Οι Πολςεθνικέρ Επισειπήζειρ ζηην Παγκόζμια Οικονομία

• Οξηζκόο

– Η Έλλνηα ηεο Πνιπεζληθήο Δπηρείξεζεο
• Οη Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο ζηελ Παγθόζκηα Οηθνλνκία
• Η Οηθνλνκηθή ησλ Πνιπεζληθώλ Δπηρεηξήζεσλ
• Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο ηεο Λεηηνπξγίαο ησλ
Πνιπεζληθώλ Δπηρεηξήζεσλ
• Η Πνιηηηθή θαη Ρύζκηζε ησλ Πνιπεζληθώλ Δπηρεηξήζεσλ
• Οη Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο σο Πνιηηηθνί Παξάγνληεο
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Οπιζμόρ ηηρ Πολςεθνικήρ Επισείπηζηρ (ΠΕΕ)

‘Πνιπεζληθή

επηρείξεζε είλαη ε επηρείξεζε εθείλε ε νπνία δηελεξγεί
άκεζεο μέλεο επελδύζεηο (ΑΞΔ) θαη ε νπνία έρεη ηελ ηδηνθηεζία ηεο, ή
ειέγρεη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, δξαζηεξηόηεηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε
πεξηζζόηεξεο από κηα ρώξεο’
(Dunning and Lundan 2008)

Ο νξηζκόο απηόο αλαδεηθλύεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ ΠΔΔ πνπ
ηηο δηαθνξνπνηνύλ από άιιεο επηρεηξήζεηο, θαζώο θαη ηνλ θεληξηθό ξόιν
ησλ ΑΞΔ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο.
Ο νξηζκόο απηόο δελ θαιύπηεη δύν ζεκαληηθέο παξακέηξνπο:
•

•

Σνλ βαζκό δηεζλνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο
(Transationality Index – TNI).
Άηππεο ζπλεξγαζίεο
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Οι Πολςεθνικέρ Επισειπήζειρ ζηην Παγκόζμια
Οικονομία

•

Η εμέιημε θαη επέθηαζε ησλ ΠΔΔ ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία

•

Κύξηα γλσξίζκαηα δηεζλνύο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
ζήκεξα:
α) αλαδήηεζε απνηειεζκαηηθόηεηαο / αλαδήηεζε ζηξαηεγηθώλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ
β) δηαθνξνπνίεζε θαη απμαλόκελε πεξηπινθόηεηα νξγαλσηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ
δνκώλ
γ) παγθόζκηα εηαηξηθή ζηξαηεγηθή
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Οι Πολςεθνικέρ Επισειπήζειρ ζηην Παγκόζμια
Οικονομία
Οι Πολςεθνικέρ Επισειπήζειρ ζε Απιθμούρ (UNCTAD 2006):
•

•
•

•
•
•

77.000 πνιπεζληθέο κε 770.000 ζπγαηξηθέο εηαηξείεο.
πλνιηθή αμία εγθαηεζηεκέλσλ ΑΞΔ πεξίπνπ 10 ηξηο δνιάξηα.
πλνιηθή αμία όισλ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ μέλσλ ζπγαηξηθώλ
45 ηξηο δνιάξηα.
Απαζρόιεζε ζε μέλεο ζπγαηξηθέο ην 2005: 62 εθαηνκκύξηα.
Πξνζθνξά ζην παγθόζκην ΑΔΠ ην 2005: πεξίπνπ 45 ηξηο δνιάξηα.
Πσιήζεηο ησλ μέλσλ ζπγαηξηθώλ: 1,7 θνξέο κεγαιύηεξεο από ηηο
παγθόζκηεο εμαγσγέο θαη πεξίπνπ 50% ηνπ παγθόζκηνπ ΑΔΠ.
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Οι Πολςεθνικέρ Επισειπήζειρ ζηην Παγκόζμια
Οικονομία
Υαπακηηπιζηικά ηων Πολςεθνικών Επισειπήζεων – Διάπθπωζη και Σάζειρ
•

πγθέληξσζε Ιζρύνο: Οη 100 κεγαιύηεξεο πνιπεζληθέο αληηπξνζσπεύνπλ ην 12%,
18%, θαη 14% αληίζηνηρα, ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, πσιήζεσλ θαη
εξγαηηθνύ δπλακηθνύ όισλ ησλ πνιπεζληθώλ επηρεηξήζεσλ.

