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Σύνοψη 

 
Η απόφαση μιας επιχείρησης να καθετοποιηθεί ή να κάνει outsourcing μιας 

δραστηριότητας αντιπροσωπεύει μια από τις πιο περίπλοκες αποφάσεις που πρέπει να 

πάρουν οι μάνατζερ μιας επιχείρησης. Πρόκειται για δυο τύπους οργανωτικής μορφής. 

Το outsourcing είναι η ανάθεση μιας δραστηριότητας σε εξειδικευμένο εξωτερικό 

συνεργάτη, ενώ η καθετοποίηση αναφέρεται στην απορρόφηση, είτε των προμηθευτών, 

είτε των καναλιών διανομής. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα των δυο μεθόδων και αντιπαρατίθενται οι δυο μέθοδοι ως προς το 

ποια είναι η βέλτιστη μορφή οργάνωσης για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής 

επίδοσης της επιχείρησης. Εξετάζονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στην επιλογή 

της καλύτερης στρατηγικής και προτείνεται ένας συνδυασμός των δυο μεθόδων.  
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Κεφάλαιο: 1ο   

Στρατηγικές οργανωτικής δομής 

 
1.1 Εισαγωγή: Στρατηγικές προμηθευτικής αλυσίδας  

 
Η διαχείριση της προμηθευτικής αλυσίδας (supply-chain management) συνίσταται 

στην ενοποίηση των δραστηριοτήτων που παρέχουν πρώτες ύλες και υπηρεσίες, τις 

μετουσιώνουν σε ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα και τα διανέμουν στους πελάτες.  

 

Επειδή ένα μεγάλο ποσοστό του κόστους ενός οργανισμού καθορίζεται από τις αγορές 

πρώτων υλών και υπηρεσιών, οι σχέσεις με τους προμηθευτές συνεχώς 

ολοκληρώνονται και αποκτούν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Από κοινού προσπάθειες 

που βελτιώνουν την καινοτομία, την ταχύτητα σχεδιασμού και μειώνουν το κόστος 

είναι συνήθης. Αυτές οι προσπάθειες, όταν αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης 

στρατηγικής, μπορούν να συμβάλλουν δραματικά στην βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και των δυο συνεργατών, είτε στην σχέση προμηθευτή-

κατασκευαστή, είτε στην σχέση κατασκευαστή-διανομέα. Στα πλαίσια της 

προμηθευτικής αλυσίδας πρέπει να συντονιστούν οι μεταφορικές, οι προμηθευτές, οι 

διανομείς, οι τράπεζες, η αποθήκη, οι χρεωστικοί και πιστωτικοί λογαριασμοί, η 

μεταφορά ρευστού, οι παραγγελίες, οι προβλέψεις και η παραγωγή. Ο στόχος είναι να 

δημιουργηθεί μια αλυσίδα προμηθευτών που εστιάζει στην μεγιστοποίηση της αξίας 

που φτάνει στον τελικό καταναλωτή. Ο ανταγωνισμός δεν υφίσταται πλέον μεταξύ των 

επιχειρήσεων αλλά μεταξύ των προμηθευτικών αλυσίδων, οι οποίες συχνά μάλιστα 

είναι παγκόσμιες.  

 

Ενώ οι επιχειρήσεις συνεχώς προσπαθούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους 

μέσω της εξειδίκευσης του προϊόντος, υψηλής ποιότητας, μείωσης του κόστους και 

γρήγορης  εισόδου στην αγορά, δίνουν μεγάλη έμφαση στην προμηθευτική αλυσίδα. Το 

κλειδί για μια αποτελεσματική διαχείριση της προμηθευτικής αλυσίδας είναι να κάνουν 

τους προμηθευτές συνεργάτες στην στρατηγική της επιχείρησης. Το ανταγωνιστικό 
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πλεονέκτημα μπορεί να εξαρτάται από μια στενή, μακροχρόνια, στρατηγική σχέση με 

λίγους προμηθευτές.  

 

Οι μάνατζερ πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η προμηθευτική αλυσίδα υποστηρίζει την 

στρατηγική της επιχείρησης. Οι δραστηριότητες της προμηθευτικής αλυσίδας 

επηρεάζουν τομείς όπως τα λογιστικά, τα χρηματοοικονομικά, το μάρκετινγκ και την 

παραγωγή. Έτσι, η στρατηγική χαμηλού κόστους ή γρήγορης ανταπόκρισης έχουν 

διαφορετικές απαιτήσεις απ’ ότι η στρατηγική διαφοροποίησης. Για παράδειγμα, μια 

στρατηγική χαμηλού κόστους συνεπάγεται ότι οι προμηθευτές θα επιλέγονται κυρίως 

με βάση το κόστος. Αυτοί οι προμηθευτές θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζουν 

προϊόντα χαμηλού κόστους που ικανοποιούν τις προδιαγραφές, μειώνουν τα αποθέματα 

και τους χρόνους παράδοσης. Η εταιρία πρέπει να πετύχει ολοκλήρωση προς τα πάνω 

και προς τα κάτω στην προμηθευτική αλυσίδα και να αναμένει ότι η στρατηγική θα 

μεταβάλλεται για διαφορετικά προϊόντα και καθώς αυτά θα κινούνται στον κύκλο ζωής 

τους (life cycle).  

 

Όταν οι εταιρίες εισέρχονται σε αναπτυσσόμενες, παγκόσμιες αγορές, όπως η 

Ανατολική Ευρώπη, η Κίνα, Νότια Αφρική ή ακόμα και το Μεξικό, η εξάπλωση της 

προμηθευτικής τους αλυσίδας αποτελεί στρατηγική πρόκληση.  Η ποιοτική παραγωγή 

σε αυτές τις περιοχές μπορεί να αποτελεί πρόκληση, καθώς τα συστήματα διανομής 

μπορεί να είναι λιγότερο αξιόπιστα, που συνεπάγεται ότι το επίπεδο των αποθεμάτων 

θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που χρειάζεται. Επίσης, οι δασμοί και οι φόροι μπορεί να 

μπλοκάρουν τις ξένες εταιρίες, ενώ υπάρχουν σημαντικοί πολιτικοί και νομισματικοί 

κίνδυνοι.  

 

Συνεπώς, η ανάπτυξη μιας επιτυχημένης στρατηγικής για την διαχείριση της 

προμηθευτικής αλυσίδας απαιτεί πρωτοποριακό σχεδιασμό και προσεκτική έρευνα. Οι 

προμηθευτικές αλυσίδες σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον πρέπει να είναι σε θέση να 

ανταποκρίνονται στις απότομες αλλαγές όσον αφορά την διανομή ή τα μεταφορικά 

κανάλια, τους φόρους στις εισαγωγές και τις νομισματικές ισοτιμίες. Επίσης, θα πρέπει 

να μπορούν να χρησιμοποιούν τις τελευταίες τεχνολογίες στους υπολογιστές και τις 

επικοινωνίες, να προγραμματίζουν και να διαχειρίζονται την αποστολή εξαρτημάτων 
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και τελικών προϊόντων. Τέλος, θα πρέπει να είναι σε θέση να επανδρώνουν τις 

εγκαταστάσεις τους με ντόπιους ειδικούς που μπορούν να χειριστούν τοπικά ήθη και 

πολιτικά ζητήματα. Έτσι, για παράδειγμα, τα McDonald οργάνωναν έξι χρόνια 

νωρίτερα την παγκόσμια προμηθευτική αλυσίδα προτού ανοίξουν εστιατόρια στην 

Ρωσία.  

 

Η προμηθευτική αλυσίδα συγκεντρώνει τόσο μεγάλη προσοχή γιατί αποτελεί ένα 

σημαντικό κομμάτι της εταιρικής στρατηγικής και την πιο ακριβή δραστηριότητα στις 

περισσότερες επιχειρήσεις. Τόσο για τα προϊόντα, όσο και για τις υπηρεσίες, το κόστος 

της προμηθευτικής αλυσίδας, ως ποσοστό των πωλήσεων είναι συνήθως πολύ 

σημαντικό. Γι’ αυτό και μια αποτελεσματικά στρατηγική είναι ζωτικής σημασίας. Η 

προμηθευτική αλυσίδα προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία να μειωθούν τα κόστη και να 

αυξηθεί το περιθώριο συνεισφοράς.  

 

Για να αποκτηθούν πρώτες ύλες και υπηρεσίες από εξωτερικές πηγές η εταιρία πρέπει 

να αποφασίσει ποιά στρατηγική προμηθευτικής αλυσίδας (supply-chain strategy) θα 

ακολουθήσει. Οι στρατηγικές αυτές είναι οι παρακάτω: 

 

 Πολλοί Προμηθευτές  

Είναι μια κοινή στρατηγική για προϊόντα, όπου οι προμηθευτές ανταγωνίζονται 

μεταξύ τους για το ποιος θα κάνει την καλύτερη προσφορά. Στόχος δεν είναι μια 

μακροχρόνια σχέση συνεργασίας κα αμοιβαίας αφοσίωσης, αλλά όσο το 

δυνατόν καλύτερη ποιότητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, στην χαμηλότερη 

τιμή.  

 Λίγοι Προμηθευτές  

Η στρατηγική αυτή συνεπάγεται ότι η επιχείρηση δεν ενδιαφέρεται πλέον μόνο 

για το χαμηλό κόστος, αλλά για μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας κα 

αμοιβαίας αφοσίωσης με λίγους προμηθευτές, οι οποίοι γίνονται στρατηγικοί 

συνεργάτες. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου συνοψίζονται στις οικονομίες 

κλίμακας, την μεταφορά γνώσης, τα χαμηλότερα μεταφορικά κόστη και το 

χαμηλότερο κόστος παραγωγής και τις τεχνολογικές καινοτομίες. Στην 

κατηγορία αυτή υπάγεται και το outsourcing.  

 1100



ΚΚααγγιιάά    ΕΕλλεευυθθεερρίίαα                                                                                                                            OOuuttssoouurrcciinngg  vvss..  VVeerrttiiccaall  IInntteeggrraattiioonn 

 

 Καθετοποίηση (Vertical Integration)  

Η στρατηγική αυτή συνίσταται στην ανάπτυξη της ικανότητας ή στην εξαγορά 

των προμηθευτών ή/και των καναλιών διανομής. Τα πλεονεκτήματα της 

μεθόδου συνοψίζονται στην μείωση του κόστους, την βελτίωση της ποιότητας, 

βελτίωση των χρόνων παράδοσης, τον προγραμματισμό και την μείωση των 

αποθεμάτων.  

 Keiretsu Networks 

Πολλές ιαπωνικές κατασκευαστικές εταιρίες έχουν βρει κάτι ενδιάμεσο μεταξύ 

των λίγων προμηθευτών και της καθετοποίησης. Ο όρος keiretsu αναφέρεται 

στον εταιρικό συνασπισμό, μέρος του οποίου γίνεται ο στρατηγικός συνεργάτης. 

Τα μέλη του keiretsu αναπτύσσουν μακροχρόνια σχέση συνεργασίας, 

προσφέροντας τεχνική εξειδίκευση και ποιοτική παραγωγή.  

 Εικονικές Επιχειρήσεις (Virtual Companies) 

Πρόκειται για εταιρίες που βασίζονται σε ένα σύνολο σχέσεων με προμηθευτές 

για να προσφέρουν τις ζητούμενες υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν 

ευέλικτα όρια που τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες της αγοράς. Οι προμηθευτές προσφέρουν μια ποικιλία υπηρεσιών, 

όπως την μισθοδοσία, τις προσλήψεις, τον σχεδιασμό προϊόντων, 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξαρτήματα, διανομή κ.τ.λ.. Οι σχέσεις μπορεί να 

είναι μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες και μπορεί να συμπεριλαμβάνουν 

πραγματικές συνεργασίες ή σύναψη συμβολαίων. Η μέθοδος αυτή συνεπάγεται 

εξειδίκευση, χαμηλή επένδυση κεφαλαίου, ευελιξία και ταχύτητα (Ηeizer & 

Render, 2004).  

 

Οι παραπάνω στρατηγικές καθορίζουν την δομή της επιχείρησης και επηρεάζουν το 

σύνολο των αποφάσεων που πρέπει να παρθούν καθώς και την χρηματοοικονομική της 

επίδοση.  
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1.2 Make or Buy? 

 
Τα όρια της επιχείρησης αποτελούν πεδίο προβληματισμού εδώ και πολλές δεκαετίες 

στον τομέα της βιομηχανικής οργάνωσης και συνεπώς υπάρχει πλούτος θεωρητικών 

και εμπειρικών αναλύσεων πάνω στο αντικείμενο. Μέρος του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

(Business Planning), η απόφαση για κατασκευή ή αγορά (“make or buy” decision) 

συνίσταται στην επιλογή μεταξύ της κατασκευής προϊόντων, ή/και εξαρτημάτων, ή/και 

δραστηριοτήτων στο εσωτερικό της επιχείρησης και της αγοράς από εξωτερικό 

προμηθευτή/συνεργάτη, ενδεχομένως με την σύναψη συμβολαίων. Για παράδειγμα, οι 

χονδρέμποροι και οι λιανοπωλητές αγοράζουν οτιδήποτε πωλούν, ενώ μια 

κατασκευαστική εταιρία κατασκευάζει μόνη της τα περισσότερα. Κατασκευαστές, 

εστιατόρια και εταιρίες συναρμολόγησης αγοράζουν τμήματα του τελικού προϊόντος 

και τα μετουσιώνουν σε τελικά προϊόντα. Στην ουσία, η make or buy decision είναι μια 

απόφαση για τον βαθμό καθετοποίησης της επιχείρησης. Η απόφαση αυτή στοχεύει να 

τοποθετήσει την επιχείρηση στο δίκτυο προμηθευτών και διανομέων, δηλαδή στην 

προμηθευτική αλυσίδα.  

 

Έτσι, η επιχείρηση θα πρέπει να αποφασίσει: 

 ποιες δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται εντός της επιχείρησης (in-house) 

 ποιες δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν μέσω στρατηγικής συνεργασίας 

και 

 ποιες δραστηριότητες θα δοθούν εκτός της επιχείρησης (outsourced) σε τρίτα 

εξειδικευμένα μέρη (Malgorzata, 2004).  

 

1.3 Λόγοι για κατασκευή 

 
Σύμφωνα με τους Ηeizer & Render (2004), είναι διαφορετικά τα κίνητρα που οδηγούν 

τις επιχειρήσεις να παράγουν εσωτερικά ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και διαφορετικά 

αυτά που τους ωθούν στην αγορά. Έτσι οι επιχειρήσεις προτιμούν την εσωτερική 

κατασκευή: 
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 Για να διατηρήσουν τις κεντρικές ικανότητες/επιτηδειότητες (core 

competences) τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να διατηρήσουν το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα (competitive advantage), αφού δεν ρισκάρουν 

αναθέτοντας σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη το πλεονέκτημα που τους κάνει 

να ξεχωρίζουν από τους ανταγωνιστές τους. 

 Για να μειώσουν το κόστος παραγωγής, απορροφώντας προμηθευτές και 

κανάλια διανομής.  

 Επειδή δεν υπάρχουν κατάλληλοι προμηθευτές.  

 Για να εξασφαλίσουν ικανοποιητική προμήθεια σε ποσότητα και σε όρους 

παράδοσης.  

 Για να χρησιμοποιήσουν επιπλέον εργατικό δυναμικό ή εγκαταστάσεις.  

 Για να επιτύχουν την ποιότητα που επιδιώκουν.  

 Για να αποφύγουν το καρτέλ των προμηθευτών.  

 Για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό προϊόν, χωρίς να είναι υποχρεωμένες να 

παραμείνουν πιστές σε έναν προμηθευτή.  

 Για να μην απολύσουν προσωπικό.   

 Για να προστατεύσουν το σχέδιο ή την ποιότητα της εταιρίας, από το να 

διαρρεύσει, μέσω εξωτερικών συνεργατών, σε ανταγωνιστές.  

 Για να αυξήσουν ή να διατηρήσουν το μέγεθος της εταιρίας.   

 Για να αποφύγουν την αβεβαιότητα.  

 

1.4 Λόγοι για αγορά 
 

Οι επιχειρήσεις προτιμούν να αναθέσουν σε εξωτερικό συνεργάτη την κατασκευή ενός 

εξαρτήματος ή ενός τμήματος της παραγωγής ή κάποια υπηρεσία ή κάποια 

περιφερειακή δραστηριότητα: 

 

 Για να αποδεσμεύσουν την διοίκηση από δευτερεύουσες δραστηριότητες έτσι 

ώστε να ασχοληθεί με τα κύρια και πιο σημαντικά καθήκοντά της.   

 Για να μειώσουν το κόστος απόκτησης (acquisition cost) δραστηριοτήτων που 

θα ήταν πιο ακριβές αν διενεργούνταν εσωτερικά.  
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 Για να διατηρήσουν την αφοσίωση των προμηθευτών/εσωτερικών συνεργατών.  

 Για να αποκτήσουν τεχνική ή διοικητική εξειδίκευση.  

 Γιατί δεν έχουν αρκετή ικανότητα παραγωγής.  

 Για να μειώσουν το κόστος αποθήκευσης (inventory cost).  

 Για να εξασφαλίσουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας.  

 Γιατί οι τεχνικές ή διοικητικές πηγές δεν είναι αρκετές.  

 Στην περίπτωση που ένα προϊόν/τμήμα της παραγωγής/εξάρτημα προστατεύεται 

από πατέντα ή αποτελεί εταιρικό μυστικό.   

 

Οι παραπάνω λόγοι αποτελούν παράγοντες που καθορίζουν την απόφαση της 

επιχείρησης να διαλέξει εταιρική στρατηγική, να εφαρμόσει δηλαδή καθετοποίηση, 

outsourcing ή ένα συνδυασμό των δυο μεθόδων. Έτσι, οι λόγοι κατασκευής 

συνηγορούν υπέρ της καθετοποίηση, ενώ οι λόγοι αγοράς συνηγορούν υπέρ του 

outsourcing.  

 

1.5 Η ιστορία: Από την καθετοποίηση στο outsourcing 
 

Η “make or buy” απόφαση είναι θεμελιώδης τόσο για την οργανωτική μορφή μιας 

επιχείρησης και κατ’ επέκταση την οργανωτική δομή ολόκληρου του βιομηχανικού 

κλάδου, όσο και για την στρατηγική της προμηθευτής αλυσίδας που θα ακολουθήσει η 

εκάστοτε επιχείρηση. Εκατοντάδες δραστηριότητες συμβάλλουν στην πώληση του 

τελικού προϊόντος, για κάθε μια από τις οποίες ο παραγωγός πρέπει να αποφασίσει αν 

θα εκτελεστεί εσωτερικά από επιχείρηση ή θα ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη. Ο 

οικονομολόγος Ronald Coase στο άρθρο του “The nature of the firm” (1937) τόνισε ότι 

το σύνολο των παραπάνω αποφάσεων καθορίζει τα όρια μιας επιχείρησης. Στο εν λόγω 

άρθρο τίθεται το ερώτημα γιατί οι επιχειρήσεις υιοθετούν την εκάστοτε επιλεγόμενη 

οργανωτική δομή τους και καταλήγει στο ότι σχετίζεται με τον βαθμό υποκατάστασης 

μεταξύ του κόστους εκτίμησης της αγοράς και του προβλήματος των αντιοικονομιών 

κλίμακας, που συνήθως προκύπτει όταν οι οργανισμοί γίνονται πολύ μεγάλοι.    

 

 1144



ΚΚααγγιιάά    ΕΕλλεευυθθεερρίίαα                                                                                                                            OOuuttssoouurrcciinngg  vvss..  VVeerrttiiccaall  IInntteeggrraattiioonn 

 

Ήδη από το 1890 η εφαρμογή της καθετοποίησης είναι εμφανής αφού, για παράδειγμα 

η κτήση ορυχείων μετάλλων, πλοίων, εργοστασιακών εγκαταστάσεων κ.τ.λ. ήταν 

απαραίτητη για τις εταιρίες παραγωγής ατσαλιού, έτσι ώστε να χαμηλώσουν τα κόστη 

και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα (Harrigan 1984).  

 

Στην μεταπολεμική περίοδο οι μάνατζερ ενθαρρύνονταν από πολλούς ακαδημαϊκούς 

και συμβούλους να ενοποιηθούν, είτε μέσω οριζοντοποίησης, είτε μέσω 

καθετοποίησης. Υπήρχαν τέσσερα βασικά κίνητρα πίσω από αυτές τις στρατηγικές. 

Πρώτον, οι στρατηγικές αυτές έδιναν στις επιχειρήσεις την δυνατότητα να επιτύχουν 

οικονομίες κλίμακας. Δεύτερον, η οριζοντοποίηση προσέφερε την ευκαιρία να ασκήσει 

μια επιχείρηση μεγαλύτερη δύναμη στην αγορά. Τρίτον, η ενοποίηση προσέφερε την 

δυνατότητα για μεγαλύτερη ασφάλεια μέσω αυξημένου εύρους προϊόντων και τέλος, η 

καθετοποίηση ήταν δυνατόν να προσφέρει στην επιχείρηση μεγαλύτερο έλεγχο, για 

παράδειγμα, πάνω στις πηγές πρώτων υλών ή στα κανάλια διανομής, ανάλογα με το αν 

επρόκειτο για κάθετη ή οριζόντια ενοποίηση (Lonsdale & Cox).  

 

Για καιρό η καθετοποίηση αποτελούσε το κλειδί για υψηλή παραγωγικότητα και για 

την ανάπτυξη του μάνατζμεντ σε φίρμες των Η.Π.Α. (Chandler,1977). Οι 

καθετοποιημένες επιχειρήσεις υπήρξαν μηχανές αλλαγής στο παρελθόν και έδωσαν 

ώθηση στην αύξηση του πλούτου των μετόχων (Lubatkin, 1982). Η καθετοποίηση 

υπήρξε μια σημαντική καινοτομία του μάνατζμεντ, ένα απαραίτητο τεχνολογικό βήμα 

στη ανάπτυξη κάποιων βιομηχανικών κλάδων και θα μπορούσε να είναι μια πολύ 

αποτελεσματική στρατηγική δεδομένου ότι χρησιμοποιείται με σύνεση. Αλλά ίσως να 

μην ήταν κατάλληλη με την ίδια μορφή υπό διαφορετικές συνθήκες. Αυτό βέβαια ίσως 

να οφείλεται και στο γεγονός ότι οι μάνατζερ δεν αντιλήφθηκαν πώς να 

εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα της καθετοποίησης αποτελεσματικά, πώς να την 

κάνουν μια πιο βιώσιμη λύση και ένα ανταγωνιστικό όπλο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση ότι η καθετοποίηση ήταν σπάνια και κατάλληλη μόνο 

για βιομηχανίες πετρελαίου, πλαστικού, βασικών μετάλλων και προϊόντων ξυλείας 

(Harrigan 1984).  
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Οι αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν από τις πρώτες που εφάρμοσαν καθετοποίηση. Στα 

πρώτα της χρόνια η Ford κατείχε και λειτουργούσε κάθε στάδιο της διαδικασίας από τα 

μεταλλεία σιδήρου μέχρι τελικά ανταλλακτικά, εκτός από ελαστικά και τζάμια. 

