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Εισαγωγή 

Η σημερινή διεθνής οικονομία είναι ιεραρχημένη πολιτικά, με αποτέλεσμα 

οι πιο ισχυρές εθνικές οικονομίες να επιβάλλονται στις ασθενέστερες εθνικές 

οικονομίες. Στο πλαίσιο αυτό, εισάγεται το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. 

Σύμφωνα με αυτό, το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα και οι 

παραγωγικές ροές ελέγχονται από τις ισχυρότερες χώρες. Σαφώς, έχει 

παρατηρηθεί ότι η παγκοσμιοποίηση των αγορών έχει παρουσιάσει κάποια 

ραγδαία επιτάχυνση τα τελευταία χρόνια. 

Ως πολυεθνική επιχείρηση μπορεί να οριστεί μία επιχείρηση που κατέχει 

μία ή περισσότερες θυγατρικές μονάδες στο εξωτερικό, παραγωγή διοίκησης και 

στρατηγικής στο πολυεθνικό συγκρότημα, αποσκοπώντας στην προώθηση της 

επιδίωξης των στόχων του. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων κρίνεται πλέον 

αναγκαία για τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ενίσχυσή τους. Συγκεκριμένα, 

θα έλεγε κανείς ότι, η στρατηγική της επιχειρηματικής εξωστρέφειας είναι 

αναγκαία, κυρίως, για τις ελληνικές επιχειρήσεις· η συνεχώς αυξανόμενη ανεργία 

και η πτώχευση κάποιων επιχειρήσεων επιδρούν αρνητικά στην ψυχολογία των 

πολιτών. 

Η ενασχόλησή μου με το συγκεκριμένο θέμα προέκυψε από το ενδιαφέρον 

μου τόσο για το περιβάλλον των επιχειρήσεων, όσο και για την οργάνωση και 

λειτουργία αυτών. Λαμβάνοντας υπόψιν τον εξέχοντα ρόλο των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), επέλεξα να ασχοληθώ 

στο πλαίσιο της πτυχιακής μου εργασίας με την ανάλυση του φαινομένου τους, 

τόσο στη χώρα στην οποία εδρεύουν, όσο και στην επίδρασή τους σε άλλες 

χώρες, ακόμα και στην Ελλάδα. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο, σκοπός μου είναι η γνωριμία με 

τους ορισμούς του μάνατζμεντ, καθώς και το εξωτερικό και εσωτερικό 

περιβάλλον μίας επιχείρησης και τι περικλείει. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα 

αναφερθώ στην πολύ σημαντική για τη βιωσιμότητα μίας επιχείρησης, τη 

στρατηγική Ε.Κ.Ε., την επιχειρηματική ηθική και το μάρκετινγκ, το οποίο μπορεί 

να προσφέρει κυρίως κέρδη σε αυτήν, αλλά και μία αξιοπρεπή εικόνα της 

επιχείρησης στο καταναλωτικό κοινό. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά 

στη συμβολή των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην παγκόσμια οικονομία, στην 

ψηφιακή οικονομία και στον τρόπο που επιδρά στις επιχειρήσεις και στην 
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οικονομία, καθώς και στην εκπαίδευση των αναπτυσσόμενων χωρών, 

προκειμένου να δεχθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις στην ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων. Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, επέλεξα συγκεκριμένα τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις που εδρεύουν εντός της Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται, 

όχι μόνο σε χώρες που ανήκουν στην Ε.Ε., αλλά και διεθνώς, χαρακτηριστικό 

παράδειγμα των οποίων αποτελεί ο όμιλος Inditex. Στο πέμπτο και τελευταίο 

κεφάλαιο γίνεται μια ανακεφαλαίωση της εργασίας.  

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από δύο ελληνόγλωσσα βιβλία 

(μεταφρασμένα), από τα οποία συνέταξα τα δύο πρώτα κεφάλαια, και δέκα πηγές 

στο διαδίκτυο· κατ’ εμέ, ήταν προτιμότερο να αντλήσω πληροφορίες από άρθρα 

που βρίσκονται διαδικτυακά παρά από κάποιο άλλο βιβλίο, καθώς τα άρθρα 

αναφέρονται σε πρόσφατα γεγονότα (μέχρι και τη δεκαετία που διανύουμε 

σήμερα), οπότε οι πληροφορίες που καταγράφηκαν στην εργασία δείχνουν μία 

επίκαιρη εικόνα των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των ζητημάτων που 

αντιμετωπίζουν.  
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1. Διοίκηση επιχειρήσεων 

1.1 Οι μάνατζερ και το μάνατζμεντ 

Στις μέρες μας, δεν υπάρχει κάποιο σαφές κριτήριο που μπορεί να 

καθορίσει κάποιον ως μάνατζερ· ανεξαρτήτου ηλικίας ή φύλου, μάνατζερ είναι 

εκείνοι που διοικούν μεγάλες επιχειρήσεις, εταιρείες, κυβερνητικούς 

οργανισμούς, νοσοκομεία, σχολεία, μουσεία και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. 

Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) σε εκείνους που κατέχουν μία υψηλόβαθμη 

διοικητική θέση, λόγω γνώσεων, εμπειρίας και ανέλιξης στην προσωπική τους 

καριέρα και, β) στους επιβλέποντες και τους υπεύθυνους ομάδων. Όλοι, όμως, 

εργάζονται στο πλαίσιο οργανισμών, όπου συγκεντρώνονται για την επίτευξη 

κάποιου συγκεκριμένου σκοπού.  

Οι μάνατζερ διαφοροποιούνται από τους μη διοικητικούς εργαζομένους. 

Είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό ενός τμήματος, των αρμοδιοτήτων μιας 

ομάδας ατόμων από διαφορετικά τμήματα, ή και ατόμων εκτός οργανισμού, 

όπως εκείνων που εργάζονται για τους προμηθευτές του οργανισμού· ηγούνται 

σε έναν ολόκληρο οργανισμό ή και σε ένα μόνο άτομο. Αντιθέτως, οι μη 

διοικητικοί εργαζόμενοι αναλαμβάνουν μία συγκεκριμένη εργασία και δεν είναι 

υπεύθυνοι για την επίβλεψη άλλων εργαζομένων.  

Επιπροσθέτως, ένα χαρακτηριστικό για τους μάνατζερ είναι οι τίτλοι που 

τους αποδίδονται, δηλαδή, οι λεγόμενες, βαθμίδες του μάνατζμεντ. Ας 

ξεκινήσουμε, λοιπόν, από τη βάση της πυραμίδας, όπου βρίσκονται οι υπεύθυνοι 

ομάδας, τους οποίους ανέφερα παραπάνω. Είναι άτομα με καθήκον τη διοίκηση 

μίας ομάδας, καθώς και την ευκολότερη εκπόνηση των δραστηριοτήτων της. Στο 

επόμενο σκαλοπάτι, κατατάσσονται οι μάνατζερ πρώτης γραμμής, οι οποίοι 

καθοδηγούν τις καθημερινές αρμοδιότητες που ανατίθενται στους μη 

διοικητικούς εργαζομένους. Αμέσως μετά, βρίσκονται οι λεγόμενοι μάνατζερ 

μεσαίας βαθμίδας, των οποίων κύριο μέλημα είναι η εξειδίκευση των στόχων, 

τους οποίους θέτουν οι μάνατζερ  που βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας· η 

υλοποίησή τους γίνεται από τους μάνατζερ κατώτερης βαθμίδας. Τέλος, οι 

μάνατζερ στην κορυφή της ιεραρχίας που ανέφερα είναι «υπεύθυνοι για τη λήψη 

αποφάσεων για την πορεία του οργανισμού και τη θέσπιση των πολιτικών και 

αξιών που επηρεάζουν όλα τα μέλη του οργανισμού» (Robbins, Coulter, & 

DeCenzo, Οι μάνατζερ και το μάνατζμεντ, 2017).  
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Τα καθήκοντα των μάνατζερ ποικίλουν, και για αυτόν το λόγο υπάρχουν 

τρεις τρόποι προσέγγισης των καθηκόντων τους· η προσέγγιση των τεσσάρων 

λειτουργιών, η προσέγγιση των ρόλων των μάνατζερ και οι δεξιότητες και 

ικανότητες. Η πρώτη εξ’ αυτών, σύμφωνα με τον Fayol, περιλαμβάνει τις εξής 

λειτουργίες: προγραμματισμός, οργάνωση, ηγεσία, έλεγχος και διοίκηση. 

Παλαιότερα, όταν εμφάνισε τις προσεγγίσεις αυτές, υποστήριζε τις εξής: 

προγραμματισμός, οργάνωση, εντολή, συντονισμός, έλεγχος. Ο 

προγραμματισμός αφορά τον προσδιορισμό των στόχων και τη δημιουργία 

στρατηγικής για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων· με την οργάνωση 

καθορίζονται εκείνα που πρέπει να γίνουν, ο τρόπος με τον οποίο θα 

πραγματοποιηθούν και εκείνος που θα τα εφαρμόσει. Με την ηγεσία 

επιτυγχάνεται ο συντονισμός στις δραστηριότητες των εργαζομένων, και με τον 

έλεγχο η εξασφάλιση ότι η εκπόνησή της έγινε σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό. Συνήθως, αντί της ηγεσίας χρησιμοποιείται η διοίκηση, με την 

οποία παρακολουθείται η τήρηση του προγραμματισμού και της οργάνωσης.   

 

Πηγή: (Robbins, Coulter, & DeCenzo, Διοίκηση επιχειρήσεων - Αρχές και 

εφαρμογές, 2017) 

Στη δεύτερη προσέγγιση, οι ρόλοι των μάνατζερ σύμφωνα με τον 

Mintzberg διαχωρίζονται σε διοικητικούς, διαπροσωπικούς, ρόλους λήψης 

αποφάσεων, και πληροφοριακούς. Οι δεξιότητες και οι ικανότητες των μάνατζερ 

διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ομαλή διοίκηση των υφισταμένων 

τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Robert Katz και σε συνεργασία με άλλους 

ερευνητές, υπάρχουν τέσσερις γενικές δεξιότητες, εκ των οποίων είναι: νοητικές, 
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διαπροσωπικές, τεχνικές και πολιτικές. Οι μάνατζερ οφείλουν να έχουν μία 

άριστη συνεργασία με τους υπαλλήλους· και αυτό είναι που γεννά την ευγένεια, 

το δυναμισμό, τη φερεγγυότητα, την ανεκτικότητα, την προσαρμοστικότητα, την 

ικανότητα ακρόασης, τον επαγγελματισμό. Χαρακτηρίζονται από εξειδικευμένες 

γνώσεις σχετικά με τον τομέα τους, απαραίτητες για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. 

Όσον αφορά το μάνατζμεντ, αποτελεί την αποδοτική και αποτελεσματική 

διαδικασία εκπόνησης των δραστηριοτήτων με άλλα άτομα και μέσω αυτών. Σε 

αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να αναλυθούν οι δύο κύριες λειτουργίες που 

εκτελούνται από τους μάνατζερ· η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα. Η 

πρώτη αφορά την ορθή εκτέλεση του έργου, αποσκοπώντας στη μέγιστη εκροή 

με την καλύτερη αξιοποίηση των εισροών που διαθέτει η εκάστοτε επιχείρηση. 

Αντίστοιχα, η αποτελεσματικότητα είναι το αμέσως επόμενο στάδιο από την 

αποδοτικότητα, αφορά δηλαδή την κατάκτηση των στόχων του οργανισμού ή της 

επιχείρησης.  

 

1.2 Το περιβάλλον του μάνατζμεντ 

Μία επιχείρηση, μία εταιρεία, ένας οργανισμός – κερδοσκοπικός ή μη - 

διαθέτει το δικό του περιβάλλον, το οποίο διαχωρίζεται σε εσωτερικό και 

εξωτερικό. Το περιβάλλον αυτό έχει αλλάξει από την πρώτη εμφάνιση 

επιχειρήσεων και οργανισμών και θα συνεχίσει να αλλάζει, και μάλιστα ραγδαία, 

λαμβάνοντας υπόψιν την εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία φέρνει στο φως 

ποικίλες τεχνικές και ευρήματα αρκετά χρήσιμα για την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων και την προσέγγιση της «εύκολης ζωής». Εκτός, όμως, από τον 

τομέα της τεχνολογίας, αλλάζουν και τα φυσικά φαινόμενα, τα οποία επηρεάζουν 

άμεσα έναν οργανισμό. 

Αναλυτικότερα, το εξωτερικό περιβάλλον είναι εκείνο στο οποίο οι 

μάνατζερ καλούνται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή, να έχουν συνείδηση της 

επίδρασής του. Το εξωτερικό περιβάλλον «αναφέρεται σε παράγοντες, δυνάμεις, 

καταστάσεις και γεγονότα εκτός του οργανισμού που επηρεάζουν την απόδοσή 

του» (Robbins, Coulter, & DeCenzo, Το περιβάλλον του μάνατζμεντ, 2017) 

Περιλαμβάνει έξι διαστάσεις, οι οποίες αποτελούν το μοντέλο PESTEL 

(Political, Economic, Social, Technological, Ecological, Legal). Δημιουργεί μία 
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λίστα με παράγοντες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τη 

στρατηγική. Η πολιτική/νομική διάσταση σχετίζεται με κρατικούς, τοπικούς και 

παγκόσμιους νόμους. Η δημογραφική αφορά τις ιδιότητες του πληθυσμού, 

δηλαδή την ηλικία, το φύλο, το επίπεδο μόρφωσης και τη γεωγραφική θέση. 