•

Αύμεζε ηνπ Δλδν-εηαηξηθνύ εκπνξίνπ: 30%-40% ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ αθνξά
ελδν-εηαηξηθό εκπόξην.

•

•

ηξνθή πξνο βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ππεξεζίεο: 4% ησλ ΑΞΔ πξσηνγελήο
ηνκέαο, 27% δεπηεξνγελήο ηνκέαο (βηνκεραλία) θαη ην 68% ηνκέαο ησλ ππεξεζηώλ.
Οινέλα θαη πην δηαθνξνπνηεκέλε θαη ζύλζεηε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε κε απμαλνκέλε
ρξήζε δηαθόξσλ εηδώλ ζπλεξγαζηώλ, είηε ζηα πιαίζηα ζπγρσλεύζεσλ θαη εμαγνξώλ
(M&A), είηε ζηα πιαίζηα ηεο αλάιεςεο έξγσλ από θνηλνύ (joint ventures), είηε κε
ηελ κνξθή άηππσλ ζπκκαρηώλ.
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Υαπακηηπιζηικά ηων Πολςεθνικών Επισειπήζεων – Διεθνήρ Καηανομή
Εξεπσόμενων (Outward) ΑΞΕ
•

Σν 78% ησλ κεηξηθώλ εηαηξεηώλ βξίζθνληαη ζε αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Ωζηόζν:

Σν 1980 νη ΗΠΑ, ε Αγγιία, ε Γεξκαλία θαη ε Οιιαλδία, αληηπξνζώπεπαλ ην 73% ησλ
ΑΞΔ. Σν 2005 νη ρώξεο απηέο αληηπξνζώπεπαλ ην 48%.
•

Οη ΗΠΑ, ν κεγαιύηεξνο επελδπηήο ΑΞΔ έπεζε από ην 42% ην 1980 ζην 19% ην 2005,
ελώ ηα κεξίδηα ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Ιαπσλίαο απμήζεθαλ.
•

Σα ηειεπηαία ρξόληα απμάλεηαη ην κεξίδην νξηζκέλσλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ όπσο ε
Κίλα, ε ηγθαπνύξε, ε Βξαδηιία θαη ε Ρσζία.
•

Η αμία ησλ ΑΞΔ ηεο Κίλαο απμήζεθε από 11,9 δηο δνιάξηα ην 1990, ζε 470,5 δηο
δνιάξηα ην 2005, ηεο ηγθαπνύξεο από 7,8 δηο δνιάξηα ην 1990 ζε 110,9 ην 2005, ηεο
Βξαδηιίαο από 41 δηο δνιάξηα ην 1990, ζε 71,6 δηο ην 2005, θαη ηεο Ρσζίαο από ζρεδόλ
κεδεληθά επίπεδα ην 1990 ζε 120 δηο ην 2005.
•
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Υαπακηηπιζηικά ηων Πολςεθνικών Επισειπήζεων –
Διεθνήρ Καηανομή Ειζεπσόμενων (Inward) ΑΞΕ
•Σν

κεξίδην ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ έρεη πέζεη από 39,5% ην 1980, ζην
27% ην 2005, ελώ ησλ αλεπηπγκέλσλ αληίζηνηρα απμήζεθε από 60% ην 1980 ζε
70% ην 2005. Η αλαηνιηθή Δπξώπε (δέθα λέα κέιε ΔΔ) έρεη γλσξίζεη κεγάιε
αύμεζε ησλ εηζεξρόκελσλ ΑΞΔ πνπ από κόιηο 2,5 δηο δνιάξηα ην 1990, έθηαζαλ
ηα 274 δηο δνιάξηα ην 2005.
αλ απνηέιεζκα ππάξρεη κηα ηάζε
εμεξρόκελσλ/εηζεξρόκελσλ επελδύζεσλ.
•

εμηζνξξόπεζεο

ηνπ

δείθηε
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Η Οικονομική Θεωπία ηων Πολςεθνικών Επισειπήζεων

Δύο βαζικά σαπακηηπιζηικά ηων Πολςεθνικών Επισειπήζεων:
Καηέρνπλ μέζα παπαγωγήρ ζε άλλερ σώπερ.

