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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό της να αναλύσει τα κριτήρια επιλογής εταίρου για μια 

διεθνή κοινοπραξία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοντινή μας, γεωγραφικά αλλά και 

πολιτιστικά, περιοχή, τα Βαλκάνια. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να 

εξερευνούν το βαλκανικό χώρο με το σχηματισμό τοπικών στρατηγικών συμμαχιών. Ο 

επιχειρηματικός κόσμος, όμως, σήμερα κινείται πολύ γρήγορα για να έχουν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις την πολυτέλεια της κίνησης με παλαιότερους, πιο ήρεμους ρυθμούς.

Το πρώτο κεφάλαιο περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στο παγκόσμιο 

περιβάλλον που κινούνται οι σημερινές επιχειρήσεις. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ζωτική 

ανάγκη κάθε επιχείρησης για επέκταση σε νέες αγορές, αλλά και στους τρόπους εισόδου σε 

αυτές.

Ένας τρόπος εισόδου που ξεχωρίζει είναι η κοινοπραξία, λόγω της ανάγκης επιλογής 

ενός εταίρου που συμπληρώνει τις ικανότητες της επιχείρησης. Η κοινοπραξία και η σημασία 

του εταίρου αναλύονται στο δεύτερο κεφάλαιο.

Τα κριτήρια επιλογής ενός εταίρου αναλύονται στο τρίτο κεφάλαιο, ενώ έχει γίνει και 

μια προσπάθεια να βρεθούν κατάλληλα παραδείγματα από γνωστές ελληνικές ή ξένες 

επιχειρήσεις που χρησιμοποίησαν τα προαναφερθέντα κριτήρια.

Η περιοχή των Βαλκανίων, η γενική της κατάσταση αλλά και οι συνθήκες που 

επικρατούν σε κάθε χώρα ξεχωριστά είναι το αντικείμενο του τετάρτου κεφαλαίου. 

Ασχολείται με το μέλλον της αγοράς των Βαλκανίων και το ρόλο της Ελλάδας στην ανάπτυξη 

αυτής της περιοχής.

Το κεφάλαιο πέντε ασχολείται με ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα 

Βαλκάινια και έχουν χρησιμοποιήσει τη στρατηγική της κοινοπραξίας σαν τρόπο εισόδου σε 

νέες αγορές. Αναλύονται επίσης τα κριτήρια επιλογής εταίρου κάθε επιχείρησης.

Τα συμπεράσματα κλείνουν αυτή την εργασία με το κεφάλαιο έξι, όπου δίνεται μια 

ερμηνεία των κριτηρίων που χρησιμοποιούν οι εταιρείες, αλλά και τα θεωρητικά 

αποτελέσματα που βγαίνουν από την έρευνα αυτή.

Οι εταιρείες που εξαπλώνονται στις γύρω χώρες μας προέρχονται από πολλούς και 

διαφορετικούς κλάιδους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλος ο ελληνικός επιχειρηματικός
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κόσμος έχει στραμμένο το βλέμμα του στις νέες αγορές των βαλκανικών χωρών. Οι έλληνες 

επιχειρηματίες, όμως, δεν είναι και οι μόνοι που δείχνουν ενδιαφέρον, αφού οι ευκαιρίες που 

υπάρχουν σε αυτό το χώρο είναι γνωστές στον επιχειρηματικό κόσμο Ευρώπης και Ηνωμένων 

Πολιτειών. Ελπίζω ότι αυτή η εργασία θα βοηθήσει να επιταχυνθεί ο -ελληνικός τουλάχιστον- 

ρυθμός επέκτασης σε νέες αγορές του εξωτερικού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

1.1 Οι αγορές και το παγκόσμιο περιβάλλον

Ο τύπος κάνει συνέχεια αναφορές σε αμερικάνικες εταιρείες που “εισβάλουν” στην 

Ευρώπη - μια αγορά 320 εκατομμυρίων ανθρώπων, μεγαλύτερη και από τις ίδιες τις 

Ηνωμένες Πολιτείες.

Ταυτοχρόνως, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση φαίνεται να κερδίζει συνεχώς και 

περισσότερους ένθερμους υποστηρικτές. Οι οδηγίες της επιτροπής EC-92 για την οικονομική 

ενοποίηση δίνουν δουλειά σε πολλούς κυβερνητικούς παράγοντες όλου του κόσμου που 

θέλουν να βοηθήσουν το δικό τους επιχειρηματικό κοινό.

Είναι πλέον σίγουρο ότι η μείωση των φραγμών στο εμπόριο, αλλά και η καθιέρωση 

ενός κοινού νομίσματος θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο. Επιχειρήματα 

που συνήθως διέπονταν από νομοθετικούς περιορισμούς -στρατηγικές συμμαχίες, 

κοινοπραξίες, συγχωνεύσεις και εξαγορές- αρχίζουν να συμβαίνουν όλο και συχνότερα.

Επίσης, η δεκαετία του 1980 σημαδεύεται από μια υπερβολική αύξηση των εταιρικών 

συγχωνεύσεων στις εκβιομηχανισμένες χώρες. Η τάση αυτή συνεχίζεται και στη δεκαετία του 

1990. Οι εταιρείες που κινήθηκαν σε αυτά τα πλαίσια είναι πασίγνωστες οι ίδιες αλλά και 

βιομηχανικοί κολοσσοί. Η Bridgestone αγόρασε τη Firestone και η Sony, για παράδειγμα, 

αγόρασε τη CBS. Όμως, πάρα πολλές μικρές εταιρείες άρχισαν να επεκτείνονται σε άλλα 

έθνη, και μάλιστα στους τομείς όπου είχαν σημειωθεί αυτές οι ίδιες οι συγχωνεύσεις. Εξ’ 

αιτίας του σφοδρού ανταγωνισμού, πολλές φορές ακόμη και οι μεγαλύτερες των εταιρειών 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν ορισμένες από τις δραστηριότητές τους και να τις 

αναζητήσουν στην ελεύθερη αγορά. Αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο και στην ίδια τη βιομηχανική 

δομή, που αρχίζει να γίνεται πιο ευμετάβλητη, αν και όχι περισσότερο συγκεντρωμένη 

(Grosse and Kuzawa, 1995). Έτσι, έγινε σημαντικά ευκολότερο για μια μικρότερη εταιρεία να 

ανταγωνιστεί τους διεθνείς κολοσσούς.

Η NAFTA, από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, θα εξαλείψει όλους τους δασμούς, 

εκτός από μερικούς σε ευαίσθητες βιομηχανίες, μεταξύ Καναδά, Η.Π.Α. και Μεξικού 

δημιουργώντας μια ζώνη με πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης.

Τα κράτη του Ειρηνικού (Ιαπωνία, Κίνα, Ταϊβάν κ.α.) έχουν αρχίσει να γίνονται 

συνεχώς πιο ανταγωνιστικά τα τελευταία χρόνια. Το ιαπωνικού τύπου management και οι
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τεχνολογίες JIT (Just In Time: ουσιαστικά η εξάλειψη της ανάγκης αποθεμάτων για την 

οργάνωση παραγωγής) έχουν κερδίσει οπαδούς σε όλο τον κόσμο και για σοβαρούς λόγους: 

είναι πολύ αποτελεσματικά. Ειδικά τα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη της περιοχής, με την 

υιοθέτηση των “αναπτυξιακών τριγώνων” (Ball, 1996, σελ. 52) μπορούν να ξεπεράσουν τα 

μεμονωμένα τους μειονεκτήματα και να γίνουν κι αυτά άξιοι ανταγωνιστές των μεγάλων τους 

αδερφών.

1.2 Η ανάγκη για επέκταση

“Διεθνοποίηση είναι η συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή σε διεθνή 
εγχειρήματα” (Welch και Luostarinen, 1988, σελ. 36)

Η προηγούμενη φράση είναι ένας απλός και εύχρηστος αν και όχι τόσο κομψός 

ορισμός της διεθνοποίησης. Η ίδια η διαδικασία είναι αρκετά περίπλοκη από μόνη της για να 

επιδέχεται ενός αναλυτικού ορισμού (Welch και Luostarinen, 1988), αλλά στη συνέχεια θα 

γίνει μια προσπάθεια περιγραφής αυτής της πραγματικότητας.

Η κάθε εταιρεία βρίσκεται συνεχώς κάτω από πίεση να αυξήσει τις πωλήσεις της και - 

αν υποθέσουμε βέβαια και ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον- θα βρεθεί κάποια φορά μπροστά 

σε μια αγορά ώριμη, με μικρό ρυθμό ανάπτυξης και όχι ιδιαίτερα ελκυστική. Η λύση είναι 

συνήθως η προφανής: η εξεύρεση νέων αγορών. Οι υποψήφιες αγορές είναι συνήθως αυτές 

που έχουν κάποια κοινά στοιχεία με την αγορά που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η μεγάλη 

ανάγκη των προϊόντων της επιχείρησης δεν είναι το μόνο και κύριο χαρακτηριστικό επιλογής. 

Αναζητούνται αγορές αρκετά εύρωστες οικονομικά ή αρκετά βαθιές ώστε να υπάρχει ένας 

ικανός αριθμός πελατών για να στηρίξει το όλο εγχείρημα. Οι αγορές αυτές συνήθως 

υπάρχουν σε χώρες με μεγάλη αύξηση του ακαθάριστου κατά κεφαλήν εθνικού τους 

προϊόντος ( ή μεγαλύτερη από της αρχικής χώρας ) ή χώρες όπου η οικονομία τους 

αναπτύσσεται αρκετά γρηγορότερα από την οικονομία της χώρας όπου εδρεύει η εταιρεία. 

Φυσικά η τιμή του προηγούμενου δείκτη θα πρέπει να λαμβάνεται απλώς ενδεικτικά, αφού η 

εκλογή της κατάλληλης αγοράς είναι μια διαδικασία αρκετά περίπλοκη από μόνη της. Με το 

θέμα έχουν ασχοληθεί οι Ball και McCulloch ( 1995 ), ο Hill ( 1994 ) κ.α.

Μια τέτοια κατάσταση θα οδηγούσε σε παγκοσμιοποίηση των αγορών, όπου θα 

κυριαρχούσαν προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες ενός καταναλωτικού κοινού 

διεσπαρμένου σε διάφορες χώρες. Υπάρχουν εταιρείες, όπως η Ford, που χρησιμοποιούν αυτή 

την τακτική για τις διεθνείς πωλήσεις τους. Η ονομασία “παγκόσμιο αυτοκίνητο” ( world car) 

αν δεν εφευρέθηκε από κάποιον manager της Ford, σίγουρα έχει χρησιμοποιηθεί από 

αρκετούς. Ωστόσο, αυτή η ίδια η παγκόσμια αγορά πολλές φορές δεν είναι και τόσο
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παγκόσμια όσο φαίνεται. Η Ford, για να συνεχίσουμε το παράδειγμα είχε σχεδιάσει το Escort 

να είναι ένα αυτοκίνητο που θα παράγεται τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην 

Ευρώπη. Ωστόσο, διαφορές ανάμεσα στις καταναλωτικές συνήθειες του κοινού αλλά και - 

γιατί όχι- η ίδια η νοοτροπία της εταιρείας που προερχόταν από μια παλαιότερη εποχή 

κατέληξαν στο να υπάρχει μόνο ένα κοινό σημείο ανάμεσα στο αμερικάνικο και ευρωπαϊκό 

μοντέλο του Escort στις αρχές της δεκαετίας του 1980: η τάπα της αντλίας νερού!

Δεν συμβαίνει φυσικά να μην υπάρχουν παγκόσμιες αγορές - π.χ. η αγορά των 

δρεπανιών είναι όχι μόνο παγκόσμια, αλλά και μονοπώλιο μιας συγκεκριμένης εταιρείας με 

μεγάλες οικονομίες κλίμακας που εμποδίζει τον ανταγωνισμό να εισχωρήσει. Τα ρολόγια, είτε 

είναι χειρός ή επιτραπέζια, είναι επίσης μια ακόμη παγκόσμια αγορά όπου υπάρχει και ένας 

έντονος ανταγωνισμός. Ο βιομηχανικός εξοπλισμός, λόγω συνήθως των υψηλών τιμών 

απόκτησης, είναι επίσης μια αγορά που χρειάζεται να είναι παγκόσμια για να επιβιώσει.

Οι παγκόσμιες αγορές φαίνεται να υπάρχουν σε κάθε οικονομικό κλάδο. Το μέγεθος 

αλλά και οι ιδιαιτερότητες αυτών των αγορών προϋποθέτουν όμως αρκετά από τις 

επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτές. Οι σχετικά μικρές εταιρείες που 

απαρτίζουν την πλειοψηφία της οικονομίας μιας χώρας σαν την Ελλάδα δεν είναι αυτό 

ακριβώς που θα λέγαμε έτοιμες για ένα τέτοιο εγχείρημα. Εξαιρέσεις, βέβαια, υπάρχουν 

πάντοτε, αλλά συνήθως σε περιοχές όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα μέτρα για 

την ισχυροποίηση της θέσης της ελληνικής επιχείρησης. Η ελληνική φέτα, για παράδειγμα 

προστατεύεται από την κοινότητα. Η ονομασία αυτή, που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά 

μόνο για μια ορισμένη κατηγορία τυριών με συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία και 

προερχόμενα από την Ελλάδα, δεν είναι φυσικά ένα τόσο παγκόσμιο προϊόν όσο τα ωρολόγια 

χειρός, αλλά έχει αγοραστές σε όλο τον κόσμο και η παραγωγή της γίνεται από εταιρείες της 

χώρας μας για ένα παγκόσμιο κοινό ( gourmet cooking ). Οι παγκόσμιες αγορές, όμως, 

φαίνεται να είναι ο χώρος όπου μια επιχείρηση με διορατικό τμήμα marketing και διανομής 

αλλά και με ένα εξ’ ίσου καλό στρατηγικό management θα μπορεί να επιβιώσει και να 

ισχυροποιηθεί.

Η διεθνοποίηση μιας εταιρείας, μια λιγότερο απαιτητική διαδικασία, είναι πολύ 

ευκολότερο να επιτευχθεί μέσω της εισχώρησης σε νέες αγορές χωρών του εξωτερικού, μια 

διαδικασία που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διακριτών βημάτων όπως οι εξαγωγές, η 

συνεργασία με έναν τοπικό συνεταίρο και τέλος η ίδρυση ενός ιδιόκτητου παραρτήματος. Τα 

βήματα αυτά, εκτός του σταδιακά αυξανόμενου βαθμού δυσκολίας τους, δίνουν και την 

ευκαιρία στην επιχείρηση να μάθει μέσω της σταδιακά αυξανόμενης εμπειρίας της στις 

διεθνείς επιχειρήσεις τους απαραίτητους παράγοντες επιτυχίας στον διεθνή ανταγωνισμό.

-8-



Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο ένας τρόπος επέκτασης δεν αποκλείει και τον άλλο. Είναι 

όμως πολύ πιο λογικό να υποθέσουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κανείς να 

κολυμπάει δεν είναι να βουτήξει κατ’ ευθείαν στα βαθιά, παρά το γνωστό γνωμικό. Η γνωστή 

βιομηχανία τσιμέντων Τιτάν είχε αρχίσει σημαντικές εξαγωγές τσιμέντου στις Ηνωμένες 

Πολιτείες μόνο όταν κατάφερε να επιστρέφει πίσω τα φορτηγά πλοία που έκαναν τη 

μεταφορά γεμάτα με κάρβουνο, που είναι μια πρώτη ύλη για την παραγωγική της διαδικασία, 

ρίχνοντας έτσι σημαντικά το κόστος μεταφοράς. Αργότερα, με τις πρόσφατες εξελίξεις στο 

βαλκανικό χώρο, άρχισε να επεκτείνεται και στις γειτονικές χώρες, εκφράζοντας πρόθεση για 

εξαγορά ενός σημαντικού μεριδίου μιας βιομηχανίας τσιμέντου στο Μπελοϊσβόρσκι, 150 χλμ. 

βορειοδυτικά της Σόφιας (Το Βήμα, 2-2-97). Η περίπτωση του Τιτάνα δεν φαίνεται μοναδική. 

Επεκτάσεις ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό γίνονται αργά και με μικρές επενδύσεις ( 

σχετικά με το μέγεθος των εταιρειών που επεκτείνονται ). Υπάρχουν και περιπτώσεις, 

εταιρειών όπως η Μινέρβα, που περιμένουν να σταθεροποιηθούν οι εξελίξεις στα Βαλκάνια 

και να αναπτύξουν τις εξαγωγές τους προτού δοκιμάσουν μια επέκταση στο εξωτερικό 

(Μινέρβα, 1995). Οι ελληνικές επιχειρήσεις, τελικά, φαίνεται να προτιμούν να επεκταθούν με 

μια διαδικασία που θα αποτελείται από μικρά και σταθερά βήματα, προσαρμοσμένη σε 

γνωστές ελληνικές επιχειρησιακές συνθήκες και ρυθμούς ανάπτυξης.

Η ίδια η διεθνοποίηση, όμως, μοιάζει με ένα μεγάλο ρεύμα που μια επιχείρηση μπορεί 

να ακολουθήσει ή να βγει έξω από αυτό σε κάθε χρονική στιγμή (Welch και Luostarinen, 

1988 σελ. 37). Είναι μια διαδικασία που καθώς προχωράει γράφει το μέλλον του κόσμου 

πάνω στις οικονομίες που αγγίζει, μια λέξη που δεν μπορεί να διαβαστεί ακόμη, αλλά όταν θα 

είναι έτοιμη κάθε οικονομική μονάδα ελπίζει να είναι εκεί για να μπορεί να τη διαβάσει και να 

αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας την στον θαυμαστό καινούργιο κόσμο που θα ορίζει.

1.3 Η διαδικασία της διεθνοποίησης

Οι Welch και Luostarinen ( 1988 ), χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα μια έρευνα που 

περιελάμβανε τα τρία-τέταρτα των Φινλανδικών επιχειρήσεων με διεθνείς λειτουργίες, 

αναφέρει ότι η πλειοψηφία των εταιρειών είχε μη-επενδυτικές δραστηριότητες marketing στο 

εξωτερικό, ενώ μόλις το ένα τρίτο από αυτές είχε κάποιες παραγωγικές εγκαταστάσεις σε 

ξένες χώρες και μόλις το δύο τοις εκατό ( 2% ) είχε ξεκινήσει κατ’ ευθείαν με επενδύσεις για 

παραγωγή σε χώρες του εξωτερικού χωρίς να περάσει από κάποιας μορφής άλλες λειτουργίες 

(π.χ. εξαγωγές) νωρίτερα.

Συνήθως, η διείσδυση σε ξένες αγορές αρχίζει με τον πιο απλό τρόπο - με τις εξαγωγές 

αγαθών. Οι εξαγωγές υπηρεσιών ή τεχνογνωσίας είναι οι αμέσως επόμενες, αφού
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προηγουμένως υπερπηδηθούν κάποια εμπόδια σχετικά με την απόσταση και τις διαφορετικές 

νοοτροπίες.

Οι Tallman και Geringer ( 1994 ) αναφέρουν ότι υπάρχει μια πολύ θετική σχέση 

ανάμεσα σε ειδικευμένους πόρους, άμεσα σχετιζόμενους με το μέγεθος της επιχείρησης και τη 

χρήση παραγωγής στο εξωτερικό σε βάρος των εξαγωγών. Πιο συγκεκριμένα, δηλώνουν ότι 

σε καιρούς αναταράξεων ή υπερβολικού ανταγωνισμού, οι κίνδυνοι λανθασμένης εκτίμησης 

του περιβάλλοντος ή της μη-εκμετάλλευσης μιας ευκαιρίας είναι τελικά μεγαλύτεροι από τους 

κινδύνους της διπλής αρχηγίας και καθήκοντος (τόσο στην κοινοπραξία όσο και στην μητρική 

εταιρεία κ.λ.π.) (Tallman και Geringer, 1994). Οι απλές στρατηγικές της κυριαρχίας σε μια 

ξένη αγορά μέσω των φθηνών εξαγωγών τείνουν να αντικαθίστανται με καινούργιες διεθνείς 

στρατηγικές ( βασικά επενδύσεις ) όπου κρίνεται απαραίτητη μια σημαντική παρουσία στις 

ξένες αγορές. Επίσης η επένδυση σε νέες αγορές για τη δημιουργία εγκαταστάσεων και η 

διεθνοποίηση των εταιρειών φαίνεται να αυξάνεται όσο περνάει ο καιρός, αν κρίνουμε από τις 

αναφορές του ελληνικού και διεθνούς τύπου.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, αντίθετα με ότι ίσως έχει αφεθεί να εννοηθεί μέχρι τώρα, 

η σταδιακή διαδικασία της διεθνοποίησης δεν σημαίνει και απαραίτητα ότι υπάρχει και μια 

τυπική διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθηθεί από κάθε εταιρεία. Η πραγματικότητα ποτέ 

δεν είναι ιδανική, υπάρχουν υποχρεώσεις που καθυστερούν διαδικασίες, ενώ οι ευκαιρίες 

σπάνια έρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Χρόνος χρειάζεται επίσης και για την πλήρη 

κατανόηση των αποτελεσμάτων προηγούμενων ενεργειών ( Welch και Luostarinen , 1988 ). Η 

κατάληξη όλων αυτών είναι ότι η όλη διαδικασία είναι τελικά ένα μίγμα τύχης και 

στρατηγικού χειρισμού των νέων καταστάσεων.

Η έρευνα του Roth ( 1992 ) σχετικά με τα αρχέτυπα οργάνωσης και συντονισμού 

διεθνών μεσαίων ( για τα ελληνικά δεδομένα μεγάλων ) επιχειρήσεων αναφέρει και μια 

σημαντική υποκατηγορία της διεθνοποίησης: την τοπική ομοσπονδία. Αρκετοί ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι διαφορετικές βιομηχανικές τυποποιήσεις, ειδικές απαιτήσεις πελατών σε 

ορισμένες περιοχές, έλλειψη οικονομιών κλίμακας σε παγκόσμιο επίπεδο, οργανωσιακές 

περιπλοκές, το κόστος του συντονισμού λειτουργιών σε παγκόσμια κλίμακα και η ανάγκη να 

δημιουργηθούν και να κρατηθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε επενδυτικά εγχειρήματα ( 

όπως τοπικές κοινοπραξίες και επεκτάσεις ) δυσχεραίνουν τη διεθνοποίηση. Έτσι, 

πλεονεκτήματα μπορούν να βρεθούν στην ανταπόκριση σε ερεθίσματα για τοπική επέκταση, 

αν οι κοντινές αγορές μιας περιοχής παρέχουν μια ισχυρή βάση όπου μπορούν να 

αναπτυχθούν οικονομίες κλίμακας ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει και η ευελιξία και αμεσότητα 

απόκρισης σε τοπικές προτιμήσεις της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, το συγκριτικό
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πλεονέκτημα ορίζεται σε μια μικρή περιοχή, σε αντίθεση με την κλασσική παγκόσμια ή 

τοπική θεώρηση. Υπάρχει δηλαδή και η θεωρητική βάση που δικαιολογεί αυτή την ανάπτυξη, 

για τη θεώρηση της επέκτασης στα Βαλκάνια, όπου αυτή η περιοχή ταιριάζει με τις 

προϋποθέσεις του Roth, σαν ενός τρόπου τοπικής ανάπτυξης. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να 

εδραιωθούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μια τέτοια περιοχή χωρίς να 

φοβούνται κάποια άμεση εισβολή από κάποιες άλλες. Τα πλεονεκτήματα των εταιρειών αυτών 

( οι ίδιες οι αιτίες που προκαλούν αυτό το φαινόμενο τοπικής ανάπτυξης και οι εταιρείες 

μπορούν να τις καταλάβουν και να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών 

τους) είναι και τα μειονεκτήματα των αντίπαλων τους. Βέβαια κανένα στρατηγικό 

πλεονέκτημα δεν κέρδισε από μόνο του έναν πόλεμο, αλλά είναι στο υποθετικό χέρι της κάθε 

εταιρείας να προλάβει να το χρησιμοποιήσει και να εδραιωθεί πριν αλλάξουν οι ίδιες οι 

τοπικές συνθήκες που το δημιούργησαν.

1.4 Μορφές εισόδου σε νέες αγορές

Οι καινούργιες αυτές εξελίξεις στον επιχειρησιακό κόσμο φυσικά δεν θα μπορούσαν 

να αφήσουν αδιάφορη και την επιστημονική κοινότητα. Ήδη, υπάρχει μια μεγάλη 

βιβλιογραφία σε μορφές εισόδου σε νέες αγορές, ενώ το βιβλίο του Franklin R. Root ( 1987 ) 

θεωρείται πια κλασσικό, ενώ υπάρχουν περιγραφές ή/και αναλυτικές παρουσιάσεις σε πολλά 

βιβλία που ασχολούνται με τις διεθνείς επιχειρήσεις όπως των Grosse και FCuzawa ( 1995 ), 

Yoshino και Rangan ( 1995 ), Khambata και Ajami( 1992 ) κ.α.

Υπάρχουν έξι βασικοί τρόποι εισόδου για να επιτύχει μια επιχείρηση την είσοδό της 

σε μια νέα ( και ξένη ) αγορά : εξαγωγές, συμβόλαια “με το κλειδί στο χέρΓ( turnkey ventures 

), παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (licensing ), δικαιοχρησία ( franchising ), 

κοινοπραξία (joint venture ) με μια τοπική εταιρεία και επέκταση της ίδιας της εταιρείας στην 

τοπική αγορά με θυγατρική. Τα συμβόλαια παραγωγής (contract manufacturing) και τα 

συμβόλαια διοίκησης (management contracts) δεν θα τα εξετάσουμε γιατί δεν ενδείκνυνται 

τόσο για μόνιμη παρουσία όσο για περιστασιακές ενασχολήσεις με την τοπική αγορά. Γενικά 

δεν υπάρχει μια βέλτιστη επιλογή για την διείσδυση σε νέες αγορές. Κάθε μορφή εισόδου έχει 

τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και η διοίκηση της εταιρείας πρέπει να δώσει 

μεγάλη προσοχή στο να επιλέξει τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση.
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1.4.1 Εξαγωγές

Είναι η πλέον συνηθισμένη μορφή εισόδου, επιλέγεται αρχικά συνήθως από κάθε 

εταιρεία για την διεθνή της επέκταση και μόνο αρκετά αργότερα ακολουθείται συνήθως από 

μια αλλαγή σε μια από τις υπόλοιπες μορφές.

Πλεονεκτεί στο ότι δεν χρειάζονται παραγωγικές εγκαταστάσεις στην νέα αγορά, που 

είναι και συνήθως αρκετά ακριβές, αλλά και στο ότι επιτρέπει στην εταιρεία που χρησιμοποιεί 

αυτή τη μορφή εισόδου να αξιοποιήσει τους παραγωγικούς της συντελεστές σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από αυτό που επιτρέπεται από την εγχώρια αγορά και μόνο.

Οι εξαγωγές φυσικά δεν είναι τόσο συμφέρουσες αν υπάρχει δυνατότητα τα προϊόντα 

να παραχθούν τοπικά με χαμηλότερο κόστος ή αν το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει 

υπερβολικά την τελική τιμή. Από την άλλη, οι εξαγωγές μπορεί να υπόκεινται σε δασμούς ή 

ποσοστώσεις που οπωσδήποτε δεν δίνουν κανένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ η ίδια η 

στρατηγική marketing των προϊόντων είναι αποκλειστικά στα χέρια του εισαγωγέα.

Όλα αυτά τα μειονεκτήματα, ενώ κανένα από μόνο του δεν είναι αποφασιστικός 

παράγοντας, κάνουν τις εξαγωγές την πιο εύκολη αρχική μορφή εισόδου, αλλά χωρίς γερές 

βάσεις για το μέλλον.

1.4.2 Έργα “με το κλειδί στο χέρι”

Σε πολλούς κλάδους της παραγωγής είναι κοινό να υπάρχουν βιομηχανίες που 

ειδικεύονται στο σχεδίασμά, κατασκευή και έναρξη λειτουργιών των παραγωγικών 

εγκαταστάσεων για την παράδοση τους σε μια τοπική επιχείρηση έτοιμων προς λειτουργία, 

και αυτά αποκαλούνται συνήθως turnkey plants ( έργα όπου χρειάζεται απλώς να γυρίσεις το 

υποθετικό κλειδί για να δουλέψουν ). Έτσι, εξάγεται απλά η τεχνολογία παραγωγής σε 

προκατασκευασμένη μορφή.

Η εταιρεία όπου έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία βρίσκει έτσι έναν τρόπο να την 

μετατρέψει άμεσα σε κεφάλαιο, ειδικά σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν νομοθετικά εμπόδια 

για τις ξένες επενδύσεις ή η παρούσα πολιτική κατάσταση στη χώρα δεν ευνοεί μια πιο 

μακροπρόθεσμη επενδυτική πολιτική.

Η εταιρεία όμως, που θα επιλέξει αυτή την στρατηγική, αυτόματα, αποκλείει κάθε 

μελλοντικό μακροχρόνιο επενδυτικό σχέδιο (π.χ. σε περίπτωση που βελτιωθούν οι πολιτικές 

συνθήκες) στην ίδια εταιρεία, αφού η διοίκηση δεσμεύεται να φέρει εις πέρας ένα έργο και να 

αμειφθεί για να αποχωρήσει, έχοντας δημιουργήσει έναν ικανό τοπικό ανταγωνιστή. Επίσης, η 

ίδια η εταιρεία διατρέχει τον κίνδυνο να δημιουργήσει ένα νέο διεθνή ανταγωνιστή ή να
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παραχωρήσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα ήδη υπάρχοντα 

ανταγωνιστή.

1.4.3 Παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης

To licensing, ουσιαστικά η παραχώρηση δικαιώματος σε μια τοπική επιχείρηση να 

παράγει και να διαθέσει το προϊόν ( με μια ευρεία έννοια: μπορεί να είναι το όνομα της 

εταιρείας κ.λ.π. ) της αρχικής επιχείρησης σε μια ορισμένη γεωγραφική κ.λ.π. περιοχή για 

ένα χρηματικό, συνήθως, αντίτιμο (π.χ. ποσοστό αναλογικό των πωλήσεων ) είναι ακόμη μία 

μορφή εισόδου.

Η αρχική επιχείρηση έτσι δεν είναι υποχρεωμένη να αναλάβει το κόστος ανάπτυξης 

του προϊόντος για την καινούργια αγορά, καθιστώντας το μια πολύ καλή επιλογή για εταιρείες 

με μικρούς, σχετικά, οικονομικούς πόρους ή για επενδύσεις σε περιβάλλον υψηλού (πολιτικού 

κ.λ.π.) κινδύνου.

Από την άλλη, η εταιρεία δεν θα έχει σχεδόν καθόλου έλεγχο πάνω σε όλη την 

παραγωγική διαδικασία καθώς και στο marketing και διανομή του προϊόντος. Ο διεθνής 

στρατηγικός σχεδιασμός γίνεται δυσκολότερος, τόσο γιατί η επιχείρηση δεν αντλεί τα 

κεφάλαια που θα είχε αν προχωρούσε σε ιδιόκτητη παραγωγή, όσο και γιατί διατρέχει τον 

κίνδυνο να ανταγωνίζεται την δική της τεχνολογία σε μια άλλη νέα αγορά.

1.4.4 Δικαιόχρηση

To franchising είναι αρκετά όμοιο με το licensing, αν και είναι συνήθως πιο 

μακροχρόνιο και χρησιμοποιείται περισσότερο σε εταιρείες υπηρεσιών σε αντιδιαστολή με το 

licensing που χρησιμοποιείται συνήθως στη βιομηχανία. Όπως και με το licensing, η εταιρεία 

δεν αναλαμβάνει το κόστος και τους κινδύνους για την διείσδυση σε μια νέα αγορά και τα 

αφήνει αυτά στον franchisee.

Λόγω της φύσης του franchising ( τομέας υπηρεσιών κυρίως ), θα πρέπει η αρχική 

εταιρεία να προσέχει ιδιαίτερα την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους 

franchisee της, αν θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική. Αυτό, και η δυσκολία εξαγωγής των 

κερδών (σε σχέση με άλλες μεθόδους εισόδου) είναι τα σημεία που πρέπει να μελετηθούν αν 

επιλεγεί αυτή η μέθοδος. Η βασική δυσκολία στην εξαγωγή των κερδών συνήθως 

επικεντρώνεται στο ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα οι συνηθισμένες μέθοδοι 

εξαγωγής κερδών όπως η τιμολόγηση μεταφοράς (transfer price ) κ.α.
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1.4.5 Κοινοπραξία

Μια κοινοπραξία δημιουργείται όταν δύο η περισσότερες εταιρείες δημιουργούν μια 

τρίτη για να διεκπεραιώσει μια παραγωγική οικονομική ενέργεια. (Bradley, 1995)

Στην πράξη βρίσκουμε διάφορες μορφές κοινοπραξιών. Πολλές φορές εταιρείες που 

μετέχουν σε στρατηγικές συμμαχίες δημιουργούν ένα πραγματικό δίκτυο συμμαχιών. 

Υπάρχουν, όμως, και δύο σοβαροί κίνδυνοι που απορρέουν από αυτί) τη στρατηγική. Ο ένας 

είναι να δημιουργηθεί έμμεσα ένας δεσμός με ένα ανταγωνιστή ( π.χ. μέσω τρίτων συμμαχιών 

) και ο άλλος είναι η πιθανότητα απώλειας ελέγχου της εταιρείας και ανάληψη του από τρίτα 

πρόσωπα λόγω ελέγχου των μετοχών της εταιρείας.

Η επιχείρηση επωφελείται από την τοπική γνώση του εταίρου, τα αρχικά κόστη και 

κίνδυνοι μοιράζονται ενώ ο πολιτικός κίνδυνος ( π.χ. εθνικοποίηση ) είναι σχετικά μικρός. 

Επίσης, δεν χρειάζεται τόσο πολύ η ανάθεση συμβολαίων παραγωγής σε άλλες εταιρείες ( αν 

αυτές οι επιχειρήσεις είναι ο άλλος εταίρος ) και σημειώνονται οικονομίες κλίμακας και 

μειώσεις διαφόρων εξόδων από την κοινή διοίκηση, μεταφορά προϊόντων και πρώτων υλών 

και marketing.

Ένα όχι τόσο εμφανές πλεονέκτημα των κοινοπραξιών είναι και η γρηγορότερη 

είσοδος σε νέες αγορές και αποπληρωμή της επένδυσης (Bradley, 1995). Ακόμη, είναι 

δυνατόν οι κοινοπραξίες να αξιοποιούν την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και τις 

διαφορετικές δεξιότητες των αρχικών εταιρειών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το κόστος της 

κοινοπραξίας για τις δύο εταιρείες συνολικά μπορεί να είναι και λιγότερο από το κόστος για 

το ίδιο εγχείρημα του κάθε εταίρου, αν ληφθεί αυτό αθροιστικά.

Η επιλογή της κοινοπραξίας μπορεί να είναι μια ευκαιρία για τη διαφοροποίηση των 

ενεργειών της επιχείρησης ( διασπορά του κινδύνου ) αλλά και για γρήγορη επέκταση. 

Επίσης, πάντα υπάρχει η πρόσβαση σε σπάνιους ( για τον ένα τουλάχιστον εταίρο ) πόρους, 

όπως το εξειδικευμένο προσωπικό, η εταιρική κουλτούρα, κεφάλαιο, κανάλια διανομής κ.α.

Ο κίνδυνος, όμως, του ο τοπικός εταίρος να αποκτήσει τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα του εισερχόμενου εταίρου είναι πάντα υπαρκτός, ενώ η στρατηγική της 

κοινοπραξίας πρέπει να χαράζεται και από τους δύο ( ή περισσότερους ) εταίρους, που δεν 

είναι πάντα και η βέλτιστη επιλογή για την κάθε εταιρεία ξεχωριστά.

Το θέμα της κοινοπραξίας, που είναι και αρκετά περίπλοκο, θα αναλυθεί περαιτέρω σε 

επόμενο κεφάλαιο.
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1.4.6 Θυγατρική

Με αυτό εννοούμε ότι η μητρική εταιρεία έχει στην κατοχή της όλες τις μετοχές της 

νέας εταιρείας, δηλαδή έχει ξεκινήσει μια καινούργια επένδυση, ή έχει αγοράσει μια ήδη 

υπάρχουσα επιχείρηση.

Έτσι, δεν διακινδυνεύει να αποκτήσει ένας πιθανός μελλοντικός ανταγωνιστής της ( ο 

τοπικός εταίρος ) κάποιο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Ταυτόχρονα έχει τον πλήρη έλεγχο 

πάνω στην στρατηγική που θα ακολουθείται, ενώ καρπώνεται και το σύνολο των κερδών της 

θυγατρικής της ( Χατζηδημητρίου 1997 ).

Η επιχείρηση με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί, όμως, να αποφύγει το υψηλό κόστος 

επένδυσης, τους κινδύνους που πηγάζουν από την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε ένα 

σχετικά άγνωστο περιβάλλον και την διάκρισή της σαν ξένη ( Χατζηδημητρίου 1997 ). Αν, 

από την άλλη, αποκτηθεί μια ήδη υπάρχουσα επιχείρηση, τότε θα πρέπει να τεθεί και το θέμα 

της διαφορετικής οργανωσιακής κουλτούρας.

Παρακάτω, στον πίνακα 1, αναφέρονται συνοπτικά οι μέθοδοι εισόδου καθώς και τα 

μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της κάθε μίας.

1.4.7 Συνοπτικά

Όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα, κάθε μέθοδος εισόδου σε μια νέα αγορά έχει 

προτερήματα και μειονεκτήματα, και μια γενική ιδέα δίνεται στον πίνακα 1. Λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων κάθε μεθόδου και της αδυναμίας, συνήθως, του να βρεθεί μια βέλτιστη λύση, 

οι συμβιβαστικές λύσεις είναι αναπόφευκτες κατά την διαδικασία επιλογής μιας μεθόδου για 

την είσοδο σε νέες αγορές. Οι στρατηγικές συμμαχίες είναι αυτό που θα αναλυθεί στη 

συνέχεια. Οι συμμαχίες αυτές μπορεί να γίνουν μεταξύ ακόμη και πιθανών ανταγωνιστών. 

Πιο συγκεκριμένα οι μορφές συμμαχιών όπου τα δύο ή περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη 

συμμετέχουν με κάποιας μορφής πόρους στη δημιουργία μιας νέας, συνήθως, εταιρικής 

οντότητας που θα έχει σαν στόχο της να επιτύχει κάποιους κοινά καθορισμένους στόχους - 

δηλαδή μιας κοινοπραξίας - περιγράφονται στα επόμενα κεφάλαια.
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Πίνακας 1: Μορφές εισόδου (Hill, 1994)

ΠροτερήματαΜορφές εισόδου

Εξαγωγές

Συμβόλαια “με το 

κλειδί στο χέρι”

Παραχώρηση 

άδειας παραγωγής

Δικαιοχρησία

Κοινοπραξία

Θυγατρική

Ικανότητα να πραγματοποιεί 

οικονομίες κλίμακας

τοποθεσίας και εμπειρίας

Ικανότητα να εξάγει κέρδη από 

μια τεχνολογία διαδικασίας ακόμη 

και σε κράτη όπου περιορίζονται 

οι ξένες επενδύσεις

Χαμηλός κίνδυνος καθώς 

και κόστος ανάπτυξης

Χαμηλός κίνδυνος καθώς 

και κόστος ανάπτυξης

Πρόσβαση στις γνώσεις του 

τοπικού εταίρου

Καταμερισμός του κόστους και 

των κινδύνων ανάπτυξης 

Μικρός πολιτικός κίνδυνος

Προστασία ιδιόκτητης

τεχνολογίας

Ύπαρξη διεθνούς στρατηγικού 

σχεδιασμού

Μπορούν να επιτευχθούν 

οικονομίες κλίμακας τοποθεσίας 

και εμπειρίας

Μειονεκτήματα

Υψηλά μεταφορικά έξοδα 

Προβλήματα με τους κατά 

τόπους διανομείς

Δημιουργεί αποτελεσματικούς 

ανταγωνιστές

Δεν υπάρχει μακροχρόνια

παρουσία

Δεν υπάρχει έλεγχος πάνω στη 

χρήση της τεχνολογίας 

Δεν μπορούν να επιτευχθούν 

οικονομίες κλίμακας τοποθεσίας 

και εμπειρίας

Δεν μπορεί να γίνει διεθνής 

στρατηγικός σχεδιασμός

Δεν υπάρχει κεντρικός

ποιοτικός έλεγχος.

