
Παγκόσμιο Περιβάλλον & Διεθνής 

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Δημήτρης Ασκούνης, Καθηγητής ΕΜΠ
Δημήτρης Πανόπουλος, Διδάκτωρ ΕΜΠ 

(ΕΔΙΠ)

Συστήματα Διοίκησης

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ



Στόχοι της διάλεξης

• Γιατί η διεθνοποίηση είναι στο προσκήνιο τις 

τελευταίες δεκαετίες;

• Οι προκλήσεις κατά τη διαδικασία της 

διεθνοποίησης

• Οι εναλλακτικές μορφές εισόδου, οι στρατηγικές 

και η δομή των διεθνοποιημένων επιχειρήσεων

• Οι αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον

• Συζήτηση μέσα από παραδείγματα
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2 διαφορετικοί όροι
Διεθνοποίηση Παγκοσμιοποίηση

Η διαδικασία σχεδιασμού και 

υλοποίησης 

προϊόντων/υπηρεσιών, 

προκειμένου να 

προσαρμοστούν σε 

συγκεκριμένες τοπικές 

γλώσσες και κουλτούρες, σε 

μία διαδικασία με το όνομα 

«τοπικοποίηση»

Η διαδικασία 

αλληλεπίδρασης & 

ενσωμάτωσης μεταξύ 

ανθρώπων, εταιριών και 

κυβερνήσεων από 

διαφορετικά έθνη, μία 

διαδικασία οδηγούμενη από 

το διεθνές εμπόριο και 

επενδύσεις, υποβοηθούμενη 

από τεχνολογίες 

πληροφορίας
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2 είδη διεθνοποίησης

Εξωστρεφής Εσωστρεφής

Οι πρακτικές και οι 

στρατηγικές προώθησης

των προϊόντων στο

εξωτερικό 

π.χ. εξαγωγές, 

δραστηριότητες R&D κλπ.

Δραστηριότητες 

προμήθειας εισόδων 

(προϊόντα/υπηρεσίες και 

κεφάλαια) από εξωτερικές 

αγορές 

π.χ. εισαγωγές, ξένα 

κεφάλαια χρηματοδότησης
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• Η ανάπτυξη περιοχών οικονομικής ενοποίησης (π.χ. EU, 

NAFTA, ASEAN)

• Η αύξηση διεθνών συνεργασιών ανάμεσα σε εταιρίες

• Η μεγαλύτερη ομογενοποίηση στις προτιμήσεις των 

καταναλωτών

• Η αυξημένη κινητικότητα κεφαλαίων, διοίκησης και 
εργατικού δυναμικού, παγκοσμίως

✚ Η διάλυση της ΕΣΣΔ

✚ Η μείωση επενδυτικών & εμπορικών εμποδίων

✚ Η τεχνολογική πρόοδος σε συστήματα πληροφορίας, 

επικοινωνίας & μεταφορών

Η Παγκοσμιοποίηση οδηγεί τη 

Διεθνοποίηση
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Κίνητρα
Προληπτικά Σε Αντίδραση

• Υψηλότερες πωλήσεις/κέρδη
• Νέες αγορές
• Μοναδικό προϊόν
• Τεχνολογική τεχνογνωσία
• Γνώση ξένων αγορών
• Δίκτυα σε ξένες αγορές
• Τάση της διοίκησης
• Κυνήγι αγορών κλίμακας
• Εκμετάλλευση ικανοτήτων
• Δυνατή εταιρική εικόνα
• Πρόσβαση σε γνώση & πόρους
• Μείωση ρίσκου
• Χαμηλότερη φορολογία

• Οφέλη από αλλαγή 

φορολογίας

• Πίεση από εγχώριο 

ανταγωνισμό

• Πίεση από εξωτερικό 

ανταγωνισμό

• Κορεσμός εγχώριας 

ζήτησης

• Ακολουθώντας τον 

πελάτη





9

(αλλά) Εθνικές διαφορές
Κατηγορία Παραδείγματα

Πολιτικά συστήματα • Δημοκρατικά Vs. Ολοκληρωτικά

Οικονομικά 

συστήματα
• Οδηγούμενα από τις Αγορές Vs. το Κράτος

• Διαφορετική ανάπτυξης (ΑΕΠ, κΚΑΕΠ)

Νομικά συστήματα • Νόμοι Vs. Εθιμοτυπικό Δίκαιο

• Ιδιοκτησία, Πνευματική ιδιοκτησία, προδιαγραφές 

ασφαλείας

Κουλτούρα • Συλλογικότητα  Vs. Ατομικότητα

• Συστήματα, υποσυστήματα, αξίες, διαστρωμάτωση

• Τυπική Vs. Άτυπη γλώσσα (π.χ. έννοια «φιλελεύθερος»)