Επιπλέον, η οικονομική διάσταση του εξωτερικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει 

τα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας, τις διακυμάνσεις του χρηματιστηρίου 

και τις καταστάσεις του οικονομικού κύκλου. Στην κοινωνικο-πολιτισμική 

διάσταση, περικλείονται όλοι οι κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες, όπως 

οι αξίες, οι παραδόσεις και οι πεποιθήσεις. Η τεχνολογική αφορά, σαφώς, 

καινοτομίες επιστημονικές ή βιομηχανικές και, η τελευταία, η παγκόσμια 

διάσταση  σχετίζεται με ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά την 

παγκοσμιοποίηση και την παγκόσμια οικονομία. Η εφαρμογή του μοντέλου 

PESTEL από έναν οργανισμό, χρειάζεται να εξετάσει διάφορους παράγοντες που 

ενδεχομένως να επηρεάσουν τη μετέπειτα πορεία της. Συγκεκριμένα, πρέπει να 

εξετάσει εκείνους που επιδρούν σε έναν τομέα, σε μία αγορά και, προφανώς, 

στον ίδιο τον οργανισμό. Οι παράγοντες στους οποίους θα καταλήξει, θα πρέπει 

να είναι σημαντικοί στο παρόν και στο μέλλον, αλλά και παράγοντες που ίσως 

προκύψουν στο μέλλον σημαντικοί. Ως συμπέρασμα, ο εκάστοτε οργανισμός 

χρειάζεται να αναγνωρίσει τις ευκαιρίες και τις απειλές που υπάρχουν ή 

πρόκειται να εμφανιστούν, έτσι ώστε να καταλήξει σε ορθές αποφάσεις. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το εξωτερικό περιβάλλον μπορεί να 

επηρεάσει τους μάνατζερ, και υπάρχουν τρεις τρόποι· μέσω του αντικτύπου του 

στα επαγγέλματα και στις θέσεις εργασίας, της υφιστάμενης περιβαλλοντικής 

αστάθειας και των σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ μιας επιχείρησης και 

διαφόρων ομάδων διακύβευσης συμφερόντων. Ένα παράδειγμα για τον 

αντίκτυπο στα επαγγέλματα αποτελεί η παγκόσμια οικονομική ύφεση το 1929, 

κατά την οποία 8,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας χάθηκαν στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.) και εκτιμάται ότι, δε θα δημιουργηθούν ξανά, 

ούτε θα υπάρξουν άλλα είδη εργασίας σε αναπτυσσόμενους κλάδους. Επομένως, 

οι μεταβολές στο εξωτερικό περιβάλλον επηρεάζουν και τον τρόπο διοίκησης 

των θέσεων εργασίας. Εργοδότες ανά τον κόσμο προτιμούν να προσλάβουν 

απλούς ελεύθερους επαγγελματίες για να επιλύσουν θέματα που προκύπτουν ή 

υπαλλήλους, οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι στον οργανισμό, με πλήρες ωράριο (!). 
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Από την άλλη πλευρά, η περιβαλλοντική αβεβαιότητα που υφίσταται, αφορά το 

ρυθμό μεταβολής και πολυπλοκότητας που παρουσιάζεται στο περιβάλλον ενός 

οργανισμού. Σταθερό μπορεί να χαρακτηριστεί ένα περιβάλλον με περιορισμένη 

δράση, χωρίς νέους ανταγωνιστές ή θεμελιώδεις τεχνολογικές τομές. Βέβαια, 

αξίζει να σημειωθεί και η άλλη παράμετρος της αβεβαιότητας, η περιβαλλοντική 

πολυπλοκότητα, δηλαδή τα συστατικά στοιχεία που υπάρχουν στο περιβάλλον 

του οργανισμού και κατά πόσο ο οργανισμός γνωρίζει τα στοιχεία αυτά· όσο πιο 

σταθερό είναι ένα περιβάλλον, τόσο λιγότερη ανάγκη έχει για γνώση των 

στοιχείων του περιβάλλοντος. Ο τρίτος τρόπος που αφορά τις ομάδες 

διακύβευσης συμφερόντων, είναι οι ομάδες εκείνες του οργανισμού που 

επηρεάζονται από τις αποφάσεις και τις δράσεις του, και είναι οι εξής: πελάτες, 

κοινωνικές και πολιτικές ομάδες δράσης, ανταγωνιστές, εμπορικές και κλαδικές 

ενώσεις, κυβερνήσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.), προμηθευτές, 

κοινότητες, μέτοχοι, συνδικάτα, και υπάλληλοι. 

Η ομαλή λειτουργία κάθε οργανισμού πηγάζει από τον έλεγχο των 

δυνατοτήτων και των αδυναμιών του και την ανάλυση των ευκαιριών και των 

απειλών του· αυτό αποτελεί την ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats), η οποία δύναται να οδηγήσει στην ανακάλυψη 

μελλοντικών στρατηγικών επιλογών. Η χρησιμότητα της ανάλυσης των 

στρατηγικών ικανοτήτων και του εξωτερικού περιβάλλοντος αυξάνεται όταν 

γίνεται σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

διακρίνονται οι δυνατότητες και οι αδυναμίες που έχει ένας οργανισμός και οι 

ανταγωνιστές του και αποφεύγεται η επιλογή παραγόντων στους οποίους υπάρχει 

κάποια ισότητα. Τέλος, όσον αφορά τις ευκαιρίες και τις απειλές, πρέπει να 

εξετάζονται σε συγκεκριμένη επιχείρηση και κλάδο, ώστε να επιτυγχάνεται η 

ορθότερη διαχείρισή τους. 

Το εσωτερικό περιβάλλον ενός οργανισμού αποτελείται από την αξία, τη 

σπανιότητα, τη δυσκολία στη μίμηση και τη στήριξη από την οργάνωση. Τα 

τέσσερα αυτά στοιχεία βοηθούν ένα προϊόν να αναδειχθεί το καλύτερο προϊόν 

ανταγωνιστικά. Ωστόσο, σημαντικό είναι, εκτός της αξίας και της σπανιότητας, 

το προϊόν να μην αντιγράφεται και να μην υποκαθίσταται. Επομένως, προτιμάται 

να χρησιμοποιούνται τα τελευταία δύο στοιχεία μαζί με την αξία και τη 

σπανιότητα, για να ολοκληρώσουν ένα προϊόν στην καλύτερή του μορφή. 
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Η προσωπικότητα ενός οργανισμού, ο τρόπος, δηλαδή, με τον οποίο δρα 

και αλληλεπιδρά με τους γύρω παράγοντες ονομάζεται κουλτούρα, και 

συγκεκριμένα οργανωσιακή κουλτούρα· είναι αντιληπτή, περιγραφική και 

αμοιβαία. Αφορά κοινές αξίες, παραδόσεις και τρόπους εκτέλεσης των 

δραστηριοτήτων που επιδρούν στον τρόπο με τον οποίο ενεργούν οι υπάλληλοι 

του οργανισμού. Η οργανωσιακή κουλτούρα διαθέτει επτά διαστάσεις, εκ των 

οποίων: προσοχή στη λεπτομέρεια, προσανατολισμός στα αποτελέσματα, στους 

ανθρώπους, και στην ομάδα, επιθετικότητα, σταθερότητα, και καινοτομία στην 

ανάληψη ρίσκου. Η κουλτούρα του οργανισμού συνήθως αντικατοπτρίζει την 

αποστολή, το όραμα του ιδρυτή ή των ιδρυτών του, το οποίο μπορούν να το 

επιβάλλουν στα μέλη του, και τα μέλη με τη σειρά τους να δημιουργήσουν μία 

«ταυτότητα» του οργανισμού, που θα περιγράφει το εσωτερικό του περιβάλλον 

και τις σχέσεις τους με τους πελάτες και τους προμηθευτές. Η οργανωσιακή 

κουλτούρα επηρεάζει τους μάνατζερ, και η επιρροή της γίνεται εμφανής στην 

παραγωγή έργου και στη συμπεριφορά των υπαλλήλων, καθώς και στην 

παραγωγή έργου των μάνατζερ· αν ένας οργανισμός διαθέτει ισχυρή κουλτούρα, 

οι μάνατζερ δε θα χρειάζεται να ασχολούνται με τους τυπικούς κανόνες και 

κανονισμούς. 

 

1.3 Η παγκοσμιοποίηση και η επιρροή στους οργανισμούς  

Ο τυπικός όρος της παγκοσμιοποίησης, σύμφωνα με το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, περιορίζεται στην οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των 

χωρών, η οποία ολοένα και αυξάνεται, καθώς και του αυξανόμενου εύρους 

συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών διεθνώς. Ωστόσο, η παγκόσμια εφοδιαστική 

αυτή αλυσίδα, μπορεί να υποστεί επιπλοκές με την εμφάνιση κάποιας φυσικής 

καταστροφής, όπως σεισμός, πλημμύρες ή τυφώνες, αλλά και πολιτικές και 

εργασιακές διαταραχές. Την παγκοσμιοποίηση, λοιπόν, καλούνται να 

αντιμετωπίσουν οι μάνατζερ που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

Κατά τη διάρκεια πολλών ετών, ειδικότερα αιώνων, τα έθνη και οι 

επιχειρήσεις επιτυγχάνουν συναλλαγές είτε σε ευνοϊκούς είτε σε δυσμενείς 

καιρούς για την οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες, 

εμφανίστηκε μία πληθώρα εταιρειών – μικρών και μεγάλων – που 
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δραστηριοποιούνται διεθνώς, ανεξαρτήτως εθνικών συνόρων. Για παράδειγμα, 

κάποιες εταιρείες όπως: Avon, McDonald’s, IBM, Coke, GE και Apple, πέτυχαν 

ποσοστό παγκόσμιων πωλήσεων, εκτός των Η.Π.Α., άνω του 50%, με την Avon 

να κατακτά την πρώτη θέση, με ποσοστό 89%. Επομένως, προκειμένου οι 

μάνατζερ να επιτυγχάνουν αποτελεσματικότητα, χρειάζεται να προσαρμοστούν 

στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, και να κατανοούν πολιτισμούς, συστήματα και 

τεχνικές που είναι διαφορετικά από τα δικά τους.  

Η σημασία του παγκόσμιου οργανισμού υποκρύπτει τρεις διαφορετικούς 

τρόπους. Πιο συγκεκριμένα, έναν τρόπο αποτελεί η παγκοσμιοποίηση της 

αγοράς, που είναι η πιο κοινή προσέγγιση στη θεώρηση ενός οργανισμού ως 

παγκόσμιος. Κάποιοι άλλοι οργανισμοί, οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με την 

τεχνολογία, χαρακτηρίζονται παγκόσμιοι, διότι αξιοποιούν διοικητική και 

τεχνική ικανότητα μισθωτών από άλλες χώρες. Σύμφωνα με τον τρίτο και 

τελευταίο τρόπο, ένας οργανισμός είναι παγκόσμιος, αν εφαρμόζει τη λεγόμενη 

χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με την οποία ο οργανισμός 

χρησιμοποιεί οικονομικές πηγές και πόρους εκτός της χώρας που έχει την έδρα 

του. Στο πρώτο στάδιο ένταξης των μάνατζερ στην παγκόσμια αγορά, γίνονται 

λιγοστές επενδύσεις. Καταφεύγουν σε παγκόσμιο εφοδιασμό, κατά τον οποίο 

προμηθεύονται αγαθά ή εργατικό δυναμικό από φθηνότερα μέρη του κόσμου. 

Πρωταρχικός τους στόχος είναι να επωφεληθούν χαμηλότερο κόστος, 

προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Όταν, λοιπόν, οι επιχειρήσεις 

αποφασίσουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, ανάμεσα στα καλύτερα 

μέρη που καλούνται να επιλέξουν, βρίσκονται μακρινές χώρες του εξωτερικού, 

η ίδια η χώρα προέλευσής τους, ή σε χώρες κοντά στη χώρα προέλευσής τους. 

Κάθε στάδιο που ακολουθεί του παγκόσμιου εφοδιασμού, απαιτεί περισσότερες 

επενδύσεις, γεγονός που ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους για τον οργανισμό. Σε 

επόμενο στάδιο, περιλαμβάνονται οι εισαγωγές και οι εξαγωγές του οργανισμού. 

Κατά τις εξαγωγές, τα προϊόντα παράγονται στη χώρα προελεύσεως και 

πωλούνται στο εξωτερικό, ενώ σύμφωνα με τις εισαγωγές, ο οργανισμός αποκτά 

προϊόντα που παράγονται στο εξωτερικό και πωλούνται στην εγχώρια αγορά. 

Σε αυτό το σημείο του κειμένου είναι εύλογο να γίνει μια αναφορά στο 

μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter, το οποίο σχετίζεται με το ζήτημα του 

ανταγωνισμού και βοηθά στην αναγνώριση της ελκυστικότητας ενός κλάδου, 
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εξετάζονται πέντε ανταγωνιστικές δυνάμεις: την απειλή εισόδου, την απειλή 

υποκατάστασης, τη δύναμη των αγοραστών, τη δύναμη των προμηθευτών και 

την ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις υφιστάμενες ανταγωνίστριες 

επιχειρήσεις. Ως ανταγωνιστές θεωρούνται οι επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν 

παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες και απευθύνονται στην ίδια ομάδα πελατών, 

επομένως είναι άμεσοι ανταγωνιστές στην ίδια αγορά ή κλάδο.  

Οι μάνατζερ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία ξένη χώρα για να 

επενδύσουν, ιδρύοντας μία ξένη θυγατρική, δηλαδή να είναι ανεξάρτητη μονάδα 

ή γραφείο· μπορεί να διοικείται ως πολυτοπικός ή παγκόσμιος οργανισμός. 

Επακολούθως, ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον γεννά ένα πλήθος 

προκλήσεων για τους μάνατζερ, ειδικότερα όταν η δράση τους λαμβάνει χώρα 

σε ένα έθνος με διαφορετική εθνική κουλτούρα. Κατανοεί κανείς, λοιπόν, ότι σε 

έναν τέτοιο κόσμο, δε συνίσταται να υπάρχει στενότητα αντίληψης, διότι η 

εστίαση των μάνατζερ αποκλειστικά στη δική τους τακτική και άποψη δε βοηθά 

την ανάπτυξη και την εξέλιξη της παραγωγικότητας, καθώς και την ανέλιξη της 

επιχείρησης. Επιπλέον, όλες οι χώρες έχουν διαφορετικά ήθη, έθιμα, αξίες και 

παραδόσεις, ακόμη και νόμους, οι οποίοι μπορούν άμεσα να επηρεάσουν τη 

διοίκηση μίας επιχείρησης. Συνεπώς, οι μάνατζερ πρέπει να γνωρίζουν τη 

νομοθεσία της εκάστοτε χώρας όταν επιχειρούν να δραστηριοποιηθούν 

επιχειρηματικά σε αυτήν.  

Οι οργανισμοί μπορούν να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη μέσω των 

πράξεών τους, ειδικότερα την εταιρική κοινωνική ευθύνη (Ε.Κ.Ε.). Η σημασία 

της εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1960. Αναλυτικότερα, η κοινωνική ευθύνη 

είναι η επιθυμία της επιχείρησης να ενεργεί με ωφέλιμους τρόπους για την 

κοινωνία. Ο ορισμός αυτός προϋποθέτει η επιχείρηση να συμβαδίζει με τη 

νομοθεσία, να εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα και, παράλληλα, να 

θεωρείται ηθικός φορέας. Ωστόσο, είναι άξιο προσοχής, η επιχείρηση να 

διακρίνει το ορθό και το λάθος κατά την προσπάθειά της να εξυπηρετήσει 

ικανοποιητικά το κοινό καλό. Οι μάνατζερ συχνά λαμβάνουν αποφάσεις που 

έχουν μέσα τους την έννοια της κοινωνικής ευθύνης, όπως φιλανθρωπία, οι 

σχέσεις των εργαζομένων και η ποιότητα των προϊόντων. Αποσκοπώντας, 

λοιπόν, στη διεκπεραίωση αυτών των ζητημάτων, οι μάνατζερ καλούνται να 

εντάξουν στη δραστηριοποίησή τους τη διαδικασία της ανακύκλωσης προϊόντων, 
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την αλλαγή των υλικών παραγωγής των συσκευασιών και όλες εκείνες τις 

πρακτικές περί περιβαλλοντικής ασφάλειας. 