Δημιουργώντας ανταλλακτικά και εξαρτήματα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της η 

Ford κατάφερε να εκμεταλλευτεί σημαντικές οικονομίες κλίμακας και να προσφέρει  σε 

ένα μεγάλο αριθμό καταναλωτών το 1910 φθηνά και αξιόπιστα αυτοκίνητα (Chandler, 

1977).  

 

Όμως, την δεκαετία του ’70 έγινε έντονα εμφανές ότι πολλές από τις μεγάλες και 

διαφορετικές εταιρίες που εφάρμοζαν κάθετη ή οριζόντια ενοποίηση δεν είχαν καλή 

επίδοση στην αγορά. Ακαδημαϊκές έρευνες έδειχναν απογοητευτικές αποδόσεις (Rumelt 

1974). Όταν αυτό έγινε ακόμα πιο εμφανές στις αρχές του ’80 με την παγκόσμια ύφεση, 

προέκυψε η ιδέα ότι οι εταιρικές στρατηγικές έπρεπε να ακολουθήσουν αντίθετη πορεία 

και ότι οι εταιρίες έπρεπε να εστιάσουν σε λιγότερες δραστηριότητες. Την δεκαετία του 

’70 προέκυψε και η οικονομική θεωρία του συναλλακτικού κόστους (Transaction 

Costs Economics Theory – TCE) (Coase, 1937, Williamson 1975) η οποία υποστηρίζει, 

για παράδειγμα ότι οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν καθετοποίηση, έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιήσουν το κόστος, την αβεβαιότητα και την συχνότητα των συναλλαγών και 

να καταστίσουν πιο σαφείς τις σχέσεις επιχείρησης-προμηθευτή ή επιχείρησης-πελάτη.  

 

Παρ’ όλα αυτά δεν ήταν αυτή η σχολή που έφερε την αλλαγή, αλλά γκουρού του 

μάνατζμεντ όπως ο Tom Peters, ο οποίος πρότεινε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να 

εστιάσουν στην κύρια ενασχόλησή τους. Αργότερα στην δεκαετία του ’80, η επιθυμία 

για μια πιο εστιασμένη προσέγγιση στην επιχειρηματική στρατηγική άρχισε να 

εμφανίζεται στα κυριότερα επιστημονικά περιοδικά. Οι Gary Hamel και C.K. 

Prahaland δημοσίευσαν το 1990 στο Harvard Business Review το άρθρο τους με τον 

τίτλο “The core competence of the corporation” και γρήγορα πολλές επιχειρήσεις 

αναζητώντας τις βασικές τους ικανότητες άρχισαν να επαναδομούνται. Τα γενικευμένα 

προϊόντα, υπηρεσίες ή εξαρτήματα (generics) δεν ήταν πλέον ικανά να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις της εποχής και παρατηρήθηκε μια στροφή προς διαφοροποιημένα 

(differentiated) προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις 

εξατομικευμένες ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.   
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Σημαντική επιρροή στην εξάπλωση του outsourcing προήλθε και από τον δημόσιο 

τομέα. Συγκεκριμένα στην Μεγάλη Βρετανία οι νεοφιλελεύθεροι αναμόρφωσαν τον 

δημόσιο τομέα μέσω ενός συνδυασμού ιδιωτικοποιήσεων και συμβολαίων με 

εξωτερικούς συνεργάτες. Το αποτέλεσμα της αναμόρφωσης του δημοσίου τομέα ήταν 

ότι συνέβαλε στην ιδέα ότι ένα τρίτο μέρος μπορεί να προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες 

πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά απ’ ότι εσωτερικά τμήματα. Επιπλέον, αυτό 

συνέβαλε στην δημιουργία αγορών για υπηρεσίες που συνήθως εισάγονταν από έξω, 

όπως για παράδειγμα η τεχνολογία της πληροφορικής (Information Technology) 

(Lonsdale & Cox).  

 

Συνεπώς, ήταν η δεκαετία του ’80 που έφερε μια αλλαγή στην κατεύθυνση, τόσο σε 

όρους του κυρίαρχου τρόπου σκέψης όσον αφορά την εταιρική στρατηγική, όσο και σε 

όρους πραγματικών στρατηγικών που οι επιχειρήσεις πλέον ακολουθούσαν. Η ιδέα του 

κεντρικού/βασικού (“core”)  ήταν πλέον κυρίαρχη, οι σύμβουλοι αύξαναν την σφαίρα 

επιρροής τους ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να ακολουθήσουν αυτήν την γραμμή, 

ενώ οι μάνατζερ αναθεώρησαν τις απόψεις τους για το αν οι επιχειρήσεις είχαν ανάγκη 

να είναι καθετοποιημένες και αυτάρκεις.  

 

Δεν πρέπει βέβαια να δούμε την πρακτική του outsourcing σε απομόνωση ή ως κάτι 

νέο. Παρ’ όλα αυτά, είναι αναμφισβήτητα αληθές ότι οι δυο τελευταίες δεκαετίες έχουν 

καταγράψει μια τάση προς το outsourcing δίχως προηγούμενο. Οι Abraham και Taylor 

(1996) καταγράφουν μια αύξηση του outsourcing υπηρεσιών σε δεκατρείς βιομηχανίες 

στις Η.Π.Α., ενώ οι Campa και Goldberg (1997) και οι Hummels, Rapoport και Yi 

(1998) καταγράφουν στοιχεία για την ανάπτυξη του διεθνούς outsourcing.   

 

Το outsourcing μπορεί να αφορά την βασική προμηθευτική αλυσίδα μιας επιχείρησης, 

είτε υποστηρικτικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με έρευνα στην Μεγάλη Βρετανία, η 

επανάσταση του outsourcing έχει μεγαλύτερη επίδραση στις υποστηρικτικές 

δραστηριότητες από ότι στις κύριες δραστηριότητες που αφορούν την προμηθευτική 

αλυσίδα. Παρ’ όλα αυτά από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 υπήρξε μια 

αναμφισβήτητη, αυξανόμενη τάση των εταιριών να μειώσουν τον βαθμό της 

καθετοποίησης τους, ιδιαίτερα σε ορισμένους κλάδους της αγοράς.  
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Οι μάνατζερ αντιμετώπιζαν πλέον την πρόκληση να κινηθούν σε ένα «νέο, 

ανταγωνιστικό περιβάλλον» (Bettis & Hitt, 1995), το οποίο χαρακτηριζόταν από 

χαμηλά και συνεχώς μειούμενα μεταφορικά και τηλεπικοινωνιακά κόστη, λόγω της 

εξέλιξης της τεχνολογίας και συγκεκριμένα της διάδοσης του Internet. Οι εταιρίες ήταν 

πλέον σε θέση να αναθέσουν τις εργασίες τους σε εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι 

εξειδικεύονταν σε αυτές αλλά και ταυτόχρονα να κατασκευάζουν τα προϊόντα τους σε 

μια χώρα και να τα κατευθύνουν για κατανάλωση σε μια άλλη (offshoring).  

 

Η IBM υπήρξε από τους πρωτοπόρους στο outsourcing. Από τις αρχές του ’80 ανέθετε 

σε εξωτερικούς συνεργάτες τα κύρια εξαρτήματα για τους πρώτους υπολογιστές της. 

Χρησιμοποιώντας ως εξωτερικούς συνεργάτες την Intel, την Microsoft και άλλες 

εταιρίες κατάφερε να βγάλει το προϊόν τα στην αγορά σε σύντομο χρονικό διάστημα, 

δημιουργώντας μια εικονική επιχείρηση (virtual organization). Η IBM όμως αργότερα 

αντιμετώπισε προβλήματα, τα οποία αποδίδονται άμεσα στο outsourcing. Αυτό 

οφείλεται σε τρείς λόγους. Πρώτον, οι ανταγωνιστές μπορούσαν να αντιγράψουν την 

IBM και να φτιάξουν προϊόντα συμβατά με αυτά της IBM. Δεύτερον, οι προμηθευτές 

της, και ιδιαίτερα η  Intel και η Microsoft, άρχισαν να πωλούν τα προϊόντα τους στους 

ανταγωνιστές της IBM. Ως αποτέλεσμα, οι Η/Υ τις IBM έγιναν πανομοιότυποι με 

αυτούς των ανταγωνιστών. Έτσι, προσπαθώντας η εταιρία να ανταποκριθεί στον 

ανταγωνισμό αποφάσισε να βελτιώσει τους υπολογιστές της. Αυτό σήμαινε όμως ότι 

χρειαζόταν να συστήσει εκ νέου το δίκτυο των προμηθευτών της που είχε δημιουργήσει 

τα πρώτα επιτυχημένα μοντέλα των πρώτων χρόνων, αφού η εταιρία δεν κατείχε πλέον 

εσωτερικά όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να πετύχει κάτι τέτοιο. Δυστυχώς, όμως 

οι σημαντικότεροι προμηθευτές δεν ήταν πρόθυμοι να συνεργαστούν, ενώ αντιθέτως 

κέρδιζαν πολλά από τους ανταγωνιστές της  IBM. Το αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν 

η εταιρία να κατέχει το 1995 μόνο το 7% της αγοράς των προσωπικών υπολογιστών 

(Chesbrough & Teece, 1996).  

 

Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό της Hewlett-Packard (HP). Στις αρχές του ’80 η 

εταιρία χαρακτηριζόταν από υψηλό βαθμό καθετοποίησης και ήρθε αντιμέτωπη με την 

ανάγκη των πελατών για άμεση παράδοση προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας. Αυτό 

βέβαια δεν ήταν εφικτό, δεδομένης της καθετοποίησης, αφού απαιτούσε πολύ χρόνο για 
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να φτάσουν τα προϊόντα της στην αγορά. Εφαρμόζοντας outsourcing, η εταιρία 

κατάφερε να μειώσει τους χρόνους παράδοσης (lead times) από μήνες σε θέμα ημερών 

και ταυτόχρονα, σε αντίθεση με την IBM, κατάφερε να προστατεύσει την θέση της 

στην αγορά διατηρώντας τον έλεγχο των πιο σημαντικών τεχνολογιών.  

 

Outsourcing προμηθευτικής αλυσίδας σε πρωταρχικό στάδιο ήταν επίσης σύνηθες στην 

αυτοκινητοβιομηχανία. Ο Helper (1991) κατέγραψε την εισβολή του outsourcing 

τμημάτων αυτοκινήτων από παραγωγούς στις Η.Π.Α.. Οι δυτικές εταιρίες 

συναρμολόγησης τμημάτων αυτοκινήτων αντέγραψαν το μοντέλο που ακολούθησαν 

ήδη από το 1940 ιάπωνες παραγωγοί αυτοκινήτων. Τα σχετικά χαμηλά κέρδη τους 

ενδεχομένως υποδεικνύουν ότι η στρατηγική ήταν ανεπιτυχής για τον κλάδο αυτό ή ότι 

έγινε κακή αντιγραφή.  

 

Ακόμα και σε μια δεδομένη βιομηχανία ο τύπος οργάνωσης μπορεί να διαφέρει από 

περιοχή σε περιοχή ή από χώρα σε χώρα. Ο Chinitz (1961) βρήκε ότι επιχειρήσεις στο 

Pittsburg των Ηνωμένων Πολιτειών παραδοσιακά εμπλέκονταν σε ένα μεγαλύτερο 

εύρος δραστηριοτήτων απ’ ότι παρόμοιες επιχειρήσεις στην Νέα Υόρκη, ενώ πολλοί 

κατέγραψαν την σχετικά μεγαλύτερη επικράτηση της καθετοποίησης σε ιαπωνικές και 

κορεάτικες βιομηχανίες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες στις Η.Π.Α..  

 

Και άλλες βιομηχανίες ήταν πρωτοπόρες στην μείωση του βαθμού της καθετοποίησης 

όπως οι φαρμακευτικές, η βιομηχανία ηλεκτρονικών και σχετικές βιομηχανίες. Παρ’ 

όλα αυτά, όπως προαναφέρθηκε, η επανάσταση του outsourcing πραγματοποιήθηκε 

αναμφισβήτητα στον τομέα της πληροφορικής (Information Technology). Μεγάλη 

αντιπαράθεση υπήρξε για το θέμα αυτό, για το αν η πληροφορική αποτελεί μια 

υποστηρικτική/δευτερεύουσα δραστηριότητα ή ανήκει στον βασικό κορμό των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιείται στο 

εσωτερικό της επιχείρησης. Παρ’ όλο που η συμμετοχή τρίτου μέρους για την 

πληροφορική εντοπίζεται ήδη από το 1960 στις Η.Π.Α., το σημείο σταθμός για την 

εφαρμογή του outsourcing πληροφορικής, ήταν η απόφαση της Eastman Kodak το 1989 

να συνεργαστεί με μια θυγατρική της IBM. Και άλλες εταιρίες σύντομα ακολούθησαν, 
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όπως οι Continental, Enron, American Standard, National Car Rental και Copperweld 

(Lacity & Hirschheim, 1993).  
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Μέρος: Ι 

Κεφάλαιο: 2ο   

Outsourcing 

 

2.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις  

 
Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στο θεμελιώδες δίλλημα της στρατηγικής 

μιας επιχείρησης να πραγματοποιήσει ή να εξαγοράσει ορισμένες λειτουργίες και στην 

ιστορική εξέλιξη της μετάβασης των επιχειρήσεων από την πρακτική της 

καθετοποίησης στην πρακτική του outsourcing. Στο εν λόγω κεφάλαιο γίνεται μια 

εκτενής παρουσίαση της πρακτικής του outsourcing στο σύνολό της. Αρχικά δίνονται 

διάφοροι ορισμοί που αντιμετωπίζουν το outsourcing από διαφορετική οπτική γωνία. 

Επίσης, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο offshoring, που είναι η πιο διαδεδομένη μορφή 

outsourcing. Ακολουθεί ιστορική αναδρομή και η παρουσίαση των δραστηριοτήτων 

εκείνων στις οποίες εφαρμόζεται η πρακτική και τέλος παρουσιάζονται τα οφέλη και τα 

αρνητικά σημεία του τύπου αυτού της στρατηγικής οργάνωσης.  

 

2.2 Εννοιολογικό περιεχόμενο του Outsourcing 
 

Η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία που ασχολείται με το outsourcing είναι πολυποίκιλη και 

διαρκώς αυξάνεται σε μέγεθος. Καλύπτει ένα μεγάλο εύρος από παραδοσιακές θεωρίες, 

π.χ. οικονομική θεωρία συναλλακτικού κόστους (Transaction Costs Economics Theory 

– TCE) (Williamson, 1981) μέχρι πρακτικά εγχειρίδια για το πώς και πότε να κάνεις 

outsourcing.  

 

Διάφοροι ορισμοί έχουν δοθεί κατά καιρούς από ακαδημαϊκούς στην διεθνή 

βιβλιογραφία, ακολουθούν οι πιο σημαντικοί:  
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Ένα σύνολο αποφάσεων κατασκευής ή αγοράς  (“make or buy”) για την απόκτηση των 

απαραίτητων προμηθειών υλικών και υπηρεσιών για την παραγωγή των προϊόντων και 

των υπηρεσιών ενός οργανισμού (Harrigan 1985).  

Η παροχή από  εξωτερικούς πωλητές φυσικών και/ή ανθρωπίνων πόρων που 

σχετίζονται με την υποδομή της τεχνολογίας πληροφοριών του οργανισμού χρήστη 

(Loh & Venkatraman 1992).  

Εξωτερική απόκτηση δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 

παραδοσιακά θεωρούνταν εσωτερικό κομμάτι μιας επιχείρησης, δεδομένου ότι δεν 

αποτελούν μέρος των βασικών ικανοτήτων/επιτηδειοτήτων (core capabilities) της 

επιχείρησης (Quinn & Hilmer 1994).  

Ανταλλακτικές σχέσεις με ανεξάρτητες επιχειρήσεις με τις οποίες μπορούν 

δημιουργηθούν σταθερές σχέσεις συνεργασίας (Ventura 1995).  

Η εμπιστοσύνη σε εξωτερικές  ικανότητες/επιτηδειότητες (capabilities and skills) για 

την κατασκευή καθορισμένων εξαρτημάτων και άλλων δραστηριοτήτων που 

προσθέτουν αξία, συνήθως έντασης κεφαλαίου (Lei & Hitt 1995).  

Η στροφή σε έναν εξωτερικό οργανισμό για την πραγματοποίηση μιας λειτουργίας που 

μέχρι πρότινος πραγματοποιούταν στο εσωτερικό της επιχείρησης (in-house). 

Συμπεριλαμβάνει την μετάθεση του σχεδιασμού, της διοίκησης και της ανάπτυξης μιας 

δραστηριότητας σε ένα ανεξάρτητο τρίτο μέρος (Rothery & Roberson 1996).  

Μακροπρόθεσμος δεσμός που σχετίζεται με την ανάπτυξη καθορισμένων 

δραστηριοτήτων ή εργασιών, που δεν είναι βασικές για την επιχείρηση,  από 

ειδικευμένους επαγγελματίες που σταδιακά γίνονται στρατηγικοί συνεργάτες (Casani et 

al. 1996).  

Η διαδικασία της δημιουργίας συμβολαίων με ένα τρίτο μέρος για την εξυπηρέτηση 

ενός μέρους της πελατείας μιας επιχείρησης (Blumberg 1998).  

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ δυο επιχειρήσεων διαφορετικού τύπου, στην οποία η 

μία ειδικεύεται στην τεχνολογία και κάνει μια σημαντική συνεισφορά στην άλλη 

προσφέροντας φυσικούς και/ή ανθρώπινους πόρους κατά την διάρκεια μιας 

συγκεκριμένης περιόδου έτσι ώστε να πετύχει ένα καθορισμένο στόχο (Sacristan 

1999).  

Η ενέργεια ενός οργανισμού να μεταφέρει περιοδικά εσωτερικές δραστηριότητες και 

λήψη αποφάσεων σε εξωτερικούς προμηθευτές μέσω συμβολαίων (Greaver 1999).  
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Είναι η υποκατάσταση δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό της 

επιχείρησης (in-house) αποκτώντας τις εξωτερικά, παρ’ όλο που η επιχείρηση έχει την 

απαραίτητη διοίκηση και τις χρηματοοικονομικές ικανότητες για να τις αναπτύξει 

εσωτερικά. Είναι επίσης μια αποχή από την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων 

εσωτερικά (in-house) (Gilley & Rasheed 2000).  

Συνίσταται στην σύναψη συμβολαίου με έναν εξωτερικό προμηθευτή για την 

πραγματοποίηση μιας εργασίας που προηγουμένως πραγματοποιούταν από τον ίδιο τον 

οργανισμό και μπορεί να περιλαμβάνει ακόμα και νέες δραστηριότητες (Campos 2001).  

Η παράδοση μέρους ή ολόκληρης της δραστηριότητας και των σχετικών υπηρεσιών σε 

ένα τρίτο μέρος για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα (Bailey et al. 2002).  

Η ενέργεια της μεταφοράς μιας συναλλαγής που προηγουμένως πραγματοποιούταν 

εσωτερικά σε έναν εξωτερικό προμηθευτή μέσω ενός μακροπρόθεσμου συμβολαίου, 

και περιλαμβάνοντας την μεταφορά στον πωλητή (Quelin & Duhamel 2003).  

 Το outsourcing είναι μια πρακτική που μεταφέρει δραστηριότητες και πηγές που 

παραδοσιακά προέρχονταν από το εσωτερικό μιας επιχείρησης σε εξωτερικούς 

συνεργάτες, πωλητές και προμηθευτές (Ηeizer & Render, 2004).   

Όχι μόνο συνίσταται στην αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από εξωτερικές πηγές, αλλά 

επίσης μεταφέρει την ευθύνη για επιχειρηματικές λειτουργίες και συχνά την 

σχετιζόμενη γνώση σε έναν εξωτερικό οργανισμό. (McCarthy & Anagnostou, 2004).  

Η παροχή προμηθευτών από νόμιμα ανεξάρτητες οντότητες (Mol et al. 2005).  

 

Αναφορικά με το outsourcing και άλλες επεξηγήσεις έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως οι 

όροι “make or buy”(κατασκευή ή αγορά) ή “integration/disintegration of activities” 

(ενοποίηση/αποενοποίηση δραστηριοτήτων) (Ford & Farmer 1986, Gilley & Rasheed 

2000, Perry 1992).  

  

Η μελέτη των διαφόρων εργασιών αποκαλύπτει ότι οι περισσότεροι συγγραφείς 

συμφωνούν ότι outsourcing σημαίνει να βγεις έξω από την επιχείρηση για να 

αποκτήσεις καθορισμένες δραστηριότητες οι οποίες δεν εκτελούνται εσωτερικά. Παρ’ 

όλα αυτά οι ορισμοί επιδεικνύουν κάποιες διαφορετικές επιμέρους όψεις. Κατά 

συνέπεια οι ορισμοί διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες (Espino & Padron, 2006):  
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 αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι το outsourcing εμπεριέχει μια σταθερή 

μακροπρόθεσμη συμφωνία συνεργασίας στην οποία ο προμηθευτής γίνεται 

στρατηγικός συνεργάτης και όπου υπάρχουν ανταλλακτικές σχέσεις με 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις (Sacristan 1999, Quelin & Duhamel 2003, Mol et al. 

2005).  

 αυτούς οι οποίοι εστιάζουν στον τύπο της δραστηριότητας ή υπηρεσίας ή οποία 

μπορεί εισαχθεί από έξω, όπως αυτές που είναι μη στρατηγικές για την 

επιχείρηση (Quinn & Hilmer 1994, Lei & Hitt 1995, Casani et al. 1996).  

 αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι το outsourcing είναι μια ενέργεια που μεταφέρει 

τον σχεδιασμό, την ευθύνη, την γνώση και την διαχείριση των δραστηριοτήτων, 

όλων μέσω συμβολαίων (Rothery & Roberson 1996, Blumberg 1998, Greaver 

1999, McCarthy & Anagnostou, 2004).  

