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Σύνοψη ( Abstract)

Στη διπλωµατική αυτή εργασία µε τίτλο "Στρατηγικές εισόδου σε νέες αγορές" εξετάζεται
το φαινόµενο της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και αναλύονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες,
τα πλεονεκτήµατα καθώς και οι συνέπειες της διεθνούς παραγωγής.
Παρουσιάζουµε τις στρατηγικές που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις προκειµένου
να ολοκληρώσουν µε επιτυχία το εγχείρηµα της δραστηριοποίησης σε νέες αλλοδαπές αγορές. Η
παρουσίαση των στρατηγικών αυτών περιλαµβάνει και την περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων και
ιδιοµορφιών της κάθε µίας από αυτές έτσι ώστε να καταστούν σαφή τα πλεονεκτήµατα και τα
µειονεκτήµατα της κάθε στρατηγικής επιλογής.
Επιπλέον αναπτύσσεται το πλαίσιο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι στρατηγικές
αυτές ενδείκνυνται ή όχι να χρησιµοποιηθούν για κάθε τύπο επιχείρησης. Ακόµη, δίνονται
συγκεκριµένα παραδείγµατα ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν χρησιµοποιήσει τις στρατηγικές
αυτές για την επέκταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων τους στις διεθνείς αγορές.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να µελετήσει τις κύριες στρατηγικές επέκτασης που
συνήθως υιοθετούνται και εφαρµόζονται από τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους που
επιθυµούν να διεθνοποιηθούν. Βασικές συνιστώσες της ανάλυσής µας αποτελούν έννοιες όπως
Άµεσες Ξένες Επενδύσεις, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Στρατηγικές Συµµαχίες, Συµφωνίες
∆ιακαιόχρησης (Franchising), Συµφωνίες Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Εκµετάλλευσης (Licensing)
και οι Κοινοπραξίες (Joint Venture).
Επιπροσθέτως, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο η διεθνοποίηση των αγορών µπορεί να
λειτουργήσει επιτυχηµένα σε ένα κράτος όπως η Ελλάδα και εξετάζονται οι βασικοί άξονες στους
οποίους θα πρέπει να στηριχτεί η ελληνική επιχείρηση για να πετύχει στο σύγχρονο δυναµικό
περιβάλλον της παγκοσµιοποίησης.
Η εργασία κλείνει µε την παράθεση των βασικών συµπερασµάτων που πηγάζουν από την
διεξαγωγή της θεωρητικής ανάλυσης και η οποία επιχειρεί να εξακριβώσει την ύπαρξη συσχέτισης
µεταξύ των θεωρητικών προσεγγίσεων και των ρεαλιστικών πρακτικών.

8

1. Εισαγωγή

Υπάρχουν πολλές µέθοδοι ή στρατηγικές άσκησης των διεθνών επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων. Η στρατηγική που θα επιλέξει µια επιχείρηση για τη διεύρυνση των παραγωγικών
της δραστηριοτήτων σε νέες χώρες και αγορές εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Στο κεφάλαιο 2
θα αναλύσουµε το πολυσύνθετο φαινόµενο της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και συγκεκριµένα
τους προσδιοριστικούς παράγοντες, τα πλεονεκτήµατα και τις συνέπειες της διεθνούς παραγωγής
(ενότητες 2.3.-2.6.).
Στη συνέχεια στο κεφάλαιο 3 θα παραθέσουµε συνοπτικά τις βασικές στρατηγικές που
χρησιµοποιούνται διεθνώς για την είσοδο των επιχειρήσεων σε νέες χώρες και αγορές. Τις
στρατηγικές αυτές θα αναλύσουµε εκτενώς στα επόµενα κεφάλαια.
Συγκεκριµένα στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζουµε τις Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), οι
οποίες αποτελούν ισχυρό εργαλείο για µια οικονοµία µε σαφή οφέλη τόσο για τη χώρα προέλευσης
όσο και για τη χώρα υποδοχής των επενδύσεων. Στις υποενότητες 4.2. και 4.3. θα παρουσιάσουµε
τις µορφές και τους βασικούς τύπους των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων αντίστοιχα ενώ στις
υποενότητες 4.4., 4.5., 4.6. και 4.7. θα αναλύσουµε το σκηνικό που διαµορφώνεται σήµερα όσον
αφορά τις ΑΞΕ και τη συµβολή τους στην παγκόσµια οικονοµία.
Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 5 ασχολούµαστε µε τις Συγχωνεύσεις & Εξαγορές και
ειδικότερα µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους (υποενότητες 5.3.-5.7.), τις τάσεις που
επικρατούν διεθνώς αλλά και στη χώρα µας σχετικά µε την στρατηγική αυτή (υποενότητες 5.9.1,
5.9.2., 5.9.3.) και παραθέτουµε στατιστικά στοιχεία και παραδείγµατα επιχειρήσεων που έχουν
επιτυχώς ακολουθήσει αυτήν τη στρατηγική επέκτασης (υποενότητες 5.10., 5.11.). Επίσης, στην
υποενότητα 5.8. κάνουµε ειδική αναφορά και στις επιθετικές εξαγορές.
Οι στρατηγικές συµµαχίες στο κεφάλαιο 6 αποτελούν ένα κοµβικό σηµείο στην ανάλυσή
µας, όπου αναλυτικά εξετάζουµε τα στάδια δηµιουργίας τους, τους παράγοντες που συµβάλλουν
στην επιτυχή έκβασή τους καθώς και τις αδυναµίες της στρατηγικής αυτής.
Η κοινοπραξία (joint venture), που παρουσιάζουµε στο κεφάλαιο 7 αν και αποτελεί έναν
τρόπο πραγµατοποίησης των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων, εντούτοις την αναλύουµε σε ξεχωριστό
κεφάλαιο εξαιτίας της ιδιαίτερης σπουδαιότητας που την διακρίνει. Συγκεκριµένα, εκθέτουµε τα
βασικά χαρακτηριστικά του joint venture (υποενότητες 7.1.-7.5.) και αναλύουµε την αυξηµένη
χρησιµότητά του ως στρατηγική επέκτασης (υποενότητα 7.6.). Επιπλέον, στις υποενότητες 7.7. και
7.8.παρουσιάζουµε τις ενδεχόµενες δυσκολίες που µπορεί να επιφέρει η στρατηγική του joint
venture στις επιχειρήσεις.
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Οι Συµφωνίες Κατασκευής Έργων “Με το Κλειδί στο Χέρι” (Turn – Key Projects)
αναφέρονται στο κεφάλαιο 8, ενώ οι Συµφωνίες ∆ικαιόχρησης (Franchising) µας απασχολούν στο
κεφάλαιο 9. Τα βασικά χαρακτηριστικά της µεθόδου, οι σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των
συµβαλλοµένων (υποενότητες 9.1.-9.5.) καθώς και τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της
µεθόδου (υποενότητα 9.6.) όπως επίσης και η εφαρµογή της µεθόδου του franchising στην Ελλάδα
(υποενότητα 9.7.) αναπτύσσονται εκτενώς εδώ.
Στο κεφάλαιο 10 αναλύουµε τις Συµφωνίες Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Εκµετάλλευσης
(Licensing) και στο κεφάλαιο 11 πραγµατοποιούµε µια συγκριτική ανάλυση µεταξύ των µεθόδων
του franchising και του licensing.
Στο κεφάλαιο 12 αναφερόµαστε στην πιο διαδεδοµένη µέθοδο διείσδυσης στη διεθνή
αγορά, που είναι οι εξαγωγές, στη διάκρισή τους σε άµεσες και έµµεσες και στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά κάθε τύπου εξαγωγών.
Στο κεφάλαιο 13 κάνουµε µια σύντοµη αναφορά στα Συµβόλαια ∆ιοίκησης (Management
contracts), τις ιδιαιτερότητές τους καθώς και στις επιπλοκές που µπορεί να προκύψουν.
Στο κεφάλαιο 14 εξετάζουµε το ρυθµό διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων και τις
περαιτέρω ενέργειες που µπορούν να κάνουν έτσι ώστε να ανταγωνιστούν τις πιο οργανωµένες
οικονοµίες. Τέλος, στο κεφάλαιο 15 παραθέτουµε τα συµπεράσµατα που έχουν προκύψει από τη
θεωρητική διερεύνηση που διεξήγαµε και στο κεφάλαιο 16 κάνουµε τη βιβλιογραφική επισκόπηση
της εργασίας µας.
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2. Το φαινόµενο της διεθνοποίησης

2.1. Εισαγωγή
Το πολυσύνθετο του φαινοµένου της διεθνοποίησης συνίσταται στην ταυτόχρονη εξέλιξη
και την αυξανόµενη αλληλοσύνδεση των ανθρωπίνων κοινωνιών και οικονοµιών, σε όλες όµως τις
διαφορετικές

τους

εκφάνσεις:

οικονοµική,

κοινωνική,

πολιτισµική,

πολιτική

κλπ

παγκοσµιοποίηση.1
Το σηµαντικό βέβαια για µας τους οικονοµολόγους είναι ότι η οικονοµική παγκοσµιοποίηση
προηγείται και µάλλον παρασύρει, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια εξέλιξης, τις υπόλοιπες πτυχές
του φαινοµένου. Ως εκ τούτου έχει σηµασία να αναζητήσουµε τους κανόνες που την διέπουν.
Ουσιαστικά µπορεί κανείς να διακρίνει δύο πλευρές της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης:
•

τη διεθνή κινητικότητα των παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, µε άλλα λόγια την
ολοένα και µεγαλύτερη αλληλουχία των αγορών εµπορευµάτων και την ως εκ τούτου
προκύπτουσα αυξανόµενη κατανοµή των εργασιών και σχετική εξειδίκευση σε διεθνές
επίπεδο,

•

και την ταυτόχρονη ανάπτυξη της διεθνούς κινητικότητας των ίδιων των συντελεστών
παραγωγής, κεφαλαίου και εργασίας, ιδιαίτερα δε του πρώτου.
Ενώ στο πλαίσιο της «θεωρίας διεθνούς εµπορίου» κανείς ασχολείται µε την ανταλλαγή των

εµπορευµάτων, προϊόντων και υπηρεσιών, η δεύτερη πτυχή της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης
µέσα από τη διεθνοποίηση του κεφαλαίου ερευνάται από την «θεωρία διεθνών επενδύσεων». 2 Η
τελευταία µπορεί να συνοψισθεί ως η προσπάθεια να απαντηθούν τα εξής δύο ερωτήµατα:
•

Το ζήτηµα της χωροθέτησης οικονοµικών δραστηριοτήτων, δηλαδή το γιατί εγκαθίστανται
συγκεκριµένες οικονοµικές δραστηριότητες σε κάθε περιοχή και κοινωνικοοικονοµικό
περιβάλλον.

•

Το ζήτηµα της εσωτερίκευσης οικονοµικών δραστηριοτήτων, δηλαδή το γιατί, πέρα από την
εγκατάστασή τους σε διαφορετικά σηµεία, οι χωρικά διεσπαρµένες µονάδες οικονοµικής
δραστηριότητας τείνουν να συνενώνονται και να δικτυώνονται σε ευρύτερους διεθνικούς
εταιρικούς σχηµατισµούς.

1

Ball, A. and Mc Culloch, W. (1997) International Business: The challenge of Global Competition. 6thed Irwin.
Barba-Navaretti, G. and Venables, A. (2005) Multinational Firms in the World Economy. 1st Edition, Princeton
University Press.

2

11

2.2. ∆ιεθνής Παραγωγή
Η προώθηση της διεθνούς παραγωγής 3 ευνοήθηκε καθοριστικά από:
•

Tην ουσιαστική βελτίωση του συστήµατος των µεταφορών, µε συνέπεια τη µείωση της
σηµασίας του µεταφορικού κόστους, ως ανασταλτικού παράγοντα των εµπορικών
συναλλαγών.

•

Την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, ένεκα της ραγδαίας εξέλιξης των κλάδων της
ηλεκτρονικής και πληροφορικής, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η δηµιουργία ενός
παγκόσµιου δικτύου επικοινωνίας για την επιτυχή οργάνωση της παραγωγής και την
εφαρµογή ενός σύγχρονου management σε διεθνές επίπεδο.

•

Την τεχνολογική πρόοδο, η οποία επέτρεψε την κατάτµηση των παραγωγικών διαδικασιών
σε επιµέρους τµήµατα και την πραγµατοποίηση αυστηρών ποιοτικών ελέγχων,
δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο τις προϋποθέσεις για την ταχύτατη εξάπλωση του
παγκόσµιου εµπορίου ενδιάµεσων αγαθών (π.χ. υλικά παραγωγής, εξαρτήµατα).

2.3. Συνέπειες της διεθνούς παραγωγής
Οι διεθνικές επιχειρήσεις επηρεάζουν4 :
•

τη διάρθρωση και αναδιάρθρωση κλάδων παγκόσµιας εµβέλειας (global industries),οι χώρες
που εδρεύουν οι θυγατρικές τους συνιστούν τµήµατα ενός ενιαίου πολυεθνικού
παραγωγικού µορφώµατος (multicountry production and service networks), η οργάνωση και
διαχείριση του οποίου πραγµατοποιείται από τις µητρικές εταιρείες που συνήθως είναι
εγκατεστηµένες στις ανεπτυγµένες εθνικές οικονοµίες.

•

µειώνονται οι δυνατότητες αυτόνοµης ανάπτυξης του κλάδου και το δυναµικό συγκριτικό
πλεονέκτηµα (dynamic comparative advantage) της χώρας συνδέεται, όλο και περισσότερο,
µε την ανάπτυξη βιοµηχανιών σφαιρικού τύπου και πλανητικής εµβέλειας, και µε τις
διεθνείς παραγωγικές και επενδυτικές επιλογές των διεθνικών επιχειρήσεων.

•

Κατ’ αυτό τον τρόπο, το management των διεθνικών επιχειρήσεων επηρεάζει άµεσα την
κατανοµή των παραγωγικών συντελεστών και τη διανοµή των οικονοµικών πόρων σε
πλανητικό επίπεδο.

•

εντατικοποίηση των διεθνών οικονοµικών διασυνδέσεων και αλληλοεξαρτήσεων.

3

Dunning, J. H. (1993) Multinationals Enterprises and the Global Economy. Wokingham, Addison-Wesley.
Borenzstein, E., Gregorio, Jose De and Jongh-wha Lee (1998) How Does Foreign Direct Investment Affect Economic
Growth? Journal of International Economics, 45 (1).
4
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Η διεθνής παραγωγή αυξάνεται τα τελευταία χρόνια µε γρήγορους ρυθµούς. Ειδικότερα, την
τελευταία δεκαπενταετία οι ετήσιοι ρυθµοί αύξησης των άµεσων ξένων επενδύσεων ήταν -και
συνεχίζουν να παραµένουν- αρκετά υψηλότεροι των αντίστοιχων ρυθµών του παγκόσµιου
κοινωνικού προϊόντος, των παγκόσµιων εξαγωγών και των διεθνών ακαθάριστων επενδύσεων
(United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD] , 2000).

Ένα σηµαντικό τµήµα των άµεσων ξένων επενδύσεων υλοποιείται µέσω των Συγχωνεύσεων
& Εξαγορών (Mergers & Acquisitions) και όχι τόσο µέσω των νέων ιδρύσεων (Greenfield
investments). Η τάση αυτή εντάθηκε ιδιαιτέρως προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όπου το 1998
οι διασυνοριακές Σ & Ε αποτελούσαν πάνω από το 80% του συνόλου των άµεσων επενδύσεων –σε
εκείνες µε πλειοψηφική συµµετοχή (majority held investments only) το 63%- (UNCTAD, 2000).

