχρόνιας επιβίωσης στο διεθνές προσκήνιο 

(Hunger & Wheelen, 1996).
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❖ Δυνητικό Μέγεθος me Αλλοόαπήα Ανοοάζ (Potential Size of the Target Market)

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της αλλοδαπής χώρας που εμφανίζεται να ασκεί 

καταλυτικό ρόλο στην επιλογή της στρατηγικής διεθνούς επέκτασης είναι το δυνητικό μέγεθος 

της αλλοδαπής αγοράς (Eramilli 1992, Agarwal & Ramaswami 1992,). Οι δυνατότητες της 

διεθνούς επιχείρησης για την πραγματοποίηση των στόχων της περιορίζονται στην περίπτωση 

κατά την οποία η αναμενόμενη ζήτηση για το προϊόν ή τα προϊόντα της εταιρίας είναι χαμηλή ή 

όταν το συνολικό μέγεθος της αγοράς της αλλοδαπής χώρας δεν κρίνεται ικανοποιητικό (Min & 

Melachrinoudis, 1996). Η ελκυστικότητα και το μέγεθος της αγοράς καθώς και η αναμενόμενη 

ζήτηση επιδρούν στην στρατηγική επέκτασης που θα υιοθετήσει η διεθνής επιχείρηση .

Σύμφωνα με τους Agarwal και Ramaswami (1992), οι στρατηγικές επενδυτικού χαρακτήρα 

(Α.Ξ.Ε.) επιλέγονται ως μέθοδος διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην 

περίπτωση όπου το δυνητικό μέγεθος της αγοράς θεωρείται ικανοποιητικό.. Είναι φυσιολογικό, 

οι επιχειρήσεις να προχωρούν σε επενδύσεις που συνεπάγονται την δέσμευση σημαντικών 

κεφαλαίων εφόσον η αλλοδαπή αγορά είναι αρκετά μεγάλη ώστε να δικαιολογήσει τον 

χαρακτήρα της συγκεκριμένης επένδυσης (Eramilli, 1992). Το μεγάλο μέγεθος της αγοράς δίνει 

την δυνατότητα στην επιχείρηση να αποκομίσει οφέλη όπως αυτά των οικονομιών κλίμακας και 

του χαμηλότερου παραγωγικού κόστους ανά μονάδα προϊόντος. Ακόμα και όταν οι οικονομίες 

κλίμακας δεν είναι σημαντικές, η διεθνής εταιρία μπορεί να επιλέξει την υιοθέτηση των 

στρατηγικών επενδυτικού χαρακτήρα εφόσον παρέχουν στην επιχείρηση την δυνατότητα να 

εδραιώσει μακροπρόθεσμα την παρουσία της στην δεδομένη αγορά (Agarwal & Ramaswami 

1992, Brouthers 1995). Επιπρόσθετα, οι Hill et al. (1990) υποδεικνύουν ότι οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις θα υιοθετήσουν στρατηγικές επέκτασης επενδυτικού χαρακτήρα σε εκείνες τις 

αγορές όπου το μέγεθος τους είναι αρκετά μεγάλο και κατ’ επέκταση κρίνεται ικανοποιητικό. 

Επίσης, όπως τονίζουν οι Mutinelli και Piscitello (1998), είναι πιθανόν η διεθνής επιχείρηση να 

υιοθετήσει την στρατηγική της ίδρυσης κοινοπρακτικής επιχείρησης όταν θεωρούνται 

υπερβολικές οι απαιτήσεις κεφαλαίων για την είσοδο στην συγκεκριμένη αλλοδαπή χώρα 

ακόμα και όταν το μέγεθος της αγοράς συμβαίνει να είναι υψηλό. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν 

το μέγεθος της αγοράς κρίνεται χαμηλό ή η αναμενόμενη ζήτηση δεν δικαιολογεί την εφαρμογή 

της στρατηγικής των άμεσων ξένων επενδύσεων, οι επιχειρήσεις αναμένονται να υιοθετήσουν 

στρατηγικές εισόδου που απαιτούν χαμηλότερο επίπεδο δεσμευμένων κεφαλαίων. Συνεπώς, οι 

κατηγορίες των στρατηγικών εξαγωγικού και συμβασιακού χαρακτήρα είναι πιθανότερο να 

επιλεγούν από την διοίκηση της επιχείρησης ως μέθοδοι εισόδου στην συγκεκριμένη αλλοδαπή 

αγορά (Root 1987, Eramilli 1992, Ekeledo & Sivakumar 1998, Brouthers, 1995, Hill et al. 1990).
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❖ Ανταγωνιστική Δοιιή me Αλλοδαπής Avoodc (Competitive Market Structure)

Εμπειρικές έρευνες έχουνε αποδείξει ότι η δομή του ανταγωνισμού του κλάδου στην 

αλλοδαπή χώρα επιδρά στον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση ασκεί τις επιχειρηματικές της 

δραστηριότητες και κατά συνέπεια καθορίζει, ως ένα βαθμό, την οικονομική της απόδοση. Η 

δομή της αγοράς στην ξένη χώρα μπορεί να είναι μονοπωλιακή (μια κυρίαρχη επιχείρηση), 

ολιγοπωλιακή (μερικές κυρίαρχες επιχειρήσεις) ή ακόμα και πλήρως ανταγωνιστική (αρκετές 

επιχειρήσεις στον κλάδο) (Ekeledo & Sivakumar, 1998). Στην περίπτωση του ολιγοπωλίου, οι 

επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται μεταξύ τους διαθέτουν υψηλότερα επίπεδα πληροφόρησης και 

έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν τους όρους λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς. Οι 

ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν στην λήψη ανταποδοτικών μέτρων ως 

αντίδραση απέναντι στις κινήσεις ενός ανταγωνιστή τους. Με βάση τις παραπάνω συνθήκες, η 

διεθνής επιχείρηση που εισέρχεται στην ολιγοπωλιακή αγορά της αλλοδαπής χώρας θα επιλέξει 

να υιοθετήσει την κατηγορία των στρατηγικών επέκτασης επενδυτικού χαρακτήρα , αφενός μεν 

ώστε να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο των δραστηριοτήτων της στην ξένη χώρα, αφετέρου δε 

προκειμένου να διαθέτει την απαιτούμενη δύναμη και ισχύ ώστε να είναι σε θέση να απαντήσει 

σε οποιεσδήποτε ανταγωνιστικές προκλήσεις (Brouthers, 1995).

Σε αντίθεση, σε μια πλήρως ανταγωνιστική αλλοδαπή αγορά, η νεοεισερχόμενη επιχείρηση 

είναι πολύ πιθανό να επιλέξει μια στρατηγική επέκτασης που απαιτεί χαμηλότερο επίπεδο 

δέσμευσης κεφαλαίων. Η διοίκηση της επιχείρησης δεν θα προχωρήσει σε ενέργειες που 

απαιτούν σημαντικές επενδύσεις σε κεφάλαια και ανθρώπινο δυναμικό όταν η ένταση του 

ανταγωνισμού στην αλλοδαπή χώρα είναι υψηλή (Ekeledo & Sivakumar 1998, Kim & Hwang 

1992). Τα υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού συνοδεύονται από μεγαλύτερο βαθμό αβεβαιότητας 

εφόσον οι ενέργειες των ανταγωνιστών παραμένουν απρόβλεπτες, ενώ τα εμπόδια εισόδου και 

εξόδου από την συγκεκριμένη αγορά παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα (Brouthers, 1995). Η 

στρατηγική ευελιξία των δραστηριοτήτων και των ενεργειών εκ μέρους της διεθνούς 

επιχείρησης είναι επιβεβλημένη για την διασφάλιση της επιτυχούς παρουσίας της και της 

κερδοφόρας απόδοσής της στην αλλοδαπή αγορά. Η ταχύτατη αντίδραση της εταιρίας απέναντι 

στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του ανταγωνισμού δεν είναι δυνατόν να συνδυαστεί με 

στρατηγικές επέκτασης που συνοδεύονται από σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίων (Hill et al., 

1990). Η θεωρία του κόστους των συναλλαγών επιβάλλει την υιοθέτηση μεθόδων επέκτασης 

χαμηλού βαθμού ελέγχου όταν η ένταση του ανταγωνισμού στην ξένη αγορά θεωρείται αρκετά 

υψηλή (Anderson & Gatignon, 1986). Συνεπώς, η έντονη ανταγωνιστική δομή της αλλοδαπής 

αγοράς οδηγεί στην επιλογή στρατηγικών επέκτασης εξαγωγικού και συμβασιακού χαρακτήρα 

(Ekeledo & Sivakumar 1998, Brouthers 1995).
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❖ Υποδοιιή Marketing rnc Αλλοδαπής Avoodc (Marketing Infrastructure)

Η υποδομή marketing της αλλοδαπής αγοράς αναφέρεται στην ύπαρξη κατάλληλων 

μηχανισμών διαμέσου των οποίων η πολυεθνική επιχείρηση είναι ικανή να προωθήσει, να 

διανέμει και τελικώς να ολοκληρώσει την διαδικασία πώλησης των προϊόντων της στην ξένη 

χώρα. Η έλλειψη της κατάλληλης και ασφαλούς υποδομής επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις 

δραστηριότητες της διεθνούς εταιρίας. Επιπλέον, η αδυναμία εξεύρεσης κατάλληλων 

μηχανισμών μεταφοράς και διανομής καθιστούν προβληματική την λειτουργία των 

επιχειρήσεων με δραματικό αντίκτυπο στην κερδοφορία τους. Σε ορισμένες αναπτυσσόμενες 

χώρες, η υποδομή της τοπικής αγοράς παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και θεωρείται ως 

ανεπαρκής προκειμένου να υποστηρίξει την στρατηγική διείσδυσης που επιθυμεί να υιοθετήσει 

η πολυεθνική επιχείρηση (Brouthers, 1995).

Οι επιχειρήσεις που είναι εξοικειωμένες με το υψηλό επίπεδο υποδομής στην αγορά της 

ημεδαπής τους χώρας είναι δυνατόν να έρθουν αντιμέτωπες με ένα κατώτερο σύστημα 

μηχανισμών υποδομής όταν επεκτείνονται στις αγορές άλλων χωρών. Η απουσία εφάμιλλης ή 

παρόμοιας υποδομής σε σύγκριση με τα δεδομένα της μητρικής χώρας, αναγκάζουν την 

πολυεθνική επιχείρηση να προβεί σε ρυθμιστικές μεταβολές των λειτουργιών της προκειμένου 

να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς (Ekeledo & Sivakumar, 1998). Η 

υποδομή της αλλοδαπής χώρας είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως περιοριστική, αδιάφορη ή ακόμα 

και εξαιρετικά ασυνήθιστη για τα δεδομένα των διεθνών εταιριών. Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση απαιτείται προσεκτική επιλογή των μεθόδων προβολής και διανομής που θα 

ακολουθήσει η διεθνής επιχείρηση επειδή σε αντίθετη περίπτωση το κόστος αλλαγής και 

επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής marketing είναι δυνατόν να θεωρηθεί αρκετά υψηλό ή 

ακόμα και απαγορευτικό. Η λανθασμένη επιλογή καναλιών διανομής ή τρόπου και μέσων 

προβολής θα οδηγήσει σε δυσάρεστα οικονομικά αποτελέσματα που θα επιβαρύνουν την 

επιχειρηματική λειτουργία της εταιρίας (Brouthers, 1995).

Συνεπώς, εφόσον η διοίκηση της πολυεθνικής επιχείρησης διαπιστώσει ότι η υποδομή 

marketing της αλλοδαπής αγοράς είναι αντίστοιχη με αυτή της μητρικής χώρας, είναι πιθανό να 

επιλέξει την υιοθέτηση παρόμοιων στρατηγικών marketing με αυτές που εφαρμόζονται με 

επιτυχία στην ημεδαπή αγορά. Στην αντίθετη περίπτωση, το χαμηλό επίπεδο υποδομής της 

αγοράς επιβάλει την υιοθέτηση στρατηγικών διεθνούς επέκτασης που δεν συνοδεύονται από την 

δέσμευση όγκου κεφαλαίων στην συγκεκριμένη χώρα. Οι κατηγορίες των στρατηγικών 

διείσδυσης εξαγωγικού και συμβασιακού χαρακτήρα εμφανίζονται ως οι περισσότερο 

προσφιλείς μέθοδοι επέκτασης στις αλλοδαπές χώρες που χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο 

υποδομής και υποστήριξης της τοπικής αγοράς (Brouthers 1995, Ekeledo & Sivakumar 1998).
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❖ Κυβερνητικοί7 Παοειιβατισρός στην Αλλοδαπή Αγορά (Government Restrictions)

Η κυβερνητική αρχή της αλλοδαπής χώρας επιθυμεί να προσελκύσει στο έδαφος της 

επενδυτές από άλλα κράτη, ενώ ταυτόχρονα οριοθετεί την δράση των ξένων επιχειρήσεων ώστε 

να προστατεύσει τις εγχώριες επιχειρήσεις από τον διεθνή ανταγωνισμό (Min & Melachrinoudis, 

1996). Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες επιβάλλονται περιορισμοί αναφορικά με το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς των ξένων επενδύσεων, οι διεθνείς επιχειρήσεις επιλέγουν την 

στρατηγική της ίδρυσης κοινοπρακτικής επιχείρησης ή υιοθετούν στρατηγικές εισόδου που 

εντάσσονται στην κατηγορία των στρατηγικών επέκτασης συμβασιακού χαρακτήρα. Οι 

κυβερνητικοί περιορισμοί είναι δυνατόν να έχουν την μορφή νομικών απαιτήσεων (π.χ. 

υποχρεωτική συμμετοχή τοπικού εταίρου) ή και την μορφή χρηματοοικονομικών εμποδίων (π.χ. 

περιορισμοί στον επαναπατρισμό των κερδών) (Eramilli 1992, Mutinelli & Piscitello 1998). 

Επιπλέον, οι εξαγωγικοί περιορισμοί - άμεσοι και έμμεσοι - καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό 

τις διαθέσιμες στρατηγικές επέκτασης για την πολυεθνική επιχείρηση. Τα δασμολογικά εμπόδια 

αλλά και οι μη δασμολογικοί περιορισμοί μπορεί να οδηγήσουν στην εξαφάνιση του 

συγκριτικού πλεονεκτήματος που διαθέτει η διεθνής επιχείρηση. Τα δασμολογικά και μη 

εμπόδια αυξάνουν την τιμή των εισαγομένων προϊόντων και τα καθιστούν λιγότερο 

ανταγωνιστικά. Επιπλέον, οι μη δασμολογικοί περιορισμοί δυσχεραίνουν και περιορίζουν τις 

εισαγωγές προϊόντων στην αλλοδαπή χώρα, ενώ είναι δυνατόν και να αυξήσουν την τιμή του 

προϊόντος επειδή αυξάνουν το κόστος διακίνησης. Είναι φανερό ότι τα εμπόδια στις εξαγωγές 

περιορίζουν τις διαθέσιμες στρατηγικές επέκτασης που έχει στην διάθεσή της η νεοεισερχόμενη 

εταιρία στην ξένη αγορά (Ekeledo & Sivakumar 1998). Η κατηγορία των στρατηγικών 

επέκτασης συμβασιακού χαρακτήρα θεωρείται ως η καταλληλότερη μέθοδος εισόδου στις 

περιπτώσεις εκείνες όπου εμφανίζεται έντονα ο κρατικός προστατευτισμός της εγχώριας αγοράς.

♦> Αιαθεσιιιότητα Κατάλληλων Εταίρων (Availability of Acceptable Partners)

O Erammilli (1992), στην ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν στην επιλογή των 

στρατηγικών διεθνούς επέκτασης, τονίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης κατάλληλων αλλοδαπών 

εταίρων και συμβαλλομένων πλευρών στην ξένη χώρα. Η ικανότητα της πολυεθνικής 

επιχείρησης να υιοθετήσει την στρατηγική της ίδρυσης κοινοπρακτικής επιχείρησης ή 

οποιαδήποτε στρατηγική επέκτασης συμβασιακού χαρακτήρα εξαρτάται από την διαθεσιμότητα 

ικανών και αξιόπιστων συνεργατών στην αλλοδαπή χώρα, καθώς η έλλειψη εταίρων με τις 

απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες οδηγεί αναγκαστικά στον περιορισμό των διαθέσιμων 

στρατηγικών επιλογών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, αν η επιχείρηση επιθυμεί ακόμα να
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εισέλθει στην αλλοδαπή αγορά, εξαναγκάζεται να εσωτερικεύσει τις λειτουργίες και τις 

δραστηριότητές της στην ξένη χώρα, επιλέγοντας την στρατηγική της ίδρυσης θυγατρικής 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας είτε με την μορφή της σύστασης νέας επιχείρησης είτε με την 

εξαγορά υπάρχουσας τοπικής εταιρίας (Erramilli, 1992).

❖ Βαθμός Οικονομικής Ανάπτυξης της Αλλοδαπής Χώρας (Level of Economic Development)

To επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης της αλλοδαπής χώρας αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

καθορισμού της στρατηγικής διεθνούς επέκτασης που καλείται να εφαρμόσει η διεθνής 

επιχείρηση. Ο ρυθμός του πληθωρισμού, το ύψος των επιτοκίων, το ισοζύγιο πληρωμών, το 

επίπεδο της τεχνολογικής εξέλιξης, το ύψος των συναλλαγματικών διαθεσίμων, η εισροή ξένων 

κεφαλαίων και ο ρυθμός αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος αποτελούν μερικούς από τους 

δείκτες του επιπέδου της οικονομικής ανάπτυξης της ξένης χώρας. Η πιθανότητα της υιοθέτησης 

των στρατηγικών επενδυτικού χαρακτήρα συνδέεται θετικά με το επίπεδο οικονομικής 

ανάπτυξης που παρουσιάζει η αλλοδαπή χώρα στην οποία η πολυεθνική επιχείρηση επεκτείνει 

τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Το θετικό οικονομικό κλίμα ενθαρρύνει τις 

επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε επενδύσεις κεφαλαίων που απαιτούν την δέσμευση 

σημαντικών υλικών και άυλων πόρων. Αντίθετα, η ισχνή και ανεπαρκής οικονομική ανάπτυξη 

είναι πιθανόν να οδηγήσει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην επιλογή των στρατηγικών 

εξαγωγικού και συμβασιακού χαρακτήρα (Ekeledo & Sivakumar, 1998).

Αξίζει να αναφερθεί ότι στον χώρο των υπηρεσιών η παραπάνω συσχέτιση που καταγράψαμε 

αντιστρέφεται: οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών επιλέγουν τις στρατηγικές συμβασιακού 

χαρακτήρα καθώς βελτιώνεται το οικονομικό επίπεδο της αλλοδαπής χώρας. Οι Contractor και 

Kundu (1998) δικαιολογούν την παραπάνω διαπίστωση με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα του κλάδου των υπηρεσιών. Το κόστος μεταφοράς και μεταβίβασης της 

τεχνογνωσίας που χρησιμοποιείται από τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών είναι υψηλότερο όταν 

διεισδύουν σε χώρες που χαρακτηρίζονται ως αναπτυσσόμενες. Επιπλέον, στην συγκεκριμένη 

περίπτωση, η διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων καθίσταται περισσότερο δύσκολη, 

χρονοβόρα και με αβέβαιο το τελικό αποτέλεσμα. Η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών 

προκαλεί την άρση των παραπάνω εμποδίων και δυσκολιών καθιστώντας τις στρατηγικές 

εισόδου συμβασιακού χαρακτήρα περισσότερο ελκυστικές για τις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών (Contractor & Kundu 1998).
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2.5.2. Πολιτικοί και Κοινωνικοπολιτισμικοί Παράγοντες
Η αβεβαιότητα του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος εντείνεται από τις κοινωνικές 

και πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των εθνών, ενώ η πολιτική αστάθεια που επικρατεί σε 

ορισμένες αλλοδαπές χώρες δυσχεραίνει την λειτουργία των διεθνών επιχειρήσεων (Brouthers, 

1995). Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις οφείλουν να κατανοήσουν την πολιτισμική ιδιαιτερότητα 

των διαφόρων αλλοδαπών χωρών όπου δραστηριοποιούνται αλλά και να εκτιμήσουν τον διεθνή 

κίνδυνο που συνδέεται με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

❖ Βαθιιόα Επικινδυνότητας me Αλλοδαπήc Xojoac (Country Risk)

Ως αβεβαιότητα αναφέρεται ο βαθμός απροσδιοριστίας των μελλοντικών καταστάσεων και 

το επίπεδο του κινδύνου που σχετίζεται με την έκβαση των τελικών αποτελεσμάτων. Το επίπεδο 

της επικινδυνότητας που αντιμετωπίζει η διεθνής επιχείρηση ποικίλει αναλόγως των ιδιαίτερων 

περιβαλλοντικών συνθηκών που χαρακτηρίζουν την αλλοδαπή χώρα. Η ασυνέπεια και η 

αστάθεια του πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος της ξένης χώρας καθιστούν 

απροσδιόριστο και απρόβλεπτο το πλαίσιο δραστηριοποίησης κάθε επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στην συγκεκριμένη χώρα (Aulakh & Kotabe, 1997). Η σταθερότητα του 

πολιτικού και οικονομικού κλίματος στην αλλοδαπή χώρα αποτελούν δύο σημαντικούς 

παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο της κερδοφορίας και τις συνθήκες απρόσκοπτης 

λειτουργίας της διεθνούς επιχείρησης (Agarwal & Ramaswami, 1992).

Ο πολιτικός κίνδυνος προέρχεται από αβεβαιότητα που συνδέεται: α) με την σταθερότητα του 

πολιτικού συστήματος της αλλοδαπής χώρας και β) με τις πιθανές μελλοντικές ενέργειες της 

κυβέρνησης που θα οδηγήσουν σε απώλειες - οικονομικές και μη - την πολυεθνική επιχείρηση. 

Σύμφωνα με τον Root (1987, ρ. 130), ο πολιτικός κίνδυνος μπορεί να ομαδοποιηθεί σε τέσσερις 

επιμέρους κατηγορίες: κίνδυνος γενικής πολιτικής αστάθειας (general instability risk), κίνδυνος 

κυριότητας και ελέγχου (ownership / control risk), λειτουργικός κίνδυνος (operations risk), και 

κίνδυνος μεταβίβασης (tranfer risk). Ο κίνδυνος της γενικής πολιτικής αστάθειας προέρχεται 

από την αβεβαιότητα των διοικητικών στελεχών της εταιρίας για την βιωσιμότητα και την 

σταθερότητα του μελλοντικού πολιτικού συστήματος. Η ανατροπή του υπάρχοντος πολιτικού 

σκηνικού με βίαιο τρόπο, αν δεν οδηγήσει στην εγκατάλειψη του επενδυτικού προγράμματος 

στην συγκεκριμένη χώρα, θα επιφέρει μείωση της κερδοφορίας και πιθανώς την προσωρινή 

αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο κίνδυνος κυριότητας και ελέγχου της 

ιδιοκτησίας πηγάζει από την αβεβαιότητα αναφορικά με τις μελλοντικές κυβερνητικές ενέργειες 

που τυχόν θα περιορίσουν ή ακόμα και θα εκμηδενίσουν τον διοικητικό έλεγχο που ασκεί η 

πολυεθνική επιχείρηση στις θυγατρικές της εταιρίες στην αλλοδαπή χώρα. Η συγκεκριμένη
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κατηγορία περιλαμβάνει τον κίνδυνο της εθνικοποίησης ή κρατικοποίησης της θυγατρικής της 

πολυεθνικής επιχείρησης δηλ. την δέσμευση της επιχειρηματικής ιδιοκτησίας από την τοπική 

κρατική κυβέρνηση. Ο λειτουργικός κίνδυνος συνδέεται με την θέσπιση κυβερνητικών 

πολιτικών οι οποίες είναι δυνατόν να παρεμποδίσουν τις επιχειρησιακές δραστηριότητες στην 

ξένη χώρα. Οι λειτουργίες αυτές μπορεί να συνδέονται με την παραγωγική ή την 

χρηματοοικονομική λειτουργία, τις δραστηριότητες του marketing καθώς και με άλλες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο κίνδυνος της μεταβίβασης απορρέει από πιθανές 

κυβερνητικές ενέργειες που περιορίζουν ή/και αναστέλλουν την δυνατότητα της πολυεθνικής 

επιχείρησης να προχωρήσει σε επαναπατρισμό κερδών ή κεφαλαίων στην μητρική χώρα (Root, 

1987, ρ.131).

Η σταθερότητα του πολιτικού κλίματος αναφέρεται στην ύπαρξη ενός πολιτικού συστήματος 

που επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση της βούλησης των ανθρώπων, διαθέτει σταθερότητα στην 

κυβερνητική πολιτική και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες που ενθαρρύνουν την ιδιωτική 

επιχειρηματικότητα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Σε αντίθεση, η πολιτική αστάθεια 

συσχετίζεται με συχνές αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική, με κοινωνικές αναταραχές, 

εργατικές απεργίες και με πραξικοπηματικές ενέργειες, φαινόμενα που καθιστούν αβέβαιο το 

μέλλον κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας και πολύ περισσότερο την συνέχιση της 

λειτουργίας των πολυεθνικών επιχειρήσεων (Ekeledo & Sivakumar, 1998). Υπό τις παρούσες 

συνθήκες, η επιτυχής ικανότητα της διεθνούς επιχείρησης να διεισδύσει στην αλλοδαπή αγορά 

και να εμπορευτεί τα προϊόντα της αποκομίζοντας το αντίστοιχο χρηματικό όφελος παραμένει 

υπό αμφισβήτηση (Brouthers 1995, Mutinelli & Piscitello 1998, Eramilli 1992).

Συνεπώς, ο βαθμός της επικινδυνότητας της αλλοδαπής χώρας καθορίζει το επίπεδο των 

επιχειρηματικών κεφαλαίων που είναι διατεθειμένη να δεσμεύσει η διοίκηση της επιχείρησης 

στην ξένη αγορά (Brouthers 1995, Kim & Hwang 1992). Τα υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας της 

αλλοδαπής χώρας ωθούν τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν στρατηγικές εισόδου που 

δεν απαιτούν σημαντικές επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία (Contractor & Kundu, 1998). Με 

τον τρόπο αυτό, η διεθνής επιχείρηση διαθέτει την ικανότητα να εξέλθει από την αλλοδαπή 

αγορά χωρίς να υποστεί σημαντικές οικονομικές απώλειες στην περίπτωση που το πολιτικό και 

οικονομικό κλίμα της χώρας πάψει να είναι φιλικό προς την επενδυτική δραστηριότητα των 

πολυεθνικών εταιριών (Hill et al. 1990, Aulakh & Kotabe 1997). Οι στρατηγικές συμβασιακού 

χαρακτήρα καθώς και η στρατηγική της ίδρυσης κοινοπρακτικής επιχείρησης θεωρούνται ως οι 

καταλληλότερες μέθοδοι εισόδου όταν ο βαθμός επικινδυνότητας της αλλοδαπής χώρας 

θεωρείται υψηλός (Hill et al. 1990, Ekeledo & Sivakumar 1998, Agarwal & Ramaswami 1992).
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Οι στρατηγικές συμβασιακού χαρακτήρα επιτρέπουν στην επιχείρηση να διατηρήσει την 

εποπτεία των δραστηριοτήτων της στην αλλοδαπή χώρα διατηρώντας την ευελιξία της χωρίς να 

αναλάβει σημαντικά επίπεδα κινδύνου με την εφαρμογή στρατηγικών διεθνοποίησης 

επενδυτικού χαρακτήρα (Contractor & Kundu, 1998). Επίσης, η στρατηγική της ίδρυσης 

κοινοπρακτικής επιχείρησης με την συμμετοχή τοπικών εταίρων μειώνει την πιθανότητα 

εθνικοποίησης της συγκεκριμένης επιχείρησης, εφόσον με την ενέργεια αυτή θα θιγούν όχι μόνο 

τα συμφέροντα της πολυεθνικής εταιρίας αλλά και αυτά των τοπικών εταίρων (Hill et al., 1990). 

Εμπειρικές έρευνες έχουν αποδείξει την εγκυρότητα των παραπάνω ισχυρισμών, 

υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αστάθεια και ο μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας της αλλοδαπής 

χώρας αποθαρρύνει την επενδυτική δραστηριότητα με την μορφή στρατηγικών επέκτασης που 

απαιτούν την δέσμευση υψηλών κεφαλαιακών πόρων στην τοπική αγορά (Kim & Hwang, 1992).

❖ Συιιβασιακόζ KivSvvoc (Contractual Risk)

Ο συμβασιακός κίνδυνος ή κίνδυνος διάχυσης της τεχνογνωσίας (dissemination risk) 

αναφέρεται στην εξωτερική αβεβαιότητα η οποία καθιστά αναποτελεσματική την σύναψη 

συμφωνιών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (Aulakh & Kotabe, 1997). Ως κίνδυνος 

διάχυσης της τεχνογνωσίας ορίζεται ο κίνδυνος έκθεσης των επιχειρησιακών πρακτικών, των 

διοικητικών γνώσεων και των τεχνολογικών ικανοτήτων στους ανταγωνιστές που λειτουργούν 

στην αλλοδαπή χώρα (Brouthers, 1995). Η κατηγορία των στρατηγικών εισόδου συμβασιακού 

χαρακτήρα παρέχει στην διεθνή επιχείρηση την δυνατότητα να εκμεταλλευθεί τις οικονομίες 

κλίμακας της αγοράς αποφεύγοντας, με τον τρόπο αυτό, τα μειονεκτήματα που συνδέονται με 

την διαδικασία της εσωτερίκευσης των επιχειρησιακών διαδικασιών. Εντούτοις, η ατελής 

λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς, διαμέσου των προβλημάτων του καιροσκοπισμού που 

χαρακτηρίζει την συμπεριφορά των συμβαλλομένων μερών και της περιορισμένης 

ορθολογικότητας, αυξάνει το κόστος της συναλλαγής μεταξύ της πολυεθνικής επιχείρησης και 

του τοπικού εταίρου (Agarwal & Ramaswami, 1992).