Παράλληλα, εκτός από τα ζητήματα κοινωνικής ευθύνης, οι μάνατζερ 

έρχονται σε επαφή και με ζητήματα ηθικής φύσεως. Η έννοια της ηθικής, 

αναφέρεται σε ένα σύνολο κανόνων, το οποίο ορίζει την πρέπουσα από την 

απεχθή συμπεριφορά. Ως γνωστόν, μία παράνομη ενέργεια θεωρείται ανήθικη. 

Η ηθική μπορεί να εξεταστεί με βάση τρεις οπτικές, σχετικά με τον τρόπο που οι 

μάνατζερ αποφασίζουν ηθικά. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει η ωφελιμιστική 

προσέγγιση της ηθικής, στόχος της οποίας είναι το μέγιστο καλό προς το μέγιστο 

αριθμό ατόμων. Ο δεύτερος τρόπος εξετάζει την ηθική από την οπτική των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων και αποσκοπεί στην προστασία των ατομικών 

ελευθεριών, όπως το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου. Η τελευταία εξ’ αυτών 

προσέγγιση αφορά την ηθική από την οπτική της δικαιοσύνης, κατά την οποία το 

άτομο εφαρμόζει αλλά και επιβάλλει δίκαια τους κανόνες. Οι μάνατζερ από την 

πλευρά τους μπορούν να στηρίξουν την ηθική συμπεριφορά, προσλαμβάνοντας 

άτομα με ηθικά πρότυπα και θεσπίζοντας έναν κώδικα δεοντολογίας· το 

τελευταίο μπορεί να ενθαρρύνει το ηθικό κλίμα στην επιχείρηση. Οι μάνατζερ, 

πρώτοι από όλους, οφείλουν να είναι ηθικά πρότυπα για τους εργαζομένους, 

κυρίως εμπράκτως. 

 

1.4 Οργανωσιακή δομή και οργανωσιακός σχεδιασμός 

Ένας οργανισμός, ανάλογα με το αντικείμενο που αντιπροσωπεύει, 

στοχεύει στην άριστη κατασκευή των προϊόντων του. Προκειμένου να επιτύχει 

το επιθυμητό αποτέλεσμα, η διαδικασία παραγωγής βρίσκεται στα χέρια του 

εργατικού δυναμικού, που εργάζονται στο εργοστάσιο του οργανισμού. Το 

σκεπτικό αυτό μας βοηθά να σκεφτούμε ότι το άριστο αποτέλεσμα έρχεται μέσω 

της οργάνωσης. Η οργάνωση καθορίζει τρία βασικά κριτήρια για τη λειτουργία 

της:  τι πρέπει να γίνει, πώς θα γίνει και ποιος θα το κάνει. Ακολούθως, οι 

μάνατζερ προχωρούν σε οργανωσιακό σχεδιασμό, δηλαδή στην ανάπτυξη ή στην 

τροποποίηση της δομής του οργανισμού, όπως ανέπτυξαν οι Henri Fayol και Max 

Weber. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τον καθορισμό του βαθμού 

εξειδίκευσης των θέσεων εργασίας, την πρέπουσα συμπεριφορά των 

εργαζομένων, καθώς και τον καθορισμό της βαθμίδας για τη λήψη αποφάσεων. 
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Η επαγγελματική εξειδίκευση είναι απαραίτητη για έναν οργανισμό, καθώς οι 

εργασιακές δραστηριότητες κατανέμονται σε διάφορες επαγγελματικές 

υποχρεώσεις, οπότε εξοικονομείται χρόνος κατά την παραγωγική διαδικασία και 

παράγονται περισσότερα εμπορεύματα. 

Στη συνέχεια, αφού γίνει ο οργανωσιακός σχεδιασμός, έπεται η 

τμηματοποίηση, με την οποία γίνεται ομαδοποίηση των εργασιακών θέσεων. Η 

τμηματοποίηση αποτελείται από πέντε μορφές, εκ των οποίων είναι: λειτουργική 

τμηματοποίηση, με βάση τα προϊόντα, με βάση τους πελάτες, με βάση τις 

διαδικασίες, και γεωγραφική τμηματοποίηση. Το κύριο πλεονέκτημα της 

λειτουργικής είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας· άτομα με κοινές ιδιότητες 

και όμοια εξειδίκευση βρίσκονται στις ίδιες μονάδες εργασίας. Σύμφωνα με τη 

δεύτερη μορφή, ένας μάνατζερ ελέγχει τις δραστηριότητες και την απόδοση των 

προϊόντων και έτσι αυξάνεται η υπευθυνότητα. Εν συνεχεία, στην τρίτη μορφή 

κατατάσσονται οι πελάτες με ίδιες ανάγκες και θέματα, τα οποία μπορούν να 

λύσουν οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι. Η τμηματοποίηση με βάση τις 

διαδικασίες ομαδοποιεί την παραγωγική διαδικασία με βάση τη ροή των 

εργασιών ή των πελατών. Τέλος, η γεωγραφική είναι χρήσιμη αν η λειτουργία 

πωλήσεων του οργανισμού περιλαμβάνει διάφορες περιοχές, οπότε και θα 

εξυπηρετείται μεγαλύτερος εύρος πελατών. 

Υπάρχουν δύο έννοιες τις οποίες, συνήθως, οι άνθρωποι τις θεωρούμε 

αυτούσιες, όμως δεν είναι· την ισχύ και την εξουσία. Η εξουσία αφορά τα 

δικαιώματα που αναλογούν σε μία θέση διοίκησης, ώστε το άτομο που διοικεί να 

δίνει εντολές και να έρχονται εις πέρας. Αντίθετα, το άτομο που κατέχει την ισχύ, 

επηρεάζει τις αποφάσεις. Επομένως, η εξουσία σχετίζεται με τη θέση που έχει ο 

μάνατζερ στον οργανισμό και όχι με τα προσωπικά χαρακτηριστικά του. 

Διακρίνεται σε δύο μορφές, τη γραμμική και την επιτελική. Στην πρώτη 

επικρατεί εξουσιαστική σχέση μεταξύ μάνατζερ και εργαζομένου, διότι ο 

μάνατζερ κατευθύνει το έργο των υφιστάμενων. Η δεύτερη αποσκοπεί στη 

μείωση των πληροφοριών που διαχειρίζεται ένας οργανισμός.  

Κατά τη λήψη αποφάσεων για τον οργανωσιακό σχεδιασμό από τους 

μάνατζερ, αποφάσεις λαμβάνονται και για τη δομή του οργανισμού. Συνήθως, 

καταλήγουν σε παραδοσιακά οργανωσιακά σχέδια δομής – απλή, λειτουργική 

και δομή σε τομείς. Εκτενέστερα, η απλή δομή χαρακτηρίζεται από ασθενή 
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τμημοτοποίηση και τυπικότητα, μεγάλο εύρος ελέγχου και η εξουσία είναι 

συγκεντρωμένη σε ένα πρόσωπο. Η λειτουργική δομή ταυτίζεται με τον όρο της 

λειτουργικής τμηματοποίησης, ενώ κάθε τομέας στη δομή σε τομείς έχει έναν 

μάνατζερ, που ελέγχει και ευθύνεται για την απόδοσή του και εστιάζεται στα 

αποτελέσματα. 

Εκτός από τα τρία αυτά παραδοσιακά οργανωσιακά σχέδια, υπάρχουν 

ακόμη τρία, πιο εξειδικευμένα, η δομή κατά ομάδες, η δομή μήτρας και η δομή 

έργου. Όταν σε έναν οργανισμό υφίσταται δομή κατά ομάδες, σημαίνει ότι ο 

οργανισμός στο σύνολό του αποτελείται από ομάδες, οι οποίες εκτελούν το έργο 

του, ενώ δεν υπάρχει καμία μορφή διοικητικής εξουσίας. Αντιθέτως, σε μια δομή 

μήτρας τα έργα ανατίθενται σε ειδικούς των λειτουργικών τμημάτων του 

οργανισμού, τα οποία επιβλέπει ένας υπεύθυνος έργου. Αν και η δομή έργου 

φαίνεται να μοιάζει στον ορισμό με τη δομή μήτρας, στην πραγματικότητα είναι 

αντίθετα μεταξύ τους. Στη δομή έργου, λοιπόν, οι εργαζόμενοι δεν ανήκουν σε 

τμήματα και εργάζονται συνεχώς σε έργα προσφέροντας τις ειδικές τους 

ικανότητες. Αφενός, η δομή αυτή αποδεικνύεται περισσότερο παραγωγική, 

καθώς απουσιάζει η διοικητική εξουσία και οι εργαζόμενοι δεν κωλυσιεργούν 

στη λήψη αποφάσεων  και στη δραστηριοποίησή τους, αφετέρου παρατηρείται 

εμπλοκή πολλών εργαζομένων σε ένα έργο, γεγονός που γεννά συγκρούσεις 

όσον αφορά τις αρμοδιότητες και τις προσωπικότητές τους. 

 

1.5 Ανθρώπινοι πόροι  

Η επιτυχία και η ποιότητα ενός οργανισμού εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από την επιλογή εργαζομένων, που βάσει των δεξιοτήτων τους αποδεικνύονται 

ικανοί για την εκτέλεση των εργασιών  και για την υλοποίηση των στρατηγικών 

στόχων της εταιρείας. Ως επακόλουθο, η πραγματοποίηση των παραπάνω απαιτεί 

τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων (Δ.Α.Π.), που αφορά την απόκτηση των 

εργαζομένων και έπειτα την εκπαίδευση, την παρότρυνση και την παραμονή τους 

στην εταιρεία. Η διαδικασία αυτή διέπεται από νόμους και επηρεάζεται από το 

εξωτερικό περιβάλλον, όπως το περιβάλλον, η νομοθεσία και τα συνδικάτα.  

Στην πρώτη φάση της Δ.Α.Π. περιλαμβάνονται τρεις εργασίες: ο 

προγραμματισμός της απασχόλησης, η προσέγγιση των ατόμων και η μείωση των 

θέσεων εργασίας, και η επιλογή. Μετά την επιλογή των ικανών ατόμων, 
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ακολουθούνται κάποια στάδια για την ομαλή τους ένταξη στον οργανισμό. 

Αρχικά, με τη βοήθεια που τους παρέχεται για την προσαρμογή τους στον 

οργανισμό, παρακολουθείται αν η επαγγελματική τους δεινότητα συμβαδίζει με 

τις εξελίξεις. Δύο ακόμη στόχους αποτελούν ο προσανατολισμός και η 

εκπαίδευσή τους και, σε τελευταίο στάδιο, αναγνωρίζονται οι στόχοι απόδοσης, 

επιλύονται θέματα που προκύπτουν και οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται για να 

συνεχίσουν την άριστη απόδοσή τους. Η εκπαίδευση βοηθάει τους εργαζόμενους 

να έχουν μία συνεχή βελτίωση των δυνατοτήτων τους, αλλά και τη μεταβολή των 

νοοτροπιών  ή των συμπεριφορών τους. Επιπλέον, ο προγραμματισμός της 

απασχόλησης είναι μία διαδικασία αρκετά χρήσιμη για τους μάνατζερ, καθώς 

επιλέγουν τα κατάλληλα άτομα για τις κατάλληλες θέσεις εργασίας, με κύριο 

στόχο να βοηθήσουν την ανέλιξη του οργανισμού. Περιλαμβάνει δύο στάδια: τον 

υπολογισμό των ανθρώπινων πόρων και την πρόβλεψη των μελλοντικών 

αναγκών, καθώς και τη δημιουργία σχεδίου για την υλοποίηση αυτών.  

Ωστόσο, αξίζει να γίνει μία νύξη στο θέμα της ρεαλιστικής 

προεπισκόπησης της θέσης εργασίας. Πρόκειται για την επίδειξη μίας θέσεως 

εργασίας που χαρακτηρίζεται από θετικές και αρνητικές πληροφορίες, τόσο για 

τη θέση όσο και για την εταιρεία. Ένας υποψήφιος εργαζόμενος, κατά την 

πρόσληψή του, αναμένει την υλοποίηση κάποιων προσδοκιών που έχει για την 

εταιρεία. Όταν, όμως, οι πληροφορίες που λαμβάνει στη συνέντευξή του είναι 

υπέρογκες, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά αρνητικών συνεπειών. 

Εκτενέστερα, οι πληροφορίες αυτές δημιουργούν στους εργαζόμενους 

προσδοκίες, οι οποίες είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν, με αποτέλεσμα να 

προκαλούν ένα αίσθημα απογοήτευσης και παραίτησης από τη θέση εργασίας 

τους. Η εικονική πραγματικότητα που έχουν δημιουργήσει στο νου τους θα 

διαλυθεί όταν αντιμετωπίσουν το περιβάλλον και τις συνθήκες που επικρατούν 

στο χώρο εργασίας και, ίσως, το γεγονός αυτό να τους μετατρέψει σε αδύναμους 

εργαζόμενους.  

 

1.6 Ατομική συμπεριφορά 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σημαντικό κριτήριο για την επιλογή 

υποψήφιου εργαζομένου είναι οι επαγγελματικές του δεξιότητες και η αφοσίωση 

στο έργο που παράγει. Όμως, για να υπάρξει ομαλή παραγωγική διαδικασία σε 
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μία επιχείρηση, δεν αρκούν μόνο η καταβολή των τεχνικών δεξιοτήτων τους, 

αλλά να αναπτύσσονται και οι δεξιότητες επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, γίνεται 

λόγος για την οργανωσιακή συμπεριφορά, η οποία μελετά τις ενέργειες των 

ατόμων στο περιβάλλον εργασίας. Εκ πρώτης όψεως, σε έναν οργανισμό 

φαίνονται οι ορατές του πλευρές, όπως οι στρατηγικοί στόχοι, η δομή, οι σχέσεις 

εξουσίας και η σειρά εντολών. Η οργανωσιακή συμπεριφορά, λοιπόν, εστιάζει 

σε τρεις τομείς που δεν είναι ορατοί σε αυτές τις πλευρές. Συγκεκριμένα, ο 

πρώτος αφορά την ατομική συμπεριφορά, δηλαδή την προσωπικότητα, τη 

μάθηση και τις στάσεις. Εστιάζει επίσης στην ομαδική συμπεριφορά, η οποία 

περιλαμβάνει την ηγεσία και τις αντιθέσεις και αναπτύσσεται η ομαδικότητα. Ο 

τελευταίος τομέας αναφέρεται στις οργανωσιακές πτυχές, που περικλείει τις 

πολιτικές και πρακτικές των ανθρώπινων πόρων, καθώς και τη δομή και την 

κουλτούρα του οργανισμού.  

