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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε προκειμένου να συγκεντρώσει 

όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις μεθόδους διεθνοποίησης των 

επιχειρήσεων καθώς και τους παράγοντες προσδιορισμού της καταλληλότερης 

επιλογής μορφής εισόδου στις διεθνείς αγορές. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, 

παρατίθενται οι ορισμοί για διάφορες έννοιες των διεθνών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, όπως η διεθνοποίηση, η παγκοσμιοποίηση και οι διάφοροι μέθοδοι 

εισόδου στο διεθνές περιβάλλον.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς 

για την επιλογή μεθόδου διεθνοποίησης, επικρατέστερες εκ των οποίων είναι η 

θεωρία του κόστους συναλλαγών και το εκλεκτικό υπόδειγμα του Dunning. Δεν 

υπάρχει μια μόνο θεωρία που να εξηγεί αποτελεσματικά τη διαδικασία της 

διεθνοποίησης, γι' αυτό υπάρχει ένα πλαίσιο πολλών θεωρητικών προσεγγίσεων που 

είναι περισσότερο συμπληρωματικές και σε συνδυασμό ερμηνεύουν αρτιότερα την 

επιλογή των μεθόδων επέκτασης στις διεθνείς αγορές.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται όλες οι έννοιες που αφορούν τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις, ορίζονται τα δύο βασικότερα είδη άμεσων ξένων επενδύσεων - οι 

θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας και οι κοινοπραξίες-, αναλύονται τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι με τους 

οποίους συνδέονται, προκειμένου να γίνουν ευκολότερα κατανοητά τα δύο τελευταία 

κεφάλαια.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύονται οι βασικότεροι παράγοντες επηρεασμού της 

επιλογής μεθόδου άμεσης ξένης επένδυσης. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι παράγοντες 

που έχει αποδειχθεί από επιστημονικές έρευνες ότι επηρεάζουν την επιλογή ανάμεσα 

σε θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας και κοινοπραξίας και απορρέουν από το 

εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Στους εσωτερικούς παράγοντες 

συγκαταλέγονται εκείνοι οι συντελεστές που αφορούν την ίδια την επιχείρηση και 

τους οποίους δύναται να επηρεάσει η ίδια. 

Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τους εξωτερικούς παράγοντες που σχετίζονται με 
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την απόφαση επιλογής μεθόδου άμεσης ξένης επένδυσης και πάλι όσο αφορά την 

ίδρυση θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας και κοινοπραξίας. Οι παράγοντες 

αυτοί αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και χρήζουν μείζονος 

προσοχής και μελέτης από τις επιχειρήσεις διότι αποτελούν παραμέτρους που δεν 

μπορούν οι ίδιες να ελέγξουν. Η εργασία ολοκληρώνεται με την εξαγωγή των 

συμπερασμάτων και διαφόρων προτάσεων που αφορούν τη διεξαγωγή εκτενέστερων 

ερευνών που θα μπορούσαν να δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των 

παραγόντων που πραγματικά επηρεάζουν την επιλογή μεθόδου μιας άμεσης ξένης 

επένδυσης. 
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Abstract 

 

The present master’s thesis was created as a compendium of all the information 

pertaining to the methods of internationalization of businesses, as well as of the 

factors that determine the most suitable form of entry into the international markets.  

The first chapter contains definitions of several concepts relative to international 

business activities, such as internationalization, globalization and different methods of 

entry into the international business environment. 

The second chapter examines and analyzes theories that have been developed in the 

course of time as a tool for the selection of the internationalization method, the 

foremost of which are the theories of transaction cost and Dunning’s OLI Paradigm. 

A single theory that comprehensively explains the process of internationalization does 

not exist, so a framework of many theoretical, mostly mutually complementary 

approaches has been developed to better interpret the methods of expanding into 

international markets. 

The third chapter presents all of the concepts relative to the foreign direct investments 

(FDI), defines the two most basic kinds of FDI (Wholly Owned Subsidiaries and Joint 

Ventures), analyzes their respective pros and cons and the opportunities and risks 

which they present, so paving the way for a more complete understanding of the two 

last chapters’ subject. 

The fourth chapter analyses the main factors that influence the selection of the method 

for a foreign direct investment. More specifically, the analysis covers the factors that 

have been proven through scientific investigation to influence the selection between a 

wholly owned subsidiary and a joint venture and originate from the internal 

environment of the business. The internal factors comprise those that pertain and can 

be influenced by the business itself.  

The fifth chapter deals with the external factors that are related to the decision about 

the choice of method for the implementation of a foreign direct investment, again 

focusing on the founding of a wholly owned subsidiary and a joint venture company. 

Those factors concern the external environment of the business and demand great 
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attention and study by the businesses because they are parameters that lie beyond their 

control. 

Finally, the thesis presents some conclusions and propositions regarding further, more 

comprehensive investigation that could potentially offer a more complete picture of 

the various factors that influence the method of a foreign direct investment. 
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Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγικά Στοιχεία 

1.1 Διεθνοποίηση 

Ο όρος διεθνοποίηση χρησιμοποιείται εκτενώς από τη διεθνή βιβλιογραφία για να 

περιγράψει την τάση ενασχόλησης των επιχειρήσεων με τις διεθνείς δραστηριότητες 

(Turnbull, 1987). Άλλοι έχουν ορίσει την διεθνοποίηση ως «μια διαδικασία 

μεγαλύτερης ανάμειξης των επιχειρήσεων με τις διεθνείς δραστηριότητες» (Welch & 

Luostarinen, 1988, p. 36). Και οι δύο ορισμοί υπονοούν ότι η διεθνοποίηση συνδέεται 

με την εντονότερη συμμετοχή των επιχειρήσεων στις ξένες αγορές. 

Σύμφωνα με τους Mitja Ruzzier et al. (2006), ο όρος διεθνοποίηση περιγράφει την 

“προς τα έξω” μετακίνηση των λειτουργιών της επιχείρησης. Επιπλέον, η 

διεθνοποίηση περιγράφει την αλλαγή της κατάστασης που βιώνει η επιχείρηση 

(Buckley & Gauri, 1993, Mitja Ruzzier et al., 2006). Σύμφωνα μάλιστα με τους 

Buckley & Gauri (1993), οι διεθνοποιημένες επιχειρήσεις αναπτύσσονται πλέον 

τελείως διαφορετικά από τις επιχειρήσεις που δεν ασχολούνται με τις διεθνείς 

δραστηριότητες. 

Οι Johanson & Vahlne (1977) ορίζουν τη διεθνοποίηση των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων ως τη διαδικασία κατά την οποία η επιχείρηση προβαίνει στη 

σταδιακή επέκτασή της σε ξένες αγορές. Στα πλαίσια αυτής, μια από τις 

σημαντικότερες στρατηγικές αποφάσεις που καλείται να λάβει η επιχείρηση, είναι η 

επιλογή της πλέον κατάλληλης στρατηγικής την οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει η 

επιχείρηση που επιθυμεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της πέρα από τα εθνικά 

σύνορα. 

Παρόλα αυτά, πολλές φορές για διάφορους λόγους, μια επιχείρηση μπορεί να 

αποσύρει ένα προϊόν, να εκποιήσει ένα τμήμα, να πουλήσει ένα εργοστάσιο 

παραγωγής που διαθέτει σε μια άλλη χώρα ή να απολύσει εργαζομένους, κατά τη 

διαδικασία διεθνοποίησής της. Εν ολίγοις, η διεθνοποίηση μπορεί να λάβει και τη 

μορφή της αποεπένδυσης (de-investment). Συνεπώς, ένας ευρύτερος ορισμός για τη 

διεθνοποίηση είναι ο εξής: η διαδικασία προσαρμογής των λειτουργιών μιας 

επιχείρησης (στρατηγική, δομή και διάρθρωση, πόροι, κτλ.) στο διεθνές περιβάλλον. 

Ο όρος διεθνοποίηση χρησιμοποιείται σε διάφορες διαστάσεις μιας επιχείρησης: τη 

στρατηγική, την οργανωτική δομή, τα προϊόντα κοκ. Οι μέθοδοι διεθνοποίησης είναι 
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οι θεσμικοί μηχανισμοί που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να πωλούν τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες τους σε μια χώρα. Οι μορφές διεθνοποίησης περιλαμβάνουν τις 

έμμεσες εξαγωγές, τις άμεσες εξαγωγές, την ίδρυση υποκαταστήματος, τις άμεσες 

ξένες επενδύσεις καθώς και τις μεθόδους παραγωγής χωρίς μετοχική συμμετοχή 

(licensing,franchising), μέθοδοι που θα αναλυθούν στη συνέχεια. 

Καθώς οι επιχειρήσεις αποκτούν εμπειρία, προκύπτουν διάφορες οργανωτικές και 

στρατηγικές αλλαγές, και επέρχεται κατά συνέπεια η ανάγκη προσαρμογής στο 

διεθνές περιβάλλον. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να προσαρμοστεί στο 

διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον προσθέτοντας τμήμα εξαγωγών ή 

προσλαμβάνοντας στελέχη με διεθνή εμπειρία. Η προσαρμογή μπορεί να γίνει όμως 

και στα πλαίσια προσέγγισης συγκεκριμένων ξένων αγορών από μια επιχείρηση – 

μπορεί να ιδρύσει ένα υποκατάστημα πωλήσεων, να αναπτύξει νέα προϊόντα ή και να 

προσαρμόσει τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα στις ξένες αγορές. 

Αυτή η δυναμική προσέγγιση της διεθνοποίησης μελετήθηκε μέχρι τη δεκαετία του 

1970, όταν οι Johanson & Vahlne (1977) και ο Luostarinen (1977) όρισαν την 

διεθνοποίηση ως μια “διαδοχική” διαδικασία διεθνούς ανάπτυξης.  

 

1.1.1. Σημασία Διεθνοποίησης 

Το μέγεθος της διεθνούς αγοράς και ο ολοένα εντονότερος ανταγωνισμός που 

υπάρχει στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, σε συνδυασμό με τις 

δυνατότητες που δίνονται σε μια επιχείρηση που ξεκινάει να δραστηριοποιείται σε 

αυτό, καθιστούν τη διεθνοποίηση ιδιαίτερα ελκυστική. Οι λόγοι για τους οποίους οι 

επιχειρήσεις στρέφονται στη διεθνή αγορά είναι πολλοί. Μέσω της επέκτασής τους 

στις διεθνείς αγορές, οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να πετύχουν οικονομίες 

κλίμακας, να αποκτήσουν φήμη, να έχουν πρόσβαση σε προηγμένη τεχνολογία και να 

αποκτούν τεχνογνωσία, να έχουν πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφοριών που 

αφορούν νέα προϊόντα, νέες αγορές, διεθνείς εξελίξεις, να αποκτούν πρώτες ύλες, 

παραγωγικούς συντελεστές και ενδιάμεσα προϊόντα σε πολύ χαμηλότερες τιμές, λόγω 

του εκτεταμένου δικτύου πληροφόρησης στο οποίο έχουν πρόσβαση. Όλα τα 

παραπάνω συνεπάγονται την επίτευξη μεγάλων κερδών για τις επιχειρήσεις καθώς 

και την ταχεία ανάπτυξή τους, τα οποία δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν με την 

απλή δραστηριοποίησή τους στην εσωτερική αγορά (Παπαδάκης, 2002).  
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Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διεθνής δραστηριοποίηση μόνο 

εύκολο εγχείρημα δεν είναι, καθώς οι επιχειρήσεις που διεθνοποιούνται καλούνται να 

επιβιώσουν σε διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, να ασκήσουν 

διαφορετικές -άγνωστες μέχρι τώρα σε αυτές- πρακτικές, να αντιμετωπίσουν νέους 

επιχειρηματικούς κινδύνους, διαφορετικές διαδικασίες και κανονισμούς και να 

προσαρμοστούν σε νέα διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια, προκειμένου να είναι 

βιώσιμες και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του παγκόσμιου περιβάλλοντος και 

ανταγωνισμού (Παπαδάκης, 2002). 

 

1.2. Παγκοσμιοποίηση 

Η παγκοσμιοποίηση μπορεί να οριστεί ως “η αναπόφευκτη ενοποίηση των αγορών, 

των εθνών και των τεχνολογιών με τέτοιο τρόπο που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες, 

εταιρείες και κράτη να φτάσουν γρηγορότερα, βαθύτερα και φθηνότερα από ποτέ σε 

όλο τον κόσμο.”( Griffin-Pustay, 2015). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Katsioloudes et al. (2007), παγκοσμιοποίηση είναι το 

οικονομικό φαινόμενο της απελευθέρωσης των αγορών και της δημιουργίας ενιαίων 

κανόνων στο εμπόριο και τις διάφορες πτυχές τις οικονομίας. 

Η έννοια της παγκοσμιοποίησης περιγράφει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη σημερινή 

εποχή, στην οποία οι ανθρώπινες συνήθειες τείνουν να μοιάζουν όλο και 

περισσότερο, οι ροές πληροφοριών και χρημάτων μεταφέρονται με πολύ 

γρηγορότερους ρυθμούς και τα προϊόντα ανεξάρτητα με τον τόπο παραγωγής τους, 

είναι άμεσα διαθέσιμα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η παγκοσμιοποίηση προσφέρει 

τεράστιες προοπτικές για τις επιχειρήσεις, καθώς μέσω αυτής παρουσιάζονται 

συνεχώς νέες ευκαιρίες για επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Υπάρχουν βέβαια 

και οι πολέμιοι της παγκοσμιοποίησης που θεωρούν ότι η ταχύτητα με την οποία 

επέρχονται οι αλλαγές μπορεί να καταστρέψει πολλές επιχειρήσεις αφήνοντάς τες 

πολύ πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό (Griffin-Pustay, 2015). 

1.3. Πολυεθνική Επιχείρηση 

Ο πλέον διαδεδομένος ορισμός της πολυεθνικής επιχείρησης από τη διεθνή 

βιβλιογραφία και όλες τις κυβερνήσεις είναι ο εξής: “Πολυεθνική ορίζεται η 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε δύο ή περισσότερες χώρες ή συμμετέχει σε μια 
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άμεση ξένη επένδυση και ελέγχει ή κατέχει παραγωγικές μονάδες σε περισσότερες 

από μία χώρες”. Εναλλακτικά, ως πολυεθνική ορίζεται η επιχείρηση που απασχολεί 

ανθρώπινο δυναμικό σε δύο ή περισσότερες χώρες για την παραγωγή προϊόντων ή 

την προσφορά υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με έναν παλαιότερο ορισμό των Ηνωμένων Εθνών, πολυεθνική επιχείρηση 

(Multinational Company – MNC) θεωρείται “μια επιχείρηση που (α) κατέχει 

επιχειρηματικές οντότητες σε μια ή περισσότερες χώρες, ανεξάρτητα από τη νομική 

μορφή και τον τομέα δραστηριοποίησής τους, (β) λειτουργεί υπό ένα σύστημα λήψης 

αποφάσεων που επιτρέπει συνεκτικές πολιτικές και μια κοινή στρατηγική μέσω ενός 

ή περισσότερων κέντρων λήψης αποφάσεων, (γ) στην οποία οι οντότητες είναι τόσο 

συνδεδεμένες μεταξύ τους, είτε ιδιοκτησιακά είτε με άλλους τρόπους, που μία ή 

περισσότερες από αυτές μπορεί να είναι ικανές να ασκήσουν σημαντική επιρροή στις 

δραστηριότητες των άλλων και συγκεκριμένα να μοιράζονται γνώση, πόρους και 

ευθύνες με τις άλλες” (United Nations, 1984, p. 2). Συνεπώς, δεν έχει σημασία η 

νομική μορφή της επιχειρηματικής οντότητας αλλά μόνο η “ενεργή, συντονισμένη 

διαχείριση των λειτουργιών σε διαφορετικές χώρες, ως το κυριότερο χαρακτηριστικό 

διαφοροποίησης μιας πολυεθνικής επιχείρησης" (Bartlett, Ghoshal and Beamish, 

2008, p. 3). Επιπλέον, αυτές οι οντότητες δεν είναι απαραίτητα παραγωγικές 

επιχειρήσεις, μπορεί να είναι απλώς υποκαταστήματα πωλήσεων. Πολλοί συγγραφείς 

απαιτούν συγκεκριμένα ποσοτικά όρια για να θεωρήσουν μια επιχείρηση ως 

πολυεθνική, όπως για παράδειγμα έναν συγκεκριμένο αριθμό ξένων χωρών στην 

οποία διαθέτει επιχειρηματικές οντότητες, ένα συγκεκριμένο ποσοστό εργαζομένων 

στο εξωτερικό, ένα μερίδιο διεθνών πωλήσεων και άμεσων επενδύσεων. Άλλοι 

συγγραφείς θεωρούν αυτά τα όρια ως αυθαίρετα. 

Όταν μια επιχείρηση εισέρχεται στο διεθνές περιβάλλον, οι περισσότερες λειτουργίες 

της επηρεάζονται και αλλάζουν σημαντικά. Αυτές οι επιρροές παρατηρούνται στην 

παραγωγική διαδικασία, κατά την οποία αλλάζει η ονομασία και τα χαρακτηριστικά 

των προϊόντων, τα πρότυπα ποιότητας, η συσκευασία στον τομέα του μάρκετινγκ, 

όπου αλλάζει ο τρόπος διαφήμισης, η προβολή, η διανομή και η τιμολόγηση ενώ 

ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, όπου η 

κουλτούρα, η θρησκεία, τα ήθη και τα έθιμα, οι εργασιακές συνθήκες και η 

εργασιακή κουλτούρα είναι διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Επιπλέον, όταν μια 

επιχείρηση διεθνοποιείται αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό οι χρηματοοικονομικές της 
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λειτουργίες, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει τις διακυμάνσεις των ισοτιμιών, τα 

διαφορετικά φορολογικά συστήματα, τις διεθνείς πληρωμές καθώς και το εκάστοτε 

νομικό σύστημα της κάθε χώρας (Χατζηδημητρίου, 2003). 

1.4. Μέθοδοι Διεθνοποίησης των Επιχειρήσεων 

Η επιλογή μεθόδου διεθνοποίησης είναι μια από τις κρισιμότερες αποφάσεις που 

καλείται να λάβει μια επιχείρηση, καθώς αποτελεί μια απόφαση που δύσκολα αλλάζει 

και ενέχει μεγάλο κόστος. Η παραδοσιακή εξήγηση επέκτασης των επιχειρήσεων σε 

νέες αγορές εξαρτάται από τα πλεονεκτήματα κόστους, τις οικονομίες κλίμακας, τη 

διαφοροποίηση του προϊόντος ή τη φήμη της μάρκας. Παρά τα πιθανά 

πλεονεκτήματα πάντα υπάρχει μια αμφιβολία αναφορικά με τη μέθοδο εισόδου στις 

διεθνείς αγορές και το σχετικό ποσό που επιθυμεί η πολυεθνική εταιρεία να 

δαπανήσει για αυτή. 

Η διαδικασία της διεθνοποίησης αντιπροσωπεύει μια από τις πιο σπουδαίες τάσεις 

που επιταχύνουν την ραγδαία ανάπτυξη των παγκόσμιων συνεργατικών στρατηγικών. 

Οι εταιρείες που επιθυμούν να διεθνοποιηθούν πρέπει να αποφασίσουν ποια μέθοδο 

θα χρησιμοποιήσουν για να εισέλθουν σε νέες αγορές κάνοντας παράλληλα την 

καλύτερη δυνατή χρήση των ανεπαρκών πόρων που διαθέτουν. Παρά το γεγονός ότι 

η απόφαση για την καταλληλότερη μέθοδο εισόδου έχει εξεταστεί εκτενέστατα στη 

βιβλιογραφία με πολυάριθμα θεωρητικά και εμπειρικά άρθρα (Brouthers & Hennart, 

2007; Morschett et al., 2010), οι καθοριστικοί παράγοντές της παραμένουν μη 

καταληκτικοί (Nielsen & Nielsen, 2011). Όταν μια επιχείρηση επιθυμεί να ερευνήσει 

μια ξένη αγορά, η επιλογή της καλύτερης μεθόδου εισόδου σε αυτήν αποφασίζεται 

από την στρατηγική επέκτασης της επιχείρησης στην οποία, πιο συχνά, η μέθοδος 

εισόδου έχει εξεταστεί όσο αφορά την επιλογή μεταξύ θυγατρικής και κοινοπραξίας 

(Morschett et al., 2010). Η επιλογή της μεθόδου και η απόφαση της χρονικής στιγμής 

εισόδου σε μια ξένη αγορά μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη λόγω των 

ανταγωνιστικών συνθηκών που επικρατούν στον τομέα των επιχειρήσεων, κυρίως 

στο αρχικό στάδιο, όπου η επιχείρηση βρίσκεται ανάμεσα στην επιθυμία για 

ταχύτητα απόκτησης των προτιμώμενων επιπέδων κερδοφορίας και στη δυνατότητα 

επιβίωσής της (Mudambi & Zahra, 2007).  

Για την κατηγοριοποίηση των μεθόδων διεθνοποίησης, υπάρχουν πολλά μοντέλα στη 

βιβλιογραφία. Η πιο διαδεδομένη κατηγοριοποίηση των μεθόδων αυτών είναι η εξής: 
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• μέθοδοι εξαγωγών – export modes (έμμεσες εξαγωγές, άμεσες εξαγωγές μέσω 

αντιπροσώπων, κτλ.) 

• συμβατικές μέθοδοι – contractual methods (licensing, franchising, συμβόλαια 

παραγωγής) 

• μέθοδοι επένδυσης με μετοχική συμμετοχή – investment equity entry modes 

(κοινοπραξίες, θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας) 

Γενικά, παρατηρείται ένα αυξανόμενο επίπεδο κάθετης ολοκλήρωσης: Οι μέθοδοι 

εξαγωγής είναι (τουλάχιστον όταν χρησιμοποιούνται μεσάζοντες στη χώρα υποδοχής) 

μέθοδοι που αφορούν την αγορά, οι συμβατικές μέθοδοι και οι συμμαχίες αποτελούν 

συνεργατικές μεθόδους και οι θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας αποτελούν το 

υψηλότερο επίπεδο κάθετης ολοκλήρωσης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.1. 

 

Σχήμα 1.1. Κατηγοριοποίηση των Μεθόδων Διεθνοποίησης 

 

 

 

 

1.4.1. Διεθνοποίηση Χωρίς Παραγωγή 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδιώξουν διάφορους τρόπους για την είσοδο στην 

αλλοδαπή χώρα, οι οποίοι ποικίλουν ανάλογα με τα οφέλη και το κόστος (Sharma & 

Erramilli 2004). Στην περίπτωση των εξαγωγών, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δύο 
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επιλογές: η πρώτη είναι η εξαγωγή απευθείας στους πελάτες και η δεύτερη είναι η 

εξαγωγή έμμεσα, με τη βοήθεια ενός μεσάζοντα (Peng & York, 2001).  

1.4.1.1. Άμεσες Εξαγωγές 

Οι άμεσες εξαγωγές συνεπάγονται ότι η παραγωγός επιχείρηση επιλέγει τις χώρες 

στις οποίες επιθυμεί να εξάγει τα προϊόντα της, διαχειρίζεται και, επομένως, ελέγχει 

όλα τα στάδια της εξαγωγικής διαδικασίας μέχρι και την παράδοση του προϊόντος 

στον αλλοδαπό πελάτη στη χώρα προορισμού. Επιπλέον, ελέγχει και τη διαδικασία 

είσπραξης της αξίας των προϊόντων της από τους ξένους αγοραστές 

(Χατζηδημητρίου, 2003). 

Άμεση εξαγωγή σημαίνει ότι ένας παραγωγός ή προμηθευτής πουλάει απευθείας το 

προϊόν του σε μια διεθνή αγορά, είτε μέσω μεσαζόντων - όπως αντιπρόσωποι 

πωλήσεων, διανομείς ή αλλοδαποί λιανοπωλητές - είτε απευθείας με πωλήσεις του 

προϊόντος στον τελικό πελάτη (Whetzel, 2017). Οι άμεσες εξαγωγές γίνονται με 

διάφορους τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η δημιουργία ενός αυτόνομου τμήματος 

εξαγωγών, το οποίο μπορεί να διαχειρίζεται μόνο τη διαδικασία πωλήσεων, την 

παραλαβή των παραγγελιών από τους πελάτες και την προώθηση των εντολών για 

την αποστολή του προϊόντος στους αλλοδαπούς πελάτες στο αρμόδιο τμήμα της 

επιχείρησης ή μπορεί να έχει στις αρμοδιότητές του και υπό τον έλεγχό του όλες τις 

λειτουργίες που σχετίζονται με τις εξαγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησης ( 

Albaum et al., 1998). Μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους εξαγωγής είναι η 

ύπαρξη αντιπροσώπου στη χώρα εξαγωγής, ο οποίος αποτελεί τον αποκλειστικό 

αντιπρόσωπο των προϊόντων της εξαγωγικής επιχείρησης για μια συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή ή ακόμη και για ολόκληρη τη χώρα. Η επιλογή του 

αντιπροσώπου είναι πολύ σημαντική, διότι πολλές φορές αποτελεί τον μοναδικό 

τρόπο εισόδου σε ξένες αγορές. Ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι 

αντιπρόσωποι στην εξαγωγική επιχείρηση μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τοπικό 

εμπορικό πράκτορα ή εκπρόσωπο και σε τοπικό έμπορο ή διανομέα, όπου ο πρώτος 

αμείβεται με προμήθεια επί των πωλήσεων ενώ ο δεύτερος αγοράζει κανονικά το 

προϊόν και είναι πλέον υπεύθυνος για την πώλησή του. (Χατζηδημητρίου, 2003). Σε 

επόμενο στάδιο, ιδρύεται το υποκατάστημα στη χώρα εξαγωγής, το οποίο αποτελεί τη 

φυσική προέκταση της επιχείρησης στην εξαγωγική αγορά. Η ίδρυση 

υποκαταστήματος συμβάλει στη διεκπεραίωση εργασιών όπως είναι η εύρεση 

πελατών, η λήψη και η διαβίβαση παραγγελιών στη μητρική εταιρεία, η συγκέντρωση 
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πληροφοριών για την τοπική αγορά και κάθε άλλης μορφής εξυπηρέτηση 

(Λαδογιάννη, 2013). Με την ίδρυση υποκαταστήματος η επιχείρηση αποκτά 

καλύτερη επαφή με τους τελικούς της πελάτες καθώς και συνεχή έλεγχο (Albaum et 

al., 1998). Η πιο δαπανηρή μέθοδος είναι η ίδρυση θυγατρικής εμπορικής εταιρείας 

στη χώρα εξαγωγής, η οποία αποτελεί  μια αυτόνομη και πλήρως οργανωμένη τοπική 

εταιρεία η οποία παρέχει εμπορικές υπηρεσίες και είναι αλλοδαπής ιδιοκτησίας, 

καθώς ανήκει στη μητρική εξαγωγική επιχείρηση που την ιδρύει και που κατέχει το 

100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Διέπεται από την τοπική νομοθεσία και μπορεί 

να έχει και διαφορετική ονομασία από τη μητρική εταιρεία (Χατζηδημητρίου, 2003).  

1.4.1.2. Έμμεσες εξαγωγές 

Οι έμμεσες εξαγωγές χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι η επιχείρηση ασχολείται 

μόνο με την παραγωγή του προϊόντος και δεν συμμετέχει σε καμία άλλη διαδικασία. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει μια άλλη επιχείρηση τον έλεγχο της διαδικασίας 

εξαγωγής. Αυτή η άλλη επιχείρηση αποτελεί τον διαμεσολαβητή του εξαγωγικού 

εμπορίου μεταξύ της παραγωγού επιχείρησης και του αλλοδαπού αγοραστή 

(Χατζηδημητρίου, 2003).Οι μεσάζοντες εταιρίες διαχειρίζονται τη συναλλαγή, την 

πώληση ή την εξυπηρέτηση (Fletcher, 2004). Οι έμμεσες εξαγωγές 

πραγματοποιούνται μέσω εγχώριων πρακτόρων, εγχώριων εμπόρων, εταιρειών 

διαχείρισης εξαγωγών και εταιρείες διεθνούς εμπορίου. Οι εγχώριοι πράκτορες είναι 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες και δραστηριοποιούνται στη 

χώρα της επιχείρησης παραγωγού (Χατζηδημητρίου Ι. 2003). Στις αρμοδιότητες τους 

έγκειται η επικοινωνία με εγχώριες επιχειρήσεις παραγωγούς, τα προϊόντα των 

οποίων είναι σε θέση να καλύπτουν τις προδιαγραφές του αλλοδαπού αγοραστή. 

Επιπροσθέτως, στις αρμοδιότητές τους περιλαμβάνονται ο έλεγχος της ποιότητας του 

προϊόντος και οι λεπτομέρειες όσον αφορά τη διαδικασία αποστολής και παράδοσης 

του προϊόντος στον αγοραστή. Η αμοιβή τους γίνεται με προμήθεια (Griffin & 

Pustay, 2015). Οι εγχώριοι έμποροι είναι σχετικά μεγάλες ανεξάρτητες επιχειρήσεις 

που αγοράζουν ένα προϊόν και στη συνέχεια το εξάγουν με δικιά τους ευθύνη. 

Λειτουργούν όπως οι χονδρέμποροι και πετυχαίνουν χαμηλές τιμές στην αγορά των 

προϊόντων. Οι εταιρείες διαχείρισης εξαγωγών λειτουργούν σαν να είναι το τμήμα 

εξαγωγών μιας επιχείρησης. Οι κυριότερες εργασίες τους είναι έρευνα αγοράς, 

εύρεση αγοραστών, διαπραγμάτευση και υπογραφή συμβολαίων πώλησης, έλεγχος 

φερεγγυότητας των υποψηφίων αγοραστών, εξασφάλιση χρηματοδότησης των 
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εξαγωγών, διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών, ασφάλιση των προϊόντων, 

εξασφάλιση κατάλληλων μεταφορικών μέσων για την αποστολή των προϊόντων, 

επιλογή των καναλιών διανομής, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων στις 

αλλοδαπές αγορές και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προστασία της 

πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης στην αλλοδαπή χώρα (Χατζηδημητρίου, 

2003). Τέλος, οι εταιρείες διεθνούς εμπορίου αφορούν επιχειρήσεις που ασχολούνται 

και με το εισαγωγικό και το εξαγωγικό εμπόριο (Albaum et al., 1998) και διατηρούν 

εμπορικές θυγατρικές, παραρτήματα και αντιπροσωπίες σε πολλά σημεία του κόσμου 

(Χατζηδημητρίου, 2003). 