Σύμφωνα με την θεωρία του κόστους των συναλλαγών, οι καιροσκοπικές ενέργειες εκ μέρους 

των συμβαλλομένων επιχειρήσεων προκαλούν προβλήματα κατά την διαδικασία μεταβίβασης 

της τεχνογνωσίας εκτός των επιχειρησιακών ορίων (Palenzuela & Bobillo, 1999). Επιπλέον, ο 

υψηλός βαθμός αβεβαιότητας λόγω της περιορισμένης ορθολογικότητας δυσχεραίνει την 

διαδικασία σύναψης συμβασιακών σχέσεων καθιστώντας ανεπαρκές ή και αναξιόλογο το 

περιεχόμενό τους. Συνεπώς στην συγκεκριμένη περίπτωση, η διεθνής επιχείρηση είναι 

προτιμότερο να προχωρήσει στην εσωτερίκευση των διαδικασιών της, διαμέσου της
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καθετοποίησης των λειτουργιών της, επιλέγοντας την κατηγορία των στρατηγικών επέκτασης 

εξαγωγικού ή επενδυτικού χαρακτήρα ως μέθοδο διεθνοποίησης των επιχειρηματικών της 

δραστηριοτήτων (Agarwal & Ramaswami 1992, Palenzuela & Bobillo 1999, Aulakh & Kotabe 

1997).

❖ ΙΙολιτισιιική Διάσταση και Διαφορετικότητα me Αλλοδαπήο, KovArovoac (Cultural Distance)

Οι κοινωνικές και οι πολιτισμικές διαφορές επιδρούν σε σημαντικό βαθμό στα στοιχεία της 

στρατηγικής διεθνοποίησης που καλείται να υλοποιήσει η πολυεθνική επιχείρηση: στην επιλογή 

της συγκεκριμένης αγοράς - στόχου, στην εκλογή των υποψηφίων προϊόντων, στην επιλογή της 

μεθόδου διεθνούς επέκτασης, στην διαμόρφωση του σχεδίου marketing καθώς και στις 

λειτουργίες της αξιολόγησης και του ελέγχου. Σύμφωνα με την άποψη του Root (1987), ως 

κουλτούρα (culture) ορίζεται ο ιδιαίτερος τρόπος ζωής της ανθρώπινης κοινωνίας: ένας 

ξεχωριστός και μοναδικός τρόπος σκέψης, αντίληψης, αίσθησης, στάσεων και συμπεριφοράς 

που μεταβιβάζεται από γενεά σε γενεά. Συμπληρωματικά θα αναφέραμε ότι η κουλτούρα 

σκιαγραφεί την ιδιάζουσα γνώση που αποκτάται και χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους για 

να ερμηνεύσουν και να εκδηλώσουν κοινωνική συμπεριφορά (Χατζηδημητρίου, 1998). Οι 

ανθρωπολόγοι τονίζουν τρεις χαρακτηριστικές ιδιότητες της ανθρώπινης κουλτούρας: α) η 

κουλτούρα δεν αποτελεί έμφυτο στοιχείο της ανθρώπινης συμπεριφοράς αλλά μεταβιβάζεται 

διαμέσου της κοινωνικής επαφής και της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης, β) οι γνώσεις, οι 

αξίες, τα ήθη και τα έθιμα, οι στάσεις και οι πεποιθήσεις διαμορφώνουν ένα αλληλοεξαρτώμενο 

σύνολο χαρακτηριστικών που εξελίσσεται διαρκώς, και γ) τα άτομα τα οποία γίνονται κοινωνοί 

της συγκεκριμένης κουλτούρας διαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες που 

έχουνε και αυτές με την σειρά τους διαμορφώσει την δική τους ιδιαίτερη πολιτισμική υπόσταση. 

Η κουλτούρα παρέχει ένα συνολικό πρότυπο συμπεριφοράς και κανόνων που καθοδηγούν την 

συμπεριφορά και τις συνήθειες της κοινωνικής ομάδας διαμορφώνοντας τα αποδεκτά και 

επιτρεπτά πλαίσια της ανθρώπινης δράσης (Root, 1987, ρ.238).

Η πολιτισμική διάσταση αναφέρεται στην ομοιότητα ή στην αντίθεση ανάμεσα στην 

κουλτούρα της αλλοδαπής χώρας σε σύγκριση με αυτήν της μητρικής χώρας της πολυεθνικής 

επιχείρησης. Η κουλτούρα επηρεάζει όχι μόνο τις στάσεις και την συμπεριφορά των 

καταναλωτών αλλά και την αντίδρασή τους απέναντι σε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Ο 

υψηλός βαθμός ανομοιογένειας μεταξύ της ημεδαπής και της αλλοδαπής κουλτούρας 

συνεπάγεται χαμηλότερο επίπεδο γνώσης και κατανόησης της τοπικής αγοράς με αποτέλεσμα 

την υιοθέτηση στρατηγικών εισόδου που δεν απαιτούν σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίων στην
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αλλοδαπή χώρα (Brouthers 1995, Root 1987, Anderson & Gatignon 1986). Ο επιχειρηματικός 

κίνδυνος συνδέεται θετικά με την πολιτισμική απόσταση, γεγονός που επιτάσσει την επιλογή 

μεθόδων διείσδυσης που χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο ελέγχου αλλά και από 

περιορισμένο βαθμό αβεβαιότητας (Palenzuela & Bobillo 1999, Mutinelli & Piscitello 1998). 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός της πολιτισμικής διάστασης ανάμεσα στην διεθνή επιχείρηση 

και στην αλλοδαπή χώρα όπου δραστηριοποιείται, τόσο χαμηλότερη είναι και η επιθυμία της 

πολυεθνικής επιχείρησης να υλοποιήσει στρατηγικές εισόδου επενδυτικού χαρακτήρα (Kim & 

Hwang 1992, Root 1987 p.l 1). Οι στρατηγικές εξαγωγικού και συμβασιακού χαρακτήρα καθώς 

και η στρατηγική της ίδρυσης κοινοπρακτικής επιχείρησης χρησιμοποιούνται, συχνότερα, ως 

μέθοδοι διείσδυσης στην αγορά της αλλοδαπής χώρας που χαρακτηρίζεται από έντονη 

πολιτισμική διαφοροποίηση σε σύγκριση με την κουλτούρα της μητρικής χώρας της επιχείρησης 

(Contractor & Kundu, 1998). Στην αντίθετη περίπτωση, όταν η πολιτισμική απόσταση μεταξύ 

των δύο εθνών θεωρείται ελάχιστη, η πολυεθνική επιχείρηση είναι δυνατόν να εφαρμόσει 

στρατηγικές διεθνούς επέκτασης που συνεπάγονται την δέσμευση σημαντικών επιχειρησιακών 

πόρων και ικανοτήτων στην αλλοδαπή αγορά (Ekeledo & Sivakumar, 1998).

Οι Kogut και Singh (1998) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η πολιτισμική απόσταση 

συνδέεται θετικά με την πιθανότητα ίδρυσης κοινοπρακτικής επιχείρησης έναντι των 

στρατηγικών της ίδρυσης θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας και της εξαγοράς υπάρχουσας 

εταιρίας στην αλλοδαπή χώρα. Επιπλέον, ο Barkema et al. (1996) τονίζει ότι η πιθανότητα της 

μακροχρόνιας επιτυχούς πορείας της διεθνούς επιχείρησης στην ξένη αγορά συσχετίζεται 

αρνητικά με την υπάρχουσα διαφορά ανάμεσα στην πολιτισμική κουλτούρα της αλλοδαπής και 

της μητρικής χώρα. Η διαφορά στην πολιτισμική απόσταση καθορίζει και την χρονική 

αλληλουχία στην επιλογή της αλλοδαπής χώρας. Πρωταρχικά, η πολυεθνική επιχείρηση 

επεκτείνεται σε εκείνες τις αγορές - στόχους που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη πολιτισμική 

γειτνίαση σε σχέση με την κουλτούρα της δικής της χώρας. Τα διοικητικά στελέχη έχοντας 

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις ικανότητές τους είναι περισσότερο πρόθυμα να προχωρήσουν 

στην υλοποίηση στρατηγικών εισόδου που συνοδεύονται από επενδύσεις κεφαλαίων στην 

αλλοδαπή αγορά (Root, 1987, p.l 1). Καθώς όμως, η πολυεθνική επιχείρηση διεισδύει σε αγορές 

που διέπονται από μεγαλύτερη πολιτισμική απόσταση διερευνά την πιθανότητα συνεργασίας με 

τοπικούς εταίρους που διαθέτουν τις κατάλληλες διασυνδέσεις αλλά και είναι εξοικειωμένοι με 

το ιδιαίτερο τοπικό επιχειρησιακό περιβάλλον (Contractor & Kundu, 1998).
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2.5.3. Παράγοντες της Ημεδαπής Χώρας

Η τελευταία υποκατηγορία των εξωγενών μεταβλητών αποτελείται από τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της ημεδαπής χώρας. Το ιδιαίτερο περιβάλλον της μητρικής 

χώρας ασκεί επίδραση στον τρόπο με τον οποίο η πολυεθνική επιχείρηση επεκτείνεται στο 

διεθνές προσκήνιο καθορίζοντας, έως ένα βαθμό, τις ανταγωνιστικές της δυνατότητες και τις 

επιχειρησιακές της ικανότητες (Ekeledo & Sivakumar, 1998). Οι ανταγωνιστικές πιέσεις, το 

μέγεθος της εγχώριας αγοράς αλλά και η γενικότερη στάση των ατόμων απέναντι στην 

αβεβαιότητα καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο λειτουργίας της διεθνούς επιχείρησης 

και στο διεθνές επίπεδο.

❖ Μένεθοα και Υποδοιιή me Ενγώοιαα Ανοοάα <Domestic Market Size)

Ο Porter υπογραμμίζει την σημασία του μεγέθους της αγοράς της ημεδαπής χώρας ως 

καθοριστικό παράγοντα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η 

αναπτυγμένη υποδομή της εγχώριας αγοράς αποτελεί πηγή ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας 

για τις επιχειρήσεις (Hunger & Wheelen, 1996). Συνεπώς, η εγχώρια αγορά της μητρικής χώρας 

που διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και το ανάλογο μέγεθος παρέχει στις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις την δυνατότητα να ανταγωνιστούν με αποτελεσματικότερο τρόπο στις διεθνείς 

αγορές. Οι συγκεκριμένες πολυεθνικές επιχειρήσεις διαθέτουν την οικονομική ευρωστία, τις 

κατάλληλες τεχνολογικές γνώσεις, τις απαραίτητες διοικητικές ικανότητες, την αναγκαία 

παραγωγική δυναμικότητα, την αξιόλογη εμπειρία σε θέματα marketing καθώς και τον 

επιβεβλημένο στρατηγικό σχεδίασμά προκειμένου να επεκταθούν στις αλλοδαπές αγορές με 

σημαντικές πιθανότητες μακροχρόνιας επιτυχίας, συνοδευόμενη από προϋποθέσεις υψηλής 

κερδοφορίας (Ekeledo & Sivakumar, 1998).

Οι διεθνείς επιχειρήσεις που προέρχονται από βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες με υψηλό 

μέγεθος εγχώριας αγοράς είναι πολύ πιθανότερο να υιοθετήσουν την κατηγορία των 

στρατηγικών επέκτασης επενδυτικού χαρακτήρα ως μέθοδο εισόδου στις αλλοδαπές χώρες σε 

σύγκριση με άλλες διεθνείς εταιρίες που η ημεδαπή τους χώρα παρουσιάζει χαμηλότερους 

ρυθμούς ανάπτυξης. Το μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς περιορίζει το επίπεδο των 

οργανωσιακών ικανοτήτων που αναπτύσσονται, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την δυνατότητα 

των επιχειρήσεων για επιτυχή μελλοντική πορεία. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, προκειμένου 

να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες ώστε να ανταγωνισθούν με αποτελεσματικότητα στις 

διεθνείς αγορές, επιλέγουν ως μέθοδο επέκτασης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, την 

κατηγορία των στρατηγικών επέκτασης συμβασιακού χαρακτήρα ή την στρατηγική της ίδρυσης 

κοινοπρακτικής επιχείρησης με την συμμετοχή τοπικών εταίρων (Ekeledo & Sivakumar, 1998).
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♦ Αποφονή Αβεβαιότητας (Uncertainty Avoidance)

Ο βαθμός αποφυγής της αβεβαιότητας ορίζεται ως η γενικότερη στάση της επιχείρησης 

απέναντι στην ανάληψη των σχετικών κινδύνων που συσχετίζονται με την διαδικασία της 

διεθνοποίησης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Τα στοιχεία που προσδιορίζουν την 

επιχειρηματική συμπεριφορά της ημεδαπής χώρας συνδέονται με οργανωσιακές και διοικητικές 

μεταβλητές που σκιαγραφούν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την 

μεταβλητότητα ή την αστάθεια του περιβάλλοντος και προδιαγράφουν την προβλεψιμότητα των 

αποτελεσμάτων του (Kogut & Singh, 1998). Όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός αποφυγής της 

αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει την κουλτούρα της μητρικής χώρας, τόσο εντονότερη είναι η 

προσπάθεια των πολυεθνικών επιχειρήσεων να υιοθετήσουν στρατηγικές επέκτασης που 

συσχετίζονται με χαμηλότερα επίπεδα κινδύνου κατά την είσοδό τους στις διεθνείς αγορές. Οι 

στρατηγικές συμβασιακού χαρακτήρα αλλά και οι στρατηγικές συμμαχίες χρησιμοποιούνται 

συχνότερα ως μέθοδοι εισόδου από τις διεθνείς επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες με 

υψηλό βαθμό αποφυγής της περιβαλλοντικής αστάθειας (Tse et al. 1997, Kogut & Singh 1998). 

Αντιθέτως, όταν η κουλτούρα της ημεδαπής χώρας μπορεί να χαρακτηριστεί ως χαμηλού 

βαθμού αποφυγής της αβεβαιότητας, δηλ. είναι περισσότερο προοδευτική στην στάση της ως 

προς τον επιχειρηματικό κίνδυνο, τότε οι πολυεθνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν αυξημένες 

πιθανότητες υιοθέτησης των στρατηγικών επέκτασης επενδυτικού χαρακτήρα (Tse et al., 1997).

2.6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΛΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Στο σημείο αυτό θα προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των βασικών παραγόντων 

που εμπίπτουν στην κατηγορία των ενδογενών μεταβλητών σύμφωνα με το μοντέλο διεθνούς 

επέκτασης του Σχήματος 2.2 Οι ενδογενείς μεταβλητές διαχωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες.

♦ Η πρώτη υποκατηγορία - Επιχειρησιακοί Παράγοντες (Firm specific factors) - 

συσχετίζεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πολυεθνικής εταιρίας που 

διαμορφώνουν την επιχειρησιακή της ταυτότητα.

♦ Η δεύτερη υποκατηγορία - Στρατηγικοί παράγοντες (Strategic factors) - αναφέρεται στην 

λειτουργία του στρατηγικού προγραμματισμού και στην ανάγκη στρατηγικού συντονισμού 

των δραστηριοτήτων της πολυεθνικής επιχείρησης.

♦ Τέλος, η τρίτη υποκατηγορία - Παράγοντες Συναλλαγών (Transaction Spesific factors) - 

συνδέεται με το επίπεδο της τεχνογνωσίας και με το γενικότερο τεχνολογικό υπόβαθρο της 

διεθνούς επιχείρησης, σύμφωνα με τα πορίσματα της θεωρίας του κόστους των συναλλαγών.
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2.6.1. Επιχειρησιακοί Παράγοντες
Η πολυεθνική επιχείρηση προκειμένου να ανταγωνιστεί στις διεθνείς αγορές με 

αποτελεσματικότητα, διασφαλίζοντας την αδιάκοπη λειτουργία των διαδικασιών της και των 

επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες ικανότητες και 

δυνατότητες καθώς και τους απαραίτητους επιχειρησιακούς πόρους και περιουσιακά στοιχεία 

που θα τις αποφέρουν σημαντικά οφέλη - οικονομικά και μη - αντισταθμίζοντας το κόστος 

διεθνοποίησης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων (Agarwal & Ramaswami, 1992). Η 

ανάπτυξη και η αξιοποίηση των επιχειρησιακών ικανοτήτων αποτελούν τις βάσεις για την 

απόκτηση συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την διεθνή επιχείρηση. Οι 

επιχειρησιακοί παράγοντες καθορίζουν τον δυναμικό χαρακτήρα της εταιρίας αλλά και 

οριοθετούν το περιεχόμενο των μελλοντικών της δυνατοτήτων (Hunger & Wheelen, 1996).

❖ Μέγεθος me Πολυεθνικής ΕπίΥείοησπς (Firm Size)

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στις διεθνείς αγορές πρέπει να διαθέτουν 

την κατάλληλη υποδομή και το ανάλογο μέγεθος ώστε να εδραιώσουν με αποτελεσματικότερο 

τρόπο την θέση τους στην αλλοδαπή χώρα και να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τους σχετικούς 

επιχειρησιακούς κινδύνους. Οι χρηματοοικονομικές δυνατότητες, το ανθρώπινο δυναμικό και οι 

διοικητικές ικανότητες αποτελούν τους επιχειρησιακούς πόρους που προκαθορίζουν την 

στρατηγική διεθνούς επέκτασης που καλείται να υιοθετήσει η πολυεθνική επιχείρηση (Agarwal 

& Ramaswami, 1992). Οι συγκεκριμένοι πόροι επιτρέπουν στην επιχείρηση να επιτύχει 

οικονομίες κλίμακας, να απορροφήσει το κόστος από την επέκταση των λειτουργιών της και να 

ενισχύσει την διαπραγματευτική της δύναμη. Το μέγεθος της επιχείρησης αποτελεί δείκτη της 

ικανότητάς της να αντισταθμίσει όχι μόνο το κόστος που προέρχεται από την επέκταση των 

δραστηριοτήτων της στην αλλοδαπή χώρα αλλά και να ελαχιστοποιήσει την αβεβαιότητα που 

συνδέεται με το εξωτερικό περιβάλλον (Ekeledo & Sivakumar, 1998). Τα υψηλά εμπόδια 

εισόδου και εξόδου από την αγορά θεωρούνται ανασταλτικός παράγοντας για την διείσδυση της 

επιχείρησης στην αλλοδαπή χώρα όταν δεν διαθέτει το ανάλογος μέγεθος περιουσιακών 

στοιχείων (Tse et al., 1997). Επιπλέον, η αστάθεια του πολιτικού περιβάλλοντος και ο υψηλός 

βαθμός επικινδυνότητας της ξένης χώρας απαιτούν την δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων και 

επιχειρησιακών πόρων εάν η διοίκηση της πολυεθνικής επιχείρησης αποφασίσει να εισέλθει 

στην συγκεκριμένη αγορά. Συνεπώς, το μέγεθος της διεθνούς επιχείρησης καθορίζει άμεσα την 

έκταση των ικανοτήτων της και έμμεσα τις διαθέσιμες στρατηγικές διεθνούς επέκτασης για την 

είσοδο στην αλλοδαπή αγορά (Contractor & Kundu, 1998).
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Με βάση τις προηγούμενες παρατηρήσεις, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις 

που διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω της ανταγωνιστικότητάς τους και του μεγέθους 

των περιουσιακών στοιχείων τους είναι περισσότερο ευνοϊκά διακείμενες να επεκταθούν σε 

χώρες που χαρακτηρίζονται από υψηλό δυνητικό μέγεθος αγοράς (Palenzuela & Bobillo, 1999). 

Το μέγεθος της επιχείρησης συσχετίζεται θετικά με την πιθανότητα επένδυσης όγκου κεφαλαίων 

στην διεθνή αγορά. Οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν στρατηγικές επέκτασης 

επενδυτικού χαρακτήρα προχωρώντας στην υλοποίηση άμεσων ξένων επενδύσεων στην 

αλλοδαπή χώρα (Agarwal & Ramaswami 1992, Aulakh & Kotabe 1997, Ekeledo & Sivakumar 

1998, Eramilli 1992, Kogut & Singh, 1998). Αντιθέτως, οι μικρότερες επιχειρήσεις από την 

άποψη της δυναμικότητας και των κεφαλαίων που διαθέτουν, θα επιλέξουν στρατηγικές εισόδου 

που δεν απαιτούν την δέσμευση σημαντικών επιχειρησιακών πόρων μειώνοντας, παράλληλα, 

και το επίπεδο του επιχειρησιακού κινδύνου (Contractor & Kundu 1998, Eramilli 1992).

Σύμφωνα με τους Kogut και Singh (1998), όσο μεγαλύτερο είναι μέγεθος της πολυεθνικής 

εταιρίας, τόσο ισχυρότερη είναι η προτίμηση της διοίκησης να προχωρήσει στην ολική εξαγορά 

μιας υπάρχουσας επιχείρησης. Επειδή η στρατηγική της ολικής εξαγοράς απαιτεί την διάθεση 

σημαντικών οικονομικών και διοικητικών πόρων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες απαιτήσεις των 

στρατηγικών της ίδρυσης κοινοπρακτικής επιχείρησης και της στρατηγικής ίδρυσης θυγατρικής 

εταιρίας, έπεται ότι υφίσταται θετική συσχέτιση ανάμεσα στο μέγεθος της πολυεθνικής εταιρίας 

και στην τάση που παρουσιάζει για εξαγορά τοπικών επιχειρήσεων. Το παραπάνω συμπέρασμα 

έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα άλλων εμπειρικών ερευνών στον χώρο των 

στρατηγικών διεθνούς επέκτασης. Οι Mutinelli και Piscitello (1998) αναφέρουν ότι οι μεγάλες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα στις λειτουργίες τους και 

υποφέρουν λόγω της γραφειοκρατικής τους δομής ενώ, ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουν δυσχέρειες 

αναφορικά με τον συντονισμό και τον έλεγχο των διεθνών δραστηριοτήτων τους. Συνεπώς, οι 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα προχωρήσουν στην διαμόρφωση στρατηγικών συμμαχιών με 

άλλες ομοειδής επιχειρήσεις ή θα οδηγηθούν στην ίδρυση κοινοπρακτικής επιχείρησης με την 

συμμετοχή τοπικών εταίρων. Επιπλέον, η θέση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι οι μεγάλες 

πολυεθνικές εταιρίες λόγω των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών τους, διαθέτουν αυξημένη 

διαπραγματευτική δύναμη και κατ’ επέκταση έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν 

ευνοϊκότερα τους όρους συμμετοχής τους στην κοινοπρακτική επιχείρηση προασπίζοντας τα 

δικά τους επιχειρησιακά συμφέροντα. Με την άποψη αυτή συντάσσονται και οι Contractor και 

Kundu (1998) τονίζοντας την ισχύ της συγκεκριμένης υπόθεσης και στον χώρο των υπηρεσιών 

βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της εμπειρικής τους έρευνας στον ξενοδοχειακό κλάδο.
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❖ Διεθνήc Εμπειρία (Multinational Experience)

Ως διεθνής εμπειρία της πολυεθνικής επιχείρησης ορίζεται ο βαθμός κατανόησης της 

λειτουργίας των διεθνών αγορών και το επίπεδο ρεαλιστικής αντίληψης του κινδύνου και των 

αναμενόμενων αποδόσεων που συνδέονται με την διεθνοποίηση των επιχειρηματικών της 

δραστηριοτήτων (Aulakh & Kotabe, 1997). Ο αριθμός των αλλοδαπών αγορών στις οποίες 

δραστηριοποιείται η πολυεθνική επιχείρηση, η γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

ξένης χώρας και το ποσοστό των πωλήσεων στις διεθνείς αγορές ως προς το συνολικό επίπεδο 

αποτελούν τους κύριους δείκτες που συσχετίζονται με τον βαθμό της διεθνούς εμπειρίας για την 

πολυεθνική επιχείρηση. Το επίπεδο της προϋπάρχουσας εμπειρίας στις διεθνείς αγορές ασκεί 

επίδραση στην επιλογή της στρατηγικής εισόδου που θα υιοθετήσει η επιχείρηση κατά την 

διαδικασία διείσδυσης στην αγορά της αλλοδαπής χώρας (Agarwal & Ramaswami 1992, 

Brouthers 1995, Ekeledo & Sivakumar 1998).

Η έλλειψη εμπειρίας στο θέμα της διεθνούς επέκτασης είναι δυνατόν να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στο τρόπο με τον οποίο η εταιρία αντιλαμβάνεται τον επιχειρησιακό κίνδυνο καθώς 

είναι δυνατόν να υπερεκτιμήσει τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις που πηγάζουν από την 

αβεβαιότητα ή την αστάθεια του περιβάλλοντος της ξένης χώρας ενώ, παράλληλα, να 

υποεκτιμήσει τις μελλοντικές αποδόσεις από την επέκταση της επιχείρησης στην αλλοδαπή 

αγορά (Agarwal & Ramaswami, 1992). Η επιχείρηση που δεν διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία 

πιθανόν να οδηγηθεί σε λάθη κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ζητήματα όπως στην 

επιλογή της χώρας εγκατάστασης, στον προσδιορισμό της παραγωγικής δυναμικότητας, στην 

προσαρμογή των προϊόντων ή των υπηρεσιών στις συνθήκες της τοπικής αγοράς και στις 

σχέσεις της με το εργατικό δυναμικό, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις τοπικές αρχές της 

αλλοδαπής χώρας (Mutinelli & Piscitello, 1998). Συνεπώς, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις 

διστάζουν να προχωρήσουν στην δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων και επιχειρησιακών πόρων 

στην ξένη αγορά. Οι κατηγορίες των στρατηγικών επέκτασης εξαγωγικού και συμβασιακού 

χαρακτήρα χρησιμοποιούνται συχνότερα από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ελλιπή 

εμπειρία σε θέματα διεθνοποίησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Agarwal & Ramaswami 

1992, Contractor & Kundu 1998, Ekeledo & Sivakumar 1998). Όμως, σύμφωνα με τον 

Brouthers (1995), οι συγκεκριμένες στρατηγικές εισόδου είναι πιθανόν να θεωρούνται ως 

αναποτελεσματικές στην περίπτωση εκείνη που είτε ο βιομηχανικός κλάδος βρίσκεται σε 

νηπιακή φάση ανάπτυξης, είτε όταν οι ανταγωνιστές που λειτουργούν στην αλλοδαπή χώρα 

έχουν δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια εισόδου για όσες επιχειρήσεις θελήσουν να διεισδύσουν 

στην τοπική αγορά.
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Καθώς η πολυεθνική επιχείρηση λειτουργεί στην αλλοδαπή αγορά αποκτά τις απαραίτητες 

γνώσεις, πληροφορίες και ικανότητες προκειμένου να εκτιμήσει ορθότερα το επίπεδο της 

επικινδυνότητας και να διαχειριστεί με περισσότερο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο τις 

επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η διαδικασία της σταδιακής μάθησης επιτρέπει στην 

πολυεθνική επιχείρηση να αντλήσει τις εμπειρίες εκείνες που θα την βοηθήσουν επεκταθεί με 

γοργότερους ρυθμούς στις διεθνείς αγορές (Contractor & Kundu, 1998). Ως αποτέλεσμα, η 

επιχείρηση, διαμέσου της σταδιακής απόκτησης εμπειριών, διαθέτει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 

στις ικανότητές της και προχωρεί στην υιοθέτηση στρατηγικών εισόδου επενδυτικού χαρακτήρα 

που απαιτούν την δέσμευση όγκου κεφαλαίων στην αλλοδαπή αγορά (Aulakh & Kotabe 1997, 

Agarwal & Ramaswami 1992, Johanson & Vahlne 1977, Palenzuela & Bobillo, 1999). Oi Kogut 

και Singh (1998) διατυπώνουν την υπόθεση ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της 

πολυεθνικής εμπειρίας τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρήσει 

στην ολική εξαγορά μιας τοπικής εταιρίας. Επιπλέον, οι Barkema et al. (1996) διαπιστώνουν 

θετική συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό της διεθνούς εμπειρίας που κατέχει μια πολυεθνική 

επιχείρηση και στην υιοθέτηση των στρατηγικών της κοινοπραξίας πλειοψηφικού χαρακτήρα 

και της εξαγοράς αλλοδαπής επιχείρησης.