Δεν μπορεί να γίνει διεθνής 

στρατηγικός σχεδιασμός

Δεν μπορεί να γίνει διεθνής 

στρατηγικός σχεδιασμός 

Δεν μπορούν να επιτευχθούν 

οικονομίες τοποθεσίας και 

εμπειρίας

Υψηλοί κίνδυνοι αλλά και 

κόστος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

2.1 Μια νέα παγκόσμια κατάσταση

Η διεθνής δομή της βιομηχανίας έχει αρχίσει να στρέφεται στις στρατηγικές 

συμμαχίες. Οι συμμαχίες αυτές μπορεί να πάρουν αρκετές μορφές. Οι πιο συνηθισμένες είναι 

αυτές της σταυροειδούς παραχώρησης άδειας ιδιόκτητων τεχνολογιών, η από κοινού 

εκμετάλλευση εγκαταστάσεων παραγωγής, η συνχρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων 

αλλά και η προώθηση προϊόντων μέσω της χρησιμοποίησης υπαρχόντων δικτύων διανομής 

άλλων εταιρειών. Ουσιαστικά πρόκειται για επιχειρηματικούς διακανονισμούς όπου δύο ή 

περισσότερες εταιρείες διαλέγουν μια μορφή συνεργασίας με σκοπό το κοινό όφελος ( Griffin 

KaiPustay, 1996).

Οι απλοί ανταγωνιστές ή ακόμη και εχθροί του παρελθόντος καταφέρνουν και 

ξαναγράφουν τους κανόνες που πάνω τους βασίζονται οι διεθνείς αγορές. Στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, βασικοί ανταγωνιστές όπως η Toyota και η GM δημιούργησαν μια κοινοπραξία για 

την παραγωγή αυτοκινήτων έτσι ώστε να επωφεληθούν από τις διοικητικές τεχνικές της 

Toyota και την πρόσβαση της GM στην αγορά των Η.Π.Α.. Η Renault και η Volvo έχουν στην 

κατοχή τους η κάθε μία το 45% της επιχείρησης παραγωγής φορτηγών και λεωφορείων της 

άλλης.

Σε άλλες βιομηχανίες, όπως αυτή της υψηλής τεχνολογίας ή ακόμη και της 

αεροδιαστημικής οι κοινοπραξίες για την ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογίας ή προϊόντος είναι 

πια κάτι το συνηθισμένο λόγω του υπέρογκου κόστους. Η IBM και η Apple συμμάχησαν για 

τη δημιουργία ενός καινούργιου λειτουργικού συστήματος. Οι Aerospatiale, ΜΒΒ, British 

Aerospace και η CASA συμμάχησαν για την πολύ γνωστή οικογένεια αεροσκαφών Airbus 

ιδρύοντας την ομώνυμη κοινοπραξία (Dussauge και Garrette, 1995).

Οι στρατηγικές συμμαχίες, τελικά, έχουν τη δυναμική να ορίσουν ξανά τις 

βιομηχανικές δομές στη διεθνή αγορά καθώς επιτυγχάνουν στο να ανακαθορίσουν τα όρια 

μεταξύ ανταγωνισμού και συνεργασίας (Grosse και Kuzawa, 1995).

Ο Lynch ( 1990 ) το αναφέρει καθαρά: Οι μέθοδοι συνεργασίας, όπως οι στρατηγικές 

συμμαχίες και οι κοινοπραξίες, είναι δύο από τις πιο γρήγορες και λιγότερο δαπανηρές 

μεθόδους για να καταστήσουν εταιρείες ικανές να εδραιωθούν σε μια νέα αγορά ( στην
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περίπτωση που αναφέρει ο Lynch, νεοεισερχόμενες εταιρείες των Η.Π.Α. στην ευρωπαϊκή 

αγορά).

2.2 Η Κοινοπραξία

Υπάρχουν αρκετοί τύποι συνεργασίας μεταξύ εταιρειών που μπορούν να 

αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις για να ξεπεράσουν πολλά και δύσκολα προβλήματα ή ακόμα και 

για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες που διαφορετικά θα ήταν αντιοικονομικές ή 

απλά αδύνατες στην εφαρμογή.

Η μεγαλύτερη ποικιλία αυτών των συνεργασιών είναι παραλλαγές της γενικής ιδέας 

της στρατηγικής συμμαχίας, κατά την οποία επιχειρήσεις οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους 

οριζόντια ή κάθετα και έχουν πελατειακές ή ανταγωνιστικές σχέσεις στην αγορά, βρίσκονται 

σε μια κατάσταση όπου σχηματίζουν μια μακροχρόνια συνεργασία για να κερδίσουν κάποιο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Η κοινοπραξία είναι ένας ιδιαίτερος τύπος επιχειρηματικής συνεργασίας κατά την 

οποία δύο ή περισσότερες εταιρείες αθροίζουν τους πόρους τους έχοντας σαν αποτέλεσμα τη 

δημιουργία μιας καινούργιας, νομικά, εταιρείας. Η νέα αυτή εταιρεία είναι προκαθορισμένο 

να εκπληρώσει με την ύπαρξη της τις ανάγκες των αρχικών συνεργατών που τη 

δημιούργησαν, μοιράστηκαν το αρχικό κόστος αλλά και τις διοικητικές και επιχειρηματικές 

λειτουργίες της. Το ότι δημιουργείται αυτός ο νέος οργανισμός, με όλα όσα συνεπάγεται, 

είναι η ειδοποιός διαφορά των κοινοπραξιών από άλλους τύπους στρατηγικών συμμαχιών.

Από τις πρώτες εργασίες επάνω στις κοινοπραξίες ( Pfeffer, J., and Nowak, Ρ. “Joint 

Ventures and interorganizational interdependence” Administrative Science Quarterly, 21(3) 

1976, 398-418 και Gomes-Casseres, B. “Joint Venture instability: Is it a problem?” Columbia 

Journal of World Business, 22(2) 1987, 97-102 και Kanter, R. M. “Collaborative advantage: 

The art of alliances” Harvard Business Review, 72(4) 1994, 96-108) είχε χρησιμοποιηθεί ο 

“Γάμος” σαν μια μεταφορά για τη θεώρηση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων που 

μετέχουν σε αυτές. Και, φυσικά οι επιχειρήσεις αναφέρονται σαν “γονείς”, ενώ η ίδια η 

κοινοπραξία σαν το “παιδί”. Αυτή η μεταφορά έδωσε μια καινούργια οπτική γωνία και έχει 

συνεχίσει να χρησιμοποιείται από τότε. Η χρησιμοποίηση των όρων γονέας και παιδί για την 

περιγραφή φαίνεται φυσική και ακριβής. Περιγράφεται, έτσι, μια κατάσταση όπου 

διαφορετικές οντότητες ερευνούν τη συμβατότητα μεταξύ τους και τους μελλοντικούς τους 

στόχους, και στη συνέχεια δεσμεύονται νομικά για την επίτευξη αυτών των στόχων με τη 

δημιουργία μιας νέας οντότητας που θα έχουν υπό τον έλεγχο τους κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης της (McLaughlin, 1996).
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2.3 Η κοινοπραξία και τι επιτυγχάνει

Η συνηθισμένη, μέχρι πριν λίγα χρόνια, εταιρική τακτική ήταν αυτή της επικέντρωσης 

του στρατηγικού πλεονεκτήματος σε μία στενά καθορισμένη περιοχή, είτε αυτή ήταν η 

τεχνολογία, η ικανότητα παραγωγής , η ποιότητα, η τιμή, τα κεφαλαιουχικά αποθέματα, το 

marketing, ή οι υπηρεσίες μετά την πώληση. Το κύριο χαρακτηριστικό, όμως, του σημερινού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι οι γρήγορες αλλαγές. Ο ανταγωνισμός είναι έντονος, 

ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η τεχνολογία προχωράει αλματωδώς ενώ ταυτόχρονα 

φαίνεται να μην λείπει από κανένα ανταγωνιστή. Οι παραγωγικές διαδικασίες είναι εξαιρετικά 

αποτελεσματικές, ενώ σχεδόν καμιά βιομηχανία δεν καταφέρνει να λειτουργεί στο μέγιστο 

της δυναμικότητας της συνεχώς. Από την άλλη, οι πελάτες αυτών των επιχειρήσεων είναι 

σήμερα περισσότερο απαιτητικοί και ενημερωμένοι σχετικά με τις ανάγκες τους.

Αν η δυσκολία ενός περιβάλλοντος αντικατοπτρίζεται στις αντιθέσεις και παράδοξες 

καταστάσεις που περιέχει, τότε οι σημερινές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κάθε στρατηγικό 

πλεονέκτημα που μπορεί να χρησιμοποιήσουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν του 

ανταγωνισμού. Αφού, όμως, καμία εταιρεία, όσο μεγάλη και να είναι, δεν είναι δυνατόν να 

είναι άριστη σε όλα, οι στρατηγικές συμμαχίες είναι ένας γρήγορος τρόπος για την απόκτηση 

ορισμένων στρατηγικών ικανοτήτων (James, 1991).

Από την άλλη, δεν είναι δυνατόν για μια εταιρεία, όποια και να είναι η δομή της, να 

έχει την πολυτέλεια να βασίζεται σε μία ή περισσότερες συμμαχίες για τα δικά της στρατηγικά 

πλεονεκτήματα. Μια εταιρεία δεν μπορεί να επιτρέψει σε έναν εταίρο να έχει ισότιμο λόγο 

στις δικές της στρατηγικές αποφάσεις. Αυτό γιατί οι συνθήκες του ανταγωνισμού καθώς και 

οι επιχειρηματικοί σκοποί των εταίρων αλλάζουν συνεχώς, πράγμα που έχει και αντίκτυπο και 

στις στρατηγικές συμμαχίες. Συνήθως, σε αυτές τις καταστάσεις ο ισχυρότερος από τους 

εταίρους θα επικρατήσει του άλλου (James, 1991). Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί για 

κάποιον η συμμαχία αυτή θα έχει μεγαλύτερη αξία, οπότε αυτόματα αποκτά και μια 

επιχειρηματική αδυναμία. Είναι μια κατάσταση που σίγουρα καμιά εταιρεία δεν θα ήθελε να 

επιβάλλει στον εαυτό της.

2.4 Διεθνή παραδείγματα κοινοπραξιών

Οι κοινοπραξίες απασχολούν εδώ και αρκετό καιρό τη διεθνή βιβλιογραφία. Σε 

εμπειρικές μελέτες αναφέρονται παραδείγματα που μπορούν να καλύψουν ένα πολύ ευρύ 

φάσμα καταστάσεων. Στη συνέχεια θα δούμε μερικές ενδιαφέροντες περιπτώσεις.

Ο Pan (1996) αναφέρει ότι υπάρχει ένας σημαντικός λόγος που εταιρείες μπορεί να 

αποδεχτούν να τους ανήκει το 50% μιας κοινοπραξίας αντί να έχουν υπό τον έλεγχο τους ένα
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μεγαλύτερο ποσοστό και στην ουσία να τους ανήκει η επιχείρηση. Ο λόγος βέβαια είναι το να 

έχει ο εταίρος ένα σημαντικό κίνητρο για την επιτυχία του εγχειρήματος, σε αυτή την 

περίπτωση το ήμισυ των κερδών ( αντί ενός χαμηλότερου ποσοστού ). Οι Cullen, Johnson και 

Sakano (1995) αναφέρουν ακόμη ένα λόγο υπέρ της αφοσίωσης του εταίρου που ισχύει στην 

Ιαπωνία: Οι ιάπωνες προτιμούν να φέρνουν τις επιχειρηματικές πρακτικές σε ένα πιο 

προσωπικό επίπεδο, φέρνοντας τα τυπικά συμβόλαια σε μια δεύτερη μοίρα. Έτσι, οι καλές 

προσωπικές σχέσεις βασιζόμενες στην εμπιστοσύνη και το γουά ( η ισορρόπηση των 

προσωπικών αναγκών σε σχέση με τις ομαδικές ) είναι ένας θετικός παράγοντας στην 

εξίσωση κόστους/ωφέλειας που οδηγεί στην αφοσίωση.

Μία περίπτωση κοινοπραξίας στην Ιαπωνία που αναφέρουν οι Richter και Vettel 

(1995) είναι χαρακτηριστική. Η γερμανική εταιρεία Hols ήθελε να εισχωρήσει στην ιαπωνική 

αγορά το 1975. Ο ιαπωνικός νόμος δεν επέτρεπε σε ξένη εταιρεία να έχει περισσότερο του 

50% μερίδιο μιας ιαπωνικής επιχείρησης εκείνη την εποχή, ενώ οι συνθήκες της ιαπωνικής 

αγοράς απαιτούσαν μια ιδιαίτερη γνώση των καναλιών διανομής οπότε αποφασίστηκε να 

δημιουργηθεί μια κοινοπραξία με την ιαπωνική Daicel Chemical, Tokyo, που ονομάστηκε 

Daicel Hols Ltd. Η κοινοπραξία το 1995 είχε κύκλο εργασιών περίπου 100 εκ. DM και 

απασχολούσε 60 άτομα. Λόγω της επιτυχούς και επικερδούς διείσδυσης, και οι δύο εταιρείες 

ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τη συμμαχία σύμφωνα με το άρθρο.

Ο Γερμανός εταίρος παρέχει, όπως αναφέρεται στο άρθρο, τεχνογνωσία, έτοιμα και 

ημιέτοιμα προϊόντα ενώ ο Ιάπωνας τη γνώση της αγοράς, διασυνδέσεις με τους πελάτες και 

προσαρμογή των προϊόντων στην Ιαπωνική αγορά.

Ωστόσο, η γνώση των συνθηκών της αγοράς έχει μεταφερθεί μόνο στην κοινοπραξία, 

και ενώ αρκετοί Γερμανοί μετανάστες που εργάζονται στην εταιρεία καταλαβαίνουν τη 

σημασία αυτής της γνώσης, δεν έχουν αρκετή ισχύ για να επιβάλλουν τη μεταφορά της και 

στην μητρική εταιρεία. Από την άλλη, διάφορες απαιτήσεις του ιάπωνα εταίρου για 

τροποποίηση παραγωγικών διαδικασιών για να συμπεριλάβουν ορισμένα σημαντικά προϊόντα 

για την ιαπωνική αγορά πέφτουν στο κενό, με συνέπεια να χάνονται πελάτες και να μειώνεται 

η ανταγωνιστικότητα της εταιρείας.

Η Hols ακόμη δεν μπορεί να προσαρμοσθεί στις συνθήκες της Ιαπωνίας. Επιμένει να 

αλλάζει το διοικητικό της προσωπικό κάθε πέντε χρόνια και να τους μεταθέτει σε θέσεις 

άσχετες με την Ιαπωνία, όπου η εμπειρία τους χάνεται. Τα καινούργια στελέχη που έρχονται 

από την Γερμανία δεν έχουν καμιά εμπειρία σε σχέση με τις συνθήκες της Ιαπωνίας, τους 

λείπουν οι κοινωνικές ικανότητες που χρειάζονται για να δυναμώσουν την ανταγωνιστική 

θέση της εταιρείας τους στην Ιαπωνία, και οι ίδιοι οι Ιάπωνες δεν μπορούν να συνεννοηθούν
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εύκολα με αυτούς, με αποτέλεσμα να μην νιώθουν άνετα και οι ίδιοι. Η αφοσίωση στην 

επιτυχία της κοινοπραξίας ( που γίνεται διαφορετικά αντιληπτή από το κάθε μέλος ) 

θυσιάζεται, τελικά, στην εύκολη διατήρηση του status quo. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι 

ενώ υπάρχει καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα που το 

καταλαβαίνει μόνο η μία πλευρά, ενώ ο ανταγωνισμός προχωράει με γρήγορα βήματα.

Η προηγούμενη περίπτωση μπορεί να μην φαίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη για καμία από 

τις δύο εταιρείες, και πραγματικά υπάρχει ακόμη χρόνος για διορθωτικές ενέργειες. Η 

περίπτωση που αναφέρουν οι Littler και Leverick (1995) και ακολουθεί, είναι πιο σοβαρή.

Η Comtel και η ΑΤΝ ( και οι δύο εταιρείες έχουν έδρα στις Η.Π.Α. ) συνεργάστηκαν 

για τρία χρόνια για το προϊόν X. Η Comtel επιδίωκε τη συνεργασία με την ΑΤΝ γιατί η ΑΤΝ 

ήταν η μόνη με την κατάλληλη τεχνολογία για την ανάπτυξη του προϊόντος X και δεν 

συνεργαζόταν με κάποιον ανταγωνιστή της. Τελικά το προϊόν X είχε σοβαρές καθυστερήσεις 

στην παραγωγή του. Η Comtel ρίχνει μεγάλο μέρος της ευθύνης στην ΑΤΝ, λέγοντας 

χαρακτηριστικά:

Η ΑΤΝ δεν ήταν όσο δίκαια μπορούσε να είναι. Δεν καταλάβαιναν τι είχαν να 
αντιμετωπίσουν και δεν ήταν προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις στα 
πρώτα στάδια της παραγωγής.

Η Comtel ένιωθε ότι η ΑΤΝ είχε το επάνω χέρι στην σχέση τους, αφού η Comtel δεν 

μπορούσε να βρει καμία άλλη εναλλακτική λύση. Για αυτό το λόγο, ο διευθυντής της Comtel 

προσπαθούσε να κρατήσει την ΑΤΝ από το να αποσυρθεί.

Από την πλευρά της ΑΤΝ, το επάνω χέρι το είχε η Comtel. Η στρατηγική σημασία της 

συμμαχίας με την Comtel ήταν τόσο σημαντική για την ΑΤΝ, ώστε υπήρχαν αμφιβολίες για 

την συνεχιζόμενη χρηματοδότηση τουλάχιστον ενός τμήματος της ΑΤΝ αν διακοπτόταν η 

συνεργασία. Όπως το έθεσε ένα στέλεχος της ΑΤΝ “θέλαμε απεγνωσμένα αυτή τη δουλειά”.

Η Comtel, τελικά, βρήκε στην ΑΤΝ έναν δύστροπο εταίρο. Η Comtel θεωρεί τον 

εαυτό της “market driven” και “ευέλικτη”. Η ΑΤΝ της φαίνεται “τεχνολογικά 

προσανατολισμένη”, “άκαμπτη” και “πολύ τυπική”. Οι συνεννοήσεις με την ΑΤΝ φάνηκαν 

στην Comtel “ φοβερά επώδυνες” καθώς το προσωπικό της ΑΤΝ φαινόταν να είναι σταθερά 

προσηλωμένο στις τυπικές διαδικασίες και να συμβουλεύεται τους δικηγόρους της σε κάθε 

συνεννόηση. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι διαφορές στην εταιρική κουλτούρα και 

τρόπο λειτουργίας ανάμεσα στις δύο εταιρείες καθυστέρησαν την πρόοδο σε αυτή την 

συνεργασία. Οπως και να έχει, η Comtel αντιμετώπισε αυτή την κατάσταση μαθαίνοντας να 

ζει με αυτές τις διαφορές:

-21 -



Στο τέλος πρέπει να το παραδεχτούμε. Αν η ΑΤΝ πρέπει να έχει το καθετί 
γραπτό γιατί αλλιώς φοβάται τι μπορεί να συμβεί σε κάθε άλλη περίπτωση, εμείς 
πρέπει απλώς να το αποδεχτούμε, (ανώτερο στέλεχος της Comtel)

Στο τέλος, η Comtel κατάφερε να επιτύχει αυτό που της ήταν απαραίτητο. Ωστόσο, ο 

κόπος, χρόνος και χρήμα ( σαν κόστος ευκαιρίας ) που κατέβαλε για αυτό το εγχείρημα ήταν 

δυσανάλογα μεγάλος.

Η επόμενη περίπτωση ίσως είναι και η πιο δραματική. Η Κίνα φαίνεται σαν μια χώρα 

με φοβερές ευκαιρίες για τις δυτικές επιχειρήσεις, που έχει αρκετά κοινά στοιχεία με τα γύρω 

Βαλκανικά κράτη. Ο Shenkar (1990), όμως, μπορεί να μας δείξει πως μια κοινοπραξία μπορεί 

να μην έχει αίσιο τέλος από αναπάντεχα προβλήματα.

Η Ramada Renaissance Guilin γεννήθηκε το 1984 σαν μια κοινοπραξία ανάμεσα στην 

China Trade Omni-Development Center ( CTODC ) με έδρα την Αυστραλία και την China 

Youth Travel Service (CYTS ), υποκατάστημα στην Guilin. H Ramada Renaissance Guilin 

περηφανευόταν για την “τέλεια τοποθεσία” της για το υπερπολυτελές ξενοδοχείο της. Τρία 

χρόνια αργότερα, με το ξενοδοχείο να υποφέρει από σοβαρά προβλήματα από τη στιγμή που 

άνοιξε ( νωρίς το 1987 ), ο αυστραλός επενδυτής Tony Fung ανακοίνωσε: ‘Έχτισα το 

ξενοδοχείο στο λάθος μέρος και με τους λάθος εταίρους”. Κατηγορούσε τους εταίρους του 

πως υπονόμευαν την επιχείρηση.

Η υπόθεση Ramada Renaissance Guilin απεικονίζει πολλά από τα προβλήματα που 

υπάρχουν με τις κοινοπραξίες, και όχι μόνο στην Κίνα: ένα αμφιλεγόμενο συμβόλαιο οδήγησε 

σε μια αντιπαράθεση σε σχέση με την ευθύνη για την πληρωμή των λογαριασμών του 

ηλεκτρικού, με αποτέλεσμα την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της μη πληρωμής των 

λογαριασμών η έλλειψη εργασιακής ηθικής οδήγησε σε συχνές κλοπές και υπερβολικά 

χαλαρές συνθήκες εργασίας τέλος, ο νεποτισμός επηρέασε και το τοπικό εργατικό δυναμικό. 

Όταν ένας υπάλληλος του ξενοδοχείου, που ήταν ο γιος ενός ισχυρού αξιωματούχου στην 

υπηρεσία ύδρευσης, πιάστηκε να κλέβει, η παροχή νερού διακόπηκε σαν αντίποινα από τον 

πατέρα του δράστη. Τον Μάιο του 1988 η Ramada International τερμάτισε το συμβόλαιο 

διοίκησης (management contract ) που είχε με το ξενοδοχείο. Περίπου τον ίδιο καιρό το 

υποκατάστημα της Dutch Commercial Bank του Hong Kong, ανακάλεσε το αξίας 1,2 εκ. δολ. 

δάνειο που είχε δοθεί στην κοινοπραξία. Το δάνειο τελικά πληρώθηκε από τον εγγυητή, την 

Guanxi International Trust and Investment Corporation (G1TIC), το Φεβρουάριο του 1989, η 

οποία τελικά και θα λάβει στην κατοχή της όλο το πάγιο ενεργητικό και διαθέσιμα της 

επιχείρησης αν το ξενοδοχείο δεν μπορέσει να ξεπληρώσει το δάνειο.

Από αυτά τα μικρά παραδείγματα, είναι φανερό ότι οι κοινοπραξίες, εμπεριέχουν και 

οι ίδιες τόσο κίνδυνο μέσα τους όσο και το ίδιο τους το περιβάλλον. Μια κακή επιλογή του
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εταίρου μπορεί να είναι πιο επικίνδυνη και από την επέκταση της ίδιας της εταιρείας στη νέα 

αγορά με δικό της υποκατάστημα.

2.5 Ο εταίρος και η σημασία του

Ο γάμος, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, φαίνεται σαν μια προφανής μεταφορά, 

αλλά ταυτόχρονα δείχνει και τη σημασία της μακροβιότητας για μια κοινοπραξία. Ο πιο 

σημαντικός, ίσως, παράγοντας για την επιτυχία μιας επιτυχημένης σχέσης είναι η επιλογή του 

άλλου μέλους. Στις επιχειρήσεις, η επιλογή των πιθανών εταίρων είναι μια διαδικασία αρκετά 

περίπλοκη, και σαν τέτοια πρέπει να της δίνεται η πρέπουσα σημασία κατά την διεκπεραίωση 

της. Αυτό είναι ακόμα σοβαρότερο αν η συνεργασία είναι σε μια περιοχή που ο ένας, 

τουλάχιστον, εταίρος έχει μικρή ή ελάχιστη εμπειρία. Σαν μια ελάχιστη προϋπόθεση οι 

εταίροι θα πρέπει να παρέχουν τις επιπρόσθετες δυνατότητες οι οποίες, τόσο στο 

βραχυπρόθεσμο όσο και στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θα καθιστούν την κοινοπραξία 

ανταγωνιστική. Η προσεκτική ανάλυση της αγοράς για τους ιδιαίτερους κινδύνους της αλλά 

και των εταίρων για φαινόμενα συνεργίας φαίνεται αναπόφευκτη. Φυσικά, αν τα υπεύθυνα 

άτομα για την εκλογή του εταίρου δεν έχουν μια πολύ βαθιά γνώση της αγοράς και των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτή, θα πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο από μια 

επιφανειακή έρευνα (Geringer, 1988).

Κάθε περίπτωση αναζήτησης εταίρου ίσως είναι και μοναδική. Αυτό γιατί είναι πολύ 

δύσκολο να βρεθεί μια διαδικασία που θα εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, δηλαδή 

αντιμετωπίζουμε ένα μη-δομημένο πρόβλημα. Υπάρχουν, βέβαια, οι γενικοί τομείς όπως τα 

ειδικά χαρακτηριστικά του κλάδου, η ανταγωνιστικότητα της εταιρείας και οι αναμενόμενες 

απαιτήσεις σε πόρους της κοινοπραξία αλλά είναι μόνο ενδεικτικοί της έκτασης του 

προβλήματος. Η πρώτη σκέψη, αυτή της επιλογής κάποιου διανομέα, προμηθευτή ή πελάτη ( 

ή γενικότερα μιας επιχείρησης με την οποία υπάρχει ήδη μια κάποιας μορφής συνεργασία ) 

ίσως να μην είναι και η καλύτερη δυνατή. Ναι μεν δεν υπάρχει ο αρχικός φόβος της 

συνεργασίας με μια άγνωστη επιχείρηση, ωστόσο η αφοσίωση, η ποιότητα της μακροχρόνιας 

στενής σχέσης που πρόκειται να δημιουργηθεί και οι δυνατότητες του εταίρου εξακολουθούν 

να είναι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να εξετασθούν προσεκτικά.

Ο καλύτερος, συνήθως, τρόπος είναι μια μεθοδική έρευνα για τα συγκεκριμένα σημεία 

που θα πρέπει να δοθεί βάρος, και η αξιολόγηση των υποψηφίων εταίρων σε σχέση με αυτά. 

Είναι μια διαδικασία που φαίνεται να κοστίζει υπερβολικά σε απόλυτα νούμερα, τόσο σε 

κεφάλαιο όσο και σε ανθρωποώρες. Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα εμπλακούν σε μια τέτοια
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διαδικασία θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε προετοιμασμένες αλλά και με προσγειωμένες, στην 

πραγματικότητα, απαιτήσεις (Geringer, 1988).

2.6 Ο εταίρος σε μια κοινοπραξία

Μια εταιρεία, αφού έχει διαπιστώσει ότι είναι ανάγκη να δημιουργήσει μια 

κοινοπραξία ή στρατηγική συμμαχία γενικότερα, θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσει τους 

παράγοντες που απαιτούνται για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Στην πλειοψηφία των 

εταιρειών, η λύση δίνεται με ένα γρήγορο και αρκετά εύκολο τρόπο: δοκιμάζοντας μια ήδη 

γνωστή εταιρεία (π.χ. ο αντιπρόσωπος στο εξωτερικό ), και μαθαίνοντας κατά τη διάρκεια της 

εξέλιξης της συμμαχίας τα υπέρ και τα κατά. Η εργασία αυτή θα προσπαθήσει να βελτιώσει 

αυτή τη διαδικασία προσδιορίζοντας τους κύριους άξονες του προβλήματος, βοηθώντας έτσι 

τις επιχειρήσεις στις προσπάθειες τους να μην επιλέξουν έναν αδιάφορο εταίρο.

Μια καλή επιλογή ενός συμμάχου έχει τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά (Hill 1994, 

Brouthers, Brouthers και Wilkinson, 1995) :

♦ Πρώτα από όλα, ο σωστά επιλεγμένος εταίρος θα βοηθήσει την εταιρεία να επιτύχει 

τους στρατηγικούς της στόχους, όπως η πρόσβαση στην αγορά, ο επιμερισμός του κόστους ή 

του κινδύνου ή η απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι οι 

εταιρείες που πρόκειται να επιχειρήσουν μια κοινοπραξία θα πρέπει να έχουν 

συμπληρωματικές ικανότητες.

♦ Ένα δεύτερο, αλλά εξ’ ίσου σημαντικό στοιχείο είναι το ότι ο ένας εταίρος δεν θα 

προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τη συμμαχία για ιδιοτελείς σκοπούς που τελικά θα αποβούν σε 

βάρος της ίδιας της συμμαχίας. Οταν μια κοινοπραξία δημιουργείται για να εκμεταλλευτεί 

διαφορετικά στρατηγικά πλεονεκτήματα ανάμεσα σε επιχειρήσεις, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος 

ότι ο ένας εταίρος θα αποκτήσει τη γνώση που χρειάζεται κατά τη διάρκεια του σχηματισμού 

της συμμαχίας (Beamish, 1995). Αν αυτό συμβεί, η ίδια η κοινοπραξία θα διατρέχει κίνδυνο 

διάλυσης της, αφού ο ένας εταίρος τουλάχιστον θα έχει επιτύχει το σκοπό του (Brouthers, 

Brouthers και Wilkinson, 1995). Ένας καλός τρόπος για την αποφυγή αυτού του κινδύνου 

είναι η εταιρεία-γονέας να αλλάξει τον προσανατολισμό του κριτηρίου της από απόκτηση του 

συγκεκριμένου πλεονεκτήματος σε πρόσβαση στο συγκεκριμένο πλεονέκτημα.

♦ Ο κίνδυνος που υπάρχει σε κάθε επενδυτική δραστηριότητα πολλές φορές είναι 

πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που είναι διατεθειμένη να υποστεί κάθε εταιρεία ξεχωριστά. Με 

το να σχηματιστεί μια συμμαχία μειώνεται ο γενικός κίνδυνος. Η κατανομή όμως του 

κινδύνου πρέπει να είναι ανάλογη της επένδυσης της κάθε εταιρείας, αλλιώς δεν θα υπάρχει
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πια ισορροπία και η ίδια η συμμαχία θα είναι σε κίνδυνο (Brouthers, Brouthers και Wilkinson, 

1995).

♦ Τέλος, οι εταιρείες που θα προσπαθήσουν να έρθουν σε μια συνεννόηση θα πρέπει 

να έχουν συμβατές μεταξύ τους εταιρικές κουλτούρες αλλά και ιδέες για την ίδια τη συμμαχία 

(Brouthers, Brouthers και Wilkinson, 1995).

Έχοντας σαν προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κανένα σοβαρό πρόβλημα στα τρία 

τελευταία χαρακτηριστικά (που βέβαια είναι περισσότερο θέμα των ίδιων των ικανοτήτων των 

στελεχών των εταιρειών που πρόκειται να λάβουν μέρος στην κοινοπραξία), το κύριο 

ερώτημα που φαίνεται να εμφανίζεται είναι πώς μπορεί να γίνει μια ταξινόμηση των 

χαρακτηριστικών που αναζητούνται σε μια κοινοπραξία;

ΝΕΑ μονάδα πλαστικών, η οποία θα έχει τη μορφή κοινοπραξίας και στην 
οποία θα συμμετέχει η Α.Γ. Πετζετάκις ΑΕ, αναμένεται να λειτουργήσει τις αρχές του 
1997 στη Ρουμανία, στο πλαίσιο της πολιτικής της ελληνικής βιομηχανίας για άνοιγμα 
στις βαλκανικές χώρες. Στην κοινοπρακτική μονάδα θα συμμετέχουν, εκτός από την 
ελληνική εταιρεία η οποία διευθύνεται από τον κ. Γεώργιο Πετζετάκι, η μεγαλύτερη 
ρουμανική πετροχημική εταιρεία που ονομάζεται Olchim SA και η εταιρεία Rada 
Trading and Maritime Service ltd, η οποία ασχολείται με τον τομέα των 
πετρελαιοειδών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγωγική δυνατότητα της μονάδας 
ανέρχεται σε 8.000 τόνους σωλήνων από PVC και πολυαιθυλένιο ετησίως. Η 
ρουμανική πετροχημική εταιρεία έχει ήδη εισαχθεί στο χρηματιστήριο Βουκουρεστίου.
(Το Βήμα)

Στην περίπτωση της Α.Γ. Πετζετάκις ΑΕ η κατάσταση φαίνεται ξεκάθαρη. Η ελληνική 

εταιρεία έχει αδιαμφισβήτητη τεχνογνωσία στην παραγωγική διαδικασία, ενώ οι ρουμανικές 

φαίνεται να έχουν το κατάλληλο δίκτυο πωλήσεων (Rada Trading and Maritime Service ltd) 

και άφθονη πρώτη ύλη (Olchim SA). Αιτιολογώντας αυτή την επιχειρηματική απόφαση εκ 

του ασφαλούς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτοί είναι οι τομείς όπου 

αλληλοσυμπληρώνονται αυτές οι επιχειρήσεις και για αυτούς ακριβώς τους λόγους 

σχηματίζουν αυτή τη στρατηγική συμμαχία. Ομως είναι σημαντικά ευκολότερο να αιτιολογείς 

μια εκλογή από το να αποφασίζεις ο ίδιος χωρίς ένα σημείο αναφοράς. Αυτός είναι και ο 

λόγος που χρειαζόμαστε και μια πιο συστηματική αιτιολόγηση των κριτηρίων επιλογής 

εταίρου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα είδη των κριτηρίων που 

θεωρούνται διεθνώς αποδεκτά, να παραθέσει μια ικανοποιητική ανάλυση τους αλλά και να 

κάνει μια προσπάθεια σύνδεσης τους με την βαλκανική πραγματικότητα μέσω επιπρόσθετων 

στοιχείων τόσο των τελευταίων εξελίξεων όσο και μέσω πρωτογενούς έρευνας σε ελληνικές 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη προσχωρήσει σε μια κοινοπραξία στο βαλκανικό χώρο.

Στη διεθνή βιβλιογραφία τα κριτήρια που συνήθως εξετάζονται σε περίπτωση 

επιλογής ενός εταίρου είναι ( Geringer 1991, Kumar 1995):

• Νομοθετικοί περιορισμοί

• Ευκολία ανεύρεσης κεφαλαιουχικών πόρων

• Κίνητρα για επιλογή τοπικού εταίρου

• Έμπειρο διοικητικό προσωπικό

• Έμπειρο εργατικό προσωπικό

• Τοποθεσία ανέγερσης εγκαταστάσεων

• Μοναδιαίο κόστος προϊόντος

• Ειδική γνώση (πατέντες κ.λ.π.)

• Εμπορικά σήματα ή όνομα στην αγορά

• Ικανότητα γρήγορης διείσδυσης

• Μεγάλο εύρος προϊόντων

• Πωλήσεις στην κυβέρνηση

• Τοπική ή εθνική εικόνα της κοινοπραξίας

• Ικανότητα στο Marketing και τη διανομή

• Υπηρεσίες μετά την πώληση

Στη συνέχεια, θα αναλυθούν οι κατηγορίες αυτές. Θα παρουσιασθεί η θεωρητική 

πλευρά, θα παρατεθούν παραδείγματα ( από το βαλκανικό χώρο όπου είναι δυνατόν ) για τα 

περισσότερα κριτήρια, ενώ θα αναλυθεί και η θεωρητική σημασία του κάθε κριτηρίου.

3.1 Νομοθετικοί Περιορισμοί

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε η PepsiCo στην προσπάθεια της να διεισδύσει 
στη Σοβιετική Ένωση ήταν πολλές. Κατ’ αρχήν η κυβέρνηση έθετε σαν απαραίτητη 
προϋπόθεση τη δημιουργία κοινοπραξίας (joint venture) με μια τοπική επιχείρηση... .
(Case Study, International Business)
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Κάτω από τον γενικό όρο “Νομοθετικοί Περιορισμοί” συνήθως υπάρχει η 

συγκεκριμένη κυβερνητική πολιτική για το καθεστώς των ξένων επενδύσεων στην κάθε χώρα. 

Κλασσικό παράδειγμα τέτοιας πολιτικής οι χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ, όπου κατά 

γενικό κανόνα η επενδύουσα επιχείρηση οπωσδήποτε έπρεπε να επιλέξει έναν τοπικό εταίρο, 

συνήθως κρατικό.

Βέβαια, αν η νομοθεσία μιας χώρας είναι αρκετά δεσμευτική σε αυτό το θέμα, 

συνήθως δεν είναι τόσο δεσμευτική στην καθ’ εαυτή ταυτότητα του εταίρου, αλλά συνήθως οι 

πιθανοί υποψήφιοι είναι ελάχιστοι. Αν η εταιρεία δεν μπορέσει να εντοπίσει μια τοπική 

επιχείρηση που να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της, ίσως προτείνει στο ίδιο το κράτος 

να συμμετάσχει στην κοινοπραξία (αν φυσικά δεν το έχει ζητήσει η ίδια η κυβέρνηση 

νωρίτερα). Οι κοινοπραξίες μεταξύ ιδιωτικής εταιρείας και του δημοσίου είναι κάτι πολύ 

συνηθισμένο στη βιομηχανία του πετρελαίου.

Είναι σημαντικό, όμως, να αναφερθούν οι γενικοί κίνδυνοι αυτών των κοινοπραξιών. 

Ο πιο σημαντικός κίνδυνος είναι η σταθερότητα της ίδιας της κυβέρνησης. Σε μια περίπτωση 

κυβερνητικής αστάθειας, όπως συμβαίνει το 1997 π.χ. στην Αλβανία, που η προηγούμενη 

κυβέρνηση μπορεί πολύ γρήγορα να αντικατασταθεί από μία νεότερη η εταιρεία μπορεί να 

αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα εξελίξεων. Για παράδειγμα, η κοινοπραξία μπορεί, λόγω της 

σχέσης της με την προηγούμενη κυβέρνηση, να θεωρηθεί από την καινούργια ως λιγότερο 

σημαντική, με αντίκτυπο στις υποχρεώσεις του δημοσίου ως προς αυτή. Φυσικά, οι 

επιπτώσεις μπορούν να φτάσουν στην κατάσχεση των περιουσιακών της στοιχείων και στο 

τέλος των λειτουργιών της. Βέβαια, αν ο εταίρος έχει ικανές νομικές δεξιότητες και 

ενσωματωθούν όροι που προβλέπουν αρκετές περιπτώσεις πολιτικού κινδύνου και η τοπική 

κυβέρνηση είναι αρκετά σταθερή, τότε αυτού του είδους οι κοινοπραξίες μπορεί να γίνουν 

αρκετά επικερδείς. Αυτό γιατί, εκτός των άλλων, η κυβέρνηση συνήθως λειτουργεί σαν 

σιωπηλός εταίρος ενώ υπάρχει σοβαρή περίπτωση να χρησιμοποιήσει τη θέση της για να 

προστατεύσει την επένδυση της - όπως με το να εισάγει εμπόδια για τον ανταγωνισμό.