Οι μάνατζερ καλούνται να εξηγήσουν το λόγο που κάποιοι εργαζόμενοι 

συμπεριφέρονται περίεργα, να προβλέψουν πώς θα αντιδράσουν σε ορισμένες 

δράσεις και αποφάσεις και να επηρεάσουν τον τρόπο συμπεριφοράς τους. Για το 

λόγο αυτό, έχουν εστιάσει σε έξι συγκεκριμένες συμπεριφορές. Η πρώτη εξ’ 

αυτών είναι η παραγωγικότητα του εργαζομένου, κατά την οποία υπολογίζεται η 

απόδοση και η αποτελεσματικότητα του έργου τους. Το ζήτημα των απουσιών 

είναι ένα μείζον θέμα, διότι παρακωλύουν την εκπόνηση των 

προγραμματισμένων εργασιών. Έχει υπολογιστεί ότι οι σημαντικές απουσίες 

κοστίζουν στην εταιρεία περίπου 35% της μισθοδοσίας, ενώ οι ξαφνικές 

κοστίζουν περίπου εξακόσια εξήντα δολάρια ανά εργαζόμενο κάθε χρόνο (!). 

Έπειτα, οι αποχωρήσεις των εργαζομένων από έναν οργανισμό – εκούσια ή 

υποχρεωτικά – αυξάνουν τα έξοδα του οργανισμού λόγω της αναζήτησης νέων 

υποψηφίων, τους οποίους πρέπει να εκπαιδεύσουν. Οι μάνατζερ συνίσταται να 

αποφεύγουν τέτοιες καταστάσεις, ειδικότερα όταν κινδυνεύουν να χάσουν 

αξιόλογους υπαλλήλους. Επιπλέον, όσον αφορά τη φιλότιμη εργασιακή 

συμπεριφορά, πρόκειται για βοήθεια που προσφέρει ένας εργαζόμενος σε άλλα 

μέλη της ομάδας χωρίς να συνιστά τυπική απαίτηση της θέσης του. Οι 

οργανισμοί που διαθέτουν τέτοιους υπαλλήλους επιτυγχάνουν πολύ μεγαλύτερη 

απόδοση από εκείνους που δε διαθέτουν. Έναν άλλο τρόπο συμπεριφοράς 

αποτελεί η εργασιακή ικανοποίηση· απασχολεί ιδιαίτερα τους μάνατζερ, διότι οι 
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ικανοποιημένοι υπάλληλοι εργάζονται με περισσότερο ζήλο. Κλείνοντας, 

χαρακτηριστική είναι η ανάρμοστη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, η οποία 

είναι επιβλαβής για τον οργανισμό και τα μέλη του· εκδηλώνεται με βία και 

αντικοινωνικότητα. Αυτό το συνονθύλευμα αρνητικών στοιχείων προκαλούν μία 

κατάσταση χάους στον οργανισμό.  

 Το μοντέλο των Πέντε Κυριότερων Διαστάσεων της προσωπικότητας 

περιλαμβάνει τα γνωρίσματα που είναι καλό να έχει η προσωπικότητα ενός 

ατόμου. Αυτά είναι: εξωστρέφεια, το να είναι αρεστός, σχολαστικότητα, 

συναισθηματική σταθερότητα και δεκτικότητα στην εμπειρία.  Συμπερασματικά, 

ένα υποκείμενο που είναι κοινωνικό, συνεργάσιμο, υπεύθυνο, δυναμικό, πράο 

και προσηλωμένο στην επίτευξη του έργου του, αποτελεί παράδειγμα προς 

μίμηση για τους υπαλλήλους και οι μάνατζερ αδημονούν για την εύρεση και, εν 

συνεχεία, στη διατήρησή του στον οργανισμό. 

 

2. Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

2.1 Στρατηγικό μάνατζμεντ  

Το έργο που παράγει ένας μάνατζερ, εξηγείται μέσω της διαδικασίας του 

στρατηγικού μάνατζμεντ, δηλαδή της ανάπτυξης των στρατηγικών του 

οργανισμού. Οι στρατηγικές αυτές αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, 

το ζήτημα του ανταγωνισμού, καθώς και την ικανοποίηση των πελατών. Το 

στρατηγικό μάνατζμεντ είναι αρκετά σημαντικό για ποικίλους λόγους και είναι 

άξιο να αναφερθούν κάποιοι από αυτούς. Αρχικά, έχει πολύ μεγάλη επιρροή στις 

επιδόσεις του οργανισμού και είναι εμφανές στις χρηματοοικονομικές αποδόσεις 

του, σε σύγκριση με άλλους οργανισμούς που δεν εφαρμόζουν στρατηγικό 

μάνατζμεντ. Επιπλέον, βοηθάει τους μάνατζερ να διαχειρίζονται τις διάφορες 

καταστάσεις που συμβαίνουν εντός του οργανισμού, για να προγραμματίζουν 

μελλοντικές δραστηριότητες. Τέλος, επειδή ένας οργανισμός χωρίζεται σε 

διάφορα τμήματα, το στρατηγικό μάνατζμεντ συμβάλλει στη συνεργασία των 

τμημάτων αυτών, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι στόχοι του οργανισμού. 

Η διαδικασία του στρατηγικού μάνατζμεντ υλοποιείται σε επτά βήματα 

που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση της 

στρατηγικής, και ονομάζεται ανάλυση SWOT, η οποία αναφέρθηκε και στο 
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προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. ενότητα 1.2). Είναι σημαντικό να τοποθετηθούν με 

τη σωστή σειρά, για ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Εκτενέστερα, ως πρώτο βήμα 

τοποθετούνται η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος, των ικανοτήτων και 

οι πόροι. Ακολουθούν οι στρατηγικές επιλογές και οι προτεινόμενες στρατηγικές 

και γίνονται οι βασικές αλλαγές στην ανάλυση ικανοτήτων και στους πόρους. 

Τέλος, ορίζονται η αποστολή, το όραμα και οι στόχοι του οργανισμού και 

δηλώνεται η στρατηγική. Στο εξωτερικό περιβάλλον διευκρινίζονται οι ευκαιρίες 

και οι απειλές, όπου, συνήθως, αναγνωρίζονται οι προθέσεις των ανταγωνιστών 

και η κείμενη νομοθεσία. Αντίστοιχα, στο εσωτερικό αναγνωρίζονται οι δυνάμεις 

και αδυναμίες που υπάρχουν, δηλαδή οι πόροι και οι δυνατότητες του 

οργανισμού. Αφού, λοιπόν, ληφθούν υπόψιν από τους μάνατζερ τα παραπάνω, 

προχωρούν στη διαμόρφωση των στρατηγικών τους, με στόχο την επίτευξη των 

στόχων του οργανισμού. Έπειτα, ένα βήμα πριν το τελικό στάδιο γίνεται 

παρακολούθηση και έλεγχος όλων των βημάτων, για να εντοπιστούν τυχόν 

αδυναμίες και να πραγματοποιηθούν αλλαγές, πριν γίνει η υλοποίησή τους, που 

αποτελεί το τελευταίο στάδιο, και δημιουργήσει προβλήματα στις δράσεις του 

οργανισμού.  

Κάθε οργανισμός που επιθυμεί να επιτύχει ένα άρτιο αποτέλεσμα στο έργο 

που πρόκειται να παράγει, οφείλει να έχει ένα όραμα, μία αποστολή και 

συγκεκριμένους στόχους. Το όραμα αφορά κατά κύριο λόγο τον προσδιορισμό 

του επιτεύγματος που θα ήθελε ένας οργανισμός να πετύχει, το οποίο θα 

δημιουργήσει ζήλο και προσήλωση για την πραγμάτωσή του. Η αποστολή που 

έπεται του οράματος, αποτελεί τη διαδικασία εκείνη μέσω της οποίας το όραμα 

προσπαθεί να υλοποιηθεί μέσα από τις δράσεις των εργαζομένων που 

ανατίθενται από τους μάνατζερ. Χρειάζεται να είναι ξεκάθαρος ο λόγος που 

προσπαθούν για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου οράματος και το 

αντικείμενο που προσφέρουν, καθώς και οι στόχοι που επιθυμούν να 

εκπληρώσουν.  

 

2.2 Η εξέλιξη της Ε.Κ.Ε. 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει γίνει γνωστή τις τελευταίες δεκαετίες, 

καθώς παλαιότερα δεν ήταν πρωταρχικός στόχος μιας επιχείρησης να δείξει ότι 

πράττει κάτι καλό για την κοινωνία. Στις μέρες μας όπου κυριαρχεί η 
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παγκοσμιοποίηση και η κλιματική αλλαγή, οι επιχειρήσεις μπορούν να 

προσφέρουν πολλά οφέλη εφαρμόζοντας την Ε.Κ.Ε. μέσω των πόρων και των 

δυνατοτήτων τους, από το να βλάπτουν μόνο το περιβάλλον. Αυτές οι 

επιχειρήσεις είναι κοινωνικά υπεύθυνες και τα οφέλη τους αφορούν όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη τους, όπως η κοινότητα, οι κυβερνήσεις, οι παγκόσμιοι 

οργανισμοί και το περιβάλλον. Ως επακόλουθο, ωφελούνται και οι μέτοχοι όταν 

ικανοποιούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς μπορεί να αποφέρει κέρδος στις 

επιχειρήσεις· οι καταναλωτές ευαισθητοποιούνται και προτιμούν να στηρίζουν 

επιχειρήσεις που πωλούν βιώσιμα προϊόντα. 

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη εταιρείες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν 

επιβλαβείς πρακτικές, τόσο για τα ενδιαφερόμενα μέρη όσο και για την πορεία 

τους. Υπάρχουν εταιρείες που βλάπτουν τα ζώα, τους ανθρώπους, το κλίμα και 

γενικότερα το περιβάλλον και, από την άλλη μεριά, υπάρχουν εταιρείες που 

χρησιμοποιούν την Ε.Κ.Ε. για μάρκετινγκ και ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αδιαφορούν να διορθώσουν βλάβες ή προβλήματα που 

δημιουργούνται στην εταιρεία με τις υφιστάμενες πρακτικές. Επιπλέον, έχει 

παρατηρηθεί να χρησιμοποιείται συχνά η Ε.Κ.Ε. για φιλανθρωπίες, όπου η 

εταιρεία εστιάζεται στον εθελοντισμό και τις δωρεές. Ωστόσο, όλο και 

περισσότερες εταιρείες αναγνωρίζουν την ανάγκη για αλλαγή των υφιστάμενων 

πρακτικών τους και προσπαθούν να εντάξουν τη βιωσιμότητα και την 

υπευθυνότητα σε όλες τις πράξεις τους· προσαρμόζουν την Ε.Κ.Ε. με την κύρια 

αποστολή και στρατηγική της εταιρείας, τακτική που αναφέρεται και ως 

«στρατηγική Ε.Κ.Ε.».  

Για την καλύτερη κατανόηση του έργου που μπορεί να προσφέρει η Ε.Κ.Ε. 

είναι σημαντικό να αναφερθούν τρεις από τους σημαντικότερους ορισμούς που 

έχουν ειπωθεί για την εξήγησή της. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Archie 

Carroll (1979), η Ε.Κ.Ε. εμπεριέχει νομική, ηθική και φιλανθρωπική ευθύνη, 

σημαντικές για να υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις ότι στόχος τους δεν είναι μόνο 

η μεγιστοποίηση του κέρδους· αφορά τις επιθυμίες της κοινωνίας που θέλουν να 

επιτύχουν οι οργανισμοί. Ο Edward Freeman (1984) πρόσθεσε στον ορισμό του 

τα ενδιαφερόμενα μέρη, στα οποία οφείλει η επιχείρηση να τα ενημερώνει για τις 

δράσεις της και τόνισε το σημαίνοντα ρόλο των επιχειρήσεων στην κοινωνία. 

Έναν άλλο πιο πρόσφατο ορισμό αποτελεί αυτός των Werther και Chandler 
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(2011): «την ενσωμάτωση μιας ολιστικής προσέγγισης της Ε.Κ.Ε. στο πλαίσιο 

του στρατηγικού σχεδιασμού και των κύριων λειτουργιών μιας επιχείρησης, 

ώστε η διοίκηση της επιχείρησης να ασκείται προς το συμφέρον ενός ευρέος 

συνόλου ενδιαφερόμενων μερών με στόχο την επίτευξη της μέγιστης 

οικονομικής και κοινωνικής αξίας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα». (Haski-

Leventhal, Ο μεταβαλλόμενος κόσμος μας και η εξέλιξη της ΕΚΕ, 2018)  

Η έννοια της Ε.Κ.Ε. περιλαμβάνει πολλές παρεμφερείς έννοιες, όπως 

βιωσιμότητα, διαμοιραζόμενη αξία, εταιρική ευθύνη. Οι επιχειρηματικές ευθύνες 

μπορούν να εξεταστούν μέσω μιας στενής και μιας ευρείας οπτικής. Ο Milton 

Friedman ισχυρίζεται ότι ο ρόλος των επιχειρήσεων είναι η παραγωγή και 

πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την αύξηση των κερδών τους. 

Επίσης, οι μέτοχοι προσλαμβάνουν ανθρώπους παρέχοντάς τους μισθό για την 

κάλυψη των αναγκών τους. Η λογική της στενής οπτικής είναι ότι οι επιχειρήσεις 

υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρους στην κυβέρνηση και η αρμοδιότητα της 

κυβέρνησης είναι να επιλύει κοινωνικά ζητήματα, όπως η έλλειψη στέγης. 

Αντίθετα, η ευρεία οπτική έχει στο επίκεντρό της τους ανθρώπους, διότι εκείνοι 

είναι εργαζόμενοι, καταναλωτές και μέτοχοι. Άρα, οι επιχειρήσεις έχουν αρκετά 

μεγάλη ευθύνη για την ευημερία τους, σύμφωνα με τους Carroll και Shabana. 

Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν νομική ισχύ προς όφελος 

της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Πολλοί ηγέτες κατανοούν ότι ο 

ανταγωνισμός πλέον δεν ελκύει τον κόσμο και επιθυμούν να γίνουν αξιέπαινες 

για τον κόσμο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη τους.  