2.4. Ο βαθµός και οι φορείς της διεθνοποίησης
Ο βαθµός και η µορφή διεθνοποίησης εξαρτάται:
•

από τις διεθνείς εµπειρίες των επιχειρήσεων στις ξένες αγορές,

•

την ανταγωνιστική τους ικανότητα,

•

το µέγεθός τους,

•

το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης των χωρών - υποδοχής,

•

την ποιότητα των πλεονεκτηµάτων εγκατάστασης που διαθέτουν,

•

το µέγεθος των εθνικών τους αγορών.

∆ηλαδή,
Ο βαθµός και η µορφή διεθνοποίησης: µπορεί να είναι είτε αποτέλεσµα στρατηγικών
επιλογών των ίδιων των διεθνικών επιχειρήσεων, προϊόν της µείωσης της αποδοτικότητας της
τοπικήςαγοράς (π.χ. αύξηση κινδύνου, µείωση ζήτησης, κρατική παρέµβαση).
Οι πιο βασικοί φορείς διεθνοποίησης:


είναι οι επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες κατέχουν εξέχουσα θέση στην αγορά-έδρα της
µητρικής τους εταιρείας.



Ουσιαστικά πρόκειται για σχετικά µεγάλες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ολιγοπωλιακές
συνθήκες.



Τα ίδια ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, µε τα οποία οι επιχειρήσεις δηµιουργούν στους
ανταγωνιστές τους εµπόδια εισόδου (barriers to entry) στην εθνική αγορά, βοηθούν τις
εταιρείες να υπερνικήσουν ανταγωνιστικές δυσχέρειες σε ξένες αγορές (S. Lall, 1980).
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2.5. Πλεονεκτήµατα της ∆ιεθνοποίησης
Σηµαντικά πλεονεκτήµατα διεθνοποίησης είναι5 :


η πρόσβαση σε διεθνείς αγορές παραγωγικών συντελεστών και προϊόντων,



η αξιοποίηση του διαφορετικού βαθµού εφοδιασµού των επιµέρους εθνικών οικονοµιών µε
πρώτες ύλες,



η µείωση του συναλλαγµατικού κινδύνου µέσω της δραστηριοποίησης σε διαφορετικές
συναλλαγµατικές περιοχές (J. Dunning, 1979).

Συνοψίζοντας, η άσκηση διεθνών δραστηριοτήτων περιλαµβάνει τρεις κατηγορίες
ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων:

α) ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα ειδικού τύπου
Τα συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα είναι µονοπωλιακού χαρακτήρα, συχνά νοµικά
κατοχυρωµένα, και εκφράζονται στη σχετική βιβλιογραφία µε τους όρους ειδικά πλεονεκτήµατα
της επιχείρησης (firm-specific advantages: H. Hymer, 1960), άυλα κεφάλαια (intagible capital: R.
Caves, 1974) και ειδικά πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας (ownership-specific advantages: J. Dunning,
1981).

β) ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα διεθνοποίησης
Τα

πλεονεκτήµατα

αυτά

είναι

προϊόν

της

διεθνοποίησης

των

παραγωγικών,

χρηµατοπιστωτικών και εµπορικών σχέσεων και ως εκ τούτου µπορούν να αποκτηθούν και να
γίνουν αντικείµενο εκµετάλλευσης µόνο από διεθνοποιηµένες επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε τον JettoGillies (2000), στρατηγικά πλεονεκτήµατα προκύπτουν επίσης από το σχεδιασµό και την οργάνωση
της παραγωγής διασυνοριακά, σε εθνικά κράτη µε διαφορετικά καθεστώτα ρύθµισης και
παρέµβασης (different regulatory regimes).

γ) ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα εµπειρίας (learning by doing)
H φήµη και αναγνώριση που απολαµβάνουν µεγάλες διεθνικές εταιρείες σε παγκόσµιο
επίπεδο, δεν απορρέει µόνο από την κατοχή ορισµένων προσωρινών πλεονεκτηµάτων ειδικού
τύπου της (α) περίπτωσης (π.χ. ανάπτυξη νέων προϊόντων ή καινοτόµων µεθόδων παραγωγής),
αλλά είναι πρωταρχικά απόρροια της πολυετούς συσσώρευσης γνώσεων και εµπειριών σε όλους
τους επιχειρηµατικούς τοµείς (βλ. K. Arrow, 1962). Το δυναµικό των καινοτοµιών και εµπειριών
συσσωρεύεται διαχρονικά µέσα στην επιχείρηση, βελτιώνοντας έτσι σηµαντικά τις προϋποθέσεις
5

Jovanovic, Miroslav N. (2002) ∆ιεθνής Οικονοµική Ολοκλήρωση, Όρια και Προοπτικές. Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.
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για παραπέρα τεχνολογικές επιτυχίες και αποθαρρύνοντας τον ανταγωνισµό για αποµιµήσεις.

δ) Ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα διεθνούς συνεργασίας
Γενικά, η εξελιγµένη ικανότητα δηµιουργίας και συντήρησης επωφελών συνεργασιών
παρέχει στις επιχειρήσεις ανταγωνιστικό προβάδισµα στον παγκόσµιο καταµερισµό της εργασίας.

2.6. Προσδιοριστικοί Παράγοντες της ∆ιεθνοποίησης
Οι διάφοροι παράγοντες και χαρακτηριστικά των περιοχών που πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη από τις διεθνοποιηµένες επιχειρήσεις όταν σχεδιάζουν τη στρατηγική τους 6 :

Χρηµατοπιστωτικοί παράγοντες:
•

Εξελίξεις στα Ισοζύγια Πληρωµών και στις συναλλαγµατικές αξίες

•

Φορολογία και προστατευτικές πολιτικές

•

Πληθωρισµός

•

Επιτόκια

•

Πρακτικές λογιστικής

Κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες:
•

∆ιαστάσεις της οικονοµίας και της κοινωνίας

•

Αφθονία συντελεστών παραγωγής

•

Εθνικά οικονοµικά προγράµµατα

•

Κλαδική εξειδίκευση

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί παράγοντες:
•

Γεωγραφική θέση, γεωοικονοµική και γεωπολιτική διάσταση

•

Τοπογραφικές ιδιαιτερότητες

•

Κλίµα

•

Φυσικοί πόροι

Κοινωνικοπολιτισµικοί παράγοντες:
•

Κουλτούρα (αισθητική, συµπεριφορά, κοσµοαντίληψη, θρησκεία, υλική κουλτούρα,
κοινωνική οργάνωση, παιδεία, γλώσσα)

6

Caves, R.E. (1996) Multinational enterprise and economic analysis. Second Edition, Cambridge University Press.
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Πολιτικοί παράγοντες:
•

Ιδεολογικοί παράγοντες

•

∆ηµόσιος τοµέας και διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων

•

Εθνικισµός και παραδοσιακοί εχθροί

•

Κυβερνητικός προστατευτισµός

•

Πολιτική σταθερότητα

•

Ο ρόλος των διεθνών οργανισµών

•

Συνδικαλιστικό κίνηµα

Νοµικοί παράγοντες:
•

Περιφερειακής, εθνικής ή και τοπικής εµβέλειας

Παράγοντες / χαρακτηριστικά εργασίας
•

Κινητικότητα εργασίας (διακλαδική και διαπεριφερειακή)

•

Ελλείψεις ειδικοτήτων και ξένοι εργαζόµενοι

•

Κατανοµή του εργατικού δυναµικού ως προς µια σειρά από χαρακτηριστικά

•

Η θέση των µειονοτήτων

•

Πολιτική απασχόλησης, σχέσεις εργασίας και κόστος εργασίας

3. Στρατηγικές διεθνοποίησης επιχειρήσεων
16

Οι στρατηγικές επέκτασης που συνήθως υιοθετούνται και εφαρµόζονται από τους µεγάλους
επιχειρηµατικούς οµίλους που επιθυµούν να διεθνοποιηθούν είναι κυρίως οι ακόλουθες 7 :

α) Εξαγωγές (άµεσες και έµµεσες),
β) Συµφωνίες παραγωγής (contract manufacturing),
γ) Συµφωνίες παραχώρησης δικαιωµάτων εκµετάλλευσης (licensing),
δ) Συµφωνίες δικαιόχρησης (franchising),
ε) Συµβόλαια διοίκησης (Management Contracts),
στ) Συµφωνίες κατασκευής έργων «µε το κλειδί στο χέρι» (Build Operator Transfer),
ζ) Ξένες Άµεσες Επενδύσεις (ΑΞΕ),
η) Παγκόσµιες Στρατηγικές Συµµαχίες (Global Strategic Alliances).

Η επιλογή µίας εκ των παραπάνω στρατηγικών διεθνοποίησης των επιχειρηµατικών
µονάδων προσδιορίζεται, εκτός των άλλων, και από την ανάγκη αυξηµένης παρακολούθησης της
επένδυσης καθώς και από αυξηµένη επενδυτική εµπειρία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι καθεµία
από τις παραπάνω στρατηγικές απαιτεί διαφορετικό βαθµό εµπειρίας και ελέγχου. Οι ξένες άµεσες
επενδύσεις (ΑΞΕ στο εξής) λόγω της υψηλού βαθµού δέσµευσης κεφαλαίων και της ανάγκης
σηµαντικής πληροφόρησης πριν την ενεργοποίηση τους, προαπαιτούν σηµαντική επιχειρηµατική
γνώση και εµπειρία.

4. Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ)
7

α) Bradley, F. (1995) International Marketing Strategy. 2nd edition, Prentice Hall.
β) Chryssochoides, G. , Millar, C. and Clegg, J. (1997) Internalization strategies. London, Macmillan Press.
γ) Jeannet, Jean-Pierre. and Hennessey, H.David. (1995) Global Marketing Strategies. 3rd edition, Houghton
Mifflin
Company.
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4.1. Εισαγωγή
Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις8 περιλαµβάνουν τη µεταφορά πέρα από τα εθνικά σύνορα
ενός πακέτου παραγωγικών πόρων/εισροών. Οι εισροές αυτές είναι είτε υλικές (π.χ. Μετοχικό
κεφάλαιο, εξοπλισµός, ενδιάµεσες και πρώτες ύλες) είτε άυλες (π.χ. Τεχνογνωσία οργάνωσης της
παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου, marketing). Η µεταφορά των εισροών/πόρων γίνεται χωρίς την
παρεµβολή της αγοράς, δεν έχει δηλαδή τη µορφή µιας εµπορικής συναλλαγής ή συµφωνίας
µεταξύ δύο ανεξάρτητων επιχειρηµατικών οντοτήτων, αλλά συµβαίνει µεταξύ δύο επιχειρήσεων οι
οποίες συνδέονται µεταξύ τους µε σχέση ιδιοκτησίας.
Η θυγατρική επιχείρηση είναι επιχείρηση εξαρτηµένη από άλλη επιχείρηση, τη µητρική
επιχείρηση. Αυτό συµβαίνει συνήθως όταν το 51% και πάνω των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου
αυτής της επιχείρησης ανήκουν στην κυριότητα της µητρικής επιχείρησης. Πρέπει να
επισηµάνουµε ότι η θυγατρική επιχείρηση είναι νοµικά αυτοτελής οικονοµική µονάδα και σε αυτό
διαφέρει από το υποκατάστηµα.
Οι ΑΞΕ επίσης συνεπάγονται τον έλεγχο της θυγατρικής επιχείρησης που δηµιουργείται
µέσω των ΑΞΕ από τη µητρική επιχείρηση. Με άλλα λόγια, η µητρική επιχείρηση πρέπει να
επηρεάζει τη διαδικασία και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων της θυγατρικής, να καθορίζει τη
συµπεριφορά της θυγατρικής σε µια σειρά από ζητήµατα (επιλογή τεχνολογίας, πηγές πρώτων
υλών κ.λ.π.)
Μια επιχείρηση η οποία δεν έχει ΑΞΕ δεν θεωρείται πολυεθνική9. Με άλλα λόγια δεν αρκεί
κάποια από τις άλλες µορφές διεθνούς επιχειρηµατικής δραστηριότητες για τον χαρακτηρισµό µιας
επιχείρησης ως πολυεθνική.
Η αναγνώριση του σηµαντικού ρόλου των ροών ιδιωτικού κεφαλαίου και ειδικότερα των
Άµεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στην αναπτυξιακή διαδικασία µιας οικονοµίας, έχει επηρεάσει
τη στάση των περισσότερων χωρών για υιοθέτηση φιλελεύθερων πολιτικών προκειµένου αφενός να
προσελκύσουν νέες επενδύσεις, αφετέρου να ενισχύουν την εξωστρέφεια των εγχώριων
επιχειρήσεων. Αυτή η πολιτική συνδέεται µε τις προσδοκίες για διάχυση πολλών πλεονεκτηµάτων
σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας και της κοινωνίας, αφού συντελούν στην οικονοµική
ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας µιας
οικονοµίας αλλά και διάχυσης τεχνογνωσίας και γνώσης, των εξαγωγών, των φορολογικών εσόδων,
βελτίωση της εγχώριας επιχειρηµατικότητας, µεταφορά των καινοτοµιών και της νέας τεχνολογίας
αλλά και µοντέλων διοίκησης, λογιστικών προτύπων και νοµικής παράδοσης. Για κάθε χώρα και
8
9

Κυρκιλής, ∆. (2002) Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική.
Πιτέλης, Χ. και Sugden, R. (2002) H Φύση της Πολυεθνικής Επιχείρησης. Εκδόσεις Τυποθήτω.
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πολύ περισσότερο για την Ελλάδα που είναι µια µικρή χώρα και συνεπώς µια µικρή αγορά οι
Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) τόσο στο εσωτερικό (εισροές ΑΞΕ) όσο και στο εξωτερικό
(εκροές ΑΞΕ) αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα ανάπτυξης και προόδου της ελληνικής
οικονοµίας.
Οι ΑΞΕ έχουν το χαρακτηριστικό έναντι των άλλων µορφών κεφαλαίου, ότι αποτελούν
«κρύο» και όχι «ζεστό» χρήµα. Με λόγια, εισρέουν σε µια οικονοµία µε σκοπό να µείνουν και όχι
να φύγουν µε την εµφάνιση των πρώτων προβληµάτων. Αυτό το χαρακτηριστικό των ΑΞΕ
αποτελεί σηµαντικό ανάχωµα για µια οικονοµία σε περίοδο οικονοµικής κρίσης.
Το µεγαλύτερο τµήµα των εισροών (inflows of FDI) και των εκροών των (outflows of FDI)
των άµεσων ξένων επενδύσεων λαµβάνει χώρα ανάµεσα στις ιδιαίτερα ανεπτυγµένες εθνικές
οικονοµίες

10

. Ακολουθώντας τις γενικότερες τάσεις απλοποίησης της παγκόσµιας οικονοµίας, η

ανάπτυξη των άµεσων ξένων επενδύσεων ευνόησε πρώτιστα των τοµέα των υπηρεσιών σε βάρος
της πρωτογενούς παραγωγής. Από την άλλη πλευρά, η συµµετοχή του τοµέα της µεταποίησης στο
σύνολο των άµεσων επενδύσεων παρέµεινε περίπου στα ίδια επίπεδα Ειδικότερα, την τελευταία
δεκαπενταετία οι ετήσιοι ρυθµοί αύξησης των άµεσων ξένων επενδύσεων ήταν -και συνεχίζουν να
παραµένουν- αρκετά υψηλότεροι των αντίστοιχων ρυθµών του παγκόσµιου κοινωνικού προϊόντος,
των παγκόσµιων εξαγωγών και των διεθνών ακαθάριστων επενδύσεων (United Nations Conference
on Trade and Development [UNCTAD] , 2000).

4.2. Μορφές Άµεσων Ξένων Επενδύσεων (τρόποι πραγµατοποίησης ΑΞΕ) 11

10

Aliber, R. (1970) A Theory of Foreign Direct Investment. Cambridge, C.P. Kindleberger, The Multinational
Corporation, Mass.: MIT Press.
11
Hill, C.W.L. (2004) International Business: Competing in the Global Marketplace. 5th ed. New York, McGraw-Hill.
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4.2.1. Θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας (wholly-owned subsidiary)

Η επιχείρηση ιδρύει µια νέα επιχείρηση στην ξένη χώρα και είναι ο µοναδικό µέτοχος σε
αυτήν. Η θυγατρική µπορεί να είναι µια εντελώς νέα επιχείρηση (greenfield strategy) ή µια ήδη
υπάρχουσα επιχείρηση την οποία εξαγόρασε (acquisition strategy).