Η πολιτική αυτή, όμως, εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις όπου η κυβέρνηση μιας 

χώρας ελέγχει η ίδια τους πόρους τους οποίους έχει αποφασίσει να εκμεταλλευτεί. Τότε 

συνήθως αποφασίζεται να ζητηθεί η βοήθεια μιας εταιρείας του εξωτερικού με αποδεδειγμένη 

εμπειρία στην εκμετάλλευση αυτού του πόρου. Για παράδειγμα, πολλές χώρες με αποθέματα 

πετρελαίου στη γεωγραφική περιοχή τους χρησιμοποιούν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες του 

χώρου για την ανακάλυψη και αξιοποίηση συγκεκριμένων κοιτασμάτων. Τα κοιτάσματα είναι 

ιδιοκτησία των εθνικών κυβερνήσεων και η πρόσβαση σε αυτά είναι ελεγχόμενη από αυτές, 

αλλά οι ίδιες συνήθως δεν έχουν την απαραίτητη γεωτρητική τεχνογνωσία αλλά και τις
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διοικητικές ικανότητες για τη συνέχιση των εργασιών. Από την άλλη, οι διεθνείς εταιρείες του 

χώρου έχουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία, αλλά δεν έχουν τα απαραίτητα 

δικαιώματα. Το αποτέλεσμα αυτής της ανισοκατανομής είναι, συνήθως, μια κοινοπραξία στην 

οποία η κυβέρνηση δίνει τα δικαιώματα και οι εταιρείες την τεχνογνωσία και το κεφάλαιο 

(Griffin KaiPustay, 1996).

Στην πρώην Σοβιετική Ένωση, οι νομοθετικοί περιορισμοί είχαν και μια ακόμη 

διάσταση. Το απαραίτητο νομικό υπόβαθρο που θα βοηθούσε τις μετατροπές νομισμάτων, τη 

λογιστική αξιολόγηση των διαφόρων πόρων που θα συνεισφέρονται σε μια κοινοπραξία, την 

τιμολόγηση των συντελεστών παραγωγής, και τελικών προϊόντων και το νομικό πλαίσιο για 

τις εργασιακές σχέσεις απλά δεν υπήρχε σε μια χρήσιμη μορφή για τις δυτικές επιχειρήσεις 

(Nigh και Smith, 1989). Η κατάσταση αυτή είναι άλλο ένα άξιο προσοχής σημείο, γιατί η 

ύπαρξη νομοθετικών περιορισμών για τις ξένες επενδύσεις σε μια χώρα μπορεί, όπως 

συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, να είναι μια πολύ καλή ένδειξη και της ανάπτυξης του 

νομικού πλαισίου για τις ξένες εταιρείες γενικότερα, που πιθανόν να μην είναι αρκετά 

εξελιγμένο. Η προσπάθεια μιας χώρας να προστατέψει τα συμφέροντα της, όπως αυτή τα 

αναγνωρίζει, μπορεί να είναι αξιέπαινη, αλλά ένα νομικό πλαίσιο που δεν έχει φτάσει ακόμη 

στην τελική του μορφή είναι αδιαφανές και στην τελική μορφή των κινδύνων που μπορεί να 

ελλοχεύουν.

3.2 Ευκολία ανεύρεσης κεφαλαιουχικών πόρων

Έργο ύψους 9,5 δις. δρχ. ανέλαβαν δύο εταιρείες σε συνεργασία με τρεις 
ελληνικές τράπεζες. Οι τεχνικές εταιρείες Αβαξ και Ελληνική Τεχνοδομική ανέλαβαν 
την κατασκευή και λειτουργία ενός σταθμού μεταφόρτωσης καυσίμων στη Μολδαβία, 
κάτι που αποτελεί το πρώτο μεγάλης κλίμακας έργο που αναλαμβάνουν ελληνικές 
κατασκευαστικές στο εξωτερικό. Στο εγχείρημα αυτό συμμετέχουν και τρεις ελληνικές 
τράπεζες, η Εθνική, η Εμπορική και η Γενική, οι οποίες δανειοδοτούν το έργο. Η 
κατασκευή και λειτουργία του τέρμιναλ έχει αναληφθεί από κοινοπραξία, η οποία 
εκτός από τις δύο ελληνικές εταιρείες έχει και άλλους ισχυρούς πόλους. Μέλος της 
κοινοπραξίας είναι η κρατική εταιρεία πετρελαίων της Μολδαβίας (Tirex-Petrol) με 
συμμετοχή 41%, αλλά και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως (EBRD) με 20%.
Η παρουσία της EBRD αποτελεί, κατά τους συντελεστές, απόδειξη της σημασίας που 
αποδίδεται στην προσπάθεια. Οι τρεις αυτές πλευρές ανέλαβαν με σύμβαση 
παραχώρησης για 25 χρόνια την κατασκευή και λειτουργία του τέρμιναλ, του οποίου ο 
προϋπολογισμός είναι 9,5 δις. δραχμές. Οι τρεις ελληνικές τράπεζες χρηματοδοτούν 
την κοινοπραξία με 2,250 δις. δραχμές, ενώ τα ίδια κεφάλαια που θα καταβάλουν οι 
δύο ελληνικές τεχνικές εταιρείες είναι περί το 1,2 δις. δραχμές. (Το Βήμα 2/2/97)

Ένας πολύ συνηθισμένος λόγος για την αναζήτηση εταίρου για μια καινούργια 

κοινοπραξία είναι και ο καταμερισμός μεταξύ των εταίρων του κόστους της επένδυσης. Αυτό 

όχι μόνο για το κόστος του κεφαλαίου, αλλά κυρίως για το ότι η είσοδος σε μια νέα αγορά
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υπόκειται πάντα σε κάποιο κίνδυνο και φυσικά όσο μεγαλύτερη είναι η επένδυση αυξάνεται 

αναλογικά και ο κίνδυνος (Root, 1987). Ακόμη, η επίδραση μιας απόφασης για μια επένδυση 

είναι μακροχρόνια - η ίδια η εταιρεία χάνει κάποια ελευθερία δράσης που θα είχε αν δεν 

προσηλωνόταν σε αυτή την επένδυση. Επιπλέον, επειδή η ανάγκη για νέα κεφάλαια 

οπωσδήποτε έχει σχέση και με τις προβλεπόμενες μελλοντικές πωλήσεις της κοινοπραξίας, 

μια απόφαση επένδυσης που προβλέπεται να διαρκέσει π.χ. δέκα χρόνια ( μέχρι η κοινοπραξία 

να πετύχει τους στόχους της ) αυτόματα προϋποθέτει και μια δεκαετή πρόβλεψη πωλήσεων. 

Οπωσδήποτε, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν και την αβεβαιότητα που φαίνεται να κυριαρχεί στις 

σημερινές συνθήκες, η επιχειρησιακή ευελιξία που προσφέρει η δυνατότητα καταμερισμού 

του κεφαλαίου είναι από τις πιο σημαντικές.

Από την άλλη, αν η έδρα του εταίρου είναι σε άλλη χώρα, υπάρχουν αρκετές 

δυσκολίες στην ίδια την αποτίμηση των πόρων του. Αυτό γιατί υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στα λογιστικά συστήματα από χώρα σε χώρα. Το δεδομένο σε αυτή την περίπτωση 

είναι ότι οι αξιολογήσεις θα χρειαστούν σημαντικό χρόνο και κόπο (Lynch, 1990).

Αν αφήσουμε όμως τα τεχνικά προβλήματα, τότε αν τα αρχικά κεφάλαια και οι 

αναμενόμενες απολαβές της κοινοπραξίας είναι μοιρασμένα ισόποσα στις εταιρείες-γονείς, η 

αναζήτηση εταίρου για καταμερισμό του κόστους είναι σίγουρο ότι δεν κρύβει δυσάρεστες 

εκπλήξεις. Υπάρχει η άποψη -και πολλές φορές λαμβάνεται σαν δεδομένο- ότι οι εταίροι θα 

αποκτήσουν το μερίδιο που οι ίδιοι επιθυμούν. Αυτό όμως δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τις 

διαπραγματεύσεις, που πάντα υπάρχουν πριν από μια υπογραφή συμβολαίων. Είναι 

αναμενόμενο ότι το αποτέλεσμα μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας θα είναι ικανοποιητικό 

μόνο αν οι συνεισφορές και τα αναμενόμενα οφέλη είναι σε ισορροπία (Mjoen και Tallman, 

1994). Από την άλλη όμως, σε περίπτωση όπου ο ένας εταίρος έχει επενδύσει μεγαλύτερα 

ποσά, ceteris paribus, συνήθως ο ίδιος έχει αρκετά μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ που 

μπορεί να εκμεταλλευτεί - περισσότερες μετοχές που σημαίνουν αυτόματα περισσότερες 

ψήφους αλλά και υψηλότερα μερίσματα (Pan, 1996).

Η κατανομή, όμως, του αρχικού κεφαλαίου, συμπεραίνουν οι Mjoen και Tallman 

(1994) και αν αυτό θα είναι σε κυρίαρχο ποσοστό φαίνεται να μην είναι ιδιαίτερα σημαντική 

ενώ θεωρούν πλέον σημαντικότερο να προστατεύονται τα βασικά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα που συνεισφέρουν οι επιχειρήσεις-γονείς.

Στην πλειοψηφία των διεθνών περιπτώσεων, όμως, η κοινοπραξία θα δημιουργηθεί 

από μία εταιρεία μιας χώρας η οποία εξαγοράζει μέρος μιας εταιρείας της άλλης χώρας. Αυτή 

η κατάσταση είναι πραγματικότητα σήμερα στις χώρες των Βαλκανίων όπου παρατηρείται μια 

πραγματική δίψα για κεφάλαιο. Φυσικά μπορεί να καλυφτεί από τραπεζική δανειοδότηση με
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κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital) (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1994). 

Ωστόσο, για μια τοπική εταιρεία, ένας νέος εταίρος από το εξωτερικό (που εξασφαλίζει την 

είσοδο του στην νέα αγορά με ένα λογικό κόστος) με κεφάλαια σε ένα τοπικά ισχυρό νόμισμα 

(δραχμή) ίσως τελικά να είναι και η μοναδική προοπτική χρηματοδότησης (λόγω των 

γνωστών οικονομικών προβλημάτων που μαστίζουν τις πρώην ανατολικές οικονομίες). Μια 

προοπτική οπωσδήποτε αρκετά φθηνότερη από το συνηθισμένο τραπεζικό δανεισμό.

3.3 Κίνητρα για επιλογή τοπικού εταίρου

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η εταιρεία που έχει σκοπό να εισέλθει σε μια 

καινούργια αγορά έχει έτοιμα σχέδια που μέσα σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται κανένας 

εταίρος. Ωστόσο, μια προσεκτική εξέταση του νομικού καθεστώτος που διέπει την αγορά 

στην καινούργια χώρα αποκαλύπτει ότι υπάρχουν σημαντικά κίνητρα (φορολογικά, 

επιδοτήσεις κλπ.) για την επιλογή μιας υφιστάμενης τοπικής επιχείρησης σαν εταίρο. Ακόμη 

μπορεί μια επιχείρηση αν δεν είναι εξ’ολοκλήρου τοπική να απολαμβάνει ορισμένα προνόμια 

ή φορολογικές ελαφρύνσεις που είναι σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα.

Οι περισσότερες βαλκανικές χώρες, μετά την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, 

ξεκίνησαν μια μεγάλη προσπάθεια ανεύρεσης κεφαλαίων που θα τις βοηθούσαν να 

ανορθώσουν τις σχεδόν κατεστραμμένες τους οικονομίες. Η βασική πηγή νέων κεφαλαίων 

ήταν ( και εξακολουθεί να είναι) οι δυτικές χώρες. Ωστόσο, μια απλή μελέτη της κατάστασης 

των ανατολικών χωρών δείχνει ότι είναι περιοχές με υψηλό πολιτικό κίνδυνο, ελάχιστα 

ανεπτυγμένη ελεύθερη αγορά, κακές εγκαταστάσεις υποδομής (δρόμοι, επικοινωνίες κ.α.) και 

πολλές άλλες ελλείψεις. Φυσικά, αυτό δεν ήταν κάτι νέο και για τις ίδιες τις κυβερνήσεις 

αυτών των χωρών. Οι ελλείψεις αυτές ουσιαστικά σημαίνουν αυξημένο κόστος επένδυσης, 

αλλά και χαμηλή κερδοφορία των επιχειρήσεων - αν όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες που 

επηρεάζουν το κόστος και την κερδοφορία είναι αντίστοιχοι άλλων χωρών.

Η πρώτη ενέργεια των κυβερνήσεων ήταν λοιπόν να μειώσουν αυτό το κόστος, με τη 

βοήθεια νομοθετικών ρυθμίσεων που θα βελτίωναν αυτές τις συνθήκες για τους ξένους 

επενδυτές. Μια τέτοια μέθοδος είναι να έχουν οι ξένες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να 

πολλαπλασιάζουν την αγοραστική δύναμη του αρχικού τους κεφαλαίου με κάποιες 

διευκολύνσεις της κυβέρνησης ( λόγω και της ανάγκης των κυβερνήσεων σε συνάλλαγμα ), 

ενώ είναι δυνατόν να μην είναι και ιδιαίτερα σχολαστική η διαδικασία δανειοδότησης των 

ξένων επιχειρήσεων από κρατικούς οργανισμούς -δηλαδή η αύξηση της δανειοληπτικής τους 

ικανότητας- πάντα με την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια θα επενδύονταν στην χώρα, π.χ. σε 

μια τοπική κοινοπραξία. (Μακεδονία/Θεσσαλονίκη 13/3/96).
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Η κερδοφορία των επιχειρήσεων σε αυτές τις χώρες επίσης είναι κάτι που απασχολεί 

ιδιαίτερα τον υποψήφιο επενδυτή. Οι κυβερνήσεις των χωρών το έχουν αυτό φυσικά υπ’όψιν 

τους, αλλά δεν μπορούν και να ορίσουν παράνομη την επιχειρηματική αποτυχία. Αυτό που 

μπορούν να κάνουν, και συμβαίνει σε αρκετές χώρες, είναι να ρυθμίσουν νομοθετικά ( και 

ευνοϊκά ) τη φορολογία ξένων επιχειρήσεων που θα έχουν μακροχρόνια προοπτική στην 

τοπική αγορά. Οι κοινοπραξίες, αφού σε αυτές μετέχουν και τοπικοί εταίροι, φαίνεται να είναι 

η ιδανική περίπτωση σαν αποδέκτης τέτοιων ρυθμίσεων. Φυσικά, πολλές φορές δεν 

παραλείπονται και ρυθμίσεις για τον επαναπατρισμό των κερδών.

Χαρακτηριστική περίπτωση η Ρουμανία, όπου “την ελπίδα ότι οι Έλληνες 

επιχειρηματίες θα συμμετάσχουν στη δημιουργία διαφόρων ελληνορουμανικών μικτών 

επιχειρήσεων στη Ρουμανία, εξέφρασε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Βιομηχανίας, της 

χώρας αυτής Τράιαν Μπρινζάρου”. Τόνισε μάλιστα, πως “το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο 

στη Ρουμανία είναι τέτοιο που δελεάζει τους υποψήφιους επενδυτές. Έχουμε έναν καινούργιο 

νόμο που προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα και διευκολύνσεις σε αυτούς που επενδύουν 

περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολλάρια, αφού κατά τα πρώτα 7 χρόνια δεν πληρώνουν 

φόρο και μπορούν να φέρνουν από το εξωτερικό εξοπλισμό και πρώτη ύλη χωρίς δασμούς” 

(Μακεδονία/Θεσσαλονίκη, 16/3/1996).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη, έχοντας υπ’ όψιν της λόγους παγκόσμιας 

ανταγωνιστικότητας, τόσο σε τομείς ώριμους (π.χ. βαριά βιομηχανία) όσο και σε ακόμη -ή 

συνεχώς- αναπτυσσόμενους όπως η πληροφορική κλπ. προωθεί στρατηγικές διεθνούς 

συνεργασίας και στρατηγικών συμμαχιών. Θεσμικά πλεονεκτήματα σε συμφωνίες 

συνεργασίας αλλά και κοινοπραξιών έχουν θεσμοθετηθεί με το μηχανισμό του Single 

European Act και αρκετές ακόμη πρωτοβουλίες1 (Millington, 1995). Το σημαντικότερο 

πρόγραμμα είναι το PHARE/JOP, το οποίο χρηματοδοτεί κυρίως μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη για τη δημιουργία κοινοπραξιών με 

εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αυτόματα μεταφράζεται σε σημαντικά αυξημένες 

ευκαιρίες επενδύσεως. (Bank Austria, 1996) Ωστόσο, η χρησιμοποίηση ενός τέτοιου 

προγράμματος δεν θα πρέπει να θεωρηθεί πανάκεια και η επιτυχημένη πορεία στην αγορά 

εξασφαλισμένη, από την άποψη ότι υπάρχουν αρκετές ασφαλιστικές δικλείδες για τον 

περιορισμό χρησιμοποίησης του σαν όπλο εναντίον του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός σε 

αυτή την περίπτωση προέρχεται από τις εταιρείες γονείς. Είναι φυσικό, όσο το

1 Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι το European Strategic Programme for Research and Development in 
Information Technology (ESPRIT), το Basic Research in Industries Technologies for Europe programme
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επιχειρηματικό τους τέκνο παρουσιάζει ικανοποιητικά αποτελέσματα να αφήνεται ελεύθερο. 

Αν μια τέτοια κοινοπραξία φανεί σε κάποια μητρική εταιρεία ότι απλά έχει δεσμεύσει ένα 

μερίδιο της αγοράς για σκοπούς άλλους από αυτούς της ίδρυσης της, είναι φυσικό να βρεθεί 

να αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από την ίδια τη μητρική εταιρεία - οι νόμοι της αγοράς είναι 

σκληροί και τίποτε δεν θα πρέπει να λαμβάνεται σαν δεδομένο.

Όμως αν κάθε χώρα αντιμετωπίζει διαφορετικά τις επενδύσεις, οι τάσεις είναι παντού 

οι ίδιες. Ο ξένος επενδυτής, ειδικά αν συνεργάζεται και με μια τοπική επιχείρηση, δεν θα 

απογοητευτεί από το νομικό πλαίσιο για τις επενδύσεις.

3.4 Έμπειρο διοικητικό προσωπικό

Το 1982 η GM έκλεισε ένα εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων στο Fremont 
της California λόγω του ότι δεν ήταν παραγωγικό. Το 1984, η Toyota συμφώνησε να 
ξανανοίξει το εργοστάσιο και να το διευθύνει μέσω μιας κοινοπραξίας, της Nummi 
(New United Motor Manufacturing, Inc.). Αν και η Nummi ελέγχεται ισοδύναμα από 
τους δύο εταίρους, η Toyota διοικεί το εργοστάσιο και παράγει αυτοκίνητα και για 
τους δύο. Η Toyota ήθελε να μάθει τι ισχύει σχετικά με την εργασία και τις προμήθειες 
στην αγορά των Η Π. Α ενώ η GM ήθελε να έχει μια άποψη από πρώτο χέρι σχετικά με 
τις ιαπωνικές τεχνικές διοίκησης. (Griffin και Pustay, 1996)

Η GM είναι φανερό ότι δεν είχε τις απαραίτητες διοικητικές γνώσεις που απαιτούνταν 

για την παραγωγική εκμετάλλευση του εργοστασίου. Η ικανότητα παραγωγής από μόνη της 

δεν μπορεί να αξιοποιηθεί αν δεν υπάρχει και η κατάλληλη διοικητική εμπειρία που είναι, 

αρκετά συχνά, ικανή να πολλαπλασιάσει την υπάρχουσα δυναμικότητα.

Οι κλασικές τεχνικές διοίκησης παραγωγής, όπως η εξισορρόπηση γραμμών 

παραγωγής αλλά και ο χρονικός προγραμματισμός (PERT/CPM) ώστε να μειώνονται οι κενοί 

χρόνοι, ο προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών ( Materials Requirements Planning - M.R.P ) 

ώστε να υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά και να μην σημειώνονται καθυστερήσεις για 

παραγγελίες, η εργονομική διάταξη των χώρων εργασίας που αυξάνει την παραγωγικότητα 

και μειώνει τα ατυχήματα, οι σύγχρονες μέθοδοι παρακολούθησης αποθεμάτων αλλά και οι 

τεχνικές εξάλειψής των (Just In Time - JIT ), αφού τα αποθέματα είναι ουσιαστικά νεκρό 

κεφάλαιο, μπορεί να φαίνονται αυτονόητο να υπάρχουν σε μια επιχείρηση, αλλά δεν είναι 

συνήθως ο κανόνας. Οι περισσότερες από αυτές τις τεχνικές δημιουργήθηκαν από τις πιέσεις 

για μεγαλύτερη παραγωγικότητα, πιέσεις που δεν υπήρχαν σε τόσο μεγάλο βαθμό σε αυτές τις 

χώρες. Η βελτίωση που παρουσιάζεται σε μια επιχείρηση με την χρησιμοποίηση τέτοιων 

μεθόδων είναι, το λιγότερο, θεαματική.

(BRITE), μια συμφωνία της EU/EFTA/Τουρκίας για την προώθηση διακρατικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή 
έρευνα και τεχνολογία (EUREKA) και το European Economic Interest Grouping (EE1G)
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Ακόμη, αυτές οι τεχνικές είναι οι λιγότερες από τις προφανείς ελλείψεις των 

ανατολικών χωρών, αφού ουσιαστικά είναι τεχνικές πολύ καλά τεκμηριωμένες στη διεθνή 

βιβλιογραφία και μαθαίνονται εύκολα. Περισσότερο σημαντικά είναι η ίδια η δυτική 

φιλοσοφία της διοίκησης, η φιλικότητα που πρέπει να δείχνεται στον πελάτη, το 

επιχειρηματικό ήθος και η κουλτούρα και φιλοσοφία της επιχείρησης. Ο δυτικός κόσμος έχει 

μάθει να περιμένει μια τέτοια συμπεριφορά από ιδιωτικές εταιρείες και όχι κάτι αντίστοιχο 

μιας δημοσιοϋπαλληλικής φιλοσοφίας και γραφειοκρατίας. Σε συναλλαγές επιχειρήσεων με 

άλλες επιχειρήσεις ή/και καταναλωτές το σύμπλεγμα αυτό είναι ένας παράγοντας που 

συντελεί σε μια καλή μακροχρόνια συνεργασία. Τέλος, σε στρατηγικές συμμαχίες, τελικά, που 

γίνονται για εκμετάλλευση συγκεκριμένων ιδιαιτεροτήτων επιχειρήσεων και η συμβολή του 

ενός εταίρου είναι η εμπειρία και οι διοικητικές γνώσεις του, ο συνδυασμός αυτών με τις 

όποιες ικανότητες του άλλου εταίρου είναι το στρατηγικό πλεονέκτημα που αναμένεται να 

φέρει την επιτυχία.

Η έλλειψη των σύγχρονων συστημάτων αλλά και φιλοσοφιών διοίκησης επικρατεί στα 

γύρω βαλκανικά κράτη, όπου η πλειοψηφία των εταιρειών εξακολουθεί να χρησιμοποιεί 

απαρχαιωμένες πρακτικές. Αυτό είναι μια απόρροια της διοικητικής φιλοσοφίας του 

προηγούμενου πολιτικού συστήματος, όπου η παραγωγικότητα δεν είχε την εξέχουσα θέση 

που της αποδίδεται στις σύγχρονες μορφές management. Έτσι, ενώ οι ίδιες οι επιχειρήσεις 

είναι, τις περισσότερες φορές, σε αρκετά καλή κατάσταση, δεν είναι δυνατόν να 

ανταγωνιστούν αντίστοιχες δυτικές και αποτελούν εύκολα θύματα του ανταγωνισμού. Οι 

ελληνικές επιχειρήσεις, από την άλλη, αν δεν έχουν οι ίδιες πρόσβαση σε σύγχρονες μορφές 

διοίκησης, είναι σαφώς πιο εύκολο για αυτές να βρουν εταίρους με τα κατάλληλα προσόντα 

που θα τις βοηθήσουν να αξιοποιήσουν το λανθάνων δυναμικό των Βαλκανικών κρατών. 

Φυσικά, η κοινοπραξία θα πρέπει να έχει την ανάλογη ελευθερία για να μπορέσει να 

εφαρμόσει τη νέα φιλοσοφία.

Η διοίκηση σε κοινοπραξίες συνήθως γίνεται με ένα διακανονισμό εξουσιοδότησης, 

που ορίζει την διοικητική αυτονομία της κοινοπραξίας. Αυτό γίνεται τόσο για να έχει η ομάδα 

διοίκησης πραγματικά την εξουσία και ισχύ που χρειάζεται για να εφαρμόσει τη στρατηγική 

που της έχει ανατεθεί, όσο και για να μπορέσει η κοινοπραξία να συνδυάσει αποτελεσματικά 

τα πλεονεκτήματα των γονέων της και να μπορέσει να αρχίσει μια διαδικασία οργανωσιακής 

μάθησης. Η ίδια η κοινοπραξία είναι ένα μέσο για την επίτευξη ενός στόχου, και όχι ο ίδιος ο 

στόχος (James, 1991). Στην περίπτωση αυτή ο στόχος είναι η αφομοίωση των νέων 

διοικητικών τεχνικών και ο ανταγωνισμός με ίσους όρους των άλλων εταιρειών του χώρου.
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Οι Cullen, Johnson και Sakano (Cullen, Johnson και Sakano, 1995) βλέπουν τη 

διάθεση έμπειρου διοικητικού προσωπικού σαν ένα ακόμη λόγο αύξησης της αφοσίωσης μιας 

εταιρείας-γονέα στην κοινοπραξία. Οσο περισσότερο και σημαντικότερο είναι το προσωπικό 

που συνεισφέρει η μητρική εταιρεία, τόσο αυξάνει και η αφοσίωση. Αυτό γιατί όχι μόνο 

αυξάνεται η ευθύνη και συνεπώς και οι ψυχολογικές πιέσεις κάνουν τους υπεύθυνους να 

αισθάνονται πιο κοντά στην κοινοπραξία, αλλά διότι οι υπεύθυνοι μπορούν να κρατηθούν στο 

πνεύμα των αρχικών δηλώσεων αφοσίωσης που τόσο δύσκολο είναι να τηρηθούν (π.χ. “Εμείς 

φέραμε τους managers σ’ αυτήν την κοινοπραξία! Φυσικά και είμαστε αφοσιωμένοι.”). Η ίδια 

η αφοσίωση είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα, ίσως, σε μια κοινοπραξία γιατί βοηθάει 

στην αποφυγή προβλημάτων συνηθισμένων σε στρατηγικές συμμαχίες όπως οι συγκρούσεις 

μεταξύ των εταίρων, που μπορούν να αποβούν καταστροφικές ακόμη και αν η ίδια η 

επιχείρηση είναι επιτυχής.

3.5 Έμπειρο εργατικό προσωπικό

Το έμπειρο εργατικό προσωπικό είναι η άλλη πλευρά του προηγούμενου κριτηρίου. Σε 

επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή αγαθών (συνήθως βιομηχανία και 

κατασκευές) είναι το mo σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όταν το κόστος των 

πρώτων υλών και ενός σφάλματος στην παραγωγική διαδικασία μπορεί να σημαίνει 

εκατομμύρια σε ζημιές, το ζητούμενο είναι η μείωση των λαθών. Ο πιο αποτελεσματικός (και 

σίγουρος) τρόπος είναι μέσω της εμπειρίας.

Το έμπειρο εργατικό προσωπικό, βέβαια, έχει και άλλα σοβαρά πλεονεκτήματα. Ο 

χρόνος που χρειάζεται για να διεκπεραιωθεί μια συγκεκριμένη εργασία μπορεί να είναι πολύ 

διαφορετικός ανάμεσα σε έμπειρους και άπειρους εργάτες. Ο Taylor στις αρχές του αιώνα, με 

τις τεχνικές επιστημονικής διοίκησης βασισμένες στη στατιστική εισήγαγε το μέσο χρόνο 

περάτωσης μιας εργασίας στο επιχειρηματικό λεξιλόγιο. Η γνώση αυτών των αριθμών 

επιτρέπει την ακριβή πρόβλεψη του αναγκαίου χρόνου για μια εργασία ή μια καινούργια 

διαδικασία γενικότερα, και αποτρέπει τις δυσάρεστες εκπλήξεις που συμβαίνουν τόσο συχνά 

στην παραγωγή.

Υπάρχουν αρκετά, όχι άμεσα φανερά αλλά πολύ σημαντικά, πλεονεκτήματα του 

έμπειρου εργάτη. Οι υπεύθυνοι παραγωγής μπορούν να προσχεδιάσουν με σχετική ασφάλεια 

την πορεία της παραγωγής ξέροντας ότι τα δεδομένα τους σχετικά με τους χρόνους 

παραγωγής, κατεργασίας κ.λ.π. θα είναι σταθερά και δεν θα αλλάξουν με το πέρασμα του 

χρόνου. Η διοίκηση της εταιρείας θα γνωρίζει τις αντιδράσεις του προσωπικού σε διάφορες 

εργασιακές καταστάσεις ή τουλάχιστον θα μπορεί να βασιστεί στην επαναληψιμότητα των
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αντιδράσεων και την καλή συνεννόηση. Τέλος, το ίδιο το προσωπικό γνωρίζει ότι το μέλλον 

του είναι άμεσα συνδεδεμένο με την πορεία της επιχείρησης και οι παρεκκλίσεις από τον 

σχεδίασμά θα επιβαρύνουν όλους στην εταιρεία, για αυτό θα φροντίζει να διατηρούνται αυτές 

στο ελάχιστο. Το εργατικό δυναμικό είναι το αίμα της επιχείρησης, όπως ακριβώς και το 

διοικητικό προσωπικό είναι το νευρικό σύστημα. Θα πρέπει να δουλεύουν αρμονικά για να 

υπάρχει μια καλή κατάσταση στην εταιρεία, και το έμπειρο προσωπικό ξέρει τι είναι 

επιτρεπτό και τι όχι.

Η ίδια η εμπειρία σε συγκεκριμένες τεχνικές παραγωγής, μπορεί τελικά να μην είναι η 

ζητούμενη συμβολή του εταίρου, γιατί πολλές φορές σε διαφορετικά κράτη υπάρχουν 

διαφορετικές τεχνικές και τεχνολογίες που πολλές φορές είναι ασύμβατες μεταξύ τους. Αυτό 

είναι ιδιαίτερα φανερό σε πολλά πρώην ανατολικά κράτη, όπου υπάρχει εργατικό δυναμικό, 

έμπειρο και πρόθυμο να εργαστεί, αλλά οι παραγωγικές μέθοδοι και διαδικασίες πάνω στις 

οποίες υπάρχει αυτή η εμπειρία δεν συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες δυτικές τεχνικές.

Αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι χρησιμοποιούνται απαρχαιωμένες μέθοδοι ή ότι 

δεν επιδέχονται κάποιες βελτιώσεις. Υπάρχουν βέβαια περισσότερα παραδείγματα 

εγκαταστάσεων όπου δεν έχει σημειωθεί κανένας ουσιαστικός εκσυγχρονισμός από τη 

δεκαετία του 1970 ή και νωρίτερα, αλλά είναι γνωστό ότι υπήρχαν τεχνολογίες π.χ. 

εξελασμού μετάλλων τόσο βελτιωμένες ώστε ήταν δυνατό να κατασκευαστούν ολόκληρα 

υποβρύχια με αυτές - αλλά αυτό πάλι δεν σημαίνει ότι οι τεχνολογίες αυτές έχουν βρει και το 

δρόμο τους στην παραγωγή καταναλωτικών αγαθών. Πιο σημαντικό, πάντως, είναι ότι το 

προσωπικό που θα προσφέρει ο εταίρος θα έχει περάσει ήδη μια διεργασία μάθησης, οπότε 

μια καινούργια διαδικασία κ.λ.π. είναι πολύ ευκολότερο να εμπεδωθεί, που σημαίνει και 

λιγότερες δαπάνες εκπαίδευσης.

Το έμπειρο εργατικό δυναμικό, τελικά, είναι ένα σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, αλλά σαν κάθε εμπειρία, είναι καλή όταν εφαρμόζεται στο δικό της περιβάλλον 

- ο έμπειρος εργάτης ενός βαλκανικού κράτους δεν μπορεί να εργαστεί αποτελεσματικά στην 

Ιαπωνία, πρέπει πρώτα να εκπαιδευτεί, με κάποιο κόστος. Και το συνολικό κόστος μιας 

επένδυσης είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που λαμβάνονται υπ’ όψιν για 

την πραγματοποίηση της.

3.6 Τοποθεσία ανέγερσης εγκαταστάσεων

Είναι συνηθισμένο φαινόμενο η εταιρεία που αποφασίζει να εισέλθει σε μια 

καινούργια αγορά, όταν τελειώσει το επιχειρηματικό της σχεδίασμά να έχει επιλέξει μια 

ορισμένη τοποθεσία για την ανέγερση ορισμένων εγκαταστάσεων.
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Διάφοροι γεωγραφικοί παράγοντες, ακόμη και σήμερα σε μια εποχή που το κόστος 

μεταφοράς είναι μικρότερο από ποτέ, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπ’ όψιν. Οι 

βιομηχανίες είναι σημαντικό να βρίσκονται κοντά στις πρώτες ύλες τους, ώστε να 

αποφεύγονται πολυέξοδοι ταινιόδρομοι μεταφοράς που κοστίζουν τόσο στην εγκατάσταση 

όσο και στην συντήρηση. Το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, η άλλη προφανής λύση για 

μεταφορά προϊόντων και πρώτων υλών δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στα 

Βαλκανικά κράτη. Η υποδομή στις μεταφορές βρίσκεται αρκετά χρόνια πίσω σε σχέση με τα 

δυτικά κράτη, παράγοντας που πολλές φορές αγνοείται αφού οι επιχειρηματικοί σχεδιαστές 

τείνουν να θεωρούν ορισμένα θέματα ( όπως αυτό της υποδομής ) αυτονόητα. Έτσι, η 

τοποθεσία ανέγερσης μπορεί να είναι ζωτικό θέμα για μια νέα επιχείρηση.

Οι πρώτες ύλες και η γεωγραφική τους απόσταση από την μονάδα παραγωγής δεν 

είναι και ο μόνος λόγος για την επιλογή της τοποθεσίας ανέγερσης εγκαταστάσεων. Μια 

επιχείρηση που είναι προσανατολισμένη στην έρευνα, είναι σημαντικό να βρίσκεται κοντά 

στις περιοχές που διεξάγεται αυτή. Τα τεχνολογικά πάρκα έχουν θεσμοθετηθεί για να 

εκπληρώσουν αυτές ακριβώς τις ανάγκες, αφού τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι ο 

κατ’ εξοχήν τόπος που γίνεται η έρευνα. Με την εξασφάλιση της εύκολης επικοινωνίας 

μεταξύ της έρευνας και παραγωγής, εξασφαλίζεται και μια μεγαλύτερη ταχύτητα εισόδου 

νέων τεχνολογιών στην παραγωγή.

Από την άλλη, μια επιχείρηση είναι σημαντικό να βρίσκεται κοντά σε κέντρα αστικού 

πληθυσμού. Το εργατικό και διοικητικό της προσωπικό πρέπει να κατοικεί σχετικά κοντά, 

αλλιώς θα υπάρχουν επαναλαμβανόμενα έξοδα μεταφοράς τους που θα επιβαρύνουν ( έμμεσα 

ή άμεσα ) την ίδια την επιχείρηση. Φυσικά, πάντα υπάρχει η λύση που ακολούθησε η 

Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Ε., με τον οικισμό Άσπρα Σπίτια που έχτισε για το προσωπικό της, 

αλλά δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες που μπορούν να αντέξουν το κόστος και από την άλλη η 

ζωή σε μια τέτοια πόλη είναι δύσκολο να τη συνηθίσει κανείς. Υπάρχει ένα μόνο εστιατόριο 

της εταιρείας που είναι ανοιχτό μόνο όταν γίνεται αλλαγή βάρδιας, η διασκέδαση είναι σχεδόν 

ανύπαρκτη, ενώ η ίδια η πόλη είναι απλώς ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο σχεδόν 

πανομοιότυπων κτιρίων. Σε παλαιότερη επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, η οποία 

έγινε στα πλαίσια εκπαιδευτικής εκδρομής της σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 

του Πολυτεχνείου Κρήτης όπου φοίτησα την περίοδο 1989-95, αναλύθηκαν η λειτουργία και 

τα προβλήματα της εταιρείας. Ένα σημαντικό πρόβλημα για την εταιρεία ήταν η προσέλκυση 

του αναγκαίου προσωπικού από άλλες πόλεις. Η λύση που χρησιμοποιούνταν ήταν η πολύ 

καλή μισθολογική εξέλιξη αλλά και οικονομικές διευκολύνσεις για την εγκατάσταση του
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προσωπικού στον οικισμό - μια λύση όμως που δεν λύνει το ίδιο το πρόβλημα, αλλά απλώς 

συμβιβάζει τις καταστάσεις.

Αν μια εταιρεία ασχολείται με θέματα χρηματοδότησης, όπως π.χ. μια εμπορική 

τράπεζα, είναι επίσης σημαντικό για αυτήν να βρίσκεται τόσο κοντά στους πελάτες της ( 

γραφεία διοίκησης των επιχειρήσεων ), όσο και κοντά σε διάφορους άλλους οργανισμούς 

όπως υπουργεία, χρηματιστήριο, άλλες τράπεζες, απλά και μόνο για την ταχύτητα 

επικοινωνίας. Η ηλεκτρονική επικοινωνία απλά δεν είναι ακόμη αρκετά καλή στα Βαλκάνια 

για μια σημαντική αποκέντρωση αυτών των λειτουργιών.

Τελικά, είναι σημαντικό σε μια επιχείρηση να βρίσκεται κοντά στους παραγωγικούς 

της συντελεστές. Ωστόσο, αυτή η περιοχή μπορεί να χρησιμοποιείται από κάποιες άλλες 

εγκαταστάσεις μιας άλλης εταιρείας που έχει επιλέξει την ίδια περιοχή συνήθως και για τους 

ίδιους λόγους. Η επιλογή της συγκεκριμένης επιχείρησης για εταίρο που θα συνεισφέρει την 

τοποθεσία ή/και τις εγκαταστάσεις που είναι οι πλέον κατάλληλες για το εγχείρημα είναι μια 

πολύ καλή λύση της ιδιότυπης αυτής κατάστασης. Από την άλλη, τα επιχειρηματικά σχέδια 

δεν χρειάζεται να αλλάξουν βιαστικά όπως π.χ. αν ανακαλυφθεί αναπάντεχα ότι η τοποθεσία 

ανήκει σε μια άλλη εταιρεία και η εταιρεία αναγκαστεί να επιλέξει μια καινούργια 

εναλλακτική τοποθεσία. Μπορεί να σχηματισθεί μια κοινοπραξία με την ήδη υπάρχουσα 

επιχείρηση. Τα σημαντικά πλεονεκτήματα μιας τέτοιας στρατηγικής είναι:

• Μεγάλη ταχύτητα στην εφαρμογή του σχεδιασμού γιατί δεν χρειάζεται να 

αναγερθούν εγκαταστάσεις από την αρχή - ίσως να μη χρειάζεται καν τροποποίηση των ήδη 

υπαρχουσών.