 

Συνοψίζοντας το outsourcing θα μπορούσε να οριστεί ως ακολούθως:  

 

To outsourcing είναι μια στρατηγική απόφαση/πρακτική, η οποία συνίσταται στην 

χρήση εξωτερικών πόρων (συνδεδεμένης με την επιχείρηση οντότητας, είτε εξωτερικού 

συνεργάτη, προμηθευτή ή πωλητή), για την πραγματοποίηση μιας δευτερεύουσας, μη 

στρατηγικής δραστηριότητας, προϊόντος ή υπηρεσίας, ή τμηματικών εργασιών ενός 

έργου, στην οποία ο δεύτερος ειδικεύεται και που παραδοσιακά πραγματοποιούνταν με 

ίδιους πόρους εντός της επιχείρησης, μέσω συμφωνιών συνεργασίας και 

μακροπρόθεσμων συμβολαίων, μεταφέροντας τον σχεδιασμό, την ευθύνη, την γνώση 

και την διαχείριση της δραστηριότητας στον δεύτερο, που τον καθιστούν σταδιακά 

στρατηγικό συνεργάτη, με στόχο την επίτευξη και διατήρηση ενός βιώσιμου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  (competitive advantage).   

 

Το outsourcing χαρακτηρίζεται ως μια “make or buy” απόφαση (κατασκευή ή αγορά). 

Με άλλα λόγια οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποφασίσουν αν μια συγκεκριμένη 

δραστηριότητα, που συνδέεται με την παραγωγή, θα παραμείνει στο εσωτερικό τους ή 

αν θα την αγοράσουν από εξωτερικούς πωλητές (Jensen & Pedersen, 2000).  
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Μπορεί να αφορά την αρχική μεταφορά μιας δραστηριότητας, ή μέρους μιας 

δραστηριότητας, από έναν οργανισμό σε κάποιον τρίτο ή την παραπέρα μεταφορά 

δραστηριότητας από τρίτο μέρος σε κάποιον άλλο, κάτι το οποίο αναφέρεται ως 

“subcontracting”. Ενίοτε η αρχική μεταφορά αναφέρεται επίσης ως “subcontracting”. 

Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τον ορισμό, το outsourcing δεν καλύπτει εμπορικά 

συμβόλαια, για παράδειγμα συμβόλαια για την αγορά τυποποιημένων συμβολαίων 

όπως έπιπλα και λογισμικό (Basel Committee on Banking Services, 2004).   

 

2.3 Το Offshoring 

 
Το Offshoring είναι μια μορφή outsourcing και συγκεκριμένα είναι η μεταφορά 

δραστηριοτήτων σε άλλη χώρα (Hayward, 2003). Η ανάθεση δραστηριοτήτων έξω από 

τα σύνορα της χώρας είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Οι 

χώρες στις οποίες εξάγονται δραστηριότητες είναι κατά κύριο λόγο οι χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης, η Κίνα, η Ιρλανδία και η Ινδία. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των 

υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών έχει συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της 

μεθόδου αυτής.  

 

Το μεγαλύτερο κίνητρο πίσω από την υιοθέτηση της μεθόδου είναι το φθηνό εργατικό 

δυναμικό σε άλλα μέρη του κόσμου, που επιτρέπει την πραγματοποίηση μεγάλου 

περιθωρίου κέρδους. Για παράδειγμα, η IBM μετέφερε τον σχεδιασμό και το project 

management από τις Η.Π.Α. στην Κίνα, όπου η εργασία κόστιζε λιγότερο από $25 την 

ώρα, πολύ λιγότερο από την αντίστοιχη τιμή της εργασίας στις Η.Π.Α., όπου ανερχόταν 

στα $80 την ώρα (Beasley et al., 2004). Το offshoring προσφέρει ευελιξία στην 

επιχείρηση όσον αφορά την αυξομείωση του προσωπικού, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα έχει την δυνατότητα να εξειδικευτεί σε νέες ειδικότητες και 

διαδικασίες που αναπτύσσονται στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να 

επωφεληθούν από το διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο στις χώρες υποδοχής, που τους 

επιτρέπει να πραγματοποιήσουν μεγαλύτερα κέρδη, γεγονός που ενδέχεται όμως να 

λειτουργήσει και αρνητικά. Οι offshore επιχειρήσεις μπορούν να εργάζονται, ενώ οι 

συνεργάτες τους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν εργάζονται επειδή εκεί είναι 
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νύχτα και έτσι πραγματοποιείται εικοσιτετράωρη παραγωγή (“Round-the-clock-

development”) (Ferguson et al., 2004).  

 

Για να είναι επιτυχημένο το offshoring απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις, όπως το 

ικανό μέγεθος του σχεδίου έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει το σταθερό κόστος. Πρέπει 

να υπάρχει ακόμη συχνή και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ της μητρικής και της 

θυγατρικής-offshore εταιρίας, ενώ ο σχεδιασμός και οι απαιτήσεις πρέπει να είναι 

ξεκάθαρες και περιεκτικές. Προβλήματα μπορεί να προκύψουν που ενδεχομένως 

μπορεί να οφείλονται στις πολιτισμικές διαφορές των offshore εταιριών. Σύμφωνα με 

τον R. Bent, πολλές επιχειρήσεις που υιοθέτησαν το offshoring άρχισαν να 

ξαναφέρνουν πολλές δραστηριότητες πίσω στην επιχείρηση. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η εξοικονόμηση που προκύπτει από την εφαρμογή του offshoring είναι 

προσωρινή. Το κόστος εργασίας στις χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος τελικά 

αυξάνεται και χάνεται το πλεονέκτημα. Για παράδειγμα, το 2004 το εργατικό κόστος 

στις αναπτυγμένες περιοχές της Ρουμανίας αυξήθηκε κατά 70%. Ένας καλός 

κατασκευαστής λογισμικού στην Ινδία μπορεί να βγάλει όσα και ένας στις Η.Π.Α.. Τα 

εργατικά κόστη πρέπει να εξομοιώνονται, αλλιώς το εργατικό δυναμικό μεταναστεύει 

εκεί που υπάρχουν περισσότερα χρήματα.  

 

2.4 Η Ιστορία του Outsourcing 
 

Ο όρος outsourcing χρονολογείται από την δεκαετία του ’70 αναφερόμενος σε 

ανάληψη συμβολαίων που αφορούσε αρχικά μόνο πληροφοριακά συστήματα. Κατά 

συνέπεια πολλές ακαδημαϊκές πηγές ταυτίζουν τον όρο outsourcing με την τεχνολογία 

της πληροφορικής (Information Technology) (Loh & Venkatraman 1992, Lacity & 

Hirschheim 1993, Teng et all. 1995, Aubert et al. 2004) (Espino & Padron, 2006). 

Όμως σταδιακά ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις συνειδητοποίησαν ότι δεν 

μπορούσαν να εξειδικευτούν σε παραπάνω από ένα ή δύο πεδία. Το συμπέρασμα αυτό 

τους οδήγησε να αφήσουν διάφορα πεδία δραστηριότητας και να τα εμπιστευθούν σε 

ειδικούς. Σύμφωνα με έρευνα του περιοδικού Fortune, πάνω από το 90% των 

επιχειρήσεων σήμερα εκμεταλλεύεται εξωτερικούς προμηθευτές και στην ευρωπαϊκή 
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αγορά μόνο το 2001 υπολογίζεται ότι ξοδεύτηκαν πάνω από $27 δισεκατομμύρια, 

αριθμός που μεγαλώνει από χρόνο σε χρόνο. Αρχικά το outsourcing χρησιμοποιούταν 

μόνο από μεγάλες εταιρίες, αλλά σήμερα γίνεται όλο και πιο δημοφιλές μεταξύ των 

μικρών επιχειρήσεων.  

 

2.5 Οι δραστηριότητες που ανατίθενται έξω 
 
Όπως προαναφέρθηκε, ο όρος outsourcing χρησιμοποιήθηκε αρχικά αναφερόμενος σε 

ανάληψη συμβολαίων που αφορούσε μόνο πληροφοριακά συστήματα. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός, ότι ήταν και εξακολουθεί να αποτελεί την κυριότερη δραστηριότητα που 

ανατίθεται σε εξωτερικό συνεργάτη. Από εκεί προέκυψε και ο όρος IT outsourcing. 

Παρ’ όλα αυτά, παραδοσιακά ανέκαθεν πολλές εργασίες δευτερεύουσας σημασίας ή 

εξειδικευμένης γνώσης ανατίθενται σε άλλες επιχειρήσεις, όπως οι λειτουργίες του 

λογιστηρίου και η διαφήμιση. Τα τελευταία χρόνια αντιθέτως, παρατηρείται μια τάση 

εκτεταμένης ανάθεσης δραστηριοτήτων σε τρίτους σε βαθμό που όλες οι 

δραστηριότητες πραγματοποιούνται από εξωτερικούς συνεργάτες. Αυτό οφείλεται στις 

δυνατότητες που προσφέρει ή παγκοσμιοποίηση και η ανάπτυξη των τεχνολογιών της 

πληροφορικής, του διαδικτύου συγκεκριμένα, και των τηλεπικοινωνιών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εικονικές επιχειρήσεις, που διενεργούν 

πωλήσεις μέσω του διαδικτύου. Η τάση αυτή είναι χαρακτηριστική της μετάβασης από 

το outsourcing δραστηριοτήτων στο στρατηγικό outsourcing (Strategic Outsourcing).  

 

Σύμφωνα με το 5ο ετήσιο Outsourcing Index, το 55% των επιχειρήσεων αναθέτει έξω 

δραστηριότητες που αφορούν την τεχνολογία της πληροφορικής (Information 

Technology). Ακολουθεί η διοίκηση με 47% και οι υπόλοιπες δραστηριότητες: η 

διανομή και τα logistics με 22%, τα χρηματοοικονομικά με 20%, οι υπηρεσίες 

προσωπικού με 19%, η παραγωγή με 18%, τα κέντρα επικοινωνίας/τηλεφωνικά κέντρα 

με 15%, οι πωλήσεις/marketing με 13%, την διοίκηση των εγκαταστάσεων με 11% και 

τέλος το 9% των επιχειρήσεων του δείγματος δηλώνουν ότι αναθέτουν τις μεταφορές 

τους σε άλλες επιχειρήσεις (Basel Committee on Banking Services, 2004).  
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Όσον αφορά το IT outsourcing συγκεκριμένα, το 57% των επιχειρήσεων κάνουν 

outsourcing για επιμόρφωση και εκπαίδευση πάνω στην πληροφορική. Επίσης, εκτενώς 

εφαρμόζεται η πρακτική για τα συστήματα ανάπτυξης, τα προγράμματα συντήρησης, 

τα συστήματα μετατροπών και ολοκλήρωσης και λιγότερο για hardware και 

τηλεπικοινωνίες. Με κριτήριο το αν γίνεται προσωρινά ή μόνιμα outsourcing στις 

παραπάνω δραστηριότητες, για το hardware, τις τηλεπικοινωνίες και τα προγράμματα 

συντήρησης γίνεται σε μόνιμη βάση. Αντίθετα το outsourcing εκπαίδευσης και 

συστημάτων ανάπτυξης γίνεται μάλλον προσωρινά (Ketler & Willems, 1999).  

 

2.6 Τα πλεονεκτήματα του outsourcing  
 

Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του outsourcing συνδέονται με βελτιωμένη 

χρηματοοικονομική επίδοση και άλλες θετικές μη χρηματοοικονομικές επιπτώσεις. 

Έτσι, η μέθοδος του outsourcing συνεπάγεται τα ακόλουθα οφέλη για την επιχείρηση: 

 

 Mειώνει τα συνολικά βιομηχανικά (overheads) και τα λειτουργικά κόστη 

(operational costs).  

 Δίνει την δυνατότητα μετατροπής των σταθερών σε μεταβλητά κόστη. 

 Επίτευξη οικονομιών κλίμακας.  

 Ανταγωνιστικότητα τιμής.  

 Μικρότερη συμμετοχή (δέσμευση) κεφαλαίου. 

  Βελτιώνει τον έλεγχο του κόστους.  

 Μεγαλύτερη ευελιξία και ικανότητα ανταπόκρισης στις διακυμάνσεις της 

ζήτησης.  

 Φθηνότερη και πιο οικονομική πρόσβαση στις τελευταίες τεχνολογίες.  

 Βελτιωμένη ποιότητα.  

 Αποδέσμευση της διοίκηση από δευτερεύουσες δραστηριότητες έτσι ώστε να 

ασχοληθεί με τα κύρια και πιο σημαντικά καθήκοντά της.   

 Βελτιωμένη ικανότητα μέτρησης του κόστους.  

 Καλύτερος έλεγχος των εσωτερικών τμημάτων. 

 Διάχυση της γνώσης.  

 2288



ΚΚααγγιιάά    ΕΕλλεευυθθεερρίίαα                                                                                                                            OOuuttssoouurrcciinngg  vvss..  VVeerrttiiccaall  IInntteeggrraattiioonn 

 

 Πρόσβαση σε εξειδικευμένη εργασία.  

 Πρόσβαση σε εξωτερικές ικανότητες/επιτηδειότητες.  

 Δυνατότητα για καινοτομίες.  

 Δυνατότητα εφαρμογής συστημάτων just-in-time.  

 

2.7 Τα μειονεκτήματα του outsourcing  

 
Παρ’ όλα τα πολλά του πλεονεκτήματα, το outsourcing συνεπάγεται σημαντικό ρίσκο. 

Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί το outsourcing αναπόφευκτα χάνει έλεγχο, ο οποίος 

ως ενός βαθμού μεταβιβάζεται στον εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος ενδιαφέρεται από 

την μεριά του για την μεγιστοποίηση των κερδών του. Έτσι, για να είναι σε θέση μια 

επιχείρηση να εκμεταλλευτεί τα οφέλη που προκύπτουν από τη εφαρμογή της 

στρατηγικής, πρέπει να γνωρίζουν και τους σχετικούς κινδύνους που ενδεχομένως να 

προκύψουν. Οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι του outsourcing είναι οι παρακάτω:  

 

 Εξάρτηση από τον προμηθευτή/εξωτερικό συνεργάτη.  

 Κρυφά κόστη, που ενδεχομένως να προκύψουν στην πορεία.  

 Απώλεια της τεχνικής γνώσης (know-how) και της επαφής με τις νέες 

τεχνολογίες που προσφέρουν ευκαιρίες για προϊοντικές και διαδικαστικές 

καινοτομίες.  

 Απώλεια μακροπρόθεσμα της ανταγωνιστικότητας που προκύπτει από την 

έρευνα και ανάπτυξη.  

 Κίνδυνος συνεργασίας με αναξιόπιστο συνεργάτη, ο οποίος έχοντας αποκτήσει 

πρόσβαση στα εταιρικά μυστικά της επιχείρησης μπορεί να χρησιμοποιήσουν 

την γνώση αυτή εναντίον της ή να αποκαλύψουν τα μυστικά στους 

ανταγωνιστές.  

 Ανικανότητα του προμηθευτή να ανταποκριθεί στην συνεργασία.  

 Αδυναμία επικοινωνίας και συντονισμού.  

 

Υπάρχουν όρια στα οφέλη που προσφέρει η μέθοδος του outsourcing και συνεπώς από 

ένα σημείο και μετά προκύπτουν μειωμένες αποδόσεις. Η υπέρμετρη χρησιμοποίηση 
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εξωτερικών πηγών μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα μεταφορικά κόστη, ενώ μειώνει 

την ικανότητα της επιχείρησης να απορροφά εξωτερική γνώση, μειώνοντας έτσι τις 

ευκαιρίες για μάθηση. Ενώ η χρήση εξωτερικών πηγών είναι πιθανό να αυξήσει την 

ευελιξία της επιχείρησης μεσοπρόθεσμα, αυξάνει επίσης και τον βαθμό εξάρτησης της 

από εξωτερικούς συνεργάτες. Έτσι, όσο η εταιρία χάνει την ικανότητά της να εκτελεί 

εσωτερικά κάποιες δραστηριότητες της προμηθευτικής αλυσίδας, γίνεται όλο και πιο 

εξαρτημένη από τους συνεργάτες της για να εκτελέσει αυτές τις δραστηριότητες (Bettis 

et al., 1992, Lei et al., 1996). Επιχειρήσεις που το σχέδιο αποτελεί βασική ικανότητα 

(core competence) δεν πρέπει να δίνουν σε εξωτερικό συνεργάτη την δραστηριότητα 

αυτή (Prahalad & Hamel, 1990). Για παράδειγμα, ενώ η Apple μπορεί να φτιάξει πολύ 

καλό σχέδιο για νέα προϊόντα, χρησιμοποιεί ταυτόχρονα outsourcing για τον σχεδιασμό 

προϊόντων.  
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Κεφάλαιο: 3ο

Το outsourcing στο πλαίσιο της διεθνούς και ελληνικής 

πραγματικότητας 

 
3.1 Η ελληνική πραγματικότητα 
 

Η έννοια της λήψης υπηρεσιών από τρίτους δεν είναι πρωτόγνωρη στην Ελλάδα. Η 

ανάθεση για παράδειγμα των εργασιών του λογιστηρίου ή της καθαριότητας σε 

εξωτερικούς συνεργάτες ήταν μια συνηθισμένη πρακτική, τόσο στην Ελλάδα, όσο και 

στο εξωτερικό. Η σχετικά νέα εξέλιξη του outsourcing αφορά τις υπηρεσίες της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (Κονάχου, 2005). Παραδοσιακά, σε εθνικό 

επίπεδο, οι επιχειρήσεις συνήθιζαν και εξακολουθούν να κάνουν χρήση εξωτερικών 

υπηρεσιών στους τομείς ασφάλειας, μεταφορικών μέσων, νομικών υπηρεσιών, 

διαφήμισης, οικονομικού ελέγχου κ.τ.λ. Πρόσφατα όμως έχει προστεθεί και η παροχή 

υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας, για την εκπαίδευση του προσωπικού, 

για δημόσιες σχέσεις, ενώ αυξάνεται η τάση εξωτερίκευσης και των οικονομικών 

υπηρεσιών όπως και της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (Δαμουλιάνου, 2004).  

 

Το outsourcing στην ευρωπαϊκή αγορά έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, 

γεγονός που εύκολα μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η πρακτική αυτή θα 

αναπτυχθεί και θα εξελιχθεί εξίσου και στην Ελλάδα. Στις αρχές της δεκαετίας οι 

προοπτικές ανάπτυξης στον ελληνικό χώρο διαφαίνονταν θετικές.  

 

Λόγω των μικρών μεγεθών της αγοράς ελάχιστα είναι τα παραδείγματα ολικού 

outsourcing, δηλαδή μακροχρόνια ανάθεση που συχνά γίνεται σε ένα μόνο προμηθευτή 

και καλύπτει πάνω από το 80% των δραστηριοτήτων του τμήματος πληροφορικής της 

επιχείρησης. Μικρός είναι επίσης ο αριθμός των επιχειρήσεων που χρησιμοποιεί το 

offshoring, δηλαδή η χρήση προμηθευτών σε χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος και 

υψηλό επίπεδο υποδομών και εκπαίδευσης, όπως η Ινδία, η Κίνα και οι Φιλιππίνες. 

Αντίθετα, είναι πολύ διαδεδομένο το μοντέλο ASP (Application Service Provision), 
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δηλαδή η φιλοξενία, λειτουργία και η υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού από 

εξωτερικό πάροχο έναντι συμφωνημένου «ενοικίου». Στην χώρα μας χρησιμοποιείται 

κυρίως για φιλοξενία ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. Συνηθισμένες 

είναι επίσης, οι συμβάσεις υποστήριξης και συντήρησης υποδομών.  

 

Στην χώρα μας, ο θεσμός του outsourcing υπηρεσιών πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, αλλά τα μηνύματα της αγοράς δείχνουν 

μια έντονα αυξητική τάση για τα επόμενα χρόνια. Οι περισσότερες επιχειρήσεις στον 

κλάδο είναι ήδη έτοιμες να παρέχουν τέτοιες λύσεις αλλά δεν έχουν τύχει ιδιαίτερης 

ανταπόκρισης ακόμη για λόγους όπως: 

 

 Η έλλειψη ενημέρωσης για τις δυνατότητες του outsourcing.  

 Η προώθηση προμήθειας εξοπλισμού και εφαρμογών από επιδοτούμενα 

προγράμματα της ΚτΠ αντί της ενθάρρυνσης μεθόδων  outsourcing.  

 Η έλλειψη ετησίων προϋπολογιστικών πλάνων στις ΜΜΕ, που δεν επιτρέπει 

την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του outsourcing σε σχέση με τις επενδύσεις 

για την κτήση υποδομών, συστημάτων και εφαρμογών.  

 Ο λανθασμένος φόβος ότι έτσι κινδυνεύουν να εκτεθούν περισσότερο τα 

δεδομένα της επιχείρησης.  

 

Αναμένεται πως η στροφή προς το outsourcing θα είναι πολύ πιο έντονη αρχικά στις 

μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς σε αυτές τα οφέλη του outsourcing είναι πιο ορατά, άμεσα 

και μεγαλύτερης κλίμακας. Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της μεθόδου εκτιμάται 

ότι θα συμβάλει και το κράτος (Σαραντόπουλος, 2005).  

 

3.2 Έρευνα για το outsourcing στην Ελλάδα 
 

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ σε συνεργασία με την Metron 

Analysis, που διεξήχθη το 2003, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για την 

απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις, σε 2016 επιχειρήσεις που επελέγησαν από 

πληθυσμό 87.000 επιχειρήσεων και επιπλέον σε 11 επιχειρήσεις του ευρύτερου 
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δημοσίου τομέα, το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι η εργολαβία/υπεργολαβία είναι η 

συχνότερη πρακτική των επιχειρήσεων με τάση περαιτέρω αύξησης. Με την πρακτική 

αυτή το ήμισυ των χρηστών/επιχειρήσεων καλύπτουν πάγιες ανάγκες τους, 

υποκαθιστώντας έτσι σημαντικό μέρος των απασχολούμενων. Σύμφωνα με τον 

υπεύθυνο της έρευνας, αναπληρωτή καθηγητή Εργασιακών Σχέσεων στο Πάντειο 

Πανεπιστήμιο και συνεργάτη του ινστιτούτου, Γ. Κουζή, το συμπέρασμα που προέκυψε 

ήταν ότι ο θεσμός είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Μία στις 

πέντε επιχειρήσεις κάνει χρήση εξωτερίκευσης εργασιών με τον χαρακτήρα της 

εργολαβίας, κυρίως. Η εξωτερίκευση αυτή μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Αυτό 

που είναι αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η χρήση της εργολαβίας σε ένα σημαντικό 

βαθμό, δηλαδή σε μια σχετική πλειοψηφία των ερωτώμενων επιχειρήσεων, αφορά την 

κάλυψη παγίων αναγκών και όχι έκτακτων. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της 

έρευνας, η πρακτική αυτή παρουσιάζει την μεγαλύτερη ανάπτυξη στο πεδίο των 

ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Το 8,1% των επιχειρήσεων προσφεύγει μόνο σε 

άτομα/εργολάβους, το 9,3% μόνο σε επιχειρήσεις/εργολάβους, ενώ το 3,4% επιλέγει 

και τις δυο πρακτικές. Όσο μεγαλύτερη σε αριθμό απασχολούμενων είναι η επιχείρηση, 

τόσο, αναλογικά, αυξανόμενη εμφανίζεται η μορφή αυτή της εξωτερικής ευελιξίας. Στις 

επιχειρήσεις του δείγματος που απασχολούν περισσότερα από 200 άτομα, η πρακτική 

αυτή υπάρχει στις περισσότερες από τις μισές. Ένα σημαντικό ποσοστό των 

επιχειρήσεων (48,2%) επιλέγει το outsourcing κυρίως για την κάλυψη πάγιων αναγκών. 

Κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις αυτές (65,3%) ανήκουν στο εμπόριο. Στην 

βιομηχανία την πρακτική αυτή εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό (57,5%) για κάλυψη 

έκτακτων αναγκών.  

 

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που 

προσφεύγουν στην χρήση εργολαβίας και υπεργολαβίας, καλύπτοντας σταθερές 

ανάγκες προσωπικού, υποκαθιστούν με αυτόν τον τρόπο την πρόσληψη νέου 

προσωπικού. Δεδομένου ότι το 28% των επιχειρήσεων αρνήθηκε να απαντήσει στο 

σχετικό ερώτημα, μόλις 8% των ερωτηθέντων δηλώνει κατηγορηματικά ότι η επιλογή 

αυτή δεν επηρεάζει το σταθερό μέγεθος απασχόλησης της επιχείρησης. Η ανάπτυξη και 

η εφαρμογή του φαινομένου στην Ελλάδα συνδέεται επίσης με τις συνθήκες εργασίας 

των απασχολούμενων. Έτσι, εκεί που έχουμε προσωπικό χαμηλής ειδίκευσης, όπως για 
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παράδειγμα προσωπικού φύλαξης εγκαταστάσεων, καθαρισμού κ.τ.λ. παρατηρούνται 

συχνότατες παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από το 

περιεχόμενο και το είδος της συγκεκριμένης επιχείρησης. Το outsourcing, που οι 

εργαζόμενοι το βλέπουν ως απειλή, ενώ οι επιχειρήσεις ως ευκαιρία, δεν θα πρέπει να 

θεωρείται ως το ξεφόρτωμα των προβληματικών δραστηριοτήτων. Άλλωστε, τα 

κίνητρα για κάθε συγκεκριμένη επιχείρηση που θα επιλέξει, οι επιπτώσεις της 

εφαρμογής του στο ηθικό του ανθρώπινου δυναμικού, οι προϋποθέσεις, οι όροι των 

συμφωνιών, οι κίνδυνοι, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, όλα αυτά είναι τα 

συστατικά στοιχεία της επιτυχίας, είτε της αποτυχίας του outsourcing (Δαμουλιάνου, 

2004).  

 

3.3 Outsourcing στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  
 

Η τυπική μικρή και μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση είναι κατά κανόνα οικογενειακή 

και απασχολεί κατά μέσο όρο ένα με δύο άτομα. Συνεπώς, όλος ο φόρτος εργασίας και 

ανάπτυξης της επιχείρησης επιβαρύνει κυρίως τον ιδιοκτήτη και κάποιο συγγενικό του 

πρόσωπο, ή έστω, κάποιον υπάλληλο. Και όμως, η μικρή αυτή επιχείρηση, η οποία 

δημιουργήθηκε για βιοποριστικούς, κυρίως, λόγους (επιχειρηματικότητα ανάγκης) και 

χωρίς σπουδαίες φιλοδοξίες ώστε να θέτει τις βάσεις για ανάπτυξη και εξάπλωση 

(επιχειρηματικότητα ευκαιρίας), λαμβάνει υπηρεσίες outsourcing και ας μην τις 

αντιλαμβάνεται ως τέτοιες. Πράγματι, η συντριπτική πλειονότητα των μικρών και 

μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων έχουν αναθέσει τις λογιστικές τους λειτουργίες σε 

εξωτερικό συνεργάτη, σε λογιστή δηλαδή, σε αντίθεση με την Μεγάλη Βρετανία που 

μόλις το 50% των επιχειρήσεων αναθέτουν μέρος των επιχειρηματικών τους 

διεργασιών (όχι μόνο λογιστές) σε εξωτερικό προμηθευτή. Θα έλεγε κανείς ότι η 

Ελλάδα είναι ο παράδεισος του outsourcing, και θα ήταν, αν η ανάθεση εσωτερικών 

εταιρικών διεργασιών σε τρίτους γινόταν σωστά και με άξονα την ανάπτυξη και την 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και όχι διότι απλά επιβάλει ο νόμος την ορθή 

τήρηση των λογιστικών βιβλίων. Η αλήθεια είναι ότι το outsourcing απαιτεί υψηλό 

βαθμό οργάνωσης μιας εταιρίας και βεβαίως θέληση για αύξηση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Απαιτεί δηλαδή επιχειρηματική νοοτροπία.  
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Υποχρέωση των συμβούλων επιχειρηματικής ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

που απευθύνεται δηλαδή στο 96% της ελληνικής αγοράς, είναι να εξηγήσει στον 

πελάτη του ότι αναθέτοντας μέρος των εσωτερικών του λειτουργιών σε τρίτους μπορεί 

να έχει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εφόσον αυτές θα εκτελούνται καλύτερα 

και αποτελεσματικότερα και ότι ενδεχομένως θα του στοιχίσουν και φθηνότερα με 

ταυτόχρονη βελτίωση των χρηματοροών εφόσον πάγιες και τακτικές δαπάνες, όπως το 

κόστος του προσωπικού, θα μετατραπούν σε μεταβλητές δαπάνες και μάλιστα 

πληρωτέες κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον προμηθευτή. Όμως, ο επιχειρηματίας θα 

πρέπει να κατανοήσει ότι για να παραχωρήσει κανείς κάποιες επιχειρηματικές ή 

επιχειρησιακές διεργασίες σε εξωτερικό προμηθευτή, οι διεργασίες (business processes) 

αυτές θα πρέπει κατ’ αρχάς να υπάρχουν και μάλιστα ως διακριτές και οροθετημένες 

οντότητες και όχι σαν σύνολο ετερόκλητων και αποσπασματικών εργασιών. Είναι 

λοιπόν καθήκον του συμβούλου να προετοιμάσει τον πελάτη του επιχειρηματικά και 

οργανωτικά έτσι ώστε να μπορέσει να αναθέσει και κυρίως να αξιοποιήσει τις 

υπηρεσίες τρίτων προμηθευτών με την μέθοδο του outsourcing.  

 

Πρακτικά, σε μια επιχείρηση που βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης, σχεδόν το 

σύνολο των εσωτερικών επιχειρηματικών διεργασιών μπορεί να αναληφθεί από τρίτους 

προμηθευτές. Τέτοιες διεργασίες μπορεί να είναι η συντήρηση των ηλεκτρονικών 

υποδομών, η διαχείριση της αποθήκης, η διαχείριση βάσεων δεδομένων, το marketing, 

η λογιστική διαχείριση, η παραγωγή, η διαχείριση και ανάπτυξη του προσωπικού, η 

σχεδίαση και η συντήρηση της ιστοσελίδας, το τηλεφωνικό κέντρο, η διανομή 

προϊόντων, η σχεδίαση προϊόντων, η προώθηση κ.λπ.. Θεωρητικά μάλιστα, είναι 

δυνατόν να δοθούν τα πάντα σε τρίτους προμηθευτές εκτός από την διοίκηση της 

εταιρίας, αν και ενίοτε συμβαίνει ακόμα και αυτό. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερη είναι μια 

εταιρία, τόσο περισσότερο μπορεί να ωφεληθεί από το outsourcing αναθέτοντας 

εξειδικευμένες, ακριβές και πολύπλοκες εργασίες σε εξωτερικούς προμηθευτές.  

 

Σύμφωνα με τον Σ. Χαριτάκη, γενικό διευθυντή της Mentoring Υπηρεσίες 

Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Α.Ε., για την μικρή και μεσαία ελληνική επιχείρηση που 

επιθυμεί να μεταβεί από την επιχειρηματικότητα ανάγκης στην επιχειρηματικότητα 

ευκαιρίας και που είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί σε ένα εχθρικό περιβάλλον, τόσο 
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θεσμικά, όσο και φορολογικά, το outsourcing είναι μονόδρομος. Σύντομα μάλιστα, θα 

γίνει και το offshoring μονόδρομος, η μεταφορά δηλαδή του συνόλου της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, και κυρίως της παραγωγής, σε άλλη χώρα.   

 

3.4 Επιτυχημένα μοντέλα εφαρμογής outsourcing στην Ελλάδα 
 

Χρήση υπηρεσιών outsourcing πληροφορικής, που είναι και η πιο διαδεδομένη,  κάνουν 

κατά κύριο λόγο παραρτήματα πολυεθνικών επιχειρήσεων, ακολουθώντας πολιτικές 

που επιβάλλονται από την μητρική εταιρία, καθώς και μεγάλες εταιρίες όπως τράπεζες. 

Στην πρώτη περίπτωση οι υπηρεσίες ανατίθενται συχνά σε παρόχους στο εξωτερικό, 

ενώ στη δεύτερη, είναι σχετικά σύνηθες να εξαγοράζεται ή ιδρύεται θυγατρική εταιρία, 

η οποία παρέχει υπηρεσίες προς τη μετρική, αλλά και προς άλλες εταιρίες του κλάδου, 

σε μοντέλο outsourcing. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα συστήματα διαχείρισης 

πιστωτικών καρτών ή οι υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης λογαριασμών, ενώ υπάρχουν 

ήδη ελληνικές τράπεζες που εξετάζουν την ανάθεση υπηρεσιών με outsourcing και σε 

ασιατικές χώρες. Οι συνηθέστερες υπηρεσίες outsourcing που αγοράζουν και οι δυο 

κατηγορίες επιχειρήσεων σχετίζονται με τα θέματα μισθοδοσίας, τα οποία είναι σχετικά 

μικρής εμβέλειας και μεγέθους (Χατζηκωνσταντής, 2005).  

 

Ένα ενδιαφέρον μοντέλο outsourcing εφαρμόζει εδώ και καιρό η εταιρία Διεθνής 

Αερολιμήν Αθηνών. Σύμφωνα με τον Γ. Δεληκούρα, IT supervisor, παραδοσιακά το 

outsourcing υλοποιείται με την υπογραφή της κατάλληλης σύμβασης ανάμεσα στα δύο 

μέρη, σύμφωνα με την οποία, στο τέλος της συμφωνηθείσας περιόδου, η εταιρία που 

έχει αναλάβει να υλοποιήσει μια συγκεκριμένη εφαρμογή, ή  τμήμα μεγαλύτερης 

εφαρμογής, καλείται να παραδώσει στην επιχείρηση, που κάνει outsourcing, την 

εργασία που έχει κάνει. Στο αεροδρόμιο όχι μόνο χρησιμοποιούν την παραδοσιακή 

μέθοδο του outsourcing, αλλά την έχουν κατά κάποιο τρόπο βελτιώσει ονομάζοντας 

την μάλιστα smartsourcing. Με διαγωνισμό επιλέγεται, ως είθισται, η εταιρία που θα 

αναλάβει το εκάστοτε έργο (work package). Η διαφορά έγκειται στο ότι το project 

management του έργου αναλαμβάνει άτομο μέσα από την εταιρία, γεγονός το οποίο 

δίνει ορισμένα πλεονεκτήματα, κυριότερο από τα οποία είναι το ότι η εταιρία γνωρίζει 
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εκ των έσω και εκ των προτέρων οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει και οποιαδήποτε 

καθυστέρηση είναι δυνατόν να σημειωθεί, έτσι ώστε, ανάλογα με την περίπτωση, να 

πράξει ό,τι είναι αναγκαίο για την αποφυγή του. Με την μέθοδο του smartsourcing 

τρέχουν αυτήν την στιγμή ορισμένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα έργα στο 

αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα, όπως το Backup Disaster Recovery, 

από τις εταιρίες PC Systems και Interaxon, η Διαχείριση Τεχνικής Συντήρησης των 

συστημάτων του αεροδρομίου, από τις εταιρίες Hochtief Software και Infomap, καθώς 

και η ανάπτυξη του αεροδρομίου ως Internet Provider για όλες τις εταιρίες που 

στεγάζονται σε αυτόν, από τις εταιρίες SmartNet και OTEnet (Ανδριανέσης, 2001).  

 

Μια άλλη περίπτωση outsourcing είναι η κατασκευή ψηφιακών δίσκων κάθε μορφής 

(CD, CD-ROM, DVD) για λογαριασμό των εκδοτικών εταιριών που κυκλοφορούν 

περιοδικά, τα οποία συνοδεύονται από CD. Φυσικά, δεν τα κατασκευάζουν οι ίδιες, 

αλλά εξειδικευμένες επιχειρήσεις που διαθέτουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, τον 

ανάλογο τεχνικό εξοπλισμό και την τεχνογνωσία. Η διαδικασία, που θα μπορούσε 

ουσιαστικά να χαρακτηριστεί με τον παλιό, παραδοσιακό όρο φασόν, είναι αρκετά 

απλή. Οι εταιρίες κατασκευής (κοπής) ψηφιακών δίσκων λαμβάνουν, σε ψηφιακή 

μορφή, όλο το περιεχόμενο του δίσκου (μουσική, τραγούδια, λογισμικό υπολογιστών, 

κινηματογραφική ταινία κ.τ.λ.), που πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση, 

η οποία πιστοποιεί ότι τα δικαιώματα του υλικού ανήκουν στην εκδότρια εταιρία και 

κατασκευάζουν το λεγόμενο μάστερ, από το οποίο κατόπιν αναπαράγουν την 

συμφωνηθείσα ποσότητα ψηφιακών δίσκων, την οποία παραδίδουν σε άλλη εταιρία για 

την συσκευασία και την ένθεση στο πλαστικό περιτύλιγμα του εντύπου. Η  εταιρία 

κοπής ψηφιακών δίσκων Sanyo Holding κατασκευάζει ψηφιακούς δίσκους για 

εκδοτικές επιχειρήσεις, όπως για τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη, 

Compupress, Motorpress και Smartpress. Η διαδικασία παραλαβής του υλικού, 

αναπαραγωγής του και αποστολής των έτοιμων ψηφιακών δίσκων πραγματοποιείται 

χωρίς κανένα πρόβλημα και αποτελεί σίγουρα ένα καλό, σύγχρονο παράδειγμα σωστής 

αξιοποίησης της μεθόδου του outsourcing στην Ελλάδα (Ανδριανέσης, 2001).  
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3.5 Η αποτυχία του outsourcing στην Ελλάδα 
 

Σε διεθνές επίπεδο, σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας παρατηρείται απογοήτευση 

από την εφαρμογή της μεθόδου αφού δεν έφερε τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα, 

που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την διάψευση της προσδοκίας τους για μείωση του 

συνολικού κόστους, που αποτελούσε και το βασικότερο κίνητρο για την επιλογή του 

outsourcing. Έτσι, σύμφωνα με έρευνα των πανεπιστημίων της Βοστόνης και του 

Wharton School of Business της Πενσυλβάνια, επιχειρήσεις που βιάστηκαν να κάνουν 

outsourcing, με αυξάνουσα συχνότητα ανακαλούν τις αναθέσεις πίσω στις εταιρίες 

τους. Περίπου ένας στους δύο μετατρέπει τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια σε 

μεσοπρόθεσμα, αντί των 10 σε 5 ετών, για λόγους ευελιξίας και διαπραγματευτικού 

πλεονεκτήματος. Η φυγή από το outsourcing οφείλεται στην απροσδόκητη 

πολυπλοκότητα, στο αυξημένο κόστος, στον υψηλό κίνδυνο, σε προστριβές που 

προέκυψαν σε όλη την αλυσίδα των εμπλεκομένων μερών, που απαίτησαν μεγαλύτερη 

προσπάθεια εκ μέρους του μάνατζμεντ και στο γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές στο 

outsourcing ανάμεσα στην ανάθεση προϊόντος και στην ανάθεση υπηρεσιών 

(Δαμουλιάνου, 2005).  

 

Στην Ελλάδα δε, αν και η αγορά του outsourcing αναπτύσσεται ταχύτατα διεθνώς, η 

κατάσταση είναι διαφορετική, καθώς λίγες επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε 

εξωτερική ανάθεση λειτουργιών πληροφορικής. Συγκεκριμένα, όπως προαναφέρθηκε,  

χρήση υπηρεσιών outsourcing πληροφορικής κάνουν κατά κύριο λόγο παραρτήματα 

πολυεθνικών επιχειρήσεων και μεγάλες εταιρίες όπως τράπεζες. Η διείσδυση του 

outsourcing γενικότερα στις ελληνικές εταιρίες είναι πολύ μικρή και η σχετική 

αισιοδοξία που υπήρξε πριν από μερικά χρόνια, η οποία μάλιστα οδήγησε και σε 

κάποιες σημαντικές επενδύσεις σε σχετικές υποδομές, όπως για παροχή υπηρεσιών 

κέντρου δεδομένων ή υποδομών δημοσίου κλειδιού στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 

επιβεβαιώθηκε.  

 

Η χρήση υπηρεσιών outsourcing είναι μικρή και στον δημόσιο τομέα, παρ’ όλο που 

υπάρχουν κάποιες σημαντικές εξαιρέσεις όπως π.χ. η μηχανογραφική υποστήριξη των 
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εκλογών, η εφαρμογή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών κ.α. (Χατζηκωνσταντής, 

2005).  

 

Το κυριότερο κίνητρο των επιχειρήσεων που κατέφυγαν σε κάποια πρακτική   

outsourcing ήταν η μείωση του κόστους από την ανάθεση δραστηριοτήτων σε 

εξωτερικό συνεργάτη που γλυτώνει χρόνο και χρήμα, λόγω εξειδίκευσης, οικονομιών 

κλίμακας ή πρόσβασης σε φτηνότερο εργατικό δυναμικό. Η εμπειρία όμως έχει δείξει 

ότι στην πράξη το κριτήριο του κόστους από μόνο του δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για 

την επιτυχία μιας τέτοιας πρακτικής. Έτσι, δεν είναι λίγες οι επιχειρήσει που 

αναγκάστηκαν να αναστρέψουν συμβάσεις ολικού outsourcing, αφού είχαν ήδη 

διαλύσει το τμήμα πληροφορικής, με τεράστιο, φυσικά, οικονομικό και στρατηγικό 

κόστος. Έτσι, πολλές είναι οι επιχειρήσεις, και στην Ελλάδα, που υλοποιούν εσωτερικά 

συμφωνητικά για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (Service Level 

Agreement) μεταξύ του τμήματος πληροφορικής και των υπόλοιπων τμημάτων, ως 

αναπόσπαστο κομμάτι της οργάνωσης του τμήματος (Μυλωνόπουλος, 2005).  
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Μέρος: ΙΙ 

Κεφάλαιο: 4ο 

Καθετοποίηση 
 

4.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 
Αφού αναλύθηκε εκτενώς η μέθοδος του outsourcing, στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα 

αναλύσουμε την μέθοδο της καθετοποίησης. Αντίστοιχα και εδώ θα δούμε διάφορους 

ορισμούς της εν λόγω πρακτικής και την διαχρονική εξέλιξη της εφαρμογής της. 

Αναφορά επίσης γίνεται στις δραστηριότητες εκείνες που κατά κύριο λόγο 

καθετοποιούνται. Τέλος, παρουσιάζονται τα οφέλη και τα αρνητικά σημεία του τύπου 

αυτού της στρατηγικής οργάνωσης.  

 

4.2 Εννοιολογικό περιεχόμενο της Καθετοποίησης  
 

Ο όρος καθετοποίηση (vertical integration) περιγράφει ένα στυλ ιδιοκτησίας και 

ελέγχου. Ο βαθμός στον οποίο μια επιχείρηση ελέγχει τους προμηθευτές της και τους 

αγοραστές της καθορίζει τον βαθμό της καθετοποίησής της. Οι καθετοποιημένες 

επιχειρήσεις συνδέονται μέσω μιας ιεραρχίας και ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. 

Συνήθως, κάθε μέλος της ιεραρχίας παράγει ένα διαφορετικό προϊόν ή υπηρεσία και 

αυτά συνδυάζονται για να ικανοποιήσουν μια κοινή ανάγκη. Η καθετοποίηση είναι μια 

μέθοδος αποφυγής των καθυστερήσεων (hold-up problem). Ένα μονοπώλιο στα 

πλαίσια της καθετοποίησης ονομάζεται καθετοποιημένο μονοπώλιο, αν και θα ήταν 

ενδεχομένως πιο κατάλληλο να μιλήσουμε για κάποιο είδος καρτέλ.  

 

Διάφοροι ορισμοί έχουν δοθεί κατά καιρούς από ακαδημαϊκούς στην διεθνή 

βιβλιογραφία, ακολουθούν οι πιο σημαντικοί:  

 

Η εξαγορά των στοιχείων (assets) ενός προμηθευτή ή ενός αγοραστή για τον σκοπό της 

απόκτησης  των υπολειμματικών δικαιωμάτων ελέγχου (Grossman & Hart, 1986).   
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Είναι ο βαθμός στον οποίο μια επιχείρηση κατέχει τους προμηθευτές της προς τα πάνω 

και τους αγοραστές της προς τα κάτω (Perry, 1988).  

Η απόφαση της μετακίνησης των ορίων (boundaries) της επιχείρησης κατά μήκος της 

προμηθευτικής αλυσίδας (Tarondeau, 1993).  

Ο βαθμός στον οποίο μια εταιρία ελέγχει την παραγωγή των εισροών ή των 

προμηθειών και την διανομή των εκροών ή των τελικών προϊόντων (Mpoyi, 2003).  

Η ανάπτυξη της ικανότητας να παραχθούν προϊόντα ή υπηρεσίες που προηγουμένως 

αγοράζονταν ή εξαγορά ενός προμηθευτή ή διανομέα (Ηeizer & Render, 2004).   

 

Συνοψίζοντας η καθετοποίηση θα μπορούσε να οριστεί ως ακολούθως:  

 

Η καθετοποίηση (vertical integration) είναι μια στρατηγική απόφαση/πρακτική 

οργανωτικής δομής, η οποία συνίσταται στην επέκταση κατά μήκος της προμηθευτικής 

αλυσίδας, προς τα πίσω με την εξαγορά των προμηθευτών ή με την κατασκευή 

εγκαταστάσεων παραγωγής πρώτων υλών και προς τα μπρος με την εξαγορά ή 

δημιουργία ιδιόκτητων καναλιών διανομής, με στόχο την εξοικονόμηση κόστους, την 

αύξηση του μεριδίου της αγοράς και την επίτευξη και διατήρηση ενός βιώσιμου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  (competitive advantage).   