Εντούτοις, ο Erramilli (1991) διερεύνησε την επίδραση της διεθνούς εμπειρίας στην επιλογή 

στρατηγικών διεθνούς επέκτασης στον χώρο των υπηρεσιών. Διαπίστωσε μια καμπυλωτή σχέση 

- σχήματος “U” - ανάμεσα στον βαθμό της πολυεθνικής εμπειρίας και στην υιοθέτηση 

στρατηγικών επενδυτικού χαρακτήρα. Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών δεν διαθέτουν την 

ικανότητα να διαχωρίσουν την διαδικασία της παραγωγής από την κατανάλωση εφόσον και οι 

δυο διαδικασίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις υπηρεσιών 

που εισέρχονται στην αλλοδαπή αγορά και δεν διαθέτουν τον απαραίτητο βαθμό εμπειρίας είναι 

περισσότερο πιθανό να υιοθετήσουν την στρατηγική των άμεσων ξένων επενδύσεων σε 

αντίθεση με τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Καθώς η συγκεκριμένη επιχείρηση αποκτά εμπειρία 

και γνώσεις, περιορίζοντας την αβεβαιότητα για το επιχειρησιακό περιβάλλον της αλλοδαπής 

χώρας, προχωρεί στην σύναψη συμβασιακών σχέσεων με τοπικούς εταίρους. Τελικά, όταν η 

πολυεθνική επιχείρηση αποκτήσει τις κατάλληλες οργανωσιακές και διοικητικές ικανότητες 

προβαίνει στην εσωτερίκευση των επιχειρησιακών της διαδικασιών στην αλλοδαπή χώρα 

(Eramilli, 1991). Στο Σχήμα 2.3 παρουσιάζεται η συσχέτιση ανάμεσα στον βαθμό της διεθνούς 

εμπειρίας και στην υιοθέτηση στρατηγικών διεθνούς επέκτασης επενδυτικού χαρακτήρα για τις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
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Σχήμα 2.3 Επίπεδο Πολυεθνικής Εμπειρίας των Επιχειρήσεων Παροχής 
Υπηρεσιών και η Επιλογή Στρατηγικών Διεθνούς Επέκτασης

Στρατηγικές εισόδου 
επενδυτικού χαρακτήρα

Στρατηγικές εισόδου 
συμβασιακού χαρακτήρα

Βαθμός πολυεθνικής εμπειρίας 
επιχείρησης παροχής υπηρεσιών

[Πηγή: Eramilli Κ, 1991]

❖ Διοικητικός Έλεντοα (Need for Control Over Management)

Η ιδεατή στρατηγική επέκτασης είναι εκείνη η οποία παρέχει στην πολυεθνική επιχείρηση 

πλήρη έλεγχο των δραστηριοτήτων της στην αλλοδαπή χώρα. Αν και οι μεγάλες πολυεθνικές 

επιχειρήσεις επιλέγουν την στρατηγική της ίδρυσης θυγατρικής επιχείρησης, εντούτοις το 

σημαντικότερο ζήτημα είναι ο βαθμός του διοικητικού ελέγχου που επιθυμεί να ασκεί η 

διοίκηση της διεθνούς εταιρίας στις θυγατρικές της επιχειρήσεις. Συνήθως, ο βαθμός έλεγχου 

είναι συνάρτηση των επενδυμένων κεφαλαίων στην αγορά της αλλοδαπής χώρας. Οι 

στρατηγικές διεθνούς επέκτασης που δεν απαιτούν την δέσμευση σημαντικών πόρων και 

επιχειρησιακών ικανοτήτων, όπως οι στρατηγικές εξαγωγικού και συμβασιακού χαρακτήρα, 

παρέχουν χαμηλά επίπεδα διοικητικού και οργανωσιακού ελέγχου στην διοίκηση της 

επιχείρησης. Επιπλέον, η στρατηγική της κοινοπραξίας είναι δυνατόν να περιορίσει τον αρχικό 

έλεγχο των λειτουργιών απέναντι στην κοινοπρακτική επιχείρηση, ενώ μπορεί να αποτελέσει 

πηγή συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέλη που διαθέτουν 

διαφορετικούς ή και αντικρουόμένους επιχειρησιακούς στόχους (Ekeledo & Sivakumar, 1998). 

Οι Contractor και Kundu (1998), τονίζουν ότι η επιθυμία της διοίκησης της πολυεθνικής 

επιχείρησης να διατηρήσει υπό τον έλεγχο της τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες στις 

αλλοδαπές αγορές συνοδεύεται από την επιλογή της υιοθέτησης των στρατηγικών επέκτασης 

επενδυτικού χαρακτήρα και ιδιαίτερα της στρατηγικής της ίδρυσης θυγατρικής επιχείρησης 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας.
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2.6.2. Στρατηγικοί Παράγοντες
Η διαδικασία της διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εμπεριέχει την έννοια 

της στρατηγικής διοίκησης των λειτουργιών της πολυεθνικής επιχείρησης. Η επιχείρηση οφείλει 

να λάβει εκείνες τις στρατηγικές αποφάσεις που καθορίζουν και προδιαγράφουν την έκβαση της 

μελλοντικής της πορεία στο διεθνές προσκήνιο (Contractor & Kundu, 1998). Οι στρατηγικοί 

παράγοντες καθορίζουν την τακτική ανταγωνισμού που θα ακολουθήσει η επιχείρηση καθώς και 

τις επιμέρους τακτικές που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα λειτουργικά τμήματά της. Απώτερος 

στόχος θεωρείται η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης διαμέσου του 

συντονισμού των δραστηριοτήτων της στις αλλοδαπές αγορές (Aulakh & Kotabe, 1997). Οι 

επιχειρησιακοί στόχοι που διαμορφώνονται από την ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης 

καθορίζουν εκτός από το κίνητρο επέκτασης στις διεθνείς αγορές και την μορφή των 

στρατηγικών εισόδου που θεωρούνται ως βέλτιστες για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων 

στόχων. Δεδομένης της έντονης ανταγωνιστικότητας που υφίσταται μεταξύ των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι πασιφανής η σημασία και η επίδραση των 

στρατηγικών παραγόντων έναντι των στρατηγικών διεθνούς επέκτασης (Kim & Hwang, 1992).

❖ Πανκόσιιια Στοατηνική Συγκέντρωσης (Global Concentration Strategy)

Η διαδικασία της διαμόρφωσης των επιχειρησιακών στρατηγικών προγραμμάτων βασίζεται 

σε δύο βασικές αρχές: α) Ο πρωταρχικός στόχος είναι η διασφάλιση μακροχρόνιας επιτυχούς 

πορείας για την πολυεθνική επιχείρηση ως σύνολο και όχι η επιμέρους μεγιστοποίηση της 

αποδοτικότητας των διεθνών μονάδων της, και β) Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω 

θεμελιώδης στόχος απαιτείται στρατηγικός συντονισμός και προγραμματισμός των σχέσεων 

αλληλεξάρτησης μεταξύ των διαφόρων διεθνών μονάδων της πολυεθνικής εταιρίας (Kim & 

Hwang, 1992). Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις όταν επεκτείνονται στις διεθνείς αγορές είναι 

δυνατόν να έχουνε διαμορφώσει στρατηγικούς στόχους οι οποίοι επεκτείνονται πέρα από την 

στενή θεώρηση της επιλογής της βέλτιστης στρατηγικής επέκτασης για την δεδομένη αλλοδαπή 

αγορά θυσιάζοντας την απόδοση της συγκεκριμένης επιχειρηματικής μονάδας προς το 

γενικότερο συμφέρον και όφελος της πολυεθνικής επιχείρησης (Aulakh & Kotabe, 1997). Όλο 

και περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους που 

χαρακτηρίζονται από χαμηλό αριθμό ανταγωνιστών οι οποίοι συναγωνίζονται μεταξύ τους και 

έρχονται αντιμέτωποι σε αρκετές διεθνείς αγορές. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος κλάδος 

παρουσιάζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης σε παγκόσμιο επίπεδο δηλ. διακρίνεται από την 

ολιγοπωλιακή δραστηριότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων που υπερβαίνει το στενό 

χαρακτήρα των τοπικών αγορών και επεκτείνεται στο διεθνές προσκήνιο (Hill et al., 1990).
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Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των εταιριών υποδηλώνει ότι η πολυεθνική επιχείρηση διαθέτει 

την ικανότητα να επηρεάσει την λειτουργία των ανταγωνιστών της και να επιδράσει στην 

απόδοσή τους όχι μόνο άμεσα αλλά και έμμεσα στις διεθνείς αγορές όπου έχει επεκτείνει τις 

δραστηριότητές της. Ταυτόχρονα, η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης καθορίζεται 

συλλογικά από την απόδοσή της στις επιμέρους διεθνείς αγορές. Εάν η πολυεθνική επιχείρηση 

επιθυμεί να επιτύχει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων της σε παγκόσμια 

κλίμακα έπεται ότι πρέπει να διαθέτει και το ανάλογο επίπεδο ελέγχου απέναντι στις 

επιχειρηματικές της μονάδες, συντονίζοντας από κοινού την λειτουργία τους. Η διοίκηση της 

συγκεκριμένης πολυεθνικής επιχείρησης θα διαμορφώσει στον στρατηγικό προγραμματισμό των 

λειτουργιών της παραγωγής, του marketing, του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και του 

ανθρωπίνου δυναμικού σε όλες τις θυγατρικές επιχειρήσεις που διαθέτει στις αλλοδαπές χώρες 

(Kim & Hwang, 1992). Οι διαφορετικοί και αντικρουόμενοι, σε πολλές περιπτώσεις, 

στρατηγικοί στόχοι μεταξύ των συμβαλλομένων μερών καθιστούν αναποτελεσματικές τις 

στρατηγικές εισόδου συμβασιακού χαρακτήρα να εξασφαλίζουν την επίτευξη υψηλού βαθμού 

συγκέντρωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών. Συνεπώς, προκειμένου να διασφαλιστεί ο 

στρατηγικός συντονισμός των λειτουργιών της πολυεθνικής επιχείρησης απαιτείται η επιλογή 

των στρατηγικών επέκτασης επενδυτικού χαρακτήρα, που διασφαλίζουν στην διοίκηση της 

εταιρίας υψηλότερο βαθμό ελέγχου των μονάδων της στις διεθνείς αγορές (Aulakh & Kotabe 

1997, Hilletal. 1990).

❖ Πανκόσιιιες Στρατηνικέα Συνέοηεζ (Global Strategic Svnereies)

Η επίτευξη συνεργιών μεταξύ των λειτουργικών τμημάτων και των επιχειρηματικών μονάδων 

της πολυεθνικής επιχείρησης αποτελεί έναν από του βασικούς στόχους της διαδικασία του 

στρατηγικού σχεδιασμού. Ως συνέργια (synergy) ορίζεται η διαδικασία της αξιοποίησης και του 

συντονισμού των ικανοτήτων και δυνατοτήτων κάθε επιχειρηματικής μονάδας με τέτοιο τρόπο 

ώστε το τελικό συνολικό αποτέλεσμα (κερδοφορία, απόδοση επενδυμένων περιουσιακών 

στοιχείων) για την πολυεθνική επιχείρηση να είναι ανώτερο από το άθροισμα των επιμέρους 

αποδόσεων της λειτουργίας κάθε διεθνούς μονάδας (Hunger & Wheelen, 1996). Η επίτευξη 

στρατηγικών συνεργιών σε παγκόσμιο επίπεδο επιτυγχάνεται όταν οι επιχειρησιακοί πόροι της 

πολυεθνικής επιχείρησης διαμοιράζονται ή χρησιμοποιούνται από κοινού με απόλυτη 

αξιοποίηση και κατάλληλη εκμετάλλευσή τους από την διοίκηση της εταιρίας. Οι επιχειρησιακοί 

πόροι αναφέρονται στις συγκεκριμένες ικανότητες παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης και 

marketing που διαθέτει η πολυεθνική επιχείρηση (Kim & Hwang, 1992).
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Η επίτευξη στρατηγικών συνεργιών έχει θετική επίδραση στην κερδοφορία της πολυεθνικής 

επιχείρησης και συσχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη καινοτόμων ικανοτήτων και με αντίστοιχη 

μείωση στο παραγωγικό κόστος. Οι κυριότερες μορφές συνεργιών είναι αυτές που σχετίζονται 

με τον χώρο του marketing, της παραγωγής, της διοίκησης και της επιμελητείας παραλαβής και 

αποθήκευσης υλικών (logistics). Η χρήση κοινών καναλιών διανομής, προσωπικού πωλήσεων, 

πρώτων υλών, χώρου παραγωγής και αποθήκευσης, διοικητικού προσωπικού αλλά και η 

μεταφορά της τεχνογνωσίας στις επιχειρηματικές μονάδες της πολυεθνικής εταιρίας ενισχύουν 

την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων λειτουργιών ενώ, παράλληλα, αποτελούν πηγές 

συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αποτέλεσμα της επίτευξης στρατηγικών συνεργιών 

είναι η εμφάνιση οικονομιών κλίμακας μεταξύ των παραγωγικών μονάδων της επιχείρησης 

(Hunger & Wheelen, 1996). Οι συγκεκριμένες συνέργιες δεν παρουσιάζονται αυτόματα αλλά, 

αντιθέτως, είναι το αποτέλεσμα όχι μόνο της ανάπτυξης και της υλοποίησης των προγραμμάτων 

αναδιοργάνωσης και ενίσχυσης των λειτουργικών τμημάτων ή των επιχειρηματικών μονάδων 

της πολυεθνικής εταιρίας αλλά. Επιπλέον, αποτελούν προϊόν της εταιρικής κουλτούρας και 

φιλοσοφίας (Kim & Hwang, 1992). Προκειμένου, η πολυεθνική επιχείρηση να επιτύχει την 

εμφάνιση συνεργιών μεταξύ των διεθνών μονάδων της και κατ' επέκταση να εκμεταλλευθεί 

προς όφελος της τις σχετικές οικονομίες κλίμακας απαιτείται η υλοποίηση στρατηγικών 

επέκτασης που παρέχουν μεγαλύτερο επίπεδο ελέγχου και συντονισμού των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων. Συνεπώς, οι στρατηγικές των άμεσων ξένων επενδύσεων θεωρούνται ως η 

αποτελεσματικότερη κατηγορία στρατηγικών διεθνοποίησης για την επίτευξη επιχειρησιακών 

συνεργιών μεταξύ των λειτουργιών της πολυεθνικής επιχείρησης στις διεθνείς αγορές 

(Contractor & Kundu 1998, Hill et al. 1990).

❖ Στρατηγική Διαφοροποίησης Προϊόντος (Global Differentiation Strategy)

Η στρατηγική της προϊοντικής διαφοροποίησης συνίσταται στην δημιουργία ενός και 

μοναδικού στο είδος του προϊόν (ή υπηρεσία) ικανό να προβάλλει την πολυεθνική επιχείρηση 

στο καταναλωτικό κοινό (Hunger & Wheelen, 1996). Η στρατηγική αυτή προτείνει την 

προσφορά προϊόντων μεγαλύτερης αξίας έναντι των ανταγωνιστών. Τα συγκεκριμένα προϊόντα 

είναι δύσκολο να αντιγραφούν ή να υποκατασταθούν και συνήθως έχουν υψηλή τιμή αγοράς. Η 

επιχείρηση επιλέγει ένα ή περισσότερα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία 

αξιολογούνται πολύ θετικά από τους αγοραστές και επικεντρώνει όλες τις προσπάθειες της να 

ανταποκριθεί στις δεδομένες απαιτήσεις από τους καταναλωτές. Η ανταμοιβή της μοναδικότητας 

στην ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών είναι η δυνατότητα να διαθέτει το προϊόν ή 

την υπηρεσία σε αυξημένη τιμή (Ευθύμογλου, 1990).
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Η στρατηγική της διαφοροποίησης είναι δυνατόν να εφαρμοστεί με πολλούς τρόπους όπως 

είναι η απόκτηση και εξάπλωση της φήμης της επιχείρησης, η υπεροχή στην ποιότητα του 

προϊόντος ή των προσφερομένων υπηρεσιών, οι τεχνολογικές καινοτομίες κ.α. (Aulakh & 

Kotabe, 1997). Όπως αναφέρθηκε, η διαφοροποίηση του προϊόντος συνοδεύεται από την 

προσφορά του σε υψηλότερη τιμή σε σχέση με το επίπεδο της ποιότητάς του, ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις είναι δυνατόν και η υψηλή τιμή και η μοναδικότητα του προϊόντος να επιτευχθούν 

ταυτόχρονα. Η πολυεθνική επιχείρηση που έχει επιτύχει και διατηρεί την στρατηγική 

διαφοροποίησης των προϊόντων της, συνήθως, έχει οικονομική απόδοση μεγαλύτερη από τον 

μέσο όρο των υπόλοιπων επιχειρήσεων. Επιπλέον, ο υψηλός βαθμός διαφοροποίησης του 

προϊόντος λειτουργεί ως φραγμός εισόδου στην αγορά για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Οι 

νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στο βιομηχανικό κλάδο προκειμένου να ανταγωνιστούν 

αποτελεσματικά θα πρέπει να αναπτύξουν αντίστοιχα συγκριτικά πλεονεκτήματα (Hunger & 

Wheelen 1996).

Σύμφωνα με την θεωρία του κόστους των συναλλαγών, η δημιουργία προϊόντων που 

ανταποκρίνονται με μοναδικό τρόπο στις συγκεκριμένες απαιτήσεις των καταναλωτών της 

αλλοδαπής χώρας απαιτεί την συλλογή σημαντικών πληροφοριών και γνώσεων από την τοπική 

εγχώρια αγορά. Οι δεδομένες πληροφοριακές απαιτήσεις καλύπτονται διαμέσου της 

συνεργασίας της πολυεθνικής επιχείρησης με έναν ή περισσότερους τοπικούς εταίρους 

(Anderson & Gatignon, 1986). Εντούτοις, η διεθνής επιχείρηση που έχει αναπτύξει υψηλό 

βαθμό διαφοροποίησης των προϊόντων της στην αλλοδαπή χώρα διατρέχει τον κίνδυνο να 

δημιουργήσει έναν σημαντικό ανταγωνιστή εφόσον η αλλοδαπή συμβαλλόμενη εταιρία 

αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να παράγει και να εισάγει στις διεθνείς αγορές 

προϊόντα ανταγωνιστικά με αυτά της πολυεθνικής επιχείρησης. Συνεπώς, το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα της διαφοροποίησης των προϊόντων παύει να υφίσταται με συνέπειες και στην 

μελλοντική της κερδοφορία της διεθνούς εταιρίας. Προκειμένου να αποφευχθούν οι παραπάνω 

δυσάρεστες επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης απαιτείται στρατηγικός 

συντονισμός και έλεγχος των λειτουργικών δραστηριοτήτων της (Aulakh & Kotabe, 1997). Ο 

κατάλληλος βαθμός συντονισμού επιτυγχάνεται με την εσωτερίκευση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών εκ μέρους της διεθνούς εταιρίας. Οι στρατηγικές διεθνούς επέκτασης επενδυτικού 

χαρακτήρα διασφαλίζουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της προϊοντικής διαφοροποίησης που 

κατέχει η πολυεθνική επιχείρηση (Agarwal & Ramaswami, 1992). Πλήθος εμπειρικών ερευνών 

αποδεικνύουν την θετική συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στον βαθμό διαφοροποίησης των 

προϊόντων της επιχείρησης και στην υλοποίηση άμεσων ξένων επενδύσεων στην αγορά της 

αλλοδαπής χώρας (Aulakh & Kotabe 1997, Kogut & Singh 1998).
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❖ Διεθνή Στρατηγικά Κίνητρα (Global Strateeic Motivations)

Οι πολυεθνικές εταιρίες καθώς διευρύνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στις 

διεθνείς αγορές, διεισδύοντας σε αλλοδαπές χώρες, είναι δυνατόν να υποκινούνται από 

στρατηγικούς στόχους που υπερβαίνουν τις ατομικές επιδιώξεις κάθε επιχειρηματικής μονάδας 

και επεκτείνονται σε γενικότερους σκοπούς και στόχους που αφορούν την οργάνωση στην 

ολότητά της. Η επέκταση των πολυεθνικών επιχειρήσεων, με δεδομένο το έντονα ανταγωνιστικό 

επιχειρησιακό περιβάλλον, υποκινείται από στρατηγικούς παράγοντες που εκτείνονται πέρα από 

την πρόθεση μεγιστοποίησης της οικονομικής απόδοσης της επιχειρηματικής μονάδας που 

λειτουργεί σε μια συγκεκριμένη αλλοδαπή χώρα. Οι βασικότεροι λόγοι που οδηγούν την 

διοίκηση της πολυεθνικής επιχείρησης να θυσιάσει το οικονομικό συμφέρον των επιμέρους 

διεθνών μονάδων που διαθέτει στον βωμό της συνολικής εταιρικής απόδοσης και 

ανταγωνιστικότητας είναι οι ακόλουθοι (Kim & Hwang, 1992):

α) Πρόσβαση σε πλουτοπαραγωγικές πηγές (Strategic sourcing site). Οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις σε χώρες που διαθέτουν υψηλό επίπεδο επιχειρηματικού κινδύνου είναι δυνατόν να 

δικαιολογούνται από την ύπαρξη συγκεκριμένων πρώτων υλών και υλικών που θεωρούνται 

απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας της πολυεθνικής επιχείρησης. Η 

διασφάλιση της προμήθειας των πρώτων υλών και ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών 

αποτελούν κίνητρα για την καθετοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών στην αλλοδαπή 

χώρα (Mutinelli & Piscitello, 1998).

β) Προστασία απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό (Attacking global competitors). Η

είσοδος στην αλλοδαπή χώρα είναι δυνατόν να συσχετίζεται με την δημιουργία εμποδίων 

εισόδου στην τοπική αγορά. Οι νεοεισερχόμενες εταιρίες προκειμένου να διεισδύσουν στην 

συγκεκριμένη χώρα είναι υποχρεωμένες να διαθέσουν επιχειρησιακούς πόρους και να 

δεσμεύσουν σημαντικά κεφάλαια ώστε να είναι ικανές να ανταγωνισθούν με 

αποτελεσματικότητα (Aulakh & Kotabe 1997, Χατζηδημητρίου 1997).

γ) Ανάπτυξη βάσεων μελλοντικής επέκτασης (Strategic outpost for future expansion). H 

αγορά της αλλοδαπής χώρας μπορεί να θεωρηθεί ως ορμητήριο για την πολυεθνική επιχείρηση 

προκειμένου να επεκταθεί σε άλλες γειτονικές χώρες που διαθέτουν παρόμοιες επιχειρησιακές 

πρακτικές ή που χαρακτηρίζονται από σχετική ομοιότητα στην πολιτισμική τους κουλτούρα.

Οι στρατηγικές υποκίνησης προϋποθέτουν τον αποτελεσματικό συντονισμό των διαφόρων 

λειτουργιών και δραστηριοτήτων της πολυεθνικής επιχείρησης. Η εναρμόνιση των στρατηγικών 

στόχων και των πολιτικών κατευθύνσεων κάθε επιχειρηματικής μονάδας με βάση την εταιρική 

στρατηγική (corporate policy) πραγματοποιείται με την επιλογή της κατηγορίας των 

στρατηγικών διεθνούς επέκτασης επενδυτικού χαρακτήρα (Kim & Hwang, 1992).
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2.6.3. Παράγοντες Συναλλαγών

Η διασφάλιση της επιχειρησιακής τεχνογνωσίας και των πνευματικών δικαιωμάτων της 

πολυεθνικής επιχείρησης αποτελεί μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις επιτυχούς διείσδυσης 

στις διεθνείς αγορές. Ιδιαίτερα, όταν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης βασίζεται 

στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών μεθόδων, η προστασία του περιεχομένου 

της συγκεκριμένης τεχνογνωσίας θα πρέπει να αποτελεί την μέγιστη προτεραιότητα για την 

διοίκηση της πολυεθνικής εταιρίας (Hill et al, 1990). Σύμφωνα με την θεωρία του κόστους των 

συναλλαγών, ο συμβασιακός κίνδυνος καθιστά προβληματική την διαδικασία μεταφοράς και 

μεταβίβασης της επιχειρησιακής τεχνογνωσίας στα συμβαλλόμενα εταιρικά μέλη (Aulakh & 

Kotabe, 1997). Το περιεχόμενο της τεχνογνωσίας σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της συμβασιακής σχέσης μεταξύ της πολυεθνικής επιχείρησης και των αλλοδαπών εταίρων 

καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο επιλογής της βέλτιστης στρατηγικής επέκτασης για 

την δεδομένη τοπική αγορά.

❖ Λζία T7ic Επιγειοησιακής Τεγνοννωσίας (Value of Firm - Specific Know-How)

Η θεωρία του κόστους των συναλλαγών και η θεωρία της εσωτερίκευσης τονίζουν την 

σημασία των επιχειρησιακών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που κατέχουν οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διεθνή χώρο. Το επίπεδο της επιχειρησιακής 

τεχνογνωσίας είναι δυνατόν να αποτελέσει πηγή συγκριτικού πλεονεκτήματος, ιδιαίτερα όταν οι 

απαιτήσεις των καταναλωτών για καινοτομία, ασφάλεια, ποιότητα και ποικιλία είναι 

περισσότερο έντονες στην σημερινή πραγματικότητα από ότι συνέβαινε να είναι στο παρελθόν 

(Hill et al., 1990). Η πολυεθνική επιχείρηση έχει την δυνατότητα διαμέσου των στρατηγικών 

συμβασιακού χαρακτήρα να παραχωρήσει το δικαίωμα χρήσης της τεχνολογίας και της 

τεχνογνωσίας της σε κάποια αλλοδαπή εταιρία και να αμείβεται με βάση ένα σταθερό ποσοστό 

επί των πωλήσεων της. Πρωτύτερα ωστόσο η πολυεθνική εταιρία θα πρέπει να έχει 

αντισταθμίσει τις αναμενόμενες οικονομικές ωφέλειες που προέρχονται από την μεταβίβαση 

των συγκεκριμένων δικαιωμάτων απέναντι στον επιχειρησιακό κίνδυνο που διατρέχει να 

εκμεταλλευθεί η συμβαλλόμενη επιχείρηση το περιεχόμενο της τεχνογνωσίας για την 

εξυπηρέτηση δικών της προσωπικών συμφερόντων. Αν και ο σχετικός κίνδυνος μπορεί να 

περιοριστεί από τους συμβασιακούς όρους της συμφωνίας, εντούτοις η περιορισμένη 

ορθολογικότητα και η καιροσκοπική συμπεριφορά που χαρακτηρίζει τις ενέργειες των 

συμβαλλομένων μερών καθιστά πρακτικά αδύνατη την προστασία των συγκεκριμένων 

επιχειρησιακών δικαιωμάτων (Anderson & Gatignon, 1986).
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Σύμφωνα με τους Hill et al. (1990), όσο μεγαλύτερη είναι η αξία της τεχνογνωσίας που 

κατέχει η πολυεθνική επιχείρηση, και συνεπώς τόσο υψηλότερες είναι και οι αναμενόμενες 

αποδόσεις από την αξιοποίησή της, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα ότι η συμβαλλόμενη 

τοπική επιχείρηση θα εκμεταλλευθεί την συγκεκριμένη τεχνολογία και θα επωφεληθεί σε 

προσωπικό επίπεδο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το σχετικό συναλλακτικό κόστος θεωρείται 

αρκετά υψηλό. Το υψηλό κόστος της συναλλαγής επιβάλλει την εσωτερίκευση των λειτουργιών 

της πολυεθνικής επιχείρησης με την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων της στην αλλοδαπή 

χώρα. Η αξία της επιχειρησιακής τεχνογνωσίας συσχετίζεται θετικά με την εφαρμογή μεθόδων 

εισόδου που παρέχουν την δυνατότητα υψηλού βαθμού ελέγχου, και συνεπώς, και με την 

επιλογή της υιοθέτησης στρατηγικών επέκτασης επενδυτικού χαρακτήρα (Kim & Hwang, 1992).

❖ Δυνατότητα Κωδικοποίησης της Επιχειρησιακής Τεχνογνωσίας (Tacit Know-How)

Το περιεχόμενο της επιχειρησιακής τεχνογνωσίας είναι δυνατόν να διαφοροποιηθεί σε δύο 

επιμέρους τμήματα: στο μέρος της τεχνολογίας που είναι δυνατόν να περιγραφθεί διαμέσου 

τυποποιημένων διαδικασιών και να μεταφερθεί αυτούσιο εντός και εκτός των επιχειρησιακών 

ορίων και σε εκείνο το τμήμα που χαρακτηρίζεται από την σχετική αδυναμία απεικόνισης και 

περιγραφής του με συγκεκριμένο τρόπο (Mutinelli & Piscitello, 1998). Η τεχνογνωσία δεν 

εκφράζεται μόνο διαμέσου των επίσημων σχεδίων και προγραμμάτων που υφίστανται εντός της 

επιχείρησης αλλά βρίσκεται πολύ περισσότερο ενσωματωμένη στις ικανότητες του ανθρώπινου 

δυναμικού και στις καθημερινές παραγωγικές λειτουργίες και δραστηριότητες. Συνεπώς, η 

διαδικασία της μεταφοράς του τεχνολογικού περιεχομένου στις συμβαλλόμενες τοπικές 

επιχειρήσεις διέπεται από σημαντικές δυσκολίες. Η επιτυχής μεταβίβασης της τεχνογνωσίας 

απαιτεί κάτι περισσότερο από την απλή παραχώρηση των συγκεκριμένων τεχνολογικών σχεδίων 

και πνευματικών δικαιωμάτων, απαιτεί την μεταφορά των ιδιαίτερων ικανοτήτων που έχουν 

αναπτυχθεί στην επιχείρηση διαμέσου της εμπειρικής ενασχόλησης και μάθησης (Hill et al., 

1990).