• Το χρηματικό κόστος πιθανώς να είναι μικρότερο, αφού αποτελεί συμμετοχή σε μια 

ήδη υπάρχουσα επένδυση.

Στη σχέση αυτή υπάρχει βέβαια πάντα και το λανθάνων πλεονέκτημα της 

κοινοπραξίας ( του να υπάρχει τοπικός εταίρος ), που σε αυτή την περίπτωση μεταφράζεται σε 

προστασία της επένδυσης από πολιτικούς και άλλους καθαρά τοπικούς και δύσκολα 

αναγνωρίσιμους κινδύνους.

3.7 Μοναδιαίο κόστος προϊόντος

Τα διαφόρων ειδών κόστη υπάρχουν σε όλους τους οργανισμούς, είτε είναι αυτοί 

επιχειρήσεις, υπηρεσίες, λιανοπωλητές ή βιομηχανίες παραγωγής. Μια εταιρεία, όμως, που 

ασχολείται με την παραγωγή είναι περισσότερο πολύπλοκη από τους υπόλοιπους 

οργανισμούς. Ο λόγος είναι ότι μια τέτοια επιχείρηση ασχολείται, συνήθως, εκτός της 

παραγωγής και με το marketing των προϊόντων της αλλά και με την διοίκηση της.
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Η παραγωγική διαδικασία είναι η μετατροπή των πρώτων υλών σε τελειωμένα 

προϊόντα μέσω της εργατικής δύναμης και του εξοπλισμού παραγωγής. Το κόστος ενός 

παραχθέντος προϊόντος αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία:

1. Το κόστος των πρώτων υλών

2. Το εργατικό κόστος

3. Τα μη άμεσα σχετιζόμενα με την παραγωγή κόστη ( λειτουργικά κ.λ.π.)

Ωστόσο, το κόστος των πρώτων υλών είναι ίδιο για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν

ανάλογα χαρακτηριστικά ( συνήθως η πλειοψηφία του ανταγωνισμού ), ενώ τα υπόλοιπα 

κόστη λαμβάνονται υπ’ όψιν σε επιχειρησιακές αποφάσεις μόνο όταν επηρεάζουν το 

μοναδιαίο ή μεταβλητό κόστος προϊόντος. Το μοναδιαίο κόστος αποτελείται από το 

μεταβλητό κόστος, αφού του επιμερισθούν και τα διάφορα σταθερά κόστη.

Τα μεταβλητά κόστη είναι κόστη που μεταβάλλονται ευθέως ανάλογα με το επίπεδο 

παραγωγής. Το επίπεδο παραγωγής, με την ευρεία του έννοια, μπορεί να σημαίνει 

παραγόμενες ή πωληθέντες μονάδες, αλλά και διανυθέντα χιλιόμετρα, κατελημμένα δωμάτια, 

ώρες δουλειάς κ.λ.π. Ένα καλό παράδειγμα αυτού του κόστους είναι οι πρώτες ύλες. Για μια 

ορισμένη χρονική περίοδο, το κόστος των πρώτων υλών θα μεταβληθεί ανάλογα του αριθμού 

κομματιών προϊόντων που έχουν παραχθεί. Φυσικά το κόστος μετριέται σε χρηματικές 

μονάδες, και είναι σταθερό όταν μετριέται ανά μονάδα προϊόντος.

Τα σταθερά κόστη είναι αυτά που παραμένουν τα ίδια, άσχετα με τις όποιες αλλαγές 

στο επίπεδο παραγωγής (πάντα βέβαια μέσα σε κάποια όρια). Συνεπώς, αν και το επίπεδο 

παραγωγής μπορεί να ανεβαίνει ή να πέφτει, αυτά τα κόστη παραμένουν σταθερά. Αν τα 

σταθερά κόστη εκφραστούν σε κόστη ανά μονάδα, αυτά θα είναι αντίστροφος ανάλογα του 

επιπέδου παραγωγής. Τέτοια κόστη είναι οι ασφάλειες, φόροι περιουσίας, ενοίκια, μισθοί 

διοικητικού προσωπικού, διαφήμιση κ.α.

Εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή μπορεί να έχουν κάθε καλή πρόθεση να 

εισέλθουν σε μια νέα αγορά, αλλά να έχουν καλύψει ήδη τη δυναμικότητα τους, οπότε μια 

επέκταση αυτή της δυναμικότητας μπορεί να είναι εξαιρετικά ακριβή για το συγκεκριμένο 

εγχείρημα. Μ αναζήτηση ενός εταίρου, που το μοναδιαίο κόστος του να είναι αρκετά 

μικρότερο από το εσωτερικά δυνατό να επιτευχθεί κόστος, μπορεί να είναι το κλειδί για μια 

νέα αγορά. Η χρησιμοποίηση π.χ. παραγωγής εντάσεως εργασίας σε μια νέα αγορά μικρής 

δυναμικότητας, όπως αυτές των πρώην ανατολικών βαλκανικών κρατών, με τα αναμενόμενα 

μικρά μοναδιαία κόστη για περιορισμένες ποσότητες παραγωγής είναι μια ιδέα που μπορεί να 

ενδιαφέρει πολλές εταιρείες. Η γνωστή σε όλους μας Μινέρβα Αφοί I. & Β. Λαδένης Α.Ε. π.χ. 

μπορεί να κερδίσει πολλά από μια τέτοια επέκταση στη Βουλγαρία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα
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χαμηλά εργατικά κόστη της γειτονικής χώρας. Αυτό δεν αφήνει καθόλου αδιάφορη την ίδια 

εταιρεία που περιμένει και τις κατάλληλες συνθήκες τόσο στη Βουλγαρία ( πολιτικο

οικονομικές ) όσο και στο εσωτερικό ( να αποδώσει η μεγάλη επένδυση σε μηχανήματα που 

έκανε το 1994 ) για να επεκταθεί ( Μινέρβα, 1994 ).

Από την άλλη, υπάρχουν εταιρείες στα γειτονικά κράτη εντάσεως κεφαλαίου, αλλά με 

προβλήματα διάθεσης της παραγωγής τους. Οι ελληνικές εταιρείες εντάσεως εργασίας 

μπορούν να βρουν το δρόμο τους για τις μεγάλες αγορές του εξωτερικού χρησιμοποιώντας το 

χαμηλό μοναδιαίο κόστος για υψηλά επίπεδα παραγωγής των βιομηχανικών μονάδων των 

Βαλκανικών κρατών, χωρίς να χρειαστεί να επωμισθούν τα υψηλά κόστη απόκτησης του 

εξειδικευμένου εξοπλισμού - μια κοινοπραξία με μια τέτοια εταιρεία θα τους προσφέρει όλα 

αυτά τα πλεονεκτήματα με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Η σύγχρονη επιχείρηση βασίζεται πάνω στην ικανότητα της να παράγει προϊόντα με 

μια σχέση κόστους/ωφέλειας καλύτερη του ανταγωνισμού για να επιβιώσει. Το κόστος και η 

μείωση του, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι αυτό που κάνει τις επιχειρήσεις όχι να γυρίζουν 

αλλά να επιβιώνουν.

3.8 Ειδική γνώση (πατέντες κ.λ.π.)

Σημαντική στρατηγική συμφωνία της ελληνικής και της ιταλικής 
επιχειρηματικής κοινότητας φαίνεται να υλοποιείται με στόχο τη συνεργασία - με 
αμοιβαίο όφελος - και την από κοινού εκμετάλλευση των ευκαιριών στις αναδυόμενες
αγορές των Βαλκανίων, του Ευξείνου Πόντου και της Μεσογείου.........Είχε προηγηθεί
συνέντευξη Τύπου - όπου παραβρέθηκε και ο πρόεδρος του ιταλικού εμπορικού 
επιμελητηρίου για την Ελλάδα Βελισάριο Καπότσι - στην οποία κατέστη σαφές ότι οι 
δύο πλευρές προσβλέπουν σε ταυτόχρονη αξιοποίηση της αναμφισβήτητης ελληνικής 
εμπειρίας και της υπέρτερης ιταλικής τεχνογνωσίας για δημιουργία κοινοπραξιών στις 
αγορές της βαλκανικής, οι οποίες γίνονται όλο και περισσότερο "δελεαστικές" μετά 
την πρόσφατη συμφωνία Αθηνών - Σκοπιών και τη διαφαινόμενη ειρήνευση στη 
Βοσνία. (Μακεδονία/Θεσσαλονίκη, 14/10/1995)

Η επιχειρηματική ευκαιρία μπορεί να είναι εκμεταλλεύσιμη μόνο από ένα μίγμα 

δεξιοτήτων και γνώσεων, που όμως δεν βρίσκονται απαραίτητα στην ίδια την επιχείρηση. Το 

άρθρο της Μακεδονίας/Θεσσαλονίκης είναι ένα δείγμα αυτής της κατάστασης που αρχίζει και 

επικρατεί στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο.

Οι πατέντες και η τεχνογνωσία που κατέχουν επιχειρήσεις σε εξειδικευμένα θέματα, 

μπορεί να είναι ζωτικές για μια βιομηχανία. Μια καινούργια τεχνική κοπής σύρματος που 

ανακαλύφθηκε από έναν μηχανικό της Siemens στην Ελλάδα, έδωσε τη δυνατότητα στην 

επιχείρηση να περικόψει αρκετά έξοδα στην παραγωγική της διαδικασία, αφού πλέον δεν 

χρειαζόταν το ακριβό μηχάνημα μιας εταιρείας του εξωτερικού ( ακριβό, γιατί ενσωμάτωνε 

στο κόστος του και τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης του ).
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H Goody’s, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της δικαιοχρησίας (franchising ), επεκτείνεται 

στα βαλκανικά κράτη εκμεταλλευόμενη τις γνώσεις των τοπικών της εταίρων για τις κατά 

τόπους συνθήκες. Έτσι, η καλή γνώση των συνθηκών αγοράς των τοπικών επιχειρηματιών 

ενσωματώνεται στην εταιρική γνώση. Η λειτουργία αυτή είναι ένα πλεονέκτημα αυτού του 

τρόπου επέκτασης, αλλά φυσικά όχι και το μοναδικό.

Η ανέλκυση της πυραυλακάτου “Κωστάκος”, κόστισε στο Ελληνικό Δημόσιο ένα 

ποσό της τάξης των δισεκατομμυρίων δραχμών. Το κόστος της ίδιας της επιχείρησης, βέβαια, 

δεν ήταν αυτής της τάξης, αλλά η ίδια η τεχνογνωσία και ο εξοπλισμός που απαιτείται για ένα 

τέτοιο εγχείρημα έχουν τεράστιες απαιτήσεις σε κεφάλαιο για να αναπτυχθούν και να 

συντηρηθούν αντίστοιχα. Η μίσθωση αυτών των υπηρεσιών είναι φυσικό να συνεπάγεται και 

έναν επιμερισμό αυτού του κόστους.

Η ειδική γνώση μιας εταιρείας, τελικά, είτε αυτή είναι συγκεκριμένες πατέντες ( 

συνηθισμένο στις βιομηχανικές επιχειρήσεις ) είτε απλά καλή γνώση της αγοράς και του 

τρόπου διεξαγωγής συναλλαγών κλπ. (επιχειρήσεις εξαγωγών/εμπορίας ) ή απλά κάτι που 

θεωρείται σημαντικό για ένα εγχείρημα, φαίνεται να είναι άμεσα μετατρέψιμη σε σημαντικά 

οφέλη.

Οι ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων σε ειδικές γνώσεις γενικώς αλλάζουν από 

οικονομικό κλάδο σε κλάδο. Φυσικά και η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων 

χρειάζεται καλύτερη γνώση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας για 

παράδειγμα, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε η κλωστοϋφαντουργία να έχει τις ίδιες 

απαιτήσεις με την χημική βιομηχανία παρά μόνο με την πιο γενική έννοια.

Ωστόσο, όλες οι ειδικές γνώσεις που θα δώσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε 

ελληνική συμμετοχή σε μια κοινοπραξία φαίνεται να έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Οι 

ελληνικές επιχειρήσεις έχουν κενά σε γνώσεις όπου η απόκτηση τους, άσχετα με το πόσο θα 

βελτιωθεί η θέση της επιχείρησης στην αγορά, κοστίζει σημαντικά. Αν ληφθεί υπ’ όψιν και το 

ότι το ελληνικό νόμισμα δεν έχει και την καλύτερη δυνατή ισοτιμία με τα νομίσματα των 

χωρών που έχουν αναπτύξει αυτές τις γνώσεις, τότε είναι φανερό ότι οποιαδήποτε ειδική 

γνώση χρειάζεται να αποκτηθεί, πρέπει να είναι άριστα δικαιολογημένη.

Μια ελληνική εταιρεία μπορεί, όμως, μη έχοντας στην κατοχή της τις απαραίτητες 

ειδικές γνώσεις, να τις ανταλλάξει με την εμπειρία της στα βαλκανικά κράτη, αποκομίζοντας 

σημαντικά οφέλη. Στη χειρότερη περίπτωση, η ίδια η νοοτροπία που υπάρχει στην Ελλάδα 

είναι πολύ πιο κοντά σε αυτή των βαλκανικών κρατών παρά αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η νοοτροπία όμως, μπορεί να αποτελέσει και μειονέκτημα για την ελληνική 

επιχείρηση. Σε κοινοπραξίες όπου ο ένας εταίρος προσφέρει την τεχνολογία και τεχνογνωσία
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του, έχει βρεθεί ότι αυτή η προσφορά μπορεί να εμπεδωθεί καλύτερα αν και ο άλλος εταίρος 

έχει μια παρόμοια διοικητική και οργανωτική φιλοσοφία (Kumar, 1995). Φυσικά θα γίνει μια 

προσπάθεια να εμπεδωθεί η νέα τεχνολογία. Όμως, φαίνεται τελικά ότι κάθε τεχνολογία είναι 

παιδί του περιβάλλοντος της, όπου και αναπτύσσεται καλύτερα. Αν δεν υπάρξει και μια 

διαδικασία οργανωσιακής αλλαγής, όπως απαιτεί μια ενεργός συμμετοχή στη μαθησιακή 

διαδικασία, τότε η κοινοπραξία δεν θα έχει αποφέρει παρά ελάχιστα στην ελληνική 

επιχείρηση.

3.9 Εμπορικά σήματα ή όνομα στην αγορά

Ζυθοποιία Zagorka: Είναι ένα από τα παλαιότερα ζυθοποιία στη Βουλγαρία.
Τον Οκτώβριο του 1994, πούλησε το 75% των μετοχών του για 21,7 εκ. δολ. στην 
Brewinvest, μια ελληνο-ολλανδική κοινοπραξία, η οποία αποτελείται από την Heineken 
και την Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως η οποία είναι εμφιαλωτής της Coca-Cola για 
την περιοχή των Βαλκανίων. Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου, η Brewinvest 
θα επενδύσει 41,4 εκ. δολ. για την ανανέωση των λειτουργιών της εταιρείας. Η 
Brewinvest θα διατηρήσει το εμπορικό σήμα της Zagorka με το 90% της παραγωγής να 
διατίθεται κάτω από αυτό το σήμα. Το υπόλοιπο 10% θα διατίθεται κάτω από την 
επωνυμία της Heineken. ( Αναφορά του εμπορικού ακόλουθου της πρεσβείας των 
Η.Π.Α. στη Βουλγαρία για τις επενδύσεις στη χώρα το 1996 )

Το εμπορικό σήμα ή το όνομα μιας εταιρείας στην αγορά είναι, πολλές φορές, το 

κύριο χαρακτηριστικό που κάνει ένα προϊόν να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό του. Αυτό 

φυσικά μπορεί να επεκταθεί και σε ένα όνομα, όρο, σχέδιο, σύμβολο, ή γενικά οτιδήποτε 

διαφοροποιεί το ίδιο το προϊόν και αναφέρεται συνήθως ως brand, ή brand name για το 

προφερόμενο μέρος (Pride και Ferrel, 1995).

Για τους καταναλωτές, αυτή η διαφοροποίηση είναι τόσο ριζική ώστε φτάνει σε 

σημείο μερικές φορές να είναι συνώνυμη με το ίδιο το προϊόν και δεν χρειάζεται να πάμε 

μακριά για να δούμε αυτή την άποψη να επαληθεύεται - πόσοι άραγε έχουν συνδέσει την 

έννοια μπύρα με τα γνωστά προϊόντα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ( που αντιπροσωπεύει την 

ολλανδική Heineken στη χώρα μας );

Το όνομα και η ίδια η συσκευασία είναι το υλικό μέρος από τα χαρακτηριστικά ενός 

προϊόντος, τα προφέρσιμα και φυσικά βοηθητικά στοιχεία που βοηθούν τους καταναλωτές να 

ξεχωρίσουν τα προϊόντα που θέλουν και επηρεάζουν τις επιλογές τους σε στιγμές 

αβεβαιότητας. Ένα καλό όνομα είναι ξεχωρίσιμο από τα υπόλοιπα και εύκολα θυμητό. Χωρίς 

αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά οι επιχειρήσεις δύσκολα θα διαφοροποιούσαν τα προϊόντα 

τους και οι εκλογές των καταναλωτών δεν θα ήταν αυθόρμητες (Pride, 1995)

Η διάκριση που επιφέρεται με το όνομα σε κατά τα άλλα ομοειδή προϊόντα ωφελεί

τόσο τους καταναλωτές όσο και τους παραγωγούς. Τα ονόματα βοηθούν τους καταναλωτές να

ξεχωρίσουν ποια προϊόντα προτιμούν και ποια όχι, πράγμα που διευκολύνει την αγορά
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προϊόντων που ικανοποιούν τις ανάγκες του καταναλωτή αλλά και μειώνει το χρόνο που 

απαιτείται για την ίδια την αγορά.

Οι πωλητές κερδίζουν από τις διακριτές ονομασίες γιατί τα χαρακτηριστικά ονόματα 

κάνουν εύκολη την αναγνώριση των προϊόντων και διευκολύνουν τις επαναλαμβανόμενες 

αγορές. Επίσης, με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται και η εισαγωγή ενός νέου προϊόντος που 

έχει το όνομα ενός ήδη υπάρχοντος, γιατί το αγοραστικό κοινό γνωρίζει ήδη τα υπάρχοντα 

προϊόντα. Ακόμη, με την αναγνώριση του ονόματος αυξάνεται και η πίστη σε μια γνωστή 

μάρκα ( brand loyalty ). Όταν μια εταιρεία δημιουργήσει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς για 

ένα της προϊόν και το μερίδιο αυτό είναι πια σταθερό, μπορεί πια να χρησιμοποιήσει τους 

πόρους της περισσότερο αποτελεσματικά σε άλλα σχέδια ή να τιμολογήσει το προϊόν της 

ακριβότερα από τον ανταγωνισμό.

Η εταιρεία, από την άλλη, που προτίθεται να εισέλθει σε μια καινούργια αγορά, όπως 

αυτές των βαλκανικών κρατών, είναι προφανές ότι θα κάνει ότι μπορεί για να αυξήσει τον 

όγκο πωλήσεων της στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση 

διαφήμισης, τεχνικών προώθησης πωλήσεων και τις άλλες γνωστές τεχνικές του marketing. 

Τίποτε όμως δεν εμποδίζει μια επιχείρηση να χρησιμοποιήσει άλλους εναλλακτικούς 

δρόμους. Η κλασσική στρατηγική του marketing χρησιμοποιεί οικονομικούς πόρους με σκοπό 

να δημιουργήσει μια εικόνα ενός προϊόντος στον καταναλωτή. Ωστόσο, αυτοί οι οικονομικοί 

πόροι (και κάποιοι ακόμη ίσως) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση ενός 

εταίρου και τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας με αυτόν, στην οποία θα υπάρχει ένα σαφώς 

καλύτερο αρχικό σημείο εκκίνησης για την εισερχόμενη εταιρεία - η εικόνα του τοπικού 

εταίρου.

Υπάρχει όμως και μια ακόμη όψη αυτής της στρατηγικής η οποία δεν είναι άμεσα 

εμφανής. Με τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας, ένας τουλάχιστον ανταγωνιστής γίνεται 

σύμμαχος ενώ εξαλείφεται αυτόματα ένας ανταγωνιστής, και υπάρχει ένα γνωστό μερίδιο 

αγοράς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα αν η νεοεισερχόμενη εταιρεία δεν είναι 

ικανοποιητικά γνωστή στην τοπική αγορά ή δεν είναι αρκετά γνωστή έξω από τα γεωγραφικά 

όρια του έθνους της.

Η επιλογή τοπικού συνεταίρου με κριτήρια το εμπορικό του σήμα ή όνομα στην αγορά 

δεν σημαίνει υποχρεωτικά κάποια οικονομία χρημάτων από το marketing. Πιθανώς θα 

χρειαστούν καινούργια κεφάλαια σε τομείς που δεν θα είναι άμεσα εμφανείς αφού πρόκειται 

για μια επέκταση της επιχείρησης. Ωστόσο, η εταιρεία θα έχει μια πολύ πιο σίγουρη βάση 

στην καινούργια αγορά, καθώς και μια καλή τοπική εικόνα που θα πρέπει να συντηρήσει και 

επεκτείνει.
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3.10 Ικανότητα γρήγορης διείσδυσης

Η ικανότητα της γρήγορης διείσδυσης είναι ένα από τα mo σημαντικά στοιχεία όταν 

σκεφτόμαστε να εισέλθουμε σε μια καινούργια αγορά. Η ικανότητα αυτή βοηθάει στην 

ουσιαστική αύξηση των πωλήσεων των υπαρχόντων προϊόντων της επιχείρησης σε νέες 

αγορές.

Η ταχεία διάθεση των παρόντων ( ή με μικρές τροποποιήσεις ) προϊόντων σε πελάτες 

σχετιζόμενων αλλά νέων αγορών είναι το ζητούμενο προσόν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

δημιουργώντας το κατάλληλο δίκτυο διανομής ή αλλάζοντας το περιεχόμενο των 

διαφημίσεων ώστε να ταιριάζουν στις καινούργιες συνθήκες. Το κόστος και ο κίνδυνος που 

συνεπάγεται ένα τέτοιο άνοιγμα σε νέες αγορές είναι συγκριτικά χαμηλό αν σκεφθεί κανείς τις 

αναμενόμενες αποδόσεις (Ευθύμογλου, 1990).

Οι καινούργιες αγορές των προϊόντων μιας επιχείρησης, όπως αυτές των βαλκανικών 

κρατών για μια ελληνική εταιρεία, είναι ένας σχεδόν άγνωστος χώρος για τις περισσότερες 

οστό αυτές. Οι γίγαντες των καταναλωτικών προϊόντων, όπως η Procter & Gamble και η 

Colgate - Palmolive, είναι φοβερά έμπειροι στο να χρησιμοποιούν τη διαφήμιση και την 

προώθηση των πωλήσεων τους για να επιτύχουν μια στρατηγική διείσδυσης. Αυτή η 

στρατηγική θα τους βοηθήσει να κυριαρχήσουν στο μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς σε 

συγκεκριμένα προϊόντα.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που θα θελήσουν να επιταθούν στα Βαλκάνια δεν έχουν 

στη διάθεση τους ούτε την εμπειρία αλλά ούτε και τα κεφάλαια που έχουν στη διάθεση τους 

οι γιγάντιες αυτές πολυεθνικές εταιρείες. Επίσης, εξ’ αιτίας του συγκριτικά μικρού τους 

μεγέθους, είναι συνήθως αναγκασμένες να ττεριμένουν από τις επενδύσεις τους μεγαλύτερο 

βαθμό απόδοσης ( ή ανάλογο βαθμό απόδοσης αλλά σε ένα αρκετά βραχυχρόνιο χρονικά 

ορίζοντα ) λόγω του δυσβάσταχτου κόστους του κεφαλαίου που δεσμεύεται στην ίδια την 

επένδυση. Είναι φυσικό να μην έχουν την άνεση αλλά και τη σιγουριά που προσδίδει σε ένα 

τέτοιο εγχείρημα ένας οικονομικός κολοσσός.

Ο εταίρος, βέβαια, μπορεί να είναι ικανός στο marketing, όπως π.χ. μια εξειδικευμένη 

εταιρεία ή γραφείο συμβούλων. Μπορεί να είναι και ένας πολύ ικανός διανομέας της 

εττιχείρησης που θα μπορεί να ανταποκριθεί σε ξεχωριστές καταστάσεις. Μπορεί να είναι και 

μια αντίστοιχη εταιρεία, όπου με την πρότερη εμπειρία της έχει κάποιες παραπάνω γνώσεις 

επί του θέματος. Αυτό όμως που θα κάνει έναν τέτοιο εταίρο να ξεχωρίζει είναι η ικανότητα 

του να πετυχαίνει το επιζητούμενο αποτέλεσμα στον ζητούμενο χρόνο, αφού στη 

συγκεκριμένη τιερίπτωση η εταιρεία που θέλει να ε7ΐεκταθεί θέτει και ένα χρονικό ορίζοντα.
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Η αναζήτηση ενός εταίρου που, με τη συγκριτικά μεγαλύτερη εμπειρία του, μπορεί να 

βελτιώσει το χρονικό διάστημα ή το βαθμό απόδοσης - ουσιαστικά το ένα και το αυτό, 

σύμφωνα με το γνωστό ρητό “time is money” - είναι μια διαδικασία που χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής.

3.11 Μεγάλο εύρος προϊόντων

Ο αριθμός των διαφορετικών προϊόντων που προσφέρει μια εταιρεία είναι μέτρο του 

εύρους των προϊόντων της. Το εύρος των προϊόντων μιας εταιρείας είναι όλα τα προϊόντα που 

μια εταιρεία διαθέτει στο αγοραστικό της κοινό. Για να βρεθεί το καλύτερο δυνατό εύρος 

προϊόντων μιας εταιρείας, πρέπει να μελετηθεί το αγοραστικό της κοινό. Συγκεκριμένα 

προϊόντα σε μια γραμμή προϊόντων πρέπει να αντανακλούν τις επιθυμίες διαφορετικών 

ομάδων στόχευσης (target groups ) ή τις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών. Με το να 

αναπτύξει μια εταιρεία ένα μεγάλο εύρος προϊόντων, μπορεί να αποταθεί σε αγοραστές που 

ενεργούν με βάση διαφορετικούς συσχετισμούς ποιότητας και τιμής.

Ο λόγος που μια επιχείρηση μπορεί να θελήσει έναν εταίρο ο οποίος θα έχει μεγάλο 

εύρος προϊόντων είναι το να μπορέσει να επιτύχει οικονομίες κλίμακας σε όλα τα στάδια ( 

παραγωγή, διανομή, προβολή ) που μπορεί να δραστηριοποιείται. Αυτό δεν αποκλείει βέβαια 

και την ανάγκη που μπορεί να υπάρχει για την επέκταση της ίδιας επιχείρησης, αφού στον 

επιχειρηματικό κόσμο, όπως και στη ζωή, ότι δεν αναπτύσσεται πεθαίνει (εκτός αν βρεθεί σε 

ένα απομονωμένο περιβάλλον - niche market - αλλά αυτό ξεφεύγει από τα όρια αυτής της 

εργασίας ). Η απόκτηση, επομένως, ενός μεγάλου εύρους προϊόντων μπορεί να αποτελέσει 

ένα εργαλείο για δύο διαφορετικούς στρατηγικούς στόχους. Ο ένας είναι η αποτελεσματική 

κάλυψη των αναγκών μιας καινούργιας αγοράς. Ο δεύτερος και σε πολλές περιπτώσεις εξ’ 

ίσου σημαντικός είναι η ίδια η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας και η 

καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών της σε μια αγορά που μπορεί να μεγαλώνει και 

να χρειάζεται γρηγορότερα νέα αγαθά η υπηρεσίες από τον ρυθμό που η ίδια η επιχείρηση 

μπορεί να προσφέρει.

Γενικά, όμως, δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει μια γενίκευση σε αυτό το θέμα και να 

υποδειχτεί η βέλτιστη στρατηγική, αφού αυτό εξαρτάται από τα ίδια τα προϊόντα, την 

επιχείρηση, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε αγοράς αλλά και την ίδια τη στρατηγική 

marketing που ακολουθεί η επιχείρηση.
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3.12 Πωλήσεις στην κυβέρνηση

Σημαντικό έργο που αφορά στη μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση του 
τερματικού λιμενικού σταθμού και των αποθηκών υγρών καυσίμων στην περιοχή 
Giurgiulesti της Δημοκρατίας της Μολδαβίας πάνω στον ποταμό Δούναβη, ανέλαβαν οι 
ελληνικές, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο κατασκευαστικές εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΔΟΜ1ΚΗ και ΑΒΑΞ σε κοινοπραξία με δύο ελληνικές εταιρείες συμβούλων 
καθώς και με την εταιρεία πετρελαίων της Μολδαβίας TIREX-PETROL . Η ετήσια 
δυνατότητα διακίνησης υγρών καυσίμων θα φθάνει τα 2,1 εκατομμύρια μετρικών 
τόνων, ενώ το κράτος της Μολδαβίας έχει εγγυηθεί τη διακίνηση ελάχιστης ποσότητας 
ενός εκατομμυρίου τόνων, επίσης, με εγγυημένη τιμή. (Ναυτεμπορική, 30/1/1997)

Μια επιχείρηση, στην οικονομική θεωρεία, λειτουργεί σαν ένα “μαύρο κουτί” στο 

οποίο εισέρχονται διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές και εξέρχεται το προϊόν το οποίο 

πωλείται για να μπορέσει να υπάρξει η συνέχεια της επιχείρησης. Το πλέον σημαντικό μέρος 

όλης αυτής της διαδικασίας φαίνεται, τελικά, να είναι έξω από τον άμεσο έλεγχο της 

επιχείρησης: οι πωλήσεις γίνονται σε κάποιο τρίτο άτομο ή οργανισμό ο οποίος θεωρείται 

δεδομένος.

Η θεωρητική πλευρά, λειτουργώντας το σύστημα σε μια μόνιμη κατάσταση με 

δεδομένες υψηλές ή χαμηλές πωλήσεις ( χαμηλό ή ισχυρό ανταγωνιστικό περιβάλλον ) είναι 

απλή. Στην πράξη, όμως, η προσπάθεια που καταβάλλεται από τις εταιρείες μέσω διαφόρων 

τεχνικών marketing να αυξήσουν τις πωλήσεις τους είναι τόση που πολλές φορές το κόστος 

της υπερβαίνει το ίδιο το κόστος παραγωγής του αγαθού.

Είναι επόμενο, όταν σε μια επιχείρηση δίνεται η ευκαιρία μέσω της δημιουργίας μιας 

κοινοπραξίας στην οποία ο εταίρος έχει τη δυνατότητα να διαθέσει το προϊόν της συνεργασίας 

αυτής σε ένα σίγουρο πελάτη ο οποίος είναι πολύ πιο σταθερός και εύρωστος οικονομικά από 

μια οποιαδήποτε αγορά ( η κυβέρνηση μιας χώρας ), να αδράχνετε της ευκαιρίας και να 

προχωράει στα επιχειρηματικά της σχέδια. Ο αμυντικός τομέας και η αεροδιαστημική 

βιομηχανία είναι μάρτυρες πάμπολλων τέτοιων στρατηγικών συμμαχιών. Αυτό ισχύει 

ιδιαίτερα σε αυτούς τους τομείς γιατί το κόστος έρευνας και ανάπτυξης ενός προϊόντος είναι 

υπέρογκο λόγω της φύσης της τεχνολογίας αιχμής που απαιτείται ( Dussauge και Garrette, 

1995).

Η Airbus, που σε αυτήν συμμετέχουν οι αεροδιαστημικές βιομηχανίες της Βρετανίας, 

Γερμανίας και Γαλλίας ξεκίνησε την παραγωγή της πολύ επιτυχημένης σειράς των ομώνυμων 

αεροσκαφών μόνο όταν τα κράτη των οποίων οι αεροδιαστημικές εταιρείες μετείχαν στην 

κοινοπραξία αυτή συμφώνησαν να αγοράσουν οι κρατικές αεροπορικές τους εταιρείες ένα 

μεγάλο αριθμό σκαφών.

Ο περιορισμός του αγοραστικού κοινού σε έναν, κυρίως, πελάτη ίσως φαίνεται ότι 

αφαιρεί κάποια ευελιξία από τον επιχειρηματικό στρατηγικό σχεδίασμά της κοινοπραξίας. Η
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ίδια η ύπαρξη, όμως, κάποιου σίγουρου πελάτη μάλλον προσδίδει ένα συναίσθημα 

εξασφάλισης και μια ήρεμη αυτοπεποίθηση στην ίδια την εταιρεία.

3.13 Τοπική ή εθνική εικόνα της κοινοπραξίας

Η εικόνα μιας εταιρείας είναι μια λειτουργική και ψυχολογική παράσταση στο μυαλό 

του πελάτη που ( η εικόνα ) είναι αποδεκτή στο στοχευόμενο κοινό ( Pride και Ferrell, 1995). 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι σημαντικό για μια εταιρεία να έχει μια ιδιαίτερη εικόνα στη 

χώρα ή στην αγορά που δραστηριοποιείται. Στους πολιτικούς κύκλους αυτό είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένο, όπως και οι σύμβουλοι ή image makers λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της 

εικόνας ενός πολιτικού στο κοινό του. Στον επιχειρησιακό χώρο, η κατάλληλη εικόνα είναι 

σχεδόν απαραίτητη σε ορισμένες βιομηχανίες. Παραδείγματος χάριν στις βιομηχανίες καπνού 

και μοτοσικλετών η εικόνα είναι ιδιαίτερα σημαντική και δημιουργείται με τις κατάλληλες 

χορηγίες , όπως το Camel Trophy που δίνει έναν αέρα περιπέτειας στα προϊόντα της Camel ή 

τις αγωνιστικές ομάδες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος που δίνουν την εικόνα της οριακής 

εξέλιξης ( δηλαδή του καλύτερου δυνατού ) στις μοτοσικλέτες παραγωγής.

Από την άλλη, εταιρείες που εκμεταλλεύονται σημαντικούς φυσικούς πόρους μιας 

χώρας, όπως η Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Ε., είναι σημαντικό να δείχνουν προς τα έξω, 

τουλάχιστον με την ονομασία τους, ότι πρόκειται για μια εταιρεία που προάγει τη θέση και 

την οικονομία της χώρας όπου βρίσκεται, ασχέτως των συγκεκριμένων επιχειρηματικών 

συμφερόντων που αντιπροσωπεύει.

Μια εταιρεία που θα θελήσει να εκμεταλλευθεί μια επιχειρηματική ευκαιρία σε μια 

χώρα του εξωτερικού μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικά προβλήματα. Αν η αγορά 

που διαθέτει τα προϊόντα της είναι τοπική και υπάρχει ανταγωνισμός ( όσο αδύναμος και αν 

είναι ), υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να προτιμηθεί το αμιγώς τοπικό προϊόν σε βάρους του 

ξένου - “Προτιμάτε τα Ελληνικά Προϊόντα” ήταν ένα σύνθημα που προβαλλόταν παλαιότερα 

στα μέσα μαζικής επικοινωνίας -.

Η ίδρυση μιας θυγατρικής στην ίδια χώρα δεν αποτελεί μια σημαντική βελτίωση της 

κατάστασης. Το προϊόν θα εξακολουθεί να φέρει τη σφραγίδα της μητρικής εταιρείας ενώ, 

πολύ πιθανόν, δεν θα είναι και ιδιαίτερα διαφοροποιημένο. Η λύση έρχεται με την δημιουργία 

μιας νέας επιχείρησης, τόσο ξένων όσο και τοπικών συμφερόντων, δηλαδή μιας 

κοινοπρακτικής επιχείρησης με μητρικές εταιρείες την ξένη αλλά και μια τοπική με πολύ καλή 

εθνική εικόνα. Το τμήμα marketing μπορεί έτσι να αναλάβει να προβάλλει τον τοπικό 

χαρακτήρα της επιχείρησης, που θα είναι και το ζητούμενο προσόν του τοπικού εταίρου.
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Μια εταιρεία μπορεί, όμως, και να ακολουθεί την τακτική του “ going global by going 

local ”, δηλαδή να είναι πάγια τακτική της να προσπαθεί να φαίνεται και να είναι όσο το 

δυνατόν πιο τοπική στην ίδια την καινούργια αγορά του εξωτερικού που προσπαθεί να 

εισέλθει. Αυτό μπορεί και να συμβαίνει λόγω και των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να 

έχει η προέλευση της ίδιας της εταιρείας που θέλει να επεκταθεί. Η Fujitsu, λίγο μετά την 

αρχή της προσπάθειας της για διεθνοποίηση βρέθηκε να αντιμετωπίζει ένα αρνητικό κλίμα 

λόγω της συνεχώς αυξανόμενης βιομηχανικής δύναμης της Ιαπωνίας, που φυσικά δεν 

φαίνονταν και τόσο όμορφα σε εδραιωμένες βιομηχανικά χώρες όπως οι Η.Π.Α. ( Schlender, 

1991 ). Όπως δήλωσε και ο πρόεδρος Τακούμα Γιαμαμότο “ Η επιχειρησιακή μας 

δραστηριότητα είναι σε μια οικονομία χωρίς σύνορα, αλλά υπάρχει μια αυξανόμενη 

παλίρροια εθνικισμού, και πρέπει να βρεις τρόπους να αποφύγεις τις συγκρούσεις.”

Το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι τόσο πολύπλοκο, που είναι δύσκολο να 

χρησιμοποιηθεί μια πάγια τακτική για τη διεθνή επέκταση. Ίσως η καλύτερη τακτική να είναι 

η φιλοσοφία των ιαπώνων επιχειρηματιών, να “ λυγίζουν στον άνεμο ” και να καταβάλουν τη 

λιγότερο δυνατή αντίσταση στις τοπικές ιδιαιτερότητες.

3.14 Ικανότητα στο Marketing και τη διανομή

Η Acucobol είναι μια εταιρεία από το San Diego των Η.Π. Α., που ειδικεύεται 
σε προϊόντα software που εκσυγχρονίζουν την εμφάνιση εφαρμογών γραμμένων σε 
COBOL, κάνοντας τα πιο ευκολόχρηστα και ικανά να προσφέρουν διασυνδέσεις με τα 
Windows. Όταν η Acucobol θέλησε να εισάγει τα προϊόντα της στην ευρωπαϊκή αγορά, 
η ιδιοκτήτρια της, Pamela Coker, ήξερε ότι η εταιρεία δεν είχε τους απαιτούμενους 
πόρους για μια πλήρη επέκταση στο εξωτερικό. Έτσι, ξεκίνησε στη Γερμανία με το να 
βρει ένα τοπικό εταίρο ο οποίος είχε διασυνδέσεις με γερμανικές εταιρείες και πολύ 
καλό δίκτυο διανομής. Αυτή η συμμαχία δούλεψε τόσο καλά ώστε η Acucobol 
γρήγορα χρησιμοποίησε την ίδια στρατηγική για να διεισδύσει στις αγορές της Ιταλίας,
Βρετανίας και Σκανδιναβίας. (Griffin και Pustay, 1996)

Το παράδειγμα, αναφέρεται στην διανομή των προϊόντων, αλλά τα ίδια τα προϊόντα 

της εταιρείας είναι πολύ πιθανό να δημιουργήθηκαν μέσω του marketing.