Τα πλεονεκτήµατα:


Η µητρική επιχείρηση διατηρεί το διοικητικό έλεγχο της θυγατρικής µε όλα τα
πλεονεκτήµατα που συνεπάγεται αυτό για τη διαµόρφωση και εφαρµογή των στρατηγικών
της σε παγκόσµιο επίπεδο (έτσι, η επιχειρησιακή στρατηγική της θυγατρικής αποτελεί
ενσωµατωµένο µέρος της ευρύτερης επιχειρησιακής στρατηγικής της µητρικής).



Η µητρική καρπώνεται το σύνολο των κερδών της θυγατρικής.



Η θυγατρική όντας στο πολιτιστικό περιβάλλον µιας άλλης χώρας δύναται να εξειδικεύσει
και να διαφοροποιήσει τα παραγόµενα προϊόντα της µε τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται
καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών της τοπικής αγοράς. (Έτσι, η µητρική επιχείρηση
αποκτά στρατηγικό πλεονέκτηµα στην προσπάθεια να διευρύνει τις παραγωγικές και
εµπορικές δραστηριότητες της σε νέες αγορές στο εξωτερικό.)



Επιτυγχάνονται οικονοµίες κλίµακας λόγω της αύξησης του συνολικού όγκου



παραγωγής του οµίλου.

Τα µειονεκτήµατα:


Η µητρική επιχείρηση επιβαρύνεται µε το σύνολο του οικονοµικού κόστους του
εγχειρήµατος και αναλαµβάνει όλους τους κινδύνους.



Η θυγατρική χαρακτηρίζεται ως ξένη, πράγµα που µπορεί να προδιαθέσει αρνητικά την
κοινή γνώµη, την κυβέρνηση και τις δηµόσιες υπηρεσίες.

4.2.2. Κοινοπραξία (joint venture)
Είναι το αποτέλεσµα της συνεργασίας µιας ή περισσότερων ξένων επιχειρήσεων µε µία ή
περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης ή για την εξαγορά µιας
ήδη υπάρχουσας τοπικής επιχείρησης.
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Οι εταίροι συνεισφέρουν κεφάλαια, στελεχικό δυναµικό, τεχνολογία και τεχνογνωσία.
Συνήθως, συνεισφέρουν τον παραγωγικό συντελεστή στον οποίο υπερτερούν σε σχέση µε τους
υπόλοιπους εταίρους.

Τα πλεονεκτήµατα:


Η επιχείρηση αποκτά έναν εταίρο που έχει τις κατάλληλες γνωριµίες και διασυνδέσεις,
γνωρίζει το περιβάλλον και τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά της χώρας.



Επιµερισµός του κόστους και του κινδύνου του εγχειρήµατος.



Η νοµοθεσία πολλών χωρών δίνει σηµαντικά οικονοµικά κίνητρα στις κοινοπραξίες µε
αποτέλεσµα η ίδρυση θυγατρικής να συνεπάγεται διαφυγόντα κέρδη.



Συµβάλει στη βελτίωση των αποτελεσµάτων συνεργίας (µείωση κόστους που προκύπτει
από τη συνεργασία ή συσσωµάτωση δύο πρώην ανεξάρτητων επιχειρηµατικών µονάδων,
λόγω του ότι αποφεύγεται η επανάληψη παρόµοιων ενεργειών, κ.λ.π.) των δύο εταίρων.



∆ηµιουργεί οικονοµίες κλίµακας και ίσως και πεδίου λόγω της συµπαραγωγής.



∆ιεύρυνση των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων.



Μείωση του µεταξύ τους ανταγωνισµού, αντιµετώπιση κοινού κινδύνου και αποτροπή
εισόδου νέου ανταγωνιστή στην αγορά.

Τα µειονεκτήµατα:


Η επιχείρηση δεν ελέγχει απόλυτα τη διοίκηση της νέας επιχείρησης µε αποτέλεσµα να µην
µπορεί να την εντάξει πλήρως στο στρατηγικό σχεδιασµό της.



Σύµφωνα µε την πρακτική εµπειρία, πολλές φορές εµφανίζονται διαφορές και διαφωνίες
µεταξύ των εταίρων σχετικά µε τους στόχους και την στρατηγική της κοινοπραξίας, γεγονός
που οδηγεί τις περισσότερες φορές σε διάλυση της.

Την στρατηγική του joint venture θα αναλύσουµε εκτενώς σε επόµενο κεφάλαιο.

4.2.3. Μερική εξαγορά (partial acquisition)

Η επιχείρηση αποκτά µέρος των µετοχών µιας τοπικής επιχείρησης µε την οποία
συνεργάζεται µέσω της µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, συµφωνιών αµοιβαίας διανοµής
21

των προϊόντων τους κ.λ.π.
Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα αυτής της µορφής ταυτίζονται, µε µικρές
διαφοροποιήσεις µε αυτά των κοινοπραξιών.
Πρέπει να τονίσουµε ότι αυτή η µορφή, στα πλαίσια των ΑΞΕ που αναλαµβάνουν
αλλοδαποί επενδυτικοί φορείς είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη και συχνή. Ίσως επιλέγεται γιατί
συνδυάζει πολλά από τα πλεονεκτήµατα όλων των λοιπών µορφών ΑΞΕ χωρίς όµως να
παρουσιάζει σοβαρά µειονεκτήµατα.

4.3. Βασικοί τύποι Άµεσων Ξένων Επενδύσεων 12
12

Barba-Navaretti, G. and Venables, A. (2005), Multinational Firms in the World Economy, 1 st Edition, Princeton

University Press.
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Μπορούµε να προσδιορίσουµε τέσσερις βασικούς τύπους ΑΞΕ (µε βάση το σκοπό/λόγο για
των οποίο γίνονται):

α) Άµεσες ξένες επενδύσεις προς αναζήτηση πλουτοπαραγωγικών πόρων (resource seeking)
Κάποιες επιχειρήσεις προβαίνουν σε ΑΞΕ προκειµένου να αποκτήσουν συγκεκριµένους
πλουτοπαραγωγικούς πόρους σε χαµηλότερο κόστος από ότι στην χώρα προέλευσης. Υπάρχουν 3
κύριοι τύποι πλουτοπαραγωγικών πόρων:

- Φυσικοί πόροι
Σε αυτούς περιλαµβάνονται µεταλλεύµατα (πετρέλαιο, χαλκός, βωξίτης) και αγροτικά
προϊόντα (ζάχαρη, µπανάνες, καφές, τσάι). Αυτού του τύπου οι ΑΞΕ συνδέονται αποκλειστικά µε
τη χώρα υποδοχής και απαιτούν υψηλές επενδύσεις σε υποδοµή. Οι πετρελαϊκές ΠΕ ανήκουν σε
αυτήν την κατηγορία των ΑΞΕ, όπως η Shell, η Mobil ή µεταλλευτικές όπως η Iαπωνική Nippon
Steel Corporation και η Γαλλική Pechiney SA.

- Φθηνό ανειδίκευτο ή µερικά ειδικευµένο εργατικό δυναµικό
ΠΕ που προέρχονται από ανεπτυγµένες χώρες , όπου το εργατικό κόστος (µισθοί) είναι
υψηλό αναζητούν φτηνό εργατικό δυναµικό στις αναπτυσσόµενες χώρες. Το Μεξικό και η Κίνα
αποτελούν χώρες υποδοχής που προσφέρουν φτηνό εργατικό δυναµικό.

- Τεχνολογικές και διαχειριστικές ικανότητες
Στην κατηγορία αυτή των ΑΞΕ θα µπορούσαµε να συµπεριλάβουµε και επιχειρήσεις που
ανήκουν στο τοµέα των υπηρεσιών, όπως τουρισµός, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ιατρικές και
εκπαιδευτικές υπηρεσίες γιατί έχουν χαρακτήρα που συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά µε τη χώρα
υποδοχής.

β) Άµεσες ξένες επενδύσεις προς αναζήτηση αγορών (market seeking)
Ο στόχος αυτών των ΑΞΕ είναι η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών για την αγορά της
χώρας υποδοχής ή/και γειτονικών αγορών. Θα µπορούσαµε να διακρίνουµε 4 κίνητρα που ωθούν
τις επιχειρήσεις για ΑΞΕ τέτοιου είδους:
23

- Γιατί έχουν εγκατασταθεί στην αγορά στόχο πελάτες ή προµηθευτές της επιχείρησης. Για
παράδειγµα, πολλές Ιαπωνικές επιχειρήσεις ανταλλακτικών ακολούθησαν τις
Ιαπωνικές αυτοκινητοβιοµηχανίες στην επέκταση τους στην Ευρώπη και ΗΠΑ. - Πολλά προϊόντα
χρειάζονται προσαρµογή στα εγχώρια καταναλωτικά πρότυπα ή συνθήκες παραγωγής (π.χ. τρόφιµα
και ποτά ή υπηρεσίες όπως η διαφήµιση).
- Η εξυπηρέτηση µιας αγοράς µε ΑΞΕ µπορεί να είναι πιο συµφέρουσα από άποψη κόστους.
Αγορές που οι επιχειρήσεις θεωρούν σηµαντικές και βρίσκονται σε απόσταση από τη χώρα
προέλευσης θα προτιµήσουν να τις εξυπηρετήσουν µέσω ΑΞΕ παρά µε κάποιον άλλο τρόπο, όπως
το εµπόριο.
- Πολλές επιχειρήσεις οδηγούνται σε ΑΞΕ προκειµένου να βρίσκονται σε αγορές που βρίσκονται
και οι ανταγωνιστές τους. Χαρακτηριστική είναι η αγορά των ΗΠΑ που εξ’ αιτίας του µεγέθους
της, αλλά και γιατί η ίδια αποτελεί χώρα προέλευσης πολλών ΠΕ έχει κινητοποιήσει σχεδόν όλες
τις ΠΕ, να έχουν παρουσία εκεί. Ενδεικτικά αναφέρουµε την Ελληνική τσιµεντοβιοµηχανία ΤΙΤΑΝ
και την φαρµακοβιοµηχανία LAVIPHARM που εξαγόρασαν παραγωγικές µονάδες στις ΗΠΑ
προκειµένου να δραστηριοποιηθούν σε µια από τις δυναµικότερες αγορές του κόσµου.

γ) Άµεσες ξένες επενδύσεις προς αναζήτηση αποδοτικότητας (efficiency seeking)
Οι ΠΕ αφού έχουν κατοχυρώσει τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους και τις αγορές που
αναζητούν, επιδιώκουν να οργανώσουν όλες αυτές τις δραστηριότητες προκειµένου να κάνουν την
καλύτερη δυνατή χρήση των πλουτοπαραγωγικών πηγών τους.

δ) Άµεσες ξένες επενδύσεις προς αναζήτηση στρατηγικών πόρων ή ικανοτήτων (strategic asset
seeking)
Αυτός ο τύπος ΑΞΕ περιλαµβάνει ΠΕ που στοχεύουν στη διατήρηση και βελτίωση της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας τους µε την εξαγορά (των πλουτοπαραγωγικών πόρων) άλλων
επιχειρήσεων. Τέτοιου είδους ΑΞΕ συναντούµε κυρίως σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας.

4.4. Κριτήρια ανάληψης Άµεσων Ξένων Επενδύσεων
Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που προσδιορίζουν την κατανοµή των ΑΞΕ είναι οι
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ακόλουθοι 13 :
•

Μέγεθος αγοράς. Όχι το µέγεθος της χώρας αλλά ο αριθµός των καταναλωτών.

•

Εξωστρέφεια εγχώριας οικονοµίας. Υπολογίζεται µε το λόγο των εξαγωγών προς το ΑΕΠ
της χώρας. Η διασύνδεση του εµπορίου µε τις ΑΞΕ είναι πολύ µεγάλη.

•

Πολιτική σταθερότητα. Είναι σηµαντική για κάθε είδους επένδυση.

•

Οικονοµική σταθερότητα. Οι καλοί µακροοικονοµικοί δείκτες βελτιώνουν την εικόνα της
χώρας υποδοχής χωρίς να αποτελούν τον καθοριστικότερο παράγοντα.

•

Επενδυτικό περιβάλλον/επενδυτικά κίνητρα. Η διαµόρφωση φιλικού για τους επενδυτές
περιβάλλοντος και αντίστοιχης κουλτούρας της εγχώριας κοινωνίας αλλά και η ύπαρξη
τυχόν ευνοϊκού νοµοθετικού πλαισίου δρα υπέρ της προσέλκυσης ξένων επενδυτών.

•

Κόστος εργασίας. Σηµαντικό κυρίως για τις επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας όχι τόσο για
τις επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου.

•

Ασφαλιστικό κόστος. Αφορά στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που καλούνται να
πληρώσουν οι επιχειρηµατίες για τους εργαζοµένους σε κάθε χώρα.

•

Απελευθέρωση αγορών. Η απελευθέρωση αγορών και κλάδων αυξάνει τις πιθανότητες και
δυνατότητες συµµετοχής των ξένων επενδυτών σε αυτές µε ελκυστικούς όρους και χωρίς
παρεµβάσεις.

•

Ιδιωτικοποιήσεις. ∆ίνουν τη δυνατότητα εξαγορών ή συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο
µεγάλων εταιριών και οργανισµών υπό κρατικό έλεγχο που σε πολλές περιπτώσεις
λειτουργούσαν µέχρι πρότινος µονοπωλιακά δραστηριοποιούµενες σε κρίσιµους κλάδους
της οικονοµίας (τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, ενέργεια).

•

Γεωγραφική θέση της χώρας υποδοχής. Παίζει σηµαντικό ρόλο το κατά πόσο δίνει τη
δυνατότητα επέκτασης σε γειτονικές ελκυστικές αγορές.

•

Ανθρώπινο δυναµικό. Αφορά στην ποιότητα της εξειδίκευσης, της εκπαίδευσης και των
γνώσεων του. Τα νέα κράτη µέλη της ΕΕ διαθέτουν ανθρώπινο δυναµικό υψηλής ειδίκευσης
µε χαµηλό επίπεδο µισθών.

•

Επίπεδο υποδοµών και µεταφορών. Επηρεάζουν σηµαντικά το κόστος λειτουργίας και
µεταφορών.

•

Επίπεδο ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών. Παίζει σηµαντικό ρόλο κυρίως στους
κλάδους τεχνολογίας αιχµής όπως πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια.

•

Κατάλληλα δίκτυα διανοµής. Η εύκολη και γρήγορη διοχέτευση των προϊόντων στον
καταναλωτή είναι πολύ σηµαντική. Η δηµιουργία νέων δικτύων συνεπάγεται επιπλέον
κόστος.

13

Hymer, S. H. (1976) The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment.
Cambridge, The MIT Press.
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•

Απόδοση του κεφαλαίου. Η προσδοκώµενη απόδοση του κεφαλαίου που πρόκειται να
επενδυθεί και το συνακόλουθο περιθώριο κέρδους είναι ένας ακόµη σηµαντικός
παράγοντας.

Ο διαχωρισµός των ΑΞΕ σε οριζόντιες και κάθετες είναι χρήσιµος και για τη διερεύνηση
των κινήτρων και των κριτηρίων βάσει των οποίων πραγµατοποιείται µια επένδυση. Έτσι, έχει
παρατηρηθεί ότι

14

, οι κάθετες επενδύσεις πραγµατοποιούνται βάσει του κριτηρίου του ελάχιστου

κόστους. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων εντάσεως εργασίας, εποµένως, το φθηνό εργατικό
κόστος αποτελεί το σηµαντικότερο κριτήριο για την απόφαση ανάληψης της ΑΞΕ. Από την άλλη
πλευρά, οι οριζόντιες επενδύσεις πραγµατοποιούνται προκειµένου να αποφευχθούν οι δασµοί και οι
ποσοστώσεις και εν γένει όταν η κατασκευή του προϊόντος σε µια χώρα είναι πιο επικερδής από ότι
η εξαγωγή του προϊόντος προς αυτήν.

