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ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ

ІНВЕСТИЦІЙ У СТРАТЕГІЯХ
РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ

ПІДПРИЄМСТВ
Іренеуш Драбік,

Вища Школа  Ринкового Управління та Іноземних Мов,
Катовіце, Польща

В умовах глобалізації світової економіки, а також формоутворення
економіки, що спирається на знання, зростає чисельність підприємств,
яка  шукає відмінних від існуючих джерел конкурентної переваги, зок:
рема,  пов'язаних з найбільш розвиненою формою інтернаціоналізації
діяльності, якою є прямі іноземні інвестиції (ang. foreign direct investment).
Самостійне здійснення діяльності на закордонних ринках характери:
зується більшим, ніж у випадку інших форм інтернаціоналізації, капіта:
ловкладеннями і менеджерськими зусиллями, що рівнозначно зростан:
ню рівня ризику. З іншого боку, приймаючи прямі іноземні інвестиції,
належить рахуватися із значними можливостями контролю діяльності,
а також високим потенціалом прибутку. Різні можливості розвитку
підприємства створюють при цьому придбання і  злиття існуючих за:
кордонних (ang. brownfield investment) підприємств, а також здійснення
господарської діяльності за рубежем від основ (ang. greenfield investment).

With the globalization of world economy and the emergence of economy
based on knowledge, a growing number of enterprises look for new sources
of advantage over competitors, including the sources connected with the
most advanced form of internationalization such as foreign direct
investments. Independent business activity on foreign markets requires
greater investment of capital and greater managerial effort, which entails
the increased risk level. On the other hand, by engaging into foreign direct
investments it is necessary to take into account the fact the undertaking can
be controlled and that the profit potential is high. Brownfield and greenfield
investments  extend the range of forms of company development.

можливості координації і контролю
на все більшому ринку завдяки сут$
тєвому зниженню коштів транспор$
тування і зв'язку. По$друге, викори$
стання інформаційних технології у
господарській діяльності створює
можливості закордонної експансії в
нематеріальному сенсі, через збіль$
шення можливостей діяльності у
віртуальному просторі.

Вищезгадані явища відбуваються
одночасно із зростанням значення
грошових потоків у формі прямих
іноземних інвестицій (ang. foreign di$
rect investment). З даних, що містять$
ся у звіті Конференції ООН у спра$
вах торгівлі і розвитку (UNSTAD)
випливає, що 2007 рік був рекордним
щодо потоків прямих інвестиції у
світі — їх обсяг оцінено у 1,5 млн.

доларів США. Попередній рекорд
був встановлений в 2000 році і ста$
новив 1,4 млн доларів США. Найбіль$
шим одержувачем прямих інвестицій
виявився Євросоюз з обсягом інвес$
тицій  біля 193 млрд доларів США. На
другому місці розмістилася Велика
Британія з інвестиціями розміром
171 млрд доларів США, далі Фран$
ція, яка отримала 123 млрд доларів
США. Європейський Союз як регіон
був найбільшим одержувачем пря$
мих інвестицій у 2007 році (40% за$
гального обсягу інвестицій).

Серед країн, що розвиваються,
найбільшим одержувачем прямих
іноземних інвестицій став Китай, не$
зважаючи на те, що наплив капіталу
в цій країні зменшився з 69 млрд до$
ларів США в 2006 році до 67 млрд
доларів США  в 2007 році. Своєю чер$
гою, інвестиції в Гонконгу зросли
більш ніж на 25%, досягнувши  2006
року  43 млрд доларів США, нато$
мість в 2007 році склали 54 млрд до$
ларів США. Трете місце зайняли
Бразилія, Мексика і Сингапур, які
залучили інвестиції на рівні 37 млрд
доларів США .