Το ίδιο το marketing είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη διαφήμιση ή την πώληση

ενός προϊόντος. Σε αυτό συνυπάρχει η ανάπτυξη και διαχείριση ενός προϊόντος που θα

ικανοποιεί ορισμένες ανάγκες. Εστιάζεται στο να είναι προσιτό το προϊόν στο καταναλωτή

από το κατάλληλο σημείο πώλησης σε μια αποδεκτή τιμή. Επίσης, απαιτεί τη μετάδοση

πληροφοριών που βοηθούν τον καταναλωτή να καθορίσει εάν το ίδιο το προϊόν ικανοποιεί τις

ανάγκες του. Από την άλλη, το marketing δημιουργεί κανάλια ανταλλαγής ανάμεσα σε

ομάδες, είτε είναι αυτές άτομα, οργανισμοί ή εταιρείες. Όταν υπάρχει κάτι που το ένα μέρος

επιθυμεί και το άλλο το διαθέτει και αντίστροφα, και υπάρχει η διάθεση για ανταλλαγή και η

ικανότητα για επικοινωνία, τότε θα γίνει και η ανταλλαγή. Μέσω αυτής της τριβής μεταξύ
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αγοραστή και πωλητή, ο αγοραστής τελικά αποκτά κάποιες προσμονές από τον πωλητή. Για 

να τις ικανοποιήσει ο πωλητής πρέπει να σταθεί στις υποσχέσεις του. Καθώς περνάει ο 

χρόνος, αναπτύσσεται έτσι μέσω της σχέσης αγοραστή-πωλητή μια αλληλεξάρτηση. Ο Dave 

Thomas, ιδρυτής των Wendy’s, αναγνωρίζει ότι η επιτυχία της επιχείρησης του στηρίζεται 

στις επαναλαμβανόμενες αγορές. Οι προσδοκίες των πελατών του είναι καλό φαγητό, καλές 

τιμές και καθαρά εστιατόρια που απασχολούν καθαρό και ευγενικό κόσμο. Αυτή είναι μια 

σχέση που έχει δημιουργηθεί μέσω της επικοινωνίας που δημιούργησε το marketing.

Το περιβάλλον του marketing, όμως, απαρτίζεται από πολλές μεταβαλλόμενες 

δυνάμεις που είναι ο ανταγωνισμός, οι οικονομικές συνθήκες, οι πολιτικές πιέσεις, οι νόμοι, 

οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες. Τα αποτελέσματα αυτών 

των δυνάμεων στο αγοραστικό κοινό μπορεί να είναι πολύ σημαντικά αλλά και δύσκολα 

προβλέψιμα. Μπορεί να δημιουργήσουν απειλές ή ευκαιρίες, αλλά μόνο ο σωστός χειρισμός 

κάθε κατάστασης θα βοηθήσει την ίδια την επιχείρηση.

Η διανομή, από την άλλη, είναι επίσης πολύ σημαντική. Στην επιλογή του κατάλληλου 

τρόπου υπεισέρχονται οι οργανωσιακοί στόχοι και πόροι, τα χαρακτηριστικά της αγοράς, η 

συμπεριφορά των αγοραστών, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και οι περιβαλλοντικές 

δυνάμεις. Γενικά, τα κανάλια διανομής χωρίζονται σε κανάλια διανομής για βιομηχανικά και 

καταναλωτικά προϊόντα. Μέσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες, διαφορετικά κανάλια διανομής 

χρησιμοποιούνται για διαφορετικά προϊόντα. Αν και τα καταναλωτικά αγαθά μπορούν να 

πωληθούν και κατ’ ευθείαν από τον παραγωγό στους καταναλωτές, η διανομή μέσω 

χονδρεμπόρων και λιανοπωλητών μπορεί να είναι τελικά φθηνότερη. Στα βιομηχανικά 

προϊόντα υπάρχουν διαφορές στους μεσάζοντες αλλά και στη μεταφορά, αποθήκευση και 

πολιτική των αποθεμάτων ( είναι πολύ δύσκολο να πρέπει να σταματήσει η παραγωγή από 

έλλειψη ενός ανταλλακτικού, ενώ οι μελλοντικές πωλήσεις σε αυτή την εταιρεία σίγουρα θα 

επηρεασθούν αρνητικά).

Σε μια διείσδυση σε νέα αγορά μέσω εξαγωγών είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπ’ 

όψιν ο μικρότερος βαθμός ελέγχου που υπάρχει πάνω στα κανάλια διανομής και τη 

στρατηγική marketing που θα ακολουθηθεί σε σχέση με την απ’ ευθείας διάθεση και 

διαφήμιση των προϊόντων. Ωστόσο, αυτή η στρατηγική εξακολουθεί να υφίσταται λόγω του 

χαμηλού της κόστους. Ένας σαφώς αποτελεσματικότερος ( με την έννοια του όχι τόσο 

ακριβός όσο η απ’ ευθείας επέκταση της εταιρείας στην νέα αγορά ) τρόπος είναι η 

δημιουργία μιας κοινοπραξίας με τον διανομέα/διαφημιστή. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι η 

εταιρεία έρμαιο της αμφίβολης σπουδαιότητας των προϊόντων της στον τοπικό διανομέα, 

αλλά συνυπάρχει η αφοσίωση στο προϊόν μαζί με μια καλή γνώση των τοπικών
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ιδιαιτεροτήτων. Από την άλλη, ένα σχεδόν τοπικό προϊόν ( όπως θα φαίνεται στο αγοραστικό 

κοινό τώρα πια) δεν αφήνει αμφιβολίες στον αγοραστή του σχετικά με την υποστήριξη και ( 

για τις επαναλαμβανόμενες αγορές ) διάθεση του.

Στα πρώην ανατολικά κράτη υπάρχει και το θέμα της υπάρχουσας αγοράς. Η αγορά 

που αποτελούν αυτά τα κράτη έχει ορισμένες ιδιομορφίες, που οπωσδήποτε μεταφράζονται σε 

τροποποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που πωλούνται σε αυτήν για διάφορους 

(τεχνολογικούς κυρίως) λόγους. Με το να αφήνεται η διάθεση και το marketing του 

προϊόντος στον τοπικό εταίρο, η επιχείρηση μπορεί να διαθέσει περισσότερο χρόνο στην 

επιλογή της κατάλληλης μορφής του προϊόντος που θα διαθέσει στην αγορά, έχοντας έτσι ένα 

προϊόν που ταιριάζει καλύτερα και έχει και αυξημένες προοπτικές πωλήσεων και σε άλλες 

γειτονικές χώρες.

Ωστόσο, αυτά τα σημαντικά οφέλη δεν είναι χωρίς κάποιο τίμημα. Στελέχη της 

διοίκησης της εταιρείας θα πρέπει να ξοδεύουν ένα σημαντικό μέρος του χρόνου τους για τη 

διοίκηση της κοινοπραξίας, αν δεν απασχολούνται πλήρως σε αυτή.

Σημαντικό είναι οι ευαίσθητοι τομείς οι οποίοι θα επηρεάζουν την κοινοπραξία ( το 

εύρος των προϊόντων, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και η σταθερότητα του 

τοπικού εταίρου κ.λ.π.) να τύχουν εμπεριστατωμένης έρευνας. Αυτό από την άποψη ότι είναι 

καλύτερα να μην γίνει καθόλου η είσοδος σε μια νέα αγορά, παρά να μην μπορέσει να 

επιτύχει λόγω ελλειπούς σχεδιασμού και δυνατοτήτων του τοπικού εταίρου.

3.15 Προσφορά υπηρεσιών μετά την πώληση

Η ικανότητα για προσφορά υπηρεσιών μετά την πώληση είναι ίσως η πιο σημαντική 

για ορισμένους τομείς, όπως η βιομηχανία και ιδιαίτερα τα ανταλλακτικά της.

Τα προϊόντα για τα οποία οι υπηρεσίες μετά την πώληση είναι σημαντικές για τον 

αγοραστή έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες που θα πρέπει να προσεχθούν κατά τη διάρκεια 

επιλογής του εταίρου. Κατ’ αρχήν υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις για το προσωπικό που θα 

αναλάβει αυτή την υποστήριξη, οπότε αυτό μεταφράζεται αυτόματα σε υψηλά έξοδα 

εκπαίδευσης αλλά και στην ανάγκη πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού (μηχανικοί 

κ.λ.π.). Η εμπειρία του εταίρου πάνω σε αυτά τα θέματα κρίνεται απαραίτητη, αφού θα πρέπει 

να μπορεί να αξιολογήσει ή να προμηθεύσει τα άτομα που θα στελεχώσουν αυτές τις 

υπηρεσίες.

Η τεχνική βοήθεια που θα πρέπει να παρέχεται στους πελάτες, όπως οι συμβουλές 

σχετικά με διάφορα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τις εφαρμογές τους, ο σχεδιασμός των 

συστημάτων και οι διαδικασίες εγκαταστάσεως είναι πολύ σημαντικά θέματα όσο πιο
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περίπλοκο είναι το ίδιο το προϊόν. Όταν απαιτείται έμπειρο προσωπικό τέτοιας φύσης, είναι 

δύσκολο να περιοριστεί ο εργοδότης σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, γιατί απαιτείται 

προσωπικό με πολλαπλές ικανότητες. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που υπαγορεύουν το 

προσωπικό υποστήριξης ( τόσο πριν όσο και μετά την πώληση ) που θα πρέπει να διαθέτει μια 

εταιρεία. Η χρήση των προϊόντων της, τα χαρακτηριστικά του, ο βαθμός πολυπλοκότητας και 

η τιμή καθώς και ο αριθμός των πελατών και οι απαιτήσεις τους, επηρεάζουν το είδος του 

προσωπικού που χρειάζεται,. Όμως, όποια και να είναι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, η 

υποστήριξη μετά την πώληση είναι κυρίως θέμα εμπειρίας της εταιρείας λόγω της ίδιας της 

πολυπλοκότητας του θέματος. Είναι μια περίπτωση εξειδικευμένου προσωπικού, όπως το 

διοικητικό και εργατικό, και σαν μια τέτοια είναι κάτι περισσότερο από αυτά που φαίνονται με 

την πρώτη ματιά. Η πρότερη εμπειρία του εταίρου, απαραίτητη για την επιλογή του, θα έχει 

και ένα ακόμη πλεονέκτημα: Θα είναι γνωστές οι επιδόσεις του σε αυτό τον τομέα, οπότε το 

κύρος του θα προσθέτει στην εικόνα της κοινοπραξίας.

Το κατάλληλο προσωπικό, τελικά, είναι το ένα μόνο μέρος των υπηρεσιών μετά την 

πώληση. Η αφοσίωση που θα πρέπει να υπάρχει από το προσωπικό και οι χωρίς 

καθυστερήσεις εξυπηρέτηση και σχολαστική τήρηση των συμβολαίων είναι αυτό που 

συμπληρώνει την εικόνα. Η ύπαρξη αυτών των υπηρεσιών προϋποθέτει βέβαια και την 

κατάλληλη υποδομή. Η Caterpillar που οι υπηρεσίες της φτάνουν στο να εγγυάται την 

επισκευή οποιουδήποτε μηχανήματος της μέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες, δεν θα μπορούσε να 

προσφέρει αυτή την εξυπηρέτηση χωρίς τους κατάλληλους δρόμους και επικοινωνίες. Έτσι, 

μια εταιρεία που θέλει να δραστηριοποιηθεί σε αυτά τα θέματα θα πρέπει να υπολογίζει και 

θέματα έξω από τον άμεσο έλεγχο της. Αν ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες, τότε αυτό που 

μετράει περισσότερο για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών είναι πιο πολύ τα ίδια τα 

άτομα που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές. Ένα από τα καλύτερα κίνητρα για ποιοτική 

εργασία είναι το ίδιο το κλίμα της κοινοπραξίας, και αυτό δεν είναι ελεγχόμενο, τουλάχιστον 

από τον ένα εταίρο μόνο του.

3.16 Σαν επίλογος

Η επιλογή της κοινοπρακτικής εισόδου σε μια νέα αγορά είναι μια βιώσιμη αλλά και 

σημαντικά πιο εύκολη εκλογή από την είσοδο με θυγατρική.

Η διαδικασία επιλογής εταίρου, και ειδικά τα κριτήρια επιλογής του αποτελούν ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Αυτό όμως που είναι σημαντικότερο είναι να δοθεί σε αυτή τη 

διαδικασία η πρέπουσα προσοχή. Είναι αρκετά εύκολο για μια εταιρεία να σχηματίσει μια 

κοινοπραξία, αλλά αν η διαδικασία επιλογής δεν είναι σχολαστική είναι δυνατόν να
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προκόψουν αναπάντεχα εμπόδια στην πορεία. Το αποτέλεσμα είναι μακροχρόνιες και 

ατελείωτες δικαστικές διαμάχες, κοινοπραξίες χωρίς τους αρχικούς εταίρους τους και με 

σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας (Geringer, 1988).

Η επιτυχία ή αποτυχία μιας διεθνούς κοινοπραξίας δεν εξαρτάται μόνο από την σωστή 

στρατηγική αιτιολόγηση της, αλλά και από το πόσο καλά μπορούν να συνεργαστούν οι 

εταιρείες που θα τη συγκροτήσουν παρά τις διαφορές στον τρόπο διοίκησης, στρατηγικές, 

πόρους και εταιρική κουλτούρα ( όπως αναφέρεται σύντομα και στο κεφάλαιο 2.6 “Ο εταίρος 

σε μια κοινοπραξία” ). Το αποτέλεσμα της συνεργασίας, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι εύκολο 

να προβλεφθεί. Η συμβατότητα των εταίρων, πέρα από την καθαρά τεχνική σκοπιά της 

αλληλοσυμπλήρωσης, είναι οπωσδήποτε σημαντική ( Geringer, 1988 ). Η Goody’s Α.Ε. 

μάλιστα τη θεωρεί τόσο σημαντική που την έχει αναγάγει και σε κριτήριο ( βλ. και κεφάλαιο 

5.1 “Goody’s Α.Ε.” ).

Αν μια εταιρεία θελήσει να επιλέξει έναν εταίρο, θα πρέπει να είναι έτοιμη να 

αφιερώσει κόπο και χρόνο στη διαδικασία επιλογής της. Κόπο γιατί η καλύτερη, ίσως, λύση 

είναι να χρησιμοποιήσει τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τα κριτήρια επιλογής για να 

αναπτύξει τα δικά της εσωτερικά κριτήρια, ενώ στο στάδιο των διαπραγματεύσεων ο χρόνος 

ποτέ δεν θα πρέπει να είναι ένας αυστηρός περιορισμός. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η 

διάθεση, χρόνος ή κεφάλαια για μια ανάλογη διαδικασία, η επιλογή ενός άλλου τρόπου 

εισόδου στην νέα αγορά μπορεί να είναι μια αποδοτικότερη εναλλακτική λύση για τη 

μακροχρόνια θέση της εταιρείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Η ιδιωτικοποίηση φαίνεται να είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην 

οικονομική μεταρρύθμιση που συμβαίνει αυτό τον καιρό στην Ανατολική Ευρώπη. Το 

πρόβλημα φαίνεται να εντείνεται από το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις χρειάζονται ριζική αναδιοργάνωση για τη μετάβαση από το κομμουνιστικό στο 

καπιταλιστικό σύστημα. Οι ξένες επενδύσεις, από την άλλη, που ήταν βασικές για την 

επιτυχία της μεταρρύθμισης καθυστέρησαν λόγω πολιτικών προβλημάτων.

Αυτό που έχει αρχίσει να γίνεται ορατό είναι ότι η ανάδυση οικονομιών βασισμένων 

στην αγορά στην Ανατολική Ευρώπη (και κατ’ επέκταση και στα Βαλκάνια) θα μεγενθύνουν 

την παγκόσμια αγορά και αυτό είναι μια κατάσταση που ο επιχειρηματικός κόσμος θα 

χρειαστεί να αντιμετωπίσει (McCollum, 1993).

Τα Βαλκάνια σήμερα παρουσιάζουν ένα πρόσφορο έδαφος για επέκταση. Αυτό, σε 

συνδυασμό με το ότι οι ξένες επενδύσεις στις οικονομίες αυτών των χωρών είναι ακόμη 

σχετικά μικρές σε αριθμό, κάνουν αυτές τις αγορές ιδιαίτερα ελκυστικές για τον ξένο 

επενδυτή. Με στοιχεία του 1990, οι χώρες της περιοχής είχαν ένα πληθυσμό της τάξης των 

400 εκατομμυρίων, ενώ είχαν δεχθεί επενδύσεις όσο η Ιρλανδία και η Νορβηγία, χώρες με 

πληθυσμό των πέντε εκατομμυρίων η καθεμία. Δεν είναι παράλογο να υποθέσουμε ότι μέχρι 

το έτος 2000, οι επενδύσεις σε αυτές τις χώρες θα είναι της τάξης των δεκάδων 

δισεκατομμυρίων δολαρίων - δηλαδή στην ίδια τάξη μεγέθους (αν και βέβαια όχι και σε 

απολύτως συγκρίσιμα ποσά) με τις επενδύσεις στη δυτική Ευρώπη. Αυτά όμως είναι απλοί 

υπολογισμοί του τι είναι πιθανόν να συμβεί. Το ανθρώπινο δυναμικό και οι φυσικοί πόροι 

αυτών των χωρών είναι εντυπωσιακοί. Τα στοιχεία που λείπουν είναι το θεσμικό πλαίσιο (για 

την λειτουργία της ελεύθερης αγοράς), οι διοικητικές ικανότητες, η πρόσβαση σε ξένες 

αγορές, οι οργανωσιακές ικανότητες και κουλτούρα και, τέλος, τα κατάλληλα οικονομικά 

κίνητρα για την αξιοποίηση των πολυπληθών πόρων αυτών των περιοχών.
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4.1 Αλβανία

Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα της ελληνικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αλβανική αγορά, όπου 

λειτουργούν περισσότερες από 150 ελληνικές επιχειρήσεις. 

Η Ελλάδα είναι ο δεύτερος, σε μέγεθος κεφαλαίων, 

επενδυτής στην Αλβανία. Την πρώτη θέση κατέχει η Ιταλία. 

Συγκεκριμένα στο διάστημα της τελευταίας τριετίας 79 

ελληνικές επιχειρήσεις επιχορηγήθηκαν, με βάση τις 

διατάξεις του νόμου 2008/92, για την υλοποίηση 

επενδυτικών προγραμμάτων στην Αλβανία, κυρίως στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας, 

συνολικού ύψους 10 δισεκατομμυρίων δραχμών. Από τις επενδύσεις αυτές το 92,3% αφορά 

τον δευτερογενή τομέα, το 6,3% τον πρωτογενή και 1,4% τον τριτογενή ενώ δημιουργήθηκαν 

και 6.500 νέες θέσεις εργασίας.

Στον εμπορικό τομέα η ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου 

Εξαγωγέων στο 9μηνο Ιανουάριου - Σεπτεμβρίου 1995 η αξία των ελληνικών εξαγωγών 

ανήλθε στα 178 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 130 εκατομμυρίων στο αντίστοιχο διάστημα 

του 1994, σημειώνοντας αύξηση κατά 37%. Εκτιμάται ότι στο 12μηνο του 1995 η αξία των 

ελληνικών εξαγωγών στην αλβανική αγορά ανήλθε στα 250 εκατομμύρια δολάρια περίπου, 

έναντι 213 εκατομμυρίων του 1994 ( Χαροντάκης, 1996 ).

Βέβαια, η κατάσταση στην Αλβανία δεν θα είναι ποτέ πια αυτή που ήταν, μετά τις 

πρόσφατες πολιτικές αναταραχές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα χειροτερέψει και άλλο. Αν 

επιτευχθεί μια σταθερή και ομαλή κατάσταση, τότε είναι σίγουρο ότι η οικονομία θα 

βελτιωθεί. Και το μόνο που χρειάζεται είναι ένα καλό ξεκίνημα. Άλλωστε, ο πρόεδρος της 

εταιρείας εμπορίας καφέ Α&Π&Λ Κουίδης Α.Ε. κ. Λεωνίδας Κουίδης δηλώνει “Η επέκτασή 

μας στην Αλβανία, στα Τίρανα, είναι θέμα χρόνου και φυσικά ομαλοποίησης της πολιτικής 

κατάστασης στη γειτονική χώρα” ( Καρολίδου, 1997 )

4.2 Βουλγαρία

Η κατάσταση στη Βουλγαρία, σύμφωνα με στοιχεία
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του 1995 (CEEBICnet2, 1997 ) φαίνεται ελκυστική. Υπάρχει μια αυξανόμενη εσωτερική 

αγορά εννιά εκατομμυρίων καταναλωτών, με φιλελεύθερη νομοθεσία επενδύσεων και 

εισαγωγών/εξαγωγών. Δημιουργούνται μεγάλες ευκαιρίες από την ιδιωτικοποίηση του 

μεγάλου δημοσίου τομέα, υποβοηθούμενες από ένα ικανοποιητικό νομικό πλαίσιο. Υπάρχουν 

ευκαιρίες για επικερδείς συναλλαγές με τη χρησιμοποίηση βουλγαρικών κρατικών ομολόγων, 

ενώ είναι στρατηγικό σταυροδρόμι για την Κεντρική Ευρώπη αλλά και τη Μέση Ανατολή. 

Επίσης υπάρχει εξειδικευμένο αλλά και φτηνό εργατικό δυναμικό, και σημαντικά έργα 

υποδομής.

Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση του κ. Γ. Δουδούμη, συμβούλου εμπορικών 

και οικονομικών υποθέσεων στην ελληνική πρεσβεία της Βουλγαρίας, η ελληνική 

επιχειρηματική δραστηριότητα (ως τις 30 Ιουνίου 1996) καλύπτει το 10% του συνόλου των 

επενδεδυμένων στη Βουλγαρία ξένων 

κεφαλαίων, το οποίο ανέρχεται σε 910 εκατ. 

δολάρια. Με βάση την αξία των άμεσων 

επενδύσεων, που ανέρχονται συνολικά σε 610 

εκατ. δολάρια, την πρώτη θέση κατέχει η 

Γερμανία με 36% και ακολουθούν η Ολλανδία 

με 11%, η Ελβετία με 7,5%, το Βέλγιο με 7%, η 

Ελλάδα με 6,5% και οι ΗΓΤΑ με 6% (βλ. 

διάγραμμα 1). Μιλώντας προς «Το Βήμα»

(Χαροντάκης, 1996 ) ο κ. Κ. Αποστολίδης, 

διευθύνων σύμβουλος της Chipita International 

Α.Ε., εξήγησε ότι “αυτές οι αγορές, παρά τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν, παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν μέλλον”. Ο 

έλληνας εμπορικός σύμβουλος στη Βουλγαρία λέει χαρακτηριστικά, συνεχίζοντας στο ίδιο 

άρθρο ( Χαροντάκης, 1996 ), ότι “τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας αναμένεται να 

διατηρηθούν, ενώ παράλληλα αναμένεται να αξιοποιηθούν μέσω Βουλγαρίας σε μεγαλύτερο 

του σημερινού βαθμού διεθνή δίκτυα διανομής, κυρίως ειδών διατροφής και διαρκών 

καταναλωτικών αγαθών, για κάλυψη αναγκών στις χώρες της ευρύτερης περιοχής του 

Ευξείνου Πόντου (Ουκρανία, Ρωσία, Γεωργία, Αρμενία)”.

Επενδύσεις σιη Βουλγαρία εκ. 
δολ. %

Ο Γερμανία

■ Ολλανδία

□ Ελβετία

□ Βέλγιο

■ Ελλάδα

□ Η. Π. A

■ Αλλοι

Διάγραμμα 1

2 To Central and Eastern Europe Business Information Center ( CEEB1C ) είναι υπηρεσία του 

Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π. Α., και η διεύθυνση του, μέσω Internet, είναι http://www.iep.doc.gov/ceebic
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Σε συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων

Βουλγαρίας, Γεώργιος Τσαγγάρης, ανέφερε ότι οι ελληνικές επενδύσεις υπερβαίνουν τα 120 

εκατ. δολάρια και αποτελούν το 13% των συνολικών επενδύσεων στη Βουλγαρία. Οι 

ελληνικές επιχειρήσεις ανέρχονται στις 350 και απασχολούνται σε αυτές 25.000 άτομα, ενώ 

άλλα 30.000 άτομα συνεργάζονται μαζί τους. «Χωρίς καμιά εξαίρεση οι μισθοί είναι πολύ 

υψηλότεροι από τους τοπικούς», επεσήμανε ο κ. Τσαγγάρης. Τα προβλήματα που

αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις αφορούν στη γραφειοκρατία, στα κρούσματα 

διαφθοράς, στην εγκληματικότητα και στην αστάθεια του νομοθετικού πλαισίου που αφορά 

στις ξένες επενδύσεις (Ναυτεμπορική, 28/3/1997 ).

Η Γιουγκοσλαβία πριν από τον δεύτερο παγκόσμιο 

πόλεμο ανήκε στις υπό ανάπτυξη ευρωπαϊκές χώρες. Με το 

πέρας του πολέμου τέθηκε σε εφαρμογή η προσπάθεια 

ανασυγκρότησης του κράτους, η οποία έδωσε έμφαση στην 

εκβιομηχάνιση και γενικότερα στη δημιουργία υποδομών

(ανάπτυξη δικτύου ηλεκτρικού, δημιουργία νοσοκομείων,

SSσχολείων κ.α.). Η ανάπτυξη αυτή παρουσίασε στασιμότητα 

κατά τη δεκαετία του 1980 και περιορίστηκε σημαντικά με το ξέσπασμα του εμφυλίου 

πολέμου. Βασικό πλήγμα για τη χώρα αποτέλεσε η επιβολή του εμπάργκο από τη διεθνή 

κοινότητα, το οποίο περιόρισε οποιαδήποτε μορφή οικονομικής και κοινωνικής ανόδου.

Η ιδιωτική πρωτοβουλία έπαιζε ανέκαθεν σοβαρό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας, και εστιαζόταν κύρια στη γεωργία, στη βιοτεχνία και στον τουρισμό. Κατά τα 

προηγούμενα χρόνια η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων είχε σαν πρώτο στόχο τη δημιουργία 

νέων ιδιωτικών επιχειρήσεων και σαν δεύτερο την μεταβίβαση δημόσιων επιχειρήσεων σε 

ιδιώτες.

Το νέο σύνταγμα που θεσπίστηκε τον Απρίλιο του 1992 έθεσε τις επενδύσεις ξένου 

κεφαλαίου σε μια νέα βάση, προκειμένου το νομοθετικό πλαίσιο να ανταποκρίνεται στη 

σύγχρονη πραγματικότητα. Στα τέλη του Οκτωβρίου του 1994 εισήχθη ο νέος ομοσπονδιακός 

νόμος περί ξένων επενδύσεων. Περιελάμβανε νέες και απαραίτητες διατάξεις και 

κανονισμούς προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο. Στα μέσα του 1996 και 

προκειμένου να επιτευχθεί μια περαιτέρω απελευθέρωση και εκσυγχρονισμός σχετικά με τις 

ξένες επενδύσεις, και αφού έπαψαν οι επιβληθείσες από τον ΟΗΕ κυρώσεις, έγινε ο νόμος 

“περί αλλαγών και συμπληρώσεων του νόμου για τις ξένες επενδύσεις”. Σκοπός αυτού του

4.3 Γιουγκοσλαβία
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νόμου ήταν η διεύρυνση της λίστας των δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 

τους ξένους επενδυτές, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να δημιουργήσουν μια εξολοκλήρου 

δίκιά τους επιχείρηση ή να συμμετέχουν σε μια επιχείρηση μαζί με ημεδαπούς κλπ. 

Ταυτόχρονα οι αλλαγές και οι συμπληρώσεις αυτές απλοποίησαν τις διαδικασίες έγκρισης των 

ξένων επενδύσεων και εισήγαγαν και ένα νέο κεφάλαιο, αυτό που αφορά τις παραχωρήσεις ( 

Μαδυτινός, 1997).

Παρά την ύφεση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή μετά την υπογραφή της 

συμφωνίας του Dayton, η Γιουγκοσλαβία εξακολουθεί από πολλούς να θεωρείται χώρα 

υψηλού κινδύνου. Οι μνήμες του πολέμου είναι νωπές και απαιτούνται προσεκτικοί χειρισμοί 

από όλες τις πλευρές προκειμένου να παγιωθεί η σημερινή κατάσταση, έτσι ώστε να μπορέσει 

η χώρα και η περιοχή γενικότερα να ανακάμψει οικονομικά και αναπτυχθεί μέσα σε ένα 

ειρηνικό κλίμα. Η κατάσταση φαίνεται με το πέρασμα του χρόνου να εκτονώνεται, και δεν 

διαφαίνεται κάποια δυσμενής εξέλιξη όσον αφορά την πολιτική σταθερότητα.

Ένα σημείο, για το οποίο εκφράζονται φόβοι, είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης στο 

θέμα των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Η προσπάθεια της μετάβασης από το προηγούμενο 

πολιτικό σύστημα σε ένα πιο φιλελεύθερο και της ανάπτυξης της οικονομίας απαιτούν τη 

λήψη σκληρών οικονομικών μέτρων, γεγονός που σημαίνει ότι ο πληθυσμός της χώρας θα 

πρέπει να επωμιστεί το βάρος των μέτρων αυτών ( Μαδυτινός, 1997 ).

4.4 Κροατία

Η Κροατία, σύμφωνα με στοιχεία του 1995, φαίνεται 

να έχει καταφέρει να αντιστρέφει μια πορεία αρνητικής 

ανάπτυξης μετά τη διάσπαση του πρώην Γιουγκοσλαβικού 

κράτους. Αν και το ΑΕΠ είναι ακόμη κατά 30% χαμηλότερο 

του 1990 (1995: 17 δις. δολ.), έχει σταθερά ανοδικές τάσεις. 

Η κυβέρνηση έχει επιτύχει μια σταθεροποίηση των τιμών, 

ακόμη και αποπληθωρισμό, ενώ στοχεύει στην 

ιδιωτικοποίηση, την εξάλειψη των ελλειμμάτων και τη συστηματική μεταρρύθμιση της 

οικονομίας. Οι νόμοι του κράτους που αφορούν τις κοινοπραξίες μοιάζουν αρκετά με τους 

αντίστοιχους γερμανικούς, που οπωσδήποτε αποτελεί και μια σημαντική ευκολία.

Οι μόνοι περιορισμοί που υπάρχουν για τις ξένες επενδύσεις στην Κροατία είναι 

στους τομείς των στρατιωτικών εξοπλισμών και των ραδιοσταθμών. Το Σύνταγμα εγγυάται 

τον ελεύθερο επαναπατρισμό των κερδών, όπου προβλέπεται και το ότι δικαιώματα που έχουν 

αποκτηθεί με επενδύσεις ξένου κεφαλαίου δεν μπορούν να αφαιρεθούν με κάποιο νόμο ή

IQOte
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νομική πράξη. Οι ξένοι επενδυτές έχουν τα ίδια δικαιώματα, υποχρεώσεις και νομική 

υπόσταση σε μια επένδυση όπως και οι εγχώριοι, πάντα αναλογικά βέβαια. Ο εξοπλισμός που 

εισάγεται για μια επένδυση εξαιρείται από τη φορολογία, αν είναι το 20% και πάνω του 

συνολικού κόστους της επένδυσης. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας έχει αντικαταστήσει την 

παλαιότερη φορολογία από τις αρχές του 1997 ( CEEBICnet, 1997 ).

Οι τοπικές εταιρείες είναι θετικά προδιαθετημένες απέναντι τόσο σε κοινοπραξίες όσο 

και σε συμφωνίες licensing, ειδικά όσες λειτουργούν κάτω από τη δυναμικότητα τους ή 

δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν το marketing των προϊόντων τους. Ήδη έχουν γίνει 

επενδύσεις από την Coca-Cola (σε μια εταιρεία εμφιαλώσεως) και από την IBM ( σε ένα 

τοπικό δίκτυο διανομής) (American Embassy Zagreb, 1996).

4.5 Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Η Π.Γ.Δ.Μ. είναι μια χώρα, η οποία περιβάλλεται από 

ορεινούς όγκους και δε βρέχεται από θάλασσα. Αν και ήταν η 

λιγότερο ανεπτυγμένη από τις δημοκρατίες της πρώην 

Ενωμένης Γιουγκοσλαβίας, έχει τη δυνατότητα να γίνει 

επαρκής στην κάλυψη των αναγκών για τρόφιμα και 

ηλεκτρική ενέργεια (υδροηλεκτρική ενέργεια, άνθρακας και 

ανανεώσιμες μορφές). Τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα που παράγει η χώρα είναι ο σίτος, ο 

αραβόσιτος, οι τομάτες, το ρύζι, τα ζωικά προϊόντα και ο καπνός. Σημαντική επίσης είναι η 

εγχώρια παραγωγή σε λαχανικά και σε κρασί, το οποίο εξάγεται κατά μεγάλες ποσότητες. Η 

βιομηχανία χαρακτηρίζεται από παλαιά τεχνολογία και επικεντρώνεται στη διύλιση 

πετρελαίου, στην εξαγωγή και επεξεργασία μετάλλων και ορυκτών, στην 

κλωστοϋφαντουργία, στις κατασκευές, στον κλάδο υποδηματοποιίας και στην επεξεργασία 

καπνού. Οι εισαγωγές της χώρας αφορούν κύρια πρώτες ύλες και εξοπλισμό ( Μαδυτινός, 

1997).

Η Π.Γ.Δ.Μ. υποφέρει από διάφορα φαινόμενα, τα οποία χαρακτηρίζουν και τις 

υπόλοιπες πρώην κομμουνιστικές χώρες που διέρχονται την κεντρικά σχεδιασμένη 

διαδικασία μετάβασης στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς και την υιοθέτηση ενός 

δημοκρατικού πολιτικού συστήματος. Ωστόσο μοναδικό φαινόμενο για τη χώρα, αποτελεί το 

γεγονός ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν σύμφωνα με το γιουγκοσλαβικό σύστημα του 

φιλελεύθερου σοσιαλισμού (market socialism), στο οποίο οι εργαζόμενοι διοικούσαν τις 

επιχειρήσεις, τα κεφάλαια των οποίων ήταν απροσδιόριστα και ιδιοκτησίας του δημοσίου. 

Όλες οι καίριες αποφάσεις λαμβάνονταν από τα εργατικά συνδικάτα, και είχαν σαν στόχο την
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προστασία των αποδοχών και των συμφερόντων των εργαζομένων σε βάρος όμως της 

επιχείρησης. Οι ζημίες χρηματοδοτούνταν από τον τραπεζικό τομέα που βρισκόταν υπό τον 

έλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων, των επονομαζόμενων loss makers. Επιπλέον, πολλές 

μεγάλες βιομηχανικές μονάδες εξαρτώνταν άμεσα από εταιρίες που βρίσκονταν σε άλλες 

δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας και αντιμετώπισαν πρόβλημα επιβίωσης έπειτα από 

την διάλυση.

Πριν από την επιβολή του εμπάργκο, η Ελλάδα αποτελούσε την τρίτη εμπορική 

παρουσία στα Σκόπια σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. (μετά την Γερμανία και την 

Ιταλία). Το 1990 το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών ήταν της τάξης των 147,3 εκατ. 

USD, ενώ το 1994 μειώθηκε σημαντικά στα 35,5 εκατ. USD. Ήδη από το 1996, μετά την 

άρση των περιορισμών, η αξία των συναλλαγών έφθασε τα 120 εκατ. USD, και εάν οι 

διμερείς οικονομικές σχέσεις εξακολουθήσουν την ίδια θεαματική πορεία, θεωρείται ότι στα 

επόμενα δύο χρόνια το ύψος των συναλλαγών θα αγγίξει τα 500 εκατ. USD ( Μαδυτινός, 

1997).

Κατά τη διάρκεια του 1996, εκπρόσωποι τριάντα τριών ελληνικών εταιριών και 

επιχειρήσεων της Π.Γ.Δ.Μ. είχαν μεταξύ τους συναντήσεις με στόχο τη σύναψη 

επιχειρηματικών συνεργασιών. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του 

προγράμματος τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας - Γερμανίας - Π.Γ.Δ.Μ..

Όσον αφορά το μέλλον, εκκρεμούν σημαντικές προτάσεις που αφορούν τους τομείς 

της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 

Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ), μελετά την πιθανότητα επιχειρηματικής αποστολής στα 

Σκόπια από κοινού με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος 

(ΣΕΠΒΕ) για τη μελέτη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και πιθανές επενδυτικές 

προοπτικές.

Η αρνητική πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών ωστόσο προβληματίζει πολλούς 

επιχειρηματίες. Υπάρχουν σοβαρά τιαράπονα για τα υψηλά επιτόκια και τον υψηλό 

πληθωρισμό, στοιχεία που δημιουργούν προβλήματα στις επιχειρήσεις. Η ανάγκη για 

αναστροφή της κατάστασης αυτής είναι άμεση προκειμένου να επιτευχθεί μια 

μακροοικονομική σταθερότητα, που θα βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα ( Μαδυτινός, 1997 ).
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4.6 Ρουμανία

.fflg&ff.... Όσον αφορά τη Ρουμανία, υπάρχουν

περισσότερες από 1.500 κατεγραμμένες ελληνικές 

επιχειρήσεις στη ρουμανική αγορά ( Χαροντάκης, 

1996 ), με επενδεδυμένα κεφάλαια άνω των 50 εκατ. 

δολαρίων, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ελληνικές 

επενδύσεις στον τομέα της ναυτιλίας, που είναι 

εξαιρετικά σημαντικές. Το γεγονός αυτό έχει 

κατατάξει την ελληνική επιχειρηματική 

δραστηριότητα στη 12η θέση με βάση το ύψος του επενδεδυμένου κεφαλαίου και στη 14η 

θέση με βάση τον αριθμό των επιχειρήσεων. Σύμφωνα όμως με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, ο 

αριθμός των ενεργών επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει τις 500. Όπως σημειώνει η κυρία Ιωάννα 

Σωτηράκου - Γιάνναρου, σύμβουλος οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων στην ελληνική 

πρεσβεία του Βουκουρεστίου, στην ετήσια έκθεσή της για το 1996, «χαρακτηριστικό των 

ελληνικών επενδύσεων στη Ρουμανία είναι το μικρό μέγεθος και η δραστηριοποίηση στον 

τομέα του γενικού εμπορίου και των υπηρεσιών». Ωστόσο οι επενδύσεις 10 ελληνικών 

επιχειρήσεων υπερβαίνουν συνολικά τα 30 εκατ. δολάρια, με πρώτη την Άλφα Τράπεζα 

Πίστεως, η οποία έχει επενδύσει 7,6 εκατ. δολάρια όπως αναφέρει στην έκθεσή της η κυρία 

Σωτηράκου - Γιάνναρου. Επίσης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι από ελληνικής πλευράς 

«επενδυτικές προσπάθειες έχουν ξεκινήσει στους ακόλουθους τομείς: εγκατάσταση τραπεζών 

και ασφαλιστικών εταιρειών, τυποποίηση τροφίμων και εμφιάλωση ποτών, παραγωγή 

τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, παραγωγή ετοίμων ενδυμάτων, παραγωγή και 

διανομή φαρμακευτικών προϊόντων». Η ίδια πάντως συμπληρώνει ότι “δεδομένης της 

σημασίας των ιδιωτικοποιήσεων για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, η ελληνική 

επιχειρηματική δράση έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι 

θα κινηθεί μεθοδικά και έγκαιρα, λαμβανομένου υπόψη ότι με την πάροδο του χρόνου αφενός 

μεν περιορίζονται οι δυνατότητες εκμετάλλευσης των ευκαιριών και αφετέρου αυξάνεται το 

κόστος διείσδυσης”.