Η κατηγορία των στρατηγικών διεθνούς επέκτασης επενδυτικού χαρακτήρα παρέχουν στην 

πολυεθνική επιχείρηση την δυνατότητα να εσωτερικεύσει τις λειτουργίες της στην αλλοδαπή 

αγορά καθιστώντας αποτελεσματικότερη την μεταφορά της τεχνογνωσίας εντός των 

επιχειρησιακών ορίων. Επομένως, η διεθνής επιχείρηση διαθέτει την ικανότητα να αξιοποιήσει 

κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό της βασιζόμενη στις προϋπάρχουσες επιχειρησιακές γνώσεις 

και τεχνολογικές ικανότητες που έχουν σταδιακά αναπτυχθεί διαμέσου της έρευνας και 

ανάπτυξης αλλά και λόγω της διαθέσιμης εμπειρίας (Anderson & Gatignon 1986, Hill et al. 

1990, Kim & Hwang 1992).
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2.7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Το εννοιολογικό μοντέλο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι δεδομένες προσδιοριστικές 

μεταβλητές καθορίζουν και επηρεάζουν την μορφή των στρατηγικών εισόδου που καλείται να 

υιοθετήσει η πολυεθνική επιχείρηση καθώς επεκτείνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της 

στις διεθνείς αγορές. Εντούτοις, το συγκεκριμένο μοντέλο δεν περιγράφει τις σχέσεις 

αλληλεπίδρασης που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν μεταξύ των προσδιοριστικών 

μεταβλητών. Η κάθε μεταβλητή δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από το επιχειρησιακό περιβάλλον 

και συνεπώς βρίσκεται σε έντονη σχέση αλληλεπίδρασης με τους υπόλοιπους παράγοντες 

προκειμένου να διαμορφώσουν από κοινού την συνολική εικόνα για τις ικανότητες της 

πολυεθνικής επιχείρησης (ενδογενείς μεταβλητές) αλλά και για τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

χαρακτηρίζουν την αγορά της αλλοδαπής χώρας (εξωγενείς μεταβλητές) (Agarwal & 

Ramaswami, 1992).

Μεγαλύτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις στρατηγικές επέκτασης που εφαρμόζουν οι 

επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών. Μεταξύ του χώρου των 

παραγωγικών επιχειρήσεων και των εταιριών παροχής υπηρεσιών υφίστανται ορισμένες 

σημαντικές διαφορές που ασκούν καταλυτική επίδραση στον τρόπο επιλογής της βέλτιστης 

στρατηγικής επέκτασης για την είσοδο στην τοπική αγορά μιας ξένης χώρας (Erammilli & Rao, 

1990). Επιπλέον, ο τομέας των υπηρεσιών δεν εμφανίζει ομοιογένεια στην σύνθεση και στα 

συμβατικά χαρακτηριστικά του και συνεπώς απαιτείται προσεκτική διερεύνηση του 

συγκεκριμένου κλάδου προτού προχωρήσουμε στην γενίκευση των συμπερασμάτων μας.

Αν και τα αποτελέσματα που παραθέτουμε βασίζονται σε εμπειρικές έρευνες που 

επιβεβαιώνουν την ισχύ τους στον χώρο των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ωστόσο 

θα πρέπει να ερμηνευθούν με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που χαρακτήριζαν την διεξαγωγή της 

κάθε μελέτης. Απαιτείται, λοιπόν, περαιτέρω ερευνητική προσπάθεια προκειμένου να 

επαληθευθεί η συσχέτιση μεταξύ των προσδιοριστικών μεταβλητών - παραγόντων του 

εννοιολογικού μοντέλου που παραθέσαμε και των συγκεκριμένων στρατηγικών επέκτασης. Η 

επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του συγκεκριμένου μοντέλου διεθνοποίησης 

αποτελεί ζήτημα εμπειρικής έρευνας και μελέτης. Πέρα από τις οποιεσδήποτε αδυναμίες και 

περιορισμούς του εννοιολογικού μοντέλου θα πρέπει να σημειώσουμε την συμβολή του στον 

τρόπο ερμηνείας της διαδικασίας επιλογής στρατηγικών επέκτασης των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων της πολυεθνικής επιχείρησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο χώρος της επιχειρησιακής στρατηγικής ασχολείται με την διαδικασία λήψης των 

κατάλληλων διοικητικών αποφάσεων προκειμένου να προσαρμοστεί η επιχείρηση απέναντι στις 

απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος με τον πλέον βέλτιστο και αποτελεσματικό τρόπο. Η 

διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την εναρμόνιση των επιχειρησιακών ικανοτήτων σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του περιβάλλοντος και γενικότερα την ευθυγράμμιση ή τον συντονισμό όλων των 

διαδικασιών με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία της επιχείρησης (Schniederjans & 

Hoffman, 1992). Η επέκταση της επιχείρησης στο διεθνή οικονομικό χώρο, προκειμένου η 

επιχείρηση να διεισδύσει στην τοπική αγορά μιας αλλοδαπής χώρας, αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες στρατηγικές αποφάσεις για την διοίκηση της εταιρίας. Η λήψη της απόφασης 

για την άριστη επιλογή της στρατηγικής διεθνούς επέκτασης - στα πλαίσια των εφικτών 

επιλογών που είναι διαθέσιμες - επηρεάζεται από την αυξημένη πολυπλοκότητα του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και καθορίζεται από τις ιδιαίτερες οργανωσιακές δυνάμεις και αδυναμίες που 

διέπουν την δομή της επιχείρησης (Min & Melachrinoudis, 1996).

Προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον ορθολογικό χαρακτήρα των διοικητικών 

στρατηγικών αποφάσεων εφαρμόζονται κατάλληλες τεχνικές επιλογής και ελέγχου για την 

απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών αλλά και για την αξιολόγηση των επιχειρησιακών 

αποτελεσμάτων (Lee, 1972, ρ.7). Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί αρκετά 

υποδείγματα - μοντέλα με σκοπό την υποστήριξη της διοίκησης μιας επιχείρησης στη 

διαδικασία του σχεδιασμού και της ανάλυσης των πολλαπλών σχέσεων, τάσεων και συνθηκών 

που εμφανίζονται στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον (Schniederjans & Hoffman, 1992). 

Στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η ανάπτυξη, παρουσίαση και ανάλυση ενός 

ποσοτικού υποδείγματος για την επιλογή της πλέον κατάλληλης στρατηγικής διεθνούς 

επέκτασης για μια επιχείρηση που επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην 

αγορά μιας αλλοδαπής χώρας.
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3.2. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Με τον όρο Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (Quantitative 

Analysis for Business Decisions) εννοούμε το σύνολο εκείνων των τεχνικών λήψης αποφάσεων, 

οι οποίες βασίζονται στην επιστημονική προσέγγιση για την επίλυση διοικητικών προβλημάτων. 

Ειδικότερα, αναφερόμαστε σε τεχνικές που χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα, για να 

περιγράφουν τη λειτουργία ενός συστήματος και τα οποία είναι σε θέση να συνδράμουν στη 

βελτίωση της λειτουργίας του (Οικονόμου & Γεωργίου, 1999, σελ. 15). Η διοίκηση κάθε 

επιχείρησης ή οργανισμού λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν προβλήματα προερχόμενα από 

διάφορες λειτουργικές περιοχές της Διοίκησης των επιχειρήσεων, όπως π.χ. προβλήματα 

προγραμματισμού ανθρωπίνων πόρων, χρηματοοικονομικής διοίκησης, marketing, διοίκησης 

παραγωγής κ.α. Η λήψη των αποφάσεων μπορεί βεβαίως να γίνει κατά τρόπο εμπειρικό με βάση 

την πείρα και τη διαίσθηση των διευθυντικών στελεχών, τους κανονισμούς της επιχείρησης και 

την αποκτηθείσα εμπειρία από ανάλογα προβλήματα. Εντούτοις, η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων μπορεί να διευκολυνθεί σημαντικά από τη συστημική προσέγγιση, η οποία 

χρησιμοποιεί το κατάλληλο για κάθε περίπτωση μοντέλο. Ως μοντέλο (model) θεωρούμε μια 

αναπαράσταση ή απεικόνιση των σημαντικών χαρακτηριστικών ενός συστήματος, διαμέσου της 

οποίας μπορούμε με ευχέρεια να το αναλύσουμε (Οικονόμου & Γεωργίου, 1999, σελ. 17).

Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων, που βασίζεται στη συστημική προσέγγιση με τη χρήση 

του κατάλληλου μοντέλου, εκτός από την περιγραφή του συστήματος, την πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς του και τον έλεγχο λειτουργίας του, αναζητά απαντήσεις που αφορούν στην 

βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. Η βελτιστοποίηση είναι συνυφασμένη με ένα ή 

περισσότερα κριτήρια απόδοσης. Η βέλτιστη λύση είναι εκείνη που μεγιστοποιεί ή 

ελαχιστοποιεί την τιμή του κριτηρίου απόδοσης, το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό κάθε 

φορά και εξαρτάται άμεσα από το εξεταζόμενο πρόβλημα. Ως διαδικασία βελτιστοποίησης 

ορίζεται η ενέργεια εντοπισμού της βέλτιστης λύσης διαμέσου των μαθηματικών μοντέλων. Η 

διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος για την λήψη της βέλτιστης απόφασης ακολουθεί μια 

διατεταγμένη ακολουθία βημάτων, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την επίλυση ενός 

μαθηματικού μοντέλου, το οποίο είναι σε θέση να περιγράφει ικανοποιητικά εκείνα τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του συστήματος που θεωρούνται σημαντικά για την λήψη της 

απόφασης (Οικονόμου & Γεωργίου, 1999, σελ. 18).
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Η αυξανόμενη έμφαση που αποδίδεται στην διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι το 

σωρευτικό αποτέλεσμα της προόδου της τεχνολογίας, της διαρκώς αυξανόμενης 

πολυπλοκότητας και αβεβαιότητας του εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και της βελτίωσης των 

ικανοτήτων των ατόμων που είναι επιφορτισμένα με το έργο της λήψης των διοικητικών 

αποφάσεων (Lee, 1972, ρ.7). Η μοντελοποίηση όχι μόνο υποστηρίζει τη λήψη της τελικής 

απόφασης αλλά βοηθάει το διοικητικό στέλεχος στην προσπάθειά του να απαντήσει στα βασικά 

ερωτήματα της διαδικασίας, που αφορούν στο σαφή προσδιορισμό του προβλήματος, στις 

εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν, στην αξιολόγησή τους, καθώς επίσης και στα σημεία εκείνα 

που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Να σημειωθεί, το γεγονός ότι σε όλα τα βήματα της διαδικασίας λαμβάνονται υπόψη η 

εμπειρία των διοικητικών στελεχών και άλλοι ποιοτικοί παράγοντες που, αν και είναι σε μεγάλο 

βαθμό υποκειμενικοί, αποτελούν σημαντικά στοιχεία της τελικής απόφασης. Βέβαια, οι 

ποσοτικές μέθοδοι στηρίζονται στα αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται και στη 

συνέχεια εφαρμόζονται στη φάση επίλυσης του μοντέλου, για να οδηγήσουν σε μια βέλτιστη 

λύση (Οικονόμου & Γεωργίου, 1999, σελ. 22).

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, που πρέπει να αποκτήσει το διοικητικό στέλεχος, που 

συμμετέχει σε μια ομάδα λήψης αποφάσεων με τη χρήση των ποσοτικών μεθόδων, είναι η 

ικανότητα αναγνώρισης και εφαρμογής της πλέον κατάλληλης μεθόδου για την επίλυση του 

προβλήματος που εξετάζει. Η αξιοποίηση των τεχνικών της επιχειρησιακής έρευνας 

επιταχύνεται από την συνεχή ανάπτυξη της πληροφοριακής τεχνολογίας αλλά δεν υποκαθιστά 

την διαίσθηση και την εμπειρία των στελεχών κατά την διαδικασία της λήψης διοικητικών 

αποφάσεων. Στόχος της σύγχρονης τεχνολογίας είναι η ενίσχυση της κρίσης και ο εμπλουτισμός 

των ικανοτήτων του διοικητικού στελέχους (Lee, 1972, ρ.7). Η επιχειρησιακή έρευνα 

χρησιμοποιείται στους περισσότερους οργανισμούς μεταξύ των οποίων και σε εμπορικές και 

βιομηχανικές επιχειρήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, 

νοσοκομειακά ιδρύματα κ.α. (Hillier & Lieberman, 1985, σελ. 17).
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3.3. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η διεθνοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης εντάσσεται στα 

πλαίσια της επίτευξης συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων. Η απόφαση της επιχείρησης για την 

επιλογής της χώρας, όπου θα επεκτείνει τις παραγωγικές της δραστηριότητες, εντάσσεται στην 

πραγματοποίηση των στρατηγικών της στόχων. Η επιλογή αυτή όταν γίνεται σε εθνικό επίπεδο 

ήδη εμπεριέχει ένα αρκετά σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας, ο οποίος καθίσταται εντονότερος 

όταν η επιλογή του τόπου εγκατάστασης γίνεται σε διεθνές επίπεδο. Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση, ο αριθμός των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία λήψης 

απόφασης από τα αρμόδια στελέχη αυξάνεται δραστικά, καθώς τώρα υπεισέρχονται παράγοντες 

που απορρέουν από τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αν οι παράγοντες αυτοί 

αγνοηθούν στη διαδικασία της επιλογής, τότε η τελική απόφαση είναι δυνατόν να μην είναι η 

πλέον κατάλληλη και οι συνέπειες να είναι δυσμενείς, όχι μόνο για το συγκεκριμένο εγχείρημα, 

αλλά και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στις διεθνείς αγορές όπως και για την 

συνολική χρηματοοικονομική της επίδοση (Χατζηδημητρίου & Γεωργίου, 1998).

Η θεωρία και οι εφαρμογές σε προβλήματα σχετικά με την επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης 

παραγωγικών μονάδων σε εθνικό επίπεδο έχουν γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη στην διάρκεια της 

τελευταίας τριακονταετίας. Μία εκτεταμένη ανασκόπηση του θέματος μπορεί να βρεθεί στους 

Francis et al. (1983), Thizy et al. (1985) και Verter and Dincer (1995). Ωστόσο, ο αριθμός των 

μελετών που ενσωματώνουν τη διεθνή διάσταση του προβλήματος σε ένα ποσοτικό μοντέλο 

είναι σχετικά περιορισμένος. Οι μελέτες αυτές είναι δυνατόν να ταξινομηθούν σε τρεις ευρείες 

ομάδες ανάλογα με τη μεθοδολογία διαμόρφωσης και επίλυσης του ποσοτικού υποδείγματος. Η 

πρώτη ομάδα συμπεριλαμβάνει μοντέλα τα οποία συνήθως καταλήγουν σε υποδείγματα μεικτού 

- ακεραίου προγραμματισμού στα οποία επιχειρείται η βελτιστοποίηση μίας αντικειμενικής 

συνάρτησης που εκφράζει είτε συνολικό κόστος είτε συνολικά κέρδη. Στη δεύτερη ομάδα 

εισάγονται α) η αβεβαιότητα (στοχαστικότητα) της απόδοσης των επενδύσεων ή/και των τιμών 

πώλησης του προϊόντος σε αγορές διαφόρων χωρών που μπορούν να είναι ανεξάρτητες ή 

εξαρτημένες μεταξύ τους και β) η επίδραση των επιχειρηματικών κινδύνων μέσω της

* Η βιβλιογραφική και εμπειρική αναφορά της συγκεκριμένης ενότητας προέρχεται κατά κύριο λόγω από 
το άρθρο των Χατζηδημητρίου & Γεωργίου, «Η εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων βελτιστοποίησης 
πολλαπλών στόχων για την επιλογή χώρας εγκατάστασης στα Βαλκάνια», Τιμητικός τόμος ομότιμου 
καθηγητή Β. Σαρσέντη, 1998.
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διακύμανσης των συνολικών κερδών. Το υπόδειγμα που υιοθετείται, βασίζεται στην 

ελαχιστοποίηση μίας αντικειμενικής συνάρτησης της μορφής μέσου - διακύμανσης (mean 

variance model, Markowitz 1959). Στο υπόδειγμα αυτό η αντικειμενική συνάρτηση έχει τη 

μορφή Τ=£(π)-λν8τ(π), όπου π είναι τα συνολικά κέρδη και λ η παράμετρος μέτρησης της 

προδιάθεσης αποφυγής ανάληψης κινδύνων (risk aversion parameter) από την επιχείρηση. Στην 

τελευταία γενική ομάδα συμπεριλαμβάνονται μοντέλα πολλαπλών κριτηρίων, και ειδικότερα 

προγραμματισμού στόχων (goal programming) με τη χρήση προσδιοριστικών (deterministic) ή 

στοχαστικών (stochastic) υποδειγμάτων, στα οποία επιχειρείται ο συμβιβασμός αντικρουόμενων 

στόχων όπως για παράδειγμα το συνολικό κέρδος, ο κίνδυνος και τα άυλα οφέλη. Στον Πίνακα 

3.1 παρουσιάζονται τα κυρτότερα ποσοτικά υποδείγματα - μοντέλα που συσχετίζονται με το 

πρόβλημα της επιλογής χώρας εγκατάστασης σε διεθνές επίπεδο. Στη συνέχεια της ενότητας 

αυτής θα γίνει μία παρουσίαση των μοντέλων που διερευνούν την επιλογή τοποθεσίας 

εγκατάστασης σε μία ξένη χώρα με βάση τις τρεις κατηγορίες που περιγράφηκαν προηγουμένως.

3.3.1. Υποδείγματα Μεικτού - Ακέραιου Προγραμματισμού

Στην ομάδα αυτή ανήκουν οι μελέτες των Haug (1985, 1992) και Cohen and Lee (1989). 

Στην πρώτη εργασία, Haug (1985), παρουσιάζεται ένα προσδιοριστικό μοντέλο μεικτού 

ακεραίου (0-1) προγραμματισμού στο οποίο η βέλτιστη επιλογή χώρας εγκατάστασης 

επιτυγχάνεται μέσω του κριτηρίου της μεγιστοποίησης των συνολικών κερδών εκφρασμένων 

στο νόμισμα της μητρικής χώρας. Τα κέρδη προκύπτουν με την αφαίρεση από την παρούσα αξία 

των εσόδων, του κόστους παραγωγής, μεταφοράς, αρχικής επένδυσης, εργασίας, εκπαίδευσης 

προσωπικού και πρώτων υλών. Το υπόδειγμα αναφέρεται σε ένα προϊόν το οποίο είναι δυνατόν 

να παράγεται σε περισσότερες από μία χώρες και να διατίθεται σε ένα σύνολο αγορών, κατά τη 

διάρκεια ενός χρονικού ορίζοντα Κ ετών/χρονικών περιόδων. Οι μεταβλητές απόφασης 

καθορίζουν την τοποθεσία και το πλήθος των παραγωγικών μονάδων, το ύψος της παραγωγής 

και τα φορτία που θα αποστέλλονται σε κάθε αγορά, την απαραίτητη χρηματοδότηση, το 

απαιτούμενο προσωπικό και το κόστος εκπαίδευσης καθώς επίσης και τους προμηθευτές. 

Βασικές υποθέσεις του μοντέλου είναι η ύπαρξη αξιόπιστων προβλέψεων για τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και το μέγεθος της ζήτησης του προϊόντος στις αγορές-προορισμούς, 

η ύπαρξη εκτιμήσεων για την δυναμικότητα των παραγωγικών μονάδων και το λειτουργικό τους 

κόστος για όλες τις χρονικές περιόδους. Το υπόδειγμα δίνει την δυνατότητα διερεύνησης 

εναλλακτικών σεναρίων μέσω της ανάλυσης ευαισθησίας που μπορεί να διεξαχθεί αναφορικά με 

διάφορες παραμέτρους του, όπως π.χ. τις προβλέψεις ζήτησης και δυναμικότητας, τους
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κανονισμούς και τα κίνητρα των χωρών, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες κ.α. Το βασικότερο 

πλεονέκτημα της διαμόρφωσης αυτής είναι η πληθώρα των παραγόντων που λαμβάνονται 

υπόψη, χωρίς ο μεγάλος όγκος των λεπτομερειών να καθιστά την επίλυση του μοντέλου 

πρακτικά αδύνατη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΙ ΙΟ ΜΊΓΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ Μ ΕΘΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ \ΙΓΟΝΕΣ ΓΠΙΠΓΛΟ

Βασικές Κατηγορίες 
Ποσοτικών Υποδειγμάτων Συγγραφέας Κριτήριο Επιλογής 

Χώρας Εγκατάστασης

1. Υποδείγματα
Μεικτού - Ακέραιου
Προγραμματισμού

I) Haug (1985) Μεγιστοποίηση του 
συνολικού κέρδους

II) Haug (1992) Ελαχιστοποίηση του 
μέσου κόστους

III) Cohen & Lee 
(1989)

Μεγιστοποίηση των 
συνολικών κερδών

2. Υποδείγματα
Μέσου Διακύμανσης

I) Hanink (1985)
Μεγιστοποίηση της 

αναμενόμενης απόδοσης 
της επένδυσης (ROI)

11) Hodder & Jucker 
(1985)

Μεγιστοποίηση της 
αντικειμενικής συνάρτησης 

[ V= Ε(π) - λχΆΓ(π) \

III) Hodder & Dincer 
(1986)

Μεγιστοποίηση της 
αντικειμενικής συνάρτησης 

| V= Ε(π) - λνπε(π) |

3. Υποδείγματα 
Πολλαπλών Κριτηρίων

I) Schniederjans & 
Hoffman (1992)

Ελαχιστοπο ίηση των 
αποκλίσεων από τις τιμές - 

στόχους των ΚΠΕ

II) Melachrinoudis & 
Min (1996)

Μεγιστοποίηση κέρδους 
Ελαχιστοποίηση κινδύνου 

Μεγιστοποίηση άυλων 
επιχειρηματικών ωφελειών

III) Hajidimitriou & 
Georgiou (1997)

Μεγιστοποίηση κέρδους 
Ελαχιστοποίηση κινδύνου 

Ελαχιστοποίηση συνολικού 
κόστους εγκατάστασης

IV) Hajidimitriou & 
Georgiou (1999a)

Μεγιστοποίηση κέρδους 
Ελαχιστοποίηση του κόστους 

χρη ματοδότησης 
Ελαχιστοποίηση κινδύνου
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Το άρθρο Haug (1992) επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας που επιθυμούν 

να μεταφέρουν την παραγωγική τους δραστηριότητα σε άλλη χώρα. Στην εργασία 

αναπτύσσονται συναρτήσεις κόστους παραγωγής στις οποίες σημαντικό ρόλο παίζουν οι 

μαθησιακές καμπύλες. Ειδικότερα, οι συναρτήσεις αυτές στηρίζονται σε κατηγοριοποίηση των 

παραγωγικών μονάδων, των χωρών υποδοχής, των παραμέτρων κόστους και των μαθησιακών 

οικονομιών. Η συνάρτηση συνολικού κόστους προκύπτει από το άθροισμα επιμέρους 

παραγόντων όπως πρώτες ύλες, εργασία, μεταφορά, και άλλα μεταβλητά κόστη. Η εργασία αυτή 

δίνει ιδιαίτερο βάρος στη σημασία που έχουν οι μαθησιακές καμπύλες στην μεταφορά της 

παραγωγής από εγχώριο σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο παραβλέπει άλλους παράγοντες όπως 

πολιτικούς κινδύνους, κόστος χρηματοδότησης, μακροοικονομικά μεγέθη, οικονομικά κίνητρα, 

υποδομή της χώρας υποδοχής κ.λ.π.

Στο άρθρο των Cohen και Lee (1989) παρουσιάζεται ακόμα ένα προσδιοριστικό μοντέλο 

μεικτού ακεραίου (0-1) μη γραμμικού προγραμματισμού, το οποίο δεν αναφέρεται άμεσα στην 

επιλογή χώρας εγκατάστασης μίας νέας παραγωγικής μονάδας, αλλά στον προσδιορισμό του 

βέλτιστου παγκόσμιου δικτύου παραγωγής και διανομής ομάδων προϊόντων με κριτήριο τη 

μεγιστοποίηση των συνολικών κερδών εκφρασμένων στο νόμισμα μίας συγκεκριμένης χώρας 

για μία χρονική περίοδο. Σε αντίθεση με παρεμφερή μοντέλα, εδώ χρησιμοποιείται μεγάλος 

αριθμός 0-1 και συνεχών μεταβλητών. Ο λόγος είναι ότι στο υπόδειγμα αυτό αποδίδεται μεγάλη 

σημασία στη εκχώρηση πρώτων υλών, ημιτελών και τελικών προϊόντων μεταξύ των 

παραγωγικών μονάδων, των προμηθευτών, των κέντρων διανομής και των αγορών. Υπάρχει ένα 

μεγάλο πλήθος ομάδων περιορισμών που σχετίζονται με την παραγωγική δυναμικότητα των 

μονάδων, την δυναμικότητα των προμηθευτών, τη φορολογία, τα αντισταθμιστικά οφέλη, τις 

απαιτήσεις σε πρώτες ύλες για κάθε μονάδα, τη διαθεσιμότητα προϊόντων για αποστολή από 

κάθε μονάδα, τη ζήτηση, καθώς επίσης και περιορισμοί εφικτότητας.

3.3.2. Υποδείγματα Μέσου - Διακύμανσης

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τις μελέτες των Hanink (1985), Hodder and Jucker (1985) και 

Hodder and Dincer (1986). Στο άρθρο του Hanink (1985) για πρώτη φορά προτείνεται το 

μοντέλο μέσου-διακύμανσης για την διαχείριση της επίδρασης της συσχέτισης που υπάρχει 

μεταξύ των αγορών διαφόρων χωρών στην επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης. Το υπόδειγμα 

χρησιμοποιεί τη θεωρία χαρτοφυλακίου για να επιλέξει ένα βέλτιστο “χαρτοφυλάκιο” χωρών 

από ένα δεδομένο σύνολο, μέσω της μεγιστοποίησης της αναμενόμενη απόδοσης της επένδυσης 

(ROI). Το μοντέλο αναφέρεται σε μία χρονική περίοδο και καταλήγει σε μία 0-1 τετραγωνική
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μορφή χωρίς περιορισμούς η οποία εύκολα μετατρέπεται σε γραμμική συνάρτηση. Η μορφή 

αυτή οφείλεται στη χρήση μεταβλητών-δεικτών οι οποίες σηματοδοτούν την επιλογή ή μη 

επιλογή μίας χώρας. Τα απαραίτητα δεδομένα για την εφαρμογή του μοντέλου είναι η 

αναμενόμενη απόδοση σε κάθε χώρα, η αλληλεπίδραση των αποδόσεων μεταξύ των 

διαφορετικών χωρών και η παράμετρος μέτρησης της προδιάθεσης απέναντι στον κίνδυνο. Ο 

κίνδυνος είναι γενικού χαρακτήρα καθώς προκύπτει από την ύπαρξη αβεβαιότητας και 

αντιπροσωπεύεται από τις συνδιακυμάνσεις μεταξύ των αποδόσεων. Η αναμενόμενη απόδοση 

δεν συνδέεται άμεσα με την ποσότητα προϊόντος που παράγεται σε κάθε χώρα, αλλά θεωρείται 

ότι έχει εκτιμηθεί εξωγενώς.

Στο άρθρο των Hodder and Jucker (1985) βελτιώνεται η διαμόρφωση του μοντέλου μέσου- 

διακύμανσης με την εισαγωγή μεταβλητών απόφασης που αντιπροσωπεύουν το επίπεδο 

παραγωγής και με την βελτίωση της διαδικασίας συνυπολογισμού του κινδύνου. Αυτή 

επιτυγχάνεται με την υπόθεση ότι η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στη μεταβλητότητα των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αρχικά προκύπτει 

ένα στοχαστικό μοντέλο που υποθέτει ότι το προϊόν είναι δυνατόν να παράγεται σε μία χώρα 

που ανήκει σε ένα δεδομένο σύνολο και να αποστέλλεται σε κάποια άλλη χώρα που μπορεί να 

ανήκει σε ένα δεύτερο γνωστό σύνολο. Όλες οι αξίες μετατρέπονται στο νόμισμα της μητρικής 

χώρας. Μία παράμετρος αντιπροσωπεύει τα κόστη παραγωγής και μεταφοράς για κάθε 

συνδυασμό χωρών ενώ στο συνολικό κόστος περιλαμβάνονται και τα κόστη αρχικής επένδυσης. 