Водночас останній звіт UNSTAD
трохи охолоджує ентузіазм інвес$
торів та безпосередніх отримувачів
закордонних інвестицій. Потік інве$
стицій в 2008 році може бути дещо
заблокованим з огляду на "існуючу
зовнішню нерівновагу у глобально$
му масштабі, різкі коливання курсів
валют, зростання процентних ста$
вок, все сильніший інфляційний тиск,
а також високі і нестабільні ціни си$
ровини". 1

УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І
РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ

ПІДПРИЄМСТВ
У сучасній економіці особливу

роль відіграють найсильніші і
найбільш експансійні підприємства,
функціонуючі у глобальному масш$
табі, тобто транснаціональні корпо$
рації. Не піддається сумніву, що
підставою виникнення і розвитку
корпорації стала посилена інтерна$
ціоналізація виробництва і капіталу,
що сприяє трансферові технологій
та висококваліфікованих кадрів,
здійснювана високорозвинутими
країнами. Тепер транснаціональні
корпорації відіграють найважливіше
значення і є найрезультативнішими
у формуванні і поширенні техноло$
гічного прогресу у світі. Вважається,
що частка таких корпорацій у міжна$
родному обміні технології складає
біля 80%2.  У 2002 році частка  витрат
700 провідних транснаціональних
корпорацій на  дослідницьку діяль$

ВСТУП
На сьогодні найважливішою

передумовою розвитку всіх підпри$
ємств є інновації і сучасні технології.
У рамках економіки, що спирається
на знання,  ведення господарської
діяльності, укладання контрактів
між учасниками господарських про$
цесів, здійснення транзакцій,  а та$
кож формування і обмін вартості,
здійснюється з використанням най$
новіших технологій. Виникнення і
розвиток економіки, що спирається
на знання, викликає зміни в значенні
географічної відстані, а також у
сфері матеріальних визначників
діяльності сучасних підприємств.
По$перше, збільшилися можливості
експансії підприємств у територіаль$
ному сенсі, а внаслідок цього зросли

________________________________

1 www.unctad.org
2Podobnie jak w handlu miкdzy$

narodowym, wiele transakcji dotyczncych
technologii jest dokonywanych wewn№trz
systemu korporacyjnego – przypuszczalnie jest
to okoіo 65—70% ogуlnej wartoњci transferu.
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ність складала біля загальносвітових
46% витрат (громадських і приват$
них) і 69% витрат підприємств на дос$
лідницьку діяльність.3  Враховуючи
те, що 700 провідних транснаціо$
нальних корпорацій складає 1% їх
загальної чисельності, фактична
участь усіх корпорацій у світових
витратах на  дослідницьку діяльність
може оцінюватися у розмірі 60% за$
гальних витрат і 80% витрат
підприємств.4

Інноваційність потенціалу
транснаціональних корпорації виз$
начають різнорідні чинники, створю$
ючі можливості підготування інно$
вацій великого масштабу і подальшо$
го впровадження їх на ринок як так
званих глобальних продуктів для
широкого кола споживачів, зокре$
ма5:

— нагромаджений капітал знань
і досвіду, що є наслідком багаторіч$
ної діяльності підприємства на рин$
ку;

— портфель інновацій і патентів
(створюваний в процесі діяльності
підприємства  працівниками, його
дослідницький потенціал, а також
уміння, набуті із зовнішніх джерел,
напр. у формі ліцензії або через
входження в стратегічні aльянси),
який дає можливість  створити ре$
сурси ключових компетенцій під$
приємства;

— дослідницька інфраструктура
у вигляді лабораторій, технологіч$
них і проектних бюро, яка уможлив$
лює швидку реалізацію дослідниць$
ких проектів та генерацію нових про$
дуктів і технологій;

— маркетингова інфраструкту$
ра, яка дозволяє швидко розпізнава$
ти потреби клієнтів;

— чітка система управління, що
базується на  високій кваліфікації
працівників, а також чіткі інфор$
маційні системи.