1.4.2 Διεθνοποίηση με Παραγωγή 

Οι μέθοδοι παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε 

αυτές που δεν απαιτείται μετοχική συμμετοχή και σε αυτές που απαιτείται. Η 

παραγωγή χωρίς μετοχική συμμετοχή (non-equity methods) μπορεί να γίνει με 

διάφορους τρόπους, όπως με τις συμφωνίες παραγωγής, τις συμφωνίες παραχώρησης 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (licensing), τις συμφωνίες διεθνούς δικαιόχρησης 

(franchising), τα διοικητικά συμβόλαια (management contracts) και τις συμφωνίες 

παραγωγής “με το κλειδί στο χέρι” (Turn-Key Projects).  

1.4.2.1. Παραγωγή χωρίς μετοχική συμμετοχή 

Η στρατηγική των συμφωνιών παραγωγής ορίζεται ως η ανάθεση ορισμένων 

δραστηριοτήτων παραγωγής μιας εταιρείας σε τρίτους προμηθευτές. Αυτή η 

εξωτερική ανάθεση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παραγωγή κάποιων 

εξαρτημάτων, συστατικών, συστημάτων ακόμη και το ίδιο το τελικό προϊόν (Lakshmi 

et al., 2017). Οι συμφωνίες παραγωγής αποτελούν μια μέθοδο επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και χαρακτηρίζονται από την υψηλής ποιότητας και χαμηλού 

κόστους κατασκευή τους, προσφέρουν τους πόρους τους για την κατασκευή 

προϊόντων του πελάτη (Sodhi & Tang 2013), βάσει συμβατικών συμφωνιών 

(Plambeck & Taylor, 2005) και το προϊόν φέρει το εμπορικό σήμα του αγοραστή. Η 

ανάθεση της μερικής ή ολικής παραγωγής του προϊόντος στην τοπική επιχείρηση 

γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία και η τεχνολογία παραγωγής της 

τοπικής επιχείρησης ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

θέτει η αλλοδαπή επιχείρηση για το προϊόν που πρόκειται να παραχθεί 

(Χατζηδημητρίου, 2003). Οι συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, 

γνωστό ως licensing, είναι νομικές συμβάσεις μεταξύ δύο συμβαλλομένων, του 
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αδειοδόχου (licensor) και του αδειολήπτη (licensee). Πιο συγκεκριμένα, ο αδειοδόχος 

χορηγεί το δικαίωμα στον αδειολήπτη να παράγει και να πωλεί αγαθά, να 

χρησιμοποιεί την τεχνολογία, την τεχνογνωσία, το εμπορικό σήμα ή την εμπορική 

ονομασία που ανήκουν στον αδειοδόχο (Παπαδάκης, 2002). Σημαντικό 

χαρακτηριστικό αυτής της στρατηγικής αποτελεί το γεγονός ότι η επιχείρηση που 

αποκτά τα δικαιώματα εκμετάλλευσης έχει απόλυτη ελευθερία στη διαμόρφωση των 

στρατηγικών τιμολόγησης, διανομής και προβολής του προϊόντος (Χατζηδημητρίου, 

2003). Το licensing σχετίζεται κυρίως με την εξαγωγή άυλων χαρακτηριστικών. Η 

μέθοδος των συμφωνιών διεθνούς δικαιόχρησης (franchising) έχει πολλές ομοιότητες 

με το licensing, μάλιστα, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, το franchising 

θεωρείται ως μια ειδική περίπτωση του licensing. Η δικαιόχρηση σχετίζεται κυρίως 

με την εξαγωγή υπηρεσιών. Ο δικαιοπάροχος (franchisor) δεν παραχωρεί απλά το 

δικαίωμα της τεχνογνωσίας ή του εμπορικού σήματος στον δικαιοδόχο (franchisee), 

αλλά τον προμηθεύει σε σταθερή βάση με όλο το μηχανικό εξοπλισμό και τα 

υποπροϊόντα που χρησιμοποιεί (Χατζηδημητρίου, 2003). Ο δικαιοπάροχος παρέχει το 

προνομιακό δικαίωμα στον δικαιοδόχο να ασκεί τις δραστηριότητες του παρέχοντάς 

του βοήθεια όσον αφορά την οργάνωση, την κατάρτιση, το εμπόριο, το μάρκετινγκ 

και τη διαχείριση έναντι χρηματικής αντιπαροχής. Πρόκειται για κάτι περισσότερο 

από μια απλή επιχειρηματική συνεργασία. Τα δύο μέρη συνεργάζονται για έναν κοινό 

σκοπό και για το αμοιβαίο κέρδος και οι σχέσεις τους παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

υλοποίηση των επιθυμητών επιχειρηματικών αποτελεσμάτων (Κωστάκης, 2002).  

Τα διοικητικά συμβόλαια (Management Contracts) είναι συμφωνίες που συνάπτονται 

μεταξύ μιας επιχείρησης-προμηθευτή και μιας επιχείρησης-πελάτη για την 

παραχώρηση στην επιχείρηση-πελάτη ενός πακέτου διοικητικών δεξιοτήτων, μέσω 

της απόσπασης των διοικητικών στελεχών της πρώτης (επιχείρηση-προμηθευτής). Τα 

μετακινούμενα στελέχη δρουν ως εκπαιδευτές της επιχείρησης που ουσιαστικά τα 

νοικιάζει για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το ύψος της αμοιβής της 

επιχείρησης-προμηθευτή εξαρτάται συνήθως από τις επιδόσεις της επιχείρησης-

πελάτη υπό τη νέα διοίκηση (Παπαδάκης, 2002). Τέλος, οι συμφωνίες κατασκευής 

«με το κλειδί στο χέρι» (Turn-Key Projects) αναφέρονται στην κατασκευή και την 

παράδοση  μιας πλήρους παραγωγικής μονάδας από ξένες επιχειρήσεις 

(Γεωργόπουλος, 1994). Η επιχείρηση που διεθνοποιείται εξάγει κυρίως τη διοικητική 

εμπειρία και την τεχνολογία και κάποιες φορές τον μηχανολογικό εξοπλισμό στη νέα 
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αγορά. Η ανάδοχος επιχείρηση έπειτα από συμφωνία με την αλλοδαπή επιχείρηση 

αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή των εγκαταστάσεων και τη στελέχωση 

του ανθρώπινου δυναμικού μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έχοντας στη 

διάθεσή της του κατάλληλους πόρους ώστε μόλις ολοκληρωθεί το έργο να παραδώσει 

στον πελάτη το «κλειδί» των εγκαταστάσεων.  

1.4.2.2. Παραγωγή με μετοχική συμμετοχή 

Η παραγωγή με μετοχική συμμετοχή (equity methods) πραγματοποιείται με 

διάφορους τρόπους, με τη δημοφιλέστερη όλων να είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις 

(Foreign Direct Investment), στη συνέχεια οι διεθνείς ή παγκόσμιες στρατηγικές 

συμμαχίες(Internationalή Global Strategic Alliances) και τέλος οι επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου (Portfolio Investments).  

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις διαχωρίζονται με τη σειρά τους σε θυγατρικές 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας (Wholly Owned Subsidiary – WOS), σε διεθνείς 

κοινοπρακτικές επιχειρήσεις (International Joint Ventures – IJV) και σε μερική 

εξαγορά (Partial Acquisition). Οι άμεσες ξένες επενδύσεις θα αναλυθούν περαιτέρω 

στα επόμενα κεφάλαια. 

Οι διεθνείς ή παγκόσμιες στρατηγικές συμμαχίες είναι συμφωνίες συνεργασίας 

μεταξύ δύο ή περισσότερων ανεξάρτητων επιχειρήσεων που έχουν κοινούς 

επιχειρηματικούς στόχους και συμβάλουν στην επίτευξη αυτών με τα μέσα που έχουν 

στη διάθεσή τους, είτε χρηματικά, είτε παραγωγικά, είτε άλλα μέσα. Οι στρατηγικές 

συμμαχίες συνεισφέρουν αποτελεσματικά στον επιμερισμό του κόστους, αλλά και 

του κινδύνου στα συμβαλλόμενα μέρη. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που συνάπτουν 

τέτοιες συμφωνίες αναλαμβάνουν επενδύσεις υψηλής παραγωγικής δυναμικότητας, 

αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την αγοραία τους δύναμη και επιτυγχάνοντας 

οικονομίες κλίμακας (Χαζάκης, 2003). 

Τέλος, οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου είναι επενδύσεις υπό τη μορφή  μιας ομάδας 

περιουσιακών στοιχείων μέσα στην οποία περιλαμβάνονται και τα κοινά αποθέματα, 

τα χρεόγραφα, τα ομόλογα, τα τραπεζογραμμάτια, οι μετοχές, η αγορά ξένων 

νομισμάτων, τα αμοιβαία κεφάλαια. Ο αριθμός των αξιόγραφων καθορίζει το μέγεθος 

και τη μορφή του χαρτοφυλακίου.  
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1.5. Σύνοψη Κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό ορίζονται κάποιες βασικές εισαγωγικές έννοιες. Αρχικά 

παραθέτουμε τον ορισμό της διεθνοποίησης και τονίζουμε τη σπουδαιότητά της, 

καθώς μέσω αυτής οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται σε πολλούς τομείς και αυξάνουν 

τα κέρδη της καθώς και τις δυσκολίες που συνδέονται με αυτήν. Στη συνέχεια, 

παραθέτουμε τον ορισμό της παγκοσμιοποίησης και της πολυεθνικής εταιρείας. Το 

κύριο θέμα του κεφαλαίου αφορά τις μεθόδους εισόδου στις διεθνείς αγορές και τα 

κριτήρια κατηγοριοποίησής τους. Κατά τη διεθνοποίηση χωρίς παραγωγή, 

συναντούμε την περίπτωση των άμεσων και των έμμεσων εξαγωγών. H διεθνοποίηση 

με παραγωγή χωρίζεται στην παραγωγή χωρίς μετοχική συμμετοχή, όπου 

παρατηρείται ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους, και την παραγωγή με μετοχική 

συμμετοχή, με τις άμεσες ξένες επενδύσεις, τις διεθνείς ή παγκόσμιες στρατηγικές 

συμμαχίες και τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου. 
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Κεφάλαιο 2ο  Θεωρητικές Προσεγγίσεις Διεθνοποίησης 
 

Η επιλογή μεθόδου διεθνούς δραστηριοποίησης θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές 

στρατηγικές αποφάσεις διεθνοποίησης. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να ληφθεί για 

κάθε δραστηριότητα της αλυσίδας αξίας. Συνεπώς, μια πολυεθνική επιχείρηση μπορεί 

-για μια συγκεκριμένη χώρα- να αποφασίσει να αναθέσει εξωτερικά το τμήμα 

έρευνας και ανάπτυξης, να εσωτερικοποιήσει τις δραστηριότητες των πωλήσεων και 

του μάρκετινγκ, να προσφέρει υπηρεσίες μετά την πώληση σε μια κοινοπραξία με 

έναν τοπικό εταίρο και να αναθέτει σημαντικά κομμάτια της παραγωγής σε έναν 

κατασκευαστή έπειτα από συμφωνία (συμβόλαια παραγωγής). Η αλληλεξάρτηση 

μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς ο 

διαλειτουργικός συντονισμός επηρεάζεται από τις επιλεγμένες μεθόδους 

δραστηριοποίησης. Επιπλέον, η επιλογή μεθόδου διεθνοποίησης συνήθως δεν είναι 

σταθερή, αλλά αλλάζει με τον καιρό, γι' αυτό και οι αλλαγές μεθόδου είναι πολύ 

συνηθισμένες. Εξετάζοντας τις θεωρητικές εξηγήσεις και τις πολυσύνθετες 

επιδράσεις της επιλογής μεθόδου διεθνοποίησης, τα πιο πρόσφατα βιβλία συμφωνούν 

ότι οι διάφορες θεωρίες θα πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικές. Γι’ αυτό, αντί 

για μια μόνο θεωρητική προσέγγιση, ένα πλαίσιο πολλών θεωριών εξηγεί και 

υποστηρίζει καλύτερα την επιλογή μεθόδου διεθνούς δραστηριοποίησης (Morschett, 

Schramm-Klein & Zentes, 2010). Στη βιβλιογραφία αναλύονται διάφορες θεωρίες 

που αφορούν την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου εισόδου στη διεθνή αγορά. 

Οι πιο σημαντικές από αυτές θα αναφερθούν εν συντομία στη συνέχεια.  

2.1. Μοντέλο της Ουψάλα (Στάδια Διεθνοποίησης) 

Τα στάδια της διεθνοποίησης (συγκεκριμένα το μοντέλο της Ουψάλα) των Johanson  

and Vahlne (1977) προέρχονται από τη θεωρία συμπεριφοράς της επιχείρησης. Αυτό 

το μοντέλο παρουσιάζει μια σχέση μεταξύ εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις 

στην επιχείρηση και του επιπέδου δέσμευσης των πόρων για μια ξένη αγορά. Η 

βασική υπόθεση της θεωρίας είναι ότι οι επιχειρήσεις που δεν γνωρίζουν καλά την 

αγορά μιας συγκεκριμένης ξένης χώρας προτιμούν να δεσμεύουν λιγότερους πόρους 

σε αυτήν. Όταν όμως η επιχείρηση βρεθεί στην αγορά, συσσωρεύει εξειδικευμένη 

γνώση και αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην επιθυμία της να δεσμεύει επιπρόσθετους 

πόρους. Στη λεγόμενη αλυσίδα των διαδοχικών ιδρυτικών σταδίων, το μοντέλο ορίζει 



 14 

ότι οι μέθοδοι διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων σε μια συγκεκριμένη ξένη αγορά 

εναλλάσσονται μεταξύ τους διαδοχικά ως εξής: 

- έμμεσες εξαγωγές 

- εξαγωγές μέσω αντιπροσώπων 

- εξαγωγές μέσω υποκαταστημάτων πωλήσεων 

- ίδρυση παραγωγικών θυγατρικών στην ξένη χώρα, δηλαδή άμεσες ξένες 

επενδύσεις. 

Επιπλέον, το μοντέλο της Ουψάλα ορίζει ότι οι επιχειρήσεις συχνά επιλέγουν ξένες 

αγορές με βάση τη φυσική απόσταση από τη χώρα τους και ότι η διεθνοποίηση 

προκύπτει συχνά μέσω μιας “αλυσίδας φυσικής απόστασης”, με τις “ψυχολογικά” 

κοντινές αγορές να προσεγγίζονται στην αρχή και στη συνέχεια οι πιο απόμακρες 

χώρες. Γενικά, οι κοινές αρχές όλων των σταδίων διεθνοποίησης είναι (Swoboda, 

2002, pp. 72-73): 

• Η διεθνοποίηση είναι μια αργή και διαδοχική διαδικασία. 

• Η διαδικασία της διεθνοποίησης δεν είναι αποτέλεσμα μακροπρόθεσμου 

στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά σταδιακά λαμβανόμενων αποφάσεων. 

• Η διεθνοποίηση είναι μια προσαρμόσιμη διαδικασία και με τον καιρό 

προκύπτει η δέσμευση των πόρων για την ξένη αγορά και οι αλλαγές στη 

διοίκηση της ξένης επιχειρηματικής μονάδας. 

• Η διεθνοποίηση είναι μια διαδικασία που προκύπτει μέσα από στάδια, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από διαφορετική ταχύτητα αλλαγής και ασταθή ανάπτυξη. 

• Κατά τη διάρκεια της διεθνοποίησης, οι επιχειρήσεις συσσωρεύουν εμπειρική 

γνώση, γεγονός που διευκολύνει τις διεθνείς δραστηριότητες και την περαιτέρω 

διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους. 

Συνολικά, τα στάδια αυτά εξηγούν τις μεθόδους διεθνούς δραστηριοποίησης κυρίως 

με τη γνώση που έχει μια επιχείρηση για μια συγκεκριμένη χώρα, η οποία καθορίζει 

την αντιλαμβανόμενη αβεβαιότητα και συνεπώς την προθυμία της επιχείρησης να 

επενδύσει πόρους σε αυτήν τη χώρα.  
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Παρόλο που τα συγκεκριμένα στάδια είναι αρκετά αξιόπιστα, υπάρχουν διάφορες 

επικρίσεις που υποστηρίζουν ότι υπάρχουν αδυναμίες στη συγκεκριμένη θεωρία. 

Αρχικά, η θεωρία αυτή αγνοεί ότι η διοίκηση έχει μια στρατηγική επιλογή και ότι η 

απόφαση για τη μέθοδο διεθνοποίησης δεν καθορίζεται από έναν μοναδικό 

παράγοντα. Συγκεκριμένα, οι εξωτερικοί παράγοντες επιρροής (όπως οι συνθήκες 

στη χώρα υποδοχής) αγνοούνται. Δεύτερον, τα μοντέλα αυτά υπερ-απλοποιούν μια 

σύνθετη διαδικασία και συγκεκριμένες μεθόδους διεθνοποίησης – συγκεκριμένα, οι 

μέθοδοι συμβασιακού χαρακτήρα (contractual methods) δεν εξετάζονται. Οι 

συνεργασίες (και οι εξαγορές) προσφέρουν τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων χωρίς 

να πρέπει η πολυεθνική εταιρεία να διαθέτει μακροπρόθεσμη εμπειρία από μόνη της 

στη χώρα υποδοχής. Τέλος, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις παρακάμπτουν συγκεκριμένα 

στάδια στην αλυσίδα ίδρυσης. Συγκεκριμένα, η παρατήρηση των επιχειρήσεων που 

είναι γεννημένες με παγκόσμια στρατηγική (born global) στις τελευταίες δύο "born 

global" δεκαετίες, δηλαδή οι επιχειρήσεις που διεθνοποιούνται αμέσως μετά την 

ίδρυσή τους χωρίς αργές και σταδιακά αυξανόμενες διαδικασίες (Oviatt & 

McDougall, 1994; Knight & Cavusgil, 1996), έχει δημιουργήσει την αντίστοιχη 

θεωρία. Παρόλα αυτά, για πολλές επιχειρήσεις, τα στάδια διεθνοποίησης προσφέρουν 

μια καλή εξήγηση της παρατηρούμενης συμπεριφοράς. 

2.2. Θεωρία του Κόστους Συναλλαγών και Θεωρία της Εσωτερίκευσης 

Η πιο κυρίαρχη θεωρία εξήγησης της επιλογής μεθόδου διεθνούς δραστηριοποίησης 

τα τελευταία χρόνια είναι η προσέγγιση του κόστους συναλλαγής (Williamson, 1985) 

και η στενά συνδεόμενη θεωρία της εσωτερίκευσης (Buckley & Casson, 1976). Αυτές 

οι προσεγγίσεις αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις επιλέγουν μεθόδους 

δραστηριοποίησης που ελαχιστοποιούν το κόστος των διασυνοριακών συναλλαγών. 

Το κόστος συναλλαγής αναφέρεται στα εξής: 

α) στο κόστος έρευνας και πληροφόρησης, δηλαδή στο κόστος που δημιουργείται όταν 

αποφασίζεται ότι το απαιτούμενο αγαθό είναι διαθέσιμο στην αγορά, στο κόστος 

εύρεσης των ανταγωνιστών με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς κ.ά., 

β) στο κόστος διαπραγμάτευσης, δηλαδή το κόστος που απαιτείται για να επέλθει μια 

επιθυμητή συμφωνία με το άλλο μέρος, η σύνταξη του κατάλληλου συμβολαίου, και 

γ) στο κόστος ελέγχου και προσαρμογής, δηλαδή στο γεγονός ότι η άλλη πλευρά 

συμφωνεί με τους όρους του συμβολαίου και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων αν 
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αυτό τελικά δεν συμβεί. Για παράδειγμα, το κόστος ελέγχου μπορεί να περιλαμβάνει 

τη μέτρηση της εκροής (δηλαδή τον έλεγχο ποιότητας στο εργοστάσιο ενός 

προμηθευτή). Αν αλλάξουν οι συνθήκες, ίσως θα πρέπει να τροποποιηθούν και να 

προσαρμοστούν τα συμβόλαια, γεγονός που συνεπάγεται το λεγόμενο κόστος 

προσαρμογής. 

Οι δύο βασικές υποθέσεις του κόστους προσαρμογής είναι οι εξής: 

• Περιορισμένη ορθολογικότητα. Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι φορείς μπορεί να 

προτίθενται να φέρονται λογικά, όμως ίσως το κάνουν αυτό σε περιορισμένο 

βαθμό, αφενός επειδή έχουν ανεπαρκή πληροφόρηση και αφετέρου επειδή 

έχουν περιορισμένη δυνατότητα επεξεργασίας. 

• Καιροσκοπική συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρηματικοί εταίροι 

αναμένεται να χρησιμοποιούν τη μη πληρότητα (ατέλεια) των συμβολαίων 

και να αλλάζουν τις καταστάσεις με βάση το συμφέρον τους και να τηρούν το 

συμβόλαιο μόνο αν ελέγχονται. 

Η θεωρία της εσωτερίκευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θεωρία του κόστους 

συναλλαγών, γι’ αυτό και πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι αυτές οι δύο θεωρητικές 

προσεγγίσεις είναι περισσότερο συμπληρωματικές και λιγότερο ανεξάρτητες ως προς 

την επιλογή της βέλτιστης μεθόδου διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με 

τους Buckley and Casson (1976), καθώς και τον Rugman (1980), η θεωρία της 

εσωτερίκευσης πραγματεύεται την ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγών και την 

επιρροή των προσδιοριστικών παραγόντων που οδηγούν στην αποτυχία της 

λειτουργίας του μηχανισμού της αγοράς  

Αν οι αγορές λειτουργούν σωστά, με έναν μεγάλο αριθμό πιθανών επιχειρηματικών 

συνεργατών, ο ανταγωνισμός εξασφαλίζει επαρκή αποτελέσματα. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, μια πολυεθνική επιχείρηση θα προτιμήσει μεθόδους που απαιτούν μικρό 

έλεγχο. Οι επιχειρηματικοί εταίροι μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα και αυτή η 

απειλή προστατεύει τις επιχειρήσεις από καιροσκοπικές συμπεριφορές. Σε άλλες 

περιπτώσεις, οι αγορές μπορεί να αποτύχουν. Αυτό μπορεί να συμβεί με διάφορα είδη 

συναλλαγών (Malhotra, Agarwai and Ulgado, 2004, p. 4): 
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• Ατελείς αγορές για αγαθά, οι οποίες προκύπτουν λόγω της ύπαρξης 

δημοφιλών εταιρειών με ισχυρή επωνυμία (brand name), των δυνατοτήτων 

του μάρκετινγκ και της διαφοροποίησης του προϊόντος. 

• Ατελείς αγορές για ενδιάμεσα αγαθά, όπως η τεχνογνωσία. Η διασυνοριακή 

μεταφορά της τεχνογνωσίας είναι λιγότερο αποτελεσματική μεταξύ 

ξεχωριστών εταιρειών από ό,τι είναι εντός μιας πολυεθνικής. 

• Ατελείς αγορές για συντελεστές παραγωγής που προκύπτουν από τις 

δυνατότητες αποκλειστικής απόκτησης, συγκεκριμένης διοικητικής 

τεχνογνωσίας ή συγκεκριμένων τεχνολογιών. 

• Ατελής ανταγωνισμός μέσω οικονομιών κλίμακας που οδηγεί σε 

πλεονεκτήματα κόστους της εσωτερίκευσης. 

Παρόλα αυτά, τρία είναι τα χαρακτηριστικά μιας συναλλαγής που οδηγούν σε 

ατέλειες της αγοράς. Αρχικά, η εξειδίκευση των περιουσιακών στοιχείων, ο βαθμός 

στον οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο χάνει την αξία του όταν τίθεται σε εναλλακτική 

χρήση, μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση στην οποία ο φορέας που 

πραγματοποιεί συγκεκριμένες επενδύσεις έχει τον κίνδυνο να γίνει αντικείμενο 

εκμετάλλευσης από τον εταίρο του. Σε αυτήν την περίπτωση, οι συναλλαγές μεταξύ 

ανεξάρτητων φορέων ίσως να μην προσφέρουν επαρκή προστασία στους 

επιχειρηματικούς εταίρους. Συνεπώς, η πολυεθνική επιχείρηση μπορεί να λάβει την 

απόφαση να διεξάγει τη συναλλαγή εσωτερικά, μέσω μιας θυγατρικής αποκλειστικής 

ιδιοκτησίας. Παρομοίως, η αβεβαιότητα μπορεί να οδηγήσει σε ατέλειες της αγοράς 

(Welch, Benito and Petersen, 2007, pp. 24-25). Αν όλα τα μελλοντικά ενδεχόμενα 

ήταν γνωστά από την αρχή, τα συμβαλλόμενα μέρη θα μπορούσαν να προετοιμάσουν 

και να αναπτύξουν πλήρη συμβόλαια. Όσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα (π.χ., 

αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον), τόσο πιο πιθανό είναι τα συμβόλαια να είναι 

ελλιπή και να πρέπει να προσαρμοστούν. Παρόλα αυτά, αυτές οι διαπραγματεύσεις 

είναι δαπανηρές και οδηγούν σε υψηλό κόστος συναλλαγής. Επιπλέον, η απαραίτητη 

ευελιξία προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις μπορεί να επέλθει με 

εσωτερικευμένες μεθόδους λειτουργίας. Τρίτον, η συχνότητα των συναλλαγών 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Η ίδρυση μιας θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας 

συνδέεται συνήθως με σχετικά υψηλό σταθερό κόστος, αλλά τα μελλοντικά 

μεταβλητά έξοδα είναι συνήθως χαμηλότερα από ότι στην περίπτωση των 

συνεργατικών μεθόδων διεθνοποίησης (π.χ. κοινοπραξία). Συνεπώς, ο αυξημένος 
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αριθμός συναλλαγών μειώνει το σχετικό κόστος μιας θυγατρικής αποκλειστικής 

ιδιοκτησίας (WOS). 

Σύμφωνα με τη θεωρία του κόστους συναλλαγής (Williamson, 1975), όταν υπάρχει 

υψηλή περιβαλλοντική αβεβαιότητα η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει την ίδρυση 

θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας, επειδή η κοινοπραξία είναι λιγότερο 

αποτελεσματική για τουλάχιστον τρεις λόγους (Hennart, 1989). Ο πρώτος είναι ότι οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις πρέπει να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να 

αναζητήσουν και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους. Δεύτερον, είναι πιο δύσκολο 

για τις πολυεθνικές να προβλέπουν ενδεχόμενες ευκαιριακές συμπεριφορές από τους 

εταίρους τους, διότι αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερο κόστος συναλλαγής. Τέλος, το 

αβέβαιο περιβάλλον καθιστά δυσκολότερο για τις πολυεθνικές να σιγουρευτούν ότι 

οι συνεργαζόμενες εταιρείες έχουν μοιραστεί όλες τις πληροφορίες που αφορούν την 

αγορά και τις τοπικές διασυνδέσεις, γεγονός που και πάλι συνεπάγεται αυξημένο 

κόστος. Σε αντίθεση με τις κοινοπραξίες, με την ίδρυση θυγατρικών αποκλειστικών 

ιδιοκτησίας είναι ευκολότερο να μειωθεί το κόστος επικοινωνίας και συναλλαγών 

που υφίστανται στις συνεργασίες, να προστατέψουν τα αποκλειστικά πλεονεκτήματά 

τους από τον κίνδυνο διάδοσής τους και να αντιμετωπίσουν την εξωτερική 

αβεβαιότητα μέσω ενοποίησης της λήψης των αποφάσεων (Gatignon & Anderson, 

1988).  

Αντίθετα, με βάση τη διαδικασία της αυξανόμενης μάθησης (Johanson & Vahlne, 

1977; Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975), η εμπειρία δείχνει ότι οι κίνδυνοι που 

εμφανίζονται και οι πόροι που δεσμεύονται για τις διεθνείς δραστηριότητες από μια 

μητρική εταιρεία εξαρτώνται από τη γνώση και την κατανόηση μιας συγκεκριμένης 

ξένης αγοράς (Delios & Beamish,1999). Η συγκεκριμένη έρευνα αναφέρει ότι η 

γνώση πάνω σε μια διεθνή αγορά μπορεί να αποκτηθεί κυρίως μέσα από την εμπειρία 

πάνω σε αυτήν. Μια διαδοχική αλυσίδα κλιμακούμενων επιπέδων δέσμευσης πόρων 

επιτρέπει σε μια πολυεθνική εταιρεία να αυξήσει την κατανόησή μιας συγκεκριμένης 

ξένης αγοράς. Συνεπώς, μια επιχείρηση που είναι καινούρια σε μια ξένη χώρα θα 

πρέπει να επιλέξει τη μέθοδο της κοινοπραξίας προκειμένου να μειώσει την 

εξωτερική αβεβαιότητα και τους κινδύνους μέσα από την απόκτηση μεγαλύτερης 

γνώσης πάνω στην τοπική αγορά από τους εταίρους και ίσως να εξετάσει το 

ενδεχόμενο της θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας αφού αποκτήσει την 

απαραίτητη εμπειρία πάνω στην ξένη χώρα. 
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Παρόλο που η θεωρία του κόστους συναλλαγών ορίζει ότι η WOS είναι 

καταλληλότερη σε σχέση με την IJV κάτω από έναν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, η 

εμπειρία δείχνει το αντίθετο (Canabal & White, 2008; Delios & Beamish, 1999; 

Tsang, 2000). Φαίνεται όμως ότι και οι δύο απόψεις έχουν αγνοήσει έναν πολύ 

σημαντικό παράγοντα, την ικανότητα σύνδεσης με την αγορά (market linking 

capability) – έναν σπουδαίο παράγοντα που δείχνει την ικανότητα μιας επιχείρησης 

να εντοπίζει και να διαχειρίζεται μια νέα διεθνή αγορά (Song, Nason and Di 

Benedetto, 2008). Πράγματι, αν μια μητρική επιχείρηση μπορεί να προσαρμοστεί σε 

ένα ξένο περιβάλλον χωρίς να καταφύγει σε βοήθεια και υποστήριξη από τους 

ντόπιους, τότε μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση από την μια πλευρά στην άλλη.  