 

Υπάρχουν τρεις τύποι καθετοποίησης: 

 

 Καθετοποίηση προς τα πίσω (Backward Integration) 

Στην περίπτωση αυτή μια εταιρία αγοράζει τους προμηθευτές της ή δημιουργεί 

θυγατρικές, που παράγουν κάποιες από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται 

στην παράγωγή των προϊόντων της. Για παράδειγμα, μια αυτοκινητοβιομηχανία 

μπορεί να έχει στην κατοχή της εταιρίες παραγωγής ελαστικών, μετάλλων και 

γυαλιού. Ο έλεγχος των τριών θυγατρικών έχει ως στόχο να εξασφαλίσει συνεχή 

εισροή πρώτων υλών και να εξασφαλίσει την ποιότητα του τελικού της 

προϊόντος. Αυτή ήταν η κύρια εταιρική προσέγγιση της Ford και άλλων 

αυτοκινητοβιομηχανιών στην δεκαετία του ’20, που επιδίωκε να 

ελαχιστοποιήσει το κόστος ενοποιώντας την παραγωγή αυτοκινήτων και 

ανταλλακτικών.  
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 Καθετοποίηση προς τα μπρος (Forward Integration) 

Στην περίπτωση αυτή ένας κατασκευαστής εξαρτημάτων κατασκευάζει το 

τελικό προϊόν ή η επιχείρηση δημιουργεί θυγατρικές που λειτουργούν ως 

κανάλια διανομής ή ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι. Για παράδειγμα, ένα 

κινηματογραφικό στούντιο που αναλαμβάνει και την διανομή των ταινιών, 

κατέχει δηλαδή αλυσίδα κινηματογραφικών αιθουσών.  

 Ισορροπημένη Καθετοποίηση (Balanced Integration) 

Στην περίπτωση αυτή μια εταιρία δημιουργεί θυγατρικές, εκ των οποίων άλλες 

αναλαμβάνουν να την προμηθεύουν με πρώτες ύλες και ταυτόχρονα άλλες 

αναλαμβάνουν να διανέμουν τα προϊόντα της.  

 

Η αντίθετη στρατηγική είναι η οριζοντοποίηση (Horizontal Integration). Η 

στρατηγική αυτή συνίσταται στην εξαγορά των ανταγωνιστών, εταιριών δηλαδή που 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο παραγωγής. Είναι μια στρατηγική, όπου μια επιχείρηση 

προσπαθεί να πουλήσει ένα προϊόν σε πολλές αγορές. Έτσι, δημιουργούνται 

θυγατρικές, κάθε μια εκ των οποίων απευθύνεται σε διαφορετικό τμήμα της αγοράς ή 

σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή.  

 

4.3 Η Ιστορία της καθετοποίησης  

 
Με το πέρασμα των χρόνων η καθετοποίηση χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη 

διαφορετικών στρατηγικών στόχων. Όταν η μοντέρνα βιομηχανική επιχείρηση 

εμφανίστηκε στο τέλος του 1800, οι εταιρίες επεδίωκαν υψηλά επίπεδα καθετοποίησης 

για να πραγματοποιήσουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας, για να απαλλαγούν από τον 

ανταγωνισμό και για να μειώσουν τα μεταφορικά κόστη (Chandler, 1962, 1990, 

Williamson, 1985). Γύρω στην δεκαετία του 1950, αφού οι κυρίαρχες εταιρίες είχαν 

εγκαταστήσει καθετοποιημένες δομές, η καθετοποίηση έγινε μια αμυντική στρατηγική 

που υιοθετούνταν για να εξασφαλίσει μια σταθερή προμήθεια υλικών (Chandler, 1990). 

Στις δεκαετίες του ’60 και του ’70 ο ανταγωνισμός εντατικοποιήθηκε στις περισσότερες 

κατασκευαστικές εταιρίες και κατέληξε σε προβλήματα κερδοφορίας (Singh, 1993). Σε 

μια προσπάθεια να διορθώσουν αυτά τα προβλήματα, οι εταιρίες μπήκαν σε μια 
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διαδικασία αναδόμησης κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Μερικές 

εταιρίες πραγματοποίησαν αποκαθετοποίηση μειώνοντας τον βαθμό της 

καθετοποίησης. Ενώ πολλές άλλες εταιρίες διατήρησαν το ίδιο επίπεδο καθετοποίησης 

και λίγες αντιθέτως αύξησαν τον βαθμό καθετοποίηση (Mpoyi, 1997, 2000).   

 

Ένα από τα πρώτα, σημαντικότερα και πιο γνωστά παραδείγματα καθετοποίησης είναι 

η εταιρία Carnegie Steel. Η εταιρία ήλεγχε όχι μόνο τις εγκαταστάσεις, όπου 

παραγόταν το ατσάλι, αλλά επίσης και τα ορυχεία όπου εξορυσσόταν το σίδερο, τα 

ανθρακωρυχεία που προμήθευαν τον άνθρακα, τα πλοία που μετέφεραν το σίδερο και 

τους δρόμους μέσω των οποίων μεταφερόταν το σίδερο στο εργοστάσιο κ.τ.λ.. 

αργότερα μάλιστα, η εταιρία ίδρυσε και ένα ινστιτούτο ανώτερης εκπαίδευσης για να 

εκπαιδεύσει την επόμενη γενιά στις διαδικασίες επεξεργασίας του ατσαλιού.  

 
4.4 Οι δραστηριότητες που καθετοποιούνται  

  
Η καθετοποίηση συνεπάγεται την επέκταση σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων κατά 

μήκος της προμηθευτικής αλυσίδας, από την παρασκευή των πρώτων υλών μέχρι και 

την διάθεση του τελικού προϊόντος στους τελικούς καταναλωτές. Θεωρητικά μια 

επιχείρηση μπορεί να επεκταθεί σε όλα τα στάδια της παραγωγής του προϊόντος. Η πιο 

απλή προσέγγιση της καθετοποίησης συνίσταται στην εξαγορά των προμηθευτών ή/και 

στην εξαγορά των καναλιών διανομής. Στην πραγματικότητα η προμηθευτική αλυσίδα 

είναι πολύ πιο πολύπλοκη, με πολλούς ενδιάμεσους, ανάλογα και με τον εκάστοτε 

κλάδο.  

 

Έτσι, η προς τα πίσω καθετοποίηση περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως την παραγωγή 

πρώτων υλών, που συνεπάγεται την εξαγορά ορυχείων, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 

κ.τ.λ., την εξαγορά εργοστασίων μεταποίησης που παράγουν ενδιάμεσα προϊόντα ή 

εξαρτήματα ή τμήματα του τελικού προϊόντος. Άλλες δραστηριότητες όπου 

εφαρμόζεται καθετοποίηση είναι οι μεταφορικές υπηρεσίες, ενώ εξαγοράζονται και 

αποθηκευτικοί χώροι. Με άλλα λόγια μια επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει 

καθετοποίηση σε όλες τις δραστηριότητες που προηγούνται της παραγωγής.  
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Η προς τα μπρος καθετοποίηση περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως οι υπηρεσίες 

μεταφοράς και αποθήκευσης, που προαναφέρθηκαν, και ενδεχομένως την περαιτέρω 

επεξεργασία αν πρόκειται για εταιρία μεταποίησης ή συναρμολόγησης που επιθυμεί να 

καθετοποιηθεί. Περαιτέρω καθετοποίηση μπορεί να εφαρμοστεί στα κανάλια διανομής 

και σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες παρεμβάλλονται μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Οι 

ενδιάμεσοι στα κανάλια διανομής περιλαμβάνουν τις μεταφορικές εταιρίες, τις εταιρίες 

που μισθώνουν αποθηκευτικούς χώρους, τους χονδρέμπορους, τους λιανέμπορους, τους 

διανομείς, τους αποκλειστικούς αντιπροσώπους, τα υποκαταστήματα αλυσίδας κ.τ.λ.. 

  
4.5 Τα πλεονεκτήματα της καθετοποίησης  

 
Η μέθοδος της καθετοποίησης επιφέρει πολλά οφέλη με την εφαρμογή της. 

Ακολουθούν τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα:  

 

 Διατήρηση των κεντρικών ικανοτήτων/επιτηδειοτήτων (core competences) 

στο εσωτερικό της επιχείρησης και κατά συνέπεια διατήρηση και ανάπτυξη του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (competitive advantage).  

 Μείωση κόστους λόγω της απορρόφησης των διαδικασιών που συνεπάγονται 

υψηλά μεταφορικά κόστη.  

 Καλύτερος συντονισμός και προγραμματισμός των δραστηριοτήτων.  

 Βελτιωμένη ποιότητα.  

 Δημιουργία εμποδίων εισόδου στον κλάδο για τους ανταγωνιστές.  

 Προστασία από αναξιόπιστους προμηθευτές που ενδέχεται να υποκλέψουν 

εταιρικά μυστικά ή να μην ανταποκριθούν προδιαγραφές τους προϊόντος, στους 

χρόνους παράδοσης, στην ποσότητα και την ποιότητα, που δημιουργούν 

απρόσμενα κόστη.  

 Δυνατότητα για επίτευξη διαφοροποίησης.  

 Αύξηση του μεριδίου αγοράς της επιρροής στην αγορά.  

 Δυνατότητα εφαρμογής συστημάτων just-in-time.  
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Όσον αφορά την προς τα πίσω καθετοποίηση, η επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί 

εφόσον δημιουργήσει τις οικονομίες κλίμακας των προμηθευτών της. Οι προμηθευτές 

αυτοί απολαμβάνουν υψηλά περιθώρια κέρδους, οι προμήθειες είναι σημαντικές στην 

παραγωγή και η διαδικασία παραγωγής τους είναι σχετικά εύκολη. Η καθετοποίηση 

ανεξαρτητοποιεί την επιχείρηση από τους προμηθευτές της, κάτι που είναι επιθυμητό 

αν οι προμηθευτές δεν είναι αξιόπιστοι ή βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση. 

Όσον αφορά την προς τα εμπρός καθετοποίηση, η επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει 

το δικό της δίκτυο χονδρικής ή και λιανικής διάθεσης, αν τα υπάρχοντα δίκτυα είναι 

αναξιόπιστα και δημιουργούν προβλήματα στην παραγωγή με τη δημιουργία 

υπερβολικών αποθεματικών ή αν η δημιουργία δικτύου διάθεσης είναι φθηνότερη από 

τη συναλλαγές με μεσάζοντες. Επίσης, μπορεί να αποφύγει ως ένα βαθμό τον 

ανταγωνισμό με βάση την τιμή και να δημιουργήσει διαφοροποιημένα και έτσι πιο 

επικερδή προϊόντα.  

 

4.6 Τα μειονεκτήματα της καθετοποίησης  

 
Η εκτεταμένη καθετοποίησης μπορεί να προκαλέσει πολλές αρνητικές επιπτώσεις, με 

κυριότερη αυτή των υψηλών σταθερών κοστών. Τα κυριότερα μειονεκτήματα είναι τα 

παρακάτω: 

 

 Υψηλά σταθερά κόστη λόγω της περιπλοκότητας της εκτεταμένης δομής που 

προκαλείται από αυξημένα γραφειοκρατικά κόστη.   

 Υψηλά κόστη για έρευνα και ανάπτυξη.  

 Υψηλά διοικητικά κόστη για τον συντονισμό των σταδίων της προμηθευτικής 

αλυσίδας.  

 Υψηλό κόστος αποθήκευσης (inventory cost) από την αύξηση των αποθεμάτων 

που οφείλεται στις διακυμάνσεις των παραγγελιών, λόγω έλλειψης συντονισμού 

κατά μήκος της προμηθευτικής αλυσίδας, φαινόμενο, γνωστό ως “bullwhip 

effect”.   

 Ανικανότητα πλήρης χρησιμοποίησης των πρώτων υλών, των εγκαταστάσεων 

και του προσωπικού, φαινόμενο, γνωστό ως “idle capacity”.  
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 Μεγάλη δέσμευση κεφαλαίου για την πραγματοποίηση της επένδυσης.  

 Δυσκολία συντονισμού των σταδίων της προμηθευτικής αλυσίδας.  

 Απώλεια πρόσβασης στην τεχνική γνώση και την πληροφόρηση από τους 

προμηθευτές και τους διανομείς.  

 Δυσκολία πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες.  

 Κίνδυνος απαρχαίωσης της τεχνολογίας της επιχείρησης.  

 Παρεμπόδιση της καινοτομίας.  

 Στρατηγική δυσκαμψία.  

 

H επένδυση περισσότερων κεφαλαίων στον κλάδο της επιχείρησης είναι αρνητική, 

γιατί τα κεφάλαια αυτά μπορεί να είναι πιο αποδοτικά αλλού. Υπάρχει ακόμα αυξημένο 

ρίσκο για την επιχείρηση από την στιγμή που δραστηριοποιείται σε πρόσθετους τομείς 

του κλάδου. Η καθετοποίηση επίσης παγιδεύει την καθετοποιημένη επιχείρηση σε 

συγκεκριμένες παραγωγικές διαδικασίες και εγκαταστάσεις, λόγω των επενδύσεων που 

έχει κάνει σε αυτές, και δεν της επιτρέπει να τις ξεφορτωθεί εύκολα αν ξεπεραστούν 

από τις εξελίξεις. Έτσι είναι εκτεθειμένη σε οποιεσδήποτε τεχνολογικές εξελίξεις στην 

παραγωγή και σε καινούργια καινοτομικά προϊόντα από ανταγωνιστές. Είναι ο βασικός 

λόγος που τα τελευταία χρόνια σε πολλούς κλάδους επιχειρήσεις έχουν εγκαταλείψει 

την καθετοποίηση και έχουν αφοσιωθεί σε ορισμένα μόνο στάδια της διαδικασίας 

παραγωγής-διάθεσης. Ένα άλλο μεγάλο μειονέκτημα είναι η εξισορρόπηση της 

δυναμικότητας όλων των σταδίων παραγωγής και διάθεσης. Η βέλτιστη δυναμικότητα 

ενός σταδίου σπάνια είναι και η βέλτιστη στα επόμενα ή προηγούμενα στάδια, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανάγκες προμηθειών εξωτερικά στα στάδια που 

υστερούν και ανάγκες ανεύρεσης πελατών για τα στάδια που υπερκαλύπτουν τις 

ανάγκες της διαδικασίας. Γίνεται εύκολα φανερό ότι η καθετοποίηση δεν είναι ούτε 

ευλογία ούτε κατάρα για μια επιχείρηση. Εκείνο που προέχει στις σχετικές αποφάσεις 

είναι το κατά πόσο η καθετοποίηση δημιουργεί μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα που ενισχύουν τη θέση της επιχείρησης στον κλάδο της. 
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Κεφάλαιο: 5ο

Η καθετοποίηση στο πλαίσιο της διεθνούς και ελληνικής 

πραγματικότητας 

 
5.1 Καθετοποίηση: Η ελληνική πραγματικότητα 

 
Πολύ συχνά στον ελληνικό οικονομικό τύπο και συγκεκριμένα στο σχολιασμό των 

αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης, συναντάει κανείς το σχόλιο «η επιχείρηση είναι 

πλήρως καθετοποιημένη» και συνεπώς το συμπέρασμα ότι κάτι τέτοιο είναι ευνοϊκό για 

τη δομή κόστους της. Η εφαρμογή καθετοποίησης στην Ελλάδα είναι συνώνυμο του 

μεγάλου μεγέθους, της ανάπτυξης και της οικονομικής ευημερίας. Η καθετοποίηση και 

ο βαθμός της όμως, είναι ένα θέμα μεγάλης στρατηγικής σημασίας με τεράστιες 

επιπτώσεις στην επιχείρηση, στη στρατηγική λειτουργίας της και στην απόδοση της.  

 

Όπως αποδεικνύει η εμπειρία, η καθετοποίηση εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο σε 

μεγάλους βιομηχανικούς κλάδους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι οποίοι όμως 

δυστυχώς απουσιάζουν από τον ελληνικό χώρο. Όπως και για το outsourcing, χρήση 

της πολιτικής της καθετοποίησης κάνουν κατά κύριο λόγο παραρτήματα πολυεθνικών 

επιχειρήσεων, ακολουθώντας πολιτικές που επιβάλλονται από την μητρική εταιρία και 

χρησιμοποιώντας ντόπιες πρώτες ύλες. Κατά κύριο λόγο, στην Ελλάδα εφαρμόζεται 

καθετοποίηση προς τα εμπρός, δηλαδή οι επιχειρήσεις δημιουργούν δικό τους δίκτυο 

χονδρικής ή και λιανικής διάθεσης, αν τα υπάρχοντα δίκτυα είναι αναξιόπιστα και 

δημιουργούν προβλήματα στην παραγωγή με τη δημιουργία υπερβολικών 

αποθεματικών ή αν η δημιουργία δικτύου διάθεσης είναι φθηνότερη από τη συναλλαγές 

με μεσάζοντες.  Έτσι, για παράδειγμα οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ελλάδα έχουν 

αποκλειστικούς αντιπροσώπους λιανικής πώλησης και αποκλειστικά συνεργεία. Μια 

επιχείρηση μπορεί να καθετοποιηθεί επίσης προς τα εμπρός στη μεταποίηση (π.χ. 

επιχειρήσεις πρώτων υλών) και έτσι να αποφύγει κάπως τον ανταγωνισμό με βάση την 

τιμή, που είναι ο κανόνας στους κλάδους κοινών εμπορευμάτων (commodities). Στην 

περίπτωση αυτή επειδή βρίσκεται λίγο πιο κοντά στο τελικό πελάτη μπορεί να 
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δημιουργήσει διαφοροποιημένα και έτσι πιο επικερδή προϊόντα. Χαρακτηριστικές στην 

περίπτωση αυτή είναι π.χ. οι επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας ή πτηνοτροφείων στην 

Ελλάδα που έχουν μπει στους κλάδους ετοίμων γευμάτων.  

 

5.2 Επιτυχημένα μοντέλα εφαρμογής καθετοποίησης στην Ελλάδα 
 

Το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (3ο Κ.Π.Σ.) προσφέρει ευκαιρίες 

ολοκληρωμένων σχεδίων που αφορούν επενδύσεις καθετοποίησης στην Ελλάδα στον 

γεωργικό τομέα και συγκεκριμένα στις περιοχές του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου. Ένα άλλο 

πρόγραμμα αφορά την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στον νομό Καστοριάς, το οποίο 

δίνει την δυνατότητα καθετοποίηση της παραγωγής του αγροκτήματος. 

 

Η ΔΕΗ είναι μια πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία που καλύπτει το σύνολο των 

δραστηριοτήτων στην ηλεκτρική ενέργεια. Κατέχει περίπου το 89% της 

εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος στην Ελλάδα (12.695 ΜW) η οποία προέρχεται από 

λιγνιτικές, υδροηλεκτρικές, πετρελαϊκές μονάδες, μονάδες φυσικού αερίου καθώς και 

από αιολικά και ηλιακά πάρκα. Έχει στην ιδιοκτησία της το εθνικό σύστημα μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας μήκους 11.650 χιλιομέτρων καθώς και το δίκτυο διανομής 

συνολικού μήκους 210.200 χιλιομέτρων. Είναι η μοναδική εταιρεία διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία παρέχει σε 7,2 εκατομμύρια πελάτες μέσω ενός 

δικτύου των 277 καταστημάτων. 

 

Μια από τις πιο επιτυχημένες περιπτώσεις εφαρμογής καθετοποίησης, στην Ελλάδα με 

επέκταση στο εξωτερικό, είναι αυτή του ομίλου Τιτάν. Ο όμιλος Τιτάν 

δραστηριοποιείται στον χώρο των δομικών υλικών. Πιο συγκεκριμένα ο όμιλος Τιτάν 

έχει στην κατοχή του: 11 μονάδες παραγωγής τσιμέντου, εκ των οποίων 4 στην 

Ελλάδα, 2 στις ΗΠΑ (Βιρτζίνια και Φλόριντα), 3 στα Βαλκάνια (Βουλγαρία, Σερβία 

και FYROM) και 2 στη Μέση Ανατολή (Αίγυπτος), συνολικής ετήσιας παραγωγικής 

δυναμικότητας πάνω από 15 εκατομμύρια τόνους. Επιπλέον, 7 κέντρα διανομής 

τσιμέντου εκ των οποίων 2 βρίσκονται στις ΗΠΑ, 2 στην Αίγυπτο και από μια στην 

Ιταλία, Αγγλία και Γαλλία. Ακόμη διατηρεί 67 μονάδες έτοιμου σκυροδέματος, 10 
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λατομεία και 3 ορυχεία (19 εκ. τόνους), μια μονάδα παραγωγής κονιαμάτων 

(INTERMIX), μια μονάδα παραγωγής επιτραπέζιας πορσελάνης (ΙΩΝΙΑ Α.Ε.) Η 

ετήσια δυναμικότητα παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας στην Ελλάδα ανέρχεται σε 6 

εκατομμύρια τόνους κατέχοντας περίπου το 40% της αγοράς. Επιπλέον η ετήσια 

παραγωγική δυναμικότητα τσιμέντου του ομίλου Τιτάν στο εξωτερικό ανέρχεται σε 

άλλους 8 εκατ. τόνους. Κατά την δεκαετία του '90, κυρίως, ο όμιλος καθετοποίησε 

σημαντικά τις δραστηριότητες του επενδύοντας στους κλάδους ετοίμου σκυροδέματος, 

αδρανών υλικών και άλλων συναφών υλικών (κονιάματα, τσιμεντόλιθοι). Σήμερα, οι 

καθετοποιημένες δραστηριότητες αποφέρουν περίπου το 40% των ενοποιημένων 

πωλήσεων. Η στρατηγική του Ομίλου αποσκοπεί σε περαιτέρω καθετοποίηση 

δραστηριοτήτων, όπου οι συνθήκες αγοράς και ανταγωνισμού την ευνοούν.  

 

Συνηθισμένη περίπτωση εφαρμογής καθετοποίησης στην Ελλάδα αποτελεί και η 

γαλακτοβιομηχανία. Οι γαλακτοβιομηχανίες καθετοποιούνται προς τα πίσω 

αγοράζοντας τους προμηθευτές τους, δηλαδή τους κτηνοτρόφους-παραγωγούς 

γάλακτος μέχρι και τους προμηθευτές ζωοτροφών. Η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, για παράδειγμα,  

είναι μια ακριτική βιομηχανία γάλακτος με πάγια πολιτική να προσφέρει στον 

καταναλωτή προϊόντα άριστης ποιότητας και ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό ξεκίνησε 

νωρίς την καθετοποίηση της παραγωγής της και δημιούργησε τρεις ιδιόκτητες φάρμες. 