Τα συνολικά κέρδη π, είναι μία τυχαία μεταβλητή, αφού εξαρτώνται από τη μεταβλητότητα των 

τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ωστόσο, επειδή οι τιμές πώλησης και οι ισοτιμίες 

θεωρούνται τυχαίες μεταβλητές οι οποίες επιπλέον συσχετίζονται, το υπόδειγμα υφίσταται 

περαιτέρω επεξεργασία με την εφαρμογή του Νόμου της Μοναδικής Τιμής. Με τον 

μετασχηματισμό αυτό αποφεύγονται σημαντικές υπολογιστικές δυσκολίες που θα προέκυπταν 

από την παραμονή των συνδιακυμάνσεων μεταξύ των τιμών στο μοντέλο αφού όλες οι τιμές 

εκφράζονται σαν συνάρτηση της τιμής του προϊόντος στην μητρική χώρα. Τα προηγούμενα 

εφαρμόζονται στην αντικειμενική συνάρτηση V=E(n)-Xvar(n) και οδηγούν στην διαμόρφωση 

ενός υποδείγματος μεικτού 0-1 ακεραίου τετραγωνικού προγραμματισμού, για μία χρονική 

περίοδο, χωρίς περιορισμό δυναμικότητας των παραγωγικών μονάδων αλλά με τη χρήση 

προβλέψεων για τη ζήτηση σε κάθε αγορά. Η σημαντικότερη συνεισφορά του άρθρου έγκειται 

στο γεγονός ότι ενσωματώνει σε ένα μοντέλο μέσου-διακύμανσης συγκεκριμένα στοιχεία 

μεταβλητού και σταθερού κόστους, ισοτιμιών, τοπικής φορολογίας, καθώς επίσης και 

μεταβλητές απόφασης που αντιπροσωπεύουν το προϊόν που παράγει κάθε μονάδα παραγωγής.
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Το άρθρο των Hodder and Dincer (1986) ακολουθεί σε γενικές γραμμές την ίδια προσέγγιση 

με το προηγούμενο. Ωστόσο, η διαδικασία λήψης απόφασης για την επιλογή του βέλτιστου 

συνδυασμού χωροθέτησης παραγωγικών εγκαταστάσεων βελτιώνεται με την ενσωμάτωση σ’ 

αυτήν του κόστους χρηματοδότησης για την απόκτηση ή/και κατασκευή των παραγωγικών 

μονάδων. Στην αρχική του μορφή, το στοχαστικό μοντέλο περιέχει μεταβλητές καθαρών εσόδων 

ανά μονάδα προϊόντος (τιμή μείον κόστος παραγωγής / μεταφοράς και πιθανές μεταβολές λόγω 

δασμών και φόρων εξαγωγών), σταθερά κόστη αρχικής επένδυσης και κόστη χρηματοδότησης. 

Ο δανεισμός μπορεί να γίνεται σε περισσότερα από ένα νομίσματα. Στον υπολογισμό του 

κόστους δανεισμού λαμβάνονται υπόψη και οι διακυμάνσεις των ισοτιμιών. Σε αντίθεση με την 

εργασία των Hodder and Jucker (1985), το μοντέλο που αναπτύσσεται εδώ συμπεριλαμβάνει 

περιορισμούς ως προς την παραγωγική δυναμικότητα. Επιπλέον, για να αποφευχθούν οι 

υπολογιστικές δυσκολίες που θα προέκυπταν από την παρουσία των συνδιακυμάνσεων στο 

αρχικό υπόδειγμα, οι κυριότερες τυχαίες μεταβλητές εκφράζονται σαν γραμμικός συνδυασμός 

τριών άλλων τυχαίων παραγόντων και του αντίστοιχου τυχαίου σφάλματος. Το μοντέλο 

καταλήγει σε μία μορφή μεικτού ακεραίου τετραγωνικού προγραμματισμού του οποίου η 

επίλυση επιτυγχάνεται με το συνδυασμό τεχνικών branch and bound και τετραγωνικού 

προγραμματισμού. Η σημαντικότερη συνεισφορά του άρθρου έγκειται στο γεγονός ότι 

επεκτείνει το προηγούμενο μοντέλο με την εισαγωγή του κόστους χρηματοδότησης υπό 

καθεστώς αβεβαιότητας. Επίσης, η διαχείριση του κόστους χρηματοδότησης και γενικά των 

σχέσεων μεταξύ των τυχαίων μεταβλητών καθίσταται δυνατή με την εκμετάλλευση του 

μετασχηματισμού πολλαπλών παραγόντων δανεισμένου από την θεωρία χρηματοδότησης.

3.3.3. Υποδείγματα Πολλαπλών Κριτηρίων - Προγραμματισμού Στόχων

Στην τρίτη ομάδα ανήκουν τα άρθρα των Schniederjans and Hoffman (1992), Min and 

Melachrinoudis (1996) και οι μελέτες των Χατζηδημητρίου και Γεωργίου (1997, 1999a). Η 

ιδιαιτερότητα της ομάδας αυτής έγκειται στο ότι, σε αντίθεση με την προηγούμενη ομάδα που 

χρησιμοποιεί το υπόδειγμα μέσου - διακύμανσης ως πυρήνα γύρω από τον οποίο διαμορφώνει 

τα μοντέλα, εδώ αναπτύσσονται διαφοροποιημένα υποδείγματα με τη βοήθεια της τεχνικής του 

προγραμματισμού στόχων (goal programming).

Το προσδιοριστικό μοντέλο που αναπτύσσουν οι Schniederjans and Hoffman (1992) 

στοχεύει στην υποστήριξη της διαδικασίας λήψης απόφασης σε σχέση με την εξαγορά μίας ή 

περισσοτέρων παραγωγικών εγκαταστάσεων στο εξωτερικό. Εντάσσεται στην κατηγορία των 

μοντέλων βελτιστοποίησης πολλαπλών κριτηρίων, ενώ αναφέρεται σε μία χρονική περίοδο
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προγραμματισμού. Στο υπόδειγμα λαμβάνονται υπόψη ενδογενή και εξωγενή κριτήρια επιλογής 

που αντικατοπτρίζουν το επίπεδο αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της διοίκησης, το 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον, και τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, τεχνολογικά, και άλλα 

χαρακτηριστικά των χωρών-στόχων. Τα προηγούμενα είναι οι Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας 

(Critical Success Factors), η εφαρμογή των οποίων στον στρατηγικό σχεδίασμά οφείλεται στους 

Liedecker and Bruno (1984). Σύμφωνα με τους τελευταίους, η σημασία των Κρίσιμων 

Παραγόντων Επιτυχίας (ΚΠΕ) έγκειται στο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση 

των δυνάμεων (strengths) και αδυναμιών (weaknesses) μίας επιχείρησης όπως και των 

ευκαιριών (opportunities) και απειλών (threats) που παρουσιάζονται στο περιβάλλον της. Η 

εφαρμογή της μεθόδου του προγραμματισμού στόχων επιτρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι 

οι στόχοι της επιχείρησης αλληλοεπηρεάζονται αλλά και ότι μερικές φορές η επίτευξη ενός από 

αυτούς έρχεται σε αντίθεση με την πραγματοποίηση κάποιου άλλου. Επιπλέον η μέθοδος δίνει 

την δυνατότητα να καθοριστεί μία ιεράρχηση κριτηρίων ή ομάδων κριτηρίων και να 

ενσωματωθεί στο μοντέλο. Οι επιθυμητές ανώτατες ή κατώτατες τιμές - στόχοι για τα όλα τα 

ΚΠΕ καθώς και η ιεράρχηση των στόχων σύμφωνα με την σχετική τους σημασία στη λήψη της 

τελικής απόφασης καθορίζονται από τα διοικητικά στελέχη. Ως μεταβλητές απόφασης 

χρησιμοποιούνται μεταβλητές - δείκτες που παίρνουν τιμές 1 ή 0 αναλόγως αν οι παραγωγικές 

εγκαταστάσεις σε μία χώρα επιλέγονται για εξαγορά ή όχι, ενώ ο αριθμός των εγκαταστάσεων 

που θα εξαγοραστούν καθορίζεται από τη διοίκηση και ενσωματώνεται στη διαμόρφωση του 

μοντέλου σαν ένας περιορισμός.

Στην εργασία των Min and Melachrinoudis (1996) παρουσιάζεται ένα μοντέλο μεικτού 

ακεραίου προγραμματισμού στόχων με στοχαστικούς περιορισμούς (chance constrained goal 

programming) το οποίο εκτείνεται σε πολλαπλές χρονικές περιόδους. Στο υπόδειγμα 

λαμβάνονται υπόψη ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την λήψη της 

βέλτιστης απόφασης ενώ γίνεται μία πρώτη προσέγγιση της σημασίας της επιλογής του τρόπου 

εισόδου στην αγορά στόχο. Οι τρεις βασικοί στόχοι που τίθενται στη διαμόρφωση του μοντέλου 

είναι αντικρουόμενοι. Ο πρώτος στόχος αφορά στην μεγιστοποίηση των κερδών που θα 

προκόψουν από τις νέες εγκαταστάσεις. Ο δεύτερος στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του 

επιχειρηματικού κινδύνου που συνεπάγεται η νέα επένδυση. Τέλος, ο τρίτος στόχος μεγιστοποιεί 

τα άυλα οφέλη όπως η ύπαρξη στη χώρα υποδοχής ειδικευμένου προσωπικού, προστασίας 

πνευματικής ιδιοκτησίας, καινοτόμου τεχνολογίας κ.α. Η ποσότητα προϊόντος που παράγεται 

και ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται σε μία παραγωγική εγκατάσταση σε κάθε 

χρονική περίοδο αντιπροσωπεύονται από κλασματικές μεταβλητές απόφασης ενώ μεταβλητές 

που παίρνουν τιμές 1 ή 0 χρησιμοποιούνται για να δείξουν την επιλογή ή όχι μίας τοποθεσίας για
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εγκατάσταση. Το προϊόν ωστόσο προορίζεται να διατεθεί μόνο στην αγορά της χώρας στην 

οποία παράγεται. Στο μοντέλο αυτό οι τρεις αντικειμενικές συναρτήσεις μετατρέπονται σε 

περιορισμούς-στόχους. Για την μετατροπή αυτή καθορίζονται τιμές-στόχοι για τα τρία κριτήρια, 

δηλαδή το επιθυμητό κέρδος, η επιθυμητή τιμή για τα άυλα οφέλη και η ελάχιστη επιθυμητή 

τιμή επιχειρηματικού κινδύνου. Όλοι οι στοχαστικοί περιορισμοί τελικά μετατρέπονται στα 

προσδιοριστικά τους ισοδύναμα καθιστώντας ουσιαστικά το πρόβλημα μη γραμμικό. Η 

διαμόρφωση του μοντέλου ολοκληρώνεται με την προσθήκη περιορισμών εφικτότητας που 

αφορούν το πλήθος των επιθυμητών εγκαταστάσεων, τη ζήτηση του προϊόντος, την παραγωγική 

δυναμικότητα, την απαιτούμενη απασχόληση και την μη αρνητικότητα των διαφόρων 

μεταβλητών του προβλήματος. Η αντικειμενική συνάρτηση που τελικά χρησιμοποιείται 

στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του σταθμισμένου αθροίσματος των μεταβλητών απόκλισης από 

τους τρεις στόχους.

Στο άρθρο των Hajidimitriou & Georgiou (1997), παρουσιάζεται ένα ποσοτικό υπόδειγμα 

προγραμματισμού στόχων όπου διερευνάται ο τρόπος και η μεθοδολογία επέκτασης των 

ελληνικών επιχειρήσεων στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο. Το μοντέλο εντάσσεται στην 

κατηγορία των υποδειγμάτων βελτιστοποίησης πολλαπλών στόχων, στοχεύει στην υποστήριξη 

της διαδικασίας λήψης απόφασης σε σχέση με την επιλογή της χώρας εγκατάστασης, λαμβάνει 

υπόψη του τον παράγοντα της ζήτησης του προϊόντος σε πολλαπλές αγορές του εξωτερικού 

αλλά και στην ημεδαπή χώρα και εκτείνεται σε πολλαπλές χρονικές περιόδους. Στην αρχή 

προσδιορίζονται οι συγκεκριμένοι πολιτικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που 

ασκούν καταλυτική επίδραση στην διαδικασία της επιλογής της χώρας όπου η επιχείρηση θα 

επεκτείνει τις παραγωγικές της δραστηριότητες. Οι συγκεκριμένοι προσδιοριστικοί παράγοντες 

αποτελούν τους ΚΠΕ, οι οποίοι στην συνέχεια ενσωματώνονται στο ποσοτικό υπόδειγμα και σε 

συνδυασμό με τους περιορισμούς της δυναμικότητας και της ζήτησης αποτελούν τους βασικούς 

περιορισμούς του μοντέλου. Οι τρεις βασικοί στόχοι που τίθενται στη διαμόρφωση του 

μοντέλου είναι μεταξύ τους αντικρουόμενοι. Ο πρώτος στόχος αφορά στην μεγιστοποίηση του 

συνολικού κέρδους που θα προκύψει από την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Ο δεύτερος στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου που συνεπάγεται η 

συγκεκριμένη επένδυση. Ενώ, ο τρίτος στόχος ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος της 

εγκατάστασης καθόλη την διάρκεια του ορίζοντα προγραμματισμού. Ακολούθως 

ελαχιστοποιείται η απόκλιση από την δεδομένη τιμή - στόχο. Η ιεράρχηση των στόχων 

ενσωματώνεται στο υπόδειγμα διαμέσου της λεξικογραφικής ελαχιστοποίησης της 

αντικειμενικής συνάρτησης.
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Το προσδιοριστικό μοντέλο που αναπτύσσουν οι Hajidimitriou & Georgiou (1999a) 

ασχολείται με θέμα της επιλογής της βέλτιστης χώρας στην οποία η επιχείρηση έχει την 

δυνατότητα να επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Οι διαδικασία της επιλογής 

διενεργείται διαμέσου της ιεράρχησης και της ομαδοποίησης εκείνων των κριτηρίων που 

θεωρούνται ως οι σημαντικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες για την εκλογή της χώρας 

εγκατάστασης. Η ενσωμάτωση της χρηματοοικονομικής διάστασης του προβλήματος αποτελεί 

καινοτόμο χαρακτηριστικό του ποσοτικού υποδείγματος. Η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να 

χρηματοδοτήσει το κόστος της διεθνούς επέκτασης με δικά της επενδυτικά κεφάλαια αλλά και 

διαμέσου του τραπεζικού δανεισμού σε περισσότερα από ένα διεθνή νομίσματα. Οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες αλλά και το παρεχόμενο ποσό δανεισμού που επιτρέπεται προς την 

διεθνή επιχείρηση αποτελούν μερικούς από τους προσδιοριστικούς παράγοντες που καθορίζουν 

το βέλτιστο επίπεδο χρήσης ιδίων και ξένων κεφαλαίων. Επιπλέον, το υπόδειγμα παρέχει την 

δυνατότητα στην επιχείρηση να επιτύχει την άριστη κατανομή των επιχειρησιακών της 

κεφαλαίων μεταξύ των επιλεχθέντων τοποθεσιών (χωρών) επέκτασης. Οι τρεις στόχοι του 

συγκεκριμένου μοντέλου είναι οι ακόλουθοι: η μεγιστοποίηση του συνολικού κέρδους της 

επένδυσης, η ελαχιστοποίηση του συνολικού δανειζόμενου χρηματικού ποσού σε ένα ή και 

περισσότερα νομίσματα και η ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου στην αλλοδαπή 

χώρα.

Η εργασία των Hajidimitriou & Georgiou (1999b) διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα 

υποδείγματα που παρουσιάστηκαν, εφ’ όσον ο στόχος είναι η επιλογή του βέλτιστου εταίρου 

κατά την διαδικασία της ίδρυσης κοινοπρακτικής επιχείρησης σε αλλοδαπή χώρα. Αποτελεί 

κοινά αποδεκτή διαπίστωση το γεγονός ότι η επιτυχημένη και αποτελεσματική μελλοντική 

πορεία της κοινοπρακτικής επιχείρησης εξαρτάται, σε σημαντικό βαθμό, από την σωστή επιλογή 

του/των εταίρου/ων, διαδικασία που διακρίνεται από υψηλό βαθμό μεταβλητότητας και 

αβεβαιότητας. Αρχικά καθορίζονται οι ΚΠΕ, ποσοτικοί και ποιοτικοί, και ακολούθως 

ενσωματώνονται ως βασικοί περιορισμοί στο ποσοτικό υπόδειγμα. Ο στόχος που τίθεται στην 

διαμόρφωση του μοντέλου είναι η μεγιστοποίηση της συνάρτησης του κέρδους, όπου 

λαμβάνεται υπόψη η παραγωγική δυναμικότητα της κοινοπρακτικής επιχείρησης, αλλά και το 

κόστος χρηματοδότησης της επένδυσης διαμέσου του δανεισμού από χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς. Η εμπειρική έρευνα που έχει διεξαχθεί από τους συγγραφείς, παρέχει σημαντικές 

αποδείξεις ότι παρόμοια ποσοτικά υποδείγματα αποδεικνύονται χρήσιμα για τη διοίκηση της 

επιχείρησης κατά την διαδικασία επέκτασης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, εφόσον, 

όμως, διασφαλίζεται η δυνατότητα συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων με τον 

επιθυμητό βαθμό αξιοπιστίας και εγκυρότητας.
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3.4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΩΝ

Η πρωταρχική δυσκολία που χαρακτηρίζει την διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι η 

διευθέτηση και η εναρμόνιση των πολλαπλών και συχνά αντικρουόμενών επιχειρηματικών 

στόχων και επιλογών. Σε αρκετές περιπτώσεις, η επίτευξη ενός σκοπού επηρεάζει αρνητικά την 

προσπάθεια ετατυχούς ολοκλήρωσης ενός ή περισσοτέρων από τους υπολοίπους 

προκαθορισμένους επιχειρηματικούς στόχους (Lee, 1972, ρ.11). Η τεχνική του Γραμμικού 

Προγραμματισμού (Linear Programming) αν και αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες 

ποσοτικές μεθόδους στον χώρο της Επιχειρησιακής Έρευνας, εντούτοις χαρακτηρίζεται από 

αρκετά μειονεκτήματα. Ίσως, η σημαντικότερη αδυναμία της τεχνικής του γραμμικού 

προγραμματισμού εστιάζεται στο γεγονός ότι δεν μπορεί να επιλύσει προβλήματα που ενέχουν 

πολλαπλούς αντικειμενικούς στόχους / σκοπούς. Συνεπώς, απαιτείται η υιοθέτηση των 

κατάλληλων τεχνικών της ποσοτικής ανάλυσης που θα είναι σε θέση να επιλύσουν τα 

συνθετότερα και περισσότερο πολύπλοκα επιχειρησιακά προβλήματα, παρέχοντας στους 

αναλυτές την επιθυμητή πληροφόρηση. Η τεχνική του Προγραμματισμού Στόχων (Goal 

Programming) εντάσσεται στην γενικότερη κατηγορία των τεχνικών της επιχειρησιακής έρευνας 

που ασχολούνται με την διαδικασία της επίλυσης ζητημάτων που απαρτίζονται από 

ανταγωνιστικούς ή και συγκρουόμενους μεταξύ τους στόχους, ενώ επιπλέον, η επιχείρηση 

αποκτά μια ρεαλιστικότερη εικόνα του προβλήματος και των συγκεκριμένων μεταβλητών του 

(Ignizio, 1985, ρ.12).

Η μέθοδος του προγραμματισμού στόχων εμφανίζεται για πρώτη φορά στις αρχές της 

δεκαετίας του ’50 από τους Charnes και Cooper, συνδυάζοντας την τεχνική του γραμμικού 

προγραμματισμού με την τεχνική της στατιστικής παλινδρόμησης. Έκτοτε, έχουν παρουσιαστεί 

διάφορες παραλλαγές της συγκεκριμένης τεχνικής, ενώ αναπτύχθηκαν και οι κατάλληλοι 

υπολογιστικοί αλγόριθμοι για την επίλυση των προβλημάτων που διαμορφώνονταν σύμφωνα με 

τις αρχές και τις έννοιες του προγραμματισμού στόχων. Ο κυριότερος λόγος για την υιοθέτηση 

της συγκεκριμένης τεχνικής έγκειται στην δυνατότητά της να λειτουργήσει ως ένα 

αποτελεσματικό και αποδοτικό ποσοτικό εργαλείο για την μοντελοποίηση, επίλυση και ανάλυση 

προβλημάτων που περικλείουν πολλαπλούς στόχους - υποδείγματα τα οποία αναπαριστούν πιο 

ρεαλιστικά τις συνθήκες της πραγματικότητας. Επιπλέον, η αδυναμία των συμβατικών τεχνικών 

ανάλυσης (π.χ. γραμμικός προγραμματισμός) να παρέχουν αξιόπιστες απαντήσεις, 

προσφέροντας βαθύτερη κατανόηση των επιχειρησιακών προβλημάτων στο διοικητικό

106



στέλεχος, αποτελούν έναν επιπρόσθετο λόγο για την αυξανόμενη αναγνώριση της χρησιμότητας 

της μεθόδου του προγραμματισμού στόχων (Ignizio, 1985, ρ.9). Η έννοια του προγραμματισμού 

στόχων συσχετίζεται με την διαδικασία εξεύρεσης της (βέλτιστης) λύσης ενός μαθηματικού 

μοντέλου-υποδείγματος που αποτελείται αποκλειστικά από στόχους. Σκοπός του συγκεκριμένου 

μοντέλου είναι η ελαχιστοποίηση των πιθανών αποκλίσεων από τα επιθυμητά επίπεδα στόχων 

και η εναρμόνιση της λύσης σύμφωνα με τις προκαθορισμένες απαιτήσεις (περιορισμούς) 

(Ignizio, 1982, ρ.373).

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της συγκεκριμένης τεχνικής, θα πρέπει να ορίσουμε την 

σημασία διαφόρων σημαντικών εννοιών και να επεξηγήσουμε τον ιδιαίτερο ρόλο τους στην 

διαμόρφωση ενός ποσοτικού υποδείγματος σύμφωνα με τις αρχές του προγραμματισμού 

στόχων. Στον Πίνακα 3.2 παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικότερες έννοιες και όροι.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΠ 
IIPOITAMM VI

:\IOI ΤΙΙΣ ΠΟΣΟ ΙΊΚΙΙΣ ΜΕΘΟΑΟΥ ΤΟλ 
ΣΜΟΥ ΣΤΟΧΩΝ (GOAL. PROGRAMMING)

❖ Μεταβλητές Απόφασης 
(Decision Variables)

Ορίζονται οι μεταβλητές του προβλήματος στις οποίες ο αναλυτής 
μπορεί να ασκήσει κάποια μορφή ελέγχου και συνήθως 
συμβολίζονται (ος Xr

♦♦♦ Αντικειμενική Συνάρτηση 
(Objective Function)

Σύμφωνα με την μαθηματική της έκφραση, στόχος της 
αντικειμενικής συνάρτησης είναι η βελτιστοποίηση (μεγιστοποίηση 
ή ελαχιστοποίηση) της μαθηματικής τιμής της με βάση τις 
μεταβλητές απόφασης που την αποτελούν.

❖ Ποσοτικοί Περιορισμοί 
(Constraints)

Οι μαθηματικές συναρτήσεις του μοντέλου που περιορίζουν και 
θέτουν τα όρια επίλυσης του προβλήματος ορίζονται ως 
περιορισμοί. Είναι δυνατό να χαρακτηρίζονται ως χαλαροί (soft) ή 
ως δεσμευτικοί (rigid) περιορισμοί.

❖ Τιμές - Στόχοι 
(Aspiration Levels)

Ως τιμή - στόχος ορίζεται η επιθυμητή τιμή ή αξία για κάθε 
αντικειμενική συνάρτηση του μαθηματικού μοντέλου, σύμφωνα με 
την κρίση του αναλυτή.

♦> Μεταβλητές Απόκλισης 
(Deviation Variables)

Η απόκλιση από το επιθυμητό επίπεδο της αντικειμενικής 
συνάρτησης, σύμφωνα με την τιμή στόχο, εκφράζεται διαμέσου των 
μεταβλητών απόκλισης. Συνήθως, συμβολίζονται ως d' ή d 
αναλόγως με τον χαρακτήρα (πρόσημο) της απόκλισης.

Πηγή: Ignizio, Linear programming in single & multiple objective systems, 1982, p. 376.
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Αρχικά, ο κάθε στόχος μετατρέπεται σε περιορισμό, δηλαδή μια εξίσωση που περιέχει μια 

μεταβλητή θετικής και μια αρνητικής απόκλισης. Το δεξιό μέλος κάθε περιορισμού εκφράζει 

την συγκεκριμένη τιμή - στόχο όπως αυτή έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με την κρίση του 

αναλυτή. Βασική αρχή του προγραμματισμού στόχων αποτελεί το γεγονός της ιεράρχησης ή 

ομαδοποίησης των επιχειρησιακών στόχων (preemptive goal programming). Κάτω από 

πραγματικές συνθήκες, οι συγκεκριμένοι στόχοι ανταγωνίζονται για την απόκτηση των 

διαθέσιμων επιχειρησιακών πόρων. Με δεδομένη την ασυμβατότητα των στόχων, ο 

επιχειρησιακός αναλυτής θα πρέπει να καθορίσει τον σχετικό βαθμό σημαντικότητας για κάθε 

έναν στόχο και να προχωρήσει στην κατάταξή τους σε ομοειδείς κατηγορίες (Lee, 1972, ρ.27). 

Στον επιχειρησιακό χώρο, η μέθοδος του προγραμματισμού στόχων επιτρέπει να ληφθεί υπόψη 

το γεγονός ότι οι στόχοι της επιχείρησης αλληλοεπηρεάζονται αλλά και ότι αρκετές φορές η 

επίτευξη ενός από αυτούς, πιθανόν, να έρχεται σε αντίθεση με την πραγματοποίηση κάποιου 

άλλου. Η μέθοδος στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων αποκλίσεων από τις τιμές - 

στόχους που έχουν προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Η ελαχιστοποίηση της απόκλισης από την 

τιμή - στόχο για κάθε έναν περιορισμό πραγματοποιείται διαμέσου της υιοθέτησης μιας 

κατάλληλης για το σκοπό αυτό αντικειμενικής συνάρτησης που δεν περιέχει της μεταβλητές 

απόφασης αλλά συνδυασμούς των μεταβλητών απόκλισης.. Αν και υπάρχουν αρκετοί τρόποι 

ενσωμάτωσης των στόχων στο ποσοτικό μοντέλο, θα ακολουθήσουμε την τεχνική της 

λεξικογραφικής ελαχιστοποίησης της αντικειμενικής συνάρτησης. Αυτό σημαίνει ότι αρχικά 

επιχειρείται η ικανοποίηση των στόχων της πρώτης προτεραιότητας, στην συνέχεια αυτών που 

ανήκουν στην ομάδα της δεύτερης προτεραιότητας έως ότου εξαντληθούν όλες οι κατηγορίες 

των επιχειρησιακών στόχων (Χατζηδημητριού & Γεωργίου, 1998).

Συχνά κατά την διαμόρφωση του υποδείγματος, εκτός από την τεχνική της ιεράρχησης - 

ομαδοποίησης των αντικειμενικών στόχων (preemptive goals), εφαρμόζεται και η προσέγγιση 

της στάθμισης των αντικειμενικών στόχων (weighted objective approach). Κατά την υιοθέτηση 

της συγκεκριμένης τεχνικής, ο κάθε στόχος του μοντέλου σταθμίζεται με βάση έναν συντελεστή 

βαρύτητας που ορίζεται από τον αναλυτή του προβλήματος. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην 

εκτίμηση της σχετικής σημαντικότητας για κάθε έναν από τους στόχους (Camm & Evans, 1995, 

ρ.322).

Σύμφωνα με τον Lee (1972, ρ. 61), τα σημαντικότερα βήματα (στάδια) κατά την διαμόρφωση 

ενός υποδείγματος με βάση την ποσοτική μέθοδο του προγραμματισμού στόχων είναι τα 

ακόλουθα:
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α) Στάδιο 1: Προσδιορισμός των μεταβλητών απόφασης και των περιορισμών. Το πρώτο 

βήμα αποτελείται από την διαδικασία του καθορισμού των μεταβλητών απόφασης ή ελέγχου 

καθώς και των τιμών - στόχων για τους περιορισμούς του μοντέλου. Απαιτείται προσεκτική 

ανάλυση του προβλήματος προκειμένου να προσδιοριστούν οι σχετικές μεταβλητές που 

συσχετίζονται με τους στόχους του υποδείγματος.

β) Στάδιο 2: Υλοποίηση - διατύπωση των περιορισμών. Διαμέσου της ανάλυσης της σχέσης 

μεταξύ των μεταβλητών και των τιμών - στόχων, διαμορφώνεται το σύνολο των περιορισμών 

του μοντέλου. Η προσθήκη των μεταβλητών απόκλισης ολοκληρώνει την διαδικασία 

σχηματισμού των περιορισμών.

γ) Στάδιο 3: Διαμόρφωση της αντικειμενικής συνάρτησης. Αρχικά απαιτείται η ιεράρχηση 

των αντικειμενικών στόχων και η ομαδοποίησή τους σε ομοειδείς κατηγορίες. Δεύτερον, εφόσον 

κριθεί αναγκαίο, διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας είναι δυνατόν να ανατεθούν στις 

μεταβλητές απόκλισης που ανήκουν στην ίδια κατηγορία ιεράρχησης. Είναι αυτονόητο ότι οι 

στόχοι που ανήκουν στο ίδιο επίπεδο ομαδοποίησης θα πρέπει να είναι μεταξύ τους συγκρίσιμοι.

δ) Στάδιο 4: Επίλυση του μαθηματικού υποδείγματος. Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας 

ολοκληρώνεται με την υιοθέτηση του κατάλληλου αλγόριθμου για την επίλυση του 

προβλήματος και την αξιολόγηση της προτεινόμενης λύσης διαμέσου των τεχνικών της 

ανάλυσης ευαισθησία (sensitivity analysis) και της ανάλυσης σεναρίων (“what if’ analysis).