14

Μελάς, Κ. και Πολλαλής, Γ. (2005) Παγκοσµιοποίηση & Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Εκδόσεις Παπαζήση.
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4.5. Οι Ξένες Άµεσες Επενδύσεις ως µοχλός ανάπτυξης της σύγχρονης οικονοµίας15
Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιχειρήσεις των ανεπτυγµένων κυρίως οικονοµιών επιδιώκουν
την επέκταση τους σε διεθνές επίπεδο, προκειµένου να αυξήσουν τόσο τον τζίρο όσο και τα κέρδη
τους. Η µέθοδος που επιλέγουν για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε νέες αγορές
εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων όπως το επιχειρηµατικό και επενδυτικό περιβάλλον της
χώρας υποδοχής, τυχόν υπάρχοντα επενδυτικά κίνητρα, ο επιχειρηµατικός κίνδυνος, το περιθώριο
κέρδους, το κόστος εργασίας, η γενική στρατηγική της επιχείρησης, η προσδοκώµενη απόδοση
κεφαλαίου. Καµία χώρα δεν µπορεί να αγνοήσει τα ξένα κεφάλαια που διακινούνται από 65.000
πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν 850.000 θυγατρικές διασκορπισµένες σε ολόκληρο τον
πλανήτη, πραγµατοποιούν πωλήσεις ύψους 19.000 δισ. δολαρίων (ποσό υπερδιπλάσιο των
παγκοσµίων εξαγωγών) και απασχολούν περισσότερους από 54.000.000 εργαζοµένους. H επέκταση
των πολυεθνικών εταιρειών στο πλαίσιο της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας είναι δεδοµένη και
µάλιστα ραγδαία επιταχυνόµενη.

Από την ανάλυση των ροών ΑΞΕ διεθνώς κατά την τελευταία δεκαετία προκύπτουν τα
ακόλουθα συµπεράσµατα:

- Τάση αύξησης των ΑΞΕ διεθνώς.
- Γεωγραφική αναδιάρθρωση, µε αύξηση των ΑΞΕ εντός ΟΟΣΑ και διασπορά των επενδύσεων σε
µεγαλύτερο αριθµό χωρών.
- Τάση αύξησης των ΑΞΕ στον τοµέα των υπηρεσιών.

Αξιοσηµείωτες τάσεις που παρατηρούνται στις επενδύσεις στον τριτογενή τοµέα αφορούν
πρώτον ότι οι πολυεθνικές εταιρείες δείχνουν προτίµηση στην υλοποίηση των επενδύσεων τους
µέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων παρά µέσω Greenfield investments και δεύτερον τη διαπίστωση
ότι οι επενδύσεις αυτές ακολουθούν τη στρατηγική market-seeking, έχουν δηλαδή σαν κύριο στόχο
την κάλυψη νέων αγορών, ενώ προσδοκάται στο µέλλον η ανάληψη efficiency-seeking ΑΞΕ, ιδίως
στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.

15

Σαλαβόπουλος, Γ., (2006) Οι ξένες άµεσες επενδύσεις ως µοχλός ανάπτυξης της σύγχρονης οικονοµίας. Χρήµα,
Μηνιαίο Επενδυτικό & Οικονοµικό Περιοδικό, Απρίλιος, Τεύχος 320.
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Υπάρχουν ωστόσο κάποιες διαφορές ως προς τα αναµενόµενα οφέλη και τους κινδύνους
από επενδύσεις στον τριτογενή τοµέα σε σχέση µε τους άλλους τοµείς της οικονοµίας. Οι διαφορές
αυτές επιτάσσουν και τη λήψη κατάλληλων µέτρων και τη διαµόρφωση κατάλληλων πολιτικών.

Περαιτέρω αξιοσηµείωτη τάση που παρατηρείται στις επενδύσεις στις υπηρεσίες είναι η
µετατόπιση του όγκου των πραγµατοποιούµενων επενδύσεων από τις «παλαιές» στις «νέες»
υπηρεσίες, µε άλλα λόγια η σηµασία του εµπορίου και της χρηµατικής διαµεσολάβησης (financial
intermediation) υποχωρεί, ενώ κερδίζουν σε σπουδαιότητα οι τοµείς των µεταφορών, των
επικοινωνιών και δη της κινητής τηλεφωνίας, και των επιχειρηµατικών υπηρεσιών (business
services).

4.6. Σύγχρονες Εξελίξεις16
1ο Γεγονός: Οι ΑΞΕ αυξήθηκαν δραµατικά τα τελευταία 15 χρόνια ξεπερνώντας την
αύξηση του εµπορίου και του εισοδήµατος.
Την περίοδο 1986/2000 υπήρξε µια τεράστια αύξηση στη δράση των ΠΕ που προκύπτειαπό
τις ροές των ΑΞΕ. Ενώ το παγκόσµιο ΑΕΠ αυξάνονταν κατά 2,5% ετησίως ανάµεσα στο 1985 και
1999, και οι εξαγωγές σε 5,6%, οι παγκόσµιες ροές ΑΞΕ αυξάνονταν κατά 17,7%.
Το παραπάνω έρχεται σε µεγάλη αντίθεση σε σχέση µε το τι γίνονταν πριν το 1985, όπου οι
ΑΞΕ κινούνταν µε τους ίδιους ρυθµούς µε το ΑΕΠ και το εµπόριο. Μεταξύ 1970 και 1984, ΑΕΠ
4,2 ετησίως, εξαγωγές 5,2%, ΑΕΠ 3.1%. Πάντως από το 2001, µειώθηκε ο ρυθµός ανάπτυξης των
ΑΞΕ. Οι λόγοι: το 1999 και 2000 ίσως να ήταν ανώµαλες αυξήσεις που οφείλονταν στην αύξηση
των ενδοευρωπαϊκών επενδύσεων λόγω του κοινού νοµίσµατος και στην αύξηση των τιµών των
µετοχών (οι περισσότερες ΑΞΕ λάµβαναν µέρος µέσω της εξαγοράς µετοχών στο χρηµατιστήριο).
Το 2001, η κατάρρευση των τιµών των µετοχών και η µείωση του ρυθµού ανάπτυξης της
οικονοµίας µείωσε επίσης την αξία και το ρυθµό των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών.
Πέρα από την δραµατική αύξηση των ΑΞΕ, παρέµειναν πολύ µικρότερες από τις ροές εµπορίου
(σύγκριση γίνεται µε βάση τη ροή των επενδύσεων). Το 2001, οι ΑΞΕ 823 δις δολ. ενώ οι
εισαγωγές ήταν 7666 δις δολ.
Αν συγκρίνουµε όµως µε βάση το απόθεµα του κεφαλαίου, οι πωλήσεις των θυγατρικών
ξεπερνούν πολλές φορές τις εξαγωγές. Π.χ. οι πωλήσεις βιοµηχανικών προϊόντων από
Αµερικάνικες θυγατρικές στην ΕΕ είναι περίπου 3.8 φορές από τις εξαγωγές των ΗΠΑ προς την
16
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ΕΕ.. αντίστοιχα για την ΕΕ είναι 3.6 φορές.

2ο Γεγονός: Οι ΑΞΕ προέρχονται κυρίως από αναπτυγµένες χώρες.
Aνάµεσα στο 1998 και το 2000, 92.9% των εξερχόµενων ροών προέρχονταν από
αναπτυγµένες χώρες. Οι αναπτυσσόµενες χώρες αύξησαν τις ΑΞΕ τους φτάνοντας στο πικ τους στα
µεσα της δεκαετίας του 1990, µε ποσοστο 15,3% αλλά στη συνέχει µειώθηκε και µεταξύ 1998 και
2001 έπεσε στο 7,1. Ανάµεσα στις αναπτυγµένες χώρες , οι ΗΠΑ αποτελούν το µεγαλύτερο ξένο
επενδυτή.
Η ΕΕ σαν σύνολο είχε περίπου το 71.2% εξερχόµενων ΑΞΕ αλλα αυτό το ποσοστό
περιλαµβάνει και τις ενδοευρωπαϊκές ΑΞΕ που αυξήθηκαν σηµαντικά µετά τη δηµιουργία της
κοινής αγοράς το 1992. Ακολουθούν η Ιαπωνία και η Ωκεανία.
Ανάµεσα στις αναπτυσσόµενες χώρες, µόνο οι ασιατικές χώρες (ειδικά Κίνα, Ταϊβάν,
Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Ηονγκ Κονγκ ) είχαν σηµαντικές εξερχόµενες ΑΞΕ κυρίως στα µέσα
της δεκαετίας του 1990. Είχαν όµως µείωση όπως είπαµε µετά το 1997 µετά την ασιατική
οικονοµική κρίση.

3ο Γεγονός: Οι ΑΞΕ κατευθύνονται κυρίως προς αναπτυγµένες χώρες αλλά το µερίδιο
αυτών που γίνει προς αναπτυσσόµενες χώρες αυξάνεται.
Οι περισσότερες λοιπόν ΑΞΕ πηγαίνουν προς αναπτυγµένες χώρες. Όπως θα δούµε στη
συνέχεια, στη θεωρία, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ΠΕ συχνά αναζητούν µεγάλες και
αυξανόµενες αγορές.
Ανάµεσα στο 1970 και 2001, το µερίδιο των εισερχόµενων ΑΞΕ στις αναπτυγµένες
χώρες κυµάνθηκε από 58% σε 78% (1998/2001). Ας σηµειώσουµε όµως ότι το µερίδιο
εισερχόµενων ΑΞΕ των αναπτυγµένων χωρών είναι µικρότερο από το αντίστοιχο µερίδιο των
εξερχόµενων τους ΑΞΕ. Αναφορικά µε τις αναπτυσσόµενες χώρες, το µερίδιο των εισερχόµενων
ΑΞΕ τους ανήλθε από το 24.6% την περίοδο 1988/1993, σε παραπάνω από 40% την περίοδο
1992/1997 πριν ξαναπέσει στο 21.33% µετά την Ασιατική κρίση. Οι ΑΞΕ αυτές κατευθύνονταν
κυρίως προς την Ασία (και κυρίως την Κίνα) και τη Λατινική Αµερική. Το ποσοστό προς την
Αφρική παραµένει πολύ µικρό (κάτω του 3%).

4ο Γεγονός: Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν την κύρια µορφή που παίρνουν οι
ΑΞΕ, ιδιαίτερα στην περίπτωση των χωρών υψηλού εισοδήµατος.
Η δηµιουργία µιας θυγατρικής στο εξωτερικό µπορεί να γίνει είτε σαν greenfield investment
είτε σαν συγχώνευση ή εξαγορά. Η πλειοψηφία των ΑΞΕ γίνεται µέσω συγχωνεύσεων, των οποίων
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το ποσοστό αυξάνεται από 66.3% στα µέσα της δεκαετίας του 1980 σε 76.2% την περίοδο
1998/2001.
Το ποσοστό των συγχωνεύσεων είναι πολύ µικρότερο στις αναπτυσσόµενες χώρες. Αυτό
δείχνει το ρόλο των ΑΞΕ για τη χρηµατοδότηση νέων επενδυτικών projects στις αναπτυσσόµενες
χώρες και την έλλειψη στόχων εξαγορών σε αυτές τις χώρες.

5ο Γεγονός: Οι περισσότερες ΑΞΕ συγκεντρώνονται σε βιοµηχανικούς κλάδους που
είναι skill και technology -intensive.
Η πιο έντονη τάση σε σχέση µε τους κατανοµή των ΑΞΕ είναι η σηµαντική αύξηση τους
στις υπηρεσίες (από 41.2% το 1982/86 σε 53.2% το 1998/2001) και η παράλληλη µείωση τους
στους πρωτογενείς τοµείς (από 15.1 σε 5.65). Το ποσοστό των
µεταποιήσεων είναι περίπου 40%. Αυτή η τάση αντανακλά την γενικότερη µετακίνηση του
παγκόσµιου ΑΕΠ από τους πρωτογενείς τοµείς και τη γεωργία στις υπηρεσίες. Οι τοµείς γενικότερα
όπου είναι µεγαλύτερη η παρουσία των ΠΕ είναι τοµείς που χαρακτηρίζονται από µεγάλες
επενδύσεις στην Ε και Α, µεγάλο ποσοστό επαγγελµατιών και τεχνικών εργατών, παραγωγή
τεχνολογικά σύνθετων ή διαφοροποιηµένων προϊόντων. Αυτά τα χαρακτηριστικά προσφέρουν
assets στην ίδια την επιχείρηση και οδηγούν πχ σε οικονοµίες κλίµακας.

6ο Γεγονός: Οι ΠΕ είναι µεγαλύτερες και συχνά και πιο παραγωγικές από ότι οι εθνικές
επιχειρήσεις.
Ξένες θυγατρικές είναι συνήθως µεγαλύτερες από τις εθνικές επιχειρήσεις των χωρών υποδοχής.
(µε το µέγεθος εννοούµε αριθµό εργαζοµένων, παραγωγή). Επίσης οι µητρικές επιχειρήσεις των
ΠΕ είναι συνήθως µεγαλύτερες από τις εθνικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ξένες θυγατρικές.
Επιπλέον η εργατική παραγωγικότητα των ξένων θυγατρικών κατά µέσo όρο είναι υψηλότερη από
αυτή των εθνικών επιχειρήσεων. Αυτό µπορεί και να οφείλεται και στους κλάδους δράσης των ΠΕ.
Όπως είπαµε νωρίτερα οι ΠΕ τείνουν να δραστηριοποιούνται σε κλάδους που είναι περισσότερο
εντάσεως κεφαλαίου.

7ο Γεγονός: Αυξάνεται συνεχώς η ανάπτυξη των ΠΕ µε διεθνή δίκτυα παραγωγής.
Η ανάπτυξη διεθνών παραγωγικών δικτύων, στα οποία διαφορετικό στάδιο παραγωγής ενός
προϊόντος πραγµατοποιείται σε διαφορετική χώρα, είναι ένα από φαινόµενα που χαρακτηρίζουν
σήµερα τις ΠΕ. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγµατα, όπως το «αµερικάνικο αυτοκίνητο» όπου:
Το 30% της αξίας του αυτοκινήτου πηγαίνει στην Κορέα για συναρµολόγηση, 17,5% στην Ιαπωνία
για εξαρτήµατα και υψηλή τεχνολογία, 7.5% στη Γερµανία για σχεδιασµό , 4% στην Ταϊβάν και
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Σιγκαπούρη για µικρά εξαρτήµατα , 2.5% στη Μ. Βρετανία για διαφήµιση και υπηρεσίες marketing
, 1.5% στην Ιρλανδία και στα Μπαρµπάντος για την επεξεργασία στοιχείων. Μόνο το 37% της
αξίας παραγωγής πραγµατοποιείται στις ΗΠΑ. (WTO 1998). Το παραπάνω συνήθως αναφέρεται
σαν κάθετη εξειδίκευση ή διαχωρισµός της παραγωγής.

4.7. Ανάγκη µακροπρόθεσµης επενδυτικής πολιτικής 17
Η Ελλάδα παρότι έχει κάνει σηµαντικά βήµατα τα τελευταία χρόνια προς τη σωστή
κατεύθυνση, πρέπει και µπορεί να συµµετέχει περαιτέρω ανταγωνιστικά στην παγκόσµια
οικονοµία, υιοθετώντας µια επενδυτική πολιτική προσέλκυσης διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων,
εκµεταλλευόµενη τη θέση της ως µέλους της ΕΕ και ως περιφερειακής οικονοµικής δύναµης της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Υπάρχει ανάγκη για χάραξη συγκεκριµένης σταθερής και µακρόπνοης επενδυτική
πολιτικής. Αυτή µπορεί να επιτευχθεί και να υλοποιηθεί µε τα ακόλουθα µέσα:
•

Σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας.