Процес глобалізації економіки
разом з супутнім йому технологіч$
ним прогресом справляє істотний
вплив  на функціонування і розвиток
малих і середніх підприємств, які ре$
алізують свої стратегії у динамічних
і непередбачуваних умовах зовніш$
нього середовища. Зростає конку$
рентний тиск оточення, що спричи$
няється, зокрема, укладаннями  ве$
ликими корпораціями численного
злиття і стратегічних альянсів, а та$
кож проникнення секторів, які рані$

ше забезпечували безпечне функці$
онування малих і середніх підпри$
ємств у місцевому масштабі. Проте з
другого боку, гнучкі у  в своїй діяль$
ності малі і середні підприємства
підтверджують свої великі адап$
таційні здатності до нових умов еко$
номіки, що спирається  на знання.
Розширення глобалізації економіки
і використання малими і середніми
підприємствами  інформаційних і
комунікаційних технологій спричи$
няють активний підхід таких під$
приємств до інтернаціоналізації
діяльності, швидко інтернаціоналі$
зують окремі елементи ланцюга вар$
тості. Можна навестити приклади
малих і середніх підприємств, функ$
ціонуючих в глобальному масштабі в
так званих наднаціональних сегмен$
тах ринку,  які часто мають характер
ринкових ніш, створюваних  одно$
рідними групами споживачів у
більшості країн даного регіону або
світу, визначених головним чином
відповідно до суспільних і соціокуль$
турних, а не географічних критеріїв.
Такі підприємства називають  фірма$
ми, "глобальними від початку", "гло$
бальними  від народження" або
"вродженими глобалістами" (born
globals)6.

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
ЯК СПОСІБ АКТИВНОГО

ВХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ
Стратегії розвитку сучасних

підприємств в умовах глобалізації
світової економіки та  формування
економіки, що спирається на знан$
ня, чітко  зв'язані з процесами їх
інтернаціоналізації. Відповідно до
загальноприйнятого визначення
інтернаціоналізація підприємства
означає кожен вид господарської
діяльності, здійснюваної підприєм$
ством за кордоном7.  Можна припу$
стити, що стратегія інтернаціоналі$
зації є тією частиною стратегії
підприємства, яка стосується його
закордонної експансії. У пізнаваль$
ному (описовому) підході стратегія
інтернаціоналізації підприємства
означає  схему його поведінки  у
господарських зв'язках із закордо$
ном. За нормативним підходом
стратегія  інтернаціоналізації є про$
грамою (планом) дій підприємства у
відношенні до його закордонного
оточення8.

Серед різнорідних вимірів інтер$
націоналізації підприємства виділя$
ють перш за все9:

— активність підприємства у
здійсненні операції на закордонних
ринках, тобто перехід від реактивних
дій, викликаних появою несподіва$
них чинників із закордону (так зва$
на опортуністична модель), до силь$
но проактивного пошуку можливо$
стей діяльності на закордонному
ринку;

— використання  посередників у
веденні дій на закордонних ринках,
тобто сфера самостійностi у міжна$
родній діяльності: по мірі поступу
інтернаціоналізації підприємство все
більш самостійне в операціях на за$
кордонних ринках;

— форми закордонного залучен$
ня:  зростаюча інтернаціоналізація
означає перехід від менших  форм
присутності на закордонних (напр.
експорт) ринках до форм, які вима$
гають значного залучення ресурсів
підприємства (прямі іноземні інвес$
тиції);

— чисельність ринків, на яких
підприємство присутнє: прогрес
інтернаціоналізації  означає ак$
тивність у все більшій кількості
країн;

— диференціювання закордон$
них ринків, охоплених діями під$
приємства: по мірі набирання міжна$
родного досвіду підприємство вхо$
дить на ринки, більш відмінні від ма$
теринського ринку, а також дифе$
ренційовані між собою.