Στο πρώτο εξάμηνο πάντως του 1996, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής 

Στατιστικής της Ρουμανίας, ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών των δύο χωρών ανήλθε σε 

170,7 εκατ. δολάρια σημειώνοντας αύξηση κατά 11,7% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 

1995. Οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 76,3 εκατ. δολάρια σημειώνοντας αύξηση κατά 

0,1 %, ενώ οι ρουμανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 11,6% και ανήλθαν σε
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94,4 εκατ. δολάρια. Στο ίδιο διάστημα, το συνολικό ύψος των ελληνικών επενδύσεων ανήλθε 

σε 52,7 εκατ. δολάρια ( Χαροντάκης, 1996 ).

Η Ρουμανία, από Γις Ιουλίου του 1997 έχει προσχωρήσει στην Συμφωνία Ελευθέρου 

Εμπορίου για την Κεντρική Ευρώπη ( Central European Free Trade Agreement - CEFTA ), 

που θα δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στα μέλη της μέχρι το έτος 

2000. Τα άλλα μέλη είναι η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. FI 

συμφωνία αυτή θα εξαλείψει τους δασμούς για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, ενώ θα τους 

μειώσει σημαντικά σε ένα ευρύ φάσμα άλλων προϊόντων ( CEEBiCnet, 1997 ). Έτσι, μια 

ελληνική κοινοπρακτική επιχείρηση στη χώρα αυτή θα μπορεί να απολαμβάνει τα προνόμια 

αυτής της συμφωνίας ( μειωμένοι δασμοί κ.λ.π. ) όταν θα συναλλάσσεται με άλλα κράτη της 

CEFTA.

Η Σλοβενία είναι μια νέα δημοκρατία που 

δημιουργήθηκε από τη διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας. Η 

δομή της οικονομίας της έχει αλλάξει, με τη βιομηχανία να 

απασχολεί ένα μικρότερο μέρος από τις υπηρεσίες. Το 

μερίδιο της βιομηχανίας στο Α.Ε.Π. είναι λιγότερο από το 

ένα-τρίτο, ενώ των υπηρεσιών περισσότερο από το ένα-τρίτο. 

Παρά το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, το ισοζύγιο των 

τρεχουσών συναλλαγών είναι θετικό.

Αφ’ ότου η Σλοβενία απέκτησε των ανεξαρτησία της το 1991, η χώρα έχει αναλάβει 

μια οικονομική αναδιάρθρωση και φιλελευθεροποίηση που, σε μακροοικονομικό επίπεδο, 

απέφεραν εντυπωσιακά αποτελέσματα (CEEBiCnet, 1997 ). Από την άλλη, η ιδιωτικοποίηση 

και αναδιάρθρωση των 2500 δημοσίων επιχειρήσεων είναι σχετικά αργή, οπότε εμποδίζονται 

και οι ξένες επενδύσεις. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετά εμπόδια για τους ξένους επενδυτές. Κάθε 

εταιρεία με έδρα τη Σλοβενία πρέπει να έχει διευθύνων σύμβουλο ή αντιπρόσωπο αυτού από 

τη Σλοβενία. Όπου η διεύθυνση έχει αρκετά μέλη, η πλειοψηφία αυτών πρέπει να είναι 

Σλοβένοι πολίτες. Ακόμη, κατά το Σλοβένικο σύνταγμα, μια ξένη εταιρεία ή πρόσωπο δεν 

επιτρέπεται να αγοράσει ( ή να του ανήκει) Σλοβένικη γη ( CEEBiCnet, 1997 ). Επίσης, μια 

ξένη επιχείρηση δεν μπορεί να ασχοληθεί με την παραγωγή και εμπορία στρατιωτικού 

εξοπλισμού, σιδηροδρομικών και εναέριων μεταφορών, επικοινωνίες και τηλεπικοινωνίες, 

ασφάλειες, έκδοση έντυπου υλικού και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τέλος, ένα ξένο πρόσωπο

4.7 Σλοβενία

i*4 *4 *
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μπορεί να έχει στην κατοχή του μέχρι το ένα τρίτο των μετοχών και δικαιωμάτων διοίκησης 

σε μια επιχείρηση ( CEEBICnet, 1997 ).

Η Σλοβενία φαίνεται σαν μια χώρα που, αν και δεν υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι (πάντα 

σε σχέση με τις άλλες δημοκρατίες), δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει το αόρατο χέρι της 

οικονομίας ελεύθερο. Οι απαγορεύσεις επενδύσεων είναι σε καίριες βιομηχανίες, ενώ οι 

υπόλοιποι περιορισμοί φαίνεται να προσπαθούν να τονώσουν τον εγχώριο επιχειρηματικό 

κόσμο και να μην τον αφήσουν αμέτοχο στις εξελίξεις. Τα επόμενα χρόνια θα δείξουν και την 

επιτυχία ή όχι αυτών των μέτρων.

4.8 Συνολικά

Η διαδικασία της αποκρατικοποίησης φαίνεται να είναι αργή. Ο πρεσβευτής των 

Η.Π.Α. κ. Τ. Νάϊλς δήλωσε στα πλαίσια του Βαλκανικού Επιχειρηματικού Συνεδρίου της 

Θεσσαλονίκης ότι “Το γεγονός ότι αντικείμενο και της τέταρτης διοργάνωσης του συνεδρίου 

είναι οι τεράστιες εν δυνάμει προοπτικές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και όχι ήδη 

ολοκληρωμένα projects σημαίνει προφανώς ότι στην πορεία κάποια πράγματα πήγαν στραβά” 

(Χαροντάκης, 1997). Φυσικά και η ασταθής πολιτικό-οικονομική κατάσταση δεν βοήθησε 

ιδιαίτερα το επενδυτικό κλίμα. Υπάρχει επίσης και ένας δισταγμός των δυτικών επενδυτών 

που δείχνουν μια προτίμηση στην κεντρική Ευρώπη με τις κατά κανόνα σταθερότερες και με 

καλύτερη υποδομή οικονομίες. Ωστόσο, οι Βαλκανικές οικονομίες έχουν τα κλασσικά 

χαρακτηριστικά των χωρών που είναι στη διαδικασία της μετάβασης στην οικονομία της 

αγοράς: υψηλή ανεργία, μείωση της παραγωγής, υψηλό πληθωρισμό και ταχεία άνοδος του 

κόστους ζωής. Επίσης ο πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία, οι οικονομικές αναταραχές στη 

Βουλγαρία και η πρόσφατη εξέγερση στην Αλβανία εισάγουν ένα πολύ σοβαρό παράγοντα 

πολιτικού κινδύνου στο χώρο. Είναι φανερό πλέον ότι μιλάμε για οικονομίες που ουσιαστικά 

δεν έχουν γνωρίσει σημαντικά το ξένο κεφάλαιο, αλλά και οικονομίες με δυσβάσταχτα 

οικονομικά βάρη. Οικονομίες πρόθυμες να δεχτούν τον ξένο επενδυτή που δεν θα είναι 

αρνητικά προδιαθετιμένος λόγω κινδύνου γιατί προερχόμενος από ένα γειτονικό κράτος θα 

γνωρίζει την τοπική πολιτική κατάσταση ώστε να αποφεύγει τους κινδύνους και τις πιθανές 

παγίδες.

4.9 Η Ελλάδα σαν άξονας θεώρησης

Η Ελλάδα, τόσο γεωγραφικά όσο και πολιτιστικά, ιστορικά και θρησκευτικά, είναι η 

μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει τόσες κοινές πλευρές με αυτούς τους λαούς. Οι διάφορες 

μελέτες και επιχειρηματικά προγράμματα φυσικά είναι αναγκαία, αλλά τα κοινά σημεία
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αναφοράς ανάμεσα στις βαλκανικές χώρες μπορεί να είναι ο κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας 

για την περιοχή αυτή. Χρειάζεται καλή γνώση της πολιτικής και διπλωματικής ιστορίας και 

συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων και ισορροπιών, πράγματα σαφώς ευκολότερα για τα 

άτομα που τα βιώνουν καθημερινά.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αρχίσει να διεισδύουν στο χώρο των Βαλκανίων, με 

φωτεινό παράδειγμα την Εμπορική που ήδη συμμετείχε σε τρεις κοινοπρακτικές τράπεζες στα 

πρώην ανατολικά κράτη, και οι δύο από αυτές είναι στα Βαλκάνια. Η ύπαρξη ελληνικών 

χρηματοδοτικών επιχειρήσεων διευκολύνει την διείσδυση άλλων ελληνικών εταιρειών στα 

Βαλκάνια, αφού δίνει καινούργιες προοπτικές όπως το forfeiting, leasing κλπ στο εμπόριο που 

είχε τελματώσει με τη χρήση του countertrade (Εμπορική Τράπεζα, 1994).

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, από την άλλη, προσπαθούν να αντλήσουν κεφάλαια και να 

βρουν καινούργιες αγορές με μικρότερο ανταγωνισμό. Ο ΟΤΕ αυτή τη στιγμή εξετάζει το 

ενδεχόμενο συμμετοχής σε κοινοπραξία για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση δικτύου 

GSM στη Σερβία, ενώ έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την ιδιωτικοποίηση του οργανισμού 

τηλεπικοινωνιών της Μολδαβίας (Ναυτεμπορική 30/1/97 ). Οι κίνδυνοι όμως που υπάρχουν 

στην επέκταση στο εξωτερικό αλλά και το πολύ μεγάλο κόστος της εν λόγω επέκτασης 

αποτρέπουν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις (ας μην ξεχνάμε ότι το 80% των εταιρειών στην 

Ελλάδα είναι μικρομεσαίες) από την είσοδο σε νέες, λιγότερο ανταγωνιστικές αγορές του 

εξωτερικού. Ο ΟΤΕ, παρά το μέγεθος του, αισθάνεται τον κίνδυνο. Ο στρατηγικός του 

σχεδιασμός, όμως, να καταστεί σημαντικός τηλεπικοινωνιακός παράγοντας στην ευρύτερη 

βαλκανική και μεσογειακή περιοχή και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε στο πλαίσιο 

του εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού ο ΟΤΕ ΑΕ να εξασφαλίσει αξιόλογο μερίδιο στην 

παγκόσμια αγορά υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής αγοράς ( 

Ναυτεμπορική, 25/12/1996 ) δεν του αφήνει μεγάλα περιθώρια ελιγμών. Έτσι ο ετήσιος 

προϋπολογισμός του 1997, ύψους περίπου 80 εκ. δολαρίων, θα κατανεμηθεί μεταξύ δύο έως 

τεσσάρων επενδυτικών έργων. Κατά συνέπεια η συμμετοχή του ΟΤΕ σε κάθε επένδυση θα 

κυμανθεί μεταξύ 20 και 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Η συμπληρωματική χρηματοδότηση δε, 

σύμφωνα με στελέχη του οργανισμού, θα επιδιωχτεί να αντληθεί από άλλους μετόχους και 

τράπεζες, ίση τουλάχιστο με το τριπλάσιο της συμμετοχής του. Προς τη κατεύθυνση αυτή, ο 

ΟΤΕ προωθεί την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την 

ασφάλιση επενδύσεων σε εθνικούς και διεθνείς ασφαλιστικούς φορείς, όπως είναι ο MIGA, ο 

ΟΑΕΠ κ.ά. (Ναυτεμπορική 30/1/1997 ).

Η στρατηγική συμμαχία με μια άλλη εταιρεία, που δίνει τη δυνατότητα στις 

συμμάχους επιχειρήσεις να συνδυάσουν τα ταλέντα και τους πόρους τους φαίνεται τελικά η
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κατ’ εξοχήν επιλογή για τις συνθήκες της περιοχής. Από την άλλη, με αυτό τον τρόπο είναι 

πιθανό να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή, διανομή αλλά και στην έρευνα 

και ανάπτυξη. Νέα τεχνολογία μπορεί να μεταφερθεί ταχύτερα στην παραγωγή, ενώ μπορεί 

να ανοίξουν τα άλλοτε κλειστά κανάλια διανομής σε νέες αγορές (Webster, 1989, σελ.66).

Φυσικά οι στρατηγικές συμμαχίες δεν είναι και πανάκεια. Ο ένας εταίρος μπορεί να 

επωφεληθεί από τις γνώσεις του άλλου σε κάποιο τομέα, ιδιαίτερα αν είναι και 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Αυτό -και η διάχυση του ελέγχου όταν οι αποφάσεις 

λαμβάνονται από παραπάνω από ένα μέλος- είναι τα σημαντικά μειονεκτήματα της συμμαχίας 

(Grosse, 1995, σελ. 47).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

5.1 Θεωρία και πράξη

Σε προηγούμενα κεφάλαια αναλύθηκαν οι λόγοι που ωθούν τις επιχειρήσεις στο 

διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για 

την επιλογή ενός εταίρου για μια στρατηγική συμμαχία.

Ωστόσο, η ανάλυση αυτή ήταν καθαρά θεωρητική. Μια σοβαρή διαφορά μιας 

θεωρητικής ανάλυσης από μια έρευνα πεδίου είναι και η αξιοπιστία της. Μια έρευνα πεδίου 

ενός θέματος μπορεί να μην είναι τόσο πλατιά ή βαθιά όσο μια θεωρητική. Η έρευνα, όμως, 

βασίζεται σε απτά παραδείγματα με μεγαλύτερη αξιοπιστία από τις θεωρητικές μελέτες (αφού 

τα δεδομένα της είναι ήδη ελεγμένα στην πράξη). Βέβαια αυτό δεν μειώνει την αξία της 

θεωρητικής έρευνας αλλά υποδεικνύει ότι κάθε θεωρητική έρευνα πρέπει να συμπληρώνεται 

και από την έρευνα πεδίου που θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα της μελέτης.

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να ερευνηθούν τα κριτήρια επιλογής 

εταίρου που χρησιμοποιούν ελληνικές εταιρείες και να αντιστοιχηθούν στα βασικά σημεία της 

θεωρίας.

5.2 Η έρευνα

Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε με προσωπικές συνεντεύξεις στελεχών εταιρειών. 

Αναζητήθηκαν τα στελέχη κάθε εταιρείας που είχαν προσωπική ανάμιξη στη διαδικασία 

επιλογής εταίρου και στη συνέχεια ορίσθηκε συνάντηση για την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, πάντα μέσω τηλεφώνου. Ακολούθησε η συνέντευξη, στο γραφείο του κάθε 

στελέχους. Η ανάγκη για προσωπική συνέντευξη ήταν σημαντική λόγω της πολυπλοκότητας 

του ερωτηματολογίου ( το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο παράρτημα).

Το ίδιο το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος 

ζητούνται διάφορα οικονομικά και στατιστικά στοιχεία για την ίδια την επιχείρηση. Το 

δεύτερο μέρος προσπαθεί να ποσοτικοποιήσει τη σημασία των κριτηρίων επιλογής εταίρου 

σαν πλεονεκτήματα για την ίδια την εταιρεία και να αξιολογήσει την επεκτατική της 

στρατηγική. Το τρίτο μέρος αποσκοπεί στην εξακρίβωση των κριτηρίων επιλογής εταίρου που 

είναι σημαντικά για την εταιρεία. Το στέλεχος σημειώνει τα πέντε σημαντικότερα κριτήρια.
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Στη συνέχεια τα κριτήρια αναφέρονται με τη μορφή προτάσεων και το στέλεχος καλείται να 

τα αντιστοιχίσει στα πέντε κριτήρια που έχει επιλέξει. Ο σκοπός αυτής της διπλής επιλογής 

είναι να εξακριβωθούν τα πραγματικά κριτήρια επιλογής, που το στέλεχος για κάποιους 

λόγους μπορεί να μην έχει σημειώσει με ακρίβεια αλλά και να δώσει ακόμη μια ευκαιρία στο 

στέλεχος να ελέγξει τις επιλογές του. Έχει γίνει εδώ μια σκόπιμη παράλειψη των κριτηρίων 

σχετικά με τους νομοθετικούς περιορισμούς και την κυβερνητική βοήθεια, αφού το πρώτο δεν 

γίνεται να αποφευχθεί ενώ για το δεύτερο ευθύνεται αποκλειστικά η κυβέρνηση της χώρας. 

Ουσιαστικά, δεν μπορεί να γίνει καλή μοντελοποίηση τους στο ερωτηματολόγιο. Το τέταρτο 

και τελευταίο μέρος προσπαθεί να δώσει μια εικόνα της πορείας της εταιρείας στα επόμενα 

πέντε χρόνια και να εξακριβώσει τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η πορεία στα κριτήρια 

επιλογής εταίρου που θα χρησιμοποιεί η εταιρεία στο μέλλον.

Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τρεις εταιρείες, την Goody’s Α.Ε., στην 

οποία πάρθηκε συνέντευξη από τον κ. Τριαντάφυλλο Δαράβαλη, διευθυντή έρευνας και 

ανάπτυξης, την Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε., στην οποία πάρθηκε συνέντευξη από τον κ. Νίκο 

Ζώη προϊστάμενο πωλήσεων και την Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε. στην οποία πάρθηκε 

συνέντευξη από την κ. Ιωακειμήδου, διευθύντρια marketing.

5.3 Goody’s Α.Ε.

5.3.1 Η εικόνα της Επιχείρησης

Η Goody’s Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εστιατορικών υπηρεσιών στην ελληνική 

αγορά αλλά και η τρίτη μεγαλύτερη αλυσίδα εστιατορίων στην Ευρώπη, βάση κύκλου 

εργασιών. Το πρώτο εστιατόριο Goody’s ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1975, ενώ με τη 

σημερινή της μορφή υπάρχει από το 1977. Η αλυσίδα αριθμεί 100 εστιατόρια, ενώ υπάρχουν 

σχέδια, που ήδη εφαρμόζονται, για μεγαλύτερη ανάπτυξη τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. 

Η εταιρεία,

• παρέχει προνόμια εκμετάλλευσης με το σύστημα δικαιόχρησης (franchising) στα 

εστιατόρια Goody’s.

• προμηθεύει κατ’ αποκλειστικότητα στα εστιατόρια Goody’s τα κύρια προϊόντα του 

καταλόγου τους, τα οποία είτε παράγει η ίδια είτε τα προμηθεύεται από τρίτους.

• οι παραγωγικές δραστηριότητες γίνονται στις μονάδες της Hellenic Catering Α.Ε., 

Σελέκτ Α.Ε. και Floca Α.Ε.

• παρέχει αποκλειστικά προνόμια εκμετάλλευσης με το σύστημα του franchising και 

προμηθεύει τα ζαχαροπλαστεία Floca και τη νέα αλυσίδα Flocafe.
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Goody's A.E.

Διάγραμμα 2

• μέσω των εταιρειών Intertaste Catering 

Α.Β.Ε.Ε. και Foodservice Ο.Ε. παρασκευάζει 

έτοιμα φαγητά για μαζική εστίαση και αναλαμβάνει 

την οργάνωση, λειτουργία και προμήθεια 

κυλικείων, “κουζινών-δορυφόρων”, κοινωνικών 

οργανώσεων κ.τ.λ.

Όπως συμβαίνει και στις περισσότερες 

επιχειρήσεις του είδους της, η Goody’s δεν παράγει 

απτά προϊόντα για εξαγωγή, αφού κινείται 

περισσότερο στον τομέα των υπηρεσιών. Η εταιρεία 

δημιουργεί κοινοπραξίες περισσότερο προς όφελος του τοπικού εταίρου μιας νέας αγοράς 

(μοιράζεται τον κίνδυνο), όσο και για λόγους φιλοσοφίας (περισσότερα για αυτό στη 

συνέχεια). Έχει δημιουργήσει δύο κοινοπραξίες τα τελευταία πέντε χρόνια, και τις δύο όμως 

μέσα στο 1996. Από τις δύο αυτές κοινοπραξίες αυτή της Κύπρου ήταν απλά χρήσιμη, ενώ 

αυτή της Βουλγαρίας ήταν όχι μόνο μια οικονομική επιτυχία αλλά και ευκαιρία για νέες 

γνώσεις στην εταιρεία. Η Goody’s μετέχει με ποσοστό 60% στην κοινοπρακτική επιχείρηση 

της Κύπρου και με 49% σε αυτί) της Βουλγαρίας. Ο κλάδος που δραστηριοποιούνται οι 

κοινοπραξίες της επιχείρησης είναι βέβαια οι υπηρεσίες εστίασης. Τα κεφάλαια της Goody’s 

είναι ελληνικά, αλλά αφού η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, 

πάντα υπάρχει η περίπτωση ορισμένες μετοχές να βρίσκονται στα χέρια ξένων επενδυτών.

Η εταιρεία προτιμάει την επέκταση σε νέες αγορές με τις μεθόδους δικαιόχρησης, 

κοινοπραξίας και θυγατρικής. Η αναγνώριση μιας αγοράς γίνεται περισσότερο με έρευνες

Α/Α Κριτηρίων
1. Νομοθετικοί περιορισμοί
2. Ευκολία ανεύρεσης κεφαλαιουχικών 

πόρων
3. Κίνητρα για επιλογή τοπικού εταίρου
4. Έμπειρο διοικητικό προσωπικό
5. Έμπειρο εργατικό προσωπικό
6. Τοποθεσία ανέγερσης εγκαταστάσεων
7. Μοναδιαίο κόστος προϊόντος
8. Ειδική γνώση (πατέντες κ.λ.π.)
9. Εμπορικά σήματα ή όνομα στην αγορά
10. Ικανότητα γρήγορης διείσδυσης
11. Μεγάλο εύρος προϊόντων
12. ΓΤωλήσεις στην κυβέρνηση
13. Τοπική ή εθνική εικόνα της κοινοπραξίας
14. Ικανότητα στο Marketing και τη διανομή
15. Υπηρεσίες μετά την πώληση
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τόσο σε οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία όσο και με επιτόπια ταξίδια στελεχών της 

εταιρείας.

Στο διάγραμμα 2, φαίνεται πόσο σημαντικό είναι κάθε κριτήριο επιλογής εταίρου στην 

ίδια τη Goody’s. Η εταιρεία φαίνεται να δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 

τομέα. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει από τις υψηλές βαθμολογίες σχεδόν σε όλα τα 

σημαντικά κριτήρια. Συγκεκριμένα τα κριτήρια 1 και 3 δεν εξαρτώνται από την επιχείρηση 

οπότε εξαιρούνται, ενώ τα κριτήρια 7 και 12 δεν ενδιαφέρουν την Goody’s. Αυτό γιατί το 

κριτήριο 7 ( μοναδιαίο κόστος προϊόντος ) δεν ενδιαφέρει την Goody’s αφού το κόστος της 

εξυπηρέτησης σε ένα κατάστημα Goody’s είναι συνάρτηση του εξοπλισμού και των 

ανθρώπων. Οι μισθοί των υπάλληλων είναι σταθεροί σε κάθε χώρα ξεχωριστά, το κόστος των 

μηχανημάτων σχεδόν σταθερό (εξαιρείται το service κ.λ.π. ), ο τρόπος εξυπηρέτησης 

πανομοιότυπος, άρα δεν παρουσιάζονται αποκλίσεις από την μέση τιμή του μοναδιαίου 

κόστους κάθε χώρας. Το κριτήριο 12 ( πιολήσεις στην κυβέρνηση ) ποτέ δεν ενδιέφερε την 

Goody’s αφού πουλάει ( τα καταστήματα της δηλαδή ) στη λιανική. Επίσης, η Goody’s έχει 

πολύ καλά προϊόντα οπότε υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Στην Ελλάδα για παράδειγμα έχουν το 

περιθώριο να εισπράττουν τις πληρωμές για τα προϊόντα τους ( από τους εταίρους της ) σε

Goody's Α.Ε
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Διάγραμμα 3

μικρότερους μέσους χρόνους από αυτούς της αγοράς (σε 3 αντί για 6 μήνες). Δηλαδή, από τα 

13 σημαντικά κριτήρια για την Goody’s, τα 7 έχουν βαθμολογηθεί από το τέσσερα και πάνω.
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ένα έχει βαθμολογηθεί με τρία ( 3 ), τρία με δύο ( 2 ), και δύο με ένα ( 1 ). Με μονάδα 

βαθμολογήθηκαν τα κριτήρια 7 και 12, που όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως είναι χωρίς 

νόημα για την Goody’s.

Τα πέντε πιο σημαντικά θέματα για την ίδια την Goody’s σαν εταιρεία είναι όμως - σε 

σειρά προτίμησης - αυτά του διαγράμματος 3. Είναι φανερά μια βιομηχανία που μπορεί να 

εκμεταλλευτεί πολλές νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα τροφίμων ( ειδική γνώση/πατέντες ), αλλά 

που οι άνθρωποι και ιδιαίτερα η εμπειρία τους και συνεργασιμότητα τους ( οι εταίροι της 

Goody’s είναι σημαντικό να ασπάζονται το πνεύμα της εταιρείας ) αποτελεί το συστατικό της 

επιτυχίας ( έμπειρο διοικητικό προσωπικό ). Φυσικά σαν υπηρεσία θα πρέπει να έχει μια 

ιδιαίτερα καλή εικόνα στο ευρύ κοινό, να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη ανάμεσα στα ομοειδή 

προϊόντα των ανταγωνιστών ( τοπική εικόνα ) αλλά και να φαίνεται ότι πραγματικά νοιάζεται 

για τον κόσμο της ( υπηρεσίες μετά την πώληση ). Η διαδικασία επιλογής που ακολουθεί η 

Goody’s για τους εταίρους της είναι λεπτομερής, και περιλαμβάνει αναλύσεις του 

περιβάλλοντος της κοινοπραξίας αλλά και των ικανοτήτων του εταίρου. Από την άλλη, η ίδια 

η Goody’s είναι πολύ καλή από άποψη τεχνογνωσίας παραγωγής όσο και από 

κεφαλαιουχικούς πόρους.

Η εταιρεία εκτιμάει ότι σήμερα δεν είναι εύκολο να μπει ένας καινούργιος 

ανταγωνιστής στον κλάδο, οι προμηθευτές αλλά και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι έχουν μέτρια 

δύναμη, ενώ τα σημεία που πρέπει να προσέχει αυτός που δραστηριοποιείται στον κλάδο είναι 

οι αγοραστές, ο ανταγωνισμός αλλά και οι εναλλακτικές πηγές διατροφής.

5.3.2 Κριτήρια Επιλογής Εταίρου

Σε έναν εταίρο η Goody’s πρώτα από όλα θα ζητούσε τον ασπασμό της φιλοσοφίας 

της εταιρείας. Χρειάζεται έναν εταίρο που θα συμβάλλει προσωπικά και υπεύθυνα στην 

επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, αλλά και που δεν θα προδίδει το παλαιότερο 

διαφημιστικό μήνυμα της εταιρείας “Γρήγορα ναι, Πρόχειρα όχι”. Αυτό βέβαια είναι το πιο 

σημαντικό για την Goody’s, αλλά είναι και κάτι απαραίτητο για μια μακροχρόνια συνεργασία. 

Οπωσδήποτε αν και για την Goody’s είναι ένα κριτήριο, στην διεθνή βιβλιογραφία 

αναγνωρίζεται σαν ένας γνωστός πρακτικός κανόνας της προκαταρκτικής έρευνας για έναν 

εταίρο: οι φιλοσοφίες πρέπει να είναι συμβατές, αλλιώς θα υπάρχουν προβλήματα, το 

λιγότερο στη συνεννόηση (Shaughnessy 1995, Geringer 1988 και κεφ. 2.6 Ο εταίρος σε 

μια κοινοπραξία αυτής της εργασίας, τέταρτη προϋπόθεση ). Στον πίνακα 2 φαίνονται τα 

κριτήρια επιλογής της Goody’s κατά σειρά προτεραιότητας:
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Πίνακας 2

Το πρώτο κριτήριο της Goody’s, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, είναι μια 

ιδιόμορφη περίπτωση. Θα μπορούσαμε να πούμε ( έχοντας σαν βάση μόνο ένα παράδειγμα ) 

ότι εταιρείες που έχουν τυποποιημένα προϊόντα ή υπηρεσίες και το κύριο προϊόν τους είναι η 

εμπορία της ιδέας πίσω από το προϊόν τους ( το κάθε 

κατάστημα τύπου Goody’s στη συγκεκριμένη 

περίπτωση Θεωρείται σαν μια υλοποίηση του ιδεατού 

Goody’s ) ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και για τον τρόπο 

εφαρμογής των δικαιωμάτων που αγοράζονται από 

αυτές. Φυσικά, λόγω έλλειψης στοιχείων μεγαλύτερη 

επέκταση στο θέμα είναι αρκετά δύσκολη.

Επειδή η προτίμηση της Goody’s για ασπασμό 

της φιλοσοφίας της δεν αναφερόταν στο αρχικό 

ερωτηματολόγιο και δεν υπάρχουν στοιχεία για

Α/Α Κριτηρίων
1. Νομοθετικοί περιορισμοί
2. Ευκολία ανεύρεσης κεφαλαιουχικών 

πόρων
3. Κίνητρα για επιλογή τοπικού εταίρου
4. Έμπειρο διοικητικό προσωπικό
5. Έμπειρο εργατικό προσωπικό
6. Τοποθεσία ανέγερσης εγκαταστάσεων
7. Μοναδιαίο κόστος προϊόντος
8. Ειδική γνώση (πατέντες κ.λ.π.)
9. Εμπορικά σήματα ή όνομα στην αγορά
10. Ικανότητα γρήγορης διείσδυσης
11. Μεγάλο εύρος προϊόντων
12. Πωλήσεις στην κυβέρνηση
13. Τοπική ή εθνική εικόνα της κοινοπραξίας
14. Ικανότητα στο Marketing και τη διανομή
15. Υπηρεσίες μετά την πώληση

Goody's Α.Ε

Κριτήρια

Διάγραμμα 4
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συγκριτική ανάλυση του με την επόμενη εταιρεία, θα αγνοηθεί στη συνέχεια της ανάλυσης. 

Έτσι, τα τρία εναπομείναντα κριτήρια παρουσιάζονται επάνω στο διάγραμμα 4 με πράσινο 

χρώμα ( το διαγρ. 4 είναι κατά τα άλλα όμοιο με το 2).

Ο εταίρος θα πρέπει να έχει, κατ’ αρχήν, το κατάλληλο διοικητικό προσωπικό. Η 

Goody’s αναλαμβάνει να δώσει ένα καλό ξεκίνημα στον εταίρο, αλλά είναι πολύ βασικό για 

την εταιρεία, λόγω και του περιορισμένου προσωπικού της (λιγότερο από 100 άτομα) να έχει 

ο εταίρος όλο το απαραίτητο αλλά και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό. Από την άλλη, είναι 

πάγια τακτική της εταιρείας οι κοινοπρακτικές μονάδες να διοικούνται τοπικά.

Η πολύ καλή τοπική εικόνα του εταίρου είναι το αμέσως πιο σημαντικό κριτήριο της 

εταιρείας. Αυτό είναι και φυσικό γιατί η τοπική εικόνα του εταίρου είναι και η τοπική εικόνα 

της εταιρείας. Η Goody’s σαν μια εταιρεία υπηρεσιών ενδιαφέρεται πρώτα από όλα για την 

εικόνα της, που είναι και το βασικό της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό είναι μερικές 

φορές και το βασικό της πρόβλημα, αφού πρέπει να δημιουργήσει πρώτα αυτή την εικόνα σε 

μια νέα αγορά, όπως αυτή των Βαλκανίων, προτού αρχίσει να δραστηριοποιείται πραγματικά.

Τέλος, ο εταίρος θα πρέπει να έχει την ικανότητα να διεισδύει γρήγορα σε νέες αγορές. 

Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, δεδομένου ότι τα Βαλκάνια είναι μια εντελώς παρθένα αγορά 

και είναι πολύ σημαντικό να εδραιωθεί γρήγορα μια επιχείρηση για να μπορέσει να 

εξασφαλίσει και το μέλλον της. Ο εταίρος, με τη γνώση των χαρακτηριστικών της τοπικής 

αγοράς που έχει θα μπορεί να κινηθεί πολύ γρηγορότερα από την ίδια τη Goody’s.

Φυσικά δεν λείπουν και άλλα κριτήρια, όπως στην περίπτωση της Κύπρου όπου ήταν 

νομοθετικά αναγκασμένη η εταιρεία να κάνει αρχικά μια κοινοπραξία με έναν τοπικό εταίρο. 

Τα κεφάλαια είναι επίσης ένας σημαντικός τομέας και στενά συνυφασμένος με τον κίνδυνο 

που ελλοχεύει σε μια επένδυση σε μια νέα αγορά.

5.3.3 Το μέλλον

Η Goody’s εκτιμά ότι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια θα έχει την απαραίτητη τοπική 

εικόνα που θα χρειαστεί στις νέες αγορές που επεκτείνεται αυτό τον καιρό. Επίσης θα υπάρχει 

μια επάρκεια διοικητικού προσωπικού για τα νέα εστιατόρια που σκοπεύει να ανοίξει η 

εταιρεία, ενώ πάντα θα χρειάζεται εταίρους με γνώση των χαρακτηριστικών της τοπικής 

αγοράς.

Οι κοινοπραξίες που σκέπτεται να δημιουργήσει μέσα στην επόμενη πενταετία 

αναμένει να είναι οικονομικές επιτυχίες αλλά και ευκαιρίες για νέες γνώσεις και εμπειρίες 

στην εταιρεία.
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H Goody’s βλέπει στο μέλλον να μην υπάρχει καμιά σημαντική απειλή εισόδου ( γιατί 

μάλλον θα έχουν εισχωρήσει όλοι οι ανταγωνιστές) ή ιδιαίτερη δύναμη των προμηθευτών της 

( βασικά κρέατα αφρικανικών χωρών με πολύ καλή και σταθερή ποιότητα ). Οι άλλοι 

ενδιαφερόμενοι ( συνδικάτα, κυβέρνηση ) δεν αναμένεται να την επηρεάσουν σημαντικά. Οι 

αγοραστές αλλά και τα υποκατάστατα προϊόντα θα εξακολουθήσουν να είναι τομείς που θα 

πρέπει να προσεχτούν ιδιαίτερα, ενώ ο ανταγωνισμός θα είναι σφοδρότατος.

5.4 Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε.

5.4.1 Η εικόνα της Επιχείρησης

Η Καπνική Α. Μιχαηλίδης είναι μια από τις παλαιότερες εταιρείες στον κλάδο του 

καπνού στην Ελλάδα. Η εταιρεία ξεκίνησε το 1886, φυσικά όχι με τη σημερινή της μορφή. 

Από την αρχή ασχολιόταν με τα καπνά, αλλά στην σύγχρονη της μορφή έχει αποτραβηχτεί 

από την παραγωγή σιγαρέτων και έχει αφοσιωθεί αποκλειστικά στην εμπορία και επεξεργασία 

του καπνού σε φύλλα. Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη, 

εκμεταλλευόμενη τις ευνοϊκές επιχειρηματικές συνθήκες τόσο στα Βαλκάνια όσο και σε γύρω 

χώρες ( Τουρκία ) αλλά και στην μεγάλη αγορά της Αφρικής ( Αλγερία ). Η αγορά της 

Αφρικής είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Καπνική Α. Μιχαηλίδης, γιατί λόγω των 

περιορισμών που τίθενται τόσο στις Η.Π.Α. αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα 

προϊόντα της καπνοβιομηχανίας, η εξεύρεση νέων αγορών είναι μια επιτακτική ανάγκη.

Η εταιρεία έχει σαν πελάτες τις μεγάλες καπνοβιομηχανίες ( Philip - Morris, R.J. 

Reynolds Tobacco Co. κ.λ.π. ) όπου διαθέτει όλο τον δικό της επεξεργασμένο καπνό αλλά και 

καπνά που προμηθεύεται εμπορικώς από άλλες καπνοπαραγωγικές εταιρείες ή παραγωγούς 

διαφόρων χωρών. Πρόσφατα έχει επεκταθεί κοινοπρακτικά στην Μολδαβία και άλλες 

Βαλκανικές χώρες, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη για να υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία από τις 

περισσότερες κοινοπραξίες της εταιρείας. Ειδικά για την Αλβανία, που υπάρχουν στοιχεία, το 

Βήμα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι απαιτήθηκε προετοιμασία ενός χρόνου από τον 

βορειοελλαδίτη επιχειρηματία κ. Α. Μιχαηλίδη για να δημιουργήσει το «τρίγωνο του 

καπνού», οι τρεις άκρες του οποίου αρχίζοντας από τη Θεσσαλονίκη εκτείνονται στην 

Αλβανία (Κορυτσά, Μπεράτι). Η πρώτη ελληνική παραγωγική επένδυση στην Π.Γ.Δ.Μ. 

πραγματοποιήθηκε από την Καπνική Α. Μιχαηλίδης ΑΕ., η οποία επενδύοντας 480 

εκατομμύρια δραχμές εξαγόρασε το 60% των μετοχών της καπνοβιομηχανίας Στρούμνιτσα 

Ταμπάκ. Το σύνολο της επένδυσης πάντως υπολογίζεται ότι θα υπερβεί το 1 δισ. δραχμές ( Το 

Βήμα, 13/10/96).
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Ο καπνός επίσης είναι ένα έντονα εποχιακό προϊόν, γεγονός το οποίο δυσκολεύει 

ακόμη περισσότερο την εκτίμηση διαφόρων παραμέτρων ( π.χ. μια καπνοπαραγωγική μονάδα 

απασχολεί περίπου εκατό άτομα το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι την εποχή του μαζέματος των 

φύλλων του καπνού μπορεί να φτάσει και τα χίλια πεντακόσια ! ).

Το 80% με 90% της παραγωγής της εταιρείας πηγαίνει σε εξαγωγές, τόσο σε 

κοινοπραξίες της εταιρείας για μεταπώληση ( όπου μπορεί να υπάρχουν νομοθετικοί 

περιορισμοί για εισαγωγές ) ή σε μεγάλες βιομηχανίες σιγαρέτων. Οι κοινοπραξίες της 

εταιρείας και τα ποσοστά συμμετοχής της το 1997 φαίνονται στον πίνακα 3:

Έτος Κοινοπραξία ΙΊόσοστό συμμετοχής

1992 Mika Korea (Αλβανία) 65%

Mika Berat (Αλβανία) 60%

1993 Rodop Tutun Tikaret (Τουρκία) 50%

1994

1995 Atlas Tobacco (Αλγερία) 55%

1996 Strumica Tabak (FYROM) 75%

1997 Slito Sal (Ιταλία) 95%

S.I.T. (Σλοβακία) 95%

Michailides Tobacco (Moldova) 85%

Πίνακας 3

Η πλειοψηφία των κοινοπραξιών της επιχείρησης είναι οικονομικά επιτυχημένες, αλλά 

ο κύριος στόχος της εταιρείας είναι να εδραιωθεί σε νέες αγορές όσο πτο γρήγορα μπορεί, 

λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού από τις μεγάλες καπνοβιομηχανίες. Τα κοινοπρακτικά 

προϊόντα της Καπνική Α. Μιχαηλίδης είναι πάντα η επεξεργασία καπνού σε φύλλα, ενώ τα 

κεφάλαια της είναι αμιγώς Ελληνικά. Η εταιρεία έχει φτάσει σε σημείο να απασχολεί στο 

εξωτερικό ένα συγκρίσιμο αριθμό ατόμων σε σχέση με τα άτομα που απασχολεί στην Ελλάδα, 

ενώ προτιμάει να επενδύει ένα πλειοψηφικό ποσοστό 50% - 95% των απαιτούμενων 

κεφαλαίων σε μια κοινοπραξία, πράγμα που τη διευκολύνει στην γρήγορη λήψη και εκτέλεση 

των επιχειρηματικών της αποφάσεων.
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Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε.