Η έννοια της ικανότητας σύνδεσης με την αγορά προέρχεται από τους ακαδημαϊκούς 

στην οργανωσιακή στρατηγική (Day, 1994; Jaworski & Kohli, 1993), οι οποίοι 

αναγνώρισαν τις ικανότητες αίσθησης της αγοράς και σύνδεσης με αυτήν ως τα 

κυριότερα κλειδιά για τη δημιουργία ενός οργανισμού που έχει τις απαραίτητες 

ικανότητες μάθησης, αντίληψης και αντίδρασης στη δυναμική μιας αγοράς. Η 

αίσθηση της αγοράς περιλαμβάνει τις ικανότητες ακριβούς ερμηνείας των 

πληροφοριών της αγοράς, τον έγκαιρο εντοπισμό και την πρόβλεψη των τάσεων σε 

αυτήν την επιχειρηματική περιοχή και τη γρήγορη αντίδραση στις μεταβαλλόμενες 

απαιτήσεις της αγοράς (Weick, 1995). Η σύνδεση με την αγορά σχετίζεται με την 

τάση δημιουργίας και διατήρησης στενών δεσμών με πελάτες και σημαντικά μέλη 

του δικτύου, κάτι που δείχνει τη σπουδαιότητα της διαδικτύωσης (Sparrowe, Liden & 

Kraimer, 2001) και του κοινωνικού κεφαλαίου που βρίσκεται ενσωματωμένο σε ένα 

δίκτυο (Ellis, 2000; Inkpen & Tsang, 2005). Οι τελευταίες μελέτες ενσωματώνουν 

τόσο την αίσθηση της αγοράς όσο και τη σύνδεση σε μια ενοποιημένη έννοια, την 

ικανότητα σύνδεσης με την αγορά. (De Sarbo, Di Benedetto & Song and Sinha, 2005; 

Song et al., 2008). 

Οι ικανότητες σύνδεσης με την αγορά καθιστούν μια επιχείρηση ανταγωνιστική, 

λόγω της συλλογής πληροφοριών για την αγορά, της δραστηριοποίησης σε 

μεταβαλλόμενες συνθήκες μπροστά από τους ανταγωνιστές, της ανάπτυξης και 

διατήρησης στενών σχέσεων με τα μέλη των καναλιών, των δικτύων και των πελατών 

και της συσχέτισης με άλλες εσωτερικές δυνάμεις (π.χ. καινοτομίες) σε εξωτερικά 

περιβάλλοντα (De Sarbo et al., 2005; Song et al., 2008). Αν και η εμπειρία προβλέπει 

ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να επιλέξουν κοινοπραξία 
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(International Joint Venture - IJV) αντί για θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας 

(Wholly Owned Subsidiary - WOS) σε ένα πιο ασταθές και απρόβλεπτο περιβάλλον 

(Agarwal & Ramaswami, 1992; Slangen & Van Tulder, 2009), υποστηρίζεται ότι οι 

επιχειρήσεις που κατέχουν ισχυρή ικανότητα σύνδεσης με την αγορά είναι λιγότερο 

υποχρεωμένες να δώσουν τον έλεγχο της θυγατρικής τους σε ντόπιους εταίρους σε 

αντάλλαγμα με την επιταχυνόμενη μάθηση του περιβάλλοντος της χώρας. Η 

ικανότητα σύνδεσης με την αγορά δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να 

κατανοήσει γρήγορα μια νέα αγορά και να συνδεθεί με αυτή, επηρεάζοντας έτσι τα 

καθαρά κέρδη στην επιλογή μεταξύ WOS και IJV σε ένα αβέβαιο περιβάλλον. Αν 

αφήσουμε στην άκρη αυτήν την ικανότητα, είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε 

ποια μέθοδος εισόδου είναι πιο αποτελεσματική για την προστασία των διεθνών 

δραστηριοτήτων από την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος της χώρας. 

Από την άλλη, σύμφωνα με νεότερους συγγραφείς, η θεωρία του κόστους 

συναλλαγής σε συνδυασμό με την επιλογή μεθόδου διεθνοποίησης προκρίνει την 

κοινοπραξία ως αποτελεσματικότερη μέθοδο διοίκησης σε σχέση με τις άλλες 

μεθόδους εισόδου. Η θεωρία του κόστους συναλλαγής ορίζει ότι θα επιλεχθεί η 

μέθοδος της κοινοπραξίας σε σχέση με άλλες μεθόδους εισόδου όταν ισχύουν 

ταυτόχρονα οι παρακάτω συνθήκες (Buckley & Casson, 1988; Hennart, 1988). 

Πρώτον, οι επιχειρήσεις έχουν μια διμερή ανάγκη να έχουν πρόσβαση σε 

συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στους εταίρους, τα οποία δεν 

μπορούν ούτε να αντιγράψουν ούτε να αποκτήσουν μέσα από συναλλαγές με την 

αγορά. Δεύτερον, η ολική ή μερική εξαγορά των απαραίτητων συμπληρωματικών 

περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε άλλες επιχειρήσεις είναι δύσκολη ή 

δαπανηρή είτε λόγω της αδιαίρετης και σιωπηρής φύσης τους είτε λόγω των 

δυσκολιών ενσωμάτωσης των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν. Οι 

επιπτώσεις του κόστους συναλλαγής της επιλογής μεθόδου είναι σύνθετες υπό 

συνθήκες αβεβαιότητας. Σύμφωνα με τους Root (1988) και Shan (1991), η 

αβεβαιότητα σε μια συναλλαγή λαμβάνει δύο μορφές: τη συμπεριφορική (behavioral) 

ή τη συγκυριακή (contextual). Η συμπεριφορική αβεβαιότητα εμπεριέχει την 

καιροσκοπική συμπεριφορά των συναλλασσόμενων. Στην ύπαρξη αβεβαιοτήτων 

συμπεριφοράς και δεδομένου ότι μια συναλλαγή είναι επαναλαμβανόμενη και τα 

περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σχετίζονται ιδιαίτερα με τη συναλλαγή, 

οι ξένες επιχειρήσεις έχουν ένα κίνητρο να επιλέξουν την ίδρυση μιας θυγατρικής 
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αποκλειστικής ιδιοκτησίας αντί μιας κοινοπραξίας. Αυτό συμβαίνει διότι με αυτήν τη 

στρατηγική μπορούν να αποφύγουν τον κίνδυνο ανεπιθύμητης διάδοσης των 

ιδιόκτητων περιουσιακών στοιχείων στους εταίρους της κοινοπραξίας καθώς και τον 

κίνδυνο πλήρους οικειοποίησης του εισοδήματος που προέρχεται από τα περιουσιακά 

στοιχεία που μεταφέρονται στις θυγατρικές τους (Teece, 1981). Αν και η δημιουργία 

κοινοπραξίας μπορεί να μειώσει αυτούς τους κινδύνους, διατηρώντας τους εταίρους 

σε μια αμοιβαία κατάσταση «ομηρίας» (Kogut, 1988), η θεωρία γενικά προτείνει ότι 

η ίδρυση μιας θυγατρικής πλήρους ιδιοκτησίας παρέχει καλύτερα συστήματα ελέγχου 

τέτοιου είδους κινδύνων από ότι μια κοινοπραξία (Ramanathan et al., 1997; 

Williamson, 1991). 

Η συγκυριακή αβεβαιότητα περιλαμβάνει την περιορισμένη ορθολογιστική ικανότητα 

εκείνων που λαμβάνουν αποφάσεις και προκύπτει από αλλαγές στις θεσμικές 

συνθήκες, όπως στην πολιτική και την οικονομική σταθερότητα, το νομικό πλαίσιο 

και τις πολιτισμικές και κοινωνικές σχέσεις που είναι ενσωματωμένες στα διεθνή 

περιβάλλοντα. Στη θεωρία του κόστους συναλλαγής των πολυεθνικών επιχειρήσεων, 

οι ερευνητές δεν έχουν ορίσει ξεκάθαρα ποιες συνθήκες και χαρακτηριστικά κάθε 

χώρας επηρεάζουν τις αποφάσεις επιλογής μεθόδου διεθνοποίησης (Erramilli, 1996; 

Kogut and Singh, 1988; Ramanathan et al., 1997; Shane, 1994). Η συγκυριακή 

αβεβαιότητα αναφέρεται απλώς στην κυκλοθυμία (έλλειψη προγνωσιμότητας) του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, που καθιστά δύσκολη τη σύνταξη 

ολοκληρωμένων συμβολαίων (Anderson & Gatignon, 1986). Στη θεωρία η 

προσέγγιση του κόστους συναλλαγών ορίζει ότι επειδή η συγκυριακή αβεβαιότητα 

βρίσκεται συνήθως πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας (Root, 1988), οι εταιρείες- με 

σταθερά όλα τα άλλα δεδομένα- τα καταφέρνουν καλύτερα όταν δέχονται μεθόδους 

εισόδου περιορισμένου ελέγχου (π.χ. κοινοπραξία) ή ακόμα και όταν αποφεύγουν την 

ιδιοκτησία προκειμένου να διατηρήσουν ευελιξία έναντι των περιβαλλοντικών 

αλλαγών και να μεταφέρουν τους κινδύνους στους ξένους (Anderson & Gatignon, 

1986; Williamson, 1975). 

Παρόλα αυτά, όσο οι συναλλαγές ενέχουν συμπεριφορική αβεβαιότητα και τα 

περιουσιακά στοιχεία σχετίζονται ιδιαίτερα με τις συναλλαγές, τότε οι επιχειρήσεις 

είναι πιθανότερο να υιοθετήσουν μεθόδους εισόδου υψηλού ελέγχου (π.χ. θυγατρική 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας) σε σχέση με μεθόδους χαμηλού ελέγχου (π.χ. 

κοινοπραξία), ανεξάρτητα με το επίπεδο της συγκυριακής αβεβαιότητας (Anderson & 
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Gatignon, 1986; Williamson, 1991). Συνεπώς, στη θεωρία του κόστους συναλλαγών, 

οι επιπτώσεις της συγκυριακής αβεβαιότητας και άλλοι συγκυριακοί παράγοντες της 

επιλογής μεθόδου εισόδου τείνουν να προδιαγράφονται ως ρυθμιστές και όχι ως 

άμεσες επιρροές. 

2.3. Το Εκλεκτικό Παράδειγμα του Dunning (Dunning's OLI Paradigm) 

Επειδή οι υπάρχουσες προσεγγίσεις (όπως η θεωρία του κόστους συναλλαγών ή η 

θεωρία της εσωτερίκευσης) από μόνες τους δεν επαρκούσαν για να εξηγήσουν με 

ακρίβεια την επιλογή μεθόδου διεθνούς δραστηριοποίησης, ο John Dunning ανέπτυξε 

μια πλήρη προσέγγιση, το επονομαζόμενο Εκλεκτικό Παράδειγμα που προσπαθεί να 

δώσει ένα γενικό πλαίσιο καθορισμού της καταλληλότερης μεθόδου διεθνοποίησης. 

Το μοντέλο αυτό ορίζει μια σειρά τριών συνθηκών που θα πρέπει να επικρατούν 

ταυτόχρονα προκειμένου μια επιχείρηση να στραφεί στην πραγματοποίηση μιας 

άμεσης ξένης επένδυσης - ΑΞΕ (Rugman & Collinson, 2009, pp. 68-70; Dunning & 

Lundan, 2008, pp. 96-108):  

α) Τα ιδιοκτησιακά πλεονεκτήματα της επιχείρησης (ownership advantages - O).  

β) Τα πλεονεκτήματα της τοποθεσίας της ξένης αγοράς (locational advantages - L).  

γ) Τα πλεονεκτήματα της εσωτερίκευσης των συναλλαγών (ή των δραστηριοτήτων) 

από την επιχείρηση (internalization advantages - I). 

 

Τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας σχετίζονται με το γεγονός ότι η επιχείρηση θα πρέπει 

να έχει μερικά μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (πλεονεκτήματα που 

αφορούν την εταιρεία) τα οποία ξεπερνούν τα μειονεκτήματά του να ανταγωνίζεται 

με τις τοπικές επιχειρήσεις στη χώρα τους (liability of foreignness). Συχνά τα 

πλεονεκτήματα της ιδιοκτησίας παίρνουν τη μορφή της κατοχής άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, τα οποία (τουλάχιστον προσωρινά) αφορούν ειδικά την επιχείρηση. 

Παραδείγματα πλεονεκτημάτων που αφορούν την επιχείρηση είναι η ιδιόκτητη 

τεχνολογία (π.χ., λόγω ενεργειών του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης), η 

διαφοροποίηση του προϊόντος ή η μάρκα του.  

 

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της τοποθεσίας, αν είναι να πραγματοποιηθεί μια 

ΑΞΕ θα είναι πιο επικερδές για την επιχείρηση να αναλάβει αυτή τη δραστηριότητα 

στην ξένη χώρα από ό,τι στη χώρα της. Διαφορετικά οι ξένες αγορές θα πρέπει να 

εξυπηρετηθούν με άλλες μεθόδους διεθνοποίησης. Τα πλεονεκτήματα της τοποθεσίας 
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περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το εργατικό κόστος, το επαρκές και καταρτισμένο 

εργατικό δυναμικό, τους φόρους και τους δασμούς, το κόστος μεταφοράς ή τους 

φυσικούς πόρους. 

Στα πλαίσια των πλεονεκτημάτων εσωτερίκευσης των συναλλαγών, οι επιχειρήσεις 

που κατέχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα μπορούν είτε να τα εκμεταλλευτούν από 

μόνες τους (να τα εσωτερικεύσουν) είτε να πουλήσουν το πλεονέκτημα αυτό σε 

άλλες επιχειρήσεις. Η επιλογή της εσωτερίκευσης μπορεί να εξηγηθεί από τη θεωρία 

του κόστους συναλλαγών που αναλύθηκε παραπάνω. 

Η απόφαση για το αν μια ΑΞΕ είναι ευνοϊκή εξαρτάται από το ποια είδη 

πλεονεκτήματος κυριαρχούν. Για τη διεθνοποίηση μέσω θυγατρικής αποκλειστικής 

ιδιοκτησίας (WOS),όλα τα είδη πλεονεκτημάτων θα πρέπει να υπάρχουν ταυτόχρονα, 

γεγονός που φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 2.2). 

Σχήμα 2.2. Το δέντρο απόφασης OLI των μεθόδων διεθνοποίησης 

 

 

2.4. Η Θεωρία της Εταιρικής Στρατηγικής 

Ένας παράγοντας επιρροής της επιλογής μεθόδου διεθνοποίησης που έχει αγνοηθεί 

αρκετά στις αναφερόμενες προσεγγίσεις είναι η εταιρική στρατηγική, δηλαδή το 

ξεκάθαρο κίνητρο που έχει μια πολυεθνική επιχείρηση για να εισέλθει στην ξένη 

χώρα και το οποίο επηρεάζει τη μέθοδο που θα επιλέξει. Η προσέγγιση της εταιρικής 

στρατηγικής εστιάζει στον ανταγωνισμό και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά της 

μεθόδου διεθνούς δραστηριοποίησης που πηγάζουν από την εταιρική στρατηγική και 

τον συγκεκριμένο ρόλο της ξένης θυγατρικής στην ξένη χώρα. Μετά από τη γενική 

ιδέα ότι η δομή και η στρατηγική θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες, μελετούν τις 
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μεταβλητές της στρατηγικής και την επίδρασή τους στην επιλογή μεθόδου 

διεθνοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, “η θεωρία της στρατηγικής αντιμετωπίζει το θέμα 

της δομής της ιδιοκτησίας κυρίως ως ερώτηση του επιπέδου ελέγχου που απαιτείται 

προκειμένου να συντονιστεί η δράση της παγκόσμιας στρατηγικής” (Benito, 1996, p. 

164). Οι μεταβλητές της στρατηγικής που μπορούν να ασκήσουν επιρροή είναι 

πολλαπλές (Kim & Hwang, 1992; Malhotra, Agarwal and Ulgado, 2004, p. 19):  

• Τα αποτελέσματα της συνέργειας εμφανίζονται αν οι επιχειρήσεις μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένους πόρους και διαδικασίες όπως την Έρευνα και 

Ανάπτυξη, την παραγωγή ή το μάρκετινγκ για να πετύχουν οικονομίες κλίμακας 

και οικονομίες φάσματος σε διάφορες χώρες υποδοχής. Συνήθως, ένας στενός 

έλεγχος και οι αντίστοιχες μέθοδοι διεθνούς δραστηριοποίησης θεωρούνται 

προτιμότερες για την επίτευξη αποτελεσμάτων συνέργειας.  

• Τα κίνητρα της παγκόσμιας στρατηγικής αναφέρονται στην ερώτηση του αν η 

πολυεθνική επιχείρηση θα ακολουθήσει έναν παγκόσμιο ή πολυεθνικό 

προσανατολισμό. Προφανώς ο πολυεθνικός προσανατολισμός προβλέπει 

μεθόδους χαμηλού ελέγχου, ενώ ο παγκόσμιος προσανατολισμός οδηγεί σε 

στενά ελεγχόμενες θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας στις χώρες υποδοχής. 

• Η συγκέντρωση της αγοράς αποτελεί έναν σχετικό εξωτερικό παράγοντα καθώς 

οδηγεί σε μια κατάσταση παγκόσμιου ολιγοπωλίου. Με βάση τη θεωρία των 

ολιγοπωλιακών αντιδράσεων του Knickerbocker (1973), υποστηρίζεται ότι η 

αλληλεξάρτηση μεταξύ των διάφορων χωρών είναι υψηλή σε αυτήν την 

περίπτωση και είναι απαραίτητος ο αυστηρός συντονισμός των ξένων 

θυγατρικών προκειμένου να αντιδράσουν στις δραστηριότητες ενός 

ανταγωνιστή. Εν προκειμένω, η άμεση επένδυση σε μια ξένη χώρα μπορεί να 

θεωρηθεί επίσης μια “ανταλλαγή απειλών” μεταξύ των ανταγωνιστών. 

 

2.5. Σύνοψη Κεφαλαίου 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο εξετάζει και αναλύει τις πιο σημαντικές θεωρητικές 

εξηγήσεις και τις πολυσύνθετες επιδράσεις της επιλογής μεθόδου διεθνούς 

δραστηριοποίησης, η οποία θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές στρατηγικές 

απόφασης διεθνοποίησης. Αυτές οι θεωρίες, όπως αναφέρεται, θα πρέπει να 

λειτουργούν συμπληρωματικά έτσι ώστε η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου 

εισαγωγής στη διεθνή αγορά να διαμορφώνεται από ένα πλαίσιο πολλών θεωριών. 
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Πρώτη είναι αυτή του μοντέλου της Ουψάλα ή αλλιώς Στάδια Διεθνοποίησης. Αυτή 

η θεωρία υποστηρίζει πως η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης 

πρέπει να ακολουθεί μια αλυσίδα διαδοχικών σταδίων. Στη συνέχεια ακολουθεί η 

θεωρία του κόστους των συναλλαγών. Θεμελιώδης αρχή της θεωρίας είναι πως η 

επιλογή μιας στρατηγικής επέκτασης καθορίζεται από δύο παράγοντες, από τον 

βαθμό ελέγχου που μπορεί να ασκήσει και από τον όγκο των κεφαλαίων που μπορεί 

να δεσμεύσει η επιχείρηση σε μια ξένη χώρα. Κεντρικός στόχος αυτής είναι η 

ελαχιστοποίηση του κόστους των συναλλαγών.  

Τρίτη θεωρία επιλογής μεθόδου διεθνοποίησης είναι το εκλεκτικό Παράδειγμα του 

Dunning (Dunning’s OLI Paradigm) το οποίο υποστηρίζει πως για να 

πραγματοποιήσει μια επιχείρηση ξένη επένδυση πρέπει να επικρατούν ταυτόχρονα 

τρεις συνθήκες. Αυτές είναι τα ιδιοκτησιακά πλεονεκτήματα της επιχείρησης, τα 

πλεονεκτήματα της τοποθεσίας της ξένης αγοράς και τα πλεονεκτήματα της 

εσωτερίκευσης των συναλλαγών από την επιχείρηση. Τέλος, αναλύεται η θεωρία της 

Εταιρικής Στρατηγικής, η οποία υποστηρίζει πως παράγοντας για την επιλογή 

μεθόδου θα πρέπει να είναι το κίνητρο που έχει η επιχείρηση για να εισέλθει στην 

ξένη αγορά και παράλληλα ο ανταγωνισμός που επικρατεί σε αυτή. 
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Κεφάλαιο 3ο Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

3.1. Ορισμός 

Άμεση ξένη επένδυση– ΑΞΕ (Foreign Direct Investment – FDI) είναι μια 

στρατηγική διεθνοποίησης που αφορά τη μεταφορά μετοχικών κεφαλαίων σε άλλες 

χώρες για να αποκτήσουν (ολική ή μερική) ιδιοκτησία και έλεγχο ξένων 

περιουσιακών στοιχείων. Η μερική ιδιοκτησία έχει σχέση με τις διεθνείς συλλογικές 

επιχειρήσεις, δηλαδή τις διεθνείς κοινοπραξίες ή τις στρατηγικές συμμαχίες. Οι 

θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας από την άλλη πλευρά αντιστοιχούν σε πλήρη 

ιδιοκτησία (100%) και σε πλήρη έλεγχο των ξένων επιχειρηματικών οντοτήτων. Οι 

άμεσες ξένες επενδύσεις επιζητούν τον έλεγχο των επιχειρηματικών μονάδων στο 

εξωτερικό και αποτελούν μια μακροπρόθεσμη δέσμευση (Cavusgil, Knight and 

Riesenberger, 2008, p. 424). Συνεπώς, για να θεωρηθεί ΑΞΕ μια επένδυση, θα πρέπει 

να δώσει τον έλεγχο της ξένης συγγενικής εταιρείας στη μητρική εταιρεία. Για να 

ορίσουν τον έλεγχο, τα Ηνωμένα Έθνη χρησιμοποιούν ως αναφορά είτε το 10% είτε 

μεγαλύτερο μέρος των μετοχών, είτε το δικαίωμα ψήφου σε μια Ανώνυμη Εταιρεία 

προκειμένου η επένδυση να θεωρηθεί ΑΞΕ (UNCTAD, 2008).  

Η εισροή των άμεσων ξένων επενδύσεων είναι πολύ σημαντική για την παγκόσμια 

οικονομία. Τα τελευταία χρόνια, οι ΑΞΕ συνεχίζουν να αυξάνονται, επισημαίνοντας 

τη σπουδαιότητα αυτής της στρατηγικής διεθνοποίησης. 

 

3.2. Θυγατρικές Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας 

Οι θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας (Wholly Owned Subsidiaries - WOS) 

αποτελούν μορφή των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και έχουν τα εξής 

χαρακτηριστικά (Cavusgil, Knight and Riesenberger, 2008, pp. 424-425): 

• Μεγαλύτερη δέσμευση πόρων: Η ίδρυση θυγατρικών αποκλειστικής ιδιοκτησίας 

συνεπάγεται την υψηλότερη δέσμευση από πλευράς πόρων και δυνατοτήτων της 

επιχείρησης. 

• Τοπική παρουσία και λειτουργίες: Όταν μια πολυεθνική εταιρεία ιδρύει 

θυγατρικές σε ξένες χώρες επιλέγει να έχει τοπική παρουσία και να συνάπτει 

άμεσες σχέσεις με τους τοπικούς παράγοντες όπως πελάτες, μεσάζοντες, 

προμηθευτές ή κυβερνητικούς θεσμούς. 
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• Απόδοση παγκόσμιας κλίμακας: Με την ίδρυση θυγατρικών αποκλειστικής 

ιδιοκτησίας σε διαφορετικές χώρες, οι πολυεθνικές μπορούν να ενισχύσουν την 

παγκόσμια αποδοτικότητά τους αν κάθε τοποθεσία επιλέγεται με βάση τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της. Για παράδειγμα, οι δραστηριότητες Έρευνας 

και Ανάπτυξης μπορούν να γίνονται στις χώρες εντάσεως γνώσης ή οι 

εγκαταστάσεις παραγωγής μπορούν να εγκαθίστανται σε τοποθεσίες που 

παρέχουν την καλύτερη αναλογία παραγωγικότητας και εργατικού κόστους. 

• Μεγάλος κίνδυνος και αβεβαιότητα: Οι θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας 

ενέχουν τον μεγαλύτερο βαθμό κινδύνου, επειδή αυτή η στρατηγική απαιτεί 

τοπική επένδυση με τη μορφή μόνιμης και σταθερής παρουσίας στη χώρα 

υποδοχής και συνεπώς εκθέτει την πολυεθνική σε τοπικό κίνδυνο όπως σε 

κυβερνητικές παρεμβάσεις ή σε πληθωρισμό. Επιπλέον, μειώνει την ευελιξία της 

επιχείρησης. 

• Μεγαλύτερη σημασία των πολιτισμικών και κοινωνικών μεταβλητών των ξένων 

αγορών: Λόγω της υψηλής δέσμευσης στις αγορές της ξένης χώρας, οι πολυεθνικές 

πρέπει να λάβουν υπόψη τους συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτισμικές 

μεταβλητές προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν πιθανά προβλήματα. 

 

3.2.1. Πλεονεκτήματα WOS 

Τα πλεονεκτήματα της ίδρυσης θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με 

τους Kutscher&Schmid (2008) είναι τα εξής: 

• Άμεση και ανεξάρτητη παρουσία στην επιθυμητή χώρα. 

• Δραστηριότητες ανεξάρτητου μάρκετινγκ. 

• Προώθηση των στρατηγικών της, εύκολη ευθυγράμμιση των δικών της 

δομών. 

• Ομοιόμορφη παρουσία στην αγορά. 

• Επιρροή και επιλογές επίβλεψης. 

• Συγκέντρωση και ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της εταιρείας (επίβλεψη 

εισροών και εκροών). 

• Ανοδική ισχύς στην αγορά απέναντι σε αγοραστές, προμηθευτές και 

ανταγωνιστές. 

• Συμφωνίες χρηματοδότησης από τις χώρες υποδοχής. 
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3.2.2. Μειονεκτήματα WOS 

Τα μειονεκτήματα της ίδρυσης θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας σχετίζονται 

κυρίως με τον κίνδυνο και το κόστος που αναλαμβάνει και σύμφωνα με τους 

Kutscher & Schmid (2008) είναι τα εξής: 

• Προδιαγραφές και εμπόδια επενδύσεων. 

• Υψηλοί κίνδυνοι, ειδικά σε ασταθείς και επικίνδυνες χώρες. 

• Συγκέντρωση αρκετών πόρων. 

• Αγορά παγίων μεγάλου κόστους και χρονοβόρα εκκίνηση. 

• Οι αποφάσεις επένδυσης είναι πολύ λιγότερο αναστρέψιμες από ό,τι είναι στις 

άλλες μορφές. 

• Μικρότερη ευελεξία λόγω κεφαλαιακής δέσμευσης. 

 

3.2.3. Μορφές Θυγατρικών Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας 

Η ίδρυση θυγατρικών αποκλειστικής ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει με διάφορους 

τρόπους. Οι κυριότερες μέθοδοι είναι η ίδρυση επιχειρήσεων “από το μηδέν” 

(greenfield investments) και οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές (Mergers & 

Acquisitions). Οι επενδύσεις “από το μηδέν” προϋποθέτουν την ίδρυση νέων 

εγκαταστάσεων στις ξένες αγορές, σε αντίθεση με τις στρατηγικές εξαγοράς, δηλαδή 

της αγοράς υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων στη χώρα 

υποδοχής. 

 

3.2.3.1. Επενδύσεις "από το μηδέν" 

Η στρατηγική αυτή σχετίζεται με την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης στην χώρα 

υποδοχής “από το μηδέν” (Griffin & Pustay, 2015). Όπως υποδηλώνει και η λέξη 

“greenfield”, οι επιχειρήσεις συνήθως επενδύουν σε άδεια οικόπεδα γης και χτίζουν 

νέες εγκαταστάσεις όπως βιομηχανίες παραγωγής, θυγατρικές logistics ή άλλες 

εγκαταστάσεις δικής τους χρήσης. Αυτή η στρατηγική δίνει στην εταιρεία τη 

δυνατότητα να κατασκευάσει το είδος της θυγατρικής που χρειάζεται για να 

ακολουθήσει αποτελεσματικά τη διεθνή στρατηγική της. Οι επιχειρήσεις μπορούν, 

για παράδειγμα, να επιλέξουν μια τοποθεσία που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες 

τους και μπορούν να κατασκευάσουν μοντέρνες και σύγχρονες εγκαταστάσεις 

(Griffin & Pustay, 2015). Σε αντίθεση με τις εξαγορές, οι επιχειρήσεις που 
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ακολουθούν τη στρατηγική ίδρυσης θυγατρικής “από το μηδέν” ξεκινούν τις 

δραστηριότητές τους στη χώρα υποδοχής με πεντακάθαρο μητρώο και δεν χρειάζεται 

να ασχοληθούν με υφιστάμενα χρέη ή προβλήματα που προκύπτουν από τις 

παλαιότερες δραστηριότητες των επιχειρήσεων. 