Відповідно до уппсальської мо$
делі (запропонованої працівниками
університету в Уппсалу, Швеція)
процес інтернаціоналізації підприє$
мства має поступовий характер і є
результуючою  двох тенденцій: зро$
стання числа і диференціювання
ринків, а також сфери залучення
підприємства в закордонні операції,
вираженого перш за все залученням
ресурсів (виробничих, маркетинго$
вих, організаційних, кадрових і т.д.),
а також складністю їх  переміщення
на інші ринки. Просування  підприє$
мства, яке здійснює експансію на за$
кордонні ринки, характеризують
такі закономірності:

— експансії передує успіх на
внутрішньому (материнському) рин$
ку і є наслідком багатьох рішень, ух$
валених на підприємстві;

— експансія зазвичай розпочи$
нається від ринків, розташованих
близько від материнської країни, і
лише пізніше охоплює подальші рин$
ки, зокрема у зв'язку з  виникненням
так званої психічної або культурної
дистанції між ринками, під якою ро$
зуміють комплекс чинників, які уск$
ладнюють двобічний рух інформації
між підприємством і ринком (мовні
чинники, культурні, політичні, освіт$
ні і т.п.);

— входячи на закордонні ринки,
підприємство найчастіше розпочи$
нає від експортних дій і лише  за дея$
кий час наважується на дії, що ви$

_______________________________

3World Investment Report 2005. Transnational Corporations and the Internationalization of
R&D. UNCTAD, New York – Geneva 2005, s.119.

4 A. Zorska: Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaіywania, wyzwania. PWE,
Warszawa 2007, s.112.

5 A. Sosnowska, S. Јobejko, A. Kіopotek: Zarz№dzanie firm№ innowacyjn№. Difin, Warszawa
2000, s.16—17.

6 E. Duliniec: Internacjonalizacja przedsiкbiorstw i marketing na rynkach zagranicznych.
[W:] Marketing miкdzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje. Praca zbiorowa pod
red. E. Duliniec. SGH, Warszawa 2007, s.22$25; E. Duliniec: Marketing miкdzynarodowy. PWE,
Warszawa 2004, s.32$33; P. Pietrasieсski: Miкdzynarodowe strategie marketingowe. PWE,
Warszawa 2005, s.27$30.

7 J. Rymarczyk: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiкbiorstwa. PWE, Warszawa 2004,
s.19.

8 M. Gorynia: Strategie zagranicznej ekspansji przedsiкbiorstw. PWE, Warszawa 2007, s.35.
9 E. Duliniec: Internacjonalizacja przedsiкbiorstw i marketing na rynkach zagranicznych…

op. cit., s. 15—17.
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магають більшого залучення, в тому
числі прямі іноземних інвестицій.

В упсальській моделі  виділяєть$
ся чотири етапи наростання залучен$
ня підприємства на закордонні рин$
ки (рис. 1):

1) відсутність регулярного екс$
порту (одиничний експорт);

2) експорт через незалежних по$
середників;

3) створення закордонних тор$
гових філій;

4) здійснення виробництва і про$
дажу за рубежем.

Два останні етапи пов'язані з
прямими іноземними інвестиціями,
або самостійним веденням госпо$
дарської діяльності на закордонних
ринках, а також залученням ре$
сурсів. З рис. 1 випливає, що процес
інтернаціоналізації  підприємства
може мати поступовий характер, що
розвивається в часі. Прийняття
різних стратегій входження на за$
кордонні ринки з використанням
різних форм закордонної діяльності
пов'язане із збільшеним капітало$
вкладень і зростанням рівня ризику,
але також з більшими можливостя$
ми контролю роботи та потенціалом
прибутку підприємства.