Κριτήρια

Διάγραμμα 5

Η Καπνική Α. Μιχαηλίδης προτιμάει να 

αναγνωρίζει αγορές μέσω των εξαγωγών ενώ όταν 

επεκτείνεται μπορεί να χρησιμοποιήσει συναντήσεις 

σε εμπορικές εκθέσεις, εξαγωγές, κοινοπραξίες ή 

θυγατρικές. Οι συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε χώρα 

διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους, για αυτό το λόγο και 

η ποικιλία των τρόπων επέκτασης.

Στο διάγραμμα 5 φαίνεται η σημαντικότητα 

του κάθε κριτηρίου επιλογής για την ίδια την

Α/Α Κριτηρίων
1. Νομοθετικοί περιορισμοί
2. Ευκολία ανεύρεσης κεφαλαιουχικών 

πόρων
3. Κίνητρα για επιλογή τοπικού εταίρου
4. Έμπειρο διοικητικό προσωπικό
5. Έμπειρο εργατικό προσωπικό
6. Τοποθεσία ανέγερσης εγκαταστάσεων
7. Μοναδιαίο κόστος προϊόντος
8. Ειδική γνώση (πατέντες κ.λ.π.)
9. Εμπορικά σήματα ή όνομα στην αγορά
10. Ικανότητα γρήγορης διείσδυσης
11. Μεγάλο εύρος προϊόντων
12. Πωλήσεις στην κυβέρνηση
13. Τοπική ή εθνική εικόνα της κοινοπραξίας
14. Ικανότητα στο Marketing και τη διανομή
15. Υπηρεσίες μετά την πώληση

Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε.

Κριτήρια

Διάγραμμα 6

Καπνική Α. Μιχαηλίδης. Οι υψηλές βαθμολογίες προδίδουν κι εδώ έναν υψηλά
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ανταγωνιστικό τομέα. Ισχύει και εδώ αυτό που αναφέρθηκε στο κεφ. 5.3 για τα κριτήρια 1 

και 3 ( δεν εξαρτώνται από την επιχείρηση ), ενώ τα τέσσερα πλέον σημαντικά θέματα για 

την ίδια την εταιρεία φαίνονται στο διάγραμμα 6.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα τομέα όπου το μοναδιαίο κόστος είναι 

πρωταρχικός παράγοντας, λόγω του ότι η καλλιέργεια του καπνού είναι πλέον πλήρως 

κατανοητή και η τιμή είναι το κριτήριο επιλογής των μεγάλων καπνοβιομηχανιών (μοναδιαίο 

κόστος προϊόντος ). Το δεύτερο πιο σημαντικό θέμα ( πωλήσεις στην κυβέρνηση ) εδώ 

ερμηνεύεται σαν πωλήσεις σε ένα σίγουρο και μεγάλο πελάτη που στην προκειμένη 

περίπτωση είναι οι διεθνείς βιομηχανίες καπνού. Αυτό γιατί η εταιρεία δεν πουλάει σε 

κυβερνήσεις, αλλά στο χώρο της καπνοβιομηχανίας. Σε αυτό τον τομέα υπάρχουν τέτοιοι 

μεγάλοι οικονομικοί κολοσσοί ( με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από το Α.Ε.Π. πολλών 

βαλκανικών χωρών ) που οι σταθερές πωλήσεις σε αυτούς μπορούν άνετα να συγκριθούν με 

τη σταθερότητα και ασφάλεια ενός κυβερνητικού συμβολαίου. Πραγματικά, χωρίς αυτές τις 

πωλήσεις, και με δεδομένη την πολύ μικρή ελληνική καπνοβιομηχανία, είναι πολύ δύσκολο να 

συντηρηθεί μια τόσο μεγάλη εταιρεία. Οι πωλήσεις του καπνού πολλές φορές γίνονται με 

κριτήριο την τιμή. Σε μια δεδομένη τιμή ίσως μια ακριβή ποικιλία με μικρή στρεμματική 

απόδοση όπως τα καπνά ανατολικού τύπου μπορεί να μην είναι μια συμφέρουσα συμφωνία. 

Αν η εταιρεία δεν διαθέτει και άλλες ποικιλίες που να προσφέρουν μια ευχέρεια επιλογής στον 

αγοραστή παρέχοντας μια ικανοποιητική κλιμάκωση της τιμής ανά τόνο ( από τα φθηνότερα 

στα ακριβότερα ) ο αγοραστής μπορεί να στραφεί σε κάποιον ανταγωνιστή. Η αδυναμία 

προσφοράς τότε μπορεί να αποβεί μοιραία σε μια αγορά όπου οι μακροχρόνιες σχέσεις είναι 

ιδιαίτερα επιθυμητές (μεγτύο εύρος προϊόντων ). Τέλος, είναι σημαντικό για την εταιρεία να 

έχει ένα καλό όνομα στους πελάτες της, έστω και αν αυτοί δεν είναι οι τελικοί καταναλωτές 

των προϊόντων της. Το καλό όνομα της εταιρείας μεταφράζεται σε ευνοϊκότερους εμπορικούς 

όρους και είναι ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ( τοπική ή εθνική εικόνα της 

κοινοπραξίας).

Η Καπνική Α. Μιχαηλίδης έχει σχετικά άφθονα κεφάλαια (συγκριτικά με άλλες 

ομοειδής εταιρείες ίδιου μεγέθους ), ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντική και η τεχνογνωσία στην 

καλλιέργεια και επεξεργασία του καπνού που διαθέτει.

Η εταιρεία εκτιμάει ότι σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να μπει κανείς στον κλάδο. 

Η δύναμη άλλων ενδιαφερομένων που δεν φαίνεται να έχουν άμεσα συμφέροντα στον κλάδο 

(κυβερνήσεις, συνδικάτα κ.λ.π.) δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Τα υποκατάστατα επίσης δεν την 

φοβίζουν καθόλου, λόγω πολύ μικρού μεριδίου αγοράς ( καπνός από αρωματικά βότανα.
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κ.λ.π. ) Αντίθετα, οι προμηθευτές της είναι ιδιαίτερα ισχυροί, ενώ οι αγοραστές έχουν όλη τη 

δύναμη στα χέρια τους και ο ανταγωνισμός εξαιρετικά ισχυρός.

5.4.2 Κριτήρια Επιλογής Εταίρου

Τα κριτήρια επιλογής εταίρου της επιχείρησης φαίνονται σε σειρά προτεραιότητας

στον παρακάτω πίνακα 4:

1. 4. Κριτηρίου Κριτήριο

1 Μικρό Μοναδιαίο Κόστος

2 Εμπειρο Εργατικό Προσωπικό

3 Μεγάλο Εύρος Προϊόντων

4 Ικανότητα Γρήγορης Διείσδυσης

5 Τοποθεσία Ανέγερσης Εγκαταστάσεων

Πίνακας 4

Η Καπνική Α. Μιχαηλίδης θα ήθελε πρώτα από όλα σε έναν υποψήφιο εταίρο να έχει 

ένα σημαντικά μικρό μοναδιαίο κόστος προϊόντος. Το θέμα έχει αναλυθεί προηγουμένως, και 

είναι φανερή η σπουδαίοτητα του. Το εργατικό προσωπικό χρειάζεται να είναι έμπειρο γιατί η 

παραγωγή ενώ σε μερικά σημεία είναι αυτοματοποιημένη, σε μερικά άλλα ( π.χ. τη συγκομιδή 

των φύλλων ή σπιχσιμο ) είναι καθαρά χειρονακτική, ειδικά σε μερικές Βαλκανικές χώρες. Το 

μεγάλο εύρος προϊόντων και η σημασία του έχει ήδη αναλυθεί. Η ικανότητα της επιχείρησης 

να μπορεί να προσφέρει πολλαπλές επιλογές στους πελάτες της, πολλές φορές επιλογές που 

δεν είχε προηγουμένως και έχουν αποκτηθεί κοινοπρακτικά, είναι ζωτικής σημασίας. Επίσης, 

το μεγάλο εύρος προϊόντων βοηθάει την εταιρεία να προσφέρει προϊόντα από ανάμιξη 

ποικιλιών καπνού ( ή χαρμίχνια ) που επίσης βοηθούν στο να κρατηθεί χαμηλά το κόστος. Οι 

νέες χώρες που πρέπει να εδραιωθεί η εταιρεία, αν θέλει να επιβιώσει του ανταγωνισμού, 

καθιστούν επίσης σημαντική και την ικανότητα γρήγορης διείσδυσης. Οι νέες αγορές είναι τις 

περισσότερες φορές προβληματικές σε αυτό ακριβώς το σημείο, αλλά οι ανταγωνίστριες 

μεγάλες καπνοβιομηχανίες έχουν και αρκετά μεγαλύτερη εμπειρία. Τέλος, η κατάλληλη 

τοποθεσία είναι απλά απαραίτητη για να κρατηθεί χαμηλά το κόστος. Οπως και σε κάθε 

γεωργικό προϊόν, ο τόπος επεξεργασίας του πρέπει να είναι κοντά στον τόπο παραγωγής του 

για να έχει χαμηλά μεταφορικά έξοδα αλλά και εύκολες στην πραγματοποίηση τους 

προδιαγραφές μεταφοράς ώστε να μην υποφέρει η ποιότητα. Στο διάγραμμα 7 έχει 

χρησιμοποιηθεί η βαθμολογία του διαγράμματος 5, αλλά έχουν προστεθεί τα κριτήρια 

επιλογής εταίρου ( οι στήλες με πράσινο χρώμα).
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Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε.

Κριτήρια

Διάγραμμα 7

Η εταιρεία χρειάζεται τους εταίρους της στο 

εξωτερικό, γιατί κάθε χώρα έχει και διαφορετικές 

ποικιλίες καπνού, προσαρμοσμένες στο χώμα και το 

κλίμα της, που είναι αρκετά δύσκολο να 

καλλιεργηθούν αλλού. Από την άλλη, είναι έτοιμη 

να εκπαιδεύσει τους εταίρους της στις 

ιδιαιτερότητες της καπνοπαραγωγής,

εξασφαλίζοντάς τους παράλληλα και την διάθεση 

των προϊόντων τους.

Η Καπνική Α. Μιχαηλίδης, λόγω της 

εξάπλωσης της σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και της Δυτικής ή της 

Αφρικής αντιμετωπίζει πάρα πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Στην Αλγερία είχε νομικά 

προβλήματα στις εξαγωγές της προς αυτή τη χώρα, οπότε αναγκάστηκε να συνεργαστεί με μια 

τοπική εταιρεία. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εταιρεία δεν μπορούσε να αγοράσει εξ’ 

ολοκλήρου μια επιχείρηση λόγω έλλειψης των απαραίτητων κεφαλαίων, οπότε προσχώρησε 

αναγκαστικά σε κοινοπραξία. Από την άλλη, κυβερνήσεις (με κρατικές καπνοβιομηχανίες ) 

δεν είναι απίθανο να κάνουν πρόταση στην Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε. για την από κοινού 

εκμετάλλευση της παραγωγής δεδομένης της τεχνογνωσίας της εταιρείας. Φυσικά τα 

αναπτυξιακά προγράμματα σε διάφορες χώρες δεν μένουν ανεκμετάλλευτα, ακόμη κι αν αυτό 

σημαίνει ότι θα χρειαστούν έναν τοπικό εταίρο για να συμμετάσχουν. Οτιδήποτε μπορεί να 

βοηθήσει στη διάθεση της παραγωγής, είτε αυτό είναι μια γνωστή εταιρεία σε μια χώρα που 

μπορούν να την προσεταιριστούν ή απλά ένας εταίρος με καλό δίκτυο διανομής ή marketing 

θα εκτιμηθεί δέοντως στην προσπάθεια της Καπνική Α. Μιχαηλίδης να εδραιωθεί σε μια 

αγορά.

Α/Α Κριτηρίων
1. Νομοθετικοί περιορισμοί
2. Ευκολία ανεύρεσης κεφαλαιουχικών 

πόρων
3. Κίνητρα για επιλογή τοπικού εταίρου
4. Έμπειρο διοικητικό προσωπικό
5. Έμπεψο εργατικό προσωπικό
6. Τοποθεσία ανέγερσης εγκαταστάσεων
7. Μοναδιαίο κόστος προϊόντος
8. Ειδική γνώση (πατέντες κ.λ.π.)
9. Εμπορικά σήματα ή όνομα στην αγορά
10. Ικανότητα γρήγορης διείσδυσης
11. Μεγάλο εύρος προϊόντων
12. Πωλήσεις στην κυβέρνηση
13. Τοπική ή εθνική εικόνα της κοινοπραξίας
14. Ικανότητα στο Marketing και τη διανομή
15. Υπηρεσίες μετά την πώληση
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Από τα προηγούμενα είναι σχεδόν φανερή η πολλαπλότητα των κριτηρίων που 

χρησιμοποιεί η επιχείρηση, αλλά αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανομοιογένεια των 

πολλαπλών επιχειρηματικών περιβαλλόντων στα οποία δραστηριοποιείται η Καπνική Α. 

Μιχαηλίδης Α.Ε.

5.4.3 Το μέλλον

Το βασικό πλεονέκτημα των εταίρων της Καπνική Α. Μιχαηλίδης είναι οι ποικιλίες 

των καπνών που παράγουν και οι χώρες που δραστηριοποιούνται. Οι ποικιλίες είναι πολύ 

δύσκολο να καλλιεργηθούν σε άλλη χώρα, ενώ στις νέες αγορές προσπαθούν να έχουν την 

πλειοψηφία και τον έλεγχο της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο αναμένει η επιχείρηση να 

λειτουργεί και στο μέλλον, ενώ δεν προβλέπει να χρειαστεί εταίρους που θα της παρέχουν 

διαφορετικά πλεονεκτήματα στο μέλλον. Τέλος, η Καπνική Α. Μιχαηλίδης αναμένει ότι οι 

κοινοπραξίες που θα δημιουργήσει στα επόμενα πέντε χρόνια θα επιτύχουν τους 

στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει.

Οι απειλές εισόδου του κλάδου αναμένονται χαμηλές στα επόμενα πέντε χρόνια και 

πιθανές απειλές από υποκατάστατα προϊόντα είναι άνευ σημασίας. Από την άλλη οι 

αγοραστές και προμηθευτές θα έχουν σημαντική δύναμη, όπως άλλωστε και τώρα, ενώ ο 

ανταγωνισμός θα είναι η πλέον σημαντική δύναμη. Οι άλλοι ενδιαφερόμενοι, ειδικά στο 

πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην αγορά του καπνού. Η 

απαγόρευση των διαφημίσεων και χορηγιών από τις καπνοβιομηχανίες οπωσδήποτε δεν θα 

ωφελήσει τη ζήτηση των προϊόντων τους. Η σταδιακή επιβολή και ακόμη ισχυρότερων 

μέτρων ( όπως αυτών που σχεδιάζεται να επιβληθούν στις Η.Π.Α. μέσα στο 1998 ) θα 

επιδεινώσει την κατάσταση. Η λύση είναι βέβαια στο άνοιγμα νέων αγορών και η επιχείρηση 

δεν φαίνεται να χάνει τον χρόνο της.
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5.4 Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.

Έτη Ποσοστό %

1992 6

1993 7

1994 8

1995 9

1996 7

Πίνακας 5

5.5.1 Η εικόνα της Επιχείρησης

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει έδρα στην Αθήνα, στη 

Λεωφόρο Κηφισού 102 και 107, ενώ ο κλάδος που ανήκει η 

επιχείρηση είναι τα Τρόφιμα-Ποτά, υποκατηγορία Ζυθοποιία. 

Ιδρύθηκε το 1963 και τα προϊόντα που παράγει η εταιρεία είναι 

διάφορες μπύρες και φυσικό μεταλλικό νερό. Η εταιρεία εξάγει 

ένα μικρό ποσοστό της παραγωγής της στο εξωτερικό ( κυρίως 

σε γειτονικές χώρες ). Τα ακριβή ποσοστά της παραγωγής που 

εξήχθησαν φαίνονται στον πίνακα 5. Αν και μικρά, είναι 

σημαντικά αν αναλογισθούμε την κυρίαρχη θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά και τον 

όγκο παραγωγής που αποροφάται εγχώρια. Η μείωση που παρατηρείται για το 1996 οφείλεται 

στις πρόσφατες ταραχές στην Αλβανία και την αναγκαστική μείωση των πωλήσεων ( και 

εξαγωγών) στη χώρα αυτή. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια κοινοπραξία τα τελευταία πέντε 

χρόνια, όταν αγόρασε το 42,5% της Ζυθοποιίας Zagorka ( βλ. και σελ. 41 ). Η εταιρεία 

συνεργάστηκε με την Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως για την προσπάθεια αυτή, και οι δύο 

εταιρείες μαζί ελέγχουν το 75% της ζυθοποιίας Zagorka σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας. 

Η κοινοπραξία αυτή φαίνεται να πέτυχε τους στόχους της, που περιλαμβάνουν αρχικά την 

εύρυθμη λειτουργία της ζυθοποιίας και στη συνέχεια τη διάθεση ( και εγχώρια παραγωγή ) 

της μπύρας Amstel στη Βουλγαρία. Ένα ενδιαφέρον θέμα είναι αυτό της κερδοφορίας της 

κοινοπραξίας, που ενώ στο τοπικό νόμισμα ( λέβα ) είναι 

σημαντικά κερδοφόρα, όταν αυτό μεταφράζεται σε δραχμές 

η κερδοφορία είναι μηδαμινή λόγω της πολύ μικρής αξίας 

του νομίσματος.

Έτη Κύκλος Εργασιών 

0ι ς δρχ)

1992 70

1993 78

1994 85

1995 90

1996 100

Πίνακας 6
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Τα κεφάλαια της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε. είναι στην πλειοψηφία τους αλλοδαπά, 

ενώ ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης έχει σταθερές ανοδικές τάσεις και για το 1996 

κυμαινόταν κοντά στα 100 δις δραχμές ( πίνακας 6 ). Η επιχείρηση αυτό τον καιρό απασχολεί 

στην κοινοπραξία της περίπου το 30% του προσωπικού που απασχολείται στην ίδια την 

εταιρεία ( 450 άτομα στη ζυθ. Zagorka έναντι των 1500 στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία ), ενώ

Αθηναϊκή Ζυθοποιεία Α.Ε.

Κριτήρια

Διάγραμμα 8

αναμένονται να υπάρξουν και αλλαγές λόγω 

μείωσης των αναγκών για εργατικά χέρια στη 

ζυθοποιία Zagorka.

Η εταιρεία προσπαθεί να αναγνωρίζει 

αγορές με απ’ ευθείας εξαγωγές, διορίζοντας έναν 

αποκλειστικό αντιπρόσωπο για την αγορά της νέας 

χώρας που θα θελήσει να επεκταθεί, αλλά κρατάει 

για τον εαυτό της το marketing των προϊόντων της.

Η επέκταση στις νέες αγορές γίνεται με τη μέθοδο 

της κοινοπραξίας, που παρέχει και μια σχετική 

ασφάλεια (ουσιαστικά καταμερισμό του κινδύνου) για την εταιρεία.

Στο διάγραμμα 8 φαίνεται πως βλέπει η εταιρεία τον εαυτό της δια μέσου των 

κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για επιλογή εταίρου. Αν και θα περίμενε κανείς ότι το 

μοναδιαίο κόστος θα ήταν σημαντικό για την εταιρεία, αυτό όπως φαίνεται και από το 

διάγραμμα δεν συμβαίνει. Ο λόγος είναι σχετικά απλός: Η ζυθοποιία είναι μια βιομηχανία με 

πολύ υψηλά σταθερά κόστη ( ακριβές εγκαταστάσεις και συντήρηση ), οπότε αυτό είναι και ο 

βασικός παράγοντας κόστους. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία θεωρεί σημαντικό το εργατικό της

Α/Α Κριτηρίων
1. Νομοθετικοί περιορισμοί
2. Ευκολία ανεύρεσης κεφαλαιουχικών 

πόρων
3. Κίνητρα για επιλογή τοπικού εταίρου
4. Έμπειρο διοικητικό προσωπικό
5. Έμπειρο εργατικό προσωπικό
6. Τοποθεσία ανέγερσης εγκαταστάσεων
7. Μοναδιαίο κόστος προϊόντος
8. Ειδική γνώση (πατέντες κ.λ.π.)
9. Εμπορικά σήματα ή όνομα στην αγορά
10. Ικανότητα γρήγορης διείσδυσης
11. Μεγάλο εύρος προϊόντων
12. Πωλήσεις στην κυβέρνηση
13. Τοπική ή εθνική εικόνα της κοινοπραξίας
14. Ικανότητα στο Marketing και τη διανομή
15. Υπηρεσίες μετά την πώληση
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Αθηναϊκή Ζυθοποιεία Α.Ε.

Ικανότητα στο Υπηρεσίες Μεγάλο
Marketing και μετά την εύρος

τη διανομή πώληση προϊόντων

Κριτήρια

Διάγραμμα 9

προσωπικό που είναι και λογικό αν σκεφθεί κανείς την υψηλή εςειδίκευση τους που είναι 

απαραίτητη για την αυτοματοποιημένη γραμμή εμφιάλωσης και χώρους ζύμωσης της 

εταιρείας. Η εταιρεία φαίνεται να είναι προσανατολισμένη στην καταναλωτική αγορά. Αυτό 

όχι μόνο γιατί βαθμολογεί χαμηλά τις κυβερνητικές πωλήσεις ( ή και πωλήσεις σε ένα μόνο 

μεγάλο πελάτη γενικότερα ) αλλά και γιατί δίνει βάρος στο marketing, στη διανομή και στην 

τοπική εικόνα της εταιρείας.

Στο διάγραμμα 9 φαίνονται τα τρία σημαντικότερα θέματα που απασχολούν την 

εταιρεία, κατά σειρά προτεραιότητας. Η ικανότητα στο marketing και τη διανομή είναι το πιο 

ζωτικό για την εταιρεία, ενώ το δεύτερο πιο σημαντικό είναι οι υπηρεσίες μετά την πώληση. 

Αν και δεν είναι οφθαλμοφανές, οι υπηρεσίες μετά την πώληση είναι ιδιαίτερα σημαντικές για 

τους πραγματικούς πελάτες της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας που δεν είναι οι τελικοί καταναλωτές 

αλλά οι χονδρέμποροι ή/'και διάφοροι καταστηματάρχες. Μέσα στις υπηρεσίες μετά την 

πώληση περιλαμβάνεται και το service αυτόματων πωλητών αλλά και μηχανημάτων διανομής 

μπύρας από βαρέλι, που αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των ολικών πωλήσεων.

Η εταιρεία δεν έχει μια τυπική διαδικασία επιλογής εταίρου κυρίως γιατί οι συνθήκες 

στα γύρω κράτη, που η εταιρεία σκοπεύει και να επεκταθεί, δεν έχουν σταθεροποιηθεί ακόμη.

Η εταιρεία εκτιμάει ότι είναι πολύ καλή στην τεχνογνωσία παραγωγής και το 

marketing των προϊόντων της, αφού αυτά της έχουν ζητηθεί να συνεισφέρει σε μια 

κοινοπραξία ( αυτή της ζυθοποιίας Zagorka ). Επίσης, θα έλεγε ότι υπάρχουν μέτριες 

δυνάμεις στις απειλές εισόδου, δύναμη αγοραστών, ανταγωνισμό και άλλους 

ενδιαφερομένους, ενώ η δύναμη των προμηθευτών της είναι μικρή σε αντίθεση με τα 

υποκατάστατα προϊόντα που είναι αρκετά και σημαντικά.

- 80-



Α.Α. Κριτηρίου Κριτήριο

1 Τοπική ή εθνική εικόνα της κοινοπραξίας

2 Εμπειρο διοικητικό προσωπικό

3 Τοποθεσία ανέγερσης εγκαταστάσεων

4 Ευκολία ανεύρεσης κεφαλαιουχικών πόρων

5 Εμπορικά σήματα ή όνομα στην αγορά

Πίνακας 7

5.5.2 Κριτήρια Επιλογής Εταίρου

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

θα προτιμούσε πρώτα από όλα ο 

υποψήφιος εταίρος να έχει καλή 

τοπική εικόνα. Αυτό γιατί

πουλάει καταναλωτικά αγαθά, 

οπότε θα πρέπει να έχει και μια 

πολύ καλή εικόνα στο κοινό της.

Το έμπειρο διοικητικό

προσωπικό είναι σημαντικό από την άποψη ότι θα είναι πολύ ευκολότερη η συνενόηση της 

εταιρείας με ένα εταίρο που θα έχει έμπειρο προσωπικό και θα μπορεί να καταλαβαίνει και να 

εκτελεί απροβλημάτιστα της αποφάσεις της διοίκησης της μητρικής εταιρείας. Αυτό γιατί η 

ίδια η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι μια παλιά εταιρεία στον κλάδο, με μεγάλη τεχνογνωσία 

παραγωγής και γνώσεις marketing. Η τοποθεσία ανέγερσης εγκαταστάσεων είναι σημαντικό 

να είναι κοντά σε οδικές αρτηρίες κ.λ.π. για να είναι εύκολη η μεταφορά πρώτων υλών και 

έτοιμων προϊόντων. Οι κεφαλαιουχικοί πόροι μπορούν να βοηθήσουν στην αναβάθμιση των 

εγκαταστάσεων της κοινοπραξίας χωρίς να αντλούν πολλά κεφάλαια από τη μητρική εταιρεία. 

Ακόμη, όπως στην περίπτωση της Βουλγαρίας που έγινε μια συνεργασία με την 3Ε και 

δημιουργήθηκε μια κοινοπραξία με τη συμμετοχή της ζυθοποιίας Zagorka, ένας εταίρος 

ακόμη που θα παρέχει και κεφαλαιουχικούς πόρους βοηθάει στην διασπορά του κινδύνου. 

Ένα γνωστό εμπορικό σήμα προϊόντος θα εξασφαλίσει καλές αρχικές πωλήσεις μέχρι να 

μπορέσει η κοινοπραξία να αρχίσει να διαθέτει και το βασικό προϊόν της μητρικής εταιρείας 

που είναι η μπύρα Amstel. Μια συγκριτική εικόνα των κριτηρίων επιλογής εταίρου σχετικά με 

την ίδια τη μητρική εταιρεία φαίνεται στο διάγραμμα 10, που είναι το ίδιο με το διάγραμμα 8 

εκτός του ότι τα κριτήρια επιλογής του πίνακα 7 είναι με πράσινο χρώμα.

Γενικά η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. προσπαθεί πάντα να μειώσει τον οικονομικό 

κίνδυνο από την είσοδο σε μια νέα αγορά. Προσπαθεί επίσης να έχει ο εταίρος και ένα κάποιο 

σημαντικό μερίδιο στην αγορά. Επιπλέον, η εταιρεία δεν προτίθεται να αναπτύξει 

ενδοεπιχειρισιακά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που θα κάνουν άχρηστη την ύπαρξη του 

τοπικού εταίρου. Αντίθετα είναι πρόθυμη να τον αφήσει να διαχειριστεί αυτός στο μέλλον την 

τοπική αγορά, αφού πρώτα αφομοιώσει την τακτική και τις μεθόδους της επιχείρησης.
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Αθηναϊκή Ζυθοποιεία Α.Ε.

Κριτήρια

Διάγραμμα 10

5.5.3 Το μέλλον

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. δεν θα 

προσπαθήσει να αφομοιώσει κανένα πλεονέκτημα 

των εταίρων της στο μέλλον. Αυτό γιατί πιστεύει 

ότι η ίδια έχει κάθε πλεονέκτημα που χρειάζεται, 

εκτός των ειδικών ( καλή τοπική εικόνα κ.λ.π. ) 

που θα τα διαθέτει μόνο η τοπική εταιρεία.

Μπορεί αυτή η άποψη να φαίνεται κάπως 

εγωιστική, αλλά πρέπει να σκεφθούμε και την ηγετική θέση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην 

ελληνική αγορά, που της δίνει κάθε δικαίωμα για αυτό.

Επίσης, δεν προβλέπει να χρειάζεται εταίρους που θα διαθέτουν διαφορετικά 

πλεονεκτήματα στο μέλλον. Η εταιρεία έχει μια καλή εικόνα των συνθηκών που επικρατούν 

στις γύρω χώρες, οπότε ξέρει τι χρειάζεται από τους μελλοντικούς εταίρους της. Η εταιρεία 

αναμένει ότι οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν κοινοπρακτικά τα επόμενα χρόνια θα 

ικανοποιήσουν τους στόχους τους, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τέλος η εταιρεία δεν 

αναμένει σοβαρές απειλές εισόδου ή ισχυρή δύναμη προμηθευτών τα επόμενα πέντε χρόνια. 

Η δύναμη των αγοραστών, τα υποκατάστατα προϊόντα, ο ανταγωνισμός και οι άλλοι 

ενδιαφερόμενοι αναμένεται να έχουν μια μέτρια δύναμη. Η εταιρεία φαίνεται πολύ σίγουρη 

για τον εαυτό της, και ίσως αυτό να επηρεάζει και τον τρόπο που βλέπει τις καταστάσεις. 

Μέχρι σήμερα πάντως, δεδομένου του μεριδίου αγοράς της ( ίσως και μεγαλύτερου των δύο-

Α/Α Κριτηρίων
1. Νομοθετικοί περιορισμοί
2. Ευκολία ανεύρεσης κεφαλαιουχικών 

πόρων
3. Κίνητρα για επιλογή τοπικού εταίρου
4. Έμπειρο διοικητικό προσωπικό
5. Έμπειρο εργατικό προσωπικό
6. Τοποθεσία ανέγερσης εγκαταστάσεων
7. Μοναδιαίο κόστος προϊόντος
8. Ειδική γνώση (πατέντες κ.λ.π.)
9. Εμπορικά σήματα ή όνομα στην αγορά
10. Ικανότητα γρήγορης διείσδυσης
11. Μεγάλο εύρος προϊόντων
12. Πωλήσεις στην κυβέρνηση
13. Τοπική ή εθνική εικόνα της κοινοπραξίας
14. Ικανότητα στο Marketing και τη διανομή
15. Υπηρεσίες μετά την πώληση
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τρίτων της ελληνικής αγοράς ) και της οικονομικής ευρωστίας της, έχει κάθε λόγο να είναι 

αισιόδοξη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι επιχειρήσεις που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 5 είναι αρκετά παλιές και 

μπορούμε να πούμε ότι έχουν εδραιωθεί στην ελληνική αγορά, οπότε είναι δυνατόν να 

αναμένουμε και μια σταθερότητα στις γνώμες αλλά και στις προτιμήσεις τους.

Χίτνικήκ σ
Κριτήρια ΓΟ

Αθηναϊκή ΖυθοποεΙα 
■ I

Διάγραμμα 11

> ,: mm -

.......... .....

Η εταιρεία Goody’s Α.Ε. δραστηριοποιείται 

στον τομέα της δικαιοχρησίας εστιατορικών 

υπηρεσιών και ειδικά του γρήγορου φαγητού (fast 

food), ενώ η Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε. στην 

επεξεργασία γεωργικών προϊόντων και πιο 

συγκεκριμένα του καπνού σε φύλλα. Ε1 Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία, από την άλλη, στην παραγωγή και 

διάθεση μπύρας και μεταλικού νερού στο ευρύ κοινό.

Οι εταιρείες είναι όχι μόνο σε διαφορετικούς 

κλάδους, αλλά και τα προϊόντα τους εντελώς 

ανόμοια. Η δευτερογενής παραγωγή της Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε. βρίσκεται πολύ μακριά 

από το προϊόν της Goody’s Α.Ε. που είναι οι υπηρεσίες και τα καταναλωτικά αγαθά της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.

Α/Α Κριτηρίων
1. Νομοθετικοί περιορισμοί
2. Ευκολία ανεύρεσης κεφαλαιουχικών 

πόρων
3. Κίνητρα για επιλογή τοπικού εταίρου
4. Έμπειρο διοικητικό προσωπικό
5. Έμπειρο εργατικό προσωπικό
6. Τοποθεσία ανέγερσης εγκαταστάσεων
7. Μοναδιαίο κόστος προϊόντος
8. Ειδική γνώση (πατέντες κ.λ.π.)
9. Εμπορικά σήματα ή όνομα στην αγορά
10. Ικανότητα γρήγορης διείσδυσης
11. Μεγάλο εύρος προϊόντων
12. Πωλήσεις στην κυβέρνηση
13. Τοπική ή εθνική εικόνα της κοινοπραξίας
14. Ικανότητα στο Marketing και τη διανομή
15. Υπηρεσίες μετά την πώληση
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Μια συνολική εικόνα του πως βλέπουν τον εαυτό τους οι τρεις εταιρείες φαίνεται στο 

διάγραμμα 11. Με κεραμίδι, μπλε και κίτρινο χρώμα συμβολίζονται οι Καπνική Α. 

Μιχαηλίδης Α.Ε., Goody’s Α.Ε. και Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. αντίστοιχα, ενώ οι περιοχές 

που οι εταιρείες θεωρούν σημαντικότερες συμβολίζονται με σκούρο, ανοιχτό πράσινο και 

σκούρο μπλε αντίστοιχα.

Φαίνεται καθαρά ο παραγωγικός προσανατολισμός της Καπνικής Α. Μιχαηλίδης Α.Ε., 

όπως αυτός αντανακλάται στην υψηλή βαθμολογία 

των κριτηρίων μοναδιαίου κόστους, τοποθεσίας 

ανέγερσης εγκαταστάσεων, εργατικού προσωπικού 

και στη χαμηλή βαθμολογία του marketing και των 

υπηρεσιών μετά την πώληση. Η Goody’s Α.Ε. 

φαίνεται από την άλλη μεριά να έχει αποδεσμευτεί 

από οτιδήποτε σχετίζεται με την παραγωγή, αλλά να 

δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε όλα τα υπόλοιπα, πράγμα 

αναμενόμενο από μια εταιρεία που προσφέρει 

υπηρεσίες. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι εταιρείες δεν

Α/Α Κριτηρίων
1. Νομοθετικοί περιορισμοί
2. Ευκολία ανεύρεσης κεφαλαιουχικών 

πόρων
3. Κίνητρα για επιλογή τοπικού εταίρου
4. Έμπειρο διοικητικό προσωπικό
5. Έμπειρο εργατικό προσωπικό
6. Τοποθεσία ανέγερσης εγκαταστάσεων
7. Μοναδιαίο κόστος προϊόντος
8. Ειδική γνώση (πατέντες κ.λ.π.)
9. Εμπορικά σήματα ή όνομα στην αγορά
10. Ικανότητα γρήγορης διείσδυσης
11. Μεγάλο εύρος προϊόντων
12. Πωλήσεις στην κυβέρνηση
13. Τοπική ή εθνική εικόνα της κοινοπραξίας
14. Ικανότητα στο Marketing και τη διανομή
15. Υπηρεσίες μετά την πώληση

Διάγραμμα 12

έχουν άλλους κοινούς τομείς που θεωρούν ότι είναι σημαντικοί για την εταιρεία τους εκτός 

από την ικανότητα γρήγορης διείσδυσης, αλλά αυτό απλά αντανακλά τη διαφορετική φύση 

του περιβάλλοντος των. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, που δραστηριοποιείται τόσο στην παραγωγή 

όσο και στη διάθεση φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη έμφαση τόσο στο marketing και στην καλή
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της τοπική εικόνα ( από τους σημαντικούς τομείς για την Goody’s ) όσο και στην κατάλληλη 

τοποθεσία που είναι σημαντικά θέματα για την Καπνική. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δίνει σαφώς 

μια περισσότερο αντιπροσωπευτική εικόνα εταιρείας, με σχετικά ισορροπημένες ανάγκες.

Μια συνολική εικόνα των κριτηρίων που θεωρούν σημαντικά για έναν εταίρο οι δύο 

εταιρείες φαίνεται στο διάγραμμα 12. Με κεραμίδι, μπλε και κίτρινο χρώμα συμβολίζονται η 

Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε., η Goody’s Α.Ε. και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. αντίστοιχα, 

ενώ τα κριτήρια επιλογής εταίρου συμβολίζονται με σκούρο, ανοιχτό πράσινο και σκούρο 

μπλε αντίστοιχα. Οι βαθμολογίες των κριτηρίων είναι αυτές που δίνουν οι εταιρείες για τον

εαυτό τους. Αναλυτικά τα αριθμητικά δεδομένα των διαγραμμάτων δίνονται στον πίνακα 8.

Κριτήριο Goody ’s Α.Ε. Καπνική Α.

Μ ιχαηλίδης Α.Ε.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

Α.Ε.

Εταιρεία Εταίρος Εταιρεία Εταίρος Εταιρεία Εταίρος
_____ ______ ___________

Νομοθετικοί
περιορισμοί - - -

!

Ευκολία ανεύρεσης
κεφαλαιουχικών
πόρων

2 ί 5 4

Κίνητρα για επιλογή 
τοπικού εταίρου - - - -

Έμπειρο διοικητικό 
προσωπικό 5 2 5

.
4 2

Έμπειρο εργατικό
προσωπικό 3 4 2 5

Τοποθεσία ανέγερσης 
εγκαταστάσεων 2 4 5 2 3

Μοναδιαίο κόστος
προϊόντος 1 5 : 1 3

Ειδική γνώση
(πατέντες κ.λ.π.) 5 4 2

Εμπορικά σήματα ή 
όνομα στην αγορά 4 5 5 5

Ικανότητα γρήγορης 
διείσδυσης 2 3 2 4 3
Μεγάλο εύρος
προϊόντων 4 5 3 5

Πωλήσεις στην
κυβέρνηση 1 5 2

Τοπική ή εθνική
εικόνα της
κοινοπραξίας

4 1 5
'

5 1

Ικανότητα στο
Marketing και τη 
διανομή

■
4 2 | 5

Υπηρεσίες μετά την 
πώληση 2 4

Πίνακας 8
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Η στήλη “Εταιρεία” δίνει την σημαντικότητα του κάθε κριτηρίου για την ίδια την 

εταιρεία και με κόκκινο χρώμα σημειώνονται τα σημαντικότερα, ενώ η στήλη “Εταίρος” δίνει 

την σειρά κατάταξης των πέντε ( το πολύ ) σημαντικότερων κριτηρίων για την επιλογή ενός 

εταίρου.

Από την άλλη, το περιβάλλον των εταιρειών αυτών σήμερα, όπως το βλέπουν μέσα 

από τις δυνάμεις του Porter, φαίνεται στο διάγραμμα 13. Με το νούμερο 1 η δύναμη δεν έχει

Σύγκριση Δυνάμεων

Απειλές Εισόδου

• Δύναμη Αγοραστών

3> Δύναμη Προμηθευτών

■Καπνική , JV ■

Goody's
Αθηναϊκή Ζυθοποιεία

Διάγραμμα 13

καμιά ουσιαστική επιρροή στην εταιρεία, ενώ το νούμερο 5 φανερώνει ένα ισχυρό παράγοντα. 

Το νούμερο 3 είναι η μέση τιμή.