Από την ίδρυση της ασχολήθηκε ενεργά με τον πρωτογενή τομέα με σκοπό την 

παραγωγή γάλακτος υψηλής ποιότητας. Έτσι, έχει την δική της γαλακτοπαραγωγική 

δράση με δυο φάρμες με 350 αγελάδες, μια στη Μέστη κοντά στην Μαρώνεια και μια 

στο Διδυμότειχο με ετήσια παραγωγή πάνω από δυο εκατομμύρια τόνους γάλακτος και 

ένα ποιμνιοστάσιο με 1000 πρόβατα στο Ασημένιο Διδυμοτείχου με ετήσια παραγωγή 

πάνω από 150.000 κιλά γάλακτος.  

 

Ο Όμιλος Εταιρειών CRETA FARM, είναι μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση, εύρωστη 

και δυναμική, καθώς και η μοναδική καθετοποιημένη εταιρία στην Ελλάδα που ελέγχει 

το 100% της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων που παράγει. Το 

αντικείμενο της δραστηριότητας της είναι η παραγωγή, εκτροφή, πάχυνση χοιρινών, η 

επεξεργασία, συσκευασία κατάψυξη και διάθεση νωπού, ψυγμένου και καταψυγμένου 

κρέατος και κρεατοσκευασμάτων, η παραγωγή αλλαντικών, η εμπορία τροφίμων καθώς 
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και η παραγωγή κτηνοτροφών. Η καθετοποίηση της παραγωγής καταργεί το κόστος 

μεσολάβησης και επιπλέον επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο σε όλα τα στάδια της 

παραγωγής. Για περισσότερο από μία δεκαετία αναπτύσσεται με εντονότερους ρυθμούς 

σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στον κλάδο της. Στην περίοδο 1990-2001 ο 

κύκλος εργασιών της εκτοξεύτηκε από το 1 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν στα 50 

εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 42%. Με τις συνεχείς 

επενδύσεις, όχι μόνο έχει δημιουργήσει μια υπερσύγχρονη βιομηχανική εταιρεία, αλλά 

και ένα πλήρως καθετοποιημένο όμιλο με 4 θυγατρικές εταιρείες και προσωπικό που 

υπερβαίνει τα 800 άτομα. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις, έχει δημιουργήσει ένα 

σύγχρονο παραγωγικό όμιλο με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1.400 στρεμμάτων και 

δομημένους χώρους 135.000 τ.μ. Σημειώνεται πως η εταιρεία κατά την ίδρυσή της 

εκτεινόταν σε 100 στρέμματα με 5.000 τ.μ. δομημένους χώρους.  

 

Καθετοποίηση επίσης εφαρμόζεται και σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους 

(Θεοτοκάς, 2004). 
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Μέρος: ΙΙΙ 

Κεφάλαιο: 6ο

Πλαίσιο επιλογής: Outsourcing versus Vertical Integration 

 
6.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 
Οι δυο μέθοδοι οργανωτικής δομής που προαναφέρθηκαν έχουν εφαρμοστεί εκτενώς 

από επιχειρήσεις παγκοσμίως και ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

εντατικοποίηση της ανάθεσης δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς συνεργάτες, η παρουσία 

της καθετοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλους οργανισμούς, εξακολουθεί να παραμένει 

έντονη. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται κατ’ ουσίαν η σύγκριση των δυο μεθόδων. Αρχικά 

παρουσιάζονται τα μοντέλα ισορροπίας της οργανωτικής δομής, σύμφωνα με τους 

Grossman και Helpman (2002). Στην συνέχεια παρατίθενται οι κυριότεροι παράγοντες 

που επηρεάζουν την απόφαση για την επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής. 

Ακολουθεί παράγραφος, όπου αναλύεται η επίπτωση της κάθε  μεθόδου στην 

χρηματοοικονομική επίδοση μιας επιχείρησης. Τέλος, παρατίθενται απόψεις για την 

καταλληλότερη στρατηγική και προτείνεται η ταυτόχρονη εφαρμογή των δυο μεθόδων, 

γνωστή ως η μέθοδος του taper integration. 

 

6.2 Μοντέλα ισορροπίας της οργανωτικής μορφής της επιχείρησης 

  
Σύμφωνα με τους Grossman και Helpman (2002), η ελκυστικότητα του outsourcing για 

έναν παραγωγό εξαρτάται από το πόσες επιχειρήσεις μπορούν ενδεχομένως να της 

προσφέρουν τις εισροές που χρειάζεται, το οποίο μπορεί να εξαρτάται από το αν άλλες 

επιχειρήσεις του κλάδου έχουν επιλέξει να καθετοποιηθούν ή να αγοράσουν τις εισροές 

τους από άλλες. Έτσι, δημιούργησαν ένα πλαίσιο για να εξετάσουν την οργανωτική 

δομή ενός κλάδου, όπου η καθετοποίηση και το outsourcing αντιμετωπίζονται ως 

φαινόμενα ισορροπίας. Καθορίζοντας τους προσδιοριστικούς παράγοντες του τύπου της 

οργανωτικής δομής του κλάδου, οι  Grossman και Helpman, δίνουν έμφαση στο 
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δίλλημα μεταξύ του κόστους του να διοικείς μια πιο μεγάλη, λιγότερο ειδικευμένη 

επιχείρηση και του κόστους που προκύπτει από την αναζήτηση συνεργατών και τα 

ατελή συμβόλαια.  

 

Μία καθετοποιημένη επιχείρηση μπορεί να αντιμετωπίζει υψηλότερα κόστη παραγωγής 

εξαρτημάτων και υπηρεσιών, γιατί μια τέτοια επιχείρηση έχει πολλά τμήματα να 

διοικήσει και επειδή δεν μπορεί να επωφεληθεί από την γνώση που έρχεται από την 

εξειδίκευση σε μια μόνο δραστηριότητα. Από την άλλη πλευρά, η επιχείρηση που 

επιθυμεί να κάνει  outsourcing και να πάρει από έξω εξαρτήματα, πρέπει να ψάξει για 

τον κατάλληλο συνεργάτη, και αν το καταφέρει αυτό, πρέπει να προσπαθήσει να του 

προσφέρει κίνητρα για να παράγει εισροές σύμφωνα με τις προδιαγραφές της και στην 

ποσότητα που αυτή θέλει. Η αναζήτηση όμως συνεργάτη κοστίζει και δεν καταλήγει 

πάντοτε σε επιτυχία. Ενώ, η σύναψη συμβολαίου μπορεί να ατελής, αν κάποια 

χαρακτηριστικά της εισροής δεν έχουν ξεκαθαριστεί από τους εξωτερικούς συνεργάτες.  

 

Οι Grossman και Helpman αναπτύσσουν ένα απλό μοντέλο, που μπορεί να εφαρμοστεί 

σε πολλούς κλάδους, στο οποίο διαφοροποιημένα καταναλωτικά προϊόντα μπορούν να 

παραχθούν, είτε από καθετοποιημένες επιχειρήσεις, είτε από ζεύγη εξειδικευμένων 

εταιριών. Στην δεύτερη περίπτωση, η μία εταιρία παράγει ένα ενδιάμεσο προϊόν, ενώ η 

άλλη σχεδιάζει και συναρμολογεί ένα εύρος τελικών προϊόντων. Η παραγωγή κάθε 

κατηγορίας καταναλωτικών προϊόντων απαιτεί ένα μοναδικό και εξειδικευμένο 

εξάρτημα. Οι καθετοποιημένες επιχειρήσεις παράγουν τα δικά τους εξαρτήματα στην 

ποσότητα και το σχέδιο που μεγιστοποιεί τα κέρδη τους. Όμως οι επιχειρήσεις αυτές 

αντιμετωπίζουν υψηλά σταθερά και μεταβλητά κόστη, λόγω της έλλειψης πλήρους 

εξειδίκευσης και των επιπλέον εξόδων διοίκησης, που σχετίζονται με την εκτεταμένη 

οργάνωσή τους. Οι εξειδικευμένες εταιρίες δε, μπορεί να παράγουν με χαμηλότερο 

κόστος, αντιμετωπίζουν όμως δυο πιθανά μειονεκτήματα. Πρώτον, ένας εξειδικευμένος 

παραγωγός τελικού προϊόντος πρέπει να βρει έναν κατάλληλο προμηθευτή εισροών, 

ενώ ένας εξειδικευμένος παραγωγός ενός εξαρτήματος πρέπει να βρει έναν πιθανό 

πελάτη. Κάποιες εταιρίες καταφέρνουν επιτυχώς να εντοπίσουν συνεργάτες, ενώ άλλες 

όχι και συνεπώς βγαίνουν από την αγορά. Αυτή η χρονοβόρα διαδικασία ανεύρεσης 

συνεργάτη και η αβεβαιότητα που συνεπάγεται δίνει το πλεονέκτημα στην 
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καθετοποίηση, ως αποτελεσματικότερη μέθοδο εσωτερικής οργάνωσης της 

επιχείρησης. Δεύτερον, οι εξειδικευμένες εταιρίες μπορεί να πάσχουν από την 

αδυναμία τους να αποδείξουν την ποιότητα και άλλα χαρακτηριστικά μιας εισροής σε 

εξωτερικούς συνεργάτες και αυτό περιορίζει τις ευκαιρίες για σύναψη συμβολαίων και 

δημιουργεί στοκ. Συγκεκριμένα, μόλις ο παραγωγός ενδιάμεσων προϊόντων ή 

εξαρτημάτων εξειδικεύσει την παραγωγή του σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενός 

συγκεκριμένου παραγωγού τελικών προϊόντων, οι εισροές αυτές δεν έχουν πλέον καμία 

αξία για άλλους πιθανούς πελάτες-παραγωγούς ανταγωνιστικών τελικών προϊόντων. 

Έτσι, ο εν λόγω μοναδικός συνεργάτης - παραγωγός τελικών προϊόντων μπορεί να 

πιέσει τον ενδιάμεσο παραγωγό για χαμηλότερες τιμές. Αυτή η μεταγενέστερη 

συμφωνία βάζει το ενδιάμεσο παραγωγό σε αδύναμη θέση και μειώνει την 

διαπραγματευτική του ικανότητα καθώς τα έξοδα παραγωγής της εν λόγω ποσότητας 

έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Προβλέποντας λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο, ο ενδιάμεσος 

δεν είναι διατεθειμένος να παράγει ικανή ποσότητα. Η αναποτελεσματικότητα αυτή της 

μεθόδου του outsourcing δίνει κίνητρο για καθετοποίηση.  

 

Όσον αφορά την κερδοφορία, υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του αριθμού των 

ενδιάμεσων παραγωγών και του αριθμού των τελικών παραγωγών. Με άλλα λόγια, 

όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ενδιάμεσων παραγωγών, τόσο μεγαλύτερα είναι 

τα αναμενόμενα κέρδη για τον τελικό παραγωγό, γιατί μια αύξηση του αριθμού των 

ενδιάμεσων βελτιώνει τις προοπτικές του να βρει συνεργάτη. Για τον ίδιο λόγο, ισχύει 

και το αντίστροφο, δηλαδή όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των τελικών παραγωγών, 

τόσο μεγαλύτερα είναι τα αναμενόμενα κέρδη για τον ενδιάμεσο. Αντιθέτως, τα 

αναμενόμενα κέρδη κάθε τύπου παραγωγού μειώνονται όσο αυξάνεται ο αριθμός των 

επιχειρήσεων ίδιου τύπου, δηλαδή των ανταγωνιστών, αφού μειώνονται η πιθανότητες 

ανεύρεσης συνεργάτη.  

 

Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα οργανωτικής μορφής των επιχειρήσεων (μοντέλα 

ισορροπίας) που μπορεί να χαρακτηρίζουν ένα κλάδο:  

 

 όλες οι επιχειρήσεις να είναι καθετοποιημένες,  

 όλες να είναι εξειδικευμένες παραγωγοί ή  
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 να συνυπάρχουν και να ανταγωνίζονται σε έναν κλάδο και οι δύο τύποι 

επιχειρήσεων.  

 

Όσον αφορά την σταθερότητα των τριών ενδεχομένων, η πρώτη περίπτωση, δηλαδή 

μόνο καθετοποιημένες επιχειρήσεις σε έναν κλάδο, είναι στην ουσία μία τυπική 

περίπτωση μονοπολιστικού ανταγωνισμού και χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και 

συνεπώς, είναι βιώσιμη. Το ίδιο ισχύει και για την δεύτερη περίπτωση. Ενώ στην 

τελευταία περίπτωση, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι είναι μάλλον απίθανο ένας 

κλάδος να αποτελείται από επιχειρήσεις και των δύο τύπων. Οι Grossman και Helpman 

σημειώνουν ότι ο διπλασιασμός του αριθμού των εξειδικευμένων εταιριών οδηγεί στον 

διπλασιασμό των συνεργασιών που συνάπτονται. Προφανώς, όσο μεγαλύτερος είναι ο 

κλάδος ή η οικονομία, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εξειδικευμένων 

επιχειρήσεων που εισέρχονται στον κλάδο. Όσο μεγαλύτερα είναι τα σταθερά κόστη, 

τόσο μικρότερος είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων. Ο καταμερισμός της 

διαπραγματευτικής δύναμης επηρεάζει τα κίνητρα εισόδου και προς τις δυο πλευρές. 

Όσο περισσότερο μοιράζεται το κέρδος που πηγαίνει στους παραγωγούς ενδιάμεσων 

προϊόντων, τόσο μεγαλύτερη είναι η είσοδος αυτού του τύπου των επιχειρήσεων και 

τόσο μικρότερη είναι η είσοδος εξειδικευμένων παραγωγών τελικών προϊόντων. Τέλος, 

όσο μεγαλύτερη είναι η υποκαταστασιμότητα μεταξύ των ανταγωνιστικών προϊόντων 

ενός κλάδου, τόσο μικρότερος είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που εισέρχονται για 

να παράγουν εξειδικευμένα εξαρτήματα.  

 

6.3 Παράγοντες που καθορίζουν την επιχειρηματική απόφαση  
 

Εκτός από τους λόγους που προαναφέρθηκαν και οδηγούν την επιχείρηση στην αγορά ή 

κατασκευή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι πιο 

συγκεκριμένοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση, είτε για καθετοποίηση, είτε 

για outsourcing.  

 

Η οικονομική θεωρία συναλλακτικού κόστους (Transaction Costs Economics Theory 

– TCE) υποστηρίζει ότι το αν η επιχείρηση θα καθετοποιηθεί ή όχι για να παράγει 
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κάποιες από τις εισροές της εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της εισροής, την 

συχνότητα της συναλλαγής μεταξύ εταιρίας και προμηθευτή, τον βαθμό της 

αβεβαιότητας σχετικά με την εισροή και την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος και από 

το πόσο καιροσκοπικά (opportunistic) λειτουργεί ένας προμηθευτής (Williamson, 

1975, 1985). Σύμφωνα με τον Williamson, τα χαρακτηριστικά της εισροής χωρίζονται 

σε τέσσερις κατηγορίες: 

 

 Τα στοιχεία που αφορούν την τοποθεσία (site-asset specificity). Δηλαδή, αν ο 

προμηθευτής ενός εξαρτήματος βρίσκεται κοντά στην εταιρία συναρμολόγησης, 

έτσι ώστε να μειωθούν τα μεταφορικά κόστη, τα κόστη αποθήκευσης ή ακόμα 

και παραγωγής αν ο προμηθευτής δεν μπορεί εύκολα να μετακινήσει την πρώτη 

ύλη για να προμηθεύει και άλλες εταιρίες.  

 Τα στοιχεία που αφορούν την φυσική μορφή της εισροής (physical-asset 

specificity). Δηλαδή, όταν το σχέδιο του εξαρτήματος ή γενικότερα οι 

προδιαγραφές μιας εισροής είναι κατάλληλες και εξειδικευμένες για τις ανάγκες 

μόνο μιας  εταιρίας συναρμολόγησης.  

 Τα στοιχεία που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους (human-asset specificity). 

Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην γνώση, τις ικανότητες, τα κανάλια 

επικοινωνίας και τις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων που αφορούν την 

σχέση εταιρίας προμηθευτή. Για παράδειγμα, η Intel έχει μηχανικούς που είναι 

αφοσιωμένοι στην εξυπηρέτηση της Toshiba.   

 Τα στοιχεία που αφορούν την αφοσίωση (dedicated-asset specificity). Αυτό 

προκύπτει όταν μια εταιρία κάνει επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για να 

εξυπηρετήσει τα προαπαιτούμενα ενός ή λίγων αγοραστών.   

 

Οι ιδιαιτερότητες των εισροών δίνουν τη ευκαιρία σε καιροσκόπους να εμφανιστούν. 

Καιροσκοπικές είναι οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τις πληροφορίες που 

παίρνουν από τους συνεργάτες τους ή αποκρύπτουν πληροφορίες ή ενδεχομένως 

αποκαλύπτουν εταιρικά μυστικά του συνεργάτη τους στους ανταγωνιστές,  

επιδιώκοντας συνεργασία και μαζί τους (Williamson, 1975, 1985). Αυτό δημιουργεί 

αβεβαιότητα, αφού οι επιχειρήσεις επιθυμούν να εξασφαλίσουν μια συνεχή και 

αδιάκοπη ροή πρώτων υλών για να επιτύχουν συνεχή και αδιάκοπη παραγωγή και 
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πώληση τελικών προϊόντων. Η αβεβαιότητα όσον αφορά τη συνεχή εισροή μιας πρώτης 

ύλης οδηγεί τις εταιρίες να κάνουν συχνότερες παραγγελίες, που όμως συνεπάγονται 

υψηλότερα μεταφορικά κόστη. Επιπλέον, αν η ποσότητα μιας πρώτης ύλης που 

απαιτείται για την παραγωγή είναι μεγάλη, ή προμήθεια δεν είναι σίγουρη λόγω 

σπανιότητας της πρώτης ύλης,  αυξάνεται η συχνότητα συναλλαγής μεταξύ προμηθευτή 

και εταιρίας και κατά συνέπεια αυξάνεται ακόμη παραπάνω το μεταφορικό κόστος. Αν 

ισχύουν όλα τα παραπάνω και οι επιχειρήσεις επιδιώκουν μια συνεχή παραγωγή και 

χαμηλά μεταφορικά κόστη, θα αποφύγουν το outsourcing και την αβεβαιότητα που 

συνεπάγεται η συνεργασία και θα προτιμήσουν να καθετοποιηθούν. Αντιθέτως, οι 

επιχειρήσεις που επιδιώκουν την εφαρμογή just-in-time παραγωγής, που συνεπάγεται 

την παράδοση της ακριβής ποσότητας πρώτης ύλης, που η επιχείρηση χρειάζεται, και 

ακριβώς την στιγμή που αυτή την χρειάζεται, έτσι ώστε να αποφευχθεί το κόστος 

αποθήκευσης ή η καταστροφή ή απαρχαίωση της πρώτης ύλης, θα προτιμήσουν το 

outsourcing.  

 

Σύμφωνα με την Knowledge-Based Theory της επιχείρησης, ο λόγος που μια 

επιχείρηση εφαρμόζει καθετοποίηση είναι για να παράγει, να συνδυάσει και να 

εκμεταλλευτεί γνώση (Conner & Prahalad, 1996, Grant, 1996, Kogut & Zander, 1996, 

Nonaka, 1994). Το αν μια επιχείρηση πραγματοποιεί λειτουργίες εντός ή τις αναθέτει 

σε εξωτερικό συνεργάτη, εξαρτάται από το ποια πρακτική συμβάλλει στη πιο 

αποτελεσματική παραγωγή και εκμετάλλευση της γνώσης. Οι Conner και Prahalad 

(1996) συνδυάζοντας την θεωρία για την γνώση με τα οικονομικά του μεταφορικού 

κόστους, υποστηρίζουν ότι αποτελεσματική παραγωγή και εκμετάλλευση της γνώσης, 

επιτυγχάνεται μέσω της καθετοποιημένης παραγωγής.  