•

Επένδυση στην έρευνα, ώστε να αυξηθεί η καινοτοµία.

•

Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της Ελλάδας σε συγκεκριµένους
κλάδους της οικονοµίας (γεωργία, τουρισµός, ναυτιλία) αλλά και ανώτατη εκπαίδευση,
υγεία, χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.

•

H γεωγραφική θέση της Ελλάδας µπορεί να την καταστήσει κέντρο επιχειρηµατικής και
οικονοµικής δραστηριότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή
της λεκάνης της Μεσογείου (Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική).

•

Συστηµατική προβολή του νέου επενδυτικού περιβάλλοντος της χώρας και των
πλεονεκτηµάτων του αλλά και των δυναµικών εξωστρεφών επιχειρήσεων του ως «εθνικών
πρωταθλητών»

•

Εφαρµογή επαγγελµατικού Management στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, ποιοτικότερη εξυπηρέτηση
και απλοποίηση διαδικασιών, απαλοιφή επικαλύψεων, συναρµοδιοτήτων µεταξύ των
διαφόρων υπηρεσιών και φορέων και ταχύτητα διεκπεραίωσης.

•

Εγκατάσταση ηλεκτρονικής πλατφόρµας επικοινωνίας και ενηµέρωσης µεταξύ των
συναρµόδιων υπηρεσιών και φορέων.

•

Σταθερότητα και εκσυγχρονισµός θεσµικού πλαισίου σε κάθε επίπεδο και όχι συνεχείς και
αποσπασµατικές νοµοθετικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις. Ειδικότερα εκσυγχρονισµός του
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θεσµικού πλαισίου ίδρυσης των ΑΕ και της φορολογικής νοµοθεσίας. Κωδικοποίηση του
συνόλου της νοµοθεσίας, που αφορά σε επενδύσεις σε ένα ενιαίο κείµενο, µε απώτερο
στόχο την απλοποίησή της και την πάταξη της υπερβολικής ρύθµισης και της πολυνοµίας.
Σύνταξη απλού και κατανοητού οδηγού για επενδύσεις στην Ελλάδα. Μετάφραση σε ξένες
γλώσσες κατά περίπτωση και διανοµή του στους ενδιαφερόµενους επενδυτές από τις κατά
τόπους διπλωµατικές αποστολές.

5. Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
32

5.1. Εισαγωγή

Η παγκοσµιοποίηση, η αυξανόµενη ενοποίηση και ολοκλήρωση των παγκόσµιων αγορών,
έχει αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού στις διεθνείς επιχειρήσεις. Αυτό γίνεται σε συνδυασµό µε
την αλλαγή στις απαιτήσεις των ίδιων των καταναλωτών µιας και τα παραδοσιακά κριτήρια της
ποιότητας, του χαµηλού κόστους παραγωγής, της απλής – οριακής διαφοροποίησης των
χαρακτηριστικών των προϊόντων και της διαφοροποίησης της τιµής δεν είναι πλέον αρκετά έτσι
ώστε να καθορίσουν ένα πλαίσιο ανταγωνισµού και επιτυχίας µιας επιχείρησης στην παγκόσµια
αγορά.
Για να πετύχει στην παγκόσµια αγορά, µια εταιρία πρέπει να αναµένει στην αλλαγή και όχι
τόσο να αντιδρά σε αυτήν. Και για να εξασφαλίσει την απαιτούµενη ευελιξία, µια διεθνής
επιχείρηση πρέπει να µεταβληθεί ριζικά από µια ιεραρχική, µητρική – θυγατρική δοµή, στην οποία
η εξουσία για τη λήψη αποφάσεων συγκεντρώνεται στα κεντρικά διοικητικά κέντρα, σε µια
δικτυακή δοµή όπου η εξουσία για τη λήψη αποφάσεων µετατίθεται στα περιφερειακά διοικητικά
κέντρα18.
Σε µια ραγδαία αναπτυσσόµενη οικονοµία, οι συµµαχίες είναι απαραίτητες για την επιτυχία
κάθε επιχείρησης. Όλες οι επιχειρήσεις αναλαµβάνουν συµβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν τον
καθορισµό επιχειρηµατικής στρατηγικής της εταιρείας19.
Στο πρώτο ήµισυ της τελευταίας δεκαετίας οι εταιρίες επικεντρώθηκαν στη µείωση του
χρέους και στην εκκαθάριση των ισολογισµών τους. Σήµερα το σχετικά χαµηλό κόστος δανεισµού
έχει αναβιώσει το ενδιαφέρον τους για εξαγορές και συγχωνεύσεις.
Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να αναφερθεί ότι το έτος 2005 θεωρείται ως το τρίτο καλύτερο
έτος εξαγορών και συγχωνεύσεων στην επιχειρηµατική ιστορία σε παγκόσµιο και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Η Morgan Stanley έχει υπολογίσει ότι ο συνολικός όγκος των ευρωπαϊκών συµφωνιών
ανήλθε το 2005 στο 1 τρισ. δολ. αντικατοπτρίζοντας το 44% σε παγκόσµιο επίπεδο20.
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Μουρδουκούτας, Π. (2004) Η Παγκόσµια Επιχείρηση, Όραµα, Οργάνωση, Επικοινωνία, Κίνητρα. Αθήνα, Εκδόσεις
Αθ. Σταµούλης.
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Συστήµατα.
Gumbel, P. (2006) Χρυσό έτος το 2005 για εξαγορές και συγχωνεύσεις σε όλο τον κόσµο Εφηµερίδα Η Καθηµερινή.
αναδηµοσίευση από περιοδικό TIME, 8 Ιανουαρίου.
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5.2. Ανάλυση των εννοιών της εξαγοράς και της συγχώνευσης
Εξαγορά είναι η πράξη µε την οποία µία ή περισσότερες επιχειρήσεις (εξαγοραζόµενες)
µεταβιβάζουν, µετά από λύση τους χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, σε άλλη επιχείρηση
(εξαγοράζουσα) το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι αποδόσεως στους
µετόχους των εξαγοραζοµένων εταιριών του αντιτίµου των µετοχών τους21. Οι εξαγορές αφορούν
στη µεταβίβαση του συνόλου ή πλειοψηφικού µέρους της ιδιοκτησίας µιας επιχείρησης
(εξαγοραζόµενη) σε µια άλλη (εξαγοράζουσα), που καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιµο.
Ανάλογα µε το ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου που εξαγοράζεται, διακρίνονται τρεις
κεντρικές κατηγορίες:
•

Η πλήρης ή ολική εξαγορά (full or outright acquisition): 100%,

•

Η πλειοψηφική εξαγορά (majority acquisition): 50-99%,

•

Η µειοψηφική εξαγορά (minority acquisition): 10-49%.
Η µεταβίβαση γίνεται συνήθως µε καταβολή µετρητών ή µε αγορά / ανταλλαγή µετοχών,

µέσω του Χρηµατιστηρίου. Σε πολλές περιπτώσεις, ακόµα και η απόκτηση µειοψηφικού πακέτου
µετοχών ή ανάλογου ποσοστού επί της συνολικής ιδιοκτησίας, µπορεί να εξασφαλίζει στην
εξαγοράζουσα επιχείρηση ουσιαστικό έλεγχο, εάν µε τη µεταβίβαση µπορεί να επηρεάσει κρίσιµες
επιλογές της ∆ιοίκησης και της στρατηγικής της εξαγοραζόµενης, ή εάν τα λοιπά µερίδια
ιδιοκτησίας αυτής της επιχείρησης είναι κατακερµατισµένα. Για τη µελέτη των οικονοµικών και
κοινωνικών επιπτώσεών τους, οι εξαγορές οµαδοποιούνται και αξιολογούνται συνήθως µε βάση τα
ακόλουθα κριτήρια22:


Είδος εξαγοραζόµενης επιχείρησης. Εάν η εξαγοραζόµενη επιχείρηση ανήκει στο δηµόσιο
τοµέα και αγοράζεται από ιδιωτική επιχείρηση, έχουµε, παράλληλα µε την εξαγορά, τη
λεγόµενη ιδιωτικοποίηση.



Προέλευση εξαγοράζουσας επιχείρησης. Η εξαγοράζουσα µπορεί να είναι ξένη,
πολυεθνική ή εδρεύουσα σε άλλη χώρα, ή εγχώρια επιχείρηση.



Οικονοµικοί και επιχειρηµατικοί στόχοι της εξαγοράζουσας επιχείρησης. Τέτοιοι στόχοι
µπορεί να είναι:



αµυντική ή επιθετική προσπάθεια προσαρµογής στον ανταγωνισµό



αύξηση µεγέθους για πιο αποδοτική λειτουργία



απορρόφηση ανταγωνιστών



ενίσχυση της θέσης της στην αγορά,



αξιοποίηση συµπληρωµατικότητας δραστηριοτήτων

21

Λεοντάρης, Μ. (2000) Μετατροπή – Συγχώνευση – ∆ιάσπαση Εταιρειών. Αθήνα, εκδόσεις Πάµισος.
Dussauge, P. and Garrette, B. (1995) Determinants of Success in International Strategic Alliances. Journal of
International Business Studies.
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προοπτική συγχώνευσης και ολοκληρωµένης ανάπτυξης,



συντονισµένη ανάπτυξη δραστηριοτήτων µε τη µορφή οµίλου εταιρειών,



ανάπτυξη και επικερδής µεταπώληση της εξαγοραζόµενης επιχείρησης,



επιλεκτική συρρίκνωση ή κλείσιµο εξαγοραζόµενης επιχείρησης,



είσοδος σε νέα αγορά /χώρα, περιοχή,



διαφοροποίηση προϊόντων – υπηρεσιών κ.α

Συγχώνευση είναι η οικονοµική πράξη µε την οποία δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις
λύονται µε σκοπό το σχηµατισµό µιας, κατά κανόνα µεγαλύτερης και ισχυρότερης, οικονοµικής
µονάδας. Οι λυόµενες επιχειρήσεις δεν τίθενται σε εκκαθάριση, επειδή η περιουσία τους δεν
διανέµεται στους ιδιοκτήτες τους, αλλά µεταβιβάζεται στην προκύπτουσα από τη συγχώνευση
επιχείρηση.
Μια σηµαντική διάκριση των Συγχωνεύσεων είναι η ακόλουθη 23 :



οριζόντια συγχώνευση: αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι προς συγχώνευση
εταιρίες συµµετέχουν στον ίδιο κλάδο παραγωγής, µε αποτέλεσµα η ποικιλία της
παραγωγής των αγαθών και των υπηρεσιών τους να µη µεταβάλλεται ουσιαστικά µετά τη
συγχώνευση. Η οριζόντια ολοκλήρωση αποτελεί έναν άµεσο και γρήγορο τρόπο για την
είσοδο µιας επιχείρησης σε µια νέα αγορά. Έτσι συνοπτικά, τα κυριότερα πλεονεκτήµατα
της οριζόντιας συγχώνευσης αποτελούν:
α)ο συνεχώς µειούµενος ανταγωνισµός στις αγορές που δραστηριοποιείται η νέα
εταιρία,
β) η αδιάκοπη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου αγαθών και υπηρεσιών της και
γ) η παράλληλη διαφοροποίηση της ποιότητας των τελικών προϊόντων.



κάθετη συγχώνευση: διακρίνεται σε κάθετη συγχώνευση προς τα εµπρός και σε κάθετη
συγχώνευση προς τα πίσω. Η έννοια της κάθετης συγχώνευσης προς τα εµπρός ουσιαστικά
αποτελεί ένα µηχανισµό για τη διατήρηση των εµπορικών κερδών µέσα στην επιχείρηση, µε
την παράλληλη αποφυγή της διαρροής των κερδών της προς τους εµπορικούς συνεργάτες –
µεσάζοντες, της παραγωγικής της διαδικασίας. Αντίστοιχα, η κάθετη συγχώνευση προς τα
πίσω παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αναλάβει δραστηριότητες που ως εκείνη τη
στιγµή αποτελούσαν προστάδιο της παραγωγικής της δραστηριότητας. Η κάθετη
ολοκλήρωση δηµιουργεί στην επιχείρηση µια δυνατότητα ελιγµού και ευελιξίας τόσο σε
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Fukuo, M. (1995) Financial Integration and the Corporate Governance of Multinational Corporations. Washington
D.C., The Brookings Institution.
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θέµατα ποιότητας, όσο και ποιοτικού ελέγχου των επιµέρους ενδιάµεσων υποπροϊόντων που
χρησιµοποιεί στην παραγωγική της διαδικασία. Ο συνδυασµός των δύο αυτών
διαφορετικών τεχνικών κάθετης συγχώνευσης, είναι δυνατό να οδηγήσει σε οικονοµίες
κλίµακας, ως αποτέλεσµα του συνδυασµού της βελτίωσης τόσο σε θέµατα τιµολόγησης
προϊόντων και των ενδιάµεσων εισροών του οικονοµικού κυκλώµατος, όσο και σε θέµατα
ποιότητας των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και των υποπροϊόντων που η
ίδια χρησιµοποιεί.



οµόκεντρη συγχώνευση: επιτυγχάνεται στις περιπτώσεις όπου µια επιχείρηση επιδιώκει
την επέκταση σε οµοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου της οικονοµικής της δραστηριότητας.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων που εξαγοράζονται είναι το γεγονός ότι
παράγουν διαφοροποιηµένα προϊόντα σε σχέση µε το παραγόµενο προϊόν της
εξαγοράστριας εταιρίας, γεγονός το οποίο οδηγεί σε διαφοροποιηµένα τελικά προϊόντα (µε
διαφοροποιηµένη τεχνική διαδικασία παραγωγής).



δραστική συγχώνευση: τελείται όταν µια επιχείρηση εισέρχεται σε έναν εντελώς νέο
κλάδο ή σε ένα εντελώς νέο προϊόν ή υπηρεσία και βεβαίως απευθύνεται σε µία πλήρως
καινούρια αγορά αγαθών και υπηρεσιών, αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα και τον κίνδυνο της
αβεβαιότητας, αναφορικά µε την εξέλιξη της επένδυσης.

Όλες οι παραπάνω µέθοδοι οι οποίες αναλύθηκαν αποτελούν ουσιαστικά τους τρόπους µε
τους οποίους µια επιχείρηση µπορεί να επιτύχει, όπως έχει ήδη αναφερθεί,

οριζόντια

ολοκλήρωση.
Η υλοποίηση της συγχώνευσης24 µπορεί να πάρει διαφορετικές µορφές στην πράξη.
Μπορεί να είναι άµεση ή σταδιακή, ολική ή επιλεκτική, οδηγώντας αντίστοιχα σε ολική ή µερική
συνένωση µονάδων, καταστηµάτων, υπηρεσιών, µε µεταπώληση ή κλείσιµο άλλων κλπ. Η
διαδικασία της λειτουργικής συγχώνευσης, ολικής ή µερικής, δεν συµπίπτει απαραίτητα µε την
τυπική-νοµική διαδικασία ολοκλήρωσής της. ‘Έτσι, οι διάφορες συνέπειές της, ιδίως αυτές που
αφορούν στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις, µπορεί να εµφανίζονται πριν, κατά τη
διάρκεια ή και πολύ µετά την τυπική ολοκλήρωση µιας συγχώνευσης, κάτι που έχει ιδιαίτερη
σηµασία για τη ρύθµιση και την προστασία των αντίστοιχων εργασιακών δικαιωµάτων.