Συνήθως, οι χώρες υποδοχής προτιμούν να βλέπουν τις πολυεθνικές να 

αναλαμβάνουν επενδύσεις “από το μηδέν”, επειδή δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, 

νέες δυνατότητες παραγωγής και μεταφέρουν τεχνογνωσία στους ντόπιους. Πολλές 

κυβερνήσεις συνεπώς προσφέρουν κίνητρα όπως ενιαία φορολογία ή επιδοτήσεις 

κατασκευής για να προσελκύσουν τέτοιου είδους επενδύσεις (Cavusgil, Knight and 

Riesenberger, 2008, p. 429). Επιπλέον, οι επενδύσεις “από το μηδέν” προτιμώνται 

από επιχειρήσεις που λειτουργούν σε τομείς στους οποίους η μεταφορά ικανοτήτων, 

δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας είναι δύσκολη και η “σιωπηρή” γνώση διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο. Με την ίδρυση νέων θυγατρικών, οι επιχειρήσεις μπορούν να 

δημιουργήσουν μια οργανωσιακή κουλτούρα από το μηδέν, γεγονός που είναι πολύ 

ευκολότερο από το να αλλάζουν την υφιστάμενη κουλτούρα μιας μονάδας που 

εξαγόρασαν. Επιπλέον, είναι ευκολότερο για τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν 

διαδικασίες και διαδικαστικές μεθόδους σε μια νέα επιχείρηση από το να 

μετατρέψουν τις υπάρχουσες λειτουργικές συνήθειες των μονάδων που 

εξαγοράστηκαν (Hill, 2009, p. 505). Παρόλα αυτά, οι επενδύσεις εκ του μηδενός 

απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο εγκατάστασης, είναι δηλαδή χρονοβόρες. Συνήθως, είναι 

πιο επικίνδυνες λόγω του υψηλότερου βαθμού αβεβαιότητας, όσο αφορά τα 

μελλοντικά έσοδα και τις προοπτικές των κερδών (Hill, 2009, p. 506). Υπάρχουν 

κάποια μειονεκτήματα που συνδέονται με συγκεκριμένα είδη θυγατρικών. Για 

παράδειγμα, όταν οι επιχειρήσεις ιδρύουν νέες παραγωγικές θυγατρικές, θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με τις τοπικές νομοθεσίες, να προσλαμβάνουν προσωπικό από το 

ντόπιο εργατικό δυναμικό και να το εκπαιδεύουν, ώστε να τηρεί τα πρότυπα 

απόδοσης της επιχείρησης (Griffin & Pustay, 2015). Αυτή βέβαια είναι μια πολύ 

χρονοβόρα διαδικασία.  

 

3.2.3.2. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές  

Η δεύτερη στρατηγική ίδρυσης θυγατρικών αποκλειστικής ιδιοκτησίας είναι η 

εξαγορά υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων στη χώρα 

υποδοχής. Αυτή η στρατηγική αποκαλείται και “brownfield strategy” (στρατηγική 
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εγκαταλειμμένης βιομηχανικής περιοχής) διεθνούς επέκτασης. Σε μια συγχώνευση, 

δύο (ή περισσότερες) επιχειρήσεις συνεργάζονται για να σχηματίσουν μια νέα και 

μεγαλύτερη επιχειρηματική οντότητα. Οι επιχειρήσεις συνδυάζουν και μοιράζονται 

τους πόρους τους και συνήθως οι μέτοχοι των επιχειρήσεων που ενώνονται 

παραμένουν συνιδιοκτήτες της νέας συγχωνευμένης επιχείρησης. Σε μια εξαγορά, η 

αποκτώμενη επιχείρηση γίνεται μέρος του αγοραστή, ενώ σε μια συγχώνευση η νέα 

οντότητα σχηματίζεται υπάγοντας τις συγχωνευμένες επιχειρήσεις σε μία 

(Sudarsanam, 2003, pp. 2-3). Στις οριζόντιες συγχωνεύεις και εξαγορές, οι 

επιχειρήσεις που λειτουργούν στον ίδιο κλάδο, οι επιχειρήσεις που πουλάνε τα ίδια 

προϊόντα ή παρόμοιο φάσμα προϊόντων, εξαγοράζονται ή συγχωνεύονται. Αυτές οι 

επιχειρήσεις μοιράζονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως εισροές, τεχνολογία, 

γνώση, μάρκετινγκ ή πωλήσεις και διανομή. Σε μια οριζόντια συγχώνευση και 

εξαγορά, οι επιχειρήσεις λειτουργούν στο ίδιο επίπεδο της αλυσίδας αξίας. Αντίθετα, 

μια κάθετη συγχώνευση και εξαγορά αναφέρεται σε μια συνεργασία επιχειρήσεων 

που παράγουν αγαθά ή υπηρεσίες που αποτελούν την εκροή διαδοχικών σταδίων της 

ίδιας κάθετης αλυσίδας, δηλαδή ανωθερείς ή κατωθερείς δραστηριότητες προς τη ροή 

της διαδικασίας παραγωγής και διανομής. Αυτά τα είδη συγχωνεύσεων και εξαγορών 

αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριμένο είδος κάθετης ολοκλήρωσης (Sudarsanam, 2003, 

pp. 139-140). Στις οριζόντιες και κάθετες συγχωνεύεις και εξαγορές, οι επιχειρήσεις 

συνεργάζονται για να λειτουργήσουν στον ίδιο κλάδο. Οι λεγόμενες “Conglomerate 

M&A- συγκρότημα επιχειρήσεων” διαφέρουν, επειδή οι επιχειρήσεις που 

συνεργάζονται λειτουργούν σε άσχετους τομείς. Οι “conglomerate M&A” συνεπώς 

αντιπροσωπεύουν τη διαφοροποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης που εξαγοράστηκε ή των επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν. 

 

3.3. Διεθνείς Κοινοπραξίες 

Οι λόγοι για τους οποίους ιδρύονται διεθνείς κοινοπραξίες με ξένους εταίρους, 

δηλαδή επιχειρήσεις που ανήκουν σε δύο ή περισσότερες διαφορετικές ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις, είναι η νομοθεσία, η ανάγκη για τις ικανότητες, τις δεξιότητες ή τα 

πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του άλλου εταίρου. Οι κυβερνήσεις μερικών χωρών, 

κυρίως λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, απαιτούν τις κοινοπραξίες με τοπικούς 

εταίρους. Αυτή η πολιτική περιορίζει τις εναλλακτικές στρατηγικές ιδιοκτησίας. Η 

πρόσβαση στα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία και πλεονεκτήματα του τοπικού 



 31 

εταίρου, όπως το κεφάλαιο, αποτελεί ακόμα ένα λόγο εισόδου σε μια συνεργασία 

(Voeth & Rabe, 2005). 

Τα χρηματοοικονομικά πλεονεκτήματα των κοινοπραξιών μπορεί να επιτρέψουν σε 

μια πολυεθνική επιχείρηση να ασχοληθεί με πιο διεθνή έργα όταν οι οικονομικοί της 

πόροι είναι περιορισμένοι. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι τοπικοί εταίροι θα δεχτούν την 

τεχνογνωσία της τεχνολογίας, τα γονικά δικαιώματα, ή ακόμα και το εμπορικό όνομα 

της πολυεθνικής επιχείρησης ως αντιστάθμισμα του κεφαλαίου προκειμένου να 

αποκτήσουν μετοχές στην εταιρεία. Οι κοινοπραξίες ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο 

ζημιών από συναλλαγματικές ισοτιμίες μειώνοντας την έκταση της επένδυσης που 

τίθεται σε κίνδυνο (Robock & Simmonds, 1989, p. 216). Τα κυριότερα 

μειονεκτήματα των κοινοπραξιών έγκεινται στις πιθανές διαμάχες κατά τη διοίκηση 

της επιχείρησης και το κόστος συναλλαγής κατά τον συντονισμό των διεθνών 

διαδικασιών και λειτουργιών. Αυτή η κατάσταση είναι χαρακτηριστική εταιριών που 

διαθέτουν ίδιο μερίδιο ιδιοκτησίας σε αντίθεση με την απόκτηση πλειοψηφικής 

συμμετοχής.  

 

3.3.1. Πλεονεκτήματα IJV 

Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα των διεθνών κοινοπραξιών είναι τα εξής (Belew, 2000; 

Scherm & Süß, 2001): 

• Μικρότερη επένδυση και μικρότερος κίνδυνος σε σχέση με μια ατομική 

προσπάθεια. 

• Παράκαμψη νόμων τοπικού περιεχομένου και άλλων εμποδίων. 

• Πρόσβαση σε τοπικούς πόρους. 

• Αποφυγή των νόμων που απαγορεύουν την εξαγορά υφιστάμενων 

επιχειρήσεων ή την εγκατάσταση νέας επιχείρησης στη χώρα υποδοχής. 

• Καθορισμός ή τροποποίηση των εμποδίων της αγοράς. 

• Εμφάνιση ως ντόπια επιχείρηση. 

• Χρήση βοηθητικών προγραμμάτων ή χρηματοδοτήσεων στη χώρα υποδοχής. 

 

3.3.2. Μειονεκτήματα IJV 

Από την άλλη, στα μειονεκτήματα των διεθνών κοινοπραξιών συμπεριλαμβάνονται 

τα παρακάτω: 
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• Υψηλό κόστος ελέγχου. 

• Διαμάχες σχετικά με τις στρατηγικές μάρκετινγκ ή τα έξοδα και τα κέρδη. 

• Πολιτισμικές διαφορές. 

• Απώλεια της επιρροής. 

• Αργή προσαρμογή της κοινοπραξίας σε αλλαγές της αγοράς, στο πολιτικό και 

νομικό περιβάλλον. 

 

3.4. Σύνοψη Κεφαλαίου 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται εκτενέστερα οι άμεσες ξένες επενδύσεις, 

προκειμένου να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα επόμενα δύο κεφάλαια. 

Συγκεκριμένα, δίνεται ο ορισμός της άμεσης ξένης επένδυσης (FDI) και αναφέρονται 

οι δύο μορφές που λαμβάνει: οι θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας (WOS) και οι 

θυγατρικές μερικής ιδιοκτησίας (IJV). Μελετάμε τις θυγατρικές αποκλειστικής 

ιδιοκτησίας που αντιστοιχούν σε πλήρη ιδιοκτησία και έλεγχο από τη μητρική 

εταιρεία και τα χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια παραθέτουμε τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματα των WOS καθώς και τις μορφές που μπορεί να πάρουν. Αυτές 

είναι οι επενδύσεις «από το μηδέν», όπου η ίδρυση της επιχείρησης γίνεται από την 

αρχή, και οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, οι οποίες βασίζονται στην εξαγορά ήδη 

υπαρχόντων επιχειρήσεων. Τέλος, μελετώνται οι διεθνείς κοινοπραξίες (IJV), οι 

λόγοι για τους οποίους ιδρύονται και αναφέρονται συνοπτικά τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν. 
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Κεφάλαιο 4ο Εσωτερικοί Παράγοντες Επιλογής Άμεσης Ξένης 

Επένδυσης 

H επιλογή της στρατηγικής εισόδου στην αγορά θεωρείται μια από τις 

σημαντικότερες αποφάσεις που καλείται να λάβει μια επιχείρηση κατά τη διαδικασία 

διεθνοποίησής της (Wind & Perlmutter, 1977; Anderson & Gatignon, 1986; Hill et 

al., 1990; Quer et al., 2007; Brouthers & Hennart, 2007). Η στρατηγική εισόδου 

ορίζεται ως “μια συμφωνία που επιτρέπει στην εταιρία να διαθέσει τα προϊόντα της 

σε μια ξένη χώρα είτε μέσω στρατηγικών που δεν απαιτούν παραγωγή στην ξένη 

χώρα (για παράδειγμα, μέσω στρατηγικών εξαγωγής), είτε μέσω της παραγωγής που 

θα υλοποιήσει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες (συμβατικές στρατηγικές, 

κοινοπρακτικές επιχειρήσεις, θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας)” (Sharma & 

Erramilli, 2004, p. 2).  

Οι έρευνες που αφορούν τη διεθνή στρατηγική εισόδου είναι πολύ σημαντικές, διότι 

η μέθοδος αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοση (Brouthers, 2002) και 

επιπλέον καθορίζει αν μια επιχείρηση έχει τον πλήρη έλεγχο της ξένης μονάδας ή εάν 

έχει τον έλεγχο από κοινού με έναν συνεργάτη (Arregle et al., 2006). Επίσης, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι μόλις η επιχείρηση εδραιώσει τη στρατηγική που έχει 

επιλέξει, είναι δύσκολη η αλλαγή της, καθώς έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για την 

εταιρεία. (Brouther & Hennart, 2007). Παρά τις εκτενείς και πολλαπλές έρευνες που 

έχουν γίνει πάνω στην επιλογή στρατηγικής διεθνοποίησης, τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από αυτές δεν παρέχουν κάποια επικρατούσα άποψη σχετικά με την 

επίδραση μερικών μεταβλητών. Για παράδειγμα, ο Agarwal (1994) και οι Hennart  

and Larimo (1998) βρήκαν ότι οι κοινωνικο-πολιτισμικές διαφορές ενισχύουν την 

επιλογή εισόδου σε μια ξένη αγορά μέσω κοινοπραξίας, παρά θυγατρικής εταιρείας 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας, ενώ ο Madhok (1998) αναφέρει το αντίθετο. Επιπλέον, 

όσο αφορά τον κίνδυνο χώρας, ο Agarwal (1994) ανακάλυψε ότι οι επιχειρήσεις 

επιλέγουν μια στρατηγική υψηλότερου ελέγχου ως αντίδραση στους όρους της 

υψηλής εξωτερικής αβεβαιότητας στις ξένες αγορές. Από την άλλη, οι Gatignon & 

Anderson (1988) συμπεραίνουν πως οι επιχειρήσεις αποφεύγουν την πλήρη 

ιδιοκτησία σε χώρες υψηλού κινδύνου.  

Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται αποκλειστικά στους παράγοντες επιλογής 

ανάμεσα στις σημαντικότερες μορφές των άμεσων ξένων επενδύσεων -την ίδρυση 

θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας και την κοινοπραξία- καθώς αυτές οι δύο 
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μέθοδοι απαιτούν μεγαλύτερο κεφάλαιο και συνεπάγονται υψηλότερο κόστος για μια 

πολυεθνική επιχείρηση, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες μορφές εισόδου στις διεθνείς 

αγορές, όπως για παράδειγμα οι εξαγωγές, οι οποίες ενέχουν πολύ μικρότερο κόστος 

και η αλλαγή των αποφάσεων που συνδέονται με αυτές είναι ευκολότερη και 

περισσότερο προσαρμόσιμη. Συνεπώς, το εγχείρημα των άμεσων ξένων επενδύσεων 

είναι σημαντικό να γίνεται έπειτα από εκτεταμένη έρευνα και μελέτη, ώστε να 

επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη πρόβλεψη της απόδοσής της. Οι παράγοντες 

που επηρεάζουν τις αποφάσεις στρατηγικής εισόδου στις διεθνείς αγορές 

κατηγοριοποιούνται συνήθως σε παραμέτρους που εξαρτώνται από τη χώρα 

υποδοχής, από τη χώρα προέλευσης, από την επιχείρηση και από το εγχείρημα 

(δηλαδή παραμέτρους που εξαρτώνται από τις συναλλαγές ή τις θυγατρικές 

επιχειρήσεις) (Hill et al., 1990; Sarkar & Cavusgil, 1996; Malhotra et al., 2004; 

Tsang, 2005). Στη συγκεκριμένη εργασία, οι παράγοντες επιλογής διαχωρίζονται για 

απλουστευτικούς λόγους στις μεταβλητές του εσωτερικού περιβάλλοντος (δηλαδή τα 

χαρακτηριστικά της ίδιας της επιχείρησης και το εγχείρημα) και τις μεταβλητές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος (δηλαδή τα χαρακτηριστικά της χώρας υποδοχής), καθώς 

ασκούν την μεγαλύτερη επίδραση στην απόφαση στρατηγικής και τέλος τις 

μεταβλητές του θεσμικού περιβάλλοντος. Στο κεφάλαιο αυτό καθώς και στο επόμενο 

χρησιμοποιούμε το ακρωνύμιο WOS (Wholly Owned Subsidiary) για τις θυγατρικές 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας και το ακρωνύμιο IJV (International Joint Venture) για τις 

κοινοπραξίες. 

 

4.1. Ιδιαιτερότητα των περιουσιακών στοιχείων της μητρικής εταιρείας 

Η ιδιαιτερότητα των περιουσιακών στοιχείων αναφέρεται σε ανθεκτικές επενδύσεις 

που δεν μπορούν να ανακατανεμηθούν σε εναλλακτικές χρήσεις και από 

εναλλακτικούς χρήστες χωρίς να θυσιαστεί καμία παραγωγική αξία (Williamson, 

1991). Ο Williamson αναφέρει ότι καθώς αυξάνεται η ιδιαιτερότητα των 

περιουσιακών στοιχείων, η διμερής εξάρτηση ανάμεσα στους συναλλασσόμενους 

αυξάνεται και απαιτούνται περισσότερες συντονισμένες προσπάθειες για να 

επιλυθούν οι ιδιοτελείς ευκαιρίες και συμφωνίες μεταξύ τους. Λόγω των αυξημένων 

δαπανών που συνδέονται με τις συντονισμένες προσπάθειες, μια υβριδική μορφή 

διακυβέρνησης (όπως IJV) γίνεται λιγότερο αποτελεσματική σε σχέση με μια 

ιεραρχική μορφή (όπως WOS). Συνεπώς, υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ του 
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βαθμού ιδιαιτερότητας των περιουσιακών στοιχείων και της πιθανότητας να επιλεχθεί 

η ίδρυση θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας έναντι μιας υβριδικής μορφής 

διακυβέρνησης όπως είναι η κοινοπραξία. Προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι καθώς 

ο βαθμός εντάσεως της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) της μητρικής εταιρείας (ως 

δείκτης της ιδιαιτερότητας των περιουσιακών στοιχείων) αυξάνεται, τόσο αυξάνεται 

και η τάση δημιουργίας θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας σε σχέση με την 

κοινοπραξία (Delios & Henisz, 2000; Erramilli & Rao, 1990; Gatignon & Anderson,  

1988, Kim & Hwang, 1992).  

4.2. Εμπειρία και εξοικείωση της μητρικής εταιρείας με τα 

χαρακτηριστικά της χώρας υποδοχής 

Οι επιχειρήσεις που εισέρχονται σε μια νέα αγορά αντιμετωπίζουν πολλά 

προβλήματα και μειονεκτούν σε σχέση με τις τοπικές επιχειρήσεις όσον αφορά τη 

γνώση των χαρακτηριστικών της αγοράς και την πρόσβαση σε αυτή. Αυτή η γνώση 

είναι συνήθως “κρυφή” και γι’ αυτό η απόκτησή της απαιτεί υψηλό κόστος 

συναλλαγής (Hennart, 1991). Συνεπώς, στο αρχικό στάδιο εισόδου, η εξάρτηση των 

ξένων επιχειρήσεων από τις τοπικές επιχειρήσεις όσον αφορά τη γνώση της τοπικής 

αγοράς και την πρόσβαση σε αυτή είναι σχετικά υψηλή και γι' αυτό οι ξένες 

επιχειρήσεις επιδιώκουν να αποκτούν γνώση και πρόσβαση σε αυτήν. Επιλέγουν 

λοιπόν τη μέθοδο της κοινοπραξίας προκειμένου να μάθουν την αγορά από τους 

ντόπιους εταίρους τους. Παρόλα αυτά, όταν οι ξένες επιχειρήσεις συσσωρεύουν 

εμπειρία πάνω στην τοπική αγορά και αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και 

πρόσβαση σε αυτήν, η εξάρτησή τους από τους ντόπιους εταίρους τους γίνεται 

λιγότερο κρίσιμη και συνεπώς είναι σε θέση να ασκήσουν πλήρη έλεγχο στις νέες 

θυγατρικές (Gatignon & Anderson, 1988).  

Πολλές μελέτες έχουν συμφωνήσει ότι όσο περισσότερη διεθνή εμπειρία κατέχει μια 

επιχείρηση τόσο πιο αποτελεσματική είναι στην απόκτηση πλήρους ελέγχου των 

θυγατρικών (Anderson & Gatignon, 1986; Chang & Rosenzweig, 2001; Delios & 

Beamish, 1999; Gatignon & Anderson, 1988; Gomes-Casseres, 1989; Hennart,  1991; 

Mutinelli & Piscitello, 1998). Οι επιχειρήσεις με μικρότερη εμπειρία στη διαχείριση 

της ξένης παραγωγής δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν τις 

οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτή η γνώση συσσωρεύεται σταδιακά 

στις ντόπιες επιχειρήσεις. Συνεπώς, οι λιγότερο έμπειρες επιχειρήσεις δεν είναι 
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πρόθυμες να πραγματοποιήσουν σημαντικές δεσμεύσεις πόρων και τείνουν να έχουν 

ως προμηθευτές τους ντόπιες επιχειρήσεις. Η τάση πραγματοποίησης WOS 

αυξάνεται καθώς η μητρική εταιρεία συσσωρεύει εμπειρία και αναπτύσσει 

τεχνογνωσία και γνώση στη διαχείριση των διεθνών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, από 

την άποψη της εσωτερικής αβεβαιότητας στο πλαίσιο του κόστους συναλλαγής του 

Williamson (1985), σε αντίθεση με τις έμπειρες πολυεθνικές που μπορεί να έχουν 

αναπτύξει ισχυρούς εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου για να μειώσουν την 

εσωτερική αβεβαιότητα, οι άπειρες πολυεθνικές είναι λιγότερο ικανές όσο αφορά τον 

έλεγχο και την κατάλληλη αξιολόγηση των εισροών και θα διαπράξουν αρκετά λάθη 

που θα μειώσουν την αποδοτικότητα αν προσπαθήσουν να ασκήσουν υψηλότερο 

έλεγχο (Anderson & Gatignon, 1986; Gatignon & Anderson, 1988). Οι μέθοδοι 

χαμηλού ελέγχου όπως οι IJVs είναι πιο ελκυστικές για τις άπειρες πολυεθνικές που 

δεν μπορούν να διαχειριστούν μια δομή WOS αποτελεσματικά. Σύμφωνα με τους 

Anderson and Gatignon (1986) οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θα ήταν αρνητικά 

συνδεδεμένες με το επίπεδο ελέγχου της ιδιοκτησίας. Άρα, όσο μεγαλύτερη είναι η 

εμπειρία της πολυεθνικής μητρικής εταιρείας πάνω στη χώρα υποδοχής, τόσο 

λιγότερο πιθανόν είναι η πολυεθνική εταιρεία να επιλέξει κοινοπραξία σε σχέση με 

θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας. 

4.3. Κλίμακα της επιχείρησης 

Σε σχέση με τις μεγάλες πολυεθνικές, οι μικρές υποφέρουν από λιγότερους 

παραγωγικούς πόρους όπως διοικητικές ικανότητες, ανθρώπινους ή χρηματο-

οικονομικούς πόρους και έχουν περιορισμένα συμπληρωματικά περιουσιακά 

στοιχεία. Εκτίθενται επίσης σε μεγαλύτερο κίνδυνο και αβεβαιότητα καθώς η 

αποτυχία μιας ξένης επένδυσης θα μπορούσε να οδηγήσει ολόκληρη την επιχείρηση 

ακόμα και σε χρεωκοπία. Αυτές οι εγγενείς αδυναμίες μπορεί να ενθαρρύνουν τις 

μικρές πολυεθνικές να προχωρήσουν σε συμφωνίες κοινοπραξίας με ντόπιες 

επιχειρήσεις που έχουν στενή σχέση με το τοπικό περιβάλλον και έχουν ευκολότερη 

πρόσβαση σε κανάλια πληροφοριών και επενδυτικά αγαθά (Asiedu & Esfahani, 2001; 

Kogut & Singh, 1988; Mutinelli & Piscitello, 1998). Επιπλέον, οι μεγάλες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις με μεγάλα παγκόσμια δίκτυα είναι πιο ικανές στην 

εκμετάλλευση των παγκόσμιων οικονομιών κλίμακας από ό,τι οι μικρές. Οι 

παγκόσμιες στρατηγικές μπορεί να προκαλέσουν μεγιστοποίηση των παγκόσμιων 

κερδών από τις πολυεθνικές εταιρείες σε αντιδιαστολή από τη μεγιστοποίηση του 
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τοπικού (εγχώριου) κέρδους από τους συνεταίρους τους (IJV). Οι θυγατρικές 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας συνεπώς θα είναι η προτιμώμενη μέθοδος εισόδου για τις 

μεγάλες πολυεθνικές που τείνουν να έχουν σύγκρουση στόχων με τις τοπικές 

επιχειρήσεις. Για να χαρακτηρίσουμε μια επιχείρηση μεγάλη λαμβάνουμε υπόψη τις 

διεθνείς δραστηριότητές της, τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων της καθώς και 

τις συνολικές πωλήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις κατέχουν υψηλότερες τεχνολογικές 

δυνατότητες, οι οποίες μεταφέρονται απευθείας από τη μητρική, πουλάνε λιγότερα 

προϊόντα στην τοπική αγορά και αποκτούν περισσότερες πρώτες ύλες από τις 

μητρικές τους. Επίσης, πετυχαίνουν μια κάθετη ολοκλήρωση με τη θυγατρική τους, 

λειτουργούν σε κλάδους που δεν είναι εντάσεως πόρων και έχουν περισσότερες 

διασυνδέσεις. 

 

4.4. Σχετικό μέγεθος της θυγατρικής 

Η απόφαση μεθόδου εισόδου μπορεί να καθοριστεί από το αντιστάθμισμα μεταξύ 

των κινδύνων και των αποδόσεων καθώς και από τη διαθεσιμότητα των πόρων και 

την ανάγκη για έλεγχο (Agarwal & Ramaswami, 1992). Μια μεγάλη επένδυση 

συνδέεται συχνά με υψηλούς κινδύνους και αποδόσεις και απαιτεί την ικανότητα των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων να διασφαλίζουν χρηματοοικονομικούς πόρους. Όταν το 

μέγεθος της θυγατρικής που σχετίζεται με τη μητρική (ή με ολόκληρη την 

επιχείρηση) είναι μεγάλο, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις δεσμεύουν περισσότερους 

πόρους για τις ντόπιες θυγατρικές. Θα έχουν μεγαλύτερα κίνητρα να επιλέξουν WOS 

με στενό έλεγχο, επειδή η απόδοση της θυγατρικής έχει σημαντικότερες επιδράσεις 

στη συνολική απόδοση της επιχείρησης (Bhaumik & Gelb, 2005). Παρόλα αυτά, 

αυτή η τάση προτίμησης των WOS ελαττώνεται όσο η κλίμακα της πολυεθνικής 

επιχείρησης αυξάνεται. Για ένα δεδομένο σχετικό μέγεθος της θυγατρικής, το 

απόλυτο μέγεθος αυξάνεται όσο η πολυεθνική μεγαλώνει. Τα κίνητρα δημιουργίας 

IJV για τις επιχειρήσεις γίνονται ισχυρότερα, ώστε να αποκτήσουν την τεχνογνωσία 

των ντόπιων εταίρων ως προς τη διαχείριση μιας μεγάλης επιχείρησης στην ξένη 

χώρα (Gatignon & Anderson, 1988). 
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4.5. Τεχνολογικές δυνατότητες και πόροι της θυγατρικής 

Οι πολυεθνικές με υψηλές ικανότητες έρευνας και ανάπτυξης τείνουν να μεταφέρουν 

αποκλειστική τεχνολογία προϊόντων ή διαδικασιών των θυγατρικών τους. Θα πρέπει 

να προτιμούν έναν πλήρη έλεγχο των θυγατρικών. Ένας λόγος είναι ότι είναι 

δύσκολο να αποκτήσουν μια εύλογη απόδοση για την τεχνολογία που εισφέρεται από 

τη μητρική στην κοινοπραξία (Hennart, 1982). Ένας επιπλέον λόγος είναι ο φόβος 

διαρροής της αποκλειστικής τεχνολογίας πέρα από την κοινοπραξία και η απώλεια 

του τεχνολογικού πλεονεκτήματος στους ανταγωνιστές τους (Anderson & Gatignon, 

1986; Bhaumik & Gelb, 2005; Hennart, 1982, 1991; Hill et al., 1990; Mutinelli & 

Piscitello, 1998). Για παράδειγμα, ενώ οι Ταϊβανέζικες άμεσες ξένες επενδύσεις στην 

Κίνα έχουν ως απώτερο σκοπό να μάθουν περισσότερα για τις τοπικές 

επιχειρηματικές συνθήκες, ο αντικειμενικός στόχος των επιχειρηματικών εταίρων 

τους είναι συνήθως να έχουν πρόσβαση στην αποκλειστική τεχνολογία που τους δίνει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Συνεπώς, η απειλή της διαρροής της αποκλειστικής 

τεχνολογίας ενθαρρύνει τις Ταϊβανέζικες πολυεθνικές επιχειρήσεις να έχουν 

μεγαλύτερες δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης για να επιλέξουν WOS στην Κίνα. 

Είναι, ωστόσο, γνωστό ότι η απόφαση επιλογής μεθόδου σχετίζεται με τους πόρους 

της τεχνολογίας της θυγατρικής. Μια πολυεθνική θα έχει ισχυρά κίνητρα να επιλέξει 

WOS αν η τεχνολογία της θυγατρικής της τροφοδοτείται αποκλειστικά από τη 

μητρική, επειδή θα ανησυχεί για τον κίνδυνο διάδοσης της τεχνογνωσίας. Από την 

άλλη, οι κοινοπραξίες θα είναι κατάλληλες για μια πολυεθνική της οποίας η 

τεχνολογία της θυγατρικής ανατίθεται σε τρίτους. Η θυγατρική μπορεί να επωφεληθεί 

από την ευκαιρία μάθησης μέσω της συνεργασίας και από τη δημιουργία των δικών 

της δυνατοτήτων μέσω της μεταφοράς γνώσης στο εσωτερικό της επιχείρησης. 