Η Goody’s Α.Ε. φαίνεται να είναι σε μια σημαντικά καλύτερη θέση από την Καπνική 

Α. Μιχαηλίδης Α.Ε., αν εξαιρέσουμε τα υποκατάστατα προϊόντα. Ο ανταγωνισμός φοβίζει και 

τις δύο εταιρείες αν και όχι και στον ίδιο βαθμό, ενώ η Goody’s λόγω μεγέθους εξαρτάται 

σαφώς λιγότερο από τους προμηθευτές της ( που είναι βασικά μεγάλες επιχειρήσεις- 

εκτροφεία του εξωτερικού εκτός από τις ιδιόκτητες μονάδες της) από την Καπνική που έχει να 

ανταγωνιστεί τις μεγάλες διεθνείς καπνοβιομηχανίες. Για αυτόν τον λόγο και η Καπνική δίνει 

μεγάλη σημασία στους αγοραστές της, ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο στην Goody’s που μια 

επένδυση σε ένα κατάστημα της είναι μια από τις πιο σίγουρες και αποδοτικές επενδύσεις, 

τουλάχιστον στην Ελλάδα. Οι απειλές εισόδου και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν
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σημαντική επιρροή και στις δύο εταιρείες, πράγμα όμως που δεν θα ισχύει για την Καπνική 

στο μέλλον λόγω των περιορισμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία φαίνεται να είναι σε μια δική της κατηγορία. Η δύναμη των 

αγοραστών, προμηθευτών και του ανταγωνισμού είναι μέτρια, όπως και η δύναμη των άλλων 

ενδιαφερομένων. Μόνο στα υποκατάστατα είναι ανάμεσα στις άλλες δύο εταιρείες, αλλά αυτό 

δεν φτάνει για να αλλάξει την ισχυρή και δυναμική παρουσία που φαίνεται να έχει στην 

ελληνική αγορά. Η εταιρεία δεν έχει να αντιμετωπίσει πια κανένα σοβαρό αντίπαλο στην 

εγχώρια αγορά, έχει ικανοποιητικά κεφάλαια ( πρόσφατα ανακαίνισε τον μηχανολογικό της 

εξοπλισμό στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης ) και απλά ψάχνει για νέες αγορές για να 

επεκταθεί. Αυτό δεν είναι τόσο ζωτικής σημασίας για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία όσο για τις 

άλλες δύο εταιρείες ( ιδιαίτερα την Καπνική ) αλλά περισσότερο θέμα επένδυσης των 

εγχωρίων κερδών.

Το έμπειρο διοικητικό προσωπικό, αν και είναι σημαντικότατο και για τις τρεις 

εταιρείες, έχει συμπεριληφθεί μόνο από την Goody’s Α.Ε. και την Αθηναϊκή Ζυθοποιία στα 

κριτήρια επιλογής εταίρου. Η Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε. που χρειάζεται από τους εταίρους 

της περισσότερο την παραγωγική τους ικανότητα έχει σαφώς διαφορετικά κριτήρια. Μια 

εταιρεία που παράγει υλικά προϊόντα και δρα σε συνθήκες ολιγοπωλίου αγοραστών, με 

συγκεκριμένους πελάτες, δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για εταίρους που θα μπορούν να 

καθορίζουν την δική τους στρατηγική, αντίθετα με μια επιχείρηση υπηρεσιών που θέλει οι 

εταίροι της να δρουν σχεδόν αυτόνομα στην περιοχή τους. Είναι πιθανό μια εταιρεία 

δικαιόχρησης να μπορεί να φτάσει σε μια σχεδόν οργανική δομή με αυτοοργανομένα και 

αυτοδιοικούμενα τμήματα που υπακούν σε ορισμένους κοινούς κανόνες πιο γρήγορα από μια 

κλασσική βιομηχανική επιχείρηση. Από την άλλη, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είδαμε ότι δεν δίνει 

τόσο σημασία στην εμπειρία όσο στα αποτελέσματα αυτής ( καλύτερη συνενόηση κ.λ.π.), 

πράγμα που αποκαλύπτει μια σιγουριά για τον τρόπο επίτευξης των στρατηγικών της στόχων 

( προτιμάει να μαθαίνουν οι εταίροι της τον δικό της τρόπο λειτουργίας ) που ίσως είναι 

αποτέλεσμα μιας υπερεμπιστοσύνης στις ικανότητες της.

Η εικόνα της εταιρείας, ένα κριτήριο σημαντικό για την ίδια την Καπνική Α. 

Μιχαηλίδης Α.Ε. παραδόξως έχει συμπεριληφθεί από την Goody’s Α.Ε. κα την Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία Α.Ε.. Από αυτό θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι οι κοινοπραξίες της 

Καπνικής θεωρούνται από την εταιρεία περισσότερο σαν οργανικές προεκτάσεις της ίδιας που 

οι ιδιότητες τους θα είναι οι ίδιες με την εταιρεία -γονέα παρά σαν ανεξάρτητες εταιρείες, ενώ 

η Goody’s και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ενδιαφέρονται για την εικόνα τους γιατί αυτό είναι και, 

τελικά, το προϊόν τους. Ωστόσο, μια άλλη θεώρηση μπορεί να είναι το ότι μια βιομηχανική
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επιχείρηση σαν την Καπνική, ενδιαφέρεται πρώτα από όλα για το ίδιο το προϊόν. Οι 

επιχειρήσεις που θα αναζητήσει σαν εταίρους δεν χρειάζεται να είναι ονομαστές στο είδος 

τους, αφού η ίδια η Καπνική έχει ήδη πολύ καλό όνομα και μπορεί να αναζητήσει τους 

κατάλληλους αγοραστές. Ο βασικός πελάτης των κοινοπραξιών της επιχείρησης, άλλωστε, 

είναι η ίδια η Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε..

Η τοποθεσία ανέγερσης εγκαταστάσεων φαίνεται να είναι σημαντική μόνο για την 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία και την Καπνική Α. Μιχαηλίδης. Αυτό συμβαίνει γιατί μια ζυθοποιία 

είναι αναγκασμένη λόγω της πολύ μεγάλης παραγωγής ( και μην ξεχνάμε ότι η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία έχει η ίδια πολύ μεγάλη παραγωγή και το ίδιο αναμένει και από τις κοινοπραξίες 

της ) να είναι πολύ κοντά σε οδικές αρτηρίες κ.λ.π. για να μπορεί να μεταφέρει τις πρώτες 

ύλες και τα προϊόντα της. Αυτό, βέβαια, μπορεί να ισχύει για κάθε μεγάλη εταιρεία που 

ασχολείται με την παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων. Η Καπνική, από την άλλη, πρέπει να 

είναι κοντά στις πρώτες ύλες της, τόσο για να μειώνει τα μεταφορικά έξοδα όσο και για να 

μην αλλοιώνεται η πρώτη ύλη ( φύλλα καπνού ) κατά τη μεταφορά.

Η Goody’s Α.Ε., έχοντας τυποποιημένα προϊόντα δεν απασχολείται καθόλου με το 

εύρος των προϊόντων του εταίρου, εκτός ίσως από το αν θα μπορούν να διατεθούν στην 

στοχευόμενη αγορά ( προβλήματα τιμής κ.λ.π. ). Σε μια επιχείρηση σαν την Καπνική, που ο 

ανταγωνισμός της επιβάλλει να μην δυσαρεστεί τους πελάτες της, η επιλογή ενός εταίρου για 

το εύρος των προϊόντων του είναι μια φυσική αναγκαιότητα, καθώς υπάρχουν και τοπικές 

ιδιαιτερότητες στις ποικιλίες. Ίσως ο μόνος κίνδυνος αυτής της στρατηγικής να είναι η 

γρήγορη επέκταση που αναγκάζεται να κάνει η εταιρεία. Μια επέκταση στα Βαλκάνια που δεν 

είναι προσεκτικά σχεδιασμένη αλλά και που απευθύνεται σε μια εταιρεία έτοιμη να κάνει το 

μεγάλο άλμα στις νέες αγορές, μπορεί να αποφέρει διάφορες οικονομικές και διοικητικές 

δυσκολίες στην ίδια την εταιρεία. Η Καπνική φαίνεται να είναι στην αρχή μιας τέτοιας 

διαδικασίας. Φυσικά, την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, που η ίδια μέσω της Amstel έχει ένα πολύ 

μεγάλο εύρος προϊόντων, λίγο την ενδιαφέρει αυτό το θέμα.

Παρατηρούμε το κοινό κριτήριο που έχει συμπεριληφθεί από την Goody’s και την 

Καπνική, και μάλιστα για τους ίδιους ακριβώς λόγους: Η ικανότητα γρήγορης διείσδυσης σε 

μια νέα αγορά. Και οι δύο εταιρείες αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις στην πορεία τους 

προς διεθνοποίηση. Η περιοχή που επεκτείνονται, τα Βαλκάνια είναι μια από τις περισσότερο 

υποσχόμενες περιοχές για τις δυτικές επιχειρήσεις. Η μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται 

από όλο τον δυτικό επιχειρηματικό κόσμο έχει σαν αποτέλεσμα να εκτιμάται ιδιαίτερα η 

ταχύτητα με την οποία μπορεί να δράσει μια επιχείρηση. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν το
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περιλαμβάνει γιατί η ίδια, λόγω μεγέθους, είναι σίγουρο ότι θα δεχθεί αρκετές προτάσεις από 

τοπικούς παράγοντες που θα θέλουν να δεχθούν και να διακινήσουν τα προϊόντα της.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, όμως, συμπεριλαμβάνει και δύο ακόμη κριτήρια. Τα εμπορικά 

σήματα, που είναι σημαντικά για τις πωλήσεις της ( όπως και η τοπική εικόνα ) και η ευκολία 

ανεύρεσης κεφαλαιουχικών πόρων. Τα εμπορικά σήματα περιλαμβάνονται, γιατί αντίθετα με 

την Goody’s που έχει δικά της προϊόντα και την Καπνική που προωθεί τα προϊόντα των 

εταίρων της σαν δικά της, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ενδιαφέρεται για τη μττύρα γενικότερα. Οι 

εγκαταστάσεις παραγωγής της μπύρας, με το μεγάλο σταθερό τους κόστος, δεν πρέπει να 

μένουν αχρησιμοποίητες ή να παράγουν κάτω από τη δυναμικότητα τους. Είναι άλλωστε 

γνωστό ότι εταιρείες με μεγάλα σταθερά κόστη πρέπει να έχουν μεγάλο όγκο πωλήσεων για 

να είναι επικερδείς. Οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει αυτή την κατάσταση είναι πολύτιμο σε 

αυτές τις βιομηχανίες. Η ευκολία ανεύρεσης κεφαλαιουχικών πόρων είναι σημαντική για την 

εταιρεία γιατί στην περίπτωση της Βουλγαρίας ( που σχηματίστηκε μια κοινοπραξία μεταξύ 

Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως και της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και στη συνέχεια αυτή η 

κοινοπραξία σχημάτισε μια κοινοπραξία με την ζυθοποιία Zagorka ) η 3Ε μοιράστηκε τον 

οικονομικό κίνδυνο και μετά τις πρόσφατες αναταραχές στην εκεί χώρα, η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη που δεν ανέλαβε μόνη της τον κίνδυνο. Βέβαια αυτό 

απλά σημαίνει ότι είναι καλύτερα να σχεδιάζεις έχοντας υπ’ όψιν και την χειρότερη δυνατή 

περίπτωση ( worst case scenario ), αλλά είναι απορίας άξιον το πόσο λίγοι ακολουθούν αυτή 

την πρακτική.

Οι ελληνικές εταιρείες που επεκτείνονται στα Βαλκάνια έχουν ανάγκη από εταίρους 

που θα μπορούν να τους παρέχουν ορισμένα πλεονεκτήματα. Διαφορές ανάμεσα σε εταιρείες 

που ασχολούνται με διαφορετικούς κλάδους θα υπάρχουν, όπως και διαφορές ανάμεσα σε 

ομοειδείς εταιρείες. Αυτό όμως που φαίνεται να είναι κοινό είναι η ανάγκη για τη γρήγορη 

επέκταση τους στις αγορές του εξωτερικού, όχι μόνο σαν μια μορφή επένδυσης, αλλά και για 

λόγους επιβίωσης. Μια κοινοπραξία που θα αναπτυχθεί σε μια νέα, όχι ακόμη κορεσμένη 

αγορά, θα είναι μια πηγή εσόδων για τη μητρική εταιρεία στα επόμενα χρόνια. Οι δυτικές 

επιχειρήσεις προχωρούν στις επενδύσεις στα πρώην ανατολικά κράτη με ταχύ ρυθμό, αλλά 

υπάρχουν φοβερές διαφορές νοοτροπίας και κουλτούρας ανάμεσα τους. Οι Έλληνες - και 

κατά συνέπεια οι ελληνικές επιχειρήσεις - είναι πολύ πιο κοντά από αυτήν την άποψη, αλλά 

συνήθως κινούνται με πολύ βραδύτερους ρυθμούς. Υπάρχουν μερικές επιχειρήσεις, όπως η 

Goody’s, φτιαγμένες με δυτικά πρότυπα που πιθανώς θα ανταγωνιστούν με ίσους όρους τους 

δυτικούς επιχειρηματίες. Άλλες, όπως η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, είναι ουσιαστικά ξένες, αλλά 

στελεχώνονται από έλληνες. Η συγγενική κουλτούρα αλλά και οι παραδοσιακά καλές σχέσεις
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της Ελλάδας με τα βαλκανικά κράτη μπορούν να δώσουν ένα χρονικό προβάδισμα στους 

επιχειρηματίες μας, αλλά θα είναι αυτό το πλεονέκτημα συντηρήσιμο; Οτιδήποτε μια εταιρεία 

μπορεί να κάνει, μια άλλη μπορεί να το επαναλάβει. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το 

πλεονέκτημα των ελλήνων επιχειρηματιών θα είναι βραχυπρόθεσμο, αλλά δεν θα μπορούσε 

αυτή η αρχή να λειτουργήσει και αντίστροφα; Ο συνδυασμός της συγγενικής κουλτούρας και 

των σύγχρονων επιχειρηματικών τεχνικών ίσως είναι και το κλειδί που θα ανοίξει το δρόμο 

για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μέσω των Βαλκανίων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

• ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
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Α. Στοιχεία Επιχείρησης

Α.1 Ονομασία Επιχείρησης

Α.2 Νομική Μορφή Επιχείρησης

Α.3 Έτος ίδρυσης

Α.4 Η επιχείρηση έχει έδρα και διεύθυνση:

Α.5 Ο κλάδος όπου ανήκει η επιχείρηση είναι:

Κωδικός Ε.Σ.Υ.Ε ........................

Α.6 Τα προϊόντα της επιχείρησης (εκτός κοινοπρακτικών προϊόντων) 

είναι:

Α.7 Το ποσοστό παραγωγής της επιχείρησης για εξαγωγές (επί του 

συνολικού) ήταν για το
0% 25% 50% 75% 100%

Α.7.1 1992 |________________ |__________________ |________________ |_______________ |

Α.7.2 1993 |________________ |__________________ |________________ |_______________ |

Α.7.3 1994 |________________ |__________________ |________________ |_______________ |

Α.7.4 1995 |________________ |__________________ |________________ |_______________ |

Α.7.5 1996 I I I I I
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A.8 Οι κοινοπραξίες που δημιούργησε η επιχείρηση τα τελευταία 5'Δ 

χρόνια είναι (αριθμός):

Α.8.1 1992

> 00 ίο 1993

Α.8.3 1994

Α.8.4 1995

Α.8.5 1996

Α.8.6 1997

Α.9 Οι κοινοπραξίες που δημιούργησε η επιχείρηση τα τελευταία 5Υι 

χρόνια κατά γενικό κανόνα (ή οι 5 πιο πρόσφατες κοινοπραξίες):

Α.9.1 Κοινοπραξία 1

Α.9.1.1 □ Δεν βοήθησε την εταιρεία επιχειρηματικά.

Α.9.1.2 □ Δεν ήταν και τόσο προσοδοφόρα.

Α.9.1.3 □ Ήταν χρήσιμη.

Α.9.1.4 □ Πέτυχε τους στόχους της.

Α.9.1.5 □ Ήταν οικονομική επιτυχία αλλά και ευκαιρεία για νέες γνώσεις κ.α.

Α.9.2 Κοινοπραξία 2

Α.9.2.1 □ Δεν βοήθησε την εταιρεία επιχειρηματικά.

Α.9.2.2 □ Δεν ήταν και τόσο προσοδοφόρα.

Α.9.2.3 □ Ήταν χρήσιμη.

Α.9.2.4 □ Πέτυχε τους στόχους της.

Α.9.2.5 □ Ήταν οικονομική επιτυχία αλλά και ευκαιρεία για νέες γνώσεις κ.α.

Α.9.3 Κοινοπραξία 3

Α.9.3.1 □ Δεν βοήθησε την εταιρεία επιχειρηματικά.

Α.9.3.2 □ Δεν ήταν και τόσο προσοδοφόρα.

Α.9.3.3 □ Ήταν χρήσιμη.

Α.9.3.4 □ Πέτυχε τους στόχους της.

Α.9.3.5 □ Ήταν οικονομική επιτυχία αλλά και ευκαιρεία για νέες γνώσεις κ.α.

Α.9.4 Κοινοπραξία 4

Α.9.4.1 □ Δεν βοήθησε την εταιρεία επιχειρηματικά.

Α.9.4.2 □ Δεν ήταν και τόσο προσοδοφόρα.
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A.9.4.3 □ Ήταν χρήσιμη.

Α.9.4.4 □ Πέτυχε τους στόχους της.

Α.9.4.5 □ Ήταν οικονομική επιτυχία αλλά και ευκαιρεία για νέες γνώσεις κ.α.

Α.9.5 Κοινοπραξία 5

Α.9.5.1 □ Δεν βοήθησε την εταιρεία επιχειρηματικά.

Α.9.5.2 □ Δεν ήταν και τόσο προσοδοφόρα.

Α.9.5.3 □ Ήταν χρήσιμη.

Α. 9.5.4 □ Πέτυχε τους στόχους της.

Α.9.5.5 □ Ήταν οικονομική επιτυχία αλλά και ευκαιρεία για νέες γνώσεις κ.α.

Α.10 Τα προϊόντα που παράγουν οι κοινοπραξίες στις οποίες μετέχει 

η επιχείρηση είναι (μέχρι 5 κοινοπραξίες):

Κοινοπραξία 1 Κοινοπραξία 2 Κοινοπραξία 3 Κοινοπραξία 4 Κοινοπραξία 5

Α.11 Ο κύκλος εργασιών των κοινοπραξιών της επιχείρησης σε 

σχέση με τον κατ’ ιδίαν κύκλο εργασιών ήταν για το
1% 10% 100% 1000%

A. 11.1 1992 I_________________|_________________!_________________I

Α.11.2 1993 !_________________ |_________________ I________________ |

Α.11.3 1994 |_________________I_________________ |________________ !

Α.11.4 1995 |_________________|_________________ ί________________ |

Α.11.5 1996 |_________________|_________________ |________________ |

Α.12 Τα κεφάλαια της επιχείρησης είναι κυρίως:

Π Α.12.1 Ελληνικά (100%)

11 A. 12.2 Στην πλειοψηφεία ελληνικά
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ί ] A. 12.3.Ισόποσα κατανεμημένα 

I ] A. 12.4 Στην πλειοψηφεία αλλοδαπά 

I ΙΑ. 12.5 Αλλοδαπά (100%)

Α. 13 Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης τα τελευταία 5 χρόνια είναι 

(σε δραχμές):

500 εκ. 5 δισ. 50 δισ. 500 δισ.

A 13 1 1992 i________________ |_________________|_________________|

Α.13.2 1993 |_______________ |_________________ |________________|

Α.13.3 1994 !_______________ |_________________ |________________|

Α.13.4 1995 |_______________j_________________ j________________|

A. 13.5 1996 j_______________|_________________ j________________|

A. 14 Πόσα άτομα απασχολεί η επιχείρηση σας σε σχέση με τα άτομα 

που απασχολούνται σε κοινοπραξίες της ( ποσοστό ) τα τελευταία 5 

χρόνια;
0% 25% 50% 75% 100%

Α.14.1 1992 |_______________ j_________________ |_________________ |______________|

Α. 14.2 1993 |_______________j_________________ |__________________|______________|

Α. 14.3 1994 |_______________ |_________________ j_________________ |______________|

Α. 14.4 1995 j_______________ J_________________ |_________________ |______________|

Α.14.5 1996 j_______________j_________________ j________________|________________ |

A.15 Οι χώρες που έχει επεκταθεί κοινοπρακτικά η επιχείρηση 

τελευταία είναι:
Α. 15.1______________________________________________________________

Α.15.2______________________________________________________________

Α.15.3______________________________________________________________

Α.15.4______________________________________________________________

Α. 15.5______________________________________________________________

Α. 16 Ποιό είναι το ποσσοστό σας συμμετοχής σε κοινοπραξίες (στις 

τελευταίες 5, αρχίζοντας από την πιο πρόσφατη)
0% 25% 50% 75% 100%
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A. 16.1 Κοινοπραξία 1 

A. 16.2 Κοινοπραξία 2 

A. 16.3 Κοινοπραξία 3 

A. 16.4 Κοινοπραξία 4 

A. 16.5 Κοινοπραξία 5



Β. Σχετικά με την επιχείρησή σας θα λέγατε ότι

Β.1 Προτιμάτε να χρησιμοποιείται (σημειώστε V στα σημεία τομής):

Αναγνώριση
αγοράς

Επέκταση σε νέες 
αγορές

Συναντήσεις σε εμπορικές 
εκθέσεις κ.λ,π.
Εξαγωγές μέσω τρίτων

Απ’ ευθείας εξαγωγές

Franchising

Παραχώρηση άδειας

Συμβόλαια παραγωγής

Συμβόλαια “με το κλειδί

στο χέρι”

Συμβόλαια Διοίκησης

Κοινοπραξία

Θυγατρική

Β.2 Βαθμολογήστε την κάθε πρόταση ανάλογα με το πόσο σημαντική 

είναι για εσάς, σημειώνοντας τα νούμερα από το ένα μέχρι το πέντε, 

σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα.

©:καθόλου σημαντικό, θ: ελάχιστα σημαντικό, ©: μέτριας σημασίας 

©:αρκετά σημαντικό, θ:πλέον σημαντικό

Β.2.1 Αν παρουσιαστεί μια επενδυτική ευκαιρεία που απαιτεί μεγάλα κεφάλαια, θα 

την εκμεταλευτούμε.

Ο Θ Θ Θ Θ
Β.2.2 Το διοικητικό προσωπικό της εταιρείας μας, σε σχέση με άλλες του ίδιου 

κλάδου βρίσκουμε ότι είναι συνήθως πολύ καλύτερα καταρτισμένο.

ο Θ © Θ Θ
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Β.2.3 Συχνά διαταστώνουμε ότι το εργατικό προσωπικό της εταιρείας μας, σε 

σχέση με το εργατικό προσωπικό άλλων επιχειρήσεων είναι συνήθως πολύ 

καλύτερα καταρτισμένο.

0 6 θ 0 6
Β.2.4 Ο κλάδος μας απαιτεί παραγωγικές κ.λ.π. εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένες 

τοποθεσίες (π.χ. κοντά σε δρόμους ή υπηρεσίες κ.λ.π.)

Ο θ θ Ο θ
Β.2.5 Το χαμηλό μεταβλητό κόστος παραγωγής προϊόντων είναι σημαντικό για την 

επιβίωση της εταιρείας μας.

0 6 Ο Θ Θ
Β.2.6 Οι ειδικές γνώσεις, π.χ. πατέντες ή τεχνογνωσία κ.λ.π. είναι τα πλέον 

σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στον κλάδο μας.

Ο Ο θ Θ Ο
Β.2.7 Θα λέγαμε ότι τα προϊόντα μας ανταγωνίζονται ένα μεγάλο αριθμό ομοειδών 

προϊόντων.

Ο Ο Ο Θ Θ
Β.2.8 Όταν εισερχόμαστε σε μια νέα, ξένη αγορά προτιμάμε να αφήνουμε κάποιες 

άλλες εταιρείες να δοκιμάσουν πρώτα το έδαφος.

0 6 6 0 6
Β.2.9 Σε σχέση με τις άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, θα λέγαμε ότι έχουμε

μεγάλο εύρος προϊόντων.

0 6 6 0 6
Β.2.10 Προτιμάμε σταθερούς πελάτες (π.χ. κυβερνητικά συμβόλαια ).

0 6 6 0 6
Β.2.11 Είναι σημαντική η καλή εθνική/τοπική εικόνα της εταιρείας μας στο ευρή

κοινό της αγοράς μας.

0 6 6 0 6
Β.2.12 Θα λέγαμε ότι δύο από τους πιο σημαντικούς (αν όχι οι πιο σημαντικοί) 

παράγοντες επιτυχίας στον κλάδο μας είναι το marketing και η διανομή.

0 6 6 0 6
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Β.2.13 Θα λέγαμε ότι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας στον 

κλάδο μας είναι οι υπηρεσίες μετά την πώληση.

Ο θ © Ο θ

Β.3 Από τις προτάσεις της ερώτησης Β.2, ταξινομήσετε τις πέντε 

σημαντικότερες. ( Χρησιμοποιείστε τον αύξοντα αριθμό τους, π.χ. η Β.2.8 έχει 

α.α.8. Σημειώστε τη σημαντικότερη πρώτη κ.ο.κ. )

Β.3.1 ___________

Β.3.2___________

Β.3.3___________

Β.3.4___________

Β.3.5___________

Β.4 Επιλέξτε την πρόταση που ταιριάζει σε μια τυπική προσπάθεια 

που θα κάνατε για να επιλέξετε έναν εταίρο για κοινοπραξία στο 

εξωτερικό:

Β.4.1 □ Είχαμε συναντηθεί σε μια έκθεση προϊόντων / εμπορική έκθεση.

Β.4.2 □ Το προξενείο στην χώρα ήταν πολύ εξυπηρετικό και μας τον

σύστησε.

Β.4.3 □ Ερευνήσαμε ποιοι από τους υποψήφιους είχαν τα απαραίτητα

προσόντα για εταίροι.

Β.4.4 □ Αναλύσαμε το επιχειρηματικό περιβάλλον της κοινοπραξίας και τον

ανταγωνισμό μας και επιλέξαμε για εταίρο αυτόν που είχε τις 

απαραίτητες ικανότητες να συνεισφέρει στην κοινοπραξία, τόσο στο 

παρόν όσο και στο μέλλον.

Β.4.5 □ Κάθε περίπτωση είναι και διαφορετική. Είναι δύσκολο να υπάρχει

μια τυπική διαδικασία.

Β.5 Αν σας έχει γίνει κάποια πρόταση για συνεργασία (κοινοπραξία 

κ.λ.π.), τι ακριβώς σας ζητήθηκε να συνεισφέρεται;
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B.6 Σχεδιάζοντας ένα εξάγωνο, όττου η απόσταση της κάθε κορυφής 

από το κέντρο του σχήματος δηλώνει την ισχύ της κάθε δύναμης του 

περιβάλλοντος της εταιρείας σας σε κάθε χαρακτηριστικό (δηλ. όσο 

μεγαλύτερη η απόσταση, τόσο μεγαλύτερη ισχύ έχει αυτή η δύναμη 

στο εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας σας), να μας δείξετε την θέση 

της εταιρείας σας τώρα.

Παράδειγμα: αν υπάρχουν λίγοι αγοραστές των προϊόντων σας ενώ υπάρχουν 

πολλές ανταγωνιστικές σας επιχειρήσεις, η δύναμη των αγοραστών θα είναι 

ισχυρή , ίσως 4 ή 5, ενώ αν δεν θα υπάρχουν πολλοί νεοεισερχόμενοι 

ανταγωνιστές, λόγω μεγάλων απαιτήσεων σε κεφάλαια π.χ., τότε θα λέγαμε 

ότι οι απειλές εισόδου θα είναι κοντά στο 1 ή 2. Το 3 είναι η μέση τιμή.

Απειλές Εισόδου

Δύναμη Αγοραστών

Δύναμη Γίρομηθεατών
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Γ. Κριτήρια επιλογής εταίρου

Γ.1 Εττιλέξτε τα πέντε (το πολύ) περισσότερο επιθυμητά 

πλεονεκτήματα που θα θέλατε να συγκεντρώνει ο εταίρος σας σε μια 

κοινοπραξία:

Γ. 1.1 □ Πρόσβαση σε σημαντικά κεφάλαια.

Γ.1.2 □ Ικανότητα να επωφελείται ειδικών νομοθετικών διατάξεων

(φορολογικές ελαφρύνσεις κ.λ.π.)

Γ.1.3 □ Ύπαρξη έμπειρου διοικητικού προσωπικού ικανού να αναλάβει τη

διοίκηση της κοινοπραξίας.

Γ. 1.4 □ Ύπαρξη έμπειρου εργατικού προσωπικού ικανού να χειριστεί την

παραγωγική διαδικασία της κοινοπραξίας.

Γ. 1.5 DO εταίρος να έχει στην κατοχή του κατάλληλη τοποθεσία για 

ανέγερση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων

Γ. 1.6 □ Ικανότητα στην παραγωγή προϊόντων με σημαντικά μικρό μοναδιαίο

κόστος

Γ. 1.7 □ Ειδικές γνώσεις όπως πατέντες κ.λ.π.

Γ. 1.8 □ Εύκολα αναγνωρίσιμο εμπορικό σήμα ή όνομα.

Γ. 1.9 □ Ικανότητα να διεισδύει γρήγορα σε νέες αγορές.

Γ. 1.10 □ Μεγάλο εύρος προϊόντων.

Γ. 1.11 □ Πωλήσεις στην κυβέρνηση της χώρας.

Γ. 1.12 □ Πολύ καλή τοπική εικόνα.

Γ. 1.13 □ Πολύ καλό marketing και διανομή

Γ. 1.14 □ Ιδιαίτερες ικανότητες στις υπηρεσίες μετά την πώληση.

Γ. 1.15 □ Άλλο (παρακαλώ συμπληρώστε)
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Γ.2 Ταξινομήστε τα πέντε (ή λιγότερα) πλεονεκτήματα της Γ.1 σε 

σειρά προτεραιότητας ( Χρησιμοποιείστε τον αύξοντα αριθμό τους, π.χ. η Γ.1.8 

έχει α.α.8. Σημειώστε τη σημαντικότερη πρώτη κ.ο.κ.)

Γ.2.1 ___________

Γ.2.2___________

Γ.2.3___________

Γ.2.4___________

Γ.2.5

Γ.3 Μπορείται να αναφέρεται τουςσημαντικότερους λόγους για τους 

οποίους δεν αναπτύξατε ενδοεπιχειρησιακά τέτοια πλεονεκτήματα;
Α/Α

προτερήματος

Αιτία

1

2

3

4

5
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Γ.4 Κάθε ακόλουθη πρόταση αναφέρεται σε ορισμένα πλεονεκτήματα 

που πιθανόν να παρουσιάζει ένας εταίρος σας σε μια κοινοπραξία ή 

κάποιες καταστάσεις που χρειαστήκατε (ή μπορεί να χρειαστεί) να 

αντιμετωπίσσεται. Αν νομίζεται ότι κάποια πρόταση σας εκφράζει, 

μπορείτε να την αντιστοιχίσεται σε κάποιο από τα προηγούμενα 

πέντε πλεονεκτήματα της ερώτησης Γ.2. (Χρησιμοποιείστε τον αύξοντα 

αριθμό τους. ) Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο πλεονέκτημα, μπορείτε να 

σημειώσετε το κενό τετράγωνο

Γ.4.1 Υπάρχουν νομοθετικοί περιορισμοί που δεν επιτρέπουν να εισχωρήσουμε 

μόνοι μας στην αγορά.

Ο θ © Ο θ □ Α1

Γ.4.2 Η κυβέρνηση της χώρας χρειαζόταν έναν εταίρο με συγκεκριμένες γνώσεις 

για να μπορέσει να εκμεταλλευθεί ένα συγκεκριμένο φυσικό πόρο.

Ο θ θ Ο Θ □ Α2

Γ.4.3 Η διείσδυση σε μια νέα αγορά απαιτούσε πολύ μεγαλύτερα κεφάλαια από 

αυτά που είχαμε στη διάθεση μας.

Ο © θ Ο θ □ Β1
Γ.4.4 Ο οικονομικός κίνδυνος από την διείσδυση σε μια νέα αγορά ήταν 

μεγαλύτερος από αυτόν που μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε.

Ο © © Ο θ □ Β2

Γ.4.5 Η άλλη εταιρεία είχε ανάγκη χρηματικών πόρων και εμείς επενδύσαμε.

Ο €> © Ο θ □ Β3

Γ.4.6 Δεν ήταν τόσο σημαντική η ίδια η επιλογή κάποιου εταίρου, όσο οι ωφέλειες 

από κάποιες νομικές διατάξεις (π.χ. αναπτυξιακά προγράμματα) που συνεπαγόταν 

αυτή.

Ο θ © Ο © □ ιι
Γ.4.7 Χρειαζόμαστε έμπειρο διοικητικό προσωπικό, το οποίο διαθέτει ο εταίρος, 

για να επωφεληθούμε από τις γνώσεις του.

Ο θ © Ο θ □ Λ1
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Γ.4.8 Για την επιτυχία της κοινοπραξίας ήταν απαραίτητο έμπειρο εργατικό 

προσωπικό με μεγάλη πείρα, το οποίο παρείχε ο εταίρος.

Ο © © Ο θ □ Ε1

Γ.4.9 Το εργατικό προσωπικό του εταίρου χρειαζόταν λιγότερη εκπαίδευση στις 

καινούργιες μεθόδους και μηχανήματα (κόστιζε λιγότερο από το να εκπαιδευτούν 

νέοι εργάτες κ.λ.π.).

Ο θ €) Ο θ □ Ε2

Γ.4.10 Η θέση των εγκαταστάσεων που διέθετε ο εταίρος είχε σημαντική επίδραση 

στην επιλογή του.

Ο © © Ο θ □ ζι
Γ.4.11 Η καλύτερη επιλογή εγκαταστάσεων/χώρου/τοποθεσίας κ.λ.π. ήταν στην 

κατοχή του τωρινού μας εταίρου.

Ο θ Θ Ο © □ Ζ2

Γ.4.12 Με τα υψηλά σταθερά κόστη του κλάδου μας, το χαμηλό μεταβλητό κόστος 

παραγωγής του εταίρου ήταν πολύ σημαντικό.

Ο θ © Ο θ □ m
Γ.4.13 Η παραγωγή ενός προϊόντος με πολύ μικρό κόστος είναι βασικό 

πλεονέκτημα που αναζητούμε σε έναν εταίρο.

Ο © © Ο θ □ 112
Γ.4.14 Η απόκτηση τεχνολογίας ή ακόμη και πατέντων από π.χ. την ελεύθερη 

αγορά είναι πολύ ακριβή ενώ ο εταίρος είχε τις απαραίτητες γνώσεις.

Ο © €> Ο θ □ θι

Γ.4.15 Τα γνωστά ονόματα στην αγορά, σαν του εταίρου, είναι πολύ σημαντικά και 

αναζητούμε τέτοιες στρατηγικές συμμαχίες.

Ο θ © Ο θ □ ιι
Γ.4.16 Το μερίδιο αγοράς του εταίρου ήταν σημαντικό και μας βοήθησε να 

εδραιωθούμε αρχικά στην αγορά.

Ο θ © Ο θ □ 12
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Γ.4.17 Ο εταίρος έχει την ικανότητα να διεισδύει γρήγορα και να μας επιτρέπει να

εδραιωνόμαστε σε μια αγορά.

Ο θ © Ο 0 □ κι
Γ.4.18 Ο εταίρος μας μας επιτρέπει να διεισδύουμε στην φάση ανάπτυξης της 

αγοράς και να μαζεύουμε την “αφρόκρεμα”.

Ο Ο © Ο θ □ Κ2

Γ.4.19 Θα μπορούσαμε να έχουμε οικονομίες κλίμακας σε όλη την παραγωγική 

διαδικασία με το μεγάλο εύρος προϊόντων του εταίρου.

Ο θ θ Ο θ □ Λ1

Γ.4.20 Ο εταίρος διαθέτει προϊόντα που συμπληρώνουν τη δική μας σειρά 

προϊόντων.

Ο Ο © Ο θ □ Λ2

Γ.4.21 Ο εταίρος έχει σαν πελάτη την κυβέρνηση (αμυντική βιομηχανία, τεχνικές 

εταιρείες κ.λ.π.)

Ο θ θ Ο θ □ ΜΙ
Γ.4.22 Υπάρχουν περιπτώσεις όπου για να μπορέσει να πουλήσει η επιχείρηση τα 

προϊόντα της σε μια χώρα θα πρέπει να φαίνεται σαν να είναι η επιχείρηση ντόπια 

στη χώρα που δραστηριοποιήται. Ο εταίρος μας εξασφαλίζει τον χαρακτηρισμό της

τοπικής εταιρείας.

Ο θ θ Ο θ □ Μ

Γ.4.23 Η εθνική εικόνα του επιχειρηματικού εγχειρήματος είναι πολύ σημαντική. 

Προσπαθούμε να την προβάλουμε στον κόσμο, εξ’ ου και ο εταίρος.

ΟΘΘΘΘΠ Ν2

Γ.4.24 Χρειαζόμαστε έναν εταίρο με πολύ καλές ικανότητες marketing.

Ο θ θ Ο θ □ ΞΙ

Γ.4.25 Ο εταίρος μας διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης, καλό 

δίκτυο κ.λ.π. που εμείς δεν μπορούσαμε να διαθέσουμε.

Ο θ © Ο θ □ οι
Γ.4.26 Οι υπηρεσίες μας μετά την πώληση απαιτούν πολλές ανθρωποώρες και 

καλό κλίμα συνεργασίας. Ο εταίρος είχε παράδοση σε αυτό τον τομέα.
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Ο θ © Ο θ □ 02
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Δ. Στα επόμενα 5χρόνια...

Δ.1 Πόσο εκτιμάται ότι θα αφομοιωθούν από την επιχείρηση σας τα 

πλεονεκτήματα των εταίρων σας;
Βαθμός Αφομοίωσης 
Α/Α πλεονεκτήματος

Ελάχιστα Λίγο Μέτρια Αρκετά Ολοκληρωτικά

1

2

3

4

5

Δ.2 Προβλέπεται να χρειάζεσται εταίρους που να διαθέτουν 

διαφορετικά πλεονεκτήματα στο μέλλον;

Δ.3 Οι κοινοπραξίες που σκεπτόσαστε να δημιουργήσεται τα 

επόμενα 5 χρόνια κατά γενικό κανόνα αναμένονται (σημειώστε μόνο 

μία πρόταση):

Δ.3.1 □ Να μην είναι σημαντικές από επιχειρηματική άποψη.

Δ.3.2 □ Να είναι χρήσιμες.

Δ.3.3 □ Να είναι, μερικώς τουλάχιστον, επιτυχημένες.

Δ.3.4 □ Να επιτύχουν τους στόχους τους.

Δ.3.5 □ Να είναι τόσο οικονομικές επιτυχίες όσο και ευκαιρείες για νέες

γνώσεις και εμπειρίες στην εταιρεία κ.α.
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Δ.4 Σχεδιάζοντας ένα εξάγωνο, όπου η απόσταση της κάθε κορυφής 

από το κέντρο του σχήματος δηλώνει την ισχύ της κάθε δύναμης του 

περιβάλλοντος της εταιρείας σας σε κάθε χαρακτηριστικό (δηλ. όσο 

μεγαλύτερη η απόσταση, τόσο μεγαλύτερη ισχύ έχει αυτή η δύναμη 

στο εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας σας), μπορείτε να μας δείξετε 

την θέση που θα προσπαθήσετε να έχει η εταιρεία σας στα επόμενα 

πέντε χρόνια;

Παράδειγμα: αν υπάρχουν λίγοι αγοραστές των προϊόντων σας ενώ υπάρχουν 

πολλές ανταγωνιστικές σας επιχειρήσεις, η δύναμη πον αγοραστούν θα είναι 

ισχυρή , ίσως 4 ή 5, ενώ αν δεν θα υπάρχουν πολλοί νεοεισερχόμενοι 

ανταγωνιστές, λόγω μεγάλων απαιτήσεων σε κεφάλαια π.χ., τότε θα λέγαμε 

ότι οι απειλές εισόδου θα είναι κοντά στο 1 ή 2. Το 3 είναι η μέση τιμή.

Απειλές Εσόδου

Δύναμη Αγοραστών

Δύναμη Προμηθευτών
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