ФОРМИ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ
ІНВЕСТИЦІЙ

Серед загальновизнаних видів іно$
земного капіталу виділяють непрямі і
прямі інвестиції. Непрямі іноземні
інвестиції — це перш за все інвестиції
портфельні (ang. portfolio investment),
які також називають фінансовими
інвестиціями. Їх метою є досягнення
вигоди, яка випливає із зростання вар$
тості куплених паїв, отримання до$
ходів у вигляді відсотків від інвестова$
ного капіталу або дивіденду. Суть іно$
земних непрямих (портфельних) інве$
стицій полягає у закупівлі за рубежем
цінних паперів, які приносять дохід,
але не дають права власності і конт$
ролю над підприємством, яке емітує
або для якого емітуються цінні папе$
ри (напр. акції чи облігації). Таким чи$

ном, непрямі іноземні інвестиції поля$
гають у  набутті закордонних цінних
паперів і отриманні з цього  уповнова$
жень пасивного інвестора, який отри$
мує тільки дивіденд. У такому випад$
ку не йдеться про тривалий контроль
над закордонним підприємством, а
також про здобуття чи посилення по$
зиції на ринках інших країн. Як пра$
вило, закордонні непрямі інвестиції
стосуються придбання акцій това$
риств, які котируються на біржах, але
також позабіржових товариств, особ$
ливо коли це стосується  інвестицій на
початковому етапі розвитку підприє$
мства (так званий капітал розвитку —
ang. venture capital).

Згідно з визначенням Організації
Економічної Співпраці і Розвитку
(ОЕCD), прийнятим країнами—члена$
ми організації, пряма іноземна (ang.
foreign direct investment) інвестиція має
місце тоді, коли закордонний інвестор
отримує або володіє "тривалим впли$
вом" (ang. lasting interest) в закордон$
ному підприємстві. Отримання тако$
го визначеного впливу визначається
пороговою вартістю, зрозуміла річ,
умовною, у розмірі володіння 10% зви$
чайних акцій або голосів. Прямим інве$
стором може бути фізична особа, дер$
жавне або приватне інкорпороване
або неінкорпороване підприємство,
уряд, група підприємств або група
фізичних осіб11.  Характер безпосе$
редніх прямих іноземних інвестицій
вказує на супроводжуючі їх мотиви
дохідного і контрольного характеру.
Окрім очевидного мотиву генерації
прибутку, другий з мотивів означає не$
обхідність справляння через безпосе$
реднього інвестора впливу на підприє$
мство, локалізоване за рубежем.

У практиці чітке розмежування
між закордонними непрямими (пор$
тфельними) і прямими інвестиціями
дуже складне, іноді навіть неможли$
ве, тому що вищезгадані види капі$
талу у великій мірі створюють акці$

онерний капітал. Окрім раніше вка$
заного показника 10% акцій підприє$
мства, прийнятого у достатньо арбі$
тральний спосіб як рубежу, нижче
якого інвестиції інтерпретуються як
портфельні, до відмінностей між об$
говорюваними видами закордонних
інвестицій відноситься, зокрема час
тривання інвестиції, тип інвестора,
мотиви інвестування, а також на$
слідки для країни, яка приймає даний
вид іноземних інвестицій.

Прямі іноземні інвестиції мо$
жуть полягати у:

— придбанні, через викуп і при$
єднання (злиття), прав власності на
існуюче підприємство в масштабі,
який уможливлює безпосередню
участь в управлінні цим підприєм$
ством (ang. brownfield investment);

— розміщенні капіталу поза ру$
бежами материнської для інвестора
країни з метою здійснення госпо$
дарської діяльності від основ (ang.
greenfield investment).

Прямі іноземні інвестиції типу
brownfield, які полягають у придбан$
ні повністю або частини закордонно$
го підприємства, часто мають місце
у випадках, коли входження нового
суб'єкта на даний ринок утруднений,
наприклад, через гостру конкурен$
цію. Придбання місцевого підприє$
мства або його частини може мати
також місце в рамках процесів при$
ватизації в даній країні. Придбане в
таких випадках підприємство часто
вимагає додаткових інвестиційних
витрат і організаційних покращень.
Інвестиція типу brownfield може оз$
начати придбання не тільки землі,
будівель і устаткування, але також
напр. існуючої мережі торгових кон$
тактів чи прав на використання
місцевої марки. У придбаному під$
приємстві зазвичай, принаймні в по$
чатковий період, залишається части$
на раніше найнятого персоналу. Все
це уможливлює краще пристосуван$
ня виробничих і маркетингових про$
цесів до специфіки  місцевих потреб
споживачів.