Θρησκεία • Προτεσταντισμός στηρίζει καπιταλισμό

• Ισλάμ στηρίζει κοινωνική δικαιοσύνη & τιμωρεί αθέμιτο 

κέρδος

Γεωγραφία • Ενδοχώρα Vs. Παράκτιες 

Ρίσκα • Πολιτική αβεβαιότητα
• Οικονομική κακοδιαχείριση
• Έλλειψη σταθερότητας νομικού συστήματος
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Θελκτικότητα αγοράς

• Μέγεθος αγοράς

• Αγοραστική δύναμη

• Προοπτικές ανάπτυξης

• Επίπεδα ανταγωνισμού

• Πολιτικά εμπόδια/χάρες

• Υποστηρικτικές υποδομές

• Κόστος προσαρμογής σε 

τοπική νομοθεσία

• Ψυχογραφική απόσταση





ΠΩΣ;
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Εξαγωγές

Ξένες Απευθείας Επενδύσεις

(Foreign Direct Investment - FDI)

2 Βασικές κατηγορίες 

εισόδου

Πολυεθνικές εταιρίες

(Επένδυση, αλλά όχι απαραίτητα απόκτηση μετοχών)



14

Εξαγωγές

Ξένες Απευθείας Επενδύσεις

(Foreign Direct Investment - FDI)

Τρόποι εισόδου σε 

αγορές

Αδειοδότηση
(Licensing)

Υβριδικό Μοντέλο

(εξαγωγές άυλων)

Κοινοπραξίες
(Joint Ventures - JVs)

Θυγατρικές
(wholly-owned subsidiaries - WOS)

Συγχωνεύσεις/Εξαγορές ή επενδύσεις
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Ορισμός Πολυεθνικής 
(UN 1984)

Μία επιχείρηση (α) που κατέχει οντότητες σε δύο ή 

περισσότερες χώρες, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή 

και το πεδίο δραστηριότητας αυτών των οντοτήτων, (β) η 

οποία λειτουργεί κάτω από ένα σύστημα αποφάσεων που 

επιτρέπει συναφείς πολιτικές και ενιαία στρατηγική 

μέσω ενός ή περισσοτέρων κέντρων λήψης 

αποφάσεων, μέσω των οποίων οι οντότητες αυτές 

συνδέονται, λόγω ιδιοκτησίας ή για άλλο λόγο, ώστε ώστε 

μία ή περισσότερες από αυτές (τις οντότητες) να μπορεί να 

ασκήσει σημαντική επιρροή στις δραστηριότητες των 

υπολοίπων, και, πιο συγκεκριμένα, να μοιραστεί γνώση, 

πόρους και αρμοδιότητες με άλλες (οντότητες). 



Νοοτροπίες Διεθνοποίησης

• 1926: Ίδρυση στην Ελλάδα το
• 1983: Πρώτες εξαγωγές σε Ην. Βασίλειο
• 1998: Εξαγωγές ΗΠΑ
• 2008: Εργοστάσιο σε ΝΥ
• 2015: Πωλήσεις σε 40 χώρες, 3 μονάδες 

στην Ελλάδα για δραστηριότητες εκτός 
ΗΠΑ

Vs.
• 1919: Μπαρτσελόνα
• 1929: Γαλλία (γιος Carasso)
• 1942: ΗΠΑ 
• 1972: Συγχώνευση με BSN -> Danone Group
• 1990: Ανατολική Ευρώπη
• 1991: 1η Εξαγορά στην Ασία
• 2008: 80% κερδών από Ευρώπη
• 2013: +60% κερδών εκτός Ευρώπης
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Εξαγωγές

Εξαγωγές

Αδειοδότηση
(Licensing)

Κοινοπραξίες
(Joint Ventures - JVs)

Θυγατρικές
(wholly-owned subsidiaries - WOS)

• Μικρά κόστη

• Δυνατότητα 

απόκτησης αρχικής 

εμπειρίας

οικονομιών κλίμακας

• Έλλειψη ελέγχου

• Έλλειψη ουσιαστικής 

ενασχόλησης με 

ξένες αγορές
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Εξαγωγές

Αδειοδότηση
(Licensing-Franchising) 

Αδειοδότηση
(Licensing)

Κοινοπραξίες
(Joint Ventures - JVs)

Θυγατρικές
(wholly-owned subsidiaries - WOS)