 

4.6. Αγορές προϊόντων και πηγές πρώτων υλών 

Όταν τα προϊόντα των ξένων θυγατρικών πωλούνται στην τοπική αγορά, αντί να 

εξαχθούν σε άλλες χώρες, οι πολυεθνικές θα επιδιώξουν μεγαλύτερη γνώση για την 

τοπική αγορά προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα στην αγορά των 

προϊόντων, όπως τις μη αναμενόμενες αλλαγές στις απαιτήσεις των προϊόντων και τις 

προτιμήσεις των πελατών καθώς και τη διαθεσιμότητα υποκατάστατων ή 

συμπληρωματικών προϊόντων (Brouthers et al., 2002). Αυτή ή γνώση μπορεί να 

αποκτηθεί εύκολα μέσω της δημιουργίας κοινοπραξίας με ντόπιους εταίρους. Γι' 
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αυτό, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις τείνουν να επιλέξουν κοινοπραξίες αν οι 

θυγατρικές τους πουλάνε κυρίως στην τοπική αγορά. Οι Hennart (1991) and Hennart 

& Zeng (2005) αναφέρουν επίσης ότι η εξαγωγή των προϊόντων της θυγατρικής 

μπορεί να ανταγωνιστεί με τις πωλήσεις εντός της χώρας ή σε τρίτες χώρες της 

μητρικής και να προκαλέσει διαμάχες μεταξύ της παγκόσμιας και τοπικής 

μεγιστοποίησης του κέρδους που επιδιώκουν οι πολυεθνικές και οι εταίροι τους 

αντίστοιχα. Όταν τα προϊόντα της θυγατρικής πωλούνται τοπικά, η σύγκρουση των 

στόχων αναμένεται να είναι μικρότερη και είναι πιθανότερο να επιλεχθεί η 

κοινοπραξία. Η “απτή” φύση των προϊόντων για τις κατασκευαστικές πολυεθνικές τις 

καθιστά ευάλωτες στις αποκλίσεις στην ποιότητα, την ποσότητα και τη χρονική 

στιγμή των πρώτων υλών και των ενδιάμεσων εισροών. (Brouthers et al., 2002; 

Richardson, 1993). Όταν οι θυγατρικές προμηθεύονται πρώτες ύλες από ντόπιους 

προμηθευτές, η αβεβαιότητα που υπάρχει σε τέτοιες συναλλαγές θα παρακινήσει τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις να σχηματίσουν κοινοπραξίες ώστε να βασίζονται σε 

ντόπιους εταίρους που φέρουν αξιόπιστη και συνεχή προμήθεια πρώτων υλών ή 

έχουν αναπτύξει δίκτυα εξωτερικών προμηθευτών. Προφανώς, αν οι πρώτες ύλες των 

θυγατρικών παρέχονται απευθείας από τις μητρικές επιχειρήσεις, η πολυεθνική θα 

πρέπει να επιλέξει WOS. 

 

4.7. Κλάδοι εντάσεως πόρων 

Οι πολυεθνικές είναι πιθανότερο να συμμαχήσουν με τοπικούς εταίρους αν τα 

προϊόντα είναι εντάσεως πόρων που καθιστούν την ξένη χώρα ελκυστική ως 

τοποθεσία άμεσης επένδυσης. Η είσοδος σε μια χώρα με τη μορφή κοινοπραξίας 

μπορεί να μειώσει το κόστος συναλλαγής απόκτησης τοπικών πόρων μέσω 

ανάπτυξης των επιχειρηματικών σχέσεων με ντόπιες επιχειρήσεις που ελέγχουν την 

πρόσβαση στους πόρους. Αυτό ισχύει για κλάδους στους οποίους η ντόπια 

ολοκλήρωση προς τα πίσω σε φυσικούς πόρους είναι σημαντική. Η υψηλότερη τάση 

για κοινοπραξίες στους κλάδους εντάσεως πόρων μπορεί να συμβαίνει λόγω του ότι 

οι ντόπιες επιχειρήσεις έχουν αποκλειστική ή προνομιακή πρόσβαση στην εγχώρια 

προμήθεια αγροτικών ή ορυκτών πόρων που μπορούν να οδηγήσουν σε κάθετη 

ολοκλήρωση με την επεξεργασία και λόγω του ότι μπορεί να μην υπάρχουν 

ανταγωνιστικές αγορές που λειτουργούν σωστά για αυτούς τους πόρους επειδή οι 

τοπικοί θεσμοί, οι επιχειρηματικοί κανόνες και οι κυβερνητικές πολιτικές 
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αποθαρρύνουν ή απαγορεύουν στις WOS να επενδύουν σε κλάδους εντάσεως πόρων, 

ιδιαίτερα στις αναδυόμενες οικονομίες (Chen & Hennart, 2002, Gomes-Casseres, 

1989; Hennart, 1991; Mutinelli & Piscitello, 1998). Πέρα από αυτό, οι βιομηχανίες 

εντάσεως πόρων εξαρτώνται λιγότερο από το πολύπλοκο τμήμα έρευνας και 

ανάπτυξης μιας επιχείρησης και τις ικανότητες μάρκετινγκ, ώστε η εμπειρία των 

ντόπιων επιχειρήσεων να είναι σχετικά σημαντική σε τέτοιους βασικούς κλάδους απ' 

ότι στους πιο προηγμένους κλάδους. (Gomes-Casseres, 1989). Αυτό προβλέπει την 

μεγάλη πιθανότητα να επιλεγούν κοινοπραξίες στους τομείς εντάσεως πόρων.  

 

4.8. Σχέσεις παραγωγής μεταξύ της θυγατρικής και της μητρικής 

Στο σύστημα παραγωγής η μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της μπορούν να 

συνδέονται κάθετα και οριζόντια. Οι κάθετες συνδέσεις είναι συνήθως στο στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας που έρχεται είτε πριν είτε μετά την κύρια δραστηριότητα 

της μητρικής εταιρείας. Οι θυγατρικές είτε μετατρέπουν τις πρώτες ύλες σε ημιτελή 

προϊόντα είτε μετατρέπουν τα ημιτελή προϊόντα σε τελικά. Οι οριζόντιες συνδέσεις 

περιλαμβάνουν τη χρήση της ίδιας ή τροποποιημένης τεχνολογίας για την παραγωγή 

περισσότερων ή λιγότερων από το ίδιο προϊόν. Οι Brouthers and Hennart (2007) 

τονίζουν ότι η αντίληψη του Williamson για την ιδιαιτερότητα των περιουσιακών 

στοιχείων εφαρμόζεται καταλληλότερα στις κάθετες επενδύσεις αν και έχουν 

χρησιμοποιηθεί πολλές μελέτες που αφορούν τη μέθοδο εισόδου για να εξηγήσουν τις 

οριζόντιες επεκτάσεις. Η ιδιαιτερότητα των περιουσιακών στοιχείων συνεπάγεται 

αμφίπλευρη εξάρτηση μεταξύ των συναλλασσόμενων μερών. Απαιτούνται 

συντονισμένες προσπάθειες για την επίλυση της καιροσκοπίας και της ιδιοτελούς 

διαπραγμάτευσης. Λόγω του αυξημένου κόστους που συνδέεται με τις συντονισμένες 

προσπάθειες, τα οικονομικά του κόστους συναλλαγής δείχνουν ότι υπάρχει μια 

θετική σχέση ανάμεσα στο βαθμό ιδιαιτερότητας των περιουσιακών στοιχείων και 

της πιθανότητας να επιλεχθεί η μέθοδος WOS (Yiu & Makino, 2002). Γι' αυτό, οι 

κάθετες συνδέσεις μεταξύ ξένων θυγατρικών και των μητρικών τους, γεγονός που 

υπονοεί περισσότερα χαρακτηριστικά ιδιαιτερότητας των περιουσιακών στοιχείων, 

ενθαρρύνουν την επιλογή WOS. Η τάση επιλογής WOS όταν η μητρική εταιρεία και 

η θυγατρική της είναι κάθετα συνδεδεμένες μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον 

κλάδο. Σε σχέση με τους λιγότερο προηγμένους κλάδους, όπως οι επιχειρήσεις 

εντάσεως πόρων, οι αναπτυγμένοι κλάδοι έχουν πιο πολύπλοκες κάθετες συναλλαγές 
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πρώτων υλών και ενδιάμεσων αγαθών τόσο για μάρκετινγκ όσο και για διανομή, και 

συνεπώς είναι αντιμέτωποι με προβλήματα καθυστέρησης των συμβάσεων. Θα 

μπορούσε κανείς να πει ότι η κάθετη παραγωγή στην παρακίνηση των πολυεθνικών 

να επιλέξουν WOS τείνει να εμφανίζεται σε κλάδους που δεν είναι εντάσεως πόρων. 

 

4.9. Διαφοροποίηση και Επέκταση 

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θα εισέλθουν σε μια 

ξένη αγορά μέσω IJV όταν επεκτείνονται σε διαφορετικό τομέα (Asiedu & Esfahani, 

2001; Gomes-Casseres, 1989; Hennart, 1991; Mutinelli & Piscitello, 1998). Η 

μητρική επιχείρηση μπορεί να ανακαλύψει ότι η γνώση που σχετίζεται με το προϊόν 

και η πρόσβαση στην διανομή προκειμένου να εισέλθει σε έναν καινούριο τομέα 

υπόκειται σε υψηλό κόστος συναλλαγής και είναι δύσκολο να αποκτηθούν στην 

αγορά. Η σύναψη κοινοπραξίας με τοπικές επιχειρήσεις στον νέο κλάδο είναι ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος απόκτησης σχετικών πόρων. Παρόλα αυτά, τα διαρθρωτικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι IJV (Hennart & Zeng, 2005) είναι πιθανότερο να 

εμφανιστούν όταν η πολυεθνική εισέρχεται σε έναν άγνωστο τομέα. Η σύμπραξη με 

τοπικές επιχειρήσεις που έχουν “κρυφή” γνώση πάνω στον καινούριο κλάδο 

συνεπάγεται μεγαλύτερη ασύμμετρη εξάρτηση στους ντόπιους εταίρους. Αυτό 

επιτρέπει στις τοπικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην τεχνογνωσία του ξένου 

επενδυτή και να την αξιοποιήσουν προς όφελός τους. Αναμένοντας αυτήν την 

διαρροή της τεχνογνωσίας, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι επόμενο να μην 

επιλέξουν μεθόδους IJV. Συνεπώς, λόγω των δύο αντίθετων επιδράσεων, η σχέση 

μεταξύ της διαφοροποιημένης επένδυσης και της επιλογής μεθόδου είναι 

αμφιλεγόμενη. Σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες είναι 

γενικώς πιο άπειρες διεθνώς και δεν έχουν καλά ανεπτυγμένα συστήματα και 

διαδικασίες πρόσβασης σε πληροφορίες και διαθεσιμότητα κεφαλαίου. Συνεπώς, οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις επενδύουν περισσότερους από τους πόρους τους σε πολύ 

λίγες ξένες αγορές. Άρα, η ίδρυση μιας WOS σε μια διαφοροποιημένη επένδυση είναι 

πιθανότερο να εμφανιστεί στις μικρές επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, αυτή η τάση 

μειώνεται καθώς μεγαλώνουν οι επιχειρήσεις και έχουν μεγαλύτερες ικανότητες 

επίλυσης των προβλημάτων καθυστέρησης που προκύπτουν κατά τα συμβόλαια 

κοινοπραξιών. 
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4.10. Κοινωνικό δίκτυο 

Το κοινωνικό δίκτυο των σχέσεων είναι σημαντικό για τη διαδικασία διεθνοποίησης 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Bell, 1995; Chen & Chen, 1998; Coviello & 

Munro, 1997). Το κοινωνικό δίκτυο που χτίζεται στη σχέση μεταξύ συγγενών, φίλων, 

αποφοίτων και λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων δημιουργεί κανόνες εμπιστοσύνης 

και πολύ ελαστικές εξωτερικές συνδέσεις. Αυτοί οι σύνδεσμοι περιλαμβάνουν 

κοινωνικές δραστηριότητες που βασίζονται στους διαπροσωπικούς δεσμούς και την 

εμπιστοσύνη πέρα από τις καθαρά επιχειρηματικές σχέσεις και παρέχουν τεχνολογική 

και επιχειρησιακή τεχνογνωσία και πρόσβαση στην αγορά για να υποστηρίξει τις 

διασυνοριακές δραστηριότητες (Chen & Chen, 1998). Τα μέλη του δικτύου αυτού 

δίνουν μεγαλύτερη αξία στη σχέση παρά στις συναλλαγές, ώστε η ευκαιριακή 

συμπεριφορά να ελέγχεται και να ελαχιστοποιείται (Coviello & Munro, 1997). Για 

παράδειγμα, το δίκτυο των σχέσεων είναι σημαντικό για τις Ταϊβανέζικες άμεσες 

ξένες επενδύσεις. Όπως στον κλάδο των υποδημάτων που μελετήθηκε από τον Chen 

(1998), το δίκτυο που δημιουργεί αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση διευκολύνει 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο να διατηρήσουν επιχειρηματικές σχέσεις από 

επακόλουθους Ταϊβανέζους ή ξένους πελάτες στις χώρες υποδοχής σε απάντηση στην 

αύξηση των μισθών και το κατασκευαστικό κόστος. Το δίκτυο αυτό δίνει βοήθεια 

παρόμοια με αυτή των ντόπιων εταίρων και επιτρέπει στους ξένους επενδυτές να 

εξαρτώνται λιγότερο από τις ντόπιες επιχειρήσεις. Συνεπώς, όσο ισχυρότερες είναι οι 

διασυνδέσεις, τόσο πιθανότερο είναι μια πολυεθνική επιχείρηση να επιλέξει WOS. 

 

4.11. Απόδοση παλαιότερης μεθόδου 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορούν να μάθουν από παλαιότερες μεθόδους και να 

καθορίσουν την τρέχουσα μέθοδο με βάση το αν η απόδοση της παλαιότερης είναι 

ευνοϊκή ή όχι (Brouthers & Hennart, 2007). Στη δυναμική διαδικασία επιλογής, 

επειδή η τρέχουσα μέθοδος υποτίθεται ότι επηρεάζεται από την παλαιότερη, η 

απόδοση της παλαιότερης μεθόδου αναμένεται να θα επηρεάσει την εξάρτηση μεταξύ 

τρεχουσών και παλαιότερων επιλογών. Για παράδειγμα, η πιθανότητα επιλογής WOS 

την τρέχουσα περίοδο θα μειωθεί αν η WOS που είχε χρησιμοποιηθεί την 

προηγούμενη περίοδο είχε μικρή απόδοση, διότι η αλλαγή μεθόδου σε IJVαναμένεται 

ότι θα βελτιώσει την απόδοση. 
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4.12. Σύνοψη Κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται όλοι οι εσωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

απόφαση μιας επιχείρησης σχετικά με το αν θα πρέπει να ιδρύσει μια θυγατρική 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας ή αν θα πρέπει να συνεργαστεί με μια τοπική επιχείρηση 

όταν επιθυμεί να εισέλθει σε μια καινούρια διεθνή αγορά. Συγκεκριμένα, 

περιγράφονται όλοι οι παράγοντες που αφορούν αποκλειστικά την επιχείρηση, 

δηλαδή το εσωτερικό της περιβάλλον, τα πλεονεκτήματά της και οι δυνατότητες που 

έχει όταν εισέρχεται σε μια διεθνή αγορά. 
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Κεφάλαιο 5ο Εξωτερικοί Παράγοντες Επιλογής Άμεσης Ξένης 

Επένδυσης 

Η επιλογή μεθόδου διεθνοποίησης επηρεάζεται σε τεράστιο βαθμό από το εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης, στο οποίο περιλαμβάνονται οι οικονομικές, πολιτικές, 

και πολιτισμικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα υποδοχής καθώς και η 

κουλτούρα της χώρας προέλευσης. Οι παράγοντες αυτοί θα αναλυθούν στη συνέχεια 

και αφορούν κατά κύριο λόγο τη χώρα υποδοχής και ως προς  μια διάσταση μόνο τη 

χώρα προέλευσης. 

 

5.1. Πολιτισμική απόσταση 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις προχωρούν σε ξένες επενδύσεις μέσω κοινοπραξιών (οι 

οποίες περιλαμβάνουν τόσο “greenfield” κοινοπραξίες όσο και μερικές εξαγορές) είτε 

μέσω θυγατρικών αποκλειστικής ιδιοκτησίες [(οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο 

“greenfield” θυγατρικές όσο και ολικές εξαγορές) (Brouthers & Hennart, 2007; Chen, 

2008; Chen & Hennart, 2002)]. Παρόλο που οι θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας 

συνεπάγονται τον πλήρη έλεγχο των δραστηριοτήτων τους, εκτίθενται την ίδια ώρα 

σε μεγάλη εξωτερική αβεβαιότητα. (Anderson & Gatignon, 1986; Gatignon & 

Anderson, 1988; Hill et al., 1990; Root, 1987). Πολλές μελέτες που αφορούν την 

μέθοδο εισόδου σε ξένες αγορές έχουν ορίσει αυτή την αβεβαιότητα ως την 

πολιτισμική απόσταση μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής 

(Harzing, 2003), δηλαδή ως τον βαθμό στον οποίο οι κοινοί κανόνες και αξίες στη 

χώρα προέλευσης και υποδοχής διαφέρουν μεταξύ τους (Hofstede,  1980; Kogut & 

Singh, 1988). Η πολιτισμική απόσταση μπορεί να θεωρηθεί δείκτης της εξωτερικής 

αβεβαιότητας που συνδέεται με τις θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας “από το 

μηδέν” και τις ολικές εξαγορές διότι και στις δύο περιπτώσεις η μητρική εταιρεία έχει 

τον πλήρη έλεγχο της θυγατρικής και συνεπώς είναι πιθανότερο να συμμετέχει 

ενεργά στις αλληλεπιδράσεις με τα τοπικά ενδιαφερόμενα μέλη που διαθέτουν 

ιδιόμορφους κανόνες και αξίες. Όσο μεγαλύτερη είναι η πολιτισμική απόσταση, τόσο 

μεγαλύτερη είναι και η διαφορά των κοινών κανόνων και αξιών ανάμεσα στην χώρα 

προέλευσης και υποδοχής και επομένως μεγαλύτερη η εξωτερική αβεβαιότητα που 

συνδέεται με τις θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας “από το μηδέν” και τις ολικές 

εξαγορές. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν σημαντικά την υψηλή 

εξωτερική αβεβαιότητα που συνδέεται με τις θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας 
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σε πολιτισμικά απόμακρες χώρες, εισερχόμενες σε τέτοιες χώρες μέσω κοινοπραξιών 

με ντόπιες επιχειρήσεις. Ο λόγος είναι ότι οι ντόπιοι εταίροι των κοινοπραξιών, σε 

αντίθεση με τις ξένες πολυεθνικές, συνήθως κατέχουν πολλές γνώσεις για τους 

κανόνες και τις αξίες της χώρας υποδοχής και τις πρακτικές και προτιμήσεις των 

ενδιαφερόμενων μερών που απορρέουν από αυτούς τους κανόνες και τις αξίες 

(Agarwal, 1994; Barkema & Vermeulen, 1997; Franko, 1973; Root, 1987; Stopford & 

Wells, 1972). Επιπλέον, οι ντόπιοι εταίροι των κοινοπραξιών παρακινούνται γενικά 

να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση προς όφελος της κοινοπραξίας επειδή έχουν 

μερίδιο στα κέρδη της (Hennart, 1988). Ενώ οι ολικές εξαγορές συνοδεύονται από 

πληροφορίες που αφορούν τον πολιτισμό, δεν δίνουν στην αποκτώμενη επιχείρηση 

ούτε τον έλεγχο ούτε δικαίωμα στα κέρδη, μειώνοντας συνεπώς σημαντικά το 

κίνητρο της επιχείρησης να χρησιμοποιήσει την γνώση της προς το μέγιστο συμφέρον 

του αγοραστή (Hennart, 1988). Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο οι κοινοπραξίες 

μετριάζουν την υψηλή εξωτερική αβεβαιότητα που συνδέεται με τις θυγατρικές 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας στις πολιτισμικά απόμακρες αγορές είναι ότι οι 

κοινοπραξίες “από το μηδέν” και οι μερικές εξαγορές είναι συμφωνίες κοινής 

ιδιοκτησίας και συνεπώς συνήθως απαιτούν λιγότερους πόρους από ότι οι επενδύσεις 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας και οι ολικές εξαγορές (Anderson & Gatignon, 1986; Hill 

et al., 1990). Αυτό είναι ευνοϊκό για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις διότι τα διοικητικά 

στελέχη τους είναι συνήθως απρόθυμα να δεσμεύσουν τεράστιους πόρους για 

επενδύσεις σε πολιτισμικά μακρινές αγορές εξ αρχής (Root, 1987). Επιπλέον, επειδή 

οι κοινοπραξίες απαιτούν λιγότερους πόρους, έχουν γενικότερα μικρότερο κόστος 

εξόδου από τις θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας και επομένως αυξάνουν την 

ευελιξία της πολυεθνικής (Brouthers & Brouthers, 2001; Kogut, 1991). Όσο 

μεγαλύτερη είναι η ευελιξία που συνδέεται με τις κοινοπραξίες είναι ιδιαίτερα 

ωφέλιμη για τις πολυεθνικές που επενδύουν σε πολιτισμικά μακρινές χώρες, επειδή η 

είσοδος σε τέτοιες χώρες περιλαμβάνει υψηλότερα επίπεδα εξωτερικής αβεβαιότητας 

και συνεπώς είναι πιθανότερο να αποτύχουν σε σχέση με την είσοδο σε πολιτισμικά 

κοντινές χώρες (Hill et al., 1990). 

Επειδή η εξωτερική αβεβαιότητα που συνδέεται με την είσοδο σε πολιτισμικά 

απόμακρες χώρες είναι σημαντικά μικρότερη για τις κοινοπραξίες από ότι για τις 

θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας, διάφορες εμπειρικές μελέτες έχουν υποθέσει 

ότι είναι πιθανότερο για τις πολυεθνικές να εισέλθουν σε τέτοιες χώρες μέσω 

κοινοπραξιών από ότι με θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας (Azofra Palenzuela 
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& Martinez Bobillo, 1999; Brouthers & Brouthers, 2001; Contractor & Kundu, 1998; 

Gatignon & Anderson, 1988; Hennart & Larimo, 1998; Larimo, 1993). Παρόλα αυτά, 

σύμφωνα με πολλούς ειδικούς (Brouthers & Brouthers, 2001; Cho & Padmanabhan, 

2005; Harzing, 2003; Hennart & Larimo, 1998), τα εμπειρικά ευρήματα παλαιότερων 

μελετών είναι αμφιλεγόμενα. Πολλές μελέτες βρήκαν ότι η πολιτισμική απόσταση 

στην πραγματικότητα αυξάνει την τάση των πολυεθνικών να επιλέξουν κοινοπραξίες 

(Erramilli & Rao, 1993; Hennart & Larimo, 1998; Pak & Park, 2004), όμως άλλες 

βρήκαν ότι αυξάνει την τάση επιλογής θυγατρικών αποκλειστικής ιδιοκτησίας 

(Anand & Delios, 1997; Padmanabhan & Cho, 1996), ενώ άλλες απέκτησαν 

ανάμεικτα (Chang & Rosenzweig, 2001; Taylor, Zou & Osland, 1998) ή ασήμαντα 

ευρήματα (Contractor & Kundu, 1998; Luo, 2001). Αυτά τα αμφιλεγόμενα ευρήματα 

προέκυψαν επειδή η πολιτισμική απόσταση δεν αντιπροσωπεύει μόνο την εξωτερική 

αβεβαιότητα που συνδέεται με τις θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας αλλά και 

την εσωτερική αβεβαιότητα που συνδέεται με τις κοινοπραξίες. Οι διεθνείς 

κοινοπραξίες απασχολούν εταίρους από διαφορετικές κουλτούρες. Αυτοί οι εταίροι 

συνήθως έχουν διαφορετικές οργανωσιακές και διοικητικές πρακτικές (Kogut & 

Singh, 1988), έχουν διαφορετικές μορφές ηγεσίας, επικοινωνίας και διοίκησης 

(Dorfman & Howell, 1988; Hennart & Zeng, 2002; Ralston, Gustafson, Mainiero and 

Umstot, 1993), ερμηνεύουν και ανταποκρίνονται διαφορετικά σε στρατηγικά θέματα 

(Schneider & De Meyer, 1991) και έχουν εργατικό δυναμικό με διαφορετικές 

προτιμήσεις και προσδοκίες (Park & Ungson, 1997). Αυτές οι διαφορές συνεπάγονται 

παρεξηγήσεις και διοικητικές διαφορές μεταξύ των εταίρων της κοινοπραξίας 

(Brown, Rugman & Verbeke 1989; Lane & Beamish, 1990; Park & Ungson, 1997), 

γεγονός που οδηγεί σε εσωτερική αβεβαιότητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η πολιτισμική 

απόσταση, τόσο πιθανότερο είναι να προκύψουν τέτοιες παρεξηγήσεις και διαμάχες 

και τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εσωτερική αβεβαιότητα. Παρόλο που οι 

παρεξηγήσεις και οι διαμάχες που σχετίζονται με την κουλτούρα είναι συνήθως 

ακούσιες, εμποδίζουν σημαντικά την συνεργασία μεταξύ των μερών, για παράδειγμα 

σε σχέση με την μεταφορά των διοικητικών πρακτικών και τεχνολογιών (Barkema, 

Shenkar and Vermeulen & Bell, 1997; Padmanabhan & Cho, 1996), οδηγώντας σε 

κακή απόδοση της κοινοπραξίας (Barkema et al., 1997; Park & Ungson, 1997).  

Ενώ οι θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας μπορεί να υπόκεινται σε εσωτερικές 

παρεξηγήσεις και διαμάχες που προκαλούνται από τις πολιτισμικές διαφορές, τέτοιες 
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παρεξηγήσεις και συγκρούσεις είναι λιγότερο πιθανόν να είναι πηγή εσωτερικής 

αβεβαιότητας από ότι εκείνες που συνδέονται με τις κοινοπραξίες. (Tsang, 1994). Ο 

λόγος είναι ότι οι εσωτερικές παρεξηγήσεις και διαμάχες μεταξύ των διευθυντών που 

προέρχονται από την μητρική εταιρεία και των ντόπιων εργαζομένων είναι πολύ 

ευκολότερο να επιλυθούν στις θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας από ότι στις 

κοινοπραξίες. Συγκεκριμένα, όταν μια πολυεθνική εταιρεία ελέγχει πλήρως μια 

θυγατρική της, είναι σχετικά εύκολο για αυτή να απολύσει τους πολιτισμικά μη 

συμβατούς ντόπιους εργαζόμενους και να προσλάβει καινούριους πολιτισμικά 

συμβατούς εργαζόμενους (Anderson & Gatignon 1986; Hill et al., 1990). Στην 

περίπτωση των κοινοπραξιών “από το μηδέν” και των μερικών εξαγορών, από την 

άλλη, είναι γενικά πιο δύσκολο για τις πολυεθνικές να απολύσουν ντόπιους 

εργαζόμενους, επειδή ο ντόπιος εταίρος μπορεί να χρησιμοποιήσει την εξουσία που 

έχει στη λήψη των αποφάσεων για να αποτρέψει την απόλυση των ντόπιων 

(Bjorkman & Lu, 2001; Stopford & Wells, 1972; Tsang, 1994). Ο Tsang (1994), για 

παράδειγμα, βρήκε ότι οι ξένες πολυεθνικές δεν είναι συνήθως σε θέση να 

απολύσουν τους ακατάλληλους ντόπιους εργαζόμενους από τις κοινοπραξίες τους 

στην Κίνα λόγω της αντίστασης των Κινέζων εταίρων. Με άλλα λόγια, οι 

πολιτισμικές διαφορές αποτελούν πρωτίστως πηγή εσωτερικής αβεβαιότητας στις 

κοινοπραξίες και πολύ λιγότερο πηγή τέτοιας αβεβαιότητας στις θυγατρικές 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς, ενώ η πολιτισμική απόσταση αντανακλά 

κυρίως διακυμάνσεις στην εξωτερική αβεβαιότητα στην περίπτωση των θυγατρικών 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας, αποτυπώνει αποκλίσεις στην εσωτερική αβεβαιότητα 

στην περίπτωση των κοινοπραξιών. Είναι εξ ορισμού ασαφές πως το ποσοστό στο 

οποίο η πολιτισμική απόσταση αυξάνει την εξωτερική αβεβαιότητα που συνδέεται με 

τις WOSs συγκρίνεται με τον βαθμό στον οποίο η πολιτισμική απόσταση αυξάνει την 

εσωτερική αβεβαιότητα που συνδέεται με τις IJVs. Συνεπώς, η επίδραση της 

πολιτισμικής απόστασης στην επιλογή ανάμεσα σε IJV και WOS είναι θεωρητικά 

αμφιλεγόμενη, καθιστώντας αυτήν την απόσταση έναν ανεπαρκή δείκτη πρόβλεψης 

της επιλογής μεθόδου εισόδου.  