Викупи і приєднання існуючих
підприємств доцільні за умови, якщо
метою інвестиції є12:

— залучення місцевої сучасної
технології;

— витіснення конкурента і при$
єднання його ринку;

— швидкий вхід на ринок;
— здійснення фінансових за$

ощаджень — час  повернення вкладе$
ного капіталу є скороченим,  в біль$
шості випадків заощаджуються кош$
ти на залучення професійного пер$
соналу i т.д.;

 — отримання вигоди, пов'язаної з
конкуренцією, — до існуючої частки
ринку не потрібно боротися послідов$
но, а можна заволодіти нею від момен$
ту придбання підприємства; внаслідок
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Рис. 1. Інтернаціоналізація підприємства – уппсальська модель

Джерело: опрацьовування на основі: M.Gorynia: Strategie zagranicznej ekspansji
przedsiеbiorstw..  op. cit., s.65.
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11 W. Karaszewski: Bezpo rednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle wiata. TNOiK,
Toru  2004, s.19—22.

12 J. Rymarczyk: Internacjonalizacja i globalizacja przedsi biorstwa… op. cit., s.191.
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цього не виникають додаткові вироб$
ничі потужності, що дає можливість
уникнути напруження конкуренції на
ринку та вірогідної цінової війни.

Відмінний характер має спору$
дження за кордоном нового об'єкта
від основ (прямі іноземні інвестиції
типу greenfield). Воно уможливлює
повне пристосування до стратегії і
поточних дій підприємства, функціо$
нуючого на закордонних ринках, але
викликає необхідність здійснення
значних фінансових витрат, а також
зазвичай вимагає тривалого часу. У
цьому випадку вибір локалізації інве$
стиції у повній мірі автономний, обме$
жує його винятково доступність тери$
торії. При виборі локалізації під май$
бутню інвестицію беруться до уваги
вимоги як технологічні, витратні, по$
даткові, як і маркетингові (напр.
близькість сегментів ринку). Будівниц$
тву від основ нового об'єкта повинне
передувати дослідження місцевого
ринку збуту на предмет потенційного
попиту, очікуваної конкурентної си$
туації, а також тенденції змін оточен$
ня, хоча в практиці функціонування
великих корпорацій часто трапляєть$
ся, що продукти, які виробляються в
даній країні з використанням прями
іноземних інвестицій, продаються  на
віддалених географічних ринках.

За формування нового об'єкту
від основ, а тим самим проти прид$
бання існуючого підприємства,
свідчать такі причини13:

— прихильне виставлення урядів
і громадської думки у зв'язку з по$
явою нових робочих місць, тоді як
придбання і злиття викликають час$
то неохоче ставлення до закордон$
них інвесторів;

— інтеграційна вигода — будую$
чи новий об'єкт, можна від початку
пристосувати його до технічних і
економічних рис всього підприєм$
ства; придбання існуючого  об'єкта
вимагає, як правило, змін, що зазви$
чай викликає побоювання і неспокій
у команді;

— вигода, пов'язана з можливістю
оптимізації розмірів і структури пра$
цевлаштування від початку  функціо$
нування нового об'єкта; в угодах про
придбання існуючого об'єкта, як пра$
вило, є умова утримування чисель$
ності зайнятих на незмінному рівні
протягом визначеного часу;

— вигода з можливості застосу$
вання від початку на спорудженому
об'єкті сучасної, специфічної для
материнського підприємства техно$
логії, тоді як її впровадження на вже
існуючому може бути пов'язане із
труднощами, напр. з необхідністю
обмеження працевлаштування.