• Καθόλου κόστη

ανάπτυξης & ρίσκα

ανοίγματος σε ξένες 

αγορές

• Ταχύτητα ανοίγματος

• Έλλειψη ελέγχου σε 

δραστηριότητες 

προστιθέμενης αξίας, 

που δίνουν εμπειρία

• Αδυναμία συντονισμού 

στρατηγικής σε χώρες

• Ρίσκο αδειοδότησης 

τεχνογνωσίας
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Εξαγωγές

Κοινοπραξίες
(Join Ventures)

Αδειοδότηση
(Licensing)

Κοινοπραξίες
(Joint Ventures - JVs)

Θυγατρικές
(wholly-owned subsidiaries - WOS)

• Όφελος από τη 

γνώση τοπικών 

συνεργατών

• Διαμοίραση 

κόστους ανάπτυξης 

και ρίσκων

ανοίγματος

• Πολιτική αποδοχή

• Παραχώρηση ελέγχου 

κρίσιμων ικανοτήτων σε 

ξένους συνεργάτες

• Όχι αυστηρός 

έλεγχος όπως οι 

θυγατρικές

• Δύσκολα διαχειρίσιμες

μακροπρόθεσμα
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Εξαγωγές

Θυγατρικές
(Wholly-Owned Subsidiaries)

Αδειοδότηση
(Licensing)

Κοινοπραξίες
(Joint Ventures - JVs)

Θυγατρικές
(wholly-owned subsidiaries - WOS)

• Έλεγχος & 
προστασία 
πολύτιμων 
ικανοτήτων

• Δυνατότητα 
στρατηγικού 
συντονισμού, και 
κατανόηση τοπικών 
οικονομιών

• Υψηλά κόστη

• Υψηλά ρίσκα 

(κίνδυνοι: δήμευση, 

απαλλοτρίωση, 

εκπατρισμός)
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Ρόλοι Θυγατρικών
(Jarillo & Martinez, 1990)

Δεκτική Θυγατρική Δραστήρια Θυγατρική

Αυτόνομη Θυγατρική

ΥψηλόςΧαμηλός

Υψηλός

Βαθμός 
Ενσωμάτωσης

Βαθμός Τοπικότητας
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Οργανωτική Δομή 

Θυγατρικών
Υψηλές

Χαμηλές Υψηλές

Δυνάμεις προς 
Παγκόσμια 

Συνεργασία & 
Συντονισμό

Δυνάμεις προς Εθνική 
Ανταπόκριση/

Διαφοροποίηση

2. Δομή Προϊόντος 
(Παγκόσμιος Οργανισμός)

5. Διακρατικός Οργανισμός 
(Δίκτυο)

3. Γεωγραφική Δομή
(Πολυεθνικός Οργανισμός)

1. Διεθνές Τμήμα

4. Δομή Πίνακα
(Υβριδική Δομή)
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1. Διεθνές Τμήμα
 

Headquarters 

R&D Manu

factur

ing 

Fina 

nce 

Mark

eting 

Purch

asing 

Exports 

• Η δομή χρησιμοποιείται στα πρώτα στάδια διεθνούς 

ανάπτυξης

• Μπορεί να δημιουργήσει τριβές και προβλήματα 

συντονισμού μεταξύ τοπικών και ξένων λειτουργιών

• Το διεθνές τμήμα δεν έχει όση φωνή έχουν οι τοπικές 
λειτουργίες (ή τμήματα)
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2. Δομή Προϊόντος 
(Παγκόσμιος Οργανισμός)

 

Headquarters 

Product 

Group 

IV 

Product 

Group 

III 

Product 

Group II 

Product 

Group I 

Domestic 

Market 

Internati

onal 

Market 

• Η δομή έχει χρησιμοποιηθεί σε εταιρίες με έντονα 
χαρακτηριστικά διαφοροποίησης 

• Οι διοικητές περιοχών ή χώρας είναι κάτω από τους διοικητές 
τμημάτων προϊόντων

• Ιδανική δομή για το κυνήγι μίας παγκόσμιας στρατηγικής, 
αφού οι συνέργειες μεταξύ τοπικών και ξένων λειτουργιών 
είναι ευδιάκριτες
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3. Γεωγραφική Δομή
(Πολυεθνικός Οργανισμός)

 

Headquarters 

Far East Middle-

East & 

Africa 

EU North 

America 

• Η δομή χρησιμοποιείται από οργανισμούς με μικρό βαθμό 

διαφοροποίησης 

• Διευκολύνει την τοπική προσαρμογή αλλά μπορεί να 

επαναλαμβάνει λειτουργίες ανά περιοχές

• Ιδανική για το κυνήγι πολυεθνικών οργανισμών

Παρελθόν
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4. Δομή Πίνακα
(Υβριδική Δομή - Glocal)