Πνιπεζληθή Δπηρείξεζε

Γηεζλείο Δπελδύζεηο

Δλζσκάησζε Οηθνλνκηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ
(Internalization)
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Η Οικονομική Θεωπία ηων Πολςεθνικών Επισειπήζεων

Θεωπηηικό Πλαίζιο OLI
α) Γηεζλείο Δπελδύζεηο
Γύν ηύπνη πιενλεθηεκάησλ: α) ηδηαίηεξα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ είλαη
ζηελ θαηνρή ηεο επηρείξεζεο (ownership-specific advantages - O) θαη β)
πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ή ρώξα
(location-specific advantages - L).
β) Δλζσκάησζε Οηθνλνκηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (Internalization)
• Οξηδόληηα Οινθιήξσζε
• Κάζεηε Οινθιήξσζε
πλδπαζκόο ησλ (α) θαη (β) κε ηελ Εηαιπική ηπαηηγική
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Οικονομικέρ Επιπηώζειρ ηηρ Λειηοςπγίαρ ηων ΠΕΕ

•

Δπηπηώζεηο ζην Ιζνδύγην
Πιεξσκώλ

•

Άκεζεο Δπηπηώζεηο

•

Δπηπηώζεηο ζηελ Σερλνινγία

•

Έκκεζεο Δπηπηώζεηο

•

Δπηπηώζεηο ζην Δξγαηηθό
Γπλακηθό

•

Δπηπηώζεηο ζηελ Γηάξζξσζε
ηεο Αγνξάο
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Πολιηική και Ρύθμιζη ηων Πολςεθνικών Επισειπήζεων

ηάδια ηων ζσέζεων μεηαξύ ΠΕΕ και σωπών ςποδοσήρ
(αναπηςζζόμενερ σώπερ) ζηην μεηαπολεμική πεπίοδο:

1945 - μέζα ηηρ δεκαεηίαρ ηος 1960: ηάδιο «Καλών σέζεων»
• 1965 – ηέλη ηηρ δεκαεηίαρ ηος 1970: ηάδιο ύγκποςζηρ
• Απσέρ 1980 – ζήμεπα: ηάδιο ςμθιλίωζηρ
•

•

Απνξύζκηζε
(Race to the Bottom)
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Πολιηική και Ρύθμιζη ηων Πολςεθνικών Επισειπήζεων

Γηεζλέο Ρπζκηζηηθό Πιαίζην γηα ηηο ΠΔΔ/ΑΞΔ
•

•
•

Πνιπκεξείο πκθσλίεο
Πεξηθεξεηαθέο πκθσλίεο
Γηκεξείο πκθσλίεο
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Οι Πολςεθνικέρ Επισειπήζειρ ωρ Πολιηικοί Παπάγονηερ

Ο Πολιηικόρ Ρόλορ ηων ΠΕΕ
Έμμεζορ Ρόλορ: Πολιηική Πίεζη – lobbying
(Επικοινωνία – πποώθηζη θέζεων, σπήζη ηεσνικήρ / εξειδικεςμένηρ
γνώζηρ, σπημαηοδόηηζη, πολιηικό σπήμα, ππακηικέρ
πεπιζηπεθόμενηρ πόπηαρ - revolving door, διαθθοπά)
•

Υώπα Πποέλεςζηρ

Υώπα Τποδοσήρ

Διεθνείρ
Οπγανιζμούρ
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Οι Πολςεθνικέρ Επισειπήζειρ ωρ Πολιηικοί Παπάγονηερ

•

Άμεζορ Ρόλορ:
• α) Διαβούλεςζη
• β) Αςηοπύθμιζη

• γ) Μεικηή Διακςβέπνηζη
• δ) Διακπαηική (Transnational) Διακςβέπνηζη
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