Прямі іноземні інвестиції можна
також поділити на горизонтальні, вер$
тикальні та конгломератні, а також
орієнтовані на постачання і збут14.  Го$

ризонтальні інвестиції полягають у ви$
робництві за рубежем продукції, яка
раніше вироблялася інвестором у його
країні. Вони  часто здійснюються з
уваги на митні бар'єри, високі кошти
транспортування або переваги масш$
табу. Підприємства, які виникають
внаслідок іноземних інвестицій тако$
го типу, інтегровані горизонтально.
Хоча цей вид інвестиції найчастіше
стосується  сфери виробництва, це не
виключає інших сфер діяльності
підприємства. Вертикальні інвестиції
стосуються принаймні двох сфер
діяльності підприємства: вони можуть
бути орієнтовані  "вперед" —  від сфе$
ри постачання до сфери виробництва,
чи від сфери виробництва до сфери
збуту, або "назад" — від сфери вироб$
ництва до сфери постачання, або від
сфери збуту до сфери виробництва.
Своєю чергою конгломератні інвес$
тиції  не пов'язані з попередньою
діяльністю інвестуючого підприєм$
ства. Мотивом інвестиції цього типу є
найчастіше диверсифікація діяльності.

Мотивом інвестицій, орієнтова$
них на постачання, є можливість за$
лучення сировини, напівфабрикатів
і т.п. необхідних до виробництва еле$
ментів. Важливу роль відіграють в
цьому випадку витрати виробницва,
а також можливість впливу на поста$
чальників. Натомість інвестиції, орі$
єнтовані на збут, можуть бути спря$
мовані на материнський ринок інве$
стора або на експорт, що залежить
від мети підприємства.

ВИСНОВКИ
Підприємство, яке залучає прямі

іноземні інвестиції, повинне врахо$
вувати, в порівнянні з іншими фор$
мами інтернаціоналізації,  велике
грошове заангажування та ризик,
але також значні можливості конт$
ролю роботи і високий потенціал
прибутку. Можливості контролю
стосуються стандартів якості, по$
внішого захисту прав власності, а
також інтернаціоналізації інфор$
мації, яка не передається до інших
суб'єктів. Можна уникнути проблем,
спричинених співволодіння іншими
суб'єктами, напр. в рамках joint
venture. Володіння філією на закор$
донних ринках створює материнсь$
кому підприємству можливості
більшого впливу на представництва,
локалізовані на інших ринках, що
створює можливість кращої коорди$
нації їх діяльності. Переваги прямих
іноземних інвестицій стосуються та$
кож можливості зниження витрат.
Можливим є уникнення деяких
трансакційних витрат (напр. пов'яза$
них з перемовинами щодо ліцензій$
них контрактів), а також коштів мо$
ніторингу і нагляду над незалежни$
ми партнерами. Суттєвим є уникнен$
ня витрат транспортування, митних

оплат, адміністративних і т.п., які
виникають, напр., при здійсненні ек$
спортної діяльності. Важливий є на$
решті доступ до дешевших місцевих
факторів продукції. Володіння
філією на закордонних ринках
сприяє тривалому і ефективному
проникненню на ці ринки. Полегшує
адаптацію до місцевих вимог, забез$
печує швидке і більш надійне поста$
чання ринку, сприяє наданню післяп$
родажних послуг на відповідному
рівні, полегшує загальні комунікації,
і легший взаємний — між материнсь$
ким підприємством і філією — транс$
фер технології, інформації, капіта$
лу, досвіду і людей.

Якщо йдеться про вади само$
стійного ведення господарської діяль$
ності на закордонних ринках, то воно
насамперед вимагає  великих капіта$
ловкладень. Суттєве значення має по$
ява політичного ризику. Можливе та$
кож виникнення кадрових проблем,
причина яких може полягати у куль$
турному розривы між країною мате$
ринського підприємства і країною, що
приймає закордонну інвестицію. Ве$
ликі труднощі може викликати адап$
тація персоналу (з управлінців мате$
ринського підприємства) до умов,
прийнятих в країні, що приймає інвес$
тицію.
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