 

Headquarters 

Product 

Group 

IV 

Product 

Group 

III 

Product 

Group II 

Product 

Group I 

Area 

A 

Area  

B 

• Η δομή ισορροπεί πιέσεις για χαμηλότερα κέρδη και για 

ανταπόκριση σε τοπικά χαρακτηριστικά

• Διευκολύνει παγκόσμια μάθηση αλλά εγείρει συγκρούσεις

μεταξύ τμημάτων
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5. Διακρατικός Οργανισμός 
(Δίκτυο)

• Διασκορπισμένες υπομονάδες: Θυγατρικές 

όπου μπορούν να ωφελήσουν καλύτερα την 

εταιρία

• Εξειδικευμένες λειτουργίες: Υπομονάδες

εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα προϊόντα, 

περιοχές έρευνας ή περιοχές μάρκετινγκ

• Ανεξάρτητες σχέσεις: συνεχής διαμοιρασμός 

πληροφορίας και πόρων από διασκορπισμένες 

και εξειδικευμένες υπομονάδες
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Γεωγραφικές συνδέσεις της 

Διακρατικής δομής της Philips



Ομογενοποιημένα Προϊόντα με 

Ρυθμίσεις



Glocal Στρατηγική

Schiffman, L., Lazar Kanuk L., (2009), Consumer behavior – 9th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall Publishing, pp. 471 - 472



Πολιτιστικοί περιορισμοί στο 

προϊόν



Τεχνολογικοί περιορισμοί στο 

προϊόν



Νομικοί περιορισμοί στο προϊόν



Δημιουργώντας αξία από 

συγχωνεύσεις, εξαγορές & 

συμμαχίες

Τρόπος Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Οργανικός • Στρατητική σαφήνεια
• Έλεγχος

• Επένδυση
• Χρόνος

Εξαγορά • Χρόνος
• Έλεγχος

• Επενδυτική 
Πριμοδότηση

• Ενσωμάτωση

Συγχώνευση • Χρόνος
• Μικρή επένδυση

• Μοιρασμένος έλεγχος
• Ενσωμάτωση/διοίκηση

Συμμαχία • Χρόνος
• Μικρή επένδυση

• Μοιρασμένος έλεγχος
• Ενσωμάτωση/διοίκηση



Καλή Συγχώνευση (2006)

http://www.wired.com/2014/10/big-hero-6/



Κακή Συγχώνευση (2001)

• Το 2003, οι AOL/Time Warner 

δήλωσαν $45 δις υποτίμηση, 

που οδήγησε σε $100 δις 

ετήσιες απώλειες

• Το 2009 χωρίστηκαν ξανά

Γιατί;



Συχνές Εξαγορές (189 έως τώρα)

http://assets.sbnation.com/assets/1386577/googlem_a_infographic_5_xl.jpg



Σημερινή μορφή «Google»

http://assets.sbnation.com/assets/1386577/googlem_a_infographic_5_xl.jpg



Συμμαχίες
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Ηθικά Θέματα

• Εργασιακές πρακτικές

• Ανθρώπινα 

δικαιώματα

• Διαφθορά

• Ηθικοί φραγμοί



Παράδειγμα (1/2)

“Apple never cared about anything 

other than increasing product quality

and decreasing production cost”
Former manager at Foxconn

http://www.leanblog.org/2012/01/the-speed-and-flexibility-is-breathtaking-so-is-the-tyranny/

“[..] forming a union is 

met with arrest & a prison 

sentence as unions are 

illegal within China.”
“employees are packed

into 144 square foot 

(12-by-12) cement 

rooms”“On the factory floor, there’s 

no talking allowed among 

the 20,000 to 30,000 workers”



Παράδειγμα (2/2)

http://www.leanblog.org/2012/01/the-speed-and-flexibility-is-breathtaking-so-is-the-tyranny/

“Without Foxconn and other assembly plants, Chinese workers 

might still be working in rice paddies, making $50 a month 

instead of $250 a month (Kristof’s estimates. In 2010,  Reuters  

says, Foxconn workers were  given a raise to $298 per month, 

or $10 a day, or less than $1 an hour).”

If Apple Brought iPhone Manufacturing To The US It 

Would Cost Them $4.2 billion

Apple’s executives had estimated that about 

8,700 industrial engineers were needed to 

oversee and guide the 200,000 assembly-line 

workers eventually involved in manufacturing 

iPhones. The company’s analysts had forecast it 

would take as long as nine months to find that 

many qualified engineers in the United States. 

In China, it took 15 days.