Η γενική μορφή ενός υποδείγματος γραμμικού προγραμματισμού στόχων (linear goal 

programming) έχει την ακόλουθη μαθηματική διατύπωση:

Lexicographically Minimize Ζ = {ζ \, Ζ2 , ..., } όπου Ζ;

με περιορισμούς: 
η
XcijXj +dj" -d + =bj γιαϊ= 1,2, ...,m 
j=1

Xj,dr,d+ > 0

c jj : Συντελεστής μεταβλητής/ του περιορισμού i 

W|q : Συντελεστής στάθμισης της μεταβλητής απόκλισης q που ανήκει στην ομάδα προτεραιότητας /

(Ρ{,1 = 1,2,.., k)

~ Σ Wlq ( dlq+ d|q)
qtP,
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3.5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΑΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Η τεχνική του προγραμματισμού στόχων θα χρησιμοποιηθεί για την διαμόρφωση ενός 

ποσοτικού μοντέλου επιλογής της βέλτιστης στρατηγικής εισόδου στην αγορά μιας αλλοδαπής 

χώρας. Η συγκεκριμένη ποσοτική μέθοδος επιλέχθηκε επειδή παρέχει στον αναλυτή τη 

δυνατότητα ενσωμάτωσης και ιεράρχησης στο μοντέλο όσων κριτηρίων και στόχων θεωρούνται 

επιθυμητά. Στις επόμενες ενότητες της εργασίας αναλύονται οι βασικές παραδοχές και 

υποθέσεις που θεωρήθηκαν απαραίτητες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ποσοτικού 

υποδείγματος. Επιπλέον, αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής και οι στρατηγικοί στόχοι που 

συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο, ενώ ακολουθεί η επεξήγηση της διαμόρφωσης του 

υποδείγματος με την ανάλυση και τον σχολιασμό των μεταβλητών, των παραμέτρων και των 

περιορισμών του μαθηματικού μοντέλου.

3.5.1. Βασικές Παραδοχές και Υποθέσεις του Ποσοτικού Μοντέλου
Πρωταρχικά θα πρέπει να καθοριστούν οι εναλλακτικές στρατηγικές διεθνούς επέκτασης, οι 

οποίες είναι διαθέσιμες προς την επιχείρηση που έχει αποφασίσει να επεκτείνει τις 

δραστηριότητές στις διεθνείς αγορές. Οι στρατηγικές εισόδου που παρουσιάστηκαν στους 

Πίνακες 1.1, 1.2 και 1.3 σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν όλες ως 

εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές εφόσον μια επιχείρηση λόγω του συγκεκριμένου κλάδου 

στον οποίο δραστηριοποιείται έχει την δυνατότητα να υιοθετήσει και να υλοποιήσει ένα 

υποσύνολο από αυτές. Συνεπώς, στο συγκεκριμένο ποσοτικό υπόδειγμα θα διερευνήσουμε την 

διαδικασία επιλογής της στρατηγικής διεθνούς επέκτασης εκείνης της επιχείρησης που ανήκει 

στον παραγωγικό κλάδο (industrial sector). Ως παραδείγματα επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο της παραγωγής θεωρούνται επί το πλείστον βιομηχανικές 

μονάδες όπως βιομηχανίες φαρμακευτικών προϊόντων, αυτοκινητοβιομηχανίες, εταιρίες υψηλής 

τεχνολογίας,, βιομηχανίες κατασκευής μηχανημάτων και εξαρτημάτων, βιομηχανίες παραγωγής 

τροφίμων, μεταποιητικές βιομηχανίες, βιομηχανίες ένδυσης και υπόδησης κ.α. Οι 

σημαντικότερες στρατηγικές διεθνούς επέκτασης που εφαρμόζονται από τις παραπάνω 

επιχειρήσεις είναι οι εξής: οι συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (licencing) 

και οι συμφωνίες παραγωγής (contract manufacturing) από την κατηγορία των στρατηγικών 

εισόδου συμβασιακού χαρακτήρα καθώς και η στρατηγική της ίδρυσης κοινοπρακτικής
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επιχείρησης (joint venture), η στρατηγική της μερικής εξαγοράς (partial acquisition) και οι 

στρατηγικές της ίδρυσης θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας είτε με την μορφή της εξαγοράς 

υπάρχουσας επιχείρησης (acquisition) είτε με την μορφή της δημιουργίας νέας επιχείρησης 

(green-field investment) από την κατηγορία των στρατηγικών επέκτασης επενδυτικού 

χαρακτήρα. Οι παραπάνω μέθοδοι εισόδου αποτελούν και τις διαθέσιμες εναλλακτικές 

στρατηγικές επιλογές που λαμβάνονται υπόψη κατά την διαμόρφωση του ποσοτικού 

υποδείγματος.

Σύμφωνα με το υπόδειγμα της ανάπτυξης των στρατηγικών διεθνούς επέκτασης ως αλυσίδα 

διαδοχικών ιδρυτικών σταδίων (chain of establishment) και σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της 

Θεωρίας της διεθνοποίησης (internationalization theory), η παραγωγική επιχείρηση που 

επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην αλλοδαπή χώρα, ακολουθεί μια 

σταδιακή διαδικασία υιοθέτησης στρατηγικών εισόδου που της επιτρέπει να αντλήσει την 

απαιτούμενη πληροφόρηση και την απαραίτητη εμπειρία από την τοπική αγορά προτού 

προχωρήσει στην εφαρμογή στρατηγικών διεθνούς επέκτασης οι οποίες απαιτούν μεγαλύτερο 

επίπεδο επενδυμένων κεφαλαίων (Andersen, 1997). Οι στρατηγικές εξαγωγικού χαρακτήρα 

χρησιμοποιούνται ως πιλοτικές μέθοδοι διεθνούς επέκτασης. Η επιχείρηση στην συνέχεια έχει 

την δυνατότητα με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία να ακολουθήσει στρατηγικές εισόδου που 

διασφαλίζουν μεγαλύτερα επίπεδα ελέγχου αλλά ταυτόχρονα συνεπάγονται και την ανάληψη 

υψηλότερων κινδύνων (Root, 1987, ρ.15). Με βάση την παραπάνω ανάλυση, οι στρατηγικές των 

εξαγωγών δεν θα θεωρηθούν ως εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές κατά την διαμόρφωση του 

ποσοτικού μοντέλου, εφόσον υποθέτουμε ότι η παραγωγική επιχείρηση εμφανίζει ήδη 

εξαγωγική δραστηριότητα στην συγκεκριμένη τοπική αγορά και επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί 

εντονότερα έχοντας αποκτήσει την ανάλογη γνώση και πληροφόρηση για τις ιδιάζουσες τοπικές 

συνθήκες της αλλοδαπής χώρας.

Κατά την διαδικασία της διαμόρφωσης του μοντέλου θα υποθέσουμε ότι η επιχείρηση που 

εξετάζουμε έχει εκ των προτέρων επιλέξει την χώρα - αγορά στην οποία θα επεκτείνει τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η χώρα αυτή θεωρείται ως βέλτιστη προκειμένου να 

επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί στόχοι με δεδομένους του υφιστάμενους περιορισμούς. 

Επιπλέον, θα θεωρήσουμε ότι στην περίπτωση των συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης, των συμφωνιών παραγωγής, της στρατηγικής της ίδρυσης κοινοπρακτικής 

επιχείρησης και της στρατηγικής της μερικής εξαγοράς, η πολυεθνική επιχείρηση έχει επιλέξει 

τον/τους κατάλληλο/ους εταίρο/ους από το σύνολο των υποψηφίων εταίρων στην συγκεκριμένη 

χώρα.
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Η διεθνής επιχείρηση διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια ή μπορεί να τα εξασφαλίσει 

διαμέσου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην ημεδαπή ή/και την 

αλλοδαπή χώρα, προκειμένου να καλύψει τα σχετικά κόστη που συσχετίζονται με την υιοθέτηση 

των συγκεκριμένων στρατηγικών διεθνούς επέκτασης και να χρηματοδοτήσει τις επιχειρηματικές 

της δραστηριότητες. Τέλος, τα στελέχη της επιχείρησης είναι σε θέση να δώσουν εκτιμήσεις 

σχετικά με την αξιολόγηση των ποιοτικών και των ποσοτικών στοιχείων αλλά και τις 

απαραίτητες πληροφορίες τόσο για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες όσο και για τις ιδιαίτερες 

τοπικές συνθήκες που εμφανίζονται στην αλλοδαπή χώρα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 

στην επιχειρησιακή εφαρμογή του προτεινόμενου ποσοτικού υποδείγματος.

3.5.2. Οι Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας

Η επιτυχής απόδοση και η αποτελεσματικότητα ενός μοντέλου επιλογής στρατηγικής εισόδου 

εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων. Συνεπώς, η 

διαδικασία του προσδιορισμού και της αναγνώρισης «των γεγονότων, των συνθηκών, των 

προϋποθέσεων ή των ενεργειών» που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την επιτυχή 

έκβαση του επενδυτικού εγχειρήματος, χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα 

της επιλογής της βέλτιστης μεθόδου εισόδου (Jenster, 1987). Στον χώρο της επιχειρησιακής 

στρατηγικής και σύμφωνα με την βιβλιογραφία που συσχετίζεται με τον στρατηγικό σχεδίασμά, 

οι παραπάνω παράγοντες είναι γνωστοί ως Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας (ΚΠΕ) (Critical 

Success Factors - CSF's). O Rockart (1979) προσδιορίζει τους ΚΠΕ ως «τον περιορισμένο 

αριθμό των παραγόντων, οι οποίοι εφόσον οδηγήσουν σε ικανοποιητικά αποτελέσματα, 

διασφαλίζουν την ανταγωνιστική ικανότητα της επιχείρησης». Επιπλέον, όπως αναφέρει ο 

Jenster (1987) «οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας συσχετίζονται με τις εξωτερικές και 

εσωτερικές προϋποθέσεις της επιχειρησιακής στρατηγικής.. .ή με εκείνες τις ικανότητες και τους 

επιχειρησιακούς πόρους...που οφείλει η επιχείρηση να αποκτήσει». Ο Liedecker και ο Bruno 

(1984) προτείνουν τρία επίπεδα ανάλυσης ως πηγές άντλησης πιθανών ΚΠΕ. Τα επίπεδα αυτά 

είναι: η ανάλυση της συγκεκριμένης επιχείρησης, η ανάλυση του κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση και η ανάλυση του κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού 

περιβάλλοντος (Χατζηδημητρίου & Γεωργίου, 1998).

Τα κριτήρια επιλογής που υιοθετούνται και θα παρουσιαστούν στο ποσοτικό υπόδειγμα 

αποτελούν ένα σύνολο ΚΠΕ. Ορισμένοι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας είναι ποσοτικοί και 

μπορούν να μετρηθούν αντικειμενικά, ενώ άλλοι είναι ποιοτικοί και δεν είναι δυνατόν να 

μετρηθούν, πάντοτε, με αντικειμενικότητα. Τα ποσοτικά στοιχεία που σχετίζονται με τις
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διαθέσιμες εναλλακτικές στρατηγικές εισόδου ή με την συγκεκριμένη αλλοδαπή χώρα είναι 

δυνατόν να προέρχονται από ανεξάρτητες και αντικειμενικές πηγές, όπως από δημοσιεύσεις 

κυβερνητικών και διεθνών οργανισμών, ή από δεδομένα και εκτιμήσεις της επιχείρησης. 

Ορισμένα ποιοτικά κριτήρια βασίζονται στην γνώση και στην υποκειμενική άποψη ορισμένων 

διοικητικών στελεχών, ενώ άλλα είναι δυνατόν να προέρχονται από ανεξάρτητες και αξιόπιστες 

πηγές όπως είναι ορισμένες εκδόσεις διεθνών ερευνητικών οργανισμών (Χατζηδημητρίου & 

Γεωργίου, 1998).

Ο συμβασιακός κίνδυνος δηλαδή ο κίνδυνος διασποράς της τεχνογνωσίας στους πιθανούς 

εταίρους της επιχείρησης, αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα που οφείλει να ληφθεί υπόψη κατά 

την διαδικασία της επιλογής της στρατηγικής επέκτασης. Ο υψηλός βαθμός αβεβαιότητας που 

σχετίζεται με τον συμβασιακό κίνδυνο δυσχεραίνει την διαδικασία σύναψης συμβασιακών 

σχέσεων καθιστώντας ανεπαρκές ή και αναξιόλογο το περιεχόμενό τους. Υψηλά επίπεδα 

συμβασιακού κινδύνου είναι δυνατόν να οδηγήσουν την διοίκηση της επιχείρησης να 

προχωρήσει στην ίδρυση θυγατρικής επιχείρησης διαμέσου της δημιουργίας νέας επιχείρησης 

(Agarwal & Ramaswami, 1992). Επιπρόσθετα, ο πολιτικός κίνδυνος που σχετίζεται με την 

συγκεκριμένη χώρα καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής 

εσόδου που τελικά θα υιοθετηθεί προς εφαρμογή. Το επίπεδο της επικινδυνότητας που 

αντιμετωπίζει η διεθνής επιχείρηση ποικίλει αναλόγως των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών 

συνθηκών που χαρακτηρίζουν την αλλοδαπή χώρα (Aulakh & Kotabe, 1997). Η λανθασμένη 

εκτίμηση του κριτηρίου της πολιτικής σταθερότητας είναι δυνατόν να προκαλέσει μεγάλες 

οικονομικές απώλειες στην επιχείρηση. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος που προέρχεται από την 

πιθανή μεταβολή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την 

διοίκηση της επιχείρησης κατά τον σχεδίασμά της στρατηγικής επέκτασης στην αλλοδαπή 

αγορά. Επιπλέον, η πολυεθνική επιχείρηση οφείλει να διασφαλίσει ότι η ποιότητα των 

παραγόμενών προϊόντων από τους εταίρους στην αλλοδαπή χώρα θα είναι σύμφωνη με τις 

απαιτήσεις και τους όρους της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί. Ο κίνδυνος της μη διασφάλισης 

των αποδεκτών ποιοτικών προτύπων είναι δυνατόν να αλλοιώσει την εικόνα για το πρόσωπο και 

τον χαρακτήρα της επιχείρησης και των προϊόντων που παράγει στους πιθανούς μελλοντικούς 

καταναλωτές. Η ύπαρξη, στην υποψήφια χώρα, περιορισμών στις εισαγωγές πρώτων υλών και 

ενδιάμεσων προϊόντων και στις εξαγωγές προϊόντων, μπορεί να αποδειχθεί ανασταλτικός 

παράγοντας για την επιτυχία της επένδυσης και επομένως αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό 

κριτήριο επιλογής. Επίσης, οι νομικοί και κυβερνητικοί περιορισμοί, αναφορικά με το καθεστώς 

λειτουργίας της τοπικής αγοράς αλλά και οι πιθανοί περιορισμοί στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της 

επένδυσης είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές στον στρατηγικό σχεδίασμά της
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επιχείρησης. Οι απαιτήσεις για την προμήθεια πρώτων υλών και υλικών από τους τοπικούς 

προμηθευτές της χώρας, η διαθεσιμότητά τους και το σχετικό οικονομικό κόστος που προέρχεται 

από την παραπάνω ενέργεια αποτελούν ένα ακόμη κριτήριο επιλογής (Haug, 1985). Το ύψος του 

κόστους ασφάλισης και προστασίας των εγκαταστάσεων και του προσωπικού, στην 

συγκεκριμένη χώρα, ιδιαίτερα όταν αυτό είναι ασυνήθιστα υψηλό καθίσταται ένα ουσιαστικό 

κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων στρατηγικών εισόδου στην αλλοδαπή αγορά.

Η δυνατότητα επαναπατρισμού των κερδών αποτελεί έναν από τους παράγοντες που 

καθορίζουν την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος. Ο παράγοντας αυτός σχετίζεται με το θεσμικό 

και νομικό πλαίσιο της συγκεκριμένης αλλοδαπής χώρας που ενδεχομένως να μην επιτρέπει την 

εξαγωγή συναλλάγματος. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες χώρες, ότι αν και επιτρέπεται 

ο επαναπατρισμός όλων των κερδών, αυτό δεν είναι πάντα δυνατόν λόγω της έλλειψης 

συναλλάγματος. Στην περίπτωση που η επένδυση στοχεύει και στην τοπική αγορά, η ένταση και 

οι μορφές του ανταγωνισμού, προερχομένου είτε από τοπικές είτε από ξένες επιχειρήσεις, είναι 

ένα ακόμα ουσιαστικό κριτήριο που μπορεί να ενσωματωθεί στη διαδικασία λήψης της 

απόφασης (Kim & Hwang, 1992). Η διαθεσιμότητα και επάρκεια δικτύων διανομής μπορεί να 

είναι ακόμα ένα σημαντικό κριτήριο επιλογής ειδικότερα όταν η επιτυχία των δραστηριοτήτων 

της επιχείρησης εξαρτάται από την αξιόπιστη διανομή των προϊόντων της στην εσωτερική 

αγορά (Brouthers, 1995). Η ύπαρξη και το επίπεδο των δικτύων διανομής επηρεάζονται άμεσα 

και από την επάρκεια των μεταφορών. Δεδομένης της έλλειψης ικανοποιητικών δικτύων, της 

ανεπάρκειας των μέσων μεταφοράς αλλά και της ανασφάλειας που αντιμετωπίζουν κατά την 

μεταφορά των προϊόντων, είναι δυνατόν πολλές επιχειρήσεις να υποχρεωθούν να οργανώσουν 

εκ του μηδενός δικά τους δίκτυα διανομής. Ένα επιπλέον κριτήριο επιλογής είναι η ύπαρξη και 

αξιοπιστία των τοπικών προμηθευτών καθώς ο παράγοντας αυτός επηρεάζει την αποτελεσματική 

λειτουργία της επιχείρησης και το κόστος παραγωγής των δραστηριοτήτων της. Η υπάρχουσα 

κατάσταση σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες κάθε άλλο παρά εγγυάται την ύπαρξη αξιόπιστων 

τοπικών προμηθευτών σε όλους τους κλάδους. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην 

συμπεριφορά των τοπικών προμηθευτών απέναντι στις ξένες επιχειρήσεις. Οι αποτελεσματικές 

σχέσεις συνεργασίας εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την στάση που υιοθετούν οι τοπικοί 

προμηθευτές ως προς τις ξένες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η αγοραστική δύναμη των κατοίκων 

της ξένης χώρας καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την επιλογή της στρατηγικής εισόδου που θα 

ακολουθηθεί από την επιχείρηση. Το κατά κεφαλήν εισόδημα (με βάση το ΑΕΠ) προσδιορίζει, 

έως ένα βαθμό, το μέγεθος της δυνητικής ζήτηση για τα προϊόντα της πολυεθνικής επιχείρησης. 

Χαμηλό επίπεδο ζήτησης για το παραγόμενο προϊόν συνεπάγεται την αδυναμία υιοθέτησης της 

στρατηγικής των άμεσων ξένων επενδύσεων και την επιλογή στρατηγικής εισόδου συμβασιακού
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χαρακτήρα (Hill et al., 1990). Τα οικονομικά κίνητρα και οι κρατικές επιδοτήσεις που παρέχονται 

στους ξένους επενδυτές προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομία της τοπικής χώρας αποτελούν 

ένα από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της αναμενόμενης απόδοσης της επένδυσης. Οι 

κρατικές επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις, σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της τοπικής 

χώρας, έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την επενδυτική δραστηριότητα των ξένων επιχειρήσεων, 

εφόσον παρέχονται κίνητρα όπως μείωση του φορολογικού συντελεστή, αυξημένες αποσβέσεις, 

επιδότηση επιτοκίων κ.α. Η επίδραση των συγκεκριμένων κινήτρων στο κόστος παραγωγής και 

λειτουργίας είναι εμφανής. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος παράγοντας αποτελεί ένα από τα κρίσιμα 

κριτήρια επιλογής που πρέπει να εξεταστούν από την διοίκηση της επιχείρησης.

Ένα ακόμη κριτήριο επιλογής είναι και η διαθεσιμότητα και το κόστος των χώρων 

εγκατάστασης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η έλλειψη κατάλληλων χώρων γραφείου με 

αποτέλεσμα το υπερβολικά υψηλό κόστος μίσθωσης αλλά και η ύπαρξη νομικών και θεσμικών 

εμποδίων για αγορά γης από ξένους επενδυτές αποτελούν αρνητικές προϋποθέσεις - συνθήκες 

με αποτέλεσμα να προκύπτουν δυσκολίες στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της 

επιχείρησης. Η δυνατότητα της πολυεθνικής επιχείρησης να υιοθετήσει την στρατηγική της 

ίδρυσης κοινοπρακτικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε στρατηγική επέκτασης συμβασιακού 

χαρακτήρα εξαρτάται από την ύπαρξη ικανών και αξιόπιστων συνεργατών στην αλλοδαπή χώρα 

(Erramilli, 1992). Αναγκαστικά, η έλλειψη εταίρων με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες 

οδηγεί στον περιορισμό των διαθέσιμων στρατηγικών επιλογών εισόδου που έχει στην διάθεσή 

της η διεθνής εταιρία. Σε άλλες περιπτώσεις, η ύπαρξη κάποιων συγκεκριμένων δεξιοτήτων 

(διοικητικών, τεχνικών, εργασιακών κ.α.) είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της επιχείρησης, 

με συνέπεια η διαθεσιμότητα του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού να πρέπει να ληφθεί σοβαρά 

υπόψη στην αξιολόγηση των υποψηφίων στρατηγικών επιλογών. Σχετική με το προηγούμενο 

κριτήριο είναι και ο βαθμός συμμετοχής των εργαζομένων στις εργατικές ενώσεις, και κατ’ 

επέκταση η δύναμη των ενώσεων αυτών Το τελευταίο μπορεί να αποτελέσει άλλο ένα κριτήριο, 

ιδιαίτερα για τις παραγωγικές μονάδες εντάσεως εργασίας. Γενικότερα, η ύπαρξη ισχυρών 

ομάδων ειδικών συμφερόντων μπορεί να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία κάποιων 

επιχειρήσεων και θα έπρεπε να συνεκτιμηθεί στην διαδικασία επιλογής. Στην περίπτωση των 

επιχειρήσεων που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν την επένδυσή τους αντλώντας κεφάλαια από 

την τοπική αγορά η διαθεσιμότητα πηγών χρηματοδότησης μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα 

σπουδαίο παράγοντα επιλογής. Οικονομικοί παράγοντες όπως το επίπεδο των επιτοκίων στην 

ξένη χώρα και το ποσοστό φορολογίας των κερδών που ορίζεται από την νομοθεσία οφείλουν να 

λαμβάνονται υπόψη κατά την διαδικασία της επιλογής της μεθόδου διεθνούς επέκτασης για την 

είσοδο στην αγορά της αλλοδαπής χώρας (Χατζηδημητρίου & Γεωργίου, 1998).
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Ο βαθμός αναγνωμισιμότητας (brand name recognition) της πολυεθνικής επιχείρησης και των 

προϊόντων της στην αλλοδαπή χώρα διαμορφώνει σε σημαντικό βαθμό τις στρατηγικές 

marketing που θα ακολουθηθούν καθώς και το σχετικό κόστος που προκύπτει από την εφαρμογή 

των παραπάνω στρατηγικών. Σύμφωνα με τους Kim και Hwang (1992), η αναγνωρισιμότητα 

του εμπορικού σήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα από τα κριτήρια μέτρησης της αξίας 

του τεχνολογικού περιεχομένου και της τεχνογνωσίας που κατέχει η επιχείρηση. Επίσης, η 

προϋπάρχουσα εμπειρία στην αλλοδαπή χώρα αποτελεί ακόμη ένα κριτήριο απόφασης που θα 

πρέπει να συμπεριληφθεί κατά την διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης της απόφασης. Το 

επίπεδο της προϋπάρχουσας εμπειρίας στις διεθνείς αγορές ασκεί σημαντική επίδραση στην 

επιλογή της στρατηγικής διεθνούς επέκτασης (Agarwal & Ramaswami, 1992). Η επιχείρηση που 

δεν διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία πιθανόν να οδηγηθεί σε λάθη κατά την διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σε στρατηγικά θέματα, όπως είναι αυτό της επιλογής της μεθόδου εισόδου στην 

αλλοδαπή αγορά. Οι δυνατότητες διείσδυσης στην τοπική αγορά διαμέσου της ανάπτυξης και της 

επίτευξης των στρατηγικών στόχων της διεθνούς επιχείρησης, αποτελούν πιθανό παράγοντα 

επιτυχίας που οφείλει να εκμεταλλευθεί με τον βέλτιστο τρόπο η διοίκηση της εταιρίας. Η 

επέκταση στην συγκεκριμένη αγορά με οποιαδήποτε μέθοδο κριθεί ως η καταλληλότερη, είναι 

δυνατόν να υπαγορεύεται από την προσπάθεια της επιχείρησης να υλοποιήσει τα σχεδιαζόμενα 

επενδυτικά προγράμματα που αντικατοπτρίζουν τους στρατηγικούς της στόχους. Επιπρόσθετα, 

οι μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, 

προδιαγράφουν, έως ένα βαθμό, την πορεία εξέλιξης του επενδυτικού εγχειρήματος καθώς και 

τις προοπτικές επέκτασης που διαμορφώνονται στην συγκεκριμένη αλλοδαπή αγορά. Ένας 

ταχύτατα αναπτυσσόμενος κλάδος, είναι δυνατόν να οδηγήσει την διοίκηση της επιχείρησης 

στην απόφαση της δέσμευσης σημαντικών πόρων και ικανοτήτων στην ξένη χώρα, 

προχωρώντας σε άμεσες ξένες επενδύσεις. Σύμφωνα με τους Anderson και Gatignon (1986), το 

στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος (ΚΖΠ) στο οποίο βρίσκεται το προϊόν της επιχείρησης 

στην αλλοδαπή αγορά, καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την επιλογή της στρατηγικής εισόδου. Οι 

αγορές εκείνες που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ώριμες ή κορεσμένες ως προς την 

αγοραστική ζήτηση του προϊόντος, δεν παρέχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη μονάδων μεγάλης παραγωγικής δυναμικότητας εφόσον η ζήτηση για το προϊόν δεν 

αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη άνοδο. Αντιθέτως, ένα καινοτόμο προϊόν με ευοίωνες 

προοπτικές ανάπτυξης, μπορεί να υποστηρίξει την απόφαση της επιχείρησης για την υλοποίηση 

άμεσων ξένων επενδύσεων στην συγκεκριμένη αγορά, αντισταθμίζοντας το υψηλότερο κόστος 

ίδρυσης και λειτουργίας με την επίτευξη υψηλότερων εσόδων λόγω της αυξημένης ζήτησης για 

το συγκεκριμένο προϊόν.
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Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας είναι οι πολιτισμικές διαφορές 

ανάμεσα στην κουλτούρα και στην νοοτροπία της χώρας από την οποία προέρχεται η 

πολυεθνική επιχείρηση και της αλλοδαπής χώρας στην οποία επεκτείνει τις επιχειρηματικές της 

δραστηριότητες. Οι κοινωνικές και οι πολιτισμικές διαφορές επιδρούν σε σημαντικό βαθμό στα 

στοιχεία της στρατηγικής εισόδου που καλείται να υλοποιήσει η πολυεθνική επιχείρηση 

(Contractor & Kundu 1998, Kogut & Singh 1998). Επίσης, η γεωγραφική γειτνίαση καθώς και ο 

βαθμός πολιτισμικής εγγύτητας μεταξύ των δύο χώρων επηρεάζει τον τρόπο επιλογής της 

στρατηγικής επέκτασης που θα επιλεγεί ως η βέλτιστη μέθοδος εισόδου (Hill et al., 1990).

Ο παραπάνω κατάλογος ΚΠΕ σε καμία περίπτωση δεν είναι εξαντλητικός του θέματος της 

επιλογής της κατάλληλης στρατηγικής εισόδου για την είσοδο στην αλλοδαπή αγορά. 

Επιπρόσθετοι ΚΠΕ είναι δυνατόν να αναφερθούν ανάλογα με την μορφή και τον κλάδο της 

διεθνούς επιχείρησης αλλά και με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην ξένη χώρα. 

Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας που αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν στις προηγούμενες 

παραγράφους και οι οποίοι επηρεάζουν την επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής εισόδου στην 

αλλοδαπή αγορά παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 3.3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3

ΚΡΙΣΙΜΟΙ II \ΡΛΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ I I V ΤΗΝ ΕΙΙΙΛΟΓΙΙ ΜΙΣ ΣΤΡΑΤΙ!I ΙΚΙΙΣ 
νΐΕΘΝΌΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΛΛΟΔΛΙΙΙΙ ΧΩΡΑ

1. Συμβασιακός κίνδυνος 16. Οικονομικά κίνητρα και επιδοτήσεις

2. Πολιτικός κίνδυνος 17. Διαθεσιμότητα χώρων εγκατάστασης

3. Συναλλαγματικός κίνδυνος 18. Διαθεσιμότητα αποδεκτών εταίρων

4. Κίνδυνος μη διασφάλισης των ποιοτικών προτύπων 19. Κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό

5. Περιορισμοί εξαγωγών 20. Δύναμη εργατικών ενώσεων

6. Περιορισμοί εισαγωγών 21. Πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές πηγές

7. Νομικοί περιορισμοί 22. Επίπεδο επιτοκίων

8. Απαιτήσεις προμήθειας πρώτων υλών και υλικών 
από του τοπικούς προμηθευτές

23. Φορολογία κερδών

9. Κόστος ασφάλισης και προστασίας 24. Βαθμός αναγνωρισιμότητας της επιχείρησης

10. Επαναπατρισμός κερδών 25. Βαθμός προϋπάρχουσας εμπειρίας στην ξένη χώρα

11. Συνθήκες ανταγωνισμού 26. Δυνατότητες διείσδυσης στην τοπική αγορά

12. Διαθεσιμότητα και επάρκεια δικτύων διανομής 27. Δυνατότητες μελλοντικής ανάπτυξης του κλάδου

13. Μεταφορικά δίκτυα 28. Στάδιο του κύκλου ζωής προϊόντος (ΚΖΠ)

14. Ύπαρξη και αξιοπιστία τοπικών προμηθευτών 29. Πολιτισμικές διαφορές

15. Αγοραστική δύναμη 30. Γεωγραφική γειτνίαση
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3.5.3. Διαμόρφωση του Ποσοτικού Υποδείγματος

Όπως αναφέρθηκε και στην ανάλυση του άρθρου των Schniederjans and Hoffman (1992), 

στον προγραμματισμό πολλαπλών στόχων οι μεταβλητές θετικής ή αρνητικής απόκλισης 

καθορίζουν τη βέλτιστη απόφαση. Οι μεταβλητές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν 

έχουμε περισσότερες από μία αντικειμενικές συναρτήσεις, δηλαδή πολλαπλούς και πιθανότατα 

αντικρουόμένους στόχους. Αν για παράδειγμα ένας από τους στόχους αυτούς είναι η 

μεγιστοποίηση μίας αντικειμενικής συνάρτησης κέρδους, τότε στη νέα διαμόρφωση -όπου η 

συνάρτηση αυτή θα έχει μετατραπεί σε περιορισμό- θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η αρνητική 

απόκλιση από την τιμή στόχο. Η προσαρμοσμένη αντικειμενική συνάρτηση ελαχιστοποιεί τη 

“συνολική” μη επιθυμητή απόκλιση όπως αυτή προκύπτει από κάποιο μέτρο (norm). Το 

συγκεκριμένο μοντέλο ενσωματώνει την ιεράρχηση των κριτηρίων με την ομαδοποίηση τους σε 

σύνολα προτεραιοτήτων. Κάθε σύνολο μπορεί να περιέχει περισσότερες από μία αποκλίσεις από 

τους στόχους, η σχετική σημασία και η εξάρτηση των οποίων εκφράζεται από τη χρήση 

κατάλληλων συντελεστών στάθμισης. Με τη λεξικογραφική ελαχιστοποίηση της αντικειμενικής 

συνάρτησης εντοπίζεται η βέλτιστη λύση που αντανακλά την ιεράρχηση και στάθμιση των 

κριτηρίων όπως είχε καθοριστεί αρχικά (Χατζηδημητριού & Γεωργίου, 1998).

Το μαθηματικό μοντέλο που παρουσιάζουμε είναι ένα ποσοτικό υπόδειγμα μεικτού-ακέραιου 

προγραμματισμού στόχων (mixed-integer goal programming,) το οποίο εκτείνεται σε πολλαπλές 

χρονικές περιόδους. Το πρόβλημα που εξετάζεται είναι αυτό της επιλογής της βέλτιστης 

στρατηγικής διεθνούς επέκτασης στην δεδομένη αλλοδαπή χώρα μεταξύ των I υποψήφιων 

μεθόδων εισόδου. Οι μονάδες του προϊόντος που θα παραχθούν από την συγκεκριμένη μονάδα 

θα χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση της ζήτησης των αγορών σε J χώρες 

συμπεριλαμβανομένης και της τοπικής αγοράς για κάθε χρονική περίοδο Τ που εξετάζουμε. Οι 

μεταβλητές απόφασης (decision variables) του ποσοτικού υποδείγματος είναι οι ακόλουθες: 

ΐ) οι μεταβλητές δείκτες Yj οι οποίες αντιστοιχούν στις 6 υποψήφιες στρατηγικές διεθνούς 

επέκτασης: α) συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, β) συμφωνίες παραγωγής, 

γ) ίδρυση κοινοπρακτικής επιχείρησης, δ) μερική εξαγορά τοπικής επιχείρησης, ε) ίδρυση 

θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας με την μορφή της εξαγοράς υπάρχουσας επιχείρησης, και 

στ) ίδρυση θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας διαμέσου της δημιουργίας νέας επιχείρησης. 

Οι συγκεκριμένες μεταβλητές που παίρνουν τιμές 1 ή 0 χρησιμοποιούνται για να δείξουν την 

επιλογή ή όχι μίας στρατηγικής διεθνούς επέκτασης. Η απόφαση για την επιλογή της 

στρατηγικής διεθνούς επέκτασης λαμβάνεται κατά την πρώτη χρονική περίοδο και παραμένει 

σταθερή μέχρι το τέλος του χρονικού ορίζοντα προγραμματισμού που εξετάζουμε.
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ϋ) το πλήθος των παραγόμενων μονάδων που παράγονται και αποστέλλονται στην αγορά / 

την χρονική στιγμή t από την παραγωγική μονάδα που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την 

στρατηγική επέκτασης /, συμβολίζεται ως Χψ,

iii) το απαιτούμενο εργατικό δυναμικό που θεωρείται απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία 

της παραγωγικής μονάδας την δεδομένη χρονική περίοδο, συμβολίζεται με Lit .Να σημειώσουμε

ότι η συγκεκριμένη μεταβλητή απόφασης έχει νόημα μόνο όταν εξετάζουμε την επιλογή 

εναλλακτικών στρατηγικών επέκτασης που υποθέτουν την δέσμευση ανθρώπινων πώρων στην 

αλλοδαπή χώρα από την επιχείρηση. Οι συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης 

και οι συμφωνίες παραγωγής δεν απαιτούν από την πολυεθνική επιχείρηση την εξασφάλιση του 

απαραίτητου εργατικού δυναμικού, εφόσον ο τοπικός εταίρος διαθέτει (ή θα αναζητήσει) το 

απαιτούμενο εργατικό δυναμικό που θα ανήκει αποκλειστικά στην δική του δικαιοδοσία, και 

ΐν) οι μεταβλητές απόκλισης που συμβολίζονται με d - με τους ανάλογους δείκτες - 

εκφράζουν την απόκλιση (θετική ή αρνητική) ανάμεσα στις τιμές - στόχους (aspiration levels) 

που τέθηκαν κατά την διαμόρφωση του ποσοτικού υποδείγματος και στα πραγματοποιηθέντα 

αποτελέσματα για κάθε στόχο του μοντέλου.

Ο βασικός στόχος (goal) του ποσοτικού μοντέλου είναι το επιχειρησιακό κέρδος (profit). Η 

μαθηματική διατύπωση του συγκεκριμένου στόχου είναι η ακόλουθη:

6 J Τ
Σ Σ H(ejtritpijt
i=l j=l t=l J J

6 Τ 6
-cit _mit “tijt)Xiit +FRt‘Υΐ]-.Σ Σ(\νμ +trlt)Lit -ΣΕ^ +dl +d+ =b

J j 1=3 t=l i-1 r r F
(1)

Υπάρχουν τέσσερα τμήματα τα οποία συνθέτουν την συνάρτηση του κέρδους. Το πρώτο 

μέρος περιλαμβάνει τις μονάδες που παράγονται και αποστέλνονται στις αγορές j την χρονική 

περίοδο t σε συνδυασμό με την τιμή πώλησης και τα σχετικά κόστη παραγωγής εκτός από το 

κόστος εργασίας. Η παράμετρος Pyt εκφράζει την τιμή πώλησης ανά μονάδα προϊόντος με

βάση την στρατηγική διεθνούς επέκτασης / που υιοθετείται κάθε φορά στην συγκεκριμένη χώρα, 

για το προϊόν που αποστέλλεται στην αγοράγ e J την περίοδο /. Η παράμετρος ejt εκφράζει την

συναλλαγματική ισοτιμία ανάμεσα στα νομίσματα των αγορών j και της τοπικής χώρας όπου 

πραγματοποιείται η παραγωγική επένδυση. Ο συντελεστής rit δηλώνει το ποσοστό συμμετοχής

της πολυεθνικής επιχείρησης στις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την παραγωγική 

μονάδα στην αλλοδαπή χώρα. Εξ’ ορισμού, η τιμή του συντελεστή r„ ισούται με την μονάδα για 

τις στρατηγικές εισόδου των συμφωνιών παραγωγής, της ίδρυσης κοινοπρακτικής επιχείρησης, 

της μερική εξαγοράς, της ίδρυσης θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας με την μορφή της 

εξαγοράς υπάρχουσας επιχείρησης και της ίδρυσης θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας
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διαμέσου της δημιουργίας νέας επιχείρησης. Στην περίπτωση της στρατηγικής των συμφωνιών 

παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, η τιμή της παραμέτρου rit ισούται με το αντίστοιχο 

ποσοστό συμμετοχής της διεθνούς εταιρίας στις πωλήσεις της τοπικής επιχείρησης που 

εκμεταλλεύεται τα συγκεκριμένα δικαιώματα (royalties). Τα κόστη παραγωγής 

αντιπροσωπεύονται από τρεις επιμέρους παραμέτρους: ως mit εκφράζεται το κόστος πρώτων 

υλών ανά μονάδα προϊόντος που παράγονται με βάση την υιοθέτηση της στρατηγικής εισόδου /, 

με tjjt δηλώνεται το μοναδιαίο κόστος μεταφοράς από την παραγωγική μονάδα / στην αγορά j

για την χρονική περίοδο t, ενώ με cit συμβολίζονται τα υπόλοιπα κόστη παραγωγής. Να 

σημειώσουμε ότι α) στην περίπτωση των συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης, η τιμή των τριών παραμέτρων κόστους παραγωγής (m„, lt], και c„) θεωρείται 

μηδενική εφόσον τα σχετικά έξοδα επιβαρύνουν την αλλοδαπή επιχείρηση που αναλαμβάνει την 

παραγωγή, προώθηση και διάθεση του προϊόντος στην τοπική αλλά και στις διεθνείς αγορές και 

β) στην περίπτωση των συμφωνιών παραγωγής, η παράμετρος cit περιλαμβάνει την αμοιβή (ανά 

μονάδα προϊόντος) της τοπικής επιχείρησης που αναλαμβάνει να παράγει το προϊόν για 

λογαριασμό της πολυεθνικής επιχείρησης, ενώ επιπλέον η τιμή της παραμέτρου m„ και σε αυτήν 

την περίπτωση λαμβάνει μηδενική τιμή.

Το δεύτερο τμήμα της συνάρτησης κέρδους περιλαμβάνει τα σταθερά κέρδη ‘ FRt ’ (fixed

revenues) που απολαμβάνει η πολυεθνική επιχείρηση από την υιοθέτηση της στρατηγικής των 

συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σε μια τοπική επιχείρηση. Τα σταθερά 

έσοδα είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν ένα σταθερό χρηματικό ποσό αμοιβής της επιχείρησης 

που παραχωρεί τα δικαιώματα προς εκμετάλλευση, έσοδα από τεχνολογική υποστήριξη, 

προμήθειες, αμοιβή διοικητικών στελεχών, έσοδα από πωλήσεις τεχνολογικού εξοπλισμού, 

μερίσματα μετοχικού κεφαλαίου κ.α. (Root, 1987, ρ.95).

Το εργατικό κόστος για την παραγωγή των προϊόντων λαμβάνεται υπόψη στο τρίτο μέρος της 

συνάρτησης κέρδους. Δύο είναι οι παράμετροι που σχετίζονται με το κόστος εργασίας: ως wit

ορίζεται η μέση αμοιβή ανά εργαζόμενο, ενώ με trit εκφράζεται το μέσο κόστος εκπαίδευσης 

ανά εργαζόμενο. Υπενθυμίζουμε ότι το σχετικό κόστος εργασίας δεν επιβαρύνει την πολυεθνική 

επιχείρηση στην περίπτωση των συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και των 

συμφωνιών παραγωγής.

Το επόμενο τμήμα περιλαμβάνει το κόστος ίδρυσης και εγκατάστασης που συμβολίζεται με 

Ej. Η χρήση της μεταβλητής δείκτη Υ, διασφαλίζει ότι το κόστος ίδρυσης και υλοποίησης της 

στρατηγικής διεθνούς επέκτασης λαμβάνει χώρα εφόσον επιλεγεί μια συγκεκριμένη στρατηγική
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εισόδου. Ως κόστος εγκατάστασης ορίζονται τα έξοδα ίδρυσης και δημιουργίας της 

παραγωγικής μονάδας καθώς και το κόστος μεταφοράς τεχνολογίας και κεφαλαίων στην 

αλλοδαπή χώρα κατά την υλοποίηση στρατηγικών άμεσων ξένων επενδύσεων 

(Χατζηδημητρίου, 1998). Στην περίπτωση των στρατηγικών συμβασιακού χαρακτήρα που 

εξετάζουμε στο μοντέλο, το κόστος εγκατάστασης περιλαμβάνει την έρευνα αγοράς στην 

αλλοδαπή χώρα, το κόστος επιλογής και διαπραγματεύσεων με τους δυνητικά αποδεκτούς 

εταίρους, το κόστος σύναψης συμβολαίων, τα έξοδα για την κατοχύρωση του εμπορικού 

σήματος, το κόστος περιοδικών ποιοτικών ελέγχων της παραγωγικής διαδικασίας του εταίρου, 

έξοδα διοικητικής υποστήριξης, την προσαρμογή της τεχνογνωσίας στις απαιτήσεις του εταίρου

κ.α. (Root, 1987, ρ.96). Τέλος, οι μεταβλητές dp και dp εκφράζουν την αρνητική ή θετική

απόκλιση από την επιθυμητή τιμή - στόχο, bp, για το επιχειρησιακό κέρδος.

Οι περιορισμοί (2.1) έως (2.η) αντανακλούν τους στόχους που έχει θέσει η επιχείρηση για τα 

ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (ΚΠΕ) που θεωρούνται σημαντικά για τη λήψη της απόφασης.

Σ ais^i Ά
i = l

A+=bs για κάθε s (2.1,...,2.n)

Οι συντελεστές als, όπου s = l,...,S και / = /,...,6, παριστάνουν τη συνεισφορά της

στρατηγικής εισόδου / στο στόχο του κριτηρίου s αν αυτή επιλεγεί στη βέλτιστη λύση. Για τα 

ποιοτικά ΚΠΕ υιοθετείται μία διακριτή κλίμακα πέντε βαθμιδών (1-5). Οι επιθυμητές ανώτατες 

ή κατώτατες τιμές-στόχοι για τα όλα τα ΚΠΕ σύμφωνα με την σχετική τους σημασία στη λήψη 

της τελικής απόφασης ορίζονται από τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης. Οι τιμές των 

ποσοτικών κριτηρίων για κάθε χώρα προκύπτουν από επίσημα στατιστικά στοιχεία για κάθε μία 

από αυτές ή από εκτιμήσεις και προβλέψεις που προέρχονται από ανεξάρτητες και αξιόπιστες 

πηγές (Χατζηδημητρίου & Γεωργίου, 1998). Οι τιμές - στόχοι συμβολίζονται με bs και 

εμφανίζονται στο δεξιό μέλος κάθε εξίσωσης, ενώ οι αποκλίσεις από τους στόχους 

παριστάνονται με d$ και d$ όπου s = .

Οι παραπάνω στόχοι της επιχείρησης σε συνδυασμό με την συνάρτηση - στόχο του κέρδους 

είναι δυνατόν να ιεραρχηθούν ανάλογα με την σχετική τους σημαντικότητα και να 

ομαδοποιηθούν ώστε να σχηματίσουν την αντικειμενική συνάρτηση του ποσοτικού μοντέλου. Η 

ομαδοποίηση των κριτηρίων επηρεάζεται από τη φύση της παραγωγικής διαδικασίας και του 

προϊόντος της καθώς επίσης και από τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει η διεθνής 

επιχείρηση. Η λεξικογραφική αντικειμενική συνάρτηση που ακολουθεί αποτελείται από 

επιμέρους αντικειμενικές συναρτήσεις.
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Lexicographically Minimize Z = {zp, Zj, Z2}

όπου Zp =dp και Zj = Σ wlq ( dlq + dk,)
q*p,

Η πρώτη συνάρτηση σχετίζεται με τον στόχο του κέρδους, ενώ οι υπόλοιπες αναφέρονται 

στην ομαδοποίηση των κριτηρίων επιτυχίας. Η μεταβλητή δηλώνει την ανεπιθύμητη 

αρνητική απόκλιση από την τιμή στόχο για την συνάρτηση του κέρδους. Οι μεταβλητές 

απόκλισης παριστάνονται με djq και df όταν εμφανίζονται στην αντικειμενική συνάρτηση. Η

χρήση του διπλού δείκτη για την αναπαράσταση των μεταβλητών απόκλισης στην αντικειμενική 

συνάρτηση κρίνεται αναγκαία για να καταστήσει σαφές ποια είναι η ομάδα προτεραιότητας 

στην οποία ανήκει το κριτήριο και κατ’ επέκταση που ανήκουν οι μεταβλητές. Οι ομάδες 

προτεραιότητας, πλήθους k, συμβολίζονται με Ρ/ για I = l,2,...,k, ενώ ο δείκτης q αναφέρεται

στα κριτήρια που ανήκουν σε κάθε ομάδα Ρ/. Η στάθμιση των αποκλίσεων στην κάθε ομάδα 

προτεραιότητας επιτυγχάνεται με τη χρήση των κατάλληλων συντελεστών στάθμισης wjq. Ο

βασικός στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων - θετικών ή αρνητικών - από τις τιμές 

στόχους που τέθηκαν για τα διάφορα ποσοτικά και ποιοτικά ΚΠΕ.

Η αντικειμενική συνάρτηση περιορίζεται επιπλέον από ένα πλήθος δεσμευτικών (rigid) 

περιορισμών. Οι επιπρόσθετες παράμετροι που θα χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση των 

συγκεκριμένων περιορισμών είναι οι ακόλουθες: η ζήτηση για το προϊόν στην αγορά j ορίζεται 

ως Dj,, η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας που λειτουργεί με βάση την στρατηγική

εισόδου / συμβολίζεται ως CAPit και η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο ορίζεται ως ΡΡ,γ. Οι

δεσμευτικοί περιορισμοί περιορίζουν ακόμα περισσότερο τις εναλλακτικές λύσεις του μοντέλου 

και αντιπροσωπεύουν τις αμετάβλητες συνθήκες λειτουργίας που ορίζονται από εξωγενείς ή και 

ενδογενείς μεταβλητές ως προς την επιχείρηση.

Σ Yj = 1 (3)
i = l

Ο περιορισμός (3) διασφαλίζει ότι θα επιλεγεί μια και μόνο μια στρατηγική εισόδου στην 

δεδομένη αγορά στόχο.

6
XXyt<Djt για κάθε] και t (4)

Ο παραπάνω περιορισμός εγγυάται ότι η συνολική ποσότητα των παραγόμενων μονάδων που 

θα αποσταλούν στη αγορά j κατά το χρόνο t δεν θα υπερβαίνει την συνολική ζήτηση της αγοράς.
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για κάθε i και t (5)
J

Ο περιορισμός (5) ασχολείται με την υπόθεση ότι η συνολική παραγωγικότητα της μονάδας 

δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την παραγωγική της ικανότητα .

J
Σ X::t < PRjtL:t για ϊ=3,...,6 και κάθε t (6)
j=l J

Τέλος, ο περιορισμός (6) εκφράζει το γεγονός ότι οι παραγόμενες μονάδες του προϊόντος 

περιορίζονται από το πλήθος των εργαζομένων και την συνολική τους παραγωγικότητα.

Στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζεται συνοπτικά το ποσοτικό υπόδειγμα για την επιλογή της 

βέλτιστης στρατηγικής εισόδου στην αγορά της αλλοδαπής χώρας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 Ποσοτικό Υπόδειγμα Επιλογής Στρατηγικής Διεθνούς Επέκτασης

Lexicographically Minimize Ζ= {ζρ,ζ\,Ζ2,···,ζ^}

όπουΖρ =dρ και Zj = Σ Wlq(dfq+dM
ψΡ,

Στό'/oc Επιχειρησιακό Κέρδος

Σ Σ Σ[(β jtifcpyt -cit —mit -tijt)Xijt +FRt-Yj]- Σ X(wit+trlt)Lit-XEiYi+dp+d+=b (1)
i=l j=l t=l J J J J 1=3 t=3 i=l r r ¥

Άλλοι Στόγοι

6 - + 
^ais^i+<^s ~ds _ 
i=l

για κάθε s (2.1,...,2.n)

με περιορισμούς:
6
Σ Yj = 1
i=l

6
Σ Xyt - για κάθε] καιί

J
XXiit ^ CAPjt Yj για κάθε i και t
j=l

J
Σ X jjt ^ PR μ L jt για i=3,... ,6 και κάθε t

όπου:

Xijt ’ L jt, dp , dp , dj, d<!~ > 0 για κάθε i, j, t, s 

ίΟ αν δεν επιλέγεται
και Yj =< για κάθε i

[1 αν επιλέγεται

(3)

(4)

(5)

(6)
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3.6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο μηχανισμός λειτουργίας του ποσοτικού υποδείγματος για 

την επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής επέκτασης που μπορεί να ακολουθήσει μια διεθνής 

επιχείρηση θα παραθέσουμε ένα υποθετικό παράδειγμα. Στην συγκεκριμένη ενότητα θα 

σκιαγραφήσουμε την μεθοδολογία ανάπτυξης του παραδείγματος και θα αναλύσουμε τον τρόπο 

διαμόρφωσης του ποσοτικού μοντέλου. Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν και θα σχολιασθούν 

τα βασικότερα συμπεράσματα της επίλυσης του συγκεκριμένου παραδείγματος, ενώ θα 

ολοκληρώσουμε την ανάλυσή μας μελετώντας την εφαρμογή ορισμένων εναλλακτικών 

σεναρίων μετασχηματίζοντας το βασικό σενάριο του ποσοτικού υποδείγματος.

3.6.1. Παρουσίαση, Ανάπτυξη και Επίλυση του Βασικού Σεναρίου

Στο παράδειγμα που θα παραθέσουμε υποθέτουμε ότι η πολυεθνική επιχείρηση που θα 

εξετάσουμε δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και 

ιατρικών ειδών, ενώ έχει ως μητρική χώρα την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία 

εξετάζει την δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της στην ευρύτερη γεωγραφική 

περιοχή της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης. Η φιλελευθεροποίηση των αγορών της 

κεντρικής Ευρώπης, η πιθανή είσοδος ορισμένων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το 

συνολικό μέγεθος της συγκεκριμένης αγοράς αποτελούν τα βασικότερα κίνητρα επέκτασης που 

έχει λάβει σοβαρά υπόψη της η διοίκηση της πολυεθνικής εταιρίας. Η δημοκρατία της Τσεχίας 

έχει επιλεγεί ως η βέλτιστη χώρα εγκατάστασης προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί 

στόχοι της επιχείρησης. Επιπλέον, οι αγορές στις οποίες θα αποστέλνονται τα παραγόμενα 

προϊόντα για την ικανοποίηση της τοπικής ζήτησης σε φαρμακευτικά είδη θα είναι αυτές της 

Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Ελλάδος και της Τσεχίας (J=4). Στο Σχήμα 3.1 παρουσιάζεται η 

γεωγραφική απεικόνιση της ευρύτερης περιοχής της Ευρώπης όπου θα δραστηριοποιηθεί η 

διεθνής επιχείρηση. Ως ορίζοντα προγραμματισμού, η διοίκηση της εταιρίας έχει θέσει τα δύο 

έτη (Τ=2). Οι εναλλακτικές στρατηγικές διεθνούς επέκτασης που εξετάζονται είναι οι ακόλουθες 

(1=6): οι συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, οι συμφωνίες παραγωγής, η 

στρατηγική της ίδρυσης κοινοπρακτικής επιχείρησης, η στρατηγική της μερικής εξαγοράς και οι 

στρατηγικές της ίδρυσης θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας είτε με την μορφή της εξαγοράς 

υπάρχουσας επιχείρησης είτε με την μορφή της δημιουργίας νέας επιχείρησης.
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Η διοίκηση της πολυεθνικής επιχείρησης έχει λάβει υπόψη της ορισμένους Κρίσιμους 

Παράγοντες Επιτυχίας (ΚΠΕ) τους οποίους έχει ομαδοποιήσει σε σχετικές ομάδες 

προτεραιοτήτων οι οποίοι παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.5. Στην πρώτη στήλη παρατίθενται τα 

κριτήρια επιλογής, στην δεύτερη στήλη ο χαρακτηρισμός του συγκεκριμένου ΚΠΕ ως προς την 

βαρύτητά του στην διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής, η απουσία ή ύπαρξη του 

συγκεκριμένου παράγοντα ή και η ποσοτική του έκφραση, στην τρίτη στήλη η ομάδα 

προτεραιότητας στην οποία ανήκει κάθε κριτήριο, ενώ στις υπόλοιπες 6 στήλες ακολουθούν οι 

βαθμολογίες και οι τιμές που παίρνουν οι υποψήφιες στρατηγικές επέκτασης για κάθε ένα από 

τα κριτήρια. Η ομαδοποίηση των συγκεκριμένων κριτηρίων επηρεάστηκε ουσιαστικά από τη 

φύση της παραγωγικής διαδικασίας και του προϊόντος καθώς επίσης και από τους στρατηγικούς 

στόχους που έχει θέσει.

ΣΧΗΜΑ 3.1 Γεωγραφική Απεικόνιση της Περιοχής 
Επέκτασης των Δραστηριοτήτων της Επιχείρησης

[Πηγή: http://www.nationalgeographic.com/
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5

ΚΡΙΤΗ ΡΙΑ επιλογή:::τρΜΙΜΙΚΗΣ VIE ΟΝΟΥΣ I II ΕΚ 1 ΑΣ Μ S'

Κριτήριο
Χαρακτη

ρισμός
Ιεράρ
χηση

Στρατηγική
1

Στρατηγική
2

Στρατηγική
3

Στρατηγική
4

Στρατηγική
5

Στρατηγική
6

1 · Συμβασιακός κίνδυνος Υψηλός ΚΙ 1 2 3 3 4 5
2. Πολιτικός κίνδυνος Μέτριος κι 2 2 4 4 3 2
3. Συναλλαγματικός κίνδυνος Υψηλός κι 3 2 3 3 4 2
4. Κίνδυνος μη διασφάλισης 

των ποιοτικών προτύπων
Μέτριος Κ2 2 2 3 3 4 4

5. Περιορισμοί εξαγωγών Ναι Κ4 3 3 4 3 3 2
6. Περιορισμοί εισαγωγών Ναι Κ4 3 3 4 4 3 4
7. Νομικοί περιορισμοί Ναι Κ6 4 3 3 2 2 2
8. Απαιτήσεις προμήθειας 

πρώτων υλών και υλικών από 
του τοπικούς προμηθευτές

Όχι
Κ3 2 2 3 4 4 5

λ Κόστος ασφάλισης και 
προστασίας

Υψηλό Κ3 4 4 3 3 3 2

10. Επαναπατρισμός κερδών Ναι Κ2 2 3 3 4 4 5
11. Συνθήκες ανταγωνισμού Υψηλός Κ2 4 4 3 3 3 2
12. Διαθεσιμότητα και επάρκεια 

δικτύων διανομής
Μέτρια Κ2 3 3 4 3 4 3

3. Μεταφορικά δίκτυα Μέτρια Κ3 3 2 3 4 3 4
4. Ύπαρξη και αξιοπιστία 

τοπικών προμηθευτών
Μέτρια Κ3 3 3 4 4 3 4

5, Αγοραστική δύναμη Μέτρια Κ2 2 2 4 4 4 3
6. Οικονομικά κίνητρα και 

επιδοτήσεις
Ναι Κ5 2 2 3 3 4 5

7 Διαθεσιμότητα χώρων 
εγκατάστασης

Ναι Κ5 3 3 3 4 4 4

8. Διαθεσιμότητα αποδεκτών 
εταίρων

Ναι Κ3 4 4 5 3 3 3

9. Κατάλληλο ανθρώπινο 
δυναμικό

Ναι Κ2 2 2 3 3 4 5

0 Δύναμη εργατικών ενώσεων Μέτρια Κ6 4 3 3 4 2 4
1 Πρόσβαση σε

χρηματοοικονομικές πηγές
Ναι Κ5 3 2 3 3 4 4

2. Επίπεδο επιτοκίων 10,5% Κ5 4 4 3 3 4 3
3 Φορολογία κερδών 39% Κ4 4 4 3 2 2 1

1 Βαθμός αναγνωρισιμότητας 
της επιχείρησης

Χαμηλός Κ4 2 3 4 2 3 3

» Βαθμός προϋπάρχουσας 
εμπειρίας στην ξένη χώρα

Χαμηλός Κ3 3 4 4 4 3 3

• Δυνατότητες διείσδυσης στην 
τοπική αγορά

Ναι Κ2 1 2 3 3 4 5

Δυνατότητες μελλοντικής 
ανάπτυξης του κλάδου

Ναι κι 2 3 3 3 4 4

Στάδιο του κύκλου ζωής 
προϊόντος (ΚΖΠ)

Ανάτπυξη Κ3 2 2 3 4 3 4

Πολιτισμικές διαφορές Μέτριος Κ2 2 3 4 4 3 3
Γεωγραφική γειτνίαση Χαμηλός Κ3 3 3 4 3 2 2

Σημείωση: Στα ΚΠΕ το πλέον επιθυμητό βαθμολογείται με 5.
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Στόχος της συγκεκριμένης πολυεθνικής εταιρίας είναι η επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής 

επέκτασης με βάση στρατηγικούς στόχους της διοίκησης (κέρδος, ΚΠΕ) και τους λειτουργικούς 

περιορισμούς που σχετίζονται με τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος (ζήτηση, 

παραγωγική δυναμικότητα, παραγωγικότητα εργαζομένων). Στον Πίνακα 3.6 εμφανίζονται οι 

μοναδιαίες τιμές πώλησης (pjjt) των φαρμακευτικών προϊόντων για κάθε μια από τις τέσσερις

διεθνείς αγορές. Η τιμή πώλησης αναφέρεται στο τοπικό νόμισμα της κάθε χώρας όπου 

διατίθενται προς πώληση τα φαρμακευτικά προϊόντα. Το μεταφορικό κόστος ανά μονάδα 

προϊόντος (tjjt) αναγράφεται στον Πίνακα 3.7, ενώ στον Πίνακα 3.8 παρουσιάζονται τα

υπόλοιπα προσδιοριστικά στοιχεία του κέρδους όπως είναι το ποσοστό συμμετοχής στις πωλήσεις 

(η{), το κόστος πρώτων υλών (πΐμ), τα υπόλοιπα κόστη παραγωγής (Cjt), η μέση αμοιβή ανά

εργαζόμενο (w μ) καθώς και το μέσο κόστος εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο (trjt).