 

2.3 Ενδιαφερόμενα μέρη στο εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης 

Η θεωρία των ενδιαφερόμενων μερών προέκυψε το 1980 και υπήρξε 

πρωτοπόρα, καθώς προστέθηκε άλλη μία ευθύνη στις επιχειρήσεις εκτός από 

τους μετόχους της, τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Σύμφωνα με τον ορισμό του 

Freeman, είναι άτομα, ομάδες ή οργανισμοί που ασκούν και δέχονται επιρροή 

από επιχείρηση που εκπληρώνει τους στόχους της. Ένας άλλος ορισμός 

παρουσιάζει τα ενδιαφερόμενα μέρη ως εθελοντές ή μη, που συνεισφέρουν στο 

σχηματισμό πλούτου. Η θεωρία αυτή είναι περιγραφική, διότι περιγράφει την 

επιχείρηση ως ένα σχηματισμό· κανονιστική, γιατί θέτει τρόπους με τους οποίους 
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πρέπει να λειτουργεί· είναι, επίσης, εργαλειακή, καθώς εξετάζει τις σχέσεις 

ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και τις εταιρικές επιδόσεις, και, τέλος, είναι 

διοικητική, γιατί προτείνει τρόπους και πρακτικές για τη διοίκηση των 

ενδιαφερόμενων μερών. 

Σύμφωνα με τους Werther και Chandler, τα ενδιαφερόμενα μέρη 

χωρίζονται σε τρεις ομάδες, τα οργανωσιακά, τα οικονομικά και τα κοινωνικά. 

Τα οργανωσιακά ή αλλιώς τα εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, βρίσκονται μέσα 

στην εταιρεία και σε αυτά ανήκουν οι εργαζόμενοι, οι ιδιοκτήτες, τα διευθυντικά 

στελέχη και τα συνδικάτα των εργαζομένων. Τα οικονομικά, όπως και τα 

κοινωνικά ενδιαφερόμενα μέρη βρίσκονται στο εξωτερικό της εταιρείας, άρα 

αποτελούν εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. Τα οικονομικά είναι άμεσα 

ενδιαφερόμενα μέρη και περιλαμβάνουν τους μετόχους, τους καταναλωτές, τους 

ανταγωνιστές και τους προμηθευτές. Οι μέτοχοι και οι καταναλωτές θεωρούνται 

κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς οι μεν ενισχύουν οικονομικά τις εταιρείες για 

να λειτουργήσουν, ενώ οι δε καταβάλλουν χρήματα για να αγοράσουν προϊόντα 

και υπηρεσίες. Τέλος, στα κοινωνικά ανήκουν οι κυβερνήσεις, οι τοπικές 

κοινότητες και ο τρίτος τομέας (μη κερδοσκοπικοί/κυβερνητικοί οργανισμοί – 

Μ.Κ.Ο.). Αντίστοιχα, υπάρχει εσωτερική και εξωτερική Ε.Κ.Ε. που αφορά την 

ηθική συμπεριφορά της εταιρείας. Όμως, υπάρχει κίνδυνος η Ε.Κ.Ε. μιας 

εταιρείας να θεωρηθεί υποκριτική, εάν συνεργάζεται αποκλειστικά με τα 

εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη και εστιάζει στη φιλανθρωπία, αγνοώντας τα 

δικαιώματα των εργαζομένων της. 

Ο Freeman στη θεωρία του βασίζεται σε τρεις προϋποθέσεις, βάσει των 

οποίων οι οργανισμοί διαθέτουν κατηγορίες ενδιαφερόμενων μερών που 

επηρεάζουν και επηρεάζονται, οι δραστηριότητες και οι εκροές τους έχουν 

απήχηση και στα ενδιαφερόμενα μέρη και στον οργανισμό, και οι απόψεις των 

ενδιαφερόμενων μερών επιδρούν στη βιωσιμότητα της στρατηγικής του. Ο 

Freeman επινόησε έναν τρόπο διοίκησης των ενδιαφερόμενων μερών, που 

εμπεριέχει τρία επίπεδα: το ορθολογικό, το επίπεδο των διαδικασιών και το 

επίπεδο των συναλλαγών. Στο πρώτο χαρτογραφούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

στο δεύτερο συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισμού, 

και στο τρίτο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Συμπέρανε ότι οι οργανισμοί με ικανή 

διοίκηση των ενδιαφερόμενων μερών τα συμβουλεύονται για επίλυση κρίσιμων 
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ζητημάτων, προλαμβάνουν τις έγνοιες τους και επιχειρούν να επιδράσουν στο 

περιβάλλον τους και επιμερίζουν τους πόρους με βάση τις ανησυχίες τους. 

 

2.4 Επιχειρηματική ηθική 

Η επιχειρηματική ηθική αποτελεί ουσιώδες κομμάτι της Ε.Κ.Ε., καθώς 

σχετίζεται με την ορθή πρακτική των επιχειρήσεων. Είναι σημαντική, γιατί από 

εκείνη εξαρτάται η ευημερία των εργαζομένων και, κατ’ επέκταση, το έργο της 

επιχείρησης και την εκτίμησή της από τους καταναλωτές. Η μελέτη της ηθικής 

ξεκίνησε πριν χιλιάδες χρόνια, όμως στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων 

υπάρχει ως έννοια τον τελευταίο αιώνα. Εξετάζει αρχές και δεοντολογικά θέματα 

που σχετίζονται με την ηθική, τα οποία αναπτύσσονται στο εργασιακό 

περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ασχολείται με μεμονωμένες συμπεριφορές 

εργαζομένων και ηγετών, αλλά και ολόκληρου του οργανισμού. Συμβάλλει στη 

λήψη αποφάσεων και την επίλυση ηθικών αντιπαραθέσεων εντός της 

επιχείρησης. Επιπλέον, διακρίνεται σε κανονιστική και περιγραφική. Η πρώτη 

καθορίζει το σωστό και το λάθος και μας καθοδηγεί σε ορθές πράξεις, ενώ η 

δεύτερη περιγράφει τι είναι ηθικό ή μη, καθώς και τις συμπεριφορές των 

ανθρώπων αντίστοιχα.  

Η συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο καθοδηγείται από κάποιους 

παράγοντες, τους οποίους αποτελούν: το πρωτόκολλο, οι ηθικές αρχές, η ηθική, 

οι αξίες, οι επαγγελματικοί κώδικες και οι νόμοι. Οι αξίες είναι σταθερές σε κάθε 

άνθρωπο, οι οποίες καθορίζουν τη συμπεριφορά του και δεν αλλάζουν σε 

διαφορετικές περιστάσεις, αποτελούν το θεμέλιο της ηθικής προσέγγισης. Όσο 

υπάρχει σταθερότητα στις αξίες, οι εργαζόμενοι μπορούν να αναπτύξουν πιο 

ισχυρές συναισθηματικές σχέσεις με τους εργοδότες τους. Ο Schwartz το 1992 

παρουσίασε τις δέκα βασικές αξίες σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τη θεωρία 

του περί βασικών ανθρώπινων αξιών. Αυτές είναι: αυτό-προσδιορισμός, 

παγκοσμιότητα, καλοσύνη, συμμόρφωση, παράδοση, ασφάλεια, δύναμη, 

επίτευγμα, ηδονισμός, και διέγερση. Ωστόσο, υπάρχουν και οι εταιρικές αξίες, οι 

οποίες χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό το προφίλ μίας εταιρείας, αφού αφορούν 

την ιστοσελίδα της. Διευκρινίζει το ποιόν της και εστιάζει στην ικανοποίηση των 

πελατών, την ποιότητα και την καινοτομία. Διακρίνονται σε αξίες που ασπάζεται 

η επιχείρηση και σε θεσπισμένες αξίες, βάσει των οποίων οι εργαζόμενοι 
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βασίζουν τις συμπεριφορές και τις αποφάσεις τους, και πρέπει να είναι γνωστές 

και να εφαρμόζονται. 

Εκτός, όμως, από τις παραπάνω μορφές της ηθικής, υπάρχουν τρεις ακόμα 

φιλοσοφικές προσεγγίσεις, η δεοντολογική και ωφελιμιστική ηθική, και η ηθική 

αρετή. Η δεοντολογική περιλαμβάνει κανόνες που αφορούν τον τρόπο, τον τύπο 

και το σκοπό των ενεργειών. Στη δεοντολογία κυριαρχεί η ηθική πλευρά, 

επομένως η Ε.Κ.Ε. δεν πρέπει να αντιλαμβάνεται ως μέσο για ανάπτυξη 

δημοσίων σχέσεων ή μάρκετινγκ, αλλά ως η σωστή ενέργεια. Η δεύτερη μορφή 

ηθικής αναφέρεται στον ωφελιμισμό, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να 

προκαλείται η μέγιστη ευτυχία για το μέγιστο αριθμό ανθρώπων, οι οποίοι 

επηρεάζονται από τις ενέργειες κάποιων ατόμων. Τέλος, η ηθική αρετή εστιάζει 

στις αρετές του ατόμου, δηλαδή του μυαλού και του χαρακτήρα του. Βασίζεται 

στην ηθικότητα που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και στην ιδέα ότι η ευδαιμονία 

είναι ο κυριότερος στόχος του. Οι επιχειρήσεις επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό 

όταν έχουν εργαζομένους με γνωρίσματα ηθικής αρετής, καθώς η συνεργασία 

τους μπορεί να αποφέρει κέρδος, εστιάζοντας σε μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, με στόχο την υλοποίησή τους.  

 

2.5 Ε.Κ.Ε. και μάρκετινγκ 

Οι εταιρείες έχουν ως απώτερο σκοπό την επίτευξη των στόχων τους, 

καθώς και της εμπιστοσύνης από τους καταναλωτές. Για το λόγο αυτό, είναι 

σημαντικό να πράττουν στρατηγικά ως προς την Ε.Κ.Ε. και, συγκεκριμένα, ως 

προς την αξιοποίησή της στον τομέα του μάρκετινγκ. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες χρειάζεται πρώτα να είναι υπεύθυνες προς την 

κοινωνία, διότι οι εταιρικές φιλανθρωπίες που λαμβάνουν χώρα δεν έχουν 

επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς δεν έχει αναπτυχθεί η κοινωνική 

υπευθυνότητα. Επιπλέον, ένα σοβαρό μειονέκτημα που παρατηρείται σε μεγάλο 

αριθμό εταιρειών, είναι οι δράσεις Ε.Κ.Ε. που γίνονται αποκλειστικά για λόγους 

μάρκετινγκ, χωρίς την ανάδειξη ενδιαφέροντος για μία καλύτερη κοινωνία και 

ένα πιο υγιές περιβάλλον. Έτσι, όμως, δεν επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση του 

κέρδους της εταιρείας, καθώς χάνεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 

ενδιαφερόμενων μερών απέναντί της. 
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«Το μάρκετινγκ είναι μια οργανωσιακή λειτουργία και ένα σύνολο 

διαδικασιών για τη δημιουργία, την επικοινωνία και την απόδοση αξίας στους 

πελάτες καθώς και για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες με τρόπους 

που ωφελούν τον οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη του.» (Haski-Leventhal, 

ΕΚΕ και μάρκετινγκ: Τα τρία θέματα, 2018). Το κέρδος που επιθυμούν να έχουν 

οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι βιώσιμο και υγιές, αλλά ως πρώτο βήμα 

χρειάζεται να ενσωματώσει η εταιρεία μια ολιστική προσέγγιση της Ε.Κ.Ε.. Το 

μάρκετινγκ της Ε.Κ.Ε. αποσκοπεί κυρίως στη διάδοση του βιώσιμου προφίλ των 

εταιρειών με τις αξίες και την υπευθυνότητα. Σαφέστερα, οι επιχειρήσεις που 

υιοθετούν τη στρατηγική Ε.Κ.Ε., προβάλουν, μέσω των γνώσεων και των πόρων 

που διαθέτουν, την ευδαιμονία των ενδιαφερόμενων μερών.  

Ωστόσο, το μάρκετινγκ της Ε.Κ.Ε. κρύβει τόσο πλεονεκτήματα όσο και 

κινδύνους για τις εταιρείες, τους καταναλωτές και την κοινωνία. Σε γενικό 

πλαίσιο, μπορούν να επωφεληθούν από το μάρκετινγκ όσον αφορά το θετικό 

αντίκτυπο που θα δημιουργήσουν οι εταιρείες και θα ευαισθητοποιήσουν κι 

άλλες εταιρείες να ακολουθήσουν την ίδια στρατηγική, αλλά και στη 

γνωστοποίηση των προϊόντων στους καταναλωτές, διαμορφώνοντας την 

καταναλωτική τους συμπεριφορά. Στην πραγματικότητα, ο πιο σημαντικός 

κίνδυνος για μια εταιρεία είναι να προβάλει την καλή φήμη της στο κοινό και 

αυτή η φήμη να είναι ψευδής. Προκειμένου, λοιπόν, να αποφευχθούν οι πιθανοί 

κίνδυνοι και να επιτευχθούν όσο το δυνατόν τα προτερήματα του μάρκετινγκ της 

Ε.Κ.Ε., η Maignan δημιούργησε οκτώ στάδια για την υλοποίησή του από τις 

επιχειρήσεις.  