5.2. Ελκυστικότητα της αγοράς 

Η ελκυστικότητα μιας ξένης αγοράς παίζει, ίσως, τον σημαντικότερο ρόλο στην 

επιλογή της στρατηγικής εισόδου που θα ακολουθήσει μια επιχείρηση. Συνήθως, οι 

επιχειρήσεις εισέρχονται σε ελκυστικές αγορές μέσω θυγατρικών αποκλειστικής 
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ιδιοκτησίας, αφού μακροπρόθεσμα αυτή η επιλογή θα δώσει μεγαλύτερο 

μακροπρόθεσμο κέρδος (Taylor et al., 1998; Brouthers, 2002; Randøy & Dibrell, 

2002). Είναι προφανές ότι αγορές με μεγάλη ελκυστικότητα μπορούν να 

απορροφήσουν επιπλέον χωρητικότητα και να αυξήσουν με αυτό τον τρόπο την 

απόδοση της επιχείρησης. Σύμφωνα με τους Agarwal & Ramaswami (1992) and 

Brouthers (2002), σε αγορές με μεγάλη ελκυστικότητα, οι εταιρείες αναμένεται να 

χρησιμοποιούν την κάθετη ολοκλήρωση, ώστε να επωφεληθούν από τις οικονομίες 

κλίμακας και να εξασφαλίσουν μια μακροχρόνια παρουσία στην αγορά. Για να 

μπορέσουμε να αναλύσουμε εκτενέστερα τον όρο “ελκυστικότητα της αγοράς” τον 

διαχωρίζουμε σε τέσσερις υποκατηγορίες, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια. 

 

5.2.1. Μέγεθος της αγοράς 

Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι το μέγεθος της αγοράς επιδρά αρνητικά στην 

είσοδο στην αγορά με μια θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Όμως, σύμφωνα με 

τη διεθνή βιβλιογραφία (Davidson & McFetridge, 1985; Erramilli et al., 1997; 

Ekeledo & Sivakumar, 1998) το μέγεθος της αγοράς σχετίζεται θετικά με την 

εσωτερίκευση. Με άλλα λόγια, η αύξηση του μεγέθους της αγοράς έχει ως 

αποτέλεσμα την αυξημένη δέσμευση των πόρων της χώρας. Σε μια μεγάλη ξένη 

αγορά οι εταιρείες αναμένουν υψηλότερες αποδόσεις [ανάλογες με τον υψηλότερο 

κίνδυνο που συνδέεται με τη δέσμευση των πόρων (Agarwal, 1994).] Οι αποδόσεις 

αυτές θα προκύψουν από τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να πετύχουν οικονομίες 

κλίμακας (Agarwal & Ramaswami, 1992), βασιζόμενοι στην υπόθεση ότι ένα μεγάλο 

ποσοστό του κόστους εσωτερίκευσης είναι σταθερό (Buckley & Casson, 1996; Chen 

& Hu, 2002). Σύμφωνα με τη θεωρία “κόστους των συναλλαγών” το μέγεθος της 

αγοράς είναι αντιπροσωπευτικό για την συχνότητα συναλλαγής η οποία, με τη σειρά 

της, ενισχύει την τάση της επιχείρησης για εσωτερίκευση (Williamson, 1985). 

Συνεπώς, το μέγεθος της αγοράς συνδέεται θετικά με τις θυγατρικές αποκλειστικής 

ιδιοκτησίας παρά με τις συνεργατικές στρατηγικές εισόδου. 

 

5.2.2. Κατά κεφαλήν εισόδημα 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την ελκυστικότητα της αγοράς είναι το κατά 

κεφαλήν εισόδημα. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Davidson & McFetridge, 

1985; Benito, 1996; Erramilli et al., 1997; Baek, 2003) το υψηλό εισόδημα 
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ανταποκρίνεται σε υψηλή δυναμική της αγοράς και σε σταθερή οικονομική 

κατάσταση. Τα αποτελέσματα για την επίδραση του εισοδήματος είναι ασαφή. 

Σύμφωνα με τους Delios and Henisz (2000), ένα υψηλότερο επίπεδο εισοδήματος 

δείχνει ομοιότητα με την πατρίδα. Η ομοιότητα βοηθάει στην εσωτερική αξιοποίηση 

ορισμένων ειδικών πλεονεκτημάτων της επιχείρησης (Erramilli et al., 1997). 

Συνεπώς, το υψηλότερο εισόδημα μειώνει την εσωτερική αβεβαιότητα και την 

ασύμμετρη πληροφόρηση σε σχέση με τις τοπικές επιχειρήσεις. Με βάση αυτή τη 

λογική, το υψηλότερο εισόδημα καθιστά την επιλογή μιας θυγατρικής αποκλειστικής 

ιδιοκτησίας πιο επικερδή σε σχέση με την επιλογή της συνεργατικής στρατηγικής 

εισόδου. Από την άλλη υπάρχουν έρευνες που αναφέρουν ότι σε χώρες με υψηλότερο 

εισόδημα μπορεί να αναμένεται υψηλότερη ικανότητα απορρόφησης πιθανών 

τοπικών εταίρων, το οποίο διευκολύνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε έναν εταίρο 

(Contractor & Kundu, 1998). Έτσι, η αντίθετη άποψη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 

η ελκυστικότητα της αγοράς με το κατά κεφαλήν εισόδημα συνδέεται πιο θετικά με 

τις συνεργατικές στρατηγικές εισόδου παρά με τις θυγατρικές αποκλειστικής 

ιδιοκτησίας. 

5.2.3. Ανάπτυξη της αγοράς 

Υπάρχουν μελέτες (Chang & Rosenzweig, 2001; Brouthers, 2002) σύμφωνα με τις 

οποίες ως δείκτης ελκυστικότητας της αγοράς λαμβάνεται η “ανάπτυξη της αγοράς”. 

Η ανάπτυξη της αγοράς είναι πιθανό να προκαλέσει αυξημένη δέσμευση των πόρων 

σε μια χώρα. Οι στρατηγικές εισόδου μέσω συνεταιρισμού είναι γρηγορότερες και 

προτιμώνται σε αγορές με υψηλή ανάπτυξη, γιατί έτσι μπορεί να αποφευχθεί το 

κόστος ευκαιρίας που συνδέεται με την καθυστερημένη είσοδο (Hennart & Larimo, 

1998). Όσον αφορά την απόκτηση γνώσεων, διοικητικών ικανοτήτων και 

παραγωγικής ικανότητας η επιλογή της συνεργασίας με μια ντόπια επιχείρηση είναι 

προτιμότερη. Το επιχείρημα αυτό βασίζεται στην υπόθεση ότι η εξωτερική μάθηση 

πραγματοποιείται ταχύτερα από την εσωτερική μάθηση (Madhok, 1998). Σύμφωνα με 

τους Cleeve (1997) and Chang & Rosenzweig (2001), μια στρατηγική χωρίς 

συνέταιρο θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλό κόστος ευκαιρίας σε μια 

αναπτυσσόμενη αγορά. Άρα, ενώ μια επιχείρηση θα μπορούσε να εισέλθει σε αυτήν 

μέσω μιας εξαγοράς, η μεταφορά γνώσεων θα ήταν πιο αργή από ότι στην περίπτωση 

της συνεργασίας. Σύμφωνα με τον Hennart (1991) όταν μια εταιρεία εξαγοράσει 

πλήρως μια άλλη, τότε υπάρχει μειωμένη διάθεση από την τοπική εταιρεία στο να 
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συμβάλει επιτυχώς στην εκμάθηση. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πρωτογενείς μελέτες με 

βάση τον τύπο εγκατάστασης μιας θυγατρικής εταιρείας. Έτσι, αν δεν εξετάζεται η 

λειτουργία εγκατάστασης, τότε η συνεργασία με άλλη εταιρεία είναι η ενδεδειγμένη 

λύση. 

Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι το γεγονός ότι η αύξηση του μεγέθους της αγοράς 

καθώς και η αύξηση της ανάπτυξης της αγοράς δεν οδηγούν σε μεγαλύτερη τάση για 

είσοδο στην αγορά μέσω θυγατρικών αποκλειστικής ιδιοκτησίας, αλλά οδηγούν στη 

χρήση συνεργατικών στρατηγικών εισόδου.  

Συνοπτικά, η ανάπτυξη της αγοράς μπορεί να θεωρηθεί ένας σημαντικός εξωτερικός 

παράγοντας της επιλογής της στρατηγικής εισόδου, οδηγώντας έτσι στην προτίμηση 

των συνεργατικών μορφών εισόδου. Συμπερασματικά, η ανάπτυξη της αγοράς 

συνδέεται θετικά με τις συνεργατικές στρατηγικές εισόδου, παρά με τις θυγατρικές 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας. 

 

5.2.4. Αντιλαμβανόμενη ελκυστικότητα της αγοράς 

Η ελκυστικότητας μιας αγοράς εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από την αντιλαμβανόμενη 

ελκυστικότητα αγοράς. Σύμφωνα με τους Randøy & Dibrell (2002), oι φορείς λήψης 

αποφάσεων έχουν δική τους κρίση σχετικά με τη σημασία συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών όπως το μέγεθος της αγοράς, η ανάπτυξη της αγοράς κ.ά. 

Επομένως, τόσο τα αντικειμενικά δεδομένα της αγοράς όσο και οι αντιλήψεις των 

διοικητικών στελεχών για την αγορά θα καθορίσουν την επιλογή της στρατηγικής 

εισόδου. Άρα, η αντιλαμβανόμενη ελκυστικότητα της αγοράς συνδέεται θετικά με τις 

θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας παρά με τις συνεργατικές στρατηγικές 

εισόδου. 

 

5.3. Αβεβαιότητα του περιβάλλοντος στη χώρα υποδοχής 

Σε μια χώρα με αβέβαιο περιβάλλον η πρόβλεψη όλων των μελλοντικών 

ενδεχομένων είναι δύσκολη. Θα πρέπει, λοιπόν, οι εταιρείες να μπορούν να στραφούν 

σε μια άλλη στρατηγική εισόδου σε περίπτωση που η αρχική κατάσταση δεν 

αποδώσει λόγω απρόβλεπτων αλλαγών στο περιβάλλον (Anderson & Gatignon, 1986; 

Erramilli & Rao 1993; Brouthers, 2002; Zhao et al., 2004). Σύμφωνα με τους Klein et 

al. (1990) and Agarwal (1994), η εσωτερίκευση της δραστηριότητας μπορεί να 



 51 

συμβάλει στην απορρόφηση της εξωτερικής αβεβαιότητας. Ωστόσο, η συλλογιστική 

του κόστους συναλλαγής αγνοεί τα πλεονεκτήματα της στρατηγικής ευελιξίας 

(Brouthers et al., 2008).  

Σύμφωνα με τη θεωρία της πραγματικής επιλογής (real option theory) η αβεβαιότητα 

δημιουργεί μια κατάσταση στην οποία η αξία μιας επενδυτικής ευκαιρίας δεν μπορεί 

να προβλεφθεί με ακρίβεια. Έτσι οι επιχειρήσεις διατηρούν την αρχική επένδυση 

χαμηλά και προγραμματίσουν μια επιλογή για μελλοντικές επενδύσεις (Brouthers et 

al., 2008). Η πιο ενδεδειγμένη επιλογή σε αυτή την περίπτωση είναι αυτής της 

στρατηγικής εισόδου με συνεργασία. Οι Agarwal & Ramaswami (1992) and 

Contractor & Kundu (1998a, 1998b) προτείνουν την ίδια επιλογή σε περιβάλλον με 

μεγάλη αβεβαιότητα ως ένα μέτρο για τη προστασία των πόρων της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τους Kogut & Singh (1988), η αβεβαιότητα μπορεί να οδηγήσει σε μια 

δέσμευση πόρων στην ξένη χώρα και, ως εκ τούτου, σε μια συνεργατική στρατηγική 

εισόδου. Ωστόσο, αυτό οδηγεί σε αβεβαιότητα σχετικά με τη δυνητική καιροσκοπική 

συμπεριφορά ενός εταίρου (Hennart & Larimo, 1998). Ο τύπος της αβεβαιότητας, τον 

οποίο οι φορείς λήψης αποφάσεων υπολογίζουν ως σημαντικότερο, μπορεί να 

διαφέρει μεταξύ των ατόμων και μεταξύ των χωρών υποδοχής. Η αβεβαιότητα του 

περιβάλλοντος της χώρας υποδοχής αποτιμάται με τον κίνδυνο χώρας και την 

αβεβαιότητα της ζήτησης, τα οποία αναλύονται στη συνέχεια. 

 

5.3.1. Κίνδυνος Χώρας 

Σύμφωνα με τους Zhao et al. (2004), ο κίνδυνος της χώρας σχετίζεται αρκετά με την 

επιλογή της στρατηγικής εισόδου και οδηγεί σε συμφωνίες συνεργασίας. Η 

επικινδυνότητα της χώρας υποδοχής αναφέρεται στην πιθανότητα οι αλλαγές στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον να μειώσουν την κερδοφορία της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας εκεί. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τα 

λειτουργικά κέρδη και την αξία των περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγμα, οι 

αλλαγές στο κυβερνών κόμμα που προκλήθηκαν έπειτα από εκλογές ή ακόμα και από 

παγκόσμιο πόλεμο μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές πολιτικής που 

οδηγούν στην ιδιοποίηση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων των ξένων 

επιχειρήσεων, τον έλεγχο του ξένου συναλλάγματος, σε υψηλότερους δασμούς, σε 

μείωση των κινήτρων για άμεσες ξένες επενδύσεις κοκ. Η επένδυση σε μη 

αξιοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία είναι απαραίτητη για την δραστηριοποίηση σε 
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μια ξένη χώρα (Dunning, 1988) και η έκταση της επένδυσης συνήθως ποικίλει 

ανάλογα με το στάδιο της διεθνοποίησης. Όταν η χώρα υποδοχής είναι επισφαλής, οι 

ξένοι επενδυτές αποφεύγουν την δέσμευση μεγάλων ποσών για μη αξιοποιήσιμα 

περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειές τους σε 

περίπτωση που χρειαστεί να αποσυρθούν από τη χώρα (Kim & Hwang, 1992). Στα 

πλαίσια της κοινοπραξίας, ο ξένος εταίρος θα προτιμούσε ένα χαμηλότερο επίπεδο 

κοινής ιδιοκτησίας όταν η ξένη χώρα γίνεται επικίνδυνη. Ένα παρόμοιο εγχείρημα 

χρησιμοποιείται για την επιλογή μεθόδου εισόδου. Οι ξένοι επενδυτές θα απέφευγαν 

τις θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τον 

μεγαλύτερο βαθμό εσωτερίκευσης όταν εισέρχονται σε μια χώρα με μεγάλη 

επικινδυνότητα. Πέρα από την έκθεση των περιουσιακών στοιχείων, ο κίνδυνος της 

επένδυσης επηρεάζει επίσης και την ανάγκη για τοπική γνώση. Οι Beamish & Banks 

(1987) υποστηρίζουν ότι όσο αυξάνεται ο κίνδυνος της επένδυσης, τόσο οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις τείνουν να αναζητούν την τοπική γνώση μέσω της εισόδου 

σε κοινοπραξίες με τοπικές επιχειρήσεις. Ισχυρίζονται ότι στις χώρες υψηλού 

κινδύνου, οι κοινοπραξίες καθιστούν ικανές τις επιχειρήσεις να έρθουν αντιμέτωπες 

με μικρότερο μακροπρόθεσμο κόστος λόγω της συλλογής πληροφοριών. Παλιές 

εμπειρικές μελέτες δείχνουν γενικά μια αρνητική σύνδεση μεταξύ του κινδύνου της 

χώρας υποδοχής και της επιλογής μεθόδων εισόδου υψηλού ελέγχου αν και οι 

διαφορετικές λειτουργίες του κινδύνου χώρας μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί από 

αυτές τις μελέτες (Aulakh & Kotabe, 1997; Erramilli & Rao, 1993; Kim & Hwang, 

1992; Shrader, Oviatt & McDougall, 2000). Παρομοίως, σε μια έρευνα για τις 

επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Brouthers (2002) βρήκαν ότι οι επιχειρήσεις 

που δέχονται υψηλά επίπεδα κινδύνου επένδυσης έτειναν να χρησιμοποιούν μεθόδους 

συνεργασίας (κοινοπραξία) για την είσοδό τους. Πιθανότατα η μόνη εξαίρεση 

υπάρχει στη μελέτη που διεξήχθη από τον Agarwal (1994), ο οποίος βρήκε θετική 

σχέση μεταξύ κινδύνου χώρας και ιδιοκτησίας. Παρόλα αυτά, όπως τονίζουν οι 

Brouthers and Brouthers (2001), το δείγμα του Agarwal περιλάμβανε λιγότερο 

ριψοκίνδυνες χώρες, με μόλις ένα 2% των παρατηρήσεων να περιλαμβάνουν χώρες 

με πραγματικά υψηλό κίνδυνο. Επομένως, προκύπτει το συμπέρασμα ότι όσο 

αυξάνεται ο κίνδυνος στη χώρα υποδοχής, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα η επιχείρηση 

να επιλέξει κοινοπραξία έναντι ίδρυσης θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας. 
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5.3.2. Η αβεβαιότητα της ζήτησης 

Σημαντικό ρόλο για την επιλογή εισόδου σε μια χώρα διαδραματίζει η ζήτηση, της 

οποίας η επίδραση παραμένει ασαφής Η “άστατη” ζήτηση αυξάνει την εξωτερική 

αβεβαιότητα. Έτσι, οι εταιρείες επιλέγουν έναν πιο ευέλικτο τρόπο εισόδου 

προκειμένου να μειωθεί ο λειτουργικός κίνδυνος (Zhao et al. 2004, Elango & 

Sambharya, 2004). Επίσης, αν η ζήτηση δεν είναι σταθερή, τότε μια εταιρεία μπορεί 

να είναι απρόθυμη να επενδύσει σημαντικούς πόρους στη χώρα, διότι αυτό θα 

περιόριζε τη δυνατότητά της να αποχωρήσει από την αγορά χωρίς υψηλό κόστος 

(Kim & Hwang, 1992). Η δυσκολία στο να προβλεφθούν με ακρίβεια οι απαιτήσεις 

της παραγωγικής δυναμικότητας αυξάνει το κόστος, και η σταθερή χρήση της 

παραγωγικής δυναμικότητας είναι σημαντική για την αποδοτικότητα του κόστους 

(Geyskens et al., 2006). Έτσι, όταν η ζήτηση παρουσιάζει διακυμάνσεις, είναι 

δύσκολο να δικαιολογηθούν τα πάγια έξοδα που συνδέονται με την καθετοποίηση 

των δραστηριοτήτων (Anderson & Weitz, 1986). Αν όμως υπάρχει μια 

συνεργαζόμενη εταιρεία στη χώρα υποδοχής, τότε θα μπορούσε να συμπεριλάβει τη 

ζήτηση των πελατών της και έτσι θα μπορούσε να διανέμει το σταθερό κόστος σε 

μεγαλύτερο όγκο παραγωγής και να αντισταθμίσει τις διακυμάνσεις της ζήτησης. Σε 

γενικές γραμμές, αυτό οδηγεί στην ομαλότερη, πιο αποδοτική χρήση της 

παραγωγικής δυναμικότητας (Heshmati, 2003). Συνοπτικά, τα επιχειρήματα αυτά 

δείχνουν την αρνητική επίδραση της μεταβλητότητας της ζήτησης όσον αφορά τη 

δημιουργία μιας θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Άρα, η μεταβλητότητα της 

ζήτησης σχετίζεται θετικά με τις συνεργατικές στρατηγικές εισόδου παρά με τις 

θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Από την άλλη πλευρά, το απρόβλεπτο 

εξωτερικό περιβάλλον μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για καιροσκοπική 

συμπεριφορά από έναν τοπικό εταίρο, ο οποίος όμως μπορεί να μειωθεί με την 

εσωτερίκευση (Agarwal, 1994; Taylor et al., 1998). Συνολικά, η μεταβλητότητα της 

ζήτησης δεν φαίνεται να είναι ισχυρός παράγοντας για την επιλογή της στρατηγικής 

εισόδου και δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα. 

 

5.4. Το νομικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής 

Το νομικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής καλύπτει ένα σύνολο περιβαλλοντικών 

χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την επιλογή της στρατηγικής εισόδου. Οι νομικοί 

περιορισμοί σχετικά με τις θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας αναμένεται ότι θα 
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μειώσουν την πιθανότητα να δημιουργηθεί θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας 

(Gatignon & Anderson, 1988; Gomes-Casseres, 1990). Υπάρχουν χώρες στις οποίες 

οι θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας απαγορεύονται τελείως (όπως η Αίγυπτος), 

αλλά επίσης και άλλα περιοριστικά μέτρα, όπως η υποβολή εκθέσεων, οι απαιτήσεις 

για ειδική άδεια για ίδρυση θυγατρικής εταιρείας αποκλειστικής ιδιοκτησίας, και 

άλλες περιοριστικές ρυθμίσεις. 

Αν οι επιχειρήσεις αντιμετωπίσουν πίεση από τις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής, 

ώστε να υιοθετήσουν ορισμένους τρόπους εισόδου, αυτό αναμένεται να παρακάμψει 

τις προτιμήσεις των στρατηγικών εισόδου που βασίζονται σε άλλες θεωρητικές 

εκτιμήσεις (Brouthers, 2002). Οι νομικοί περιορισμοί μπορεί να μειώσουν το σύνολο 

των στρατηγικών εισόδου που είναι διαθέσιμες σε εταιρείες, για παράδειγμα όταν οι 

θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας απαγορεύονται (Gatignon & Anderson, 1988; 

Delios & Beamish, 1999). Είναι προφανές ότι τα κίνητρα συνεργασίας με τοπικούς 

εταίρους και οι περιορισμοί που θέτει η χώρα υποδοχής κατά των θυγατρικών 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας αλλάζουν τα οικονομικά πλεονεκτήματα που θεωρούνται 

εναλλακτικές λύσεις για τους συνεταιριστικούς τρόπους εισόδου. Πάντως οι αγορές 

με υψηλούς εμπορικούς φραγμούς προσελκύουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις σε 

μεγαλύτερο βαθμό και καθιστούν την υψηλότερη δέσμευση των πόρων αναγκαία, για 

να εισέλθουν στη συγκεκριμένη αγορά. Άρα οι νομικοί περιορισμοί σχετίζονται 

θετικά με τις συνεργατικές στρατηγικές εισόδου παρά με τις θυγατρικές 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας.  

Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η πολιτική της χώρας υποδοχής ως προς τις 

εισαγωγές. Οι εμπορικοί φραγμοί, οι οποίοι αποτελούν εμπόδια για την είσοδο στην 

αγορά υποδοχής μέσω των εξαγωγών, επιβάλλουν την ανάγκη για άλλες στρατηγικές 

εισόδου (Chang & Rosenzweig, 2001). Παράλληλα, τα εμπόδια στο εμπόριο οδηγούν 

σε μείωση του μεριδίου των εισαγωγών σε μια αγορά. Και το μερίδιο αγοράς των 

εισαγωγών σε μια χώρα υποδοχής μπορεί να θεωρηθεί ως παράγοντας που 

ενθαρρύνει την υψηλή δέσμευση πόρων για τη συνολική εμπειρία των ξένων 

επιχειρήσεων σε μια χώρα. Αυτή η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τις επιχειρήσεις 

μέσω προηγούμενων εξαγωγών προς τη χώρα υποδοχής θα οδηγούσε σε υψηλότερη 

τάση δημιουργίας θυγατρικών αποκλειστικής ιδιοκτησίας (Singh & Kogut, 1989). 

Επιπλέον, οι ξένες εταιρείες είναι πιο σίγουρες για την επιτυχία σε μια αγορά εάν 

αυτές ή άλλες ξένες εταιρείες είχαν κάποιο βαθμό επιτυχίας στην πώληση των 
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προϊόντων τους στη χώρα υποδοχής (Elango & Sambharya, 2004). Οι εμπορικοί 

φραγμοί μειώνουν αυτή τη θετική προγενέστερη εμπειρία. Έτσι καταλήγουμε στο 

εξής συμπέρασμα: Οι εμπορικοί φραγμοί συνδέονται θετικά με τις συνεργατικές 

στρατηγικές εισόδου παρά με τις θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας. 

Αντίθετα, το άνοιγμα μιας χώρας σε ξένες επενδύσεις είναι πιθανό να βελτιώσει την 

κατάσταση για τους νεοεισερχόμενους, επειδή διευκολύνει τις λειτουργίες στην 

αγορά. Το γεγονός αυτό καθιστά τις θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας σε αυτή 

τη χώρα πιο ελκυστικές. Έτσι, σε χώρες που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη 

προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, οι εταιρείες μπορεί να είναι πιο πιθανό να 

επιλέξουν υψηλότερη δέσμευση πόρων (Dunning & McQueen, 1982), γεγονός που θα 

αναλυθεί περαιτέρω σε επόμενη υποενότητα. Επιπλέον, μια επίδραση του ανοίγματος 

της χώρας υποδοχής στις ξένες επενδύσεις στην επιλογή στρατηγικής εισόδου 

βασίζεται στη υπόθεση “follow-the-client”. Στις χώρες που οι οικονομίες τους είναι 

πιο ανοικτές σε διεθνείς επενδύσεις, είναι πιθανό να υπάρξει ένα υψηλότερο ποσοστό 

εταιριών από τη χώρα προέλευσης της επιχείρησης. Αυτές ίσως να προτιμούν την 

αγορά από μια γνωστή εταιρεία και από έναν μακροπρόθεσμο προμηθευτή που είναι 

πιο πιθανό να προέρχονται από τη δική τους πατρίδα. Το γεγονός αυτό καθιστά την 

πλήρη κυριότητα σε αυτή τη χώρα περισσότερο ελκυστική (Dunning & McQueen, 

1982; Contractor & Kundu, 1998). Άρα, η δεκτικότητα της χώρας υποδοχής σε 

άμεσες ξένες επενδύσεις σχετίζεται πιο θετικά με τις θυγατρικές αποκλειστικής 

ιδιοκτησίας σε σύγκριση με τις συνεργατικές στρατηγικές εισόδου. 

 

5.5. Κατάσταση του Ανταγωνισμού 

Ορισμένοι κλάδοι αποτελούνται από πολλούς “παίκτες” και, ως εκ τούτου, είναι 

έντονα ανταγωνιστικοί, ενώ άλλοι κυριαρχούνται από λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Σε 

αυτή την περίπτωση, η συγκέντρωση είναι υψηλή και ο ανταγωνισμός είναι μάλλον 

σταθερός (Tsang, 2005). Στις αγορές που χαρακτηρίζονται από έντονο ανταγωνισμό, 

η κερδοφορία τείνει να είναι χαμηλότερη και επομένως, δεν δικαιολογεί την υψηλή 

δέσμευση πόρων που είναι αναγκαία για να συσταθεί μια θυγατρική αποκλειστικής 

ιδιοκτησίας (Kim & Hwang, 1992). Το κίνητρο για την εσωτερίκευση μειώνεται όσο 

η ευκαιρία για μονοπωλιακές τιμές μειώνεται (Gomes-Casseres, 1990). 

Επιπλέον, μια αγορά υψηλής συγκέντρωσης οδηγεί σε “μικρό αριθμό 

διαπραγματεύσεων”. Σε σύγκριση με τις ανταγωνιστικές αγορές, αυτό ενισχύει τον 
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κίνδυνο για καιροσκοπική συμπεριφορά ενός πιθανού εταίρου. Έτσι, μια ιδιαίτερα 

συγκεντρωμένη αγορά αυξάνει το κόστος συναλλαγής της συνεργασίας σε σχέση με 

ένα ιεραρχικό συντονισμό, ο οποίος καθιστά πιο ελκυστική την εσωτερίκευση 

(Pan,1996; Gomes-Casseres, 1990; Hennart & Larimo, 1998). Έτσι, η θεωρία του 

κόστους συναλλαγής υποδηλώνει ότι η υψηλή συγκέντρωση, δηλαδή ο χαμηλός 

βαθμός ανταγωνισμού στη χώρα υποδοχής, οδηγεί τις εταιρείες στο να προτιμούν 

ιεραρχικούς τρόπους εισόδου. Επομένως, η συγκέντρωση του κλάδου σχετίζεται 

θετικά με τις θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας παρά με τις συνεργατικές 

στρατηγικές εισόδου.  

5.6. Η κουλτούρα της χώρας προέλευσης 

Το να θεωρούνται τα χαρακτηριστικά της χώρας προέλευσης ως παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιλογή της στρατηγικής εισόδου είναι μάλλον σπάνιο. Οι μόνες 

μεταβλητές που βασίζονται σε θεωρητικά επιχειρήματα είναι οι διάφορες όψεις της 

κουλτούρας της χώρας προέλευσης (Parkhe, 1993; Shane, 1994; Erramilli, 1996; 

Brouthers & Brouthers, 2003). Η Αποδοχή της Απόστασης Εξουσίας και η Τάση 

Αποφυγής Αβεβαιότητας είναι δύο παράγοντες που θα εξεταστούν παρακάτω. 

 

5.6.1. Η αποδοχή της Απόστασης Εξουσίας 

Η απόσταση εξουσίας είναι το πρώτο πολιτιστικό γνώρισμα που έχει συνέπειες για 

την επιλογή της στρατηγικής εισόδου. Η διερεύνηση αυτής της μεταβλητής βασίζεται 

σε μια κριτική στην υπόθεση της καιροσκοπίας στην προσέγγιση του κόστους 

συναλλαγής, ως πολύ ισχυρής και μονόπλευρης. Ο διαφαινόμενος κίνδυνος 

καιροσκοπίας διαφέρει με την τάση που έχουν για εμπιστοσύνη τα διοικητικά 

στελέχη, η οποία έχει τις ρίζες της στην εθνική κουλτούρα της χώρας προέλευσής 

τους (Parkhe, 1993; Shane, 1994; Makino & Neupert, 2000). Όσο μικρότερη είναι η 

αποδοχή της απόστασης εξουσίας, τόσο υψηλότερη εμπιστοσύνη έχουν οι 

επιχειρήσεις και έτσι προτιμούν τους συνεργατικούς τρόπους εισόδου από τρόπους 

εισόδου που περιλαμβάνουν θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας (Brouthers & 

Brouthers, 2003).  