Μια εξαγορά δεν οδηγεί πάντοτε σε συγχώνευση της εξαγοράζουσας µε την
24

Fukuo, M. (1995) Financial Integration and the Corporate Governance of Multinational Corporations. Washington
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εξαγοραζόµενη επιχείρηση. Η επιχειρηµατική πρακτική δείχνει ότι εάν η εξαγορά µιας επιχείρησης,
η ένταξη και ο συντονισµός της στο πλαίσιο ενός ευρύτερου οµίλου είναι ήδη ένα σύνθετο
εγχείρηµα, η συγχώνευση µε την εξαγοράζουσα εταιρεία ή και µε άλλες θυγατρικές της είναι ακόµα
δυσκολότερο και σπάνια αποφέρει τα αναµενόµενα οφέλη, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα.

Συνήθως ο συνδυασµός εξαγοράς µε συγχώνευση εξαρτάται:


από τη στρατηγική και τους στόχους της εξαγοράζουσας επιχείρησης,



από το αντικείµενο και ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά της εξαγοραζόµενης επιχείρησης
(συναφής δραστηριότητα, συµπληρωµατικότητα λειτουργιών, συµβατότητα πολιτισµικών,
διοικητικών και εργασιακών δεδοµένων, αλλά και της προϋπάρχουσας επιχειρησιακής
κουλτούρας)



από τη γενικότερη κοινωνική-οικονοµική συγκυρία στη χώρα ή και διεθνώς.

Σε κάθε περίπτωση, η υπάρχουσα εµπειρία για τις συγχωνεύσεις αναδεικνύει τη δυσκολία
τους και επισηµαίνει, ανάµεσα στις σπουδαιότερες προϋποθέσεις επιτυχίας τους:


τον προσεκτικό και λεπτοµερή σχεδιασµό των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.



τη σηµασία του παράγοντα «Ανθρώπινο ∆υναµικό» και ειδικότερα της επιτυχούς ένταξής
του στο νέο, ενιαίο επιχειρησιακό και διοικητικό πλαίσιο.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο όρος Εξαγορές και Συγχωνεύσεις καλύπτει µεγάλη
ποικιλία πραγµατικών καταστάσεων και επιλογών. Γι’ αυτό το λόγο, οι συνέπειές τους στην
οργάνωση και την πορεία των επιχειρήσεων, της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων είναι
στις περισσότερες περιπτώσεις ανάλογα διαφοροποιηµένες25.
Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις αποτελούν ένα αρκετά δηµοφιλές φαινόµενο στην
επιχειρηµατική ζωή. Όταν µιλάµε για εξαγορές αναφερόµαστε στην αγορά και µεταγενέστερη
απορρόφηση µιας εταιρείας από µια άλλη, ενώ συγχωνεύσεις θεωρούνται αυτές οι περιπτώσεις στις
οποίες υπάρχει συνένωση δύο εταιρειών παροµοίων µεγεθών. Τα τελευταία χρόνια τείνει να
εξαλειφθεί η έννοια της συγχώνευσης δεδοµένου ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως η µια
εταιρία καταλαµβάνει τον ηγετικό ρόλο και συνεπώς δρα ως αγοραστής.

25

Vause, B. (2005) Οδηγός Ανάλυσης Επιχειρήσεων. The Economist, Εκδόσεις Κέρκυρα.
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Παρακάτω θα παραθέσουµε αναλυτικά τη στρατηγική ανάλυση που πρέπει να
πραγµατοποιηθεί από µια επιχείρηση πριν αποφασίσει να αγοράσει ή να συγχωνευτεί µε µια άλλη
επιχείρηση, κατά τον Alfred Rappaport26.

Τρία βασικά βήµατα για την ανάλυση

Planning - σχεδιασµός
Search and screen - αναζήτηση και επιλογή
Financial evaluation - χρηµατοοικονοµική εκτίµηση

1) Το πρώτο βήµα µιας τέτοιας ανάλυσης περιλαµβάνει τον σχεδιασµό. Στον σχεδιασµό θα πρέπει η
ενδιαφερόµενη επιχείρηση να αναλύσει τους εταιρικούς σκοπούς (corporate objectives),
στρατηγικές σχετικά µε τα προϊόντα , την αγορά και διάφορους άλλους παράγοντες για πολλές
στρατηγικές επιχειρηµατικές µονάδες (strategic business units). Θα πρέπει επίσης να αναλύσει το
περιβάλλον, να κάνει ανάλυση SWOT καθώς και άλλες αναλύσεις. Από αυτή τη διαδικασία θα
προκύψουν τα κριτήρια και οι στόχοι από την εξαγορά που πρόκειται να πραγµατοποιήσει.

2) Το δεύτερο βήµα περιλαµβάνει τη συµπλήρωση µιας ‘λίστας’ υποψήφιων επιχειρήσεων προς
εξαγορά. Συγκεκριµένα η αναζήτηση (search) εστιάζει στο πώς και πού πρέπει να ψάξουµε για
καλούς υποψήφιους, και (screening) επιλέγει τους καλύτερους από αυτή τη λίστα σύµφωνα µε τα
κριτήρια και τους στόχους που προέκυψαν από το πρώτο βήµα.

3) Τέλος είναι η χρηµατοοικονοµική εκτίµηση στην οποία και θα επιµείνουµε από εδώ και στο
εξής. Σε αυτό το βήµα θα µπορέσουµε να εκτιµήσουµε τη µέγιστη τιµή που θα πρέπει να
διαθέσουµε για την εξαγορά (ανάλογα βέβαια την κάθε εξαγοραζόµενη επιχείρηση), ποια θα είναι
τα κέρδη, οι ταµειακές ροές και γενικά πως θα διαµορφωθούν οι χρηµατοοικονοµικές µας
καταστάσεις µετά την εξαγορά, ποιος κίνδυνος εµπεριέχεται στην επένδυση αυτή, και τον τρόπο µε
τον οποίο θα χρηµατοδοτήσουµε την εξαγορά.

26

Rappaport, Α. (1979) Strategic analysis for more profitable acquisitions. Harvard business Review.

5.3. Σε τι αποσκοπούν οι Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις αποσκοπούν κυρίως, για λόγους στρατηγικής, σε 27 :

•

Μεγέθυνση µε επέκταση του µεριδίου αγοράς στην αγορά δραστηριοποίησης (οριζόντια
επέκταση) αποσκοπώντας σε εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας. Στην περίπτωση αυτή, οι
δυο εταιρείες δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά και αποσκοπούν στο να µεγαλώσουν τις
πωλήσεις τους και να εξοικονοµήσουν έξοδα, βελτιώνοντας έτσι την κερδοφορία τους.
Τέτοιες περιπτώσεις, για παράδειγµα, ήταν κατά το παρελθόν οι συγχωνεύσεις τραπεζών
(Πίστεως µε Ιονική, ή Πειραιώς µε Xiosbank και Μακεδονίας – Θράκης). Στις περιπτώσεις
οριζόντιας επέκτασης τίθενται περιορισµοί από τις αρχές, ώστε να µη δηµιουργούνται
µονοπωλιακές συνθήκες στην αγορά.

•

Επέκταση σε νέες αγορές (διασυνοριακές εξαγορές). Με τις εξαγορές κάποιες εταιρίες
µπορούν να εισέλθουν γρηγορότερα και ενδεχοµένως ασφαλέστερα

σε ξένες αγορές,

αποφεύγοντας τους κινδύνους και τις καθυστερήσεις που µπορεί να έχει η αυτόνοµη
ανάπτυξη. Σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγµα, οι ελληνικές τράπεζες έχουν
προχωρήσει τα τελευταία χρόνια στην εξαγορά τοπικών τραπεζών στα Βαλκάνια (π.χ.
εξαγορά Jubanka από την Τράπεζα Πίστεως στη Σερβία).
•

Κάθετη επέκταση µε εξαγορά πελατών ή προµηθευτών, µε σκοπό να επιτευχθεί
ευκολότερη ή φθηνότερη πρόσβαση σε αγορές ή πρώτες ύλες (αν και αυτό δεν είναι πάντα
δεδοµένο). Τέτοια περίπτωση µπορεί να είναι, για παράδειγµα, η εξαγορά δικτύου πώλησης
αυτοκινήτων από κατασκευαστές αυτοκινήτων ή η εξαγορά των προµηθευτών τους σε
εξαρτήµατα αυτοκίνητων.

•

Συνδυασµός συµπληρωµατικών εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές, κάποιες εταιρείες
µπορούν, µε έναν καλό συνδυασµό, να αναπτύξουν ένα πλήρες φάσµα εργασιών. Έτσι, για
παράδειγµα, µία εταιρεία που παράγει οικογενειακά αυτοκίνητα θα µπορούσε να εξαγοράσει
µια εταιρεία που παράγει σπορ αυτοκίνητα αντί να προχωρήσει από µόνη της στην
παραγωγή σπορ αυτοκινήτων (π.χ. εξαγορά της Bugatti από τη VW).

27

Hopkins, H.D (1999) Cross-border Mergers and Acquisitions: Global and Regional Perspectives. Journal of
International Management, 5, pp. 207-239.

5.4. Κίνητρα για εξαγορές και συγχωνεύσεις

Με βάση τα παραπάνω, τα κυριότερα κίνητρα για εξαγορές και συγχωνεύσεις µπορούν να
οµαδοποιηθούν ως εξής28:



Το κίνητρο της ορθολογικής οργανώσεως και επεκτάσεως των επιχειρήσεων:
Οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις ενδεχοµένως να προσδοκούν την επέκταση των

δραστηριοτήτων τους µε την είσοδο σε νέες εγχώριες ή διεθνείς αγορές, νέες πηγές εφοδιασµού
πρώτων και λοιπών υλών και νέους δρόµους διαθέσεως των προϊόντων τους ή σε διαφοροποίησή
τους (diversification), δηλαδή στην επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους σε
κερδοφόρες κατηγορίες προϊόντων ή την καθετοποίηση του παραγωγικού κυκλώµατός τους.



Το αµυντικό κίνητρο
Η επιδίωξη της εξαγοράζουσας επιχείρησης για ισχυροποίηση της θέσης της στην αγορά

προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξαγοράς της από άλλη ανταγωνίστρια επιχείρηση.



Το επιθετικό κίνητρο
Η επιχείρηση προβαίνει σε εξαγορά µιας άλλης πριν η τελευταία περιέλθει σε

ανταγωνίστριά της επιχείρηση, αποφεύγοντας µε τον τρόπο αυτό την ισχυροποίηση της
ανταγωνίστριας στην αγορά.



Το κερδοσκοπικό κίνητρο
Μια επιχείρηση εξαγοράζει µία άλλη µε σκοπό να ανεβάσει την αξία της και µετά την

πάροδο µιας χρονικής περιόδου να την πουλήσει σε τρίτους.

28

Σακέλλης, Εµµανουήλ Ι. (2001) Εκτίµηση Αξίας Επιχειρήσεως Συγχωνεύσεις & Μετατροπές Εταιριών από άποψη
Νοµική, Φορολογική, Λογιστική. Εκδόσεις: Βρυκούς, σελ 155.

5.5. Γενεσιουργοί λόγοι Εξαγορών & Συγχωνεύσεων

Μια από τις πιο ευρέως γνωστές αιτίες εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι η
«διαφοροποίηση». Η περίπτωση αυτή, η οποία ήταν πολύ δηµοφιλής στο παρελθόν, οδηγούσε στη
δηµιουργία οµίλων µε συχνά ετερόκλιτες δραστηριότητες, οι οπoίες όµως θεωρητικά δρούσαν
συµπληρωµατικά – παρέχοντας µεγαλύτερη σταθερότητα στα αποτελέσµατα του οµίλου, αλλά
συχνά και δυσλειτουργίες.
Τέτοιες περιπτώσεις συναντάµε συχνά σε οµίλους µε δραστηριότητες σε ξενοδοχεία, σε
τράπεζες ή στη βιοµηχανία. Η τάση αυτή έχει πλέον ατονήσει, καθώς οι εταιρείες συχνά
προσπαθούν όπως συχνά προτιµά και το επενδυτικό κοινό, να επικεντρωθούν στη δραστηριότητα
εκείνη στην οποία είναι πιο αποτελεσµατικές, και να αποµακρυνθούν από παράπλευρες
δραστηριότητες στις οποίες ενδεχοµένως δεν είναι το ίδιο αποτελεσµατικές29.
Η σηµερινή εποχή χαρακτηρίζεται από µια έξαρση συγκεντρώσεων τόσο σε απόλυτο
αριθµό, όσο και σε σχέση µε το µέγεθος των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων. Κύριοι παράγοντες
στους οποίους οφείλεται το φαινόµενο αυτό αποτελούν30:

 Ο έντονος ανταγωνισµός που παρατηρείται στις διευρυµένες αγορές επιβάλλει στις
επιχειρήσεις την πραγµατοποίηση συγχωνεύσεων και εξαγορών µε στόχο την ενδυνάµωση
της θέσης τους στην αγορά, την επέκταση των εµπορικών τους δραστηριοτήτων και τον
εξορθολογισµό της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους.
 Η δηµιουργία ισχυρότερης οικονοµικής βάσης µε ευρύτερη απήχηση στην αγορά και
αύξηση των πιστοποιητικών ικανότητας.
 Η επιθυµία των επιχειρήσεων να πετύχουν οικονοµίες κλίµακας31, να αποφύγουν την
περιέλευση σε µια επισφαλή θέση στην αγορά και να αποκτήσουν µια σταθερή δύναµη στην
αγορά προκειµένου να αντιµετωπίσουν καλύτερα τις ανταγωνιστικές πιέσεις αλλά και η
τάση των επιχειρήσεων να ακολουθούν το ρεύµα της κάθε εποχής.
 Η βελτίωση αδυναµιών για αύξηση της αποδοτικότητας µε την ενίσχυση των
29

Aharoni, Y. (1996) The Organization of Global Service. International Studies of Management and Organization, Vol.
26, No. 2.
30
Syrett, M. and Lammiman, J. (2005) Επιτυχηµένες Καινοτοµίες – Πως να ενθαρρύνετε και να διαµορφώσετε
επικερδείς ιδέες. The Economist, Εκδόσεις Κέρκυρα.
31
Μειώσεις του κόστους οφειλόµενες στη βελτιωµένη τεχνολογία ή οργάνωση που εφαρµόζεται καθώς αυξάνει το
επίπεδο (κλίµακα) παραγωγής.