 

Οι Masten et al. (1991) υποστήριξαν ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να καθετοποιούνται για 

να εκμεταλλευτούν την δυνατότητα για μείωση στα διεθνή κόστη οργάνωσης. Δηλαδή, 

οι επιχειρήσεις πρέπει να οργανώνουν δραστηριότητες στο εσωτερικό τους όχι τόσο 

λόγω του φόβου καθυστερήσεων που συνεπάγεται ενίοτε η συνεργασία με τους 

προμηθευτές, αλλά λόγω της ευκολίας της εσωτερικής παραγωγής. Για παράδειγμα, η 

εσωτερική συνεννόηση είναι ευκολότερη και άρα δεν κοστίζει, σε αντίθεση με την 

επικοινωνία με τους συνεργάτες.  
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Ένας άλλος παράγοντας που καθορίζει την απόφαση για το είδος της οργανωτικής 

δομής είναι οι τεχνολογικές αλλαγές. Οι Harrigan (1984, 1985), Balakrishnan και 

Wernerfelt (1986) έδειξαν ότι τα οφέλη της καθετοποίησης ελαττώνονται αισθητά στο 

ενδεχόμενο τεχνολογικής αλλαγής, αφού αυτή καθιστά τις ικανότητες της επιχείρησης 

απαρχαιωμένες. Υποστηρίζουν ότι σε βιομηχανικούς κλάδους όπου ο ρυθμός της 

τεχνολογικής αλλαγής είναι μεγάλος, οι επιχειρήσεις είναι καλύτερα να μην είναι 

καθετοποιημένες. Αντίθετα, θεωρείται ότι το outsourcing βελτιώνει την ικανότητα της 

επιχείρησης να ανταποκρίνεται ευέλικτα στις αλλαγές στην τεχνολογία ή στην ζήτηση 

και να συσσωρεύσει εξωτερική γνώση μέσω της συνεργασίας. Τα συμπεράσματα αυτά 

υποστηρίζουν και οι Hill και Hoskisson (1987) και οι Jones και Hill (1987). Όμως, 

άλλοι ερευνητές έχουν υποστηρίξει το αντίθετο. Δεδομένου ότι όσο μεγαλύτερη  είναι η 

αβεβαιότητα στην σχέση με τον προμηθευτή, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα η 

επιχείρηση να καθετοποιηθεί στην παραγωγή της εισροής (Monteverde & Teece, 1982, 

Williamson, 1985, Masten, 1988, Pisano, 1990, Masten et al., 1991, Monteverde, 1995), 

η απαρχαίωση των ικανοτήτων λόγω της τεχνολογικής αλλαγής υποδεικνύει περαιτέρω 

καθετοποίηση. Ο Afuah (2001) υποστηρίζει ότι αυτές είναι δυο πλευρές του ίδιου 

νομίσματος. Η βασική του θέση είναι ότι οι επιχειρήσεις που καθετοποιούνται 

υιοθετώντας την νέα τεχνολογία έχουν καλύτερη επίδοση από αυτές που απευθύνονται 

σε εξωτερικούς συνεργάτες. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις που ήταν καθετοποιημένες 

όταν χρησιμοποιούσαν την παλιά τεχνολογία έχουν χειρότερη επίδοση από αυτές που 

δεν ήταν καθετοποιημένες νωρίτερα. Οι Leiblein et al. (2002) εξετάζουν τις επιπτώσεις 

στην τεχνολογική επίδοση της εσωτερίκευσης της παραγωγής έναντι του outsourcing 

στην παγκόσμια βιομηχανία των ημιαγωγών. Τα συμπεράσματά τους υποδεικνύουν ότι, 

σε αντίθεση με τις δημοφιλείς απόψεις που υποστηρίζουν ότι, είτε η καθετοποίηση, είτε 

το outsourcing οδηγούν σε βελτιωμένη τεχνολογική επίδοση, οι διοικητικές αποφάσεις 

δεν επηρεάζουν σημαντικά την τεχνολογική επίδοση άμεσα. Οι διαφορές που 

παρατηρούνται οφείλονται περισσότερο σε παράγοντες που σχετίζονται με την 

οργανωτική επιλογή, όπως η κατανομή των σχετικών ικανοτήτων και ο βαθμός στον 

οποίο η επίδοση εξαρτάται από αυτόνομη ή συστηματική καινοτομία (Chesbrough & 

Teece, 1996, Teece, 1996).  
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Αναζητώντας τους παράγοντες/συνθήκες του κλάδου που υποστηρίζουν, είτε την 

καθετοποίηση, είτε το  outsourcing, ως ισορροπημένου τύπου οργάνωσης, οι Grossman 

και Helpman εστιάζουν στο πώς η αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας αναζήτησης, 

ο βαθμός υποκατάστασης μεταξύ των καταναλωτικών προϊόντων ενός κλάδου και η 

κατανομή της διαπραγματευτικής δύναμης μεταξύ του ενδιάμεσου και του τελικού 

παραγωγού επηρεάζουν την βιωσιμότητα της κάθε οργανωτικής μορφής. Βελτιώσεις 

στην διαδικασία αναζήτησης συνεργάτη, που ενδεχομένως προέκυψαν από την 

επανάσταση της πληροφορικής, δίνουν προβάδισμα στο outsourcing. Σημαντικό ρόλο 

παίζει και η ελαστικότητα ζήτησης για τα καταναλωτικά προϊόντα, δηλαδή η ένταση 

του ανταγωνισμού σε έναν κλάδο που προκύπτει από το γεγονός ότι τα προϊόντα των 

ανταγωνιστών δεν είναι διαφοροποιημένα αλλά πανομοιότυπα. Έτσι, μια ελαστική 

ζήτηση για καταναλωτικά προϊόντα μπορεί να ευνοεί, είτε την καθετοποίηση, είτε το  

outsourcing, ανάλογα με το μέγεθος της εξοικονόμησης που προκύπτει από τα 

εξειδικευμένα προϊόντα και  την κατανομή της διαπραγματευτικής δύναμης μεταξύ του 

ενδιάμεσου και του τελικού παραγωγού. Έτσι, μεγάλο πλεονέκτημα κόστους λόγω 

εξειδίκευσης και μέτρια, ούτε μικρή, ούτε μεγάλη, διαπραγματευτική δύναμη των 

ενδιάμεσων ευνοεί το outsourcing. Αντίθετα αν η εξειδίκευση δεν αποφέρει 

εξοικονόμηση εξόδων και ο ρόλος των ενδιάμεσων είναι σημαντικός, μια επιχείρηση θα 

προτιμήσει να στραφεί στην καθετοποίηση. Συνεπώς, η επικράτηση του outsourcing 

στις Η.Π.Α. σε σύγκριση με την Ιαπωνία ή την Κορέα μπορεί να εξηγηθεί από τον 

σχετικά μεγαλύτερο βαθμό ανταγωνισμού στην αμερικανική αγορά, αλλά μόνο στην 

περίπτωση που το πλεονέκτημα κόστους είναι αρκετά μεγάλο ή το μερίδιο του επιπλέον 

κέρδους, που προκύπτει σε μια διμερή σχέση συνεργασίας και αντιστοιχεί στον τελικό 

παραγωγό, είναι σχετικά μικρό.  

 

Όσον αφορά το μέγεθος του κλάδου και της ευρύτερης οικονομίας, με σταθερές 

αποδόσεις, ούτε το μέγεθος του κλάδου, ούτε το μέγεθος της οικονομίας ευνοεί τον 

ένα ή τον άλλο τύπο οργάνωσης έναντι του άλλου. Αλλά το μέγεθος μπορεί να παίζει 

ρόλο όταν υπάρχουν αυξανόμενες αποδόσεις κλίμακας. Όταν οι πιθανότητες να βρεθεί 

ο κατάλληλος συνεργάτης βελτιώνονται για κάποια επιχείρηση, όσο ο αριθμός των 

επιχειρήσεων και στις δυο πλευρές της αγοράς αυξάνεται, μπορεί να υπάρχουν δυο 

μοντέλα ισορροπίας, ένα με καθετοποίηση και ένα με outsourcing. Το outsourcing είναι 
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πιο πιθανό να είναι βιώσιμο σε μεγάλους κλάδους και μεγάλες οικονομίες και αυτό 

μπορεί να εξηγήσει γιατί οι επιχειρήσεις στην Νέα Υόρκη είναι πιο εξειδικευμένες από 

τις αντίστοιχες στο Pittsburg και ίσως ακόμα και το φαινόμενο στις Η.Π.Α. σε 

σύγκριση με τις άλλες χώρες.   

 

Μετατρέποντας το μοντέλο του Markusen (2002), η A. C. Ma (2006) εξετάζει τον ρόλο 

των χαρακτηριστικών μιας χώρας στην απόφαση μιας πολυεθνικής εταιρίας να 

παράγει η ίδια ή να κάνει outsourcing. Συγκεκριμένα ελέγχει παράγοντες όπως το 

μέγεθος της αγοράς, τις διαφορές στο μέγεθος και την αφθονία σε εξειδικευμένη 

εργασία. Εξετάζεται το αν θα πρέπει μια δραστηριότητα να ανατίθεται σε συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις, που εδρεύουν στο εξωτερικό ή σε εξωτερικούς συνεργάτες που εδρεύουν 

στο εξωτερικό. Η πρώτη περίπτωση δεν θεωρείται outsourcing, αλλά εσωτερική 

παραγωγή από συνδεδεμένες επιχειρήσεις της πολυεθνικής Τα αποτελέσματα της 

έρευνας δείχνουν ότι αν οι χώρες έχουν διαφορές στο μέγεθος της εξειδικευμένης 

εργασίας, τότε υπάρχει κίνητρο να συγκεντρωθούν τα κεντρικά της εταιρίας στην χώρα 

που βρίθει εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και η παραγωγή να εγκατασταθεί στην 

χώρα που υπολείπεται εξειδικευμένης εργασίας. Ο διαχωρισμός της παραγωγικής 

διαδικασίας έχει λιγότερα πλεονεκτήματα όταν η μητρική χώρα υπολείπεται 

εξειδικευμένης εργασίας. Όταν ισχύει αυτό, τόσο για το outsourcing, όσο και για την 

καθετοποίηση, που απαιτούν εξειδικευμένη εργασία, το υψηλό εργατικό κόστος δεν 

επιτρέπει την εγκατάσταση της παραγωγής στην μητρική χώρα. Σε αντίθεση με τους 

Grossman και Helpman, η A. C. Ma διακρίνει μια ξεκάθαρη σχέση μεταξύ του 

οικονομικού μεγέθους και της οργανωτικής δομής. Συγκεκριμένα, οι εταιρίες 

κυριαρχούν, τόσο στην καθετοποίηση, όσο και στο outsourcing καθώς οι χώρες 

γίνονται, είτε όμοιες, είτε εντελώς διαφορετικές σε μέγεθος. Οι χώρες με φθηνό 

ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό προσελκύουν καθετοποιημένες επιχειρήσεις με τις 

κεντρικές εγκαταστάσεις στην μητρική χώρα, μικρού μεγέθους, όπου η εξειδικευμένη 

εργασία είναι άφθονη. Αντιθέτως, πολυεθνικές εταιρίες με τα κεντρικά τους σε χώρες 

μετρίου μεγέθους, πλούσιες σε εξειδικευμένη εργασία, προτιμούν το outsourcing. Έτσι, 

αν μια πλούσια σε ανειδίκευτη εργασία χώρα, όπως η Κίνα, ενδιαφέρεται να 

προσελκύσει πολυεθνικές εταιρίες με τα κεντρικά τους σε χώρες πλούσιες σε 

εξειδικευμένη εργασία, όπως ο Καναδάς, η προσπάθεια θα είναι πιο επιτυχημένη αν 
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υιοθετηθεί outsourcing. Η πρακτική αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ευελιξία 

και έλεγχο των εισαγωγών από τους ντόπιους παραγωγούς. Αντίθετα, μια πλούσια σε 

εξειδικευμένη εργασία χώρα, όπως η Ιρλανδία, μπορεί να προσελκύσει 

καθετοποιημένες επιχειρήσεις από χώρες, ακόμα πιο πλούσιες σε εξειδικευμένη 

εργασία, όπως η Ιαπωνία. Αυτή η πρακτική μπορεί να συνεπάγεται φορολογικές 

απαλλαγές για την θυγατρική.  

 

Οι Burda και Dluhosch (2002) προσφέρουν ένα πλαίσιο, στο οποίο επίσης η αγορά 

εργασίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις ενδογενείς αλλαγές στην οργάνωση 

της παραγωγής. Η προσέγγισή τους όμως διαφοροποιείται, αφού συνδυάζουν την 

απόφαση για outsourcing με την επιλογή ανάμεσα στη οριζόντια και κάθετη 

ολοκλήρωση.  

Οι Grossman και Helpman επεκτείνουν το μοντέλο τους για να εκτιμήσουν και άλλους 

παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την στρατηγική απόφαση. Το αρχικό, απλό 

μοντέλο υπερεκτιμά το πρόβλημα στοκ αποθεμάτων που αντιμετωπίζουν οι ενδιάμεσοι. 

Αυτό οφείλεται στην υπόθεση ότι οι ενδιάμεσοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να 

πουλήσουν τα προϊόντα τους στον παραγωγό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

οποίου σχεδιάστηκαν τα ενδιάμεσα προϊόντα. Στην πραγματικότητα, η εξειδίκευση 

τυπικά προκύπτει σταδιακά και υπάρχει δυνατότητα, αν αυτό καταστεί απαραίτητο, να 

βρεθεί άλλος εταιρικός συνεργάτης. Έτσι, στο εκτεταμένο μοντέλο ο βαθμός 

εξειδίκευσης των εξαρτημάτων μπορεί να ποικίλλει. Οι τελικοί παραγωγοί 

χρησιμοποιούν το καταλληλότερο εξάρτημα για το προϊόν αλλά μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν και εισροές με διαφορετικές προδιαγραφές με επιπλέον κόστος. Οι 

ενδιάμεσοι παραγωγοί επιλέγουν τον βαθμό της εξειδίκευσης των προϊόντων τους για 

τους πιθανούς πελάτες τους. Ένα πιο εξειδικευμένο εξάρτημα προσφέρει περισσότερες 

ευκαιρίες κέρδους. Ένα πιο γενικευμένο (generic) εξάρτημα αυξάνει τους ενδεχόμενους 

πελάτες και συνεπώς βελτιώνει την διαπραγματευτική δύναμη των ενδιάμεσων και τους 

εξασφαλίζει σε περίπτωση που η συνεργασία αποτύχει. Στην περίπτωση ισορροπίας ο 

ενδιάμεσος παράγει ένα μερικώς εξειδικευμένο εξάρτημα. Έτσι, ο νέος παράγοντας που 

οι Grossman και Helpman εισάγουν είναι η ελαστικότητα του κόστους παραγωγής 

των τελικών προϊόντων στις προδιαγραφές του εξαρτήματος. Όσο μεγαλύτερη  είναι 

η ελαστικότητα κόστους παραγωγής στις προδιαγραφές του εξαρτήματος, τόσο 
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περισσότερο κοστίζει η αναποτελεσματικότητα που προκύπτει από ατελή συμβόλαια. 

Αυτό μειώνει την βιωσιμότητα του outsourcing. Σε αντίθεση με το αναμενόμενο όμως, 

αυτό δεν ευνοεί απαραίτητα την καθετοποίηση. Όταν η ελαστικότητα αυξάνεται, 

βελτιώνεται η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών και αυτό μπορεί να 

βελτιώσει την κερδοφορία τους.  

 

Παρ’ όλους τους επιμέρους παράγοντες που προαναφέρθηκαν, το σημαντικότερο 

κίνητρο πίσω από την υιοθέτηση κάποιας από τις δυο μεθόδους είναι το κόστος. Η 

μέθοδος που εξασφαλίζει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα κόστους και την εξοικονόμηση 

πόρων είναι αυτή που θα προτιμηθεί. Έτσι, όσο μεγαλύτερα είναι τα σταθερά κόστη 

για τις καθετοποιημένες επιχειρήσεις και ταυτόχρονα μικρότερα για τις εξειδικευμένες, 

τόσο μεγαλύτερο είναι το προβάδισμα για το outsourcing. Αντίθετα, όσο πιο ακριβές 

είναι οι εξειδικευμένες υπηρεσίες, τόσο περισσότερο προτιμούν οι επιχειρήσεις να τις 

αναπτύξουν εσωτερικά και να επωφεληθούν από τις οικονομίες κλίμακας και από την 

αποφυγή των μεταφορικών κοστών. Στην διαμόρφωση των συνθηκών αυτών του 

περιβάλλοντος συμβάλλουν οι παραπάνω παράγοντες.  

  
6.4 Outsourcing, Vertical Integration και χρηματοοικονομική επίδοση 

 
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα μελετήσουμε την επίδραση των δυο μεθόδων 

οργανωτικής δομής στην χρηματοοικονομική επίδοση της επιχείρησης. Αυτό 

εξετάζεται κυρίως από την άποψη της αύξησης της κερδοφορίας. Γίνεται σαφές ότι υπό 

διαφορετικές συνθήκες που ποικίλλουν, ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν 

την χρηματοοικονομική επίδοση, τόσο το outsourcing, όσο και η καθετοποίηση μπορεί 

να έχουν θετική επίπτωση στην χρηματοοικονομική επίπτωση ενός οργανισμού. 

Συνεπώς, οι παράγοντες αυτοί πρέπει να συνεκτιμηθούν για την επιλογή της 

καταλληλότερης στρατηγικής.   
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6.4.1.1 Η επίπτωση του outsourcing στην χρηματοοικονομική επίδοση 

 
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στην  “make or buy” απόφαση της επιχείρησης 

είναι αν το outsourcing αυξάνει την αξία της επιχείρησης και συγκεκριμένα αν οι 

επιχειρήσεις που υιοθετούν το outsourcing έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη 

κερδοφορία και βελτιωμένη χρηματοοικονομική επίδοση. Δεδομένου ότι το βασικότερο 

κίνητρο πίσω από την υιοθέτηση του outsourcing είναι η μείωση του κόστους και ότι οι 

τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου δεν είναι αυτά που 

αναμένονταν, ερευνητές και ακαδημαϊκοί αρχίζουν να αμφισβητούν την αξία της 

μεθόδου ως μακροπρόθεσμης ή βραχυπρόθεσμης στρατηγικής μείωσης κόστους.  Κάθε 

επιχείρηση θα ήταν διατεθειμένη να αγοράσει αντί να κατασκευάσει η ίδια, αρκεί το 

κόστος του outsourcing να είναι χαμηλότερο από το κόστος της εσωτερικής 

παραγωγής. Δυστυχώς, ο αριθμός των ερευνών που εξετάζουν το θέμα της επιλογής 

μεταξύ outsourcing και καθετοποίησης και της επίπτωσης στην χρηματοοικονομική 

επίδοση είναι μικρός.  

 

Οι Leiblein et al. (2002) υποστηρίζουν ότι η απόκλιση από την βέλτιστη μορφή 

οργάνωσης, όπως υπαγορεύεται από τους καθοριστικούς παράγοντες, μπορεί να έχει 

καταστρεπτικές επιπτώσεις στην επίδοση.  

 

Σε μια ανάλυση σε ιαπωνικές κατασκευαστικές εταιρίες, ο Kimura (2002) δεν βρίσκει 

στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η εξωτερική ανάθεση εργασιών οδηγεί σε 

μεγαλύτερα κέρδη. Συμπεραίνει ότι τα κέρδη είναι μεγαλύτερα γι’ αυτές τις 

επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν σε κανένα είδος ανάθεσης εργασίας, είτε ως 

προμηθευτής, είτε ως εταιρία που αναθέτει έξω εργασίες. Κάνοντας διαχωρισμό μεταξύ 

του outsourcing υπηρεσιών και υλικών εισροών, σε ένα δείγμα γερμανικών 

κατασκευαστικών εταιριών, οι Gorzig και Stephan (2002) βρήκαν ότι το outsourcing 

υλικών σχετίζεται θετικά με τα κέρδη, σε όρους βελτιωμένης απόδοσης ανά μονάδα 

εργασίας, ενώ υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ της κερδοφορίας και του outsourcing 

υπηρεσιών.  
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Οι Gorg και Hanley (2004) αναλύουν εμπειρικά την σχέση μεταξύ outsourcing και 

κερδοφορίας, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον κλάδο των ηλεκτρονικών στην 

Ιρλανδία. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η σχέση  outsourcing – κερδοφορίας 

εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και συγκεκριμένα από το μέγεθός 

της. Οι εγκαταστάσεις που είναι αρκετά μεγάλες σε σχέση με την μέση επιχείρηση του 

κλάδου επωφελούνται από το outsourcing εισροών υλικού, ενώ αυτό δεν ισχύει για 

επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

μικρότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα μεταφορικά κόστη. Αντίθετα, δεν 

είναι σαφές αν το outsourcing υπηρεσιών συνεπάγεται οφέλη.  

 

Ο Quinn (1992) υποστηρίζει ότι, επιτρέποντας σε εξωτερικούς εξειδικευμένους 

οργανισμούς να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες εργασίες, οι επιχειρήσεις μπορούν να 

βελτιώσουν την επίδοσή τους εστιάζοντας σε αυτά που κάνουν καλύτερα. Οι Gilley και 

Rasheed (2000) εξετάζουν τον βαθμό στο οποίο το outsourcing επηρεάζει την 

χρηματοοικονομική και την γενικότερη επίδοση των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα στην 

εργασία τους εξετάζουν δυο είδη outsourcing: το peripheral outsourcing και το core 

outsourcing. Ο όρος peripheral outsourcing αναφέρεται στην ανάθεση σε εξωτερικούς 

συνεργάτες περιφερειακών/δευτερευουσών δραστηριοτήτων. Αναθέτοντας τη 

παραγωγή δευτερευουσών δραστηριοτήτων σε εξειδικευμένους οργανισμούς, οι 

επιχειρήσεις μπορούν να δουν βελτιωμένη επίδοση (Bettis et al., 1992, D’ Aveni & 

Ravenscraft, 1994, Kotabe, 1989, Lei & Hitt, 1995, Quinn, 1992). Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μπορούν να συμβάλλουν στην καινοτομία, 

ενώ οι μάνατζερ μπορούν να εστιάσουν σε λίγες δραστηριότητες και να είναι πιο 

αποτελεσματικοί. Από την άλλη, αναθέτοντας δραστηριότητες σε χαμηλού κόστους 

προμηθευτές βελτιώνεται η οικονομική θέση της επιχείρησης. Ο όρος core outsourcing 

αναφέρεται στην ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες κεντρικών/βασικών 

δραστηριοτήτων. Πολλοί συγγραφείς τονίζουν ότι η στρατηγική αυτή οδηγεί σε 

μειωμένη καινοτομία (Kotabe, 1989, Teece, 1987), σε ανταγωνισμό από τους 

προμηθευτές (Bettis et al., 1992, Prahalad & Hamel, 1990, Quinn, 1992) και καταλήγει 

σε μειωμένη επίδοση. Για τον έλεγχο της επίδρασης της έντασης του outsourcing στην 

χρηματοοικονομική επίδοση, οι Gilley και Rasheed χρησιμοποιούν τρείς 

χρηματοοικονομικούς δείκτες: την απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου (ROA), 
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την απόδοση επί των πωλήσεων και την συνολική χρηματοοικονομική επίδοση. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν στρατηγικές πιο έντονου 

outsourcing δεν απολαμβάνουν σημαντική ή άμεση βελτίωση της επίδοσής τους. Παρ’ 

όλα αυτά, είναι πολύ πιθανό το outsourcing να έχει επίδραση σε μεμονωμένους τομείς. 

Για παράδειγμα, οι λειτουργίες μιας κατασκευαστικής εταιρίας μπορεί να 

παρουσιάσουν μείωση κόστους, ως συνέπεια της εφαρμογής outsourcing. Επιπλέον, 

βρέθηκε ότι το outsourcing σχετίζεται θετικά με την χρηματοοικονομική επίδοση, στην 

περίπτωση επιχειρήσεων που ακολουθούν στρατηγική χαμηλού κόστους (cost 

leadership strategy) και αρνητικά σε σχέση με αυτές που δεν την ακολουθούσαν. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι η ηγεσία κόστους επιτρέπει την μείωση του κόστους, 

βελτιώνοντας έτσι την οικονομική θέση της επιχείρησης σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές της. Επιπλέον, η φύση του περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί μια 

επιχείρηση, επηρεάζει το αν η εφαρμογή του outsourcing θα βελτιώσει ή τα 

χειροτερέψει την χρηματοοικονομική επίδοση της επιχείρησης. Έτσι, ένα δυναμικό 

περιβάλλον συνεπάγεται υψηλά κέρδη λόγω της εξειδίκευσης, ιδιαίτερα σε κλάδους 

υψηλής τεχνολογίας, ενώ ταυτόχρονα συνεπάγεται και μεγάλο ρίσκο αυξημένου 

κόστους, που επηρεάζει αρνητικά την χρηματοοικονομική επίδοση.   