Επίσης, οι εταιρείες από χώρες προέλευσης με υψηλή αποδοχή της απόστασης 

εξουσίας προτιμούν να συγκεντρώνουν την εξουσία και τη λήψη αποφάσεων – οι 

θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας παρέχουν την ευκαιρία για τον ιεραρχικό 

συντονισμό. Αυτές οι εταιρείες είναι λιγότερο πρόθυμες να μοιραστούν τη δύναμη 
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της λήψης αποφάσεων με τους άλλους και ως εκ τούτου είναι πιο πιθανό να 

προτιμούν θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας (Erramilli, 1996; Hennart & 

Larimo, 1998). Άρα, η αποδοχή της Απόστασης Εξουσίας (Power Distance 

Acceptance) στη χώρα υποδοχής σχετίζεται πιο θετικά με τις θυγατρικές 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας σε σύγκριση με τις συνεργατικές στρατηγικές εισόδου. 

 

5.6.2. Η τάση αποφυγής αβεβαιότητας 

Η επίδραση της τάσης αποφυγής της αβεβαιότητας σχετικά με την επιλογή 

στρατηγικής εισόδου δεν είναι πλήρως σαφής. Τα μοντέλα (Johanson & Vahlne, 

1977) βασίζονται στην παραδοχή της αποστροφής του κινδύνου. Η αποστροφή του 

κινδύνου πιθανόν να οδηγήσει σε μια προσεκτική δέσμευση των πόρων σε μια ξένη 

αγορά (Kogut & Singh, 1988). Ωστόσο, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των 

διαφόρων στρατηγικών εισόδου, η ασάφεια στην αρχή λήψης αποφάσεων σε 

συνεταιριστικούς τρόπους εισόδου πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η τάση του να 

αποφευχθεί η αβεβαιότητα οδηγεί σε μια προτίμηση για σαφή δομή και κεντρικές 

αποφάσεις. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις που κατάγονται από χώρες υψηλής 

αβεβαιότητας θα αναμενόταν να προτιμούν την πλήρη ιδιοκτησία και τον έλεγχο, 

προκειμένου να αποφύγουν την αβεβαιότητα στη συμπεριφορά μιας εταιρικής σχέσης 

(Hennart & Larimo, 1998; Makino & Neupert, 2000; Brouthers & Brouthers, 2003). 

Επομένως, η Τάση Αποφυγής Αβεβαιότητας (Uncertainty Avoidance Tendency) στη 

χώρα υποδοχής σχετίζεται πιο θετικά με τις θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας σε 

σύγκριση με τις συνεργατικές στρατηγικές εισόδου. 

 

5.7. Το θεσμικό περιβάλλον 

Το κεντρικό θέμα της θεσμικής θεωρίας είναι ότι οι επιχειρήσεις υιοθετούν δομές και 

πρακτικές που είναι “ισομορφικές” σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις ως 

αποτέλεσμα της αναζήτησης της απόκτησης αξιοπιστίας. Ο Scott (1995), για 

παράδειγμα, αναφέρει ότι υπάρχουν τρεις πυλώνες του θεσμικού περιβάλλοντος, ο 

ρυθμιστικός, ο κανονιστικός και ο γνωστικός. Ο ρυθμιστικός πυλώνας αναφέρεται σε 

κανόνες και νόμους που υπάρχουν για να διασφαλίζουν τη σταθερότητα και την τάξη 

στις κοινωνίες. Ο κανονιστικός πυλώνας αναφέρεται στον τομέα των κοινωνικών 

αξιών, τις κουλτούρες και τους άγραφους κανόνες, ενώ ο γνωστικός αναφέρεται στις 

καθιερωμένες γνωστικές δομές της κοινωνίας που λαμβάνονται ως δεδομένες. Οι 
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επιχειρήσεις επιλέγουν μια συγκεκριμένη μορφή πρακτικών, είτε επειδή θα 

λαμβάνουν ρυθμιστική και κανονιστική έγκριση, όπως είναι απαραίτητο λόγω της 

εξάρτησής τους από τους πόρους που προέρχονται από αυτά τα περιβάλλοντα, είτε 

επειδή υπάρχει ως δεδομένο ότι αυτός είναι ο καταλληλότερος τρόπος οργάνωσης 

(DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977). Οι άλλοι δύο θεσμικοί πυλώνες, 

οι κανονιστικοί και οι γνωστικοί, δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμα στο έργο τους 

(Roberts & Greenwood, 1997). Δεύτερον, οι καθοριστικοί παράγοντες που θεωρείται 

ότι επηρεάζουν την επιλογή της επιχειρησιακής δομής διαφέρουν μεταξύ της 

θεσμικής θεωρίας και εκείνης του κόστους συναλλαγής. Ενώ η προηγούμενη εστιάζει 

στην “αποδοτικότητα” ως κυριότερο παράγοντα επιλογής της επιχειρηματικής δομής, 

η τελευταία ορίζει την “αξιοπιστία” ως το κυριότερο κριτήριο.  

Αν και οι συμμορφούμενες επιχειρήσεις δεν είναι εγγυημένο ότι θα είναι πιο 

αποδοτικές από τις αποκλίνουσες όμοιές τους, ανταμείβονται για το γεγονός ότι είναι 

παρόμοιες με τις άλλες επιχειρήσεις. Αυτή η ομοιότητα το καθιστά ευκολότερο για 

αυτές να συναλλάσσονται η μια με την άλλη (DiMaggio & Powell, 1983) και 

αυξάνεται η πιθανότητα της επιτυχίας τους (Dacin, 1997; Singh et al., 1986). 

Ακολουθώντας τη θεσμική λογική, εξετάζουμε την προϋπόθεση οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις να επιλέγουν μέθοδο εισόδου που θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν 

αξιοπιστία και να συμμορφωθούν με το περιβάλλον της χώρας υποδοχής. 

Συγκεκριμένα υποθέτουμε ότι: (α) οι πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να 

επιλέξουν IJV σε σχέση με WOS όταν οι ρυθμιστικές και κανονιστικές θεσμικές 

πιέσεις είναι έντονες στη χώρα υποδοχής, (β) οι πολυεθνικές επιχειρήσεις επιλέγουν 

τη μέθοδο εισόδου που έχει υιοθετηθεί κυρίως από προηγούμενες αντίστοιχες ξένες 

επιχειρήσεις στην ίδια χώρα υποδοχής, (γ) οι πολυεθνικές επιχειρήσεις επιλέγουν μια 

μέθοδο εισόδου (είτε IJV είτε WOS) που έχει υιοθετηθεί συχνότερα στο παρελθόν ως 

μια δεδομένη επιχειρησιακή πρακτική. Βασιζόμενοι πάνω στους τρεις πυλώνες του 

Scott (1995), εξετάζουμε πώς οι ρυθμιστικοί, κανονιστικοί και γνωστικοί τομείς του 

θεσμικού περιβάλλοντος επηρεάζουν τις αποφάσεις της επιχείρησης σχετικά με την 

επιλογή μεθόδου εισόδου στις διεθνείς αγορές. 

5.7.1. Ρυθμιστικά θεσμικά όργανα 

Οι επιχειρήσεις είναι ενσωματωμένες στο πολιτικό περιβάλλον τους (Zukin & 

DiMaggio, 1990). Η επιλογή μεθόδου εισόδου αποτυπώνει το επίπεδο στο οποίο η 

ξένη θυγατρική συμμορφώνεται στους ρυθμιστικούς κανόνες του περιβάλλοντος της 
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χώρας υποδοχής. Τα στοιχεία του ρυθμιστικού τομέα περιλαμβάνουν νόμους και 

κανόνες που διαμορφώνουν και αποτελούν τις βάσεις της επιχειρησιακής 

δραστηριοποίησης και διασφαλίζουν τη σταθερότητα και την τάξη στις κοινωνίες 

(North, 1990; Scott & Meyer, 1994; Williamson, 1975, 1991). Σε σύγκριση με τις 

εγχώριες επιχειρήσεις, οι ξένες θυγατρικές στις χώρες υποδοχής βρίσκονται υπό 

μεροληπτική θεσμική πίεση από τις εγχώριες κυβερνήσεις (Poynter, 1985). Οι 

επιχειρηματικές μορφές των πολυεθνικών επιχειρήσεων και η ικανότητά τους να 

λειτουργούν ως δίκτυα συνεργαζόμενων εταιρειών επηρεάζονται επίσης από τις 

εθνικές αποκλίσεις στους πολιτικούς θεσμούς (Murtha & Lenway, 1994). Συνεπώς, η 

κυριότερη ανησυχία μιας πολυεθνικής επιχείρησης όταν αυτή εισέρχεται σε μια ξένη 

αγορά είναι να κερδίσει την αξιοπιστία της αγοράς: να εδραιώσει το δικαίωμά της να 

ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες στη νέα αγορά. Παλαιότεροι ερευνητές 

αναφέρουν ότι η ικανότητα μιας ξένης επιχείρησης να καθιερώνει την αξιοπιστία της 

μέσω συμμαχιών με τοπικούς εταίρους μπορεί να είναι απαραίτητη για την επιτυχία 

της (Beamish, 1985; Makino & Delios, 1996; Shan & Hamilton, 1991). Όταν ο 

ρυθμιστικός τομέας της χώρας υποδοχής είναι δυσμενής για τους ξένους επενδυτές, 

υπάρχουν δύο λόγοι για να μετριάσουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις τους κινδύνους 

και να κερδίσουν την αξιοπιστία της αγοράς δημιουργώντας κοινοπραξίες με 

ντόπιους εταίρους. Αρχικά, η ξένη μητρική μπορεί να περιορίσει τα εμπόδια και τους 

κινδύνους που υπάρχουν σε κάθε τι “ξένο” όταν συνεργάζεται με ντόπιους εταίρους. 

Καθώς επιβάλλονται ρυθμιστικοί περιορισμοί στις ξένες και όχι στις ντόπιες 

επιχειρήσεις, η κοινοπραξία με ντόπιους εταίρους μπορεί να ελαττώσει μερικές από 

τις ρυθμιστικές απαιτήσεις περισσότερο από ότι αν η θυγατρική ανήκει σε ξένους 

μόνο εταίρους. Δεύτερον, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από 

τις “δευτερογενείς επιπτώσεις” των ντόπιων εταίρων τους. Οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις όχι μόνο επωφελούνται από την γνώση των ντόπιων εταίρων και τις 

ικανότητες αντιμετώπισης της κυβέρνησής και άλλων θεσμικών υποδομών, αλλά 

μπορούν επίσης να εκμεταλλευτούν το φημολογούμενο κεφάλαιο των ντόπιων 

εταίρων τους. Με άλλα λόγια, αυτά τα τοπικά πλεονεκτήματα επηρεάζουν τις ξένες 

θυγατρικές. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορούν στη συνέχεια να κατοχυρώσουν 

νόμιμα δικαιώματα διεξαγωγής επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στη νέα αγορά 

σύμφωνα με τα ρυθμιστικά στοιχεία της χώρας υποδοχής. Παλαιότερες εμπειρικές 

μελέτες βρήκαν ότι δημιουργούνται περισσότερες κοινοπραξίες αντί για θυγατρικές 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας όταν η κυβέρνηση της χώρας υποδοχής είναι περισσότερο 
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περιοριστική (Contractor 1990; Fagre & Wells, 1982; Gomes-Casseres, 1990; 

Lecraw, 1984). Επομένως, όσο πιο περιοριστικός είναι ο ρυθμιστικός τομέας της 

χώρας υποδοχής, τόσο πιο πιθανόν είναι οι πολυεθνικές εταιρείες να επιλέξουν IJV 

και όχι WOS. 

5.7.2. Κανονιστικοί Θεσμοί 

Οι οικονομικές δραστηριότητες ενσωματώνονται επίσης στο θεσμικό πλαίσιο των 

κοινωνικών κανόνων και προσδοκιών που ορίζουν την κοινωνικά αποδεκτή 

οικονομική συμπεριφορά (Zukin & DiMaggio, 1990). Η επιλογή μεθόδου 

διεθνοποίησης δείχνει τον βαθμό στον οποίο η ξένη θυγατρική επιχείρηση 

συμμορφώνεται με τον κανονιστικό χώρο του περιβάλλοντος της χώρας υποδοχής. Ο 

κανονιστικός τομέας αναφέρεται στις κοινές αντιλήψεις και έννοιες ή τη “λογική της 

καταλληλότητας” (March, 1981) που ενσωματώνονται με τη μορφή του εθνικού 

πολιτισμού και των συστημάτων αξιών, κανόνων και πεποιθήσεων σε μια 

συγκεκριμένη χώρα. Οι πολυεθνικές είναι πιο ευάλωτες στις επιθέσεις από τοπικές 

ομάδες συμφερόντων και αντιμετωπίζουν περισσότερες προκαταλήψεις και 

διαφορετικά πρότυπα και προδιαγραφές από ό,τι οι ντόπιες επιχειρήσεις (Kostova & 

Zaheer, 1999). Η αποτυχία της συγχώνευσης των επιχειρήσεων “Matsushita” και 

“MCA” λόγω πολιτισμικών αντιπαραθέσεων (McGarvey, 1997) και η αντι-Ιαπωνική 

“υστερία” που υπήρχε κατά την εξαγορά της επαγγελματικής ομάδας μπέιζμπολ των 

ΗΠΑ, Seattle Mariners, από την Nintendo (National Review, 1992), είναι 

χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς οι κανονιστικές πιέσεις και η κοινωνική 

φιλοσοφία απειλούν τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Γι’ αυτό, όταν μια πολυεθνική 

εταιρεία εισέρχεται σε ένα θεσμικό πλαίσιο με διαφορετικό σύστημα κανόνων, θα 

πρέπει να προσαρμόζεται στις θεσμικές προσδοκίες και να ακολουθεί τις κοινωνικές 

προσδοκίες για να επιδεικνύει την κοινωνική της ευθύνη (D’ Aunno et al., 1991; 

DiMaggio & Powell, 1991). Εν ολίγοις, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις πρέπει να 

χτίσουν κοινωνική αξιοπιστία στις χώρες υποδοχής. Όμως, αυτή η αξιοπιστία δεν 

αποκτάται εύκολα. Ένα από τα εμπόδια είναι η πολιτισμική απόσταση. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η πολιτισμική απόσταση της χώρας υποδοχής από τη χώρα 

καταγωγής, τόσο πιο δύσκολο είναι για την πολυεθνική να αξιοποιήσει τις κοινές 

αντιλήψεις των ντόπιων ανθρώπων. Ακόμα ένα εμπόδιο είναι ο πολιτισμικός 

εθνοκεντρισμός. Αν η ντόπια κουλτούρα είναι πολύ εθνοκεντρική και ενάντια στους 

ξένους, είναι δύσκολο για τις πολυεθνικές να καταστούν κοινωνικά αποδεκτές. Σε 
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αυτά τα κοινωνικά περιοριστικά θεσμικά περιβάλλοντα, ένας τρόπος να ξεπεραστούν 

οι κανονιστικοί αποτρεπτικοί παράγοντες και τα εμπόδια είναι η είσοδος με 

κοινοπραξία με κοινωνικά νόμιμους τοπικούς εταίρους. Η σύναψη κοινοπραξίας με 

ντόπιους εταίρους μπορεί να μειώσει το προβλεπόμενο κόστος, καθώς οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τη φήμη των ντόπιων εταίρων χωρίς 

κανένα κόστος. Επιπλέον, τα οφέλη θα αυξηθούν, επειδή οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

μπορούν να συσσωρεύσουν κοινωνικό κεφάλαιο, έναν άυλο πόρο, από την κοινωνική 

διάρθρωση των σχέσεων μεταξύ των φορέων (Coleman, 1988). Επομένως, η μέθοδος 

της κοινοπραξίας μπορεί να βοηθήσει τους ξένους εταίρους να ξεπεράσουν τα άμεσα 

κανονιστικά εμπόδια, όπως είναι οι προκαταλήψεις, και να τους δώσουν έναν τρόπο 

να αξιοποιήσουν στρατηγικά τις σχέσεις, να αποκτήσουν κοινωνική αξιοπιστία και να 

διευκολύνουν την πρόσβαση στους οικονομικούς πόρους, τα θεσμικά όργανα και τις 

επιχειρηματικές σχέσεις. Άρα, όσο πιο περιοριστικός είναι ο κανονιστικός τομέας της 

χώρας υποδοχής, τόσο πιο πιθανόν είναι οι πολυεθνικές εταιρείες να επιλέξουν IJV 

έναντι WOS. 

5.7.3. Γνωστικοί Θεσμοί 

Οι αποφάσεις που αφορούν την επιλογή μεθόδου διεθνοποίησης περιορίζονται από τη 

γνωστική νοοτροπία εκείνων που λαμβάνουν τις επιχειρησιακές αποφάσεις. Ο 

γνωστικός τομέας αναφέρεται στις ευρέως διαδεδομένες γνωστικές δομές από τις 

οποίες οι φορείς ενός δεδομένου επιχειρηματικού πεδίου ή κοινωνικής οντότητας 

ερμηνεύουν και εξηγούν τον κόσμο τους, ενώ θεωρούνται οι “εσωτερικευμένες 

συμβολικές αναπαραστάσεις του κόσμου” (Scott, 1995, p. 40). Έρευνες πάνω στη 

γνωστική ψυχολογία δείχνουν ότι τα άτομα εξηγούν τα κοινωνικά γεγονότα 

κατηγοριοποιώντας τα σύμφωνα με γνωστικές δομές ως σχήματα και στερεότυπα 

(Markus & Zajonc, 1985). Οι Tversky and Kahneman (1974) αναφέρουν επίσης ένα 

φαινόμενο γνωστό ως “representative nessheurism” (ευριστικότητα της 

αντιπροσωπευτικότητας), το οποίο αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία οι 

απόψεις των ατόμων σχετικά με συγκεκριμένα γεγονότα επηρεάζονται από τις 

απόψεις τους για παρόμοια γεγονότα που εμπίπτουν στην ίδια γνωστική κατηγορία. 

Με το χρόνο, οι απόψεις καθιερώνονται και γίνονται δεδομένες πεποιθήσεις και αξίες 

για την καταλληλότητα σε αυτό το πλαίσιο. Ως αποτέλεσμα, αυτοί που λαμβάνουν τις 

επιχειρησιακές αποφάσεις δεν γνωρίζουν το πλήρες εύρος των δεδομένων 

εναλλακτικών (DiMaggio & Powell, 1991; Greenwood & Hinings, 1996) και είναι 
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υπέρ μόνο εκείνων που διαθέτουν υψηλά επίπεδα γνωστικής αξιοπιστίας. Ο Fligstein 

(1991) βρήκε ότι οι ορισμοί και οι λειτουργικές πρακτικές των στρατηγικών θεμάτων 

όπως οι έννοιες του ελέγχου, επαφίενται στην μακροκουλτούρα του τομέα (industry 

macrocultures) και στους θεματικούς λειτουργικούς πόρους (topical functional 

sources). Στη συγκεκριμένη έρευνα, προτείνονται δύο τρόποι με τους οποίους οι 

επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν και να διατηρήσουν γνωστική αξιοπιστία: η 

εξωτερική μίμηση ("external mimicry") και η εσωτερική μίμηση ("internal mimicry"). 

5.7.3.1. Εξωτερική μίμηση - Μιμητική Είσοδος  

Ο μιμητικός ισομορφισμός ("mimetic isomorphism") των DiMaggio and Powell 

(1983) προκύπτει από τη συμπεριφορά των οργανισμών που αναζητούν καθοδήγηση 

από εμπειρίες άλλων επιχειρήσεων σε παρόμοιες καταστάσεις όταν βιώνουν την 

αβεβαιότητα. Όταν εισέρχονται σε ένα νέο θεσμικό περιβάλλον, οι πολυεθνικές 

εταιρείες σχηματίζουν προσδοκίες αποτελεσματικότητας και απόδοσης 

παρατηρώντας τη συνολική απόδοση άλλων επιχειρήσεων και οραματίζονται την 

απόδοση των δικών τους επιχειρησιακών σχεδίων (Roberts & Greenwood, 1997). Για 

παράδειγμα, στη μελέτη τους για τη σύσταση των συμμαχιών στη Λατινική Αμερική, 

οι Gimeno and Hoskisson (1997) βρήκαν ότι οι επιχειρήσεις που εξετάζουν 

συνεργατική διεθνή επέκταση (με IJVγια παράδειγμα) στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών μπορεί, λόγω της περιβαλλοντικής αβεβαιότητας, να ακολουθήσουν 

τα βήματα άλλων παρόμοιων πετυχημένων προσπαθειών. Αν και το να ακολουθούν 

την κυρίαρχη μέθοδο μπορεί να μην εγγυάται απαραίτητα τη μεγαλύτερη απόδοση, οι 

επιχειρήσεις μπορούν τουλάχιστον να αποκτήσουν γνωστική αξιοπιστία όταν 

λαμβάνουν αποφάσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Επιπλέον, οι τοπικοί φορείς 

αντιμετωπίζουν τους νεοεισελθέντες με βάση τους παλιούς αντίστοιχους. Όταν οι 

ντόπιοι αξιολογούν την αξιοπιστία μιας συγκεκριμένης ξένης θυγατρικής, μπορεί να 

ανατρέξουν στην αξιοπιστία άλλων που ανήκουν στην ίδια γνωστική κατηγορία, για 

παράδειγμα, σε ξένες θυγατρικές τού ίδιου κλάδου ή της ίδιας χώρας. Αυτό 

αναφέρεται ως παράπλευρη συνέπεια (spillover) της εξωτερικής αξιοπιστίας (Kostova 

& Zaheer, 1999). Η έννοια του επιχειρήματος της εξαρτώμενης από την συχνότητα 

δυναμικής νομιμότητας (“density-dependent legitimacy dynamics argument”) 

(Aldrich & Fiol, 1994; Fligstein, 1991) ορίζει ότι αν μια συγκεκριμένη επιχειρησιακή 

δομή θεσμοποιείται με τον χρόνο, η συνεχής αποδοχή μπορεί να αυξήσει 

περισσότερο την αξιοπιστία που συνδέεται με αυτήν την επιχειρησιακή δομή. 
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Συνεπώς, εκτιμούμε ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις ακολουθούν μια μιμητική 

συμπεριφορά όταν επιλέγουν μέθοδο εισόδου. Είναι πιθανόν να επιλέξουν τη μέθοδο 

εισόδου που υιοθετείται πιο συχνά από τους ανταγωνιστές της ίδιας χώρας (δηλαδή 

της χώρας καταγωγής). Σημαντικά εμπειρικά στοιχεία έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις 

μιμούνται τις πρακτικές που υιοθετούνται από πολλές επιχειρήσεις, το οποίο ορίζεται 

ως μίμηση που βασίζεται στη συχνότητα (frequency-based imitation) και ότι 

μιμούνται επιχειρήσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος και το 

κύρος της επιχείρησης, που ορίζεται ως μίμηση με βάση τα χαρακτηριστικά [(trait-

based imitation) (Amburgey & Miner,1992; Haunschild & Miner, 1997; Haveman, 

1993; Korn & Baum, 1999)]. Συνεπώς, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θα 

χρησιμοποιήσουν μια προσέγγιση τύπου “follow the leader”(ακολουθούν τον ηγέτη 

στον κλάδο) και θα υιοθετήσουν την κυρίαρχη επιλογή εισόδου που επιλέγεται από 

τους εν ενεργεία ανταγωνιστές της χώρας τους στην ίδια χώρα υποδοχής. 

5.7.3.2. Εσωτερική μίμηση – Ιστορικός Κανόνας  

Η πολυεθνική επιχείρηση από μόνη της αποτελεί ένα μικροθεσμικό περιβάλλον στο 

οποίο η επιχειρησιακή πληροφόρηση και οι πρακτικές μεταφέρονται μεταξύ της 

μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της και μεταξύ των θυγατρικών της. Οι 

επιχειρησιακές πρακτικές, όταν θεσμοποιηθούν, γίνονται τελετουργικά 

τεχνουργήματα (Meyer & Rowan, 1977). Οι συνηθισμένοι τρόποι συμπεριφοράς 

μπορεί να παρακάμψουν την συνειδητή γνώση εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις 

(Oliver, 1996). Όπως η εξωτερική αξιοπιστία, η εσωτερική αξιοπιστία μπορεί επίσης 

να μεταφερθεί κάθετα μεταξύ μιας μητρικής και των θυγατρικών της και οριζόντια 

μεταξύ διαφορετικών θυγατρικών (Kostova & Zaheer 1999). Αν μια θυγατρική 

πετύχει υψηλή αξιοπιστία σε μια συγκεκριμένη χώρα υποδοχής, η μητρική θα 

ενσωματώσει αυτήν την πετυχημένη εμπειρία στη γνωστική δομή της πολυεθνικής 

συνολικά. Συνεπώς, οι θυγατρικές στην ίδια χώρα υποδοχής είναι πιθανόν να 

υιοθετήσουν τις ίδιες επιχειρηματικές πρακτικές. Για παράδειγμα, με βάση μια 

έρευνα πάνω στις Ιαπωνικές επιχειρήσεις, οι Padmanabhan and Cho (1999) βρήκαν 

ότι οι επιχειρήσεις έχουν την τάση να επιλέγουν δομές ιδιοκτησίας και μεθόδους 

ίδρυσης με βάση τις εμπειρίες τους με παρόμοιες αποφάσεις του παρελθόντος. 

Επιπλέον, ιστορικά γεγονότα “υπεισέρχονται στο παιχνίδι”. Ο North (1990) 

υποστηρίζει ότι οι θεσμοί διαμορφώνονται από ιστορικούς παράγοντες οι οποίοι 

περιορίζουν το εύρος των επιλογών που είναι ανοιχτό σε εκείνους που λαμβάνουν 
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αποφάσεις. Επιπλέον, η επιχειρησιακή βιβλιογραφία (Romanelli & Tushman, 1986) 

ορίζει ότι οι αποδοτικές επιχειρήσεις καθιερώνουν αποδεδειγμένα σχέδια ώστε να 

απομακρύνεται η πιθανότητα κάθε αλλαγής. Οι επιχειρήσεις θα συμμορφωθούν με 

μια παλαιότερη καθιερωμένη μέθοδο και η σειρά της λήψης αποφάσεων θα 

θεσμοποιηθεί ως επιχειρησιακή πρακτική (Romanelli & Tushman, 1986; Tallman & 

Shenkar, 1994). Συνδυάζοντας τις θεωρίες των επιχειρησιακών συνηθειών και 

ικανοτήτων με τις θεωρίες της διοίκησης της γνωστικής λειτουργίας, οι Amburgey 

and Miner (1992) έδειξαν εμπειρικά ότι προέκυπτε επαναλαμβανόμενη δυναμική 

κατά τη συγχώνευση. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις επαναλαμβάνουν αυτό που 

έκαναν στο παρελθόν. Άρα, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

θα ακολουθήσουν τη μέθοδο εισόδου που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο στην ίδια 

χώρα υποδοχής στο παρελθόν. 

5.8. Σύνοψη Κεφαλαίου 

Στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται οι σημαντικότεροι εξωτερικοί παράγοντες που 

έχει βρεθεί ότι επηρεάζουν την απόφαση της επιχείρησης όσο αφορά την επιλογή 

ανάμεσα σε θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας και διεθνούς κοινοπραξίας 

Συγκεκριμένα, εξετάζονται όλοι οι παράγοντες που αφορούν το γενικότερο 

περιβάλλον της χώρας υποδοχής, όπως είναι η κοινωνικοοικονομική της κατάσταση 

καθώς και η κουλτούρα των ενδιαφερόμενων χωρών. Στη συνέχεια, αναλύεται η 

θεσμική θεωρία σε σχέση με την επιλογή ανάμεσα σε θυγατρική αποκλειστικής 

ιδιοκτησίας και κοινοπραξίας, η οποία έχει ως βάση την αξιοπιστία που θα πρέπει να 

δομήσει μια επιχείρηση στη χώρα υποδοχής. 
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Τελικά Συμπεράσματα    

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες έρευνες διεξάγονται πάνω στην επιλογή 

μεθόδου διεθνοποίησης που αφορά κυρίως την ίδρυση αυτόνομης θυγατρικής 

εταιρείας και τις συνεταιριστικές μεθόδους, όπως είναι η κοινοπραξία. Η επιρροή της 

παγκοσμιοποίησης στη ζωή των επιχειρήσεων έχει καταστήσει τη διεθνοποίηση 

επιτακτική ανάγκη για όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να είναι βιώσιμες και 

κερδοφόρες στον κλάδο τους. Η εξωστρέφεια είναι μια χρονοβόρα και πολύπλοκη 

διαδικασία που απαιτεί μεγάλες οικονομικές θυσίες, επιμονή και σωστή 

πληροφόρηση. Οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις στρέφονται στη διεθνή 

αγορά είναι πολλοί. Μέσω της επέκτασής τους στις διεθνείς αγορές, οι επιχειρήσεις 

έχουν την δυνατότητα να πετύχουν οικονομίες κλίμακας, να αποκτήσουν φήμη, να 

έχουν πρόσβαση σε προηγμένη τεχνολογία και να αποκτούν τεχνογνωσία, να έχουν 

πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφοριών που αφορούν νέα προϊόντα, νέες αγορές, 

διεθνείς εξελίξεις, να αποκτούν πρώτες ύλες, παραγωγικούς συντελεστές και 

ενδιάμεσα προϊόντα σε πολύ χαμηλότερες τιμές, λόγω του εκτεταμένου δικτύου 

πληροφόρησης στο οποίο έχουν πρόσβαση. Όλα τα παραπάνω συνεπάγονται την 

επίτευξη μεγάλων κερδών για τις επιχειρήσεις καθώς και την ταχεία ανάπτυξή τους, 

τα οποία δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν με την απλή δραστηριοποίησή τους στην 

εσωτερική αγορά.  