Το αρχικό κόστος ίδρυσης και εγκατάστασης για κάθε μια στρατηγική επέκτασης εμφανίζεται 

στον Πίνακα 3.9. Τα ετήσια σταθερά κέρδη (FRt) που απολαμβάνει η πολυεθνική επιχείρηση

από την υιοθέτηση της στρατηγικής των συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης 

ορίζονται σε 600 χιλ. CSK και για τα δύο έτη της χρονικής περιόδου που εξετάζουμε. Επιπλέον, 

οι συναλλαγματικές ισοτιμίες υποθέτουμε ότι παραμένουν σταθερές κατά την διάρκεια των δύο 

ετών και ορίζονται στον Πίνακα 3.10. Επίσης, η τιμή στόχος για το συνολικό επιχειρησιακό 

κέρδος (bp) κατά τον διετή ορίζοντα προγραμματισμού ανέρχεται σε 1.500.000 χιλ (CSK).

ΝΑΚΑΣ 3.6

ΤΙΜΗ ΙΙΩΛΙΙΣΙΙΣ ΧΝΑ ΜΟΝΑΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρονική Περίοδος t=l Χρονική Περίοδος t=2 1

Στρατηγική Επέκτασης Στρατηγική Επέκτασης 1

ιΓΟΡΑ ϋ) I 11 III IV V VI I II III IV V VI

τεχία 45 48 45 48 51 51 50 53 50 53 56 56

ολωνία 5 5 5.25 5.25 5 5 5.5 5.5 5.8 5.8 5.5 5.5

ιγγαρία 370 370 370 350 440 400 400 400 385 385

λάδα 600 500 550 525 525 500 660 550 605 575 575 550
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ΙΙΝΑΚΑΣ 3.7

Χρονική Περίοδος ί=1 Χρονική Περίοδος t=2

Στρατηγικτ Επέκτασης Στρατηγική Επέκτασης

ΧΩΡΑ G) I II III IV V VI I 11 III IV V VI

Τσεχία 0 0 I 1 1 1 0 0 1.1 1.1 1.1 1.1

Πολωνία 0 0 3 3 3 0 0 3.3 3.3 3.3 3.3

Ουγγαρία 0 2.5 2.5 2.5 0 0 2.75 2.75 2.75 2.75

Ελλάδα 0 0 0 7.7 7.7 7.7 7.7

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8

(σε CSK)

Χρονική Περίοδος t=l Χρονική Περίοδος t=2

Στρατηγική Επέκτασης Στρατηγικτ Επέκτασης

I II III IV V VI I II Ill IV V VI

Ποσοστό 
συμμετοχής στις
πωλήσεις (rjt)

0.1 ή 
10%

ΐή
100%

ι ή 
100%

ΐή
100%

ι ή 
100%

Μ
100%

0.1 ή 
10%

1 ή 
100%

Μ
100%

1 ή 
100%

ι ή 
100%

1 ή 
100%

Υπόλοιπα κόστη 
παραγωγής (C jt) 0 35.5 8 8 8 7 0 39 9 9 9 8

Κόστος πρώτων 
υλών (irtjt) 0 0 11 11 11 9 0 0 12 12 12 9

Μέση αμοιβή

(Wit)
— — 270 270 270 270 — — 290 290 290 290

Μέσο κόστος 
εκπαίδευσης

(trlt)
— 30 30 30 30 — 5 5 5 5

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9

ΚΟΣΤΟΣ 1 \ΡΥΣΗΣ 
(σε χιλ. ( /

νΛΙ ΕΙ’ΚΑΤΧΣΓΑΣΙΙ 
ech Koruna)

V

Στρατηγική Επέκτασης

I II III IV V VI

600 1.700 34.000 40.000 51.000 57.000
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Η ζήτηση της κάθε αγοράς (Djt) για κάθε χρονική περίοδο αναφέρεται στον Πίνακα 3.11, 

ενώ στον Πίνακα 3.12 παρουσιάζεται η μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα (CAPjt) κάθε 

εναλλακτικής στρατηγικής επέκτασης καθώς και η ετήσια παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο 

(Prit). Η μαθηματική απεικόνιση του συγκεκριμένου παραδείγματος σύμφωνα με το ποσοτικό

μοντέλο επιλογής στρατηγικής διεθνούς επέκτασης (Πίνακας 3.4) αναλύεται και παρουσιάζεται

στο Παράρτημα Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10

ΣΥΝΑΑΑΑΓΜΑΤ ΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

Πολωνία (PLZ) Ουγγαρία (HUF) Ελλάδα (GRD)

Τσεχία (CZK) 9,1303 0,1460 0,1133

[Πηγή: http://www. oanda. com/converter/classic]

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11

ΣΙ ΝΟΑΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΜΟΡΑΣ
(σι; χιλ. μονάδες )

ΑΓΟΡΑ 0) Χρονική Περίοδος 
ί=1

Χρονική Περίοδος 
t=2

Τσεχία 2.000 2.500

Πολωνία 10.000 10.000

Ουγγαρία 3.000 3.500

Ελλάδα 3.400 4.000

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.12

1ΙΑΡΑΓΩΓΙΚΉ \Υ\AMI ΚΟΠΠΑ - 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ \ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

Χρονική Περίοδος t=l και t=2 1

Στρατηγική Επέκτασης 1

(σε χιλ. μονάδες) I II III IV V VI

Παραγωγική
Δυναμικότητα
(CAPjt)

13.000 13.000 16.000 16.000 17.000 20.000

Παραγωγικότητα 
ανά εργαζόμενο
(Ρηι)

— — 120 130 140 150
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Η μαθηματική διατύπωση και η επίλυση του προβλήματος έγιναν με την χρήση του 

λογισμικού πακέτου επιχειρησιακής έρευνας LINDO 6.01 (UNDO Systems, Inc.). Τα 

αποτελέσματα της επίλυσης του βασικού σεναρίου παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α. 

Προτείνεται η υιοθέτηση της στρατηγικής της ίδρυσης θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας με 

την μορφή της δημιουργίας νέας επιχείρησης (Yj = 6). Η παραγωγική μονάδα ικανοποιεί πλήρως 

την συνολική ζήτηση σε κάθε αγορά j για κάθε έτος ί. Στο πρώτο έτος η παραγωγή ανέρχεται σε 

18.400 χιλ. μονάδες προϊόντος, ενώ στο δεύτερο έτος στις 20.000 χιλ. μονάδες. Για την 

ικανοποίηση της ζήτησης απαιτούνται 123 εργαζόμενοι τον πρώτο χρόνο (L^i), ενώ τον

δεύτερο 133 (L52)· Η αρνητική απόκλιση από το επιθυμητό επίπεδο κέρδους (dp) ανέρχεται σε

413.853 χιλ. CSK. Προκειμένου να διευκρινίσουμε με σαφέστερο τρόπο την λειτουργία του 

μοντέλου θα εξετάσουμε ορισμένα εναλλακτικά σενάρια που συνδέονται: α) με την συνολική 

ζήτηση του προϊόντος, β) με την παραγωγική δυναμικότητα ανά εργαζόμενο και γ) με την τιμή 

στόχο που έχει θέσει η διοίκηση της επιχείρησης για το επιχειρησιακό κέρδος.

3.6.2. Εναλλακτικό Σενάριο 1: Μείωση της Συνολικής Ζήτησης

Η διοίκηση της πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας θεωρεί ότι η ζήτηση για το προϊόν της θα 

είναι αρκετά μικρότερη από τα επίπεδα που προσδιορίστηκαν στην παραπάνω παράγραφο. Ένας 

ισχυρός ανταγωνιστής πρόκειται να δραστηριοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα στην 

συγκεκριμένη αγορά και συνεπώς τα σχετικά επίπεδα ζήτησης της κάθε αγοράς θα μειωθούν 

σημαντικά. Η πρόβλεψη για την αναμενόμενη ζήτηση για κάθε αγορά στις δύο χρονικές 

περιόδους του ορίζοντα προγραμματισμού διαμορφώνεται όπως στον Πίνακα 3.13.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.13

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝ \ΡΙΟ 1: Σ'» ΝΟΛΙΚΙΙΣ ΖΙΙΊΊΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
(σε χιλ μονάδες)

ΑΓΟΡΑ 0) Χρονική Περίοδος t=l Χρονική Περίοδος t=2

Τσεχία 500 750

Πολωνία 3.300

Ουγγαρία 1.000

Ελλάδα 1.000
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Η επίλυση του προβλήματος προτείνει την υιοθέτηση της στρατηγικής της ίδρυσης 

κοινοπρακτικής επιχείρησης με την συνεργασία τοπικού εταίρου (Yj= 3). Το απαραίτητο 

εργατικό δυναμικό για την ικανοποίηση της ζήτησης ανέρχεται σε 48 εργάτες το πρώτο έτος 

(L31) και σε 56 το δεύτερο (L32)· Τα επίπεδα εργατικού δυναμικού είναι σαφώς χαμηλότερα

από τα αντίστοιχα επίπεδα του βασικού σεναρίου. Η παραγωγική μονάδα ικανοποιεί πλήρως την 

συνολική ζήτηση σε κάθε αγορά j για κάθε έτος t. Στο πρώτο έτος η παραγωγή ανέρχεται σε 

5.800 χιλ. μονάδες προϊόντος, ενώ στο δεύτερο έτος στις 6.650 χιλ. μονάδες. Επιπλέον, η

αρνητική απόκλιση από το επιθυμητό επίπεδο κέρδους (dp ) ανέρχεται σε 787.303 χιλ. CSK.

3.6.3. Εναλλακτικό Σενάριο 2: Μείωση της Παραγωγικότητας των Εργαζομένων

Η έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού στις χώρες της ανατολικής 

Ευρώπης σε συνδυασμό με το γενικότερο χαμηλό μορφωτικό επίπεδο οδήγησε την διοίκηση της 

διεθνούς εταιρίας στην αναθεώρηση του ύψους της παραγωγικότητας των εργαζομένων που θα 

απασχοληθούν κατά την λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας. Η αναθεωρημένη μέση 

παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο αναφέρεται στον Πίνακα 3.14.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.14

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΙ NAIM Ο 2: II νΡΛΓΩΙΊΚΟΤΙΙΤΛ ΑΓ»κA ΕΙΊ ΛΖΟΜΕΝΟ

Χρονική Περίοδος t=l και t=2

Στρατηγική Επέκτασης

(σε χιλ. μονάδες) I II III IV V VI

Παραγωγικότητα 
ανά εργαζόμενο (Prjt)

— — 12 13 14 15

Η επίλυση του προβλήματος προτείνει την υιοθέτηση της στρατηγικής των συμφωνιών 

παραγωγής με την συνεργασία τοπικού εταίρου (Yj= 2). Στην συγκεκριμένη περίπτωση το 

κόστος εργασίας και το κόστος παραγωγής το επωμίζεται ο τοπικός εταίρος. Λόγω της χαμηλής 

παραγωγικής δυναμικότητας που παρουσιάζει η βιομηχανική μονάδα (13.000 χιλ. μονάδες), η 

ζήτηση στην αγορά της Πολωνίας ικανοποιείται μερικώς (Χ221 =4.600 και Χ222=3·000), ενώ 

ικανοποιείται πλήρως η συνολική ζήτηση στην αγορά της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της

Ελλάδος. Επιπλέον, η αρνητική απόκλιση από το επιθυμητό επίπεδο κέρδους (dp) ανέρχεται σε 

671.480 χιλ. CSK.
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3.6.4. Εναλλακτικό Σενάριο 3: Μείωση του Επιθυμητού Επιχειρησιακού Κέρδους

Το τμήμα του στρατηγικού σχεδιασμού της πολυεθνικής επιχείρησης προβαίνει σε 

αναθεώρηση της επιθυμητής τιμής στόχου σχετικά με το επιχειρησιακό κέρδος από την 

λειτουργία της νέας παραγωγικής μονάδας στην δημοκρατία της Τσεχίας. Το αρχικό ύψος των 

1.500.000 χιλ. CSK κρίνεται ως υπερβολικά υψηλό και ζητείται ο επαναπροσδιορισμός της 

σχετικής τιμής. Το χρηματοοικονομικό τμήμα της φαρμακευτικής βιομηχανίας εξετάζοντας τα 

οικονομικά στοιχεία από την λειτουργία των υπολοίπων παραγωγικών μονάδων αλλά και 

λαμβάνοντας υπόψη του τις αναμενόμενες μελλοντικές χρηματορροές από την λειτουργία της 

νέας μονάδας αποφαίνεται ότι η νέα τιμή στόχος για το επιχειρησιακό κέρδος (bp) θα ανέρχεται

σε 700.000 χιλ. CSK. Το συγκεκριμένο ύψος κερδών είναι σύμφωνο με την ελάχιστη απόδοση 

που επιζητεί η διοίκηση της πολυεθνικής επιχείρησης από την λειτουργία των παραγωγικών της 

μονάδων. Η επίτευξη κέρδους 700.000 χιλ. CSK ή υψηλότερου θεωρείται σύμφωνο με τις 

απαιτήσεις του στρατηγικού προγραμματισμού της εταιρίας.

Η επίλυση του προβλήματος προτείνει την υιοθέτηση της στρατηγικής της ίδρυσης 

θυγατρικής επιχείρησης διαμέσου της ολικής εξαγοράς υπάρχουσας επιχείρησης (Yj= 5). Η 

τιμή του επιχειρησιακού κέρδους ανέρχεται σε 700.000 χιλ CSK και συνεπώς ικανοποιείται η 

τιμή στόχος αναφορικά με το κέρδος (dp = 0). Το απαραίτητο εργατικό δυναμικό για την 

ικανοποίηση της ζήτησης ανέρχεται σε 122 εργάτες το πρώτο έτος (L51) και σε 74 το δεύτερο 

(L52 )· Η βιομηχανική μονάδα δεν εκμεταλλεύεται πλήρως την παραγωγική της δυναμικότητα

εφόσον η συνολική παραγωγή ανέρχεται σε 17.000 χιλ. και 10.240 χιλ. μονάδες κατά τον πρώτο 

και δεύτερο έτος λειτουργίας αντίστοιχα. Συνεπώς, η βιομηχανική μονάδα δεν είναι σε θέση να 

ικανοποιήσει την αναμενόμενη ζήτηση όλων των αγορών όπως αυτή προσδιορίζεται από το 

τμήμα marketing. Πράγματι, η ζήτηση στην αγοράς της Τσεχίας ικανοποιείται μερικώς κατά το 

πρώτο έτος ( Χ511 =600), η ζήτηση στην αγοράς της Πολωνίας ικανοποιείται μερικώς κατά το

δεύτερο έτος (Χ522=240), ενώ ικανοποιείται πλήρως η συνολική ζήτηση στην αγορά της

Ουγγαρίας και της Ελλάδος που εμφανίζουν και το υψηλότερο περιθώριο συνεισφοράς στο 

κέρδος. Η διοίκηση της πολυεθνικής επιχείρησης οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη της το 

γεγονός ότι η νέα παραγωγική μονάδα έχει την οικονομική δυνατότητα να αυξήσει την συνολική 

κερδοφορία της επιχείρησης πέρα από το δεδομένο ύψος της τιμής στόχου που έχει τεθεί κατά 

την φάση του στρατηγικού προγραμματισμού.
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3.7. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων στο πρόβλημα της επιλογής της στρατηγικής διεθνούς 

επέκτασης θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στον εντοπισμό και υιοθέτηση της βέλτιστης 

λύσης. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαμε ένα ποσοτικό μοντέλο πολλαπλών στόχων το οποίο 

ενσωματώνει όλους εκείνους τους προσδιοριστικούς παράγοντες που θεωρούνται κρίσιμης 

σημασίας για την επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής επέκτασης κατά την διαδικασία 

διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων μιας πολυεθνικής επιχείρησης. Η ανάπτυξη και η 

διαμόρφωση του μοντέλου χαρακτηρίζεται από ευελιξία σχεδιασμού, γεγονός που μας επιτρέπει 

να χειριστούμε με σχετική ευκολία αντικρουόμένους στόχους καθώς και να διερευνήσουμε 

εναλλακτικά σενάρια ή και να διεξάγουμε ανάλυση ευαισθησίας σε εκείνες τις παραμέτρους που 

θεωρούνται ως οι σημαντικότερες για την επίλυση του προβλήματος.

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για την διοίκηση της επιχείρησης από την υιοθέτηση του 

συγκεκριμένου ποσοτικού υποδείγματος είναι σημαντικά και ουσιώδη. Καταρχήν, η επιχείρηση 

ακολουθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία κατά την διαδικασία προσδιορισμού του 

προβλήματος και των επιχειρησιακών της στόχων. Επιπλέον, η προσεκτική και εκτενής συλλογή 

στοιχείων και δεδομένων συνεισφέρει στην επίτευξη του απαραίτητου βαθμού λεπτομέρειας 

κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης, η συγκεκριμένη μεθοδολογία προτρέπει τα 

διοικητικά στελέχη να ενασχοληθούν με ενεργό τρόπο στην διαδικασία επίλυσης του 

προβλήματος αξιοποιώντας την επιχειρησιακή εμπειρία, τις γνώσεις και την απαραίτητη 

πληροφόρηση που τυχόν διαθέτουν. Η διοίκηση της επιχείρησης έχει την δυνατότητα να 

προσδιορίσει και άλλους σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην διαμόρφωση της 

βέλτιστης λύσης εφόσον ο εντοπισμός τους απαιτεί αναλυτική εξέταση των διαθέσιμων και 

σχετικών με το πρόβλημα δεδομένων. Ακόμα και στην περίπτωση όπου η επιχείρηση δεν 

υιοθετεί την βέλτιστη λύση που προτείνει το μοντέλο, το ελάχιστο όφελος που θα έχει από την 

προσπάθεια διαμόρφωσης και εφαρμογής ενός ποσοτικού υποδείγματος, είναι ότι υποχρεώνεται 

να προχωρήσει σε μία ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη διερεύνηση, μελέτη και ανάλυση 

του προβλήματος της.

Η ανάλυση θα μπορούσε να επεκταθεί προς διάφορες κατευθύνσεις για να συμπεριλάβει 

στοιχεία όπως την ποικιλία προϊόντων, την διερεύνηση της σημασίας της μεθόδου επιλογής της 

χώρας εγκατάστασης, την ενσωμάτωση μίας συγκροτημένης μεθοδολογίας ανάλυσης 

ευαισθησίας των παραμέτρων που επηρεάζουν τη βέλτιστη λύση και την μετατροπή των 

βασικών παραμέτρων σε στοχαστικές με τη χρήση πιθανοθεωρητικών προτύπων.
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I) Διαμόρφωση Ποσοτικού Παραδείγματος

Min GoalPr+GoalA+GoalB+GoalC+GoalD+GoalE+GoalF
SUBJECT TO

iProfit Goal (CSF)
4.5X111+4.57X121+5.84X131+6.8X141+12.5X211+10.2X221+18.5X231+21.5X241
+25X311+25.9X321+32.5X331+36.3X341+28X411+25.9X421+32.5X431+33.5X441
+31X511+23.7X521+29.6X531+33.5X541+34X611+26.7X621+32.6X631+33.7X641
+5X112+5.02X122+6.42X 132+7.48X142+14X212+11.2X222+19.4X232+23.3X242
+27.9X312+28.7X322+34.7X332+39.8X342+30.9X412+28.7X422+34.7X432+36.5X442
+33.9X512+25.9X522+32.5X532+36.5X542+37.9X612+29.9X622+36.5X632+37.6X642
-300L31-300L41-300L51-300L61
-295L32-295L42-295L52-295L62
+600Y1 -1700Y2-34000Y3-40000Y4-51000Y5-57000Y 6+Np-Pp= 1500000

!Critical Success Factors
1Y1 +2 Y2+3 Y3+3 Y4+4Y5+5 Y6+N1 -P1 =5 
2 Y1 +2 Y2+4 Y3+4 Y4+3 Y5+2 Y 6+N2-P2=5 
3Y1+2Y2+3Y3+3Y4+4Y5+2Y6+N3-P3=5
2 Y1+2Y2+3 Y3+3 Y4+4 Y5+4 Y6+N4-P4=5 
3Y1+3Y2+4Y3+3Y4+3Y5+2Y6+N5-P5=5
3 Y1 +3 Y2+4 Y3+4 Y 4+3 Y5+4 Y6+N6-P6=5 
4Y1+3Y2+3Y3+2Y4+2Y5+2Y6+N7-P7=5 
2Y1+2Y2+3 Y3+4Y4+4Y5+5 Y6+N8-P8=5 
4Y1+4Y2+3Y3+3Y4+3Y5+2Y6+N9-P9=5 
2Y1+3Y2+3Y3+4Y4+4Y5+5Y6+N10-P10=5 
4Y1+4Y2+3Y3+3Y4+3Y5+2Y6+N11-PI 1=5 
3 Y1 +3 Y2+4 Y3+3 Y4+4 Y5+3 Y 6+N12-P12=5 
3Y1+2Y2+3Y3+4Y4+3Y5+4Y6+N13-P13=5 
3 Y1 +3 Y2+4 Y3+4 Y 4+3 Y5+4 Y 6+N 14-PI 4=5 
2Y1 +2 Y2+4 Y3+4Y4+4Y5+3 Y6+N15-P15=5
2 Y1+2Y2+3Y3+3 Y4+4 Y5+5 Y6+N16-P16=5
3 Y1 +3 Y2+3 Y3+4Y4+4 Y5+4 Y6+N17-P17=5 
4Y1+4Y2+5Y3+3Y4+3Y5+3Y6+N18-P18=5
2 Y1+2Y2+3 Y3+3 Y4+4 Y5+5 Y6+N19-P19=5
4 Y1 +3 Y2+3 Y3+4 Y4+2 Y 5+4 Y6+N20-P20=5
3 Y1+2Y2+3 Y3+3 Y4+4 Y5+4 Y6+N21-P21 =5
4 Y1+4Y2+3 Y3+3 Y4+4 Y5+3 Y6+N22-P22=5 
4Y1+4Y2+3Y3+2Y4+2Y5+1 Y6+N23-P23=5 
2 Y1 +3 Y2+4Y3+2 Y4+3 Y5+3 Y 6+N24-P24=5 
3Y1+4Y2+4Y3+4Y4+3Y5+3Y6+N25-P25=5 
1Y1 +2 Y2+3 Y3+3 Y4+4 Y5+5 Y 6+N26-P26=5 
2Y1+3Y2+3Y3+3Y4+4Y5+4Y6+N27-P27=5 
2Y1+2Y2+3Y3+4Y4+3Y5+4Y6+N28-P28=5 
2Y1+3Y2+4Y3+4Y4+3Y5+3Y6+N29-P29=5 
3Y1+3Y2+4Y3+3Y4+2Y5+2Y6+N30-P30=5
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! Rigid Constraints 
!First:Only one entry mode
Y1+Y2+Y3+Y4+Y5+Y6= 1

! Second: Demand
XI11+X211+X311+X411+X511+X61K2000 
X121+X221+X321+X421+X521+X621 < 10000 
X131+X231+X331+X431+X531+X631 <3000 
X141+X241+X341+X441+X541+X641 <3400 
X112+X212+X312+X412+X512+X612<2500 
XI 22+X222+X322+X422+X522+X622<l 0000 
X132+X232+X332+X432+X532+X632<3500 
X142+X242+X342+X442+X542+X642<4000

! Capacity
X111+X121+X131+X141-13000YK0 
X211+X221+X231+X241 -13000Y20 
X311+X321+X331+X341-16000Y3<0 
X411+X421+X431+X441 -16000Y4<0 
X511+X521+X531+X541 -17000Y5<0 
X611+X621+X631+X641 -20000Y6<0 
XI12+X122+X132+X142-13000Y1 <0 
X212+X222+X232+X242-13000Y2<0 
X312+X322+X332+X342-16000Y3<0 
X412+X422+X432+X442-16000Y4<0 
X512+X522+X532+X542-17000Y5<0 
X612+X622+X632+X642-20000Y 6<0

IProductivity
X311+X321+X331+X341-120L3K0 
X411+X421+X431+X441 -130L41 <0 
X511+X521+X531+X541 -140L51 <0 
X611+X621+X631+X641 -150L61 <0 
X312+X322+X332+X342-120L32<0 
X412+X422+X432+X442-130L42<0 
X512+X522+X532+X542-140L52<0 
X612+X622+X632+X642-150L62<0

GoalPr-Np=0
Goall-Nl=0
Goal2-N2=0
Goal3-N3=0
Goal4-N4=0
Goal5-N5=0
Goal6-N6=0
Goal7-N7=0
Goal8-N8=0
Goal9-N9=0
Goal 10-N 10=0
Goalll-Nll=0
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Goal 12-N 12=0 
Goall3-N13=0 
Goal 14-N 14=0 
Goal 15-N 15=0 
Goal 16-N 16=0 
Goal 17-N 17=0 
Goall8-N18=0 
Goall9-N19=0 
Goal20-N20=0 
Goal21-N21=0 
Goal22-N22=0 
Goal23-N23=0 
Goal24-N24=0 
Goal25-N25=0 
Goal26-N26=0 
Goal27-N27=0 
Goal28-N28=0 
Goal29-N29=0 
Goal30-N30=0

GoalA-0.2Goall-0.3Goal2-0.2Goal3-0.3Goal27=0 
GoalB-0.1 Goal4-0.1 Goal 10-0.15Goal 11-0.1 Goal 12-0.15Goall 5-0.1 Goal 19 

-0.1 Goal26-0.20Goal29=0
GoalC-0.15Goal8-0.05Goal9-0.10oall3-0.2Goall4-0.05Goall8-0.2Goal25

-0.2Goal28-0.05Goal30=0
GoalD-0.3Goal5-0.3Goal6-0.15Goal23-0.25Goal24=0 
GoalE-0.3Goall6-0.2Goall7-0.3Goal21-0.2Goal22=0 
GoalF-0.7Goal7-0.3Goal20=0

end

int Y1 
int Y2 
int Y3 
int Y4 
int Y5 
int Y6
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II) Παρουσίαση της Βέλτιστης Λύσης

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 413863.4

VARIABLE VALUE REDUCED COST
Y6 1.000000 -501666.656250
GOALPR 413853.343750 0.000000
GO ALA 1.800000 1.000000

GOALB 1.450000 1.000000

GOALC 1.200000 1.000000

GOALD 2.300000 1.000000

GOALE 0.900000 1.000000

GOALF 2.400000 1.000000

X611 2000.000000 0.000000

X621 10000.000000 0.000000

X631 3000.000000 0.000000

X641 3400.000000 0.000000

X612 2500.000000 0.000000

X622 10000.000000 0.000000

X632 3500.000000 0.000000

X642 4000.000000 0.000000

L61 122.666664 0.000000

L62 133.333328 0.000000

NP 413853.343750 0.000000

N2 3.000000 0.000000
N3 3.000000 0.000000
N4 1.000000 0.000000
N5 3.000000 0.000000
N6 1.000000 0.000000
N7 3.000000 0.000000
N9 3.000000 0.000000
N11 3.000000 0.000000
N12 2.000000 0.000000
N13 1.000000 0.000000
N14 1.000000 0.000000
N15 2.000000 0.000000
N17 1.000000 0.000000
N18 2.000000 0.000000
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N20 1.000000 0.000000

N21 1.000000 0.000000

N22 2.000000 0.000000

N23 4.000000 0.000000

N24 2.000000 0.000000

N25 2.000000 0.000000

N27 1.000000 0.000000

N28 1.000000 0.000000

N29 2.000000 0.000000

N30 3.000000 0.000000

G0AL2 3.000000 0.000000

G0AL3 3.000000 0.000000

G0AL4 1.000000 0.000000

G0AL5 3.000000 0.000000

G0AL6 1.000000 0.000000

G0AL7 3.000000 0.000000

G0AL9 3.000000 0.000000

GOAL 11 3.000000 0.000000

GOAL 12 2.000000 0.000000

GOAL 13 1.000000 0.000000

GOAL 14 1.000000 0.000000

GOAL 15 2.000000 0.000000

GOAL 17 1.000000 0.000000

GOAL 18 2.000000 0.000000

GOAL20 1.000000 0.000000

GOAL21 1.000000 0.000000

GOAL22 2.000000 0.000000

GOAL23 4.000000 0.000000

GOAL24 2.000000 0.000000

GOAL25 2.000000 0.000000

GOAL27 1.000000 0.000000

GOAL28 1.000000 0.000000

GOAL29 2.000000 0.000000

GOAL30 3.000000 0.000000
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