επιχειρήσεων µε µέσα και πρόσωπα. Εταιρίες που παρουσιάζουν αδυναµίες, γίνονται στόχος
για άλλες εταιρίες οι οποίες αποκτώντας τον έλεγχό τους µπορούν γρήγορα να βελτιώσουν
την αποτελεσµατικότητά τους επιτυγχάνοντας µεγαλύτερο βαθµό οργάνωσης τόσο στην
παραγωγή όσο και στη διαχείριση. Είναι δυνατόν, επίσης, µια εξαγορά εταιρείας να
υπαγορεύεται από το κίνητρο της αξιοποίησης υποαπασχολούµενων εγκαταστάσεών της
(για παράδειγµα, παραγωγικές εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητα ακίνητα που θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν νια εµπορικές χρήσεις µε µεγαλύτερο όφελος ή εταιρείες που διαθέτουν
υψηλά διαθέσιµα, τα οποία µπορεί άµεσα να εκµεταλλευθεί ο ενδιαφερόµενος αγοραστής).
 Η απελευθέρωση πολλών αγορών (τράπεζες, ενέργεια κ.λ.π.).
 Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, η εισαγωγή του Ευρώ και η διεύρυνση στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Η επένδυση κεφαλαίων. Είναι συχνό φαινόµενο, εταιρείες που έχουν σηµαντικά διαθέσιµα
ή κεφάλαια ή ενδεχοµένως έχουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης κεφαλαίων (δανειακών ή
µετοχικών), να προχωρούν σε εξαγορές, προκειµένου να αυξήσουν το µέγεθος τους και να
εκµεταλλευθούν τα διαθέσιµά τους αποτελεσµατικότερα, αντί να τα µοιράσουν ως µέρισµα.
 Η εκµετάλλευση φορολογικών πλεονεκτηµάτων. Ορισµένες εξαγορές ή συγχωνεύσεις
ενίοτε υπαγορεύονται από φορολογικά κίνητρα που παρέχονται στις περιπτώσεις αυτές.
Έτσι, ανάλογα και µε τους νόµους που ισχύουν σε κάθε χώρα, µια εταιρεία µπορεί να
εκµεταλλευθεί τις συσσωρευµένες ζηµιές της εξαγοραζόµενης εταιρείας, ώστε να µειωθεί η
µελλοντική φορολογία ή ακόµα και να φορολογηθεί µε µειωµένο συντελεστή, όπως ισχύει
σε ορισµένες περιπτώσεις στην Ελλάδα.
 Τα χαµηλότερα έξοδα δανειοδότησης ή αύξησης κεφαλαίου. Όταν αυξάνεται το µέγεθος
των εταιρειών, συνήθως µειώνεται το επιτόκιο δανεισµού. Αυτό γίνεται επειδή οι τράπεζες
αισθάνονται πιο ασφαλείς όταν τα δάνειά τους έχουν ως εγγύηση την περιουσία της νέας,
µεγαλύτερης εταιρείας. Πάντως, η τακτική αυτή κατακρίνεται, δεδοµένου ότι οι µέτοχοι της
µίας εταιρείας βρίσκονται µετά τη συγχώνευση στη δυσάρεστη θέση να εγγυώνται και για
τα δάνεια της άλλης εταιρείας. Επίσης, για τις µεγάλες εταιρείες είναι πιο εύκολη η αύξηση
κεφαλαίου, επειδή έχουν ένα µέγεθος που µπορεί να προσελκύει θεσµικούς επενδυτές και
επενδυτές από το εξωτερικό.
 Αποχώρηση από µία δραστηριότητα και επικέντρωση σε άλλες. Στην περίπτωση αυτή,
µια εταιρεία αποφασίζει ότι πρέπει να αποχωρήσει από έναν κλάδο που δεν συνδέεται
πλήρως µε την κύρια δραστηριότητα της ή ενδεχοµένως έχει ανάγκη να χρησιµοποιήσει τα
κεφάλαια αυτά αλλού. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα αυτή είναι ξεχωριστή εταιρεία, η
µεταβίβαση είναι απλή, ενώ αν είναι τµήµα της εταιρείας, µπορεί να διαχωριστεί και να

πωληθεί ξεχωριστά.
 ∆ιαδοχή ή ρευστοποίηση. Συχνά, κυρίως σε εταιρείες µικρού µεγέθους, πολλές
µεταβιβάσεις γίνονται για απλούς λόγους διαδοχής, σε περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης και
κύριος µέτοχος θέλει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και δεν υπάρχει διάδοχη
κατάσταση. Επίσης, µπορεί να µεταβιβάσει την επιχείρησή του όταν έχει πλέον φθάσει ένα
κρίσιµο µέγεθος πέραν του οποίου χρειάζονται σηµαντικά κεφάλαια για ανάπτυξη ή όταν
υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον και προσφέρεται υψηλό τίµηµα από µεγαλύτερη εταιρεία.
 Προσωπικά κίνητρα. Συχνά, οι εξαγορές υπαγορεύονται από προσωπικά κίνητρα των
διοικήσεων των εταιρειών. Έτσι, δεν είναι σπάνιο το φαινόµενο να επιζητείται η αύξηση
του µεγέθους, επειδή µε τον τρόπο αυτόν ενισχύεται η προβολή και η δύναµη των
διοικήσεων, ενώ παράλληλα είναι πιο δύσκολη η εξαγορά της ίδιας της εταιρείας από άλλες.
Κατά την αύξηση του µεγέθους της εταιρείας µπορεί επίσης να βελτιωθούν οι απολαβές των
διοικητικών στελεχών, ενώ αυξάνεται και η ασφάλεια της θέσης τους. Παράλληλα, οι
εξαγορές δίνουν τη δυνατότητα της αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναµικού που είναι
αναξιοποίητο, στη νέα επιχείρηση. Αυτό, µάλιστα, αποτελεί σηµαντική παράµετρο
επιτυχίας. Αν µια εταιρεία δεν έχει πλεονάζον ανθρώπινο δυναµικό (κυρίως σε µέσο και
ανώτερο επίπεδο) για να αποσπάσει σε µία εξαγορασθείσα εταιρεία, µπορεί η συγχώνευση
και ενσωµάτωση να µην είναι επιτυχής. Τέλος, ενδέχεται να εµφανιστούν ενέργειες που να
υπαγορεύονται από προσωπικά κίνητρα.
 Η δηµιουργία και αξιοποίηση λειτουργικών συνεργιών
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ανάµεσα στις επιχειρήσεις, µε

συνέπεια την εξοικονόµηση κόστους και την εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακος (µε το
ίδιο σταθερό κόστος παράγονται περισσότερες µονάδες προϊόντος/ υπηρεσίας) ή/και
οικονοµιών φάσµατος (διασφάλιση µικρότερου κόστους παραγωγής µε προσθήκη
συναφών - συµπληρωµατικών παραγωγικών διαδικασιών ή δικτύων διανοµής).
 Η δηµιουργία και αξιοποίηση χρηµατοδοτικών συνεργιών, λόγω µεγαλύτερου µεγέθους,
βελτίωσης της αξιοπιστίας του συνόλου των επιχειρήσεων, καλύτερης πρόσβασης σε
κεφάλαια.
 Η αντικατάσταση µιας µη αποτελεσµατικής διοίκησης, µε στόχο την εξυγίανση και
ανάπτυξη της εξαγοραζόµενης εταιρείας και ενδεχόµενη προοπτική την απορρόφηση ή τη
µεταπώλησή της µε κέρδος. Αυτό το κίνητρο είναι σύνηθες στις λεγόµενες «εχθρικές»
(hostile) εξαγορές, δηλαδή σε αυτές που γίνονται χωρίς τη συναίνεση της εξαγοραζόµενης
εταιρείας.
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Silbiger (1999): Συνεργία είναι το πλεονέκτηµα που προκύπτει από το συνδυασµό δύο ή περισσότερων
επιχειρήσεων – όταν δηλαδή το αποτέλεσµα του συνδυασµού των δραστηριοτήτων είναι µεγαλύτερο από το άθροισµα
των µεµονωµένων δραστηριοτήτων.

 Η ενίσχυση της δύναµης της εξαγοράζουσας επιχείρησης στην εθνική ή/και στη διεθνή
αγορά, µε στόχο τον περιορισµό του ανταγωνισµού και πρόσθετα, ολιγοπωλιακά κέρδη.
 Προσωπικές επιδιώξεις των διευθυντικών στελεχών της εξαγοράζουσας επιχείρησης, µε
στόχο να αυξήσουν το κύρος και τις αµοιβές τους ή να διατηρήσουν τα προνόµιά τους. Σε
αντίθεση µε όλες τις προηγούµενες περιπτώσεις, όπου κεντρικό κριτήριο είναι η αύξηση
των περιουσιακών στοιχείων και της συνολικής χρηµατοοικονοµικής αξίας της
εξαγοράζουσας επιχείρησης ή του οµίλου της, το κίνητρο αυτό δεν εξυπηρετεί απαραίτητα
τα συµφέροντα των µετόχων.

Σε σχέση µε το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον, οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις φαίνεται
να ανταποκρίνονται σε µια διαπιστωµένη τάση της αγοράς για δηµιουργία ισχυρών επιχειρήσεων
και οµίλων, ικανών:

•

Να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες συνθήκες της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας, στο
διεθνή ανταγωνισµό και στις διαρκώς εντεινόµενες διεθνείς νοµισµατικές αναταράξεις και
πιέσεις, µέσα και έξω από το χώρο της ΟΝΕ.

•

Να βελτιώσουν την αξιοποίηση του συνολικού επιχειρησιακού και ανθρώπινου δυναµικού,
µε στόχο τη διατήρηση - επέκταση των µεριδίων αγοράς, την αποτελεσµατική προώθηση
νέων προϊόντων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, τη βελτίωση των επιτελικών
λειτουργιών, την κεφαλαιακή τους εξυγίανση και ενίσχυση.

•

Να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες συγκέντρωσης, διαχείρισης και διάχυσης της
πληροφορίας, που ευνοούν και επιβάλλουν την αναδιοργάνωση, την ολοκλήρωση και τη
δικτύωση στο διεθνές περιβάλλον.

•

Να αξιοποιήσουν τις συνέργιες που οφείλουν ν’ αναπτύσσονται στα πλαίσια των σύγχρονων
επιχειρηµατικών οργανισµών, εξαλείφοντας τα µειονεκτήµατα και τις γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις των επιχειρησιακών σχηµάτων µεγάλου µεγέθους.

5.6. Οφέλη Συγχωνεύσεων & Εξαγορών
Αν η δοµή της αγοράς παραµένει ανταγωνιστική, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές
υποτίθεται ότι έχουν τουλάχιστον δύο οφέλη αποτελεσµατικότητας. Το ένα σχετίζεται µε το
management, ενώ το άλλο συνδέεται µε µείωση του κόστους συναλλαγών. Τα οφέλη αυτά
χρειάζεται να σταθµιστούν έναντι του πιθανού κόστους που προέρχεται από τις πιθανές
ανεπάρκειες που µπορεί να είναι συνέπεια της συγκέντρωσης33.

Εν γένει, τα οφέλη µιας επιτυχηµένης συγχώνευσης – εξαγοράς µπορούν να διακριθούν σε
βραχυπρόθεσµο, µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο επίπεδο.

Σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο οφέλη αποτελούν:



Αύξηση των κερδών ανά µετοχή (Earnings Per Share, EPS).



Μείωση του δείκτη Ρ/Ε34. Οι συνεργίες που δηµιουργούνται σε θέµατα ρευστότητας.



Τα φορολογικά οφέλη που προκύπτουν, είτε µέσω της αλλαγής της κλίµακας φορολόγησης
επί των κερδών, είτε µέσω της αύξησης του ορίου των αποθεµατικών, είτε µέσω ενός
συνδυασµού των δύο παραπάνω παραγόντων.

Σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο οφέλη αποτελούν:
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Αύξηση της δανειοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης. Η αύξηση των µεγεθών του

Jovanovic, Miroslav N. (2002) ∆ιεθνής Οικονοµική Ολοκλήρωση, Όρια και Προοπτικές. Αθήνα, Εκδόσεις
Παπαζήση,σελ. 133.
Ο δείκτης Ρ/Ε, πολλαπλασιαστής των κερδών της επιχείρησης, είναι ένας ευρέως διαδεδοµένος
χρηµατοοικονοµικός δείκτης. Η «χρηστική» αξία του εν λόγω δείκτη, εντοπίζεται στο γεγονός ότι παριστάνει το
«premium», το οποίο είναι διατεθειµένος ο επενδυτής να πληρώσει για κάθε χρηµατική µονάδα κέρδους που
επιτυγχάνει η επιχείρηση. Σε πολλές περιπτώσεις Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, το δυναµικό κίνητρο είναι η µείωση
του δείκτη Ρ/Ε της εξαγοράστριας εταιρίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις µειωµένης κερδοφορίας.

ενοποιηµένου, πλέον, ισολογισµού οδηγεί σε µεγαλύτερο ύψος ιδίων κεφαλαίων,
µειώνοντας τον κίνδυνο που αναλαµβάνουν τόσο οι µέτοχοι, όσο και οι δανειστές της
επιχείρησης (προµηθευτές, χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί, κ.ά.).


Μείωση του συνολικού δανεισµού του νέου σχήµατος µε παράλληλη βελτίωση της
χρηµατοοικονοµικής θέσης της επιχείρησης σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο.

Σε µακροπρόθεσµο επίπεδο οφέλη αποτελούν:



∆ηµιουργία και εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας και φάσµατος που εµφανίζονται σε
επιχειρήσεις µεγάλου µεγέθους. Οι οικονοµίες κλίµακας µεταφράζονται σε οικονοµική αξία,
µέσω του αυξηµένου µεγέθους και της αυξηµένης παραγωγικής ικανότητας, την οποία
αποκτά η επιχείρηση για το χαρτοφυλάκιο των αγαθών και υπηρεσιών της. Επιπλέον, σε
µακροχρόνιο επίπεδο, επιτυγχάνεται αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σε
επίπεδο τόσο κλάδου, όσο και αγοράς, ενώ ταυτόχρονα η επιχείρηση αυξάνει τη
διαπραγµατευτική της ικανότητα σε επίπεδο προµηθειών ενδιαµέσων υποπροϊόντων.



Μακροχρόνια ενδυνάµωση της επιχείρησης, µέσω της µειωµένης έντασης του
ανταγωνισµού που αναπτύσσεται σε έναν κλάδο.



Απόκτηση αποκλειστικής τεχνολογικής γνώσης αλλά και ειδικών επιχειρηµατικών
ικανοτήτων – δεξιοτήτων. Επιχειρήσεις µικρού µεγέθους, λόγω της άµεσης επαφής µεταξύ
των διοικητικών στελεχών αναπτύσσουν ένα «οµαδικό κεφάλαιο» (team capital) σηµαντικής
δυναµικής, το οποίο η µεγάλη επιχείρηση λόγω του µεγέθους της δεν µπορεί να το επιτύχει
(λειτουργεί σε αυτήν την περίπτωση το µεγάλο µέγεθος, ως αντικίνητρο για την ανάπτυξη
οµαδικού πνεύµατος εργασίας).



∆ηµιουργούνται δυνατότητες συνέργιας µέσω του µεγαλύτερου µεγέθους, µεταξύ των
δύο επιχειρήσεων το οποίο κατά τη διάρκεια της αρχικής διαπραγµάτευσης δεν µπορούσε
να υπολογιστεί και να συνεκτιµηθεί στην αποτίµηση της αρχικής συµφωνίας.



∆ηµιουργούνται µεγάλοι πολυσχιδείς επιχειρηµατικοί όµιλοι, οι οποίοι είναι ικανοί να
ανταποκριθούν σε νέες µελλοντικές εξαγορές και συγχωνεύσεις.



∆υνατότητες µεγαλύτερου ρυθµού ανάπτυξης.

5.7. Λόγοι αποτυχίας - επιτυχίας Συγχωνεύσεων & Εξαγορών
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που συγχωνεύσεις δεν θεωρούνται επιτυχηµένες35, δηλαδή,
δεν έχουν καταφέρει να αποδώσουν σηµαντική βελτίωση των δυνατοτήτων ή των οικονοµικών
επιδόσεων της νέας, ενιαίας εταιρίας.
Oι ειδικοί έχουν κωδικοποιήσει τα σηµάδια που δείχνουν ότι µια εξαγορά ή συγχώνευση θα
δηµιουργήσει µεγαλύτερα προβλήµατα απο όσα προσπαθεί να προλάβει ή να επιλύσει.