Αναλυτικότερα, το πρώτο βήμα αφορά την ηγεσία, στην οποία 

περιλαμβάνονται το όραμα – αντίκτυπος της εταιρείας, τα θέματα των εταιρικών 

υλικών (corporate materials issues), ο στρατηγικός – φιλανθρωπικός αντίκτυπος 

και οι πόροι. Ακολουθεί ο προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών και, 

έπειτα, ο προσδιορισμός των θεμάτων συζήτησης, προκειμένου να διευκρινιστεί 

τι απασχολεί την επιχείρηση. Σε επόμενο στάδιο γίνεται η αξιολόγηση, όπου η 

επιχείρηση βάζει προτεραιότητες, ορίζεται ο στρατηγικός ή φιλανθρωπικός 

αντίκτυπος και η διαμοιραζόμενη αξία· σε αυτό το βήμα γίνεται όλη η 

στρατηγική. Στη συνέχεια, γίνεται έλεγχος των παραπάνω βημάτων πριν γίνει η 

υλοποίηση πρωτοβουλιών, δηλαδή να αναγνωρισθούν οι εισροές και εκροές, τα 
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αποτελέσματα και ο αντίκτυπος της επιχείρησης. Η Ε.Κ.Ε. προωθείται μέσω 

μάρκετινγκ και εκθέσεων απολογισμού στο αμέσως επόμενο βήμα, καθώς η 

επιχείρηση διαφημίζει το αντικείμενο που αντιπροσωπεύει, τις ενέργειές της, τα 

αποτελέσματα και τον αντίκτυπό της. Τέλος, εξασφαλίζεται η ανατροφοδότηση 

από τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Το ηθικό μάρκετινγκ αναφέρεται στην εφαρμογή των ηθικών προτύπων 

στις αποφάσεις για το μάρκετινγκ, τους τρόπους συμπεριφοράς και τους θεσμούς, 

σύμφωνα με τον Murphy (2010). Συγκριτικά με τη δεκαετία του 1990, κύριο 

μέλημα του μάρκετινγκ ήταν η μεγιστοποίηση του κέρδους με παραπλάνηση των 

καταναλωτών. Σήμερα, η στρατηγική του μάνατζμεντ αποφεύγει την υπέρμετρη 

διαφήμιση και την αυξημένη τιμολόγηση, διότι αποτελούν επιθετικές μορφές 

μάρκετινγκ και απωθούν το κοινό. O Sheth (2011) παρουσίασε τα στοιχεία του 

μάρκετινγκ, δηλαδή το προϊόν, την τιμή, την προώθηση και την τοποθέτηση, ως 

μέσα για βιώσιμο μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα, το προϊόν θα πρέπει να στοχεύει σε 

μια ιδιαίτερη ανάγκη του καταναλωτή που δεν το έχουν τα υπόλοιπα στην αγορά, 

για να το κάνει ξεχωριστό. Η τιμολόγησή του, από την άλλη, χρειάζεται προσοχή 

για να μην απομακρύνει τους καταναλωτές, αλλά και να μην αποτελεί μια 

συνηθισμένη τιμή που έχει ξαναδεί ο αγοραστής. Η προώθηση του προϊόντος 

είναι εξέχουσας σημασίας, διότι αφορά την επικοινωνία του μάρκετινγκ· όσο 

καλύτερη προώθηση γίνει, τόσο μεγαλύτερη ανταπόκριση θα έχει από τους 

καταναλωτές. Τέλος, η τοποθεσία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο μπορεί 

να προμηθευτεί ένας πελάτης το προϊόν, παραδείγματος χάρη μέσω του 

διαδικτύου. 

 

3. Πολυεθνικές επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο 

3.1 Πολυεθνικές επιχειρήσεις στην παγκόσμια οικονομία 

Οι δραστηριότητες και η επιρροή των πολυεθνικών εταιρειών, δηλαδή οι 

επιχειρήσεις που έχουν ιδρύσει θυγατρικές ή θυγατρικές εταιρείες σε άλλες 

χώρες, έχουν συχνά αποτελέσει αντικείμενο θερμών συζητήσεων στα μέσα 

ενημέρωσης, στο περιβάλλον ή στην επιστημονική έρευνα. Οι δραστηριότητες 

των εθνικών οικονομικών περιοχών κυριαρχούν στις εθνικές οικονομίες και, 

λόγω του μεγέθους τους, τα πολυεθνικά μέλη συνεχώς «κυβερνούν» την 

παγκόσμια οικονομία. Ομοίως, ο αυξανόμενος κατακερματισμός της παραγωγής 
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εντός των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας τις τελευταίες δεκαετίες υποστηρίζεται 

συχνά ότι οδηγείται από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.  

Ενώ η προέλευση των πολυεθνικών εταιρειών δείχνει να μετρά πολλά 

χρόνια στην ιστορία - η βρετανική εμπορική εταιρεία της Ανατολικής Ινδίας, η 

οποία ιδρύθηκε το 1600, θεωρείται συχνά ως η πρώτη πολυεθνική εταιρεία - η 

έντονη ανάπτυξη, όμως, των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

είναι πολύ πιο πρόσφατη. Οι πρώτες πολυεθνικές τον 17ο αιώνα ήταν άμεσα 

παρακινημένες από εμπορικές δραστηριότητες ή/και εδαφικές εξαγορές στην 

Ασία, την Αφρική και την Αμερική. Η δραστηριότητα των πολυεθνικών 

αναπτύχθηκε ιδιαίτερα έντονα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδιαίτερα 

από την αύξηση της απελευθέρωσης του εμπορίου και των επενδύσεων, αλλά και 

από την ταχεία πρόοδο στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις προσελκύονται από χώρες για διαφορετικούς 

λόγους, όπως πρόσβαση σε μεγάλες και αναπτυσσόμενες αγορές καταναλωτών, 

πρόσβαση σε φυσικούς πόρους ή συγκεκριμένες τεχνολογίες/γνώσεις, ειδική 

οικονομική και φορολογική νομοθεσία. Σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις επιθυμούν 

να προσελκύσουν τις επενδύσεις των πολυεθνικών, καθώς αυτές προωθούν την 

ανάπτυξη και την απασχόληση, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, 

πραγματοποιώντας νέες επενδύσεις και εισάγοντας νέες τεχνολογίες. Ωστόσο, 

δεδομένου ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.) αποτελούν χρηματοδοτική 

συνεισφορά, τα αποθέματα άμεσων ξένων επενδύσεων υποτιμούν τη 

δραστηριότητα των πολυεθνικών, σε χώρες όπου η εργασία είναι σχετικά πιο 

παραγωγική. 

Σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών εταιρειών 

αναλαμβάνουν οι αλλοδαπές θυγατρικές. Oι ξένες θυγατρικές εταιρείες 

θεωρούνται γενικά μεγαλύτερες, περισσότερο εντατικές σε κεφάλαιο, πιο 

παραγωγικές και επενδύουν περισσότερη Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α). Oι ξένες 

θυγατρικές αγοράζουν περισσότερα ενδιάμεσα προϊόντα από τις εγχώριες 

εταιρείες και προμηθεύουν περισσότερο αυτά τα προϊόντα από το εξωτερικό, 

ενσωματώνοντας έτσι μεγαλύτερη εξωτερική προστιθέμενη αξία στην παραγωγή 

τους. Ορισμένες θυγατρικές υποκινούνται από την επιθυμία να τοποθετηθεί η 

παραγωγή κοντά σε πελάτες και παραγωγικές δραστηριότητες στο δίκτυο 

πολυεθνικών εταιρειών σε άλλες χώρες.  
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Η σπουδαιότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην παγκόσμια 

οικονομία είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα κεντρικά γραφεία και τα εγχώρια 

εργοστάσια στην πατρίδα τους. Η συνεισφορά των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

στο παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Α.Ε.Π.) εκτιμάται σε 28%, εκ των 

οποίων περίπου το 1/3 από τις ξένες θυγατρικές στο εξωτερικό και τα 2/3 από τα 

κεντρικά γραφεία και τα εγχώρια εργοστάσια των πολυεθνικών στην πατρίδα 

τους. Οι ανταγωνιστικές εθνικές οικονομίες φιλοξενούν εγχώριες επιχειρήσεις - 

οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό μικρομεσαίες επιχειρήσεις -, εγχώριες ΜΜΕ και 

ξένες θυγατρικές, αντανακλώντας την ελκυστικότητα των οικονομιών για 

επιχειρηματική δραστηριότητα σε τοπικό επίπεδο.  

 

3.2 Η ψηφιακή οικονομία, πολυεθνικές επιχειρήσεις και διεθνής 

επενδυτική πολιτική 

Η ψηφιακή οικονομία έχει δημιουργήσει νέες παγκόσμιες επιχειρήσεις και 

βιομηχανίες, έχει μετατρέψει επιχειρηματικά μοντέλα σε παραδοσιακές 

βιομηχανίες, και, ως βασικό παράγοντα για τη στήριξη των παγκόσμιων 

αλυσίδων αξίας (GVCs), έχει αναδιαμορφώσει την οργάνωση της παγκόσμιας 

οικονομίας. Τα τρία κύρια δομικά στοιχεία της ψηφιακής οικονομίας είναι τα 

ψηφιακά δεδομένα, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η ψηφιακή υποδομή. Τα 

ψηφιακά δεδομένα αποτελούν τη βάση για νέα επιχειρηματικά μοντέλα σε 

πολλές παραδοσιακές βιομηχανίες και έχουν δημιουργήσει νέες βιομηχανίες. 

Η ψηφιακή οικονομία παρουσιάζει κάποιες επιπτώσεις στις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις. Μία από τις σημαντικότερες αυτών αφορά τους διάφορους τρόπους 

με τους οποίους η ψηφιακή οικονομία αναμένεται να μειώσει την ανάγκη για 

φυσική παρουσία για την εξυπηρέτηση των ξένων αγορών, διευκολύνοντας τη 

μετάδοση ευρέος φάσματος αγαθών και υπηρεσιών σε ψηφιακή μορφή. Η 

ικανότητα των χωρών να παρέχουν την απαιτούμενη ψηφιακή υποδομή για 

περισσότερη ψηφιακά εντατική διεθνή παραγωγή, τα δίκτυα παραγωγής 

αναμένεται να καταστούν ένας ολοένα και πιο σημαντικός νέος καθοριστικός 

παράγοντας των αποφάσεων σχετικά με τον εντοπισμό των θέσεων των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις και διεθνή 

επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν επιτρέψει σε ορισμένες επιχειρήσεις να 



[30] 

 

δημιουργήσουν μία παγκόσμια παρουσία χωρίς σημαντικά ποσά Α.Ξ.Ε., αλλά οι 

Α.Ξ.Ε. εξακολουθούν να υποστηρίζουν τις στρατηγικές διεθνοποίησης των 

επιχειρήσεων σε πιο παραδοσιακές βιομηχανίες. Παρόλο που η συμβολή των 

ψηφιακών επιχειρήσεων στις διεθνείς επενδυτικές ροές ήταν μέτρια μέχρι 

σήμερα, ορισμένες πρόσφατες τάσεις δείχνουν ότι ο ρόλος των ψηφιακών 

τεχνολογιών στις διεθνείς επενδύσεις αυξάνεται. 

Δεδομένου ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις σε παραδοσιακούς τομείς, όπως 

οι γεωργικές επιχειρήσεις και το λιανικό εμπόριο, αναπτύσσουν τις εσωτερικές 

ψηφιακές τους δυνατότητες, τα υβριδικά διεθνή επιχειρηματικά μοντέλα που 

απαιτούν λιγότερες άμεσες ξένες επενδύσεις, είναι πιθανό να προκύψουν εκτός 

της ίδιας της ψηφιακής οικονομίας. Η ψηφιακή οικονομία δεν έχει ακόμη 

επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο διεθνές επενδυτικό καθεστώς ή στους τρόπους 

με τους οποίους οι περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις διαρθρώνουν τις 

διεθνείς τους δραστηριότητες. 

Οι επενδυτικές πολιτικές δεν έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές όσον 

αφορά την ανταπόκριση στην ψηφιακή οικονομία. Πολλές ψηφιακές πολιτικές 

μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελέσματα επενδυτικής πολιτικής, παρόλο που δεν 

έχουν απαραιτήτως διατυπωθεί με τους παραδοσιακούς στόχους της επενδυτικής 

πολιτικής. Δύο ευρείς τομείς της ψηφιακής πολιτικής ξεχωρίζουν: ψηφιακές 

πολιτικές που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια και ψηφιακές πολιτικές που 

σχετίζονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες· οι τελευταίες θα αναλυθούν 

παρακάτω. 

Ορισμένες πολιτικές που αποσκοπούν στη ρύθμιση κάποιων πτυχών της 

ψηφιακής οικονομίας, θα μπορούσαν να έχουν ολοένα και πιο σημαντικές 

συνέπειες για τις διεθνείς επενδύσεις και τις δραστηριότητες των πολυεθνικών 

φορέων, ιδίως καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα 

καθίστανται πιο διαδεδομένες εκτός της ψηφιακής οικονομίας. Αυτές αφορούν 

κυρίως τον όλο και πιο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα ψηφιακά 

δεδομένα στις πολυεθνικές επιχειρηματικές στρατηγικές και τον αυξανόμενο 

αριθμό τρόπων με τους οποίους οι κυβερνήσεις έχουν αρχίσει να ρυθμίζουν τη 

χρήση αυτών των δεδομένων. Για παράδειγμα, ζητήθηκε από την εταιρεία Uber, 

μία εταιρεία μεταφορών, να παράσχει στην αιγυπτιακή κυβέρνηση πρόσβαση σε 

προσωπικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις κινήσεις όλων των 
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επιβατών της. Μία τέτοια περίπτωση παραβιάζει την εν λόγω αγορά ή την 

αντιμετώπιση των ηθικών και νομικών κινδύνων που απορρέουν από την τήρηση 

των εν λόγω απαιτήσεων. 

 

3.3 Άμεση ξένη επένδυση (Α.Ξ.Ε.), ανθρώπινο κεφάλαιο και 

εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρες 

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι οικονομολόγοι έχουν αρχίσει να 

προσδιορίζουν την τεχνική πρόοδο ή, γενικότερα, τη δημιουργία γνώσεων, ως 

τον κύριο καθοριστικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης. Μέχρι τη 

δεκαετία του 1970, η ανάλυση της οικονομικής ανάπτυξης βασίστηκε 

περισσότερο σε νεοκλασικά μοντέλα που εξηγούν την ανάπτυξη με τη 

συσσώρευση εργασίας, κεφαλαίου και άλλων παραγόντων παραγωγής με 

μειωμένες αποδόσεις σε κλίμακα. Οι βελτιώσεις στην εκπαίδευση και το 

ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ουσιαστικές για την απορρόφηση και την προσαρμογή 

της ξένης τεχνολογίας και για τη δημιουργία βιώσιμης μακροπρόθεσμης 

ανάπτυξης. 

Όταν μία πολυεθνική εταιρεία δημιουργεί μια ξένη θυγατρική, η θυγατρική 

λαμβάνει κάποιο ποσό από την ιδιόκτητη τεχνολογία που αποτελεί το 

συγκεκριμένο πλεονέκτημα της μητρικής επιχείρησης, και της επιτρέπει να 

ανταγωνίζεται επιτυχώς με τοπικές επιχειρήσεις που έχουν άριστη γνώση των 

τοπικών αγορών, των προτιμήσεων των καταναλωτών και των επιχειρηματικών 

πρακτικών. Η αγορά εργασίας είναι ένας σημαντικός δίαυλος για την εξάπλωση, 

καθώς σχεδόν το σύνολο των πολυεθνικών εταιρειών εκπαιδεύει τους 

εργαζόμενους και τους διευθυντές που μπορούν στη συνέχεια να εργαστούν σε 

τοπικές επιχειρήσεις ή να ιδρύσουν εντελώς νέες εταιρείες. Οι πολυεθνικές 

μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα κατανομής εισερχόμενοι σε 

βιομηχανίες με υψηλά εμπόδια εισόδου, και να μειώσουν τις μονοπωλιακές 

στρεβλώσεις και να επιφέρουν μεγαλύτερη τεχνική αποτελεσματικότητα, εάν η 

αυξημένη ανταγωνιστική πίεση ή κάποια επίδειξη επιτείνουν τις τοπικές 

επιχειρήσεις στην αποτελεσματικότερη χρήση των υφιστάμενων πόρων. 