 
6.4.1.2 Η επίπτωση του outsourcing πληροφορικής στην 
χρηματοοικονομική επίδοση 
 

Όσον αφορά το outsourcing σε σχέση με την πληροφορική (Information Technology), 

που είναι και το πεδίο που εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο η στρατηγική, οι Loh και 

Venkatraman (1992) δεν διέκριναν σχέση μεταξύ του outsourcing δραστηριοτήτων 

πληροφορικής και της εταιρικής επίδοσης. Οι McLellan et al. (1995) αντιθέτως, 

υποστηρίζουν ότι πολλά στρατηγικά κίνητρα για outsourcing μπορεί να μην έχουν 

επίδραση στην οργάνωση για αρκετά χρόνια. Συνεπώς, μπορεί να πάρει πάνω από πέντε 

χρόνια πριν οι επιπτώσεις της εταιρικής επίδοσης εμφανιστούν πλήρως στο outsourcing 

δραστηριοτήτων πληροφορικής. Στα πλαίσια της έρευνας, βρέθηκε ότι το IT 

outsourcing έχει έντονες συνέπειες στα έξοδα για τις τράπεζες. Η μεγάλη εξοικονόμηση 

πραγματοποιήθηκε, τόσο για τα κόστη της πληροφορικής, όσο και για τα εταιρικά 

κόστη, και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τα μηχανήματα, το λογισμικό, το προσωπικό 
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πληροφορικής και τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης. Συνολικά, οι επιχειρήσεις 

πραγματοποίησαν 19% μείωση στα κόστη πληροφορικής μέσα στον πρώτο χρόνο και 

με την δυνατότητα για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση σε άλλες λειτουργίες. Η 

εξοικονόμηση στα χρόνια που θα ακολουθήσουν αναμένεται να είναι ακόμα 

μεγαλύτερη. Οι McLellan et al. υποστηρίζουν επίσης, σε αντίθεση με την αντίληψη που 

επικρατεί, ότι το outsourcing πληροφορικής  εφαρμόζεται με θετικές επιπτώσεις στην 

χρηματοοικονομική επίδοση, ακόμα και στην περίπτωση εταιριών και κλάδων όπου οι 

δραστηριότητες πληροφορικής θεωρούνται κεντρική επιτηδειότητα/ικανότητα. Αυτό 

συμβαίνει όμως, ενώ οι εταιρίες εξακολουθούν να διατηρούν έντονο διοικητικό έλεγχο 

στις δραστηριότητες πληροφορικής.  

Ο Shin (2001) ελέγχει την επίδραση της πληροφορικής στην χρηματοοικονομική 

επίδοση μιας επιχείρησης, υπογραμμίζοντας την σπουδαιότητα της στρατηγικής 

επιλογής. Έτσι, η πληροφορική από μόνη της δεν βελτιώνει αυτόματα την επίδοση μιας 

επιχείρησης. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, αλλά δεν αποτελεί ικανή συνθήκη από 

μόνο του, και γι’ αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με οργανωτικούς παράγοντες, όπως οι 

εταιρικές στρατηγικές. Μια επιχείρηση μπορεί να μεγιστοποιήσει την αξία των 

επενδύσεων της σε τεχνολογία πληροφορικής, συνδυάζοντας τις με εταιρικές 

στρατηγικές, αφού η πληροφορική βελτιώνει τις οικονομίες κλίμακας και τον 

συντονισμό των εργασιών. Ο Shin ελέγχει εμπειρικά την συμβολή της πληροφορικής 

στην χρηματοοικονομική επίδοση, όπως αυτή μετριέται από το καθαρό κέρδος, τον 

ROA και από την απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων (ROE), εστιάζοντας στην 

συσχέτιση της πληροφορικής με εταιρικές στρατηγικές, όπως η καθετοποίηση και η 

διαφοροποίηση. Η ανάλυση δείχνει ότι η εφαρμογή της πληροφορικής δεν βελτιώνει 

άμεσα την χρηματοοικονομική επίδοση. Από κοινού όμως με την αποκαθετοποίηση 

(vertical disintegration) και την διαφοροποίηση, βελτιώνει την χρηματοοικονομική 

επίδοση, όπως αυτή μετριέται από το καθαρό κέρδος. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες 

όμως ROA και ROE, δεν δείχνουν συσχέτιση της πληροφορικής με την 

αποκαθετοποίηση και την διαφοροποίηση. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 

αυξημένες επενδύσεις στην πληροφορική βελτιώνουν το καθαρό κέρδος, αλλά όχι και 

τους δείκτες αποδοτικότητας, όπως οι ROA και ROE, επιχειρήσεων με μειωμένη 

καθετοποίηση και υψηλή διαφοροποίηση.  
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6.4.2 Η επίπτωση της καθετοποίησης στην χρηματοοικονομική 
επίδοση 
 

Τα τελευταία χρόνια η χρησιμότητα της καθετοποίησης έχει αμφισβητηθεί στην διεθνή 

βιβλιογραφία, αφού θεωρείται ότι αυξάνει τα κόστη για διάφορους λόγους. Τα εμπόδια 

εξόδου εμποδίζουν την ευελιξία και παγιδεύουν τις επιχειρήσεις σε απαρχαιωμένες 

τεχνολογίες και στρατηγικές (Harrigan, 1985).  Ενδεχομένως να προκύψει διοικητική 

αναποτελεσματικότητα επειδή η καθετοποίηση δημιουργεί περίπλοκα προβλήματα 

ελέγχου και συντονισμού μεταξύ αλληλοσυνδεόμενων δραστηριοτήτων και αυτό 

αυξάνει τα διοικητικά κόστη. Η αχρησιμοποίητη δυναμικότητα αυξάνει το κόστος 

ευκαιρίας.  

 

Σε γενικές γραμμές, είναι αποδεκτό ευρέως, ότι από την μια πλευρά η καθετοποίηση 

επηρεάζει θετικά την χρηματοοικονομική επίδοση μιας επιχείρησης, αφού μειώνει τα 

μεταφορικά κόστη εσωτερικεύοντας δραστηριότητες της προμηθευτικής αλυσίδας. 

Ταυτόχρονα όμως, η καθετοποίηση δημιουργεί κόστος ευκαιρίας και συνεπάγεται 

υψηλά σταθερά και διοικητικά κόστη, που μακροπρόθεσμα έχουν αρνητική επίδραση 

στην χρηματοοικονομική επίδοση της επιχείρησης.  

 

Οι D’Aveni και Ravenschaft (1994) ελέγχουν την σχέση ανάμεσα στην καθετοποίηση, 

την δομή κόστους και την επίδοση. Το βασικό τους συμπέρασμα είναι ότι η 

καθετοποίηση προκαλεί οικονομίες κλίμακας. Οι καθετοποιημένες επιχειρήσεις 

εξοικονομούν όσον αφορά τα γενικά, διοικητικά και τα κόστη πώλησης, διαφήμισης 

και έρευνας και ανάπτυξης, αλλά έχουν μεγαλύτερο κόστος παραγωγής και συνεπώς 

έχουν οριακά καλύτερη κερδοφορία από τις μη καθετοποιημένες επιχειρήσεις του ίδιου 

κλάδου. Το υψηλότερο κόστος παραγωγής συνδέεται με την καθετοποίηση προς τα 

πίσω, υποδεικνύοντας έλλειψη κινήτρου για τις επιχειρήσεις να κατασκευάσουν 

εισροές. Αντίθετα η καθετοποίηση προς τα μπρος συνδέθηκε με χαμηλότερα 

μεταφορικά και σχετιζόμενα με αυτά κόστη.  

 

Συμπερασματικά, αν λάβουμε υπόψη τους παράγοντες (προαναφέρθηκαν σε 

προηγούμενο κεφάλαιο) που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και 
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επηρεάζουν τον κλάδο μέσα στον οποίο λειτουργεί, τόσο το outsourcing, όσο και η 

καθετοποίηση μπορούν να βελτιώσουν ή να χειροτερέψουν την χρηματοοικονομική 

επίδοση, ανάλογα με τις συνθήκες.   

 
6.5 Επιλογή της καλύτερης στρατηγικής  
 

Σύμφωνα με τον R. Bent, senior vice president της εταιρίας Phoenix στην Γερμανία, η 

καθετοποίηση είναι καλύτερη στρατηγική από το outsourcing. Συγκεκριμένα 

υποστηρίζει ότι αν το offshoring, που είναι η πιο διαδεδομένη μορφή outsourcing, είναι 

η μοναδική στρατηγική μιας επιχείρησης, αυτή θα χάσει τεχνικές ικανότητες και τελικά 

την ικανότητά της να καινοτομεί. Το ίδιο ισχύει και για το outsourcing γενικότερα. Η 

εταιρία Phoenix χρησιμοποιεί την αντίθετη προσέγγιση, την καθετοποίηση, μέθοδος 

που δεν εφαρμόζεται ευρέως τα τελευταία χρόνια. Αν θέλει μια επιχείρηση να 

προσφέρει ένα προϊόν με ποιότητα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει το σχέδιο, την 

παραγωγή και τα λογιστικά. Ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι μέσω της 

καθετοποίησης έτσι ώστε να διατηρήσει η επιχείρηση την ικανότητά της στο σχεδιασμό 

και στην παραγωγή προϊόντων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση προσπαθεί συνεχώς 

να βελτιώσει τις διαδικασίες της. Το μάρκετινγκ, η καινοτομία και η παραγωγή πρέπει 

να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Με την παραγωγή τοποθετημένη σε άλλη χώρα η 

καινοτομία δεν είναι εφικτή.  

 

Στην Phoenix χρησιμοποιούν και outsourcing αλλά μόνο για κομμάτια με μικρό όγκο 

παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν σημαντικό τμήμα της παραγωγής εσωτερικά 

για να μην χάσουν τις ικανότητές τους. Η επιχείρηση διατηρεί δραστηριότητες ακόμα 

και σε χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος, και αυτό όχι για το χαμηλότερο κόστος 

παραγωγής που προσφέρει το offshoring, αλλά για να δημιουργήσει νέες αγορές. Έτσι, 

ενώ έχουν δημιουργηθεί εγκαταστάσεις στην Κίνα, την Πολωνία και τις Η.Π.Α., το 

80% των δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία εξακολουθούν να εκτελούνται στην 

μητρική επιχείρηση, που εδρεύει στη Γερμανία. Το χαμηλότερο κόστος που 

επιτυγχάνεται με το offshoring σε χώρες, όπως η Κίνα, μπορεί να επιτευχθεί και με την 

καθετοποίηση μέσω αυτοματοποίησης της παραγωγής. Αντίθετα, θα δοθούν για 
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outsourcing δραστηριότητες που είναι εντάσεως εργασίας και που επηρεάζουν την 

παραγωγή σε πολύ μικρές ποσότητες και δεν έχει νόημα η αυτοματοποίηση της 

διαδικασίας.  

 

Σύμφωνα με τον R. Bent, πολλές επιχειρήσεις που υιοθέτησαν το outsourcing άρχισαν 

να ξαναφέρνουν πολλές δραστηριότητες πίσω στην επιχείρηση. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η εξοικονόμηση που προκύπτει από την εφαρμογή του outsourcing είναι 

προσωρινή. Το κόστος εργασίας στις χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος τελικά 

αυξάνεται και χάνεται το πλεονέκτημα. Για παράδειγμα, το 2004 το εργατικό κόστος 

στις αναπτυγμένες περιοχές της Ρουμανίας αυξήθηκε κατά 70%. Ένας καλός 

κατασκευαστής λογισμικού στην Ινδία μπορεί να βγάλει όσα και ένας στις Η.Π.Α.. Τα 

εργατικά κόστη πρέπει να εξομοιώνονται, αλλιώς το εργατικό δυναμικό μεταναστεύει 

εκεί που υπάρχουν περισσότερα χρήματα. Αναμφισβήτητα ο ανταγωνισμός από την 

Ανατολική Ευρώπη και την Ασία είναι έντονος, ιδιαίτερα όσον αφορά τα εξαρτήματα. 

Αλλά σίγουρα μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία στην Γερμανία είναι 

ανταγωνιστική απέναντι σε μια χαμηλού κόστους διαδικασία συναρμολόγησης στην 

Κίνα. Αυτό οφείλεται στην ποιότητα καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχονται μετά 

την πώληση.   

 

Ο Kohler (2000) χρησιμοποιεί ένα απλό μοντέλο σε μια ανοιχτή οικονομία, όπου 

επιχειρήσεις, που επιδιώκουν την μεγιστοποίηση των κερδών τους, παράγουν δυο 

τελικά προϊόντα σε δεδομένες διεθνείς τιμές. Εστιάζοντας στα θετικά αποτελέσματα 

του outsourcing, ο Kohler βρίσκει ότι ο διεθνής διαχωρισμός της παραγωγικής 

διαδικασίας (offshoring) σε στάδια μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες αν ο διαχωρισμός 

της παραγωγής συνεπάγεται σταθερά κόστη.  

 

6.6 Ταυτόχρονη εφαρμογή καθετοποίησης και outsourcing 
 

Ενώ οι προηγούμενες έρευνες εστιάζουν στο δίλλημα της κατασκευής ή αγοράς 

δραστηριοτήτων, ακολουθώντας την θεωρητική συμβολή της Harrigan (1984), οι 

Rothaermel, Hitt και Jobe (2006) υποστηρίζουν την ταυτόχρονη επιδίωξη 
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καθετοποίησης και στρατηγικού outsourcing. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι εταιρίες 

που είναι μερικώς καθετοποιημένες και ταυτόχρονα δίνουν έξω μερικές δραστηριότητες 

επιτυγχάνουν την πιο αποτελεσματική ισορροπία σταθμίζοντας τα οφέλη και το κόστος 

των δυο μεθόδων.  

 

Η οργανωτική προσέγγιση γνωστή ως “taper integration” (Harrigan 1984), προκύπτει 

όταν οι εταιρίες ολοκληρώνονται προς τα μπρος ή προς τα πίσω (backward or forward 

integration) αλλά βασίζονται σε εξωτερικούς συνεργάτες για ένα μέρος των 

προμηθειών τους ή για την διανομή. Συνεπώς εφαρμόζεται taper integration όταν μια 

εταιρία παίρνει εισροές από εξωτερικούς ανεξάρτητους συνεργάτες καθώς και από το 

εσωτερικό της εταιρίας, ή προσφέρει τα προϊόντα της, τόσο μέσω ανεξάρτητων 

διανομέων, όσο και μέσω ιδιόκτητων καναλιών διανομής. Αυτό συνεπάγεται ότι 

κάποιες δραστηριότητες γίνονται ταυτόχρονα μέσω καθετοποίησης και μέσω 

outsourcing.  

 

6.7 Τα οφέλη από την ταυτόχρονη εφαρμογή καθετοποίησης και 

outsourcing 
 

Η βασική θέση των Rothaermel et al. (2006) είναι ότι η εξισορρόπηση καθετοποίησης 

και outsourcing βελτιώνει και αυξάνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων (product 

portfolio)  μιας εταιρίας. Ένα χαρτοφυλάκιο σχετικών προϊόντων συμβάλει στην 

επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (competitive advantage), ιδιαίτερα σε 

δυναμικές αγορές (Brown & Eisenhardt, 1997). Η μέθοδος του taper integration, 

περισσότερο από τις άλλες μεθόδους outsourcing, προσφέρει την δυνατότητα 

πρόσβασης σε νέα εξωτερική γνώση και την δυνατότητα αυτή να εσωτερικευθεί. 

Ασκώντας κάποιες δραστηριότητες σε ένα στάδιο της προμηθευτικής αλυσίδας στο 

εσωτερικό και κάποιες έξω, μια εταιρία κρατάει επαφή με την εξωτερική τεχνολογία 

και την γνώση που αναπτύσσεται έξω από την εταιρία (Cohen & Levinthal, 1990). 

Επιπλέον, λόγω της καθετοποίησης η εταιρία έχει την ικανότητα να απορροφήσει την 

νέα γνώση και γρήγορα να την εφαρμόσει. Έτσι, η επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει νέα 

προϊόντα πιο αποτελεσματικά και ταυτόχρονα να βρίσκεται στην αιχμή της 
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τεχνολογίας. Γι’ αυτό είναι πιο πιθανό τα προϊόντα της να έχουν επιτυχία στην αγορά. 

Ένα επιπλέον όφελος από την εφαρμογή της μεθόδου είναι το γεγονός ότι οι εξωτερικές 

και οι εσωτερικές προμήθειες λειτουργούν συμπληρωματικά (Teece, 1986). Αυτό 

επιτρέπει στην επιχείρηση να αναπτύξει νέες ικανότητες/επιτηδειότητες που 

συμβάλουν στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Sirmon et al., 2007). 

Επιπλέον, η εν λόγω οργανωτική μορφή προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην 

επιχείρηση. Λειτουργώντας σε ένα δυναμικό περιβάλλον, που είναι συνηθισμένο για 

κλάδους υψηλής τεχνολογίας, οι εταιρίες μπορούν να απορροφούν πλήρως την 

προμηθευτική αλυσίδα ή να δημιουργούν μια προμηθευτική αλυσίδα που αποτελείται 

από εξωτερικούς συνεργάτες. Μπορεί επίσης εύκολα να χρησιμοποιήσει μια νέα 

τεχνολογία χωρίς σημαντικές απώλειες σε πάγια, δηλαδή πιο οικονομικά. Για 

παράδειγμα, η Dell συχνά συνεργάζεται με εταιρίες, όπως η Flextronics, για 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, ενώ διατηρεί ταυτόχρονα 

εσωτερικά ικανότητες έρευνας και ανάπτυξης για να αναπτύσσει πολλά από τα 

εξαρτήματα. Σήμερα, η Flextronics μπορεί να αναπτύσσει ανώτερο σχέδιο με 

χαμηλότερο κόστος απ’ ότι για του προηγούμενους πελάτες της. Έτσι, μπορεί να 

παράγει ένα κινητό τηλέφωνο τελευταίας τεχνολογίας για περίπου $10 εκατομμύρια 

δολάρια, ενώ το μέσο κόστος για να σχεδιαστεί ένα τέτοιο τηλέφωνο από τον αρχικό 

κατασκευαστή είναι περίπου $30 με $50 εκατομμύρια δολάρια (Business Week Online, 

2005).  

 

Τα οφέλη από την εφαρμογή του taper integration είναι σημαντικά αλλά σύμφωνα με 

την έρευνα των Rothaermel et al. (2006) η εξισορρόπηση των δυο μεθόδων είναι πολύ 

σημαντική, για να αντισταθμιστούν τα οφέλη και τα μειονεκτήματα των δυο μεθόδων.  

Η υπέρμετρη χρησιμοποίηση εξωτερικών πηγών μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση σε 

εξάρτηση από τους συνεργάτες, ενώ ή υπερβολική εφαρμογή καθετοποίησης μπορεί να 

οδηγήσει σε απαρχαίωση των προϊόντων, αφού εταιρία δεν θα έχει η πρόσβαση στην 

μάθηση, καθώς και σε αυξημένα μεταφορικά κόστη.  

 

Η ταυτόχρονη επιδίωξη των δυο μεθόδων οργανωτικής μορφής βελτιώνει επίσης την 

επίδοση της επιχείρησης. Παρ’ όλα αυτά επιχειρήσεις που αυξάνουν πολύ το 

χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους έχουν μειωμένες αποδόσεις. Από ένα μεγάλο 
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χαρτοφυλάκιο προϊόντων προκύπτουν οικονομίες κλίμακας και συνεπώς, οι 

επιχειρήσεις έχουν μικρότερο ανά μονάδα κόστος προϊόντος και μεγαλύτερες πωλήσεις 

μέσα από συμπληρωματικά προϊόντα που αυξάνουν την καταναλωτική ζήτηση. Από 

την άλλη όμως, μεγάλος αριθμός προϊόντων απαιτεί συντονισμό μεταξύ αυτών για να 

επιτευχθούν οι οικονομίες κλίμακας (Sanderson & Uzumeri, 1995), ενώ τα κόστη 

διοίκησης αυξάνονται σε βαθμό που ξεπερνούν τα οφέλη. Επιπλέον, είναι μέλλον 

απίθανο ότι όλα τα προϊόντα μιας εταιρίας θα είναι επιτυχημένα, ιδιαίτερα αν είναι 

πολλά. Οι εταιρίες θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν αυτόν τον 

μεγάλο αριθμό προϊόντων, να στοχεύσουν στο κατάλληλο τμήμα της αγοράς και να 

εξασφαλίσουν την διαφοροποίηση, όπως την αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές. Αυτό 

είναι πιο πιθανό να συμβεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με 

υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, σύνηθες στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας (Bettis & 

Hitt, 1995). Έτσι, ένα μέτριος αριθμός προϊόντων θα έχει την μεγαλύτερη θετική 

επίδραση στην επιτυχία των προϊόντων κα την επίδοση της επιχείρησης. Τέλος, η 

υβριδική μορφή οργάνωσης του taper integration συμβάλει στην καινοτομία.  
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Κεφάλαιο: 7ο

Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του 

θέματος  

 
Στην εν λόγω εργασία έγινε μια προσπάθεια σύγκρισης δυο μεθόδων οργανωτικής 

δομής με γνώμονα την επίπτωση της εφαρμογής τους στην χρηματοοικονομική επίδοση 

της επιχείρησης. Όπως έγινε φανερό, είναι πολλοί οι παράγοντες που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη προτού ληφθεί η απόφαση για την βέλτιστη επιλογή. Μπορεί το 

κίνητρο πίσω από την υιοθέτηση, είτε του outsourcing, είτε της καθετοποίησης να είναι 

η μείωση του κόστους, η αλλαγή όμως κάποιων συνθηκών του ευρύτερου 

περιβάλλοντος καθιστούν την μια είτε την άλλη μέθοδο, καλύτερη από την άλλη. 

Αρχικά, μια επιχείρηση πρέπει να κατανοήσει τις δραστηριότητες που σκέφτεται να 

αναθέσει σε άλλους και να υπολογίσει πόσο τις κοστίζει να τις κρατήσει στο εσωτερικό 

της. Πρέπει επίσης προσεκτικά να διαλέξει τους συνεργάτες της και να αποφασίσει αν 

θα συνάψει στρατηγική συνεργασία μαζί τους ή αν θα τους απορροφήσει, θέτοντας ως 

γνώμονα όχι μόνο το κόστος, αλλά και την ποιότητα, όπως και το κατά πόσο συμφωνεί 

η κουλτούρα τους με την δική της. Τα συμπεράσματα της έρευνας υποδεικνύουν την 

ταυτόχρονη εφαρμογή των δυο μεθόδων, ανάλογα με τις ανάγκες, ως την βέλτιστη 

λύση οργανωτικής δομής. Η μέθοδος του taper integration προσφέρει ευελιξία και τα 

πλεονεκτήματα και των δυο μεθόδων στην επιχείρηση. Ήδη πολλές επιχειρήσεις έχουν 

αρχίσει να υιοθετούν υβριδικές μορφές οργανωτικής δομής που ανταποκρίνονται 

καλύτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες του εκάστοτε περιβάλλοντος. Η περαιτέρω 

διερεύνηση του θέματος με την βοήθεια στατιστικών δεδομένων, όσον αφορά την 

επίδοση και τα οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο κλάδο 

και εφαρμόζουν διαφορετική οργανωτική δομή, θα διαφωτίσει περισσότερο την 

προσπάθεια για την επιλογή της πιο αποτελεσματικής πρακτικής.  
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