Ένα σημαντικό ζήτημα στο οποίο καλούνται να δώσουν λύση οι επιχειρήσεις που 

επιθυμούν την επέκτασή τους σε νέες διεθνείς αγορές αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο 

θα εισέλθουν σε αυτές, δεδομένου ότι οι αγορές είναι διαφορετικές μεταξύ τους, 

έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και η μέθοδος δεν γίνεται να είναι πάντα η ίδια. Με 

άλλα λόγια, η επιλογή μεθόδου διεθνοποίησης είναι μια από τις κρισιμότερες 

αποφάσεις που καλείται να λάβει μια επιχείρηση, καθώς αποτελεί μια απόφαση που 

δύσκολα αλλάζει και απαιτεί μεγάλα οικονομικά κεφάλαια. Παρά τα πιθανά 

πλεονεκτήματα, πάντα υπάρχει μια αμφιβολία αναφορικά με τη μέθοδο εισόδου στις 

διεθνείς αγορές και το σχετικό ποσό που επιθυμεί η πολυεθνική εταιρεία να 

δαπανήσει για αυτή. Η διαδικασία της διεθνοποίησης αντιπροσωπεύει μια από τις πιο 

σπουδαίες τάσεις που επιταχύνουν τη ραγδαία ανάπτυξη των παγκόσμιων 

συνεργατικών στρατηγικών, γι’ αυτό οι εταιρείες που επιθυμούν να διεθνοποιηθούν 

πρέπει να αποφασίσουν ποια μέθοδο θα χρησιμοποιήσουν για να εισέλθουν σε νέες 

αγορές κάνοντας παράλληλα την καλύτερη δυνατή χρήση των ανεπαρκών πόρων που 
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διαθέτουν. Παρά το γεγονός ότι η απόφαση για την καταλληλότερη μέθοδο εισόδου 

έχει εξεταστεί εκτενέστατα στη βιβλιογραφία με πολυάριθμα θεωρητικά και 

εμπειρικά άρθρα, οι καθοριστικοί παράγοντές της παραμένουν διφορούμενοι. Στη 

συγκεκριμένη εργασία αναλύσαμε τους παράγοντες επιλογής ανάμεσα σε θυγατρική 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας και κοινοπραξία, καθώς αποτελούν τις μεθόδους που 

συνδέονται με το μεγαλύτερο κόστος και ρίσκο σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους 

διεθνοποίησης.  

Όσον αφορά τους παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, 

πολλές εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ τρεχουσών και 

παλαιότερων μεθόδων εισόδου στις διεθνείς αγορές. Με άλλα λόγια, αν μια 

επιχείρηση είχε επιλέξει θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας σε παλαιότερο χρονικό 

σημείο, αυξάνεται η πιθανότητα να επιλεχθεί η ίδια μέθοδος την τρέχουσα περίοδο. 

Όμως υπάρχουν ευρήματα που δείχνουν ότι ο βαθμός αυτής της εξάρτησης μειώνεται 

αν η μέθοδος εισόδου της προηγούμενης περιόδου δεν απέδιδε καλά αποτελέσματα 

στην μητρική εταιρεία. Επιπλέον, βάσει άλλων μελετών, υπάρχει ισχυρή σύνδεση 

μεταξύ της απόδοσης της μεθόδου και της μελλοντικής επιλογής, κάτι που φαίνεται 

να είναι λογικό.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που εισέρχονται σε μια νέα αγορά 

έρχονται αντιμέτωπες με πολλά προβλήματα και σίγουρα μειονεκτούν σε σχέση με 

τις ντόπιες επιχειρήσεις όσον αφορά το ζήτημα της γνώσης των χαρακτηριστικών της 

αγοράς και της πρόσβασης σε αυτήν. Αυτή η γνώση δεν είναι διαδεδομένη και η 

απόκτησή της δυσκολεύει την επιχείρηση που επιθυμεί να εισέλθει στην αγορά αυτή, 

γι’ αυτό σε αρχικό στάδιο ίσως επιλέξει να συνεργαστεί μαζί της μέσω μιας 

κοινοπραξίας προκειμένου να μάθει την αγορά και τα μυστικά της. Σε επόμενο 

στάδιο, κατά το οποίο η επιχείρηση θα έχει συσσωρεύσει γνώση και εμπειρία πάνω 

στην τοπική αγορά και δεν θα εξαρτάται πλέον από την εταιρεία-συνέταιρο, θα είναι 

σε θέση να έχει τον πλήρη έλεγχο μιας νέας θυγατρικής εταιρείας. Παρόλα αυτά, κάτι 

τέτοιο είναι αρκετά δύσκολο να συμβεί με τις μικρές και άπειρες επιχειρήσεις, οι 

οποίες ακόμα και να συσσωρεύσουν γνώση και εμπειρία πάνω στην αγορά, δεν είναι 

ικανές να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες που θα απαιτούν υψηλό έλεγχο και 

κατάλληλη αξιολόγηση των εισροών και πιθανότατα θα διαπράξουν αρκετά λάθη που 

θα μειώσουν την αποδοτικότητα. Συνεπώς, οι μέθοδοι χαμηλού ελέγχου, όπως οι 

κοινοπραξίες, είναι πιο ελκυστικές για τις άπειρες πολυεθνικές που δεν μπορούν να 

διαχειριστούν μια δομή θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας αποτελεσματικά. 
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Επιπλέον, οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να διαθέσουν λιγότερους παραγωγικούς 

πόρους, όπως διοικητικές ικανότητες, ανθρώπινους ή χρηματοοικονομικούς πόρους 

και έχουν περιορισμένα συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία. Εκτίθενται επίσης 

σε μεγαλύτερο κίνδυνο και αβεβαιότητα, καθώς η αποτυχία μιας ξένης επένδυσης θα 

μπορούσε να οδηγήσει ολόκληρη την επιχείρηση ακόμα και σε χρεωκοπία. Αυτές οι 

αδυναμίες ενθαρρύνουν τις μικρές πολυεθνικές να προχωρήσουν σε συμφωνίες 

κοινοπραξίας με ντόπιες επιχειρήσεις που έχουν στενή σχέση με το τοπικό 

περιβάλλον και έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε κανάλια πληροφοριών και 

επενδυτικά αγαθά. Επίσης, οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις με μεγάλα 

παγκόσμια δίκτυα είναι ευκολότερο να πετύχουν οικονομίες κλίμακας από ότι οι 

μικρές. Οι παγκόσμιες στρατηγικές μπορούν να προκαλέσουν μεγιστοποίηση των 

παγκόσμιων κερδών από τις πολυεθνικές εταιρείες, σε αντιδιαστολή με τη 

μεγιστοποίηση του τοπικού εγχώριου κέρδους από τους συνεταίρους τους 

(κοινοπραξία). Άρα, οι θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας θα είναι η 

προτιμώμενη μέθοδος εισόδου για τις μεγάλες πολυεθνικές που τείνουν να έχουν 

σύγκρουση στόχων με τις τοπικές επιχειρήσεις. Για να χαρακτηρίσουμε μια 

επιχείρηση ως “μεγάλη” λαμβάνουμε υπόψη τις διεθνείς δραστηριότητές της, τον 

συνολικό αριθμό των εργαζομένων της καθώς και τις συνολικές πωλήσεις. Αυτές οι 

επιχειρήσεις κατέχουν υψηλότερες τεχνολογικές δυνατότητες, οι οποίες μεταφέρονται 

απευθείας από τη μητρική, πουλάνε λιγότερα προϊόντα στην τοπική αγορά και 

αποκτούν περισσότερες πρώτες ύλες από τις μητρικές τους. Επίσης, πετυχαίνουν μια 

κάθετη ολοκλήρωση με τη θυγατρική τους, λειτουργούν σε κλάδους που δεν είναι 

εντάσεως πόρων και έχουν περισσότερες διασυνδέσεις. Σημαντικό είναι και το 

μέγεθος της επένδυσης που επιθυμεί να πραγματοποιήσει η επιχείρηση. Μια μεγάλη 

επένδυση συνδέεται με υψηλούς κινδύνους και αποδόσεις και απαιτεί την ικανότητα 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων να διασφαλίζουν χρηματοοικονομικούς πόρους. Όταν 

το μέγεθος της θυγατρικής που σχετίζεται με τη μητρική είναι μεγάλο, οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις δεσμεύουν περισσότερους πόρους για τις ντόπιες θυγατρικές, άρα θα 

έχουν μεγαλύτερα κίνητρα να επιλέξουν θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας με 

στενό έλεγχο, επειδή η απόδοση της θυγατρικής έχει σημαντικότερες επιδράσεις στη 

συνολική απόδοση της επιχείρησης. 

Η διεθνής βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί αρκετά με τις τεχνολογικές δυνατότητες και 

τους πόρους της θυγατρικής εταιρείας, καθώς αποτελεί έναν παράγοντα που 

επηρεάζει κατά πολύ την επιλογή ανάμεσα σε θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας 
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και κοινοπραξίας. Οι πολυεθνικές με υψηλές ικανότητες έρευνας και ανάπτυξης 

μεταφέρουν αποκλειστική τεχνολογία προϊόντων ή διαδικασιών των θυγατρικών τους 

και είναι επόμενο να προτιμούν πλήρη έλεγχο αυτών. Αυτό συμβαίνει γιατί από τη 

μια πλευρά είναι δύσκολο να αποκτήσουν μια εύλογη απόδοση για την τεχνολογία 

που εισφέρεται από τη μητρική στην κοινοπραξία και από την άλλη υπάρχει ο φόβος 

διαρροής της αποκλειστικής τεχνολογίας πέρα από την κοινοπραξία και η απώλεια 

του τεχνολογικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών τους. Από την άλλη, η 

κοινοπραξία θα είναι κατάλληλη για μια πολυεθνική, της οποίας η τεχνολογία της 

θυγατρικής ανατίθεται σε τρίτους και μάλιστα η θυγατρική μπορεί να επωφεληθεί 

από την ευκαιρία μάθησης μέσω της συνεργασίας και της μεταφοράς γνώσης στο 

εσωτερικό της επιχείρησης. 

Επιπλέον, όταν τα προϊόντα των ξένων θυγατρικών πωλούνται στην τοπική αγορά, 

και δεν εξάγονται σε άλλες χώρες, οι πολυεθνικές θα επιδιώξουν να αποκτήσουν 

μεγαλύτερη γνώση για την τοπική αγορά προκειμένου να αντιμετωπίσουν την 

αβεβαιότητα στην αγορά των προϊόντων, όπως τις μη αναμενόμενες αλλαγές στις 

απαιτήσεις των προϊόντων και τις προτιμήσεις των πελατών καθώς και τη 

διαθεσιμότητα υποκατάστατων ή συμπληρωματικών προϊόντων, γνώση που μπορεί 

να αποκτηθεί εύκολα μέσω της δημιουργίας κοινοπραξίας με ντόπιους εταίρους. Γι’ 

αυτό, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις τείνουν να επιλέξουν κοινοπραξίες αν οι 

θυγατρικές τους έχουν πωλήσεις κυρίως στην τοπική αγορά. Πέρα από αυτό, η 

εξαγωγή των προϊόντων της θυγατρικής μπορεί να ανταγωνιστεί τις πωλήσεις της 

μητρικής εντός της χώρας ή σε τρίτες χώρες και να προκαλέσει διαμάχες μεταξύ της 

παγκόσμιας και τοπικής μεγιστοποίησης του κέρδους που επιδιώκουν οι πολυεθνικές 

και οι εταίροι τους αντίστοιχα. Επίσης, η “απτή” φύση των προϊόντων για τις 

κατασκευαστικές πολυεθνικές τις καθιστά ευάλωτες στις αποκλίσεις στην ποιότητα, 

την ποσότητα και τη χρονική στιγμή των πρώτων υλών και των ενδιάμεσων εισροών, 

γι’ αυτό όταν οι θυγατρικές προμηθεύονται πρώτες ύλες από ντόπιους προμηθευτές, η 

αβεβαιότητα που υπάρχει σε τέτοιες συναλλαγές θα παρακινήσει τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις να σχηματίσουν κοινοπραξίες ώστε να βασίζονται σε ντόπιους εταίρους 

που φέρουν αξιόπιστη και συνεχή προμήθεια πρώτων υλών ή έχουν αναπτύξει δίκτυα 

εξωτερικών προμηθευτών. Προφανώς, αν οι πρώτες ύλες των θυγατρικών παρέχονται 

απευθείας από τις μητρικές επιχειρήσεις, η πολυεθνική μάλλον θα επιλέξει την 

ίδρυση θυγατρικής εταιρείας. 
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Επίσης, οι πολυεθνικές είναι πιθανότερο να συμμαχήσουν με τοπικούς εταίρους αν τα 

προϊόντα είναι τύπου εντάσεως πόρων που καθιστούν την ξένη χώρα ελκυστική ως 

τοποθεσία άμεσης επένδυσης. Αυτό ισχύει για κλάδους στους οποίους η ντόπια 

ολοκλήρωση προς τα πίσω σε φυσικούς πόρους είναι σημαντική. Η τάση για 

κοινοπραξία στους κλάδους εντάσεως πόρων μπορεί να συμβαίνει λόγω του ότι οι 

ντόπιες επιχειρήσεις έχουν αποκλειστική ή προνομιακή πρόσβαση στην εγχώρια 

προμήθεια αγροτικών ή ορυκτών πόρων που μπορούν να οδηγήσουν σε κάθετη 

ολοκλήρωση με την επεξεργασία και λόγω του ότι μπορεί να μην υπάρχουν 

ανταγωνιστικές αγορές που λειτουργούν σωστά για αυτούς τους πόρους επειδή οι 

τοπικοί θεσμοί, οι επιχειρηματικοί κανόνες και οι κυβερνητικές πολιτικές 

αποθαρρύνουν ή απαγορεύουν στις θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας να 

επενδύουν σε κλάδους εντάσεως πόρων, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες οικονομίες. 

Σημαντικός παράγοντας θεωρείται και το κοινωνικό δίκτυο της επιχείρησης που θέλει 

να ιδρύσει μια θυγατρική. Μελέτες έχουν δείξει ότι όσο πιο ισχυρές είναι οι 

κοινωνικές σχέσεις και η γνωριμία με άτομα και εργαζόμενους στη χώρα υποδοχής, 

τόσο μεγαλύτερο είναι το ενδεχόμενο ίδρυσης θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας, 

λόγω της υποστήριξης και της βοήθειας που θα λαμβάνει τόσο ως προς την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων και των εμποδίων αλλά και ως προς τις προμήθειες 

πρώτων υλών, την εύρεση πελατών κοκ. 

Όσο αφορά τους εξωτερικούς παράγοντες, η πολιτισμική απόσταση είναι η 

μεταβλητή που έχει διερευνηθεί συχνότερα ως παράγοντας που επηρεάζει την 

επιλογή της στρατηγικής εισόδου. Η επίδραση της πολιτισμικότητας μεταξύ της 

χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής όσον αφορά την επιλογή της στρατηγικής 

εισόδου είναι διφορούμενη. Μια άποψη αναφέρει πως η τάση για μια συνεταιριστική 

στρατηγική εισόδου αυξάνεται σε σχέση με την απόσταση της πολιτισμικότητας των 

δύο χωρών (προέλευσης και υποδοχής). Η μεταφορά της οργανωσιακής δομής της 

εταιρείας σε μια ξένη χώρα με διαφορετική κουλτούρα είναι δύσκολη και ενέχει 

υψηλό κόστος εκμάθησης στο νέο περιβάλλον. Έτσι, η μια επιλογή είναι οι εταιρείες 

να επιλέξουν να συνεργαστούν με κάποια τοπική εταιρεία, ώστε να έχουν πρόσβαση 

στην πολιτισμικότητα του συνέταιρου. Μια άλλη επιλογή είναι η εξαγορά μιας 

τοπικής εταιρείας. Αυτή η επιλογή πιθανόν να είναι λιγότερο αποτελεσματική αν η 

διαφορά πολιτισμικότητας είναι μεγάλη, γιατί υπάρχει υψηλό κόστος ενσωμάτωσης. 

Επίσης είναι αρκετά πιθανό η αποκτηθείσα εταιρεία να αντιστέκεται σθεναρά στη 

μεταφορά γνώσης προς την εταιρεία που την εξαγόρασε. Τέλος, η μεγάλη διαφορά 
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πολιτισμικότητας αυξάνει τον κίνδυνο απώλειας πόρων της εταιρείας, ενώ μπορεί να 

υπάρξει μεγάλη επικινδυνότητα λειτουργίας σε συγκεκριμένες αγορές, γι’ αυτό η 

επιλογή της κοινοπραξίας μειώνει αυτούς τους κινδύνους. Συνεπώς, σύμφωνα με τη 

συγκεκριμένη έρευνα, η πολιτισμική απόσταση συνδέεται θετικά με τις συνεργατικές 

στρατηγικές εισόδου παρά με τις θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας, καθώς η 

διαφορά πολιτισμικότητας αντιμετωπίζεται καλύτερα με την με την επιλογή αυτή 

παρά με αυτόνομη θυγατρική εταιρεία. Παρόλα αυτά, η ικανότητα μιας εγχώριας 

εταιρείας να προσαρμοστεί και να αφομοιώσει τις γνώσεις, τις θέσεις και τη 

κουλτούρα της μητρικής εταιρείας μπορεί να είναι μικρότερη σε περιοχές με μεγάλη 

διαφορά πολιτισμικότητας. Από αυτήν την οπτική, μια εταιρεία ενδέχεται να 

προτιμήσει να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με αυτή σε μια 

πολιτιστικά απόμακρη χώρα με έναν εσωτερικό τρόπο. Η διεθνοποίηση επιτρέπει τη 

μεταφορά άλλων πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με την εταιρεία (για παράδειγμα, 

φήμη ή κρυφή γνώση) πιο αποτελεσματικά, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην 

εξισορρόπηση του εμποδίου της μη εντοπιότητας που προκύπτει από την πολιτισμική 

διαφοροποίηση. Από την οπτική του κόστους συναλλαγών, η πολιτισμική απόσταση 

αυξάνει την ασυμμετρία των πληροφοριών και συνεπώς οδηγεί σε αυξημένο κόστος 

παρακολούθησης. Κατά συνέπεια, η αφομοίωση ξένων δραστηριοτήτων θα ήταν 

περισσότερο  αποτελεσματική και οι μεγάλες πολιτισμικές διαφορές ίσως οδηγούσαν 

στην επιθυμία άσκησης μεγαλύτερου ελέγχου στις ξένες δραστηριότητες. Ένα ακόμη 

επιχείρημα υποστηρίζει πως ο συνεταιρισμός με τοπικούς συνεργάτες θα ενέπλεκε 

διπλή αφομοίωση μέσω της οποίας η εταιρεία που αναπτύσσεται στο εξωτερικό θα 

έπρεπε να αντιμετωπίσει την ξένη κουλτούρα των πελατών, καθώς και τη 

διαφορετική συνεταιριστική κουλτούρα του εταίρου της, εντείνοντας έτσι την 

πολυπλοκότητα. Δηλαδή οι θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας χρησιμοποιούνται 

για την αποφυγή αυτής της πολυπλοκότητας σε περιπτώσεις μεγάλης πολιτισμικής 

απόστασης. Με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα η διαφορά πολιτισμικότητας 

αντιμετωπίζεται καλύτερα με την επιλογή της αυτόνομης θυγατρικής εταιρείας παρά 

με την επιλογή της κοινοπραξίας με μια ντόπια επιχείρηση.  

Η ελκυστικότητα μιας ξένης αγοράς παίζει, ίσως, τον σημαντικότερο ρόλο στην 

επιλογή της στρατηγικής εισόδου που θα ακολουθήσει μια επιχείρηση. Συνήθως, οι 

επιχειρήσεις εισέρχονται σε ελκυστικές αγορές μέσω θυγατρικών αποκλειστικής 

ιδιοκτησίας, αφού μακροπρόθεσμα αυτή η επιλογή θα δώσει μεγαλύτερο 

μακροπρόθεσμο κέρδος και οι επιχειρήσεις αναμένεται να χρησιμοποιούν την κάθετη 
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ολοκλήρωση, ώστε να επωφεληθούν από τις οικονομίες κλίμακας και να 

εξασφαλίσουν μια μακροχρόνια παρουσία στην αγορά.  

Η αβεβαιότητα της χώρας υποδοχής δημιουργεί μια κατάσταση στην οποία η αξία 

μιας επενδυτικής ευκαιρίας δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια, με αποτέλεσμα η 

πιο ενδεδειγμένη επιλογή σε αυτή την περίπτωση είναι αυτής της στρατηγικής 

εισόδου με συνεργασία. Αυτή η αβεβαιότητα μπορεί να οδηγήσει σε μια δέσμευση 

πόρων στην ξένη χώρα και, ως εκ τούτου, σε μια συνεργατική στρατηγική εισόδου, η 

οποία όμως ίσως συνεπάγεται τη καιροσκοπική συμπεριφορά του εταίρου. Ο 

κυριότερος δείκτης της αβεβαιότητας θεωρείται ο κίνδυνος χώρας. Η επικινδυνότητα 

της χώρας υποδοχής αναφέρεται στην πιθανότητα οι αλλαγές στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον να μειώσουν την κερδοφορία της επιχειρηματικής δραστηριότητας εκεί. 

Αυτές οι αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τα λειτουργικά κέρδη και την 

αξία των περιουσιακών στοιχείων και να προκαλέσουν την ιδιοποίηση και 

εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων των ξένων επιχειρήσεων, τον έλεγχο του 

ξένου συναλλάγματος, υψηλότερους δασμούς και διάφορα άλλα. Παρόλα αυτά, 

υπάρχει μια έρευνα που δείχνει ότι θετική σχέση μεταξύ κινδύνου χώρας και 

ιδιοκτησίας, της οποίας το δείγμα ίσως να περιλάμβανε λιγότερο ριψοκίνδυνες χώρες. 

Ασαφής παραμένει και η επίδραση της αβεβαιότητας της ζήτησης. Οι απρόβλεπτες 

διακυμάνσεις της ζήτησης αυξάνουν την εξωτερική αβεβαιότητα και έτσι οι εταιρείες 

επιλέγουν έναν πιο ευέλικτο τρόπο εισόδου προκειμένου να μειωθεί ο λειτουργικός 

κίνδυνος. Όταν η ζήτηση δεν είναι σταθερή, μια επιχείρηση μπορεί να μην είναι 

διατεθειμένη να επενδύσει σημαντικούς πόρους στη χώρα, γιατί είναι δύσκολο να 

δικαιολογηθούν τα πάγια έξοδα που συνδέονται με την καθετοποίηση των 

δραστηριοτήτων της, με αποτέλεσμα να επιλέξει τη συνεργασία με μια ντόπια 

επιχείρηση. Αυτό το πρόβλημα όμως θα μπορούσε να λυθεί αν υπάρχει μια 

συνεργαζόμενη εταιρεία στη χώρα υποδοχής που θα μπορούσε να αναλάβει την 

ικανοποίηση της ζήτηση των πελατών της μέσω της δικής της παραγωγής και έτσι θα 

μπορούσε να διανέμει το σταθερό κόστος σε μεγαλύτερο όγκο παραγωγής και να 

αντισταθμίσει τις διακυμάνσεις της ζήτησης. Γενικά, η μεταβλητότητα της ζήτησης 

δεν φαίνεται να είναι ισχυρός παράγοντας για την επιλογή της στρατηγικής εισόδου 

και δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα. 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιλογής ανάμεσα στις δύο στρατηγικές 

εισόδου που μελετάμε είναι το νομικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής. Σε πολλές χώρες 

υπάρχουν νόμοι που απαγορεύουν την ίδρυση θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας 
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καθώς και τις εισαγωγές, ενώ σε άλλες υπάρχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τους 

αρμόδιους φορείς που στην ουσία αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από το να ιδρύσουν 

επιχείρηση εκεί. Άρα οι νομικοί περιορισμοί σχετίζονται θετικά με τις συνεργατικές 

στρατηγικές εισόδου παρά με τις θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Από την 

άλλη, υπάρχουν χώρες οι οποίες προσελκύουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις και 

διευκολύνουν τις λειτουργίες στην αγορά. Το γεγονός αυτό καθιστά τις θυγατρικές 

αποκλειστικής ιδιοκτησίας σε αυτή τη χώρα πιο ελκυστικές. Επιπλέον, μια επίδραση 

του ανοίγματος της χώρας υποδοχής στις ξένες επενδύσεις στην επιλογή στρατηγικής 

εισόδου βασίζεται στη υπόθεση “follow-the-client”. Στις χώρες που οι οικονομίες 

τους είναι πιο ανοικτές σε διεθνείς επενδύσεις, είναι πιθανό να υπάρξει ένα 

υψηλότερο ποσοστό εταιριών από τη χώρα προέλευσης της επιχείρησης. Αυτές ίσως 

να προτιμούν την αγορά από μια γνωστή εταιρεία και από έναν μακροπρόθεσμο 

προμηθευτή που είναι πιο πιθανό να προέρχονται από τη δική τους πατρίδα. Το 

γεγονός αυτό καθιστά την πλήρη κυριότητα σε αυτή τη χώρα περισσότερο ελκυστική. 

Το επίπεδο του ανταγωνισμού φαίνεται να είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

επιρροής σχετικά με την επιλογή μεθόδου. Ο έντονος ανταγωνισμός συνεπάγεται 

μοίρασμα της πίτας της αγοράς, χαμηλότερες τιμές και κατά συνέπεια μικρότερη 

κερδοφορία, γεγονός που με τη σειρά του καθιστά ασύμφορη την ίδρυση θυγατρικής 

και ευνοεί περισσότερο τον συνεταιρισμό με μια τοπική επιχείρηση. Αντίστοιχα, ο 

μικρός ανταγωνισμός στη χώρα υποδοχής οδηγεί τις εταιρείες στο να προτιμούν 

ιεραρχικούς τρόπους εισόδου και επομένως επιλέγονται θυγατρικές αποκλειστικής 

ιδιοκτησίας. 

Τέλος, ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έχουν την τάση να 

μιμούνται όμοιες επιχειρήσεις και να ακολουθούν τα βήματα που ακολούθησαν 

εκείνες, παρατηρώντας τη συνολική απόδοσή τους και συμπεραίνοντας αυθαίρετα 

την απόδοση των δικών τους επιχειρησιακών σχεδίων. Αν και το να ακολουθούν την 

κυρίαρχη μέθοδο μπορεί να μην εγγυάται απαραίτητα τη μεγαλύτερη απόδοση, οι 

επιχειρήσεις μπορούν τουλάχιστον να αποκτήσουν γνωστική αξιοπιστία όταν 

λαμβάνουν αποφάσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Επιπλέον, σημαντικό είναι το 

γεγονός ότι οι τοπικοί φορείς αντιμετωπίζουν τις νέες επιχειρήσεις με βάση τις παλιές 

αντίστοιχες. Όταν οι ντόπιοι αξιολογούν την αξιοπιστία μιας συγκεκριμένης ξένης 

θυγατρικής, μπορεί να ανατρέξουν στην αξιοπιστία άλλων που ανήκουν στην ίδια 

γνωστική κατηγορία, για παράδειγμα, σε ξένες θυγατρικές του ίδιου κλάδου ή της 

ίδιας χώρας. Συνεπώς, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις ακολουθούν μια μιμητική 
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συμπεριφορά όταν επιλέγουν μέθοδο εισόδου. Είναι πιθανόν να επιλέξουν τη μέθοδο 

εισόδου που υιοθετείται πιο συχνά από τους ανταγωνιστές της ίδιας χώρας (δηλαδή 

της χώρας καταγωγής).  

Προτάσεις 
 

Αρχικά, θα πρέπει να εξεταστούν περισσότερες μεταβλητές και να γίνουν 

εκτενέστερες έρευνες σε διάφορα περιβάλλοντα με ποικίλα οικονομικά, πολιτικά και 

πολιτισμικά περιβάλλοντα, προκειμένου να δοθούν πιο σαφείς εξηγήσεις για την 

επιλογή μεθόδου εισόδου. Επιπλέον, είναι προφανές ότι η περίπλοκη απόφαση της 

στρατηγικής εισόδου δεν μπορεί να εξηγηθεί ούτε από ξεχωριστές μεταβλητές ούτε 

από ομάδες μεταβλητών που βασίζονται σε μια ενιαία θεωρία. Συνεπώς, η 

μελλοντική έρευνα θα πρέπει να διερευνήσει τη συνδυαστική επίδραση των 

διαφόρων μεταβλητών που βασίζονται σε ένα πλαίσιο πολλών θεωριών. 

Επιπλέον, ενδιαφέρον φαίνεται να υπάρχει στις συμπεριφορικές και “ψυχολογικές” 

θεωρίες, καθώς φαίνεται πως παράγοντες όπως η τάση μίμησης άλλων επιχειρήσεων 

ή παλαιότερων μεθόδων και η κουλτούρα της χώρας προέλευσης είναι ισχυροί και 

μπορούν να αποτελέσουν ένα πολλά υποσχόμενο ερευνητικό ρεύμα για τις 

μελλοντικές μελέτες σχετικά με τις στρατηγικές εισόδου των επιχειρήσεων. 

Επίσης, σε μελλοντική έρευνα ίσως θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο οι 

θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας που έχουν συσταθεί μέσω εξαγοράς να 

διακρίνονται από τις θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας που έχουν συσταθεί ως 

επενδύσεις “από το μηδέν”, καθώς η δημιουργία μιας θυγατρικής από εξαγορά δεν 

προσθέτει νέα παραγωγική ικανότητα και, ως εκ τούτου, μπορεί να αντισταθεί 

λιγότερο στους κατεστημένους φορείς, σε σύγκριση με την εγκατάσταση μιας 

θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας “από το μηδέν”. 

Τέλος, ενδιαφέρον υπάρχει στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την 

επιλογή της στρατηγικής εισόδου των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, πεδίο που 

έχει ερευνηθεί εν μέρει, αλλά όχι επαρκώς ώστε να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα. 
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