Τα επίπεδα εισαγωγών τεχνολογίας ή τεχνολογίας των αλλοδαπών 

θυγατρικών φαίνεται να επηρεάζουν το μέγεθος των παρεμβάσεων σε τοπικές 

επιχειρήσεις. Οι εισαγωγές αυτές φαίνεται να είναι μεγαλύτερες σε χώρες και 
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βιομηχανίες όπου το μορφωτικό επίπεδο του τοπικού εργατικού δυναμικού είναι 

υψηλότερο, όπου ο τοπικός ανταγωνισμός είναι πιο σκληρός και όπου η χώρα 

υποδοχής επιβάλλει λιγότερες τυπικές απαιτήσεις στις επιχειρήσεις των 

θυγατρικών. Όταν οι ξένες θυγατρικές και οι τοπικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε 

πιο άμεσο ανταγωνισμό μεταξύ τους, είναι πιθανότερο να υπάρξουν διαφορές. 

Λίγες τοπικές επιχειρήσεις στις φτωχότερες χώρες βρίσκονται σε άμεσο 

ανταγωνισμό με τις ξένες πολυεθνικές επιχειρήσεις και λίγες από αυτές 

διαθέτουν τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την απορρόφηση 

σύγχρονων τεχνολογιών των πολυεθνικών αυτών. 

Οι περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις παρέχουν κάποια εκπαίδευση 

στους υπαλλήλους τους, αν και η ποσότητα και ο τύπος ποικίλλουν ανάλογα με 

τη βιομηχανία, τον τρόπο εισόδου, το μέγεθος και τον χρονικό ορίζοντα της 

επένδυσης, τον τύπο των εργασιών και τις τοπικές συνθήκες. Ένα σχετικά υψηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης μειώνει το κόστος της περαιτέρω κατάρτισης και αυξάνει 

τα αναμενόμενα οφέλη. Οι επιχειρήσεις που προστατεύονται από τον διεθνή ή 

εγχώριο ανταγωνισμό είναι λιγότερο πιθανό να επενδύσουν σε δαπανηρά 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο Gershenberg (1987) έπειτα από μία μελέτη του, 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πολυεθνικές εταιρείες προσφέρουν 

περισσότερη κατάρτιση διαφόρων ειδών στους διαχειριστές τους από ό, τι οι 

ιδιωτικές τοπικές επιχειρήσεις. 

 

3.4 Η εμφάνιση των Λατινικών πολυεθνικών 

Ο εταιρικός κόσμος έχει αλλάξει αξιοσημείωτα τα τελευταία δέκα χρόνια. 

Νέες πολυεθνικές εμφανίζονται σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Ινδία, η Κίνα, η 

Νότια Αφρική και το Μεξικό. Από τη Νότια Κορέα, η Samsung ή η LG είναι 

ανταγωνιστές παγκοσμίως, ενώ ρωσικές μεγάλες εταιρείες, όπως η Gazprom, 

είναι όλο και περισσότερο πρόθυμοι να επεκταθούν, ακολουθώντας το 

παράδειγμα των κινεζικών εταιρειών, όπως η Lenovo.  

Οι αναδυόμενοι ασιατικοί εταίροι κυριαρχούν, αντιπροσωπεύοντας πάνω 

από το 60% των αποθεμάτων Α.Ξ.Ε. από τις αναδυόμενες χώρες το 2005, αλλά 

οι λατινοαμερικανοί εταίροι συμμετέχουν επίσης ενεργά σε αυτή τη νέα τάση. 

Μετά την Ασία, η επόμενη μεγαλύτερη ροή Α.Ξ.Ε. από αναδυόμενες αγορές 

προέρχεται από τη Λατινική Αμερική και οδηγείται από την Αργεντινή, τη 
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Βραζιλία και το Μεξικό. Ο αριθμός των εταιρειών από αναδυόμενες χώρες που 

βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης αυξάνεται παράλληλα με τις 

υπερπόντιες επενδύσεις τους: το 1990 μόνο λίγες νεοεμφανιζόμενες πολυεθνικές 

από αναπτυσσόμενες χώρες συμπεριλήφθηκαν στην κατάταξη της Fortune 

Global 500· μέχρι το 2005, ο αριθμός τους είχε αυξηθεί σε σαράντα επτά.  

H Ισπανία είναι μια πρώην αναδυόμενη χώρα με πολλές πολυεθνικές - 

πολυεθνικές της Λατινικής Αμερικής, είτε από χώρες της Λατινικής Ευρώπης 

είτε από χώρες της Λατινικής Αμερικής που έχουν βιώσει μια τεράστια διεργασία 

διεθνοποίησης – τοποθετημένες στην παγκόσμια εταιρική κατάταξη. Σε λιγότερο 

από δέκα χρόνια, οι ισπανικές επιχειρήσεις μετατράπηκαν σε πολυεθνικές 

εταιρείες, επιτυγχάνοντας μεγάλη επιτυχία στη Λατινική Αμερική και τον 

υπόλοιπο κόσμο. Στο μέλλον, η επιτυχία των πολυεθνικών εταιρειών της 

Λατινικής Αμερικής θα μπορούσε να είναι ίση με την επιτυχία των ισπανικών 

πολυεθνικών στην πρόσφατη ιστορία και να δημιουργήσει περαιτέρω 

επιτυχημένες πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

 

4. Πολυεθνικές επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

4.1 Πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ε.Ε. 

Όταν η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρότεινε τη Λευκή Βίβλο 

για την Ενιαία Αγορά, η κύρια πρόθεσή της ήταν να ενισχύσει τη θέση των 

ευρωπαϊκών εταιρειών στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αυτό επρόκειτο να 

επιτευχθεί με τη βελτίωση των βασικών συνθηκών των επιχειρήσεων αυτών. Με 

τη Συνθήκη του Μάαστριχτ έχουν βελτιωθεί οι πιθανότητες για μια ευρωπαϊκή 

κοινωνική πολιτική. Η συνθήκη περιλαμβάνει ένα κοινωνικό πρωτόκολλο, 

συμφωνία μεταξύ όλων των κρατών μελών εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, που 

επιτρέπει στους υπουργούς των έντεκα χωρών να λαμβάνουν αποφάσεις με 

πλειοψηφία σε διάφορα κοινωνικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της 

ενημέρωσης και της διαβούλευσης των εργαζομένων. 

Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης για τη διεθνοποίηση των 

εταιρειών επικεντρώνεται στο θέμα της ανταγωνιστικότητας, συχνά με τη βασική 

υπόθεση ότι η διεθνοποίηση σε επίπεδο εταιρείας είναι απαραίτητη για την 

ευημερία στο αντίστοιχο εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. H ανταγωνιστικότητα 
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σε επίπεδο επιχείρησης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την πρώτη εστίαση σε μια 

βασική επιχειρηματική δραστηριότητα και, αφετέρου, τη συμφιλίωση της 

παγκόσμιας παραγωγής και της καινοτομίας σε αυτή τη βασική επιχειρηματική 

δραστηριότητα με τις τοπικές ανάγκες. Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, 

περίπου έξι εκατομμύρια άτομα στην Ε.Ε. εργάζονται σε ξένες θυγατρικές των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων τα τέσσερα εκατομμύρια 

απασχολούνται σε ξένες θυγατρικές παραγωγής. 

Οι δραστηριότητες των πολυεθνικών επιχειρήσεων καθώς και το επίπεδο 

διεθνοποίησης στην Ε.Ε. αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά λόγω της ενιαίας 

αγοράς. Ωστόσο, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο ότι η αναδιάρθρωση των 

δραστηριοτήτων των πολυεθνικών επιχειρήσεων εντός της Ε.Ε. θα οδηγήσει σε 

αυξημένο επίπεδο διεθνοποίησης στην Ε.Ε.. Σημαντικό είναι επίσης να ληφθεί 

υπόψιν ότι η αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων μη ευρωπαϊκών πολυεθνικών 

επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ε.Ε. θα οδηγήσει, σε πολλές περιπτώσεις, σε 

μείωση του επιπέδου διεθνοποίησης. Επιπλέον, τα στοιχεία για τις θυγατρικές 

εταιρείες εξωτερικού στη Γαλλία υποδεικνύουν ότι οι ευρωπαϊκές θυγατρικές 

των πολυεθνικών εταιρειών με έδρα τις Η.Π.Α. είναι πολύ πιο εξειδικευμένες 

από τις ευρωπαϊκές θυγατρικές των πολυεθνικών εταιρειών που εδρεύουν στην 

Ε.Ε.. 

Συνήθως, μια κεντρική ευρωπαϊκή μονάδα συντονίζει διασκορπισμένες 

εγκαταστάσεις Ε&Α, παραγωγής και εμπορίας στην Ε.Ε.. Η αναδιάρθρωση των 

ξένων θυγατρικών των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά δεν είναι 

μόνο ειδική για τη χώρα προέλευσης της πολυεθνικής, αλλά εξαρτάται επίσης σε 

μεγάλο βαθμό από τη βιομηχανία ή ακόμη και από τα σχετικά προϊόντα. Παρόλο 

που πολλές αποφάσεις στο πλαίσιο των πολυεθνικών επιχειρήσεων λαμβάνουν 

χώρα σε αποκεντρωμένο τοπικό επίπεδο - όχι μόνο στον τομέα της διαχείρισης 

του προσωπικού, αλλά συχνά και σε μεθόδους παραγωγής, τεχνολογίες, 

επενδύσεις κ.λπ. - θα ήταν παραπλανητικό να συναχθεί το συμπέρασμα ότι τα 

θέματα που αφορούν τους εργαζομένους αντιμετωπίζονται καλύτερα από τους 

εκπροσώπους των εργαζομένων και τη διαχείριση σε τοπικό επίπεδο. 
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4.2 Προκλήσεις για τις πολυεθνικές εταιρείες: η ευρωπαϊκή 

προοπτική 

Οι πολυεθνικές εταιρείες λειτουργούν, απασχολούν, παράγουν και πωλούν 

σε μια παγκόσμια αγορά. Συνεπώς, έχουν άμεσο και επιτακτικό ενδιαφέρον να 

προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν ότι η αλληλεξάρτηση διευκολύνεται και 

ευδοκιμεί σε ένα πλαίσιο ενός σταθερού περιβάλλοντος που βασίζεται σε 

αξιόπιστους κανόνες. Η αλληλεξάρτηση σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα ωφελήσει 

τις πολυεθνικές και όλους όσοι - άμεσα ή έμμεσα - αγοράζουν, πωλούν, 

εργάζονται, εργάζονται για, εργάζονται μέσω, φορολογούν, προσφέρουν προς 

και από, και ασχολούνται με αυτούς - δηλαδή, της ανθρωπότητας. Η Ε.Ε. 

σχεδιάστηκε ως μέσο προληπτικής και νομικά εποπτευόμενης αλληλεξάρτησης 

και αυτός είναι ο ρόλος που εκπληρώνει και θα συνεχίσει να επιδιώκει. 

Με την εσωτερική αγορά, η Ε.Ε. δημιούργησε ένα μοναδικό μοντέλο 

προώθησης της δημιουργίας πλούτου και της ανάπτυξης της ευημερίας μεταξύ 

των δημοκρατικών εθνικών κρατών. Ορισμένοι από τους τομείς δικτύου της 

ευρωπαϊκής οικονομίας έχουν επιτύχει σταθερές μειώσεις των τιμών και 

απασχολούν δυόμιση (2½) εκατομμύρια περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, 

από νομικής απόψεως, δεν υπάρχει ακόμη μια ευρωπαϊκή πολυεθνική ή, πιο 

συγκεκριμένα, ευρωπαϊκή εταιρεία υπό την έννοια μιας οντότητας που 

λειτουργεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο και όχι με το δίκαιο ενός 

μεμονωμένου κράτους μέλους. 

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ενιαία Αγορά πρέπει 

να συμμορφώνονται με πολλαπλούς κανόνες αντιγραφής, απαιτήσεις δοκιμών 

και πιστοποίησης και συστήματα αναφοράς. Η καινοτομία θα επιτρέψει 

ουσιαστικά στις επιχειρήσεις να λειτουργούν με ένα σύνολο κανόνων και ένα 

ενιαίο κυβερνητικό σύστημα διαχείρισης και αναφοράς και χωρίς ένα περίπλοκο 

σύστημα επικουρικών νόμων και διαδικασιών. Μεταξύ άλλων θετικών είναι το 

γεγονός ότι αυτή η νομοθεσία για την ενιαία αγορά θα προσφέρει ουσιαστική 

μείωση του λειτουργικού κόστους, που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε τριάντα 

δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο.  

Δεδομένου ότι η αλληλεξάρτηση είναι μια εντεινόμενη πραγματικότητα, η 

μόνη ορθολογική επιλογή είναι να διαχειριστεί μέσω πιο δημοκρατικών και 

αποτελεσματικών συστημάτων και θεσμών που είναι σε θέση να καθορίσουν 
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διαφανείς εφαρμόσιμους κανόνες και να προβλέψουν και να προσαρμοστούν 

στις αλλαγές. Σε όλα τα επίπεδα, όλοι οι ηγέτες πρέπει να είναι δημιουργικοί και 

εποικοδομητικοί στην ίδρυση ή τη μεταρρύθμιση θεσμών και συστημάτων και 

υπάρχει βοήθεια σε αυτό το καθήκον που προέρχεται από τις εμπειρίες και το 

παράδειγμα της διαδικασίας ολοκλήρωσης στην Ευρώπη. Οι πολυεθνικές εν τω 

μεταξύ, προφανώς έχουν ως κύριο σκοπό τη δημιουργία μερισμάτων για τους 

μετόχους. 

 

4.3 Η συμβολή των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη 

των εθνικών συστημάτων καινοτομίας στα νέα κράτη μέλη 

της Ε.Ε.: επιπτώσεις στον τομέα της πολιτικής 

Από το 2004, η διεύρυνση της Ε.Ε. προς την Ανατολή έχει κάνει την 

ετερογένεια των κρατών μελών μεγαλύτερη από ποτέ. Ένας αυξανόμενος 

αριθμός χωρών υιοθετεί φιλελεύθερες πολιτικές για τις άμεσες ξένες επενδύσεις 

και υιοθετεί αναπτυξιακές στρατηγικές που βασίζονται στη συσσώρευση 

επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων. 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αναπτύσσουν μια ποικιλία άλλων άτυπων και 

μη μετοχικών συμφωνιών για την ανταλλαγή γνώσεων, συμπεριλαμβανομένου 

του εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών, της αδειοδότησης τεχνολογίας, των 

στρατηγικών εταιρικών σχέσεων, της τεχνολογικής συνεργασίας. Μέσω αυτών 

των δεσμών οι εγχώριοι φορείς ασχολούνται με τη διαδικασία μάθησης μέσω της 

αλληλεπίδρασης με τις θυγατρικές των πολυεθνικών. Έτσι, τα οφέλη από την 

προσέλκυση Ε&Α των πολυεθνικών επιχειρήσεων περιλαμβάνουν άμεσες 

επιπτώσεις που συνδέονται με την αυξημένη δραστηριότητα Ε&Α και την 

απασχόληση. Η παρουσία των θυγατρικών πολυεθνικών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην Ε&Α μπορεί να προσφέρει καλύτερη πρόσβαση σε 

ξένες γνώσεις και να διευκολύνει την ενσωμάτωση των χωρών υποδοχής στα 

παγκόσμια δίκτυα καινοτομίας. Η πιθανότητα των πολυεθνικών εταιρειών να 

συμμετάσχουν στην Ε&Α και τα πιθανά οφέλη που απορρέουν από μια 

επένδυση, συνδέονται στενά με το πεδίο εφαρμογής και τις ικανότητες της 

θυγατρικής. Οι θυγατρικές των πολυεθνικών πρέπει να έχουν την ικανότητα να 

εντοπίζουν και να επωφελούνται από νέες ευκαιρίες, να αναπροσαρμόζουν και 

να προστατεύουν τις ικανότητες και τις γνώσεις τους μέσα στο χρόνο.  
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Ένας τυπικός τρόπος μέτρησης της σημασίας των ξένων επιχειρήσεων στα 

εθνικά συστήματα καινοτομίας είναι η εξέταση των δαπανών Ε&Α των 

θυγατρικών πολυεθνικών σε σχέση με τις συνολικές επιχειρηματικές δαπάνες 

στην Ε&Α. Η ξένη ιδιοκτησία των εγχώριων ευρημάτων αντικατοπτρίζει τη 

διεθνή εξάπλωση των καινοτόμων δραστηριοτήτων των πολυεθνικών, και 

εκφράζει το βαθμό στον οποίο οι ξένες επιχειρήσεις ελέγχουν τα εγχώρια 

ευρήματα. Οι περισσότερες θυγατρικές των πολυεθνικών στις χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι σε κάποιο βαθμό τεχνολογικά 

ενεργείς, όσον αφορά τη διεξαγωγή της δικής τους έρευνας και ανάπτυξης και 

την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών. 

Ορισμένες χώρες όπως η Ουγγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία 

και η Ρουμανία, τείνουν να εξετάζουν την πολιτική άμεσων ξένων επενδύσεων 

παράλληλα με τη βιομηχανική πολιτική, άλλες έχουν επικεντρωθεί σε καθεμία 

ξεχωριστά ή, στην καλύτερη περίπτωση, έχουν κάνει χαλαρή σύνδεση μεταξύ 

της δραστηριότητας της πολυεθνικής εταιρείας και της βιομηχανικής 

αναδιαρθρωτικής ανάπτυξης. Τα νέα κράτη μέλη δεν είναι πιθανό να 

προσελκύσουν στο μέλλον σημαντική Ε&Α με γνώμονα την προσφορά, 

δεδομένου ότι υπάρχουν μόνο λίγες τοποθεσίες εντός της Ε.Ε. που διαθέτουν την 

κατάλληλη επιστημονική και τεχνολογική υποδομή για την επίτευξη αυτού του 

στόχου. 

Καθώς μία πολυεθνική επιχείρηση προσπαθεί όλο και περισσότερο να 

εξορθολογήσει τις δραστηριότητές της, οι αποφάσεις σχετικά με τους τοπικούς 

δεσμούς δε λαμβάνονται πάντοτε σε επίπεδο θυγατρικών, αλλά στο επίπεδο των 

κεντρικών γραφείων, συγκρίνοντας τις διάφορες επιλογές που διαθέτει η 

πολυεθνική παγκοσμίως. Η αναβάθμιση των εταιρικών αλυσίδων αξίας 

συνεπάγεται τη βελτίωση των ικανοτήτων των ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με 

τη ζήτηση. Η καινοτομία απαιτεί όχι μόνο μηχανικούς και επιστήμονες, αλλά ένα 

ευρύ φάσμα των τεχνικών, του διοικητικού προσωπικού και των ειδικευμένων 

εργαζομένων. 

 

4.4 Η περίπτωση της Inditex 

Η ιστορία του ομίλου Inditex αρχίζει από το 1963 και συνεχίζει έως 

σήμερα. Ιδρύθηκε στην Α’ Κορούνια της βορειοδυτικής Ισπανίας και άρχισε ως 
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ένα μικρό εργαστήριο που κατασκεύαζε ρόμπες και φορέματα για επίδεση και 

διανομή. Μία δεκαετία αργότερα, το 1975 ο Amancio Ortega, ιδρυτής της 

Inditex, ανοίγει το πρώτο κατάστημα Zara της επιχείρησης. Το 1976 γίνεται 

γνωστή η επιτυχία της εταιρείας, προσελκύοντας τους πελάτες με τα προϊόντα 

της, και ιδιαίτερα με τις προσιτές τιμές της.  

Η επέκταση της επιχείρησης Inditex, που έως τότε είχε την ονομασία 

Confecciones GOA, συνέχισε το 1983 με την εξάπλωση των καταστημάτων Zara 

σε όλη την Ισπανία, στις πιο εμπορικές συνοικίες της στις μεγαλύτερες πόλεις 

της. Ένα χρόνο μετά άνοιξε το πρώτο εφοδιαστικό κέντρο της επιχείρησης στο 

Arteixo και, έτσι, το 1985 ιδρύεται πλέον επίσημα η εταιρεία Inditex, έχοντας τη 

δυνατότητα να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες τάσεις της αγοράς. Εκτός από 

την περιοχή της Ισπανίας, το 1988 η Zara ανοίγει το πρώτο της κατάστημα στο 

Πόρτο της Πορτογαλίας και πάει διεθνής. Αμέσως μετά, το 1989, πηγαίνει 

υπερατλαντική ανοίγοντας κατάστημα στις Η.Π.Α., ενώ δύο χρόνια μετά 

προσχωρούν στην επιχείρηση δύο ακόμα μάρκες, η Pull&Bear και η Massimo 

Dutti. Το Μεξικό, η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Σουηδία και η Κύπρος προστίθενται 

στις χώρες που εξαπλώνεται η Zara το διάστημα 1992-1996, ενώ η Pull&Bear 

ανοίγει κατάστημα στη Νορβηγία. Το 1998 ιδρύεται η Bershka ανοίγοντας 

καταστήματα  στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Λίβανο, την Ιαπωνία, την Αργεντινή και τη Βενεζουέλα.  

Η Stradivarius έρχεται να ενώσει τον όμιλο της Inditex το 1999 που επεκτείνεται 

σε εννέα νέες αγορές: την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σαουδική 

Αραβία, το Μπαχρέιν, τον Καναδά, τη Βραζιλία, τη Χιλή και την Ουρουγουάη. 

Το 2000 κατασκευάζεται μία νέα έδρα για τα εμπορεύματα του ομίλου και 

ανοίγουν καταστήματα σε τέσσερις ακόμα αγορές: την Ανδόρα, την Αυστρία, τη 

Δανία και το Κατάρ. Το 2001 εντάσσεται στον όμιλο η εταιρεία εσωρούχων 

Oysho  και η Inditex εκδίδει τον Κώδικα Συμπεριφοράς για τους Κατασκευαστές 

και τους Προμηθευτές και συμμετέχει στον Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones 

(DJSI). Αμέσως μετά, το 2002 ξεκινούν ένα πρόγραμμα «για & από», 

προσφέροντας εργασιακή ενσωμάτωση για τα άτομα με αναπηρία. Δημιουργεί 

ένα νέο κέντρο διανομής στη Σαραγόσα της Ισπανίας και ανοίγει τα πρώτα της 

καταστήματα στη Φινλανδία, την Ελβετία, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Δομινικανή 

Δημοκρατία και τη Σιγκαπούρη. Η Zara το 2003 εισάγει ένα νέο brand, το Zara 
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Home με είδη σπιτιού και εισέρχεται σε αγορές της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, 

της Ρωσίας και της Μαλαισίας. Στο ορόσημο των δύο χιλιάδων καταστημάτων 

φτάνει η Inditex το 2004, με το τελευταίο να ανοίγει στο Χονγκ Κονγκ, 

φέρνοντας την κάλυψή της σε πενήντα έξι αγορές σε όλη την Ευρώπη, την 

Αμερική, την Ασία και την Αφρική. Ανοίγει εναρκτήρια καταστήματα στο 

Μαρόκο, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Λιθουανία 

και τον Παναμά.  

Η Ινδονησία, η Ταϊλάνδη και οι Φιλιππίνες γίνονται νέες αγορές Inditex, 

μαζί με το Μονακό και την Κόστα Ρίκα σε μια χρονιά (2005) που είδε περίπου 

επτακόσια νέα καταστήματα ανοιχτά παγκοσμίως. Το Περιβαλλοντικό 

Στρατηγικό Σχέδιο 2007-2010 επισημοποιεί τον στόχο της επιχείρησης να 

διασφαλίσει ότι οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες είναι περιβαλλοντικά 

υπεύθυνες και βιώσιμες· η Σερβία, η ηπειρωτική Κίνα και η Τυνησία είναι 

νεοφερμένοι στο παγκόσμιο χάρτη καταστημάτων της. Το 2008 η Uterqüe 

ξεκινάει και ανοίγει το πρώτο τους οικολογικό κατάστημα. Δημιουργούν το 

όγδοο εμπορικό τους σήμα Uterqüe, το οποίο ειδικεύεται στα αξεσουάρ μόδας. 

Η Inditex ανοίγει ένα ακόμη κατάστημα στο Τόκιο, το ορόσημο των 

καταστημάτων της φτάνει τις τέσσερις χιλιάδες, και φτάνει επίσης σε εβδομήντα 

τρεις αγορές με καταστήματα στη Νότια Κορέα, την Ουκρανία, το Μαυροβούνιο, 

την Ονδούρα και την Αίγυπτο. 

Οι Stradivarius, Bershka και Pull&Bear ανοίγουν τα πρώτα τους 

καταστήματα στην Κίνα το 2009, ενώ το 2010 η Zara ξεκινά να πουλάει τα 

προϊόντα της διαδικτυακά και μέχρι το τέλος του 2010 η διαδικτυακή πλατφόρμα 

ζει σε δέκα έξι ευρωπαϊκές αγορές. Αναδεικνύει το 5.000ό κατάστημα με την 

έναρξη ενός οικολογικά αποδοτικού καταστήματος Zara στη Ρώμη και 

παρουσιάζει το νέο της Σχέδιο Περιβαλλοντικής Στρατηγικής, που ονομάζεται 

Sustainable Inditex 2011-2015. Το 2012 το ορόσημο καταστημάτων της Inditex 

φτάνει τον αριθμό έξι χιλιάδες με την εγκαινίαση του ναυαρχικού της 

οικολογικού καταστήματος στο Λονδίνο, ενώ το 2015 έφτασε τα επτά χιλιάδες 

καταστήματα με τη Zara να ανοίγει κατάστημα στη Χαβάη. Τέλος, το 2018 η 

Zara ξεκίνησε το παγκόσμιο ηλεκτρονικό της κατάστημα σε εκατόν έξι αγορές, 

στις οποίες δεν είχε καταστήματα.  
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5. Συμπεράσματα 

Στόχος της εργασίας αυτής μέσα από την κατανόηση του περιβάλλοντος 

και της οργάνωσης μίας επιχείρησης, ήταν η ανάδειξη του ρόλου των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσμια 

οικονομία.  

Μία επιχείρηση διαθέτει ένα αρκετά μεγάλο φάσμα οργάνωσης, όσον 

αφορά το εξωτερικό και εσωτερικό της περιβάλλον, το οποίο δεν είναι ορατό στο 

καταναλωτικό κοινό. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν μόνο 

για τις παροχές της εκάστοτε εταιρείας. Όμως, για να επιτύχει τους σκοπούς της 

χρειάζεται η εφαρμογή στρατηγικής διοίκησης από τους μάνατζερ και ένα υγιές 

εργασιακό περιβάλλον, που χτίζεται με τη συνεργασία και την εργασιακή 

συμπεριφορά των εργαζομένων. Επίσης, το μάρκετινγκ διαδραματίζει σπουδαίο 

ρόλο στη διαφήμιση των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία· είναι ο 

κύριος τρόπος για την αύξηση των κερδών της και τη γνωστοποίησή της. 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στην παγκόσμια οικονομία γίνεται φανερό ότι 

έχουν αρκετά μεγαλύτερο αντίκτυπο σε σύγκριση με την ευρωπαϊκή οικονομία. 

Για το λόγο αυτό ο αυξανόμενος κατακερματισμός της παραγωγής προκαλείται 

συχνά από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, ορισμένες από τις οποίες εδρεύουν εντός 

Ε.Ε., αλλά δραστηριοποιούνται διεθνώς. Η ψηφιακή οικονομία έχει συμβάλλει 

σημαντικά σε αυτή την αύξηση, καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει βοηθήσει, 

αφενός στην εύρεση τρόπων για δημιουργία πιο ελκυστικών διαφημίσεων, 

αφετέρου γιατί έχει συμβάλλει στη δημιουργία νέων πολυεθνικών επιχειρήσεων 

και βιομηχανιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των γεγονότων αυτών αποτελεί η 

εταιρεία Inditex, καθώς ξεκίνησε στην - εκτός Ε.Ε. τότε - Ισπανία, με ένα 

εργοστάσιο παραγωγής ενδυμάτων· σχεδόν κάθε χρόνο μεγιστοποιούσε τα κέρδη 

της και τις παραγωγές της, με αποτέλεσμα σήμερα να την αποτελούν οκτώ 

μεγάλες εταιρείες, με επτά χιλιάδες καταστήματα παγκοσμίως και με εξελιγμένη 

διαδικτυακή πλατφόρμα, διευκολύνοντας την αγορά από καταναλωτές των οποία 

η χώρα ή η περιοχή στην οποία κατοικούν δε διαθέτει κάποιο από αυτά τα 

καταστήματα. 
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