Οι σηµαντικότεροι λόγοι που δηµιουργούν αποτυχίες, καθώς και αντικίνητρα στις εξαγορές
και συγχωνεύσεις είναι οι παρακάτω36 :

 Προσωπικοί λόγοι των διευθυντικών και µεσαίων στελεχών που βλέπουν την
επαγγελµατική τους εξέλιξη να διακυβεύεται.
 Ατυχής επιλογή στόχου ή στρατηγικής ή έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού και ορθής
επενδυτικής λογικής, η οποία να βασίζεται σε ρεαλιστικά στοιχεία.
 Μη

ρεαλιστικές

προσδοκίες,

υπερεκτίµηση

της

επιχειρηµατικής

δυναµικής

της

αποκτώµενης επιχείρησης. Έχουν αναπτυχθεί θεωρίες σχετικά µε τον τρόπο που θα πρέπει
να υπολογίζονται οι πιθανές συνέργιες. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι υπερβολικές προσδοκίες
δηµιουργούν λανθασµένη εικόνα στην αγορά σχετικά µε τις ικανότητες του νέου σχήµατος
και τελικά οδηγούν στην αποτυχία ανάπτυξης των αρχικών του δεσµεύσεων.
 Υπερβολικό κόστος εξαγοράς. Σύνηθες φαινόµενο αποτελεί η «σύγκρουση» µεταξύ των
µεθόδων αποτίµησης µιας εξαγοράς και συγχώνευσης.
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Παραδείγµατα αποτυχηµένων εξαγορών αποτελούν η Daimler-Benz και Chrysler: Η συγκεκριµένη συγχώνευση
µολονότι είχε διαφηµιστεί ως «merger of equals» απέτυχε λόγω διαφορετικής εταιρικής κουλτούρας και η AOL και
Τime Warner την οποία αρχικά είχαν ονοµάσει ως η συµφωνία του αιώνα.
36
α) AT Kearney (1999) Corporate Marriage: Blight or Bliss? A Monograph on Post-Merger Integration. Chicago, AT
Kearney.
β) Weber, R.A. and Camerer, C.F. (2003) Cultural conflict and merger failure: an experimental approach.
Management Science, Vol. 49, No. 4, pp. 400-415.

 ∆εν έχει γίνει εξονυχιστικός έλεγχος των οικονοµικών της επιχείρησης που εξαγοράζεται.
Συχνά οι γρήγορες αποφάσεις οδηγούν σε απρόσµενα προβλήµατα.
 Συγκρουόµενες επιχειρηµατικές κουλτούρες, οι οποίες δεν επιτρέπουν στην ενοποιηµένη
επιχείρηση, πλέον, να αναπτύξει εκείνα τα πλεονεκτήµατα που θεωρητικά διαθέτει.
 Αποτυχία γοργής συνένωσης κατά τη διάρκεια της Εξαγοράς & Συγχώνευσης, µε
αποτέλεσµα η καθυστέρηση που επέρχεται να αναστέλλει τα αρχικά σχέδια συγχώνευσης.
 Αποτυχίας της φάσης της λειτουργικής ενοποίησης λόγω κακού σχεδιασµού37
 Συγκρουόµενα συµφέροντα και εσωτερικός ανταγωνισµός.
 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όπως είναι το θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζεται
από τις κυβερνητικές παρεµβάσεις, όπως και οι παράγοντες που αφορούν µεταβλητές τις
οποίες η επιχείρηση δεν µπορεί να ελέγξει.
 Η οικονοµική συγκυρία που επικρατεί. Μία εξαγορά και συγχώνευση µπορεί να µην γίνει
ποτέ, ή και αν γίνει µπορεί να µην επιτύχει τους στόχους της, ως αποτέλεσµα αποκλειστικά
έξω-επιχειρησιακής κατάστασης και των µακρο-οικονοµικών συνθηκών.
 Οι εταιρείες που συγχωνεύονται ήταν σκληροί ανταγωνιστές. H ενδεχόµενη σύγκρουση
αντιλήψεων στις δύο εταιρείες µπορεί να οδηγήσει σε µαζική έξοδο στελεχών.
 Κάποια ή και οι δύο συγχωνευόµενες εταιρείες δεν έχουν αφοµοιώσει αποτελεσµατικά
παλαιότερη επέκτασή τους. Mερικές εταιρείες µαθαίνουν απο το παρελθόν, άλλες όχι.
 Μήπως η συγχώνευση γίνεται αναγκαστικά; Aν οι εταιρείες συγχωνεύονται απλά γιατί
πολλοί άλλοι στον τοµέα - κλάδο έκαναν το ίδιο, το αποτέλεσµα δεν είναι πάντα θετικό.
Aπλά κάποιοι προσπαθούν να µην εξαγοραστούν.
 Οι εταιρείες που συγχωνεύονται ασχολούνται κυρίως µε τη µείωση του κόστους και όχι µε
την αύξηση των εσόδων. Mόνον η επιτάχυνση της ανάπτυξης δικαιώνει τη συγχώνευση.
 Οι συγχωνευόµενες εταιρείες πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες απο εντελώς διαφορετικά
δίκτυα-κανάλια πωλήσεων. Θα καταφέρουν να πωλεί η µία τα προϊόντα της άλλης;
 Πολύ συζήτηση για µακροχρόνια επιτυχία χωρίς να καλύπτονται οι άµεσοι στόχοι. Aν τα
αναµενόµενα κέρδη δεν έρχονται από τους πρώτους µήνες µετά τη συγχώνευση, θα είναι
δύσκολη η επιτυχία µεγαλεπήβολων στόχων.

Για να είναι επιτυχηµένες οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις πρέπει να είναι σαφείς οι
συνέργειες, ξεκάθαρο το επιχειρηµατικό σχέδιο, και φυσικά απαραίτητη η ύπαρξη της τεχνικής
37

∆ουράκης, Γ. Β. (2005) Νέες Μορφές Οργάνωσης – Η αµφιλεγόµενη ∆υναµική του Βιοµηχανικού Καπιταλισµού στα
τέλη του 20ου και τις αρχές του 21ου αιώνα. Αθήνα, Σειρά: Τεχνολογία, Οικονοµία και Επιχείρηση, Εκδόσεις
Παπαζήση.

οµάδας συµβούλων που θα φέρει σε πέρας το σχέδιο. Για την επιτυχία µιας συγχώνευσης
απαραίτητα στοιχεία θεωρούνται, κατά το στάδιο της προετοιµασίας, η ενδελεχής ανάλυση όλων
των ενδεχοµένων (πιθανή αντίδραση µετόχων και εργαζοµένων, εποπτικών αρχών κ.λ.π.), η
προσεκτική οργάνωση των ενεργειών και η χάραξη της µελλοντικής στρατηγικής της ενιαίας
εταιρίας.

Στο στάδιο της λειτουργικής ενοποίησης θα πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο
υλοποίησης, το οποίο να απολαύει της υποστήριξης και της ενεργούς συµµετοχής της διοίκησης
της εταιρίας. Θεωρείται ότι η λήψη αποφάσεων ταχέως για την αναδιοργάνωση σε επίπεδο
οργανογράµµατος και υποδοµών είναι επίσης σηµαντική. Στο στάδιο αυτό πρέπει να αποφασιστούν

η νέα δοµή, τα προϊόντα, οι εγκαταστάσεις, τα µηχανογραφικά συστήµατα και οι υπηρεσίες που θα
διατηρηθούν ή θα εγκαταλειφθούν. Όπως είναι φυσικό, η φάση αυτή είναι αρκετά επίπονη και
διαρκεί πολύ, όµως είναι και η πιο σηµαντική.

Μέσα απ’ τις κινήσεις αυτές, πάντως, έχουν δηµιουργηθεί πολύ σηµαντικές και
επιτυχηµένες εταιρίες διεθνώς, όπως π.χ. η Vodafone, η οποία αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες
εταιρίες τηλεπικοινωνιών διεθνώς µετά τις σηµαντικές εξαγορές που πραγµατοποίησε την
περασµένη δεκαετία στη Γερµανία (Mannesman), στη Γαλλία, στις ΗΠΑ και αλλού. Επίσης, σε
εγχώριο επίπεδο, οι τράπεζες Πειραιώς και Eurobank38, έπειτα από σηµαντικές εξαγορές και
συγχωνεύσεις (µε Xiosbank, Τράπεζα Μακεδονίας – Θράκης και ΕΤΒΑ η πρώτη και Εργασίας,
Αθηνών και Τέλεσις η δεύτερη), έχουν αναδειχθεί σε ισχυρούς «παίκτες» µε παράλληλη
δραστηριοποίηση στο εξωτερικό,

υποσκελίζοντας ή και απορροφώντας καταξιωµένους

ανταγωνιστές του παρελθόντος.
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Η εξαγορά της Τράπεζας Εργασίας από τη Eurobank (1999) µε συγκέντρωση πλειοψηφικού πακέτου µετοχών,
κατόπιν σκληρής κόντρας µε την Τράπεζα Πειραιώς, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα «επιθετικής» εξαγοράς
µέσω χρηµατιστηρίου.

5.8. Επιθετικές / Εχθρικές Εξαγορές
Στο σηµερινό «παγκοσµιοποιηµένο» οικονοµικό πεδίο, η µάχη για την οικονοµική κυριαρχία
µεταξύ των εταιριών λαµβάνει µεγάλες διαστάσεις, ενώ η αλληλεπίδραση µεταξύ των αγορών και η
σύγκρουση των ενοποιηµένων οικονοµικών χώρων, δίνουν το στίγµα των σύγχρονων
επιχειρηµατικών εξελίξεων39.
Η επιθετική εξαγορά40 αποτελεί µορφή ∆ηµόσιας Πρότασης εξαγοράς µετοχών µίας
εισηγµένης εταιρίας. Πιο συγκεκριµένα ένα προτείνων νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, προβαίνει σε
∆ηµόσια Πρόταση προς τους µετόχους µίας εισηγµένης εταιρίας µε σκοπό την εξαγορά των
µετοχών τους σε µία ορισµένη τιµή. Ο όρος «επιθετική» έγκειται στην αρνητική στάση της
∆ιοίκησης της προς εξαγοράν εταιρίας (Hostile Takeover Bid) εν αντιθέσει µε το Welcome
Takeover bid, το οποίο προσεγγίζει περισσότερο τις έννοιες Εξαγορά και Συγχώνευση – Merger &
Acquisition. Ωστόσο και στη µία και στην άλλη περίπτωση οι στόχοι είναι οι ίδιοι, η διεύρυνση του
µεριδίου αγοράς (market growth), η διεύρυνση των δραστηριοτήτων (diversification) καθώς και η
επίτευξη οικονοµιών κλίµακος (economies of scale).
Από την οικονοµική σκοπιά, σε ισχυρά οργανωµένες οικονοµίες της αγοράς, οι επιθετικές
εξαγορές αποτελούν ένα ισχυρό θεσµικό εργαλείο το οποίο µπορεί να µέσο αποτελεσµατικής
αξιοποίησης των εταιρικών πόρων, κυρίως µέσω δύο τρόπων. Αφενός η απειλή της επιθετικής
εξαγοράς λειτουργεί πιεστικά απέναντι σε αναποτελεσµατικές διοικήσεις εταιριών και αφετέρου
ακόµα και έναντι επιτυχηµένων managers η ενδεχόµενη απόπειρα εξαγοράς της επιχείρησης,
λειτουργεί ως κίνητρο διατήρησης υψηλών αποδόσεων και σε κάθε περίπτωση ο µέτοχος είναι
αυτός ο οποίος κρίνει αν µία προσφορά εξυπηρετεί ή όχι τα συµφέροντά του.
39
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Ανδρικόπουλος, Μάριος Π. Επιθετικές Εξαγορές Εισηγµένων Εταιριών – Οι επιπτώσεις αποτυχίας της Ευρωπαϊκής
Νοµοθετικής Παρέµβασης.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα επιθετικών εξαγορών στην Ελλάδα αποτελούν οι εξαγορά της ΜΕΤΚΑ από την
Εταιρία Μυτιληναίος, µέρος των εταιριών Γ. Γιαννούσης και ∆ούρος από την ΚΛΩΝΑΤΕΞ, εξαγορά του 10 % της
Ευρωπαϊκής Πίστης απο την Ασπίς Πρόνοια, των Μύλων Αγ. Γεωργίου από τους Κυλινδρόµυλους Λούλη, βλ.σχετ.
Α. Κασιµάτης – Β. Κώτσης – Τ. Μαντικίδης, Εφηµερίδα Το Βήµα «Η στρατηγική των επιθετικών εξαγορών – Τα
τέσσερα µεγάλα επιχειρήµατικά κόλπα», 04.04.1999.

Στην περίπτωση

των επιθετικών εξαγορών η διοίκηση της εξαγοραζόµενης εταιρίας,

εφόσον πιστεύει ότι η προσφορά δεν είναι προς το συµφέρον των µετόχων της, µπορεί να
αντιταχθεί µε διάφορους τρόπους, όπως:


Με προσπάθεια να πεισθεί η επενδυτική κοινότητα και οι µέτοχοι ότι το προσφερόµενο
τίµηµα είναι χαµηλό, µε παρουσίαση των προοπτικών της επιχείρησης και µε την
αποτίµησή της από εξειδικευµένες εταιρίες.



Με βελτίωση της κερδοφορίας, εκποίηση µη παραγωγικών µονάδων, κ.λ.π. Με αυτό τον
τρόπο αυξάνεται η αξία της εταιρίας, και είναι πιο δύσκολη η δηµιουργία υπεραξιών για τον
αγοραστή.



Με τη δηµιουργία δυσκολιών για την απόκτηση πλειοψηφίας µέσω εξαγοράς των µετοχικών
εχθρικά διακείµενων µετόχων, µε συγκρότηση οµάδας υποστηρικτών – µετόχων µε
σηµαντικό ποσοστό, µε αύξηση των ποσοστών που απαιτούνται για τη λήψη των
αποφάσεων, κ.λ.π.



Με αύξηση του κόστους για τον αγοραστή, µε αποτρεπτικές ρυθµίσεις όπως είναι η παροχή
στους υπάρχοντες µετόχους δυνατότητας αγοράς µετοχών σε χαµηλό κόστος, η εξασφάλιση
υψηλών αποζηµιώσεων για τα διοικητικά στελέχη σε περίπτωση απόλυσής τους, κ.λ.π.



Με τον προσεταιρισµό κοινωνικών οµάδων (για παράδειγµα, των εργατών της εταιρίας, του
κοινού ή πολιτικών, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό σε περιπτώσεις
διασυνοριακών εξαγορών).



Με την εξαγορά άλλων εταιριών ή αύξηση του δανεισµού, µε αποτέλεσµα να µην είναι
ιδιαίτερα ελκυστική η επένδυση για τον αγοραστή.



Με την αναζήτηση «λευκού ιππότη», δηλαδή, µιας φιλικά προσκείµενης επιχείρησης που θα
αναλάβει τον έλεγχο της εταιρίας ή θα προχωρήσει σε ανταλλαγή µετοχών.
Συχνά, αυτές οι τακτικές έχουν κατακριθεί, επειδή µπορεί να αποσκοπούν µόνο και µόνο

στην εξασφάλιση της διοίκησης ακόµη και σε περιπτώσεις που η πρόταση εξαγοράς είναι όντως
προς όφελος των µετόχων.
Σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της επιθετικής εξαγοράς, παίζει το νοµικό και κανονιστικό
πλαίσιο, εντός του οποίου διεξάγονται οι επιθετικές εξαγορές, παρέµβαση η οποία αποτελεί αφορµή
αντιπαραθέσεων και κύριο στόχο έχει την θεσµική οργάνωση της «άµυνας» της υπό εξαγοράν
εταιρίας.
Στην Ελλάδα, η εµπειρία της περίπτωσης Eurobank/ Πειραιώς / Εργασίας οδήγησε στην
υιοθέτηση της 1/195 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 19.7.2000 η οποία έρχεται να
καλύψει το νοµοθετικό κενό το οποίο είχε δυσχεράνει το προαναφερθέν εγχείρηµα. Στόχος της
Επιτροπής όπως ρητά αναφέρεται στη εν λόγω απόφαση, είναι η εξασφάλιση συνθηκών

διαφάνειας, ισότιµης µεταχείρισης των µετόχων και εξασφάλισης των συµφερόντων τους καθώς
και τη διασφάλιση συνθηκών ορθής λήψης αποφάσεων.
Πρέπει να σηµειωθεί, ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υφίσταται ακόµη ενιαίο
νοµικό πλαίσιο για τις επιθετικές εξαγορές και κάθε κράτος µέλος διαθέτει τους δικούς του
κανόνες. Αυτό οφείλεται κυρίως στην εν γένει διαµόρφωση ενός ευρωπαϊκού µπλοκ αντίθετου στην
ενθάρρυνση των επιθετικών εξαγορών.

5.9. ∆ιεθνής τάση Συγχωνεύσεων & Εξαγορών των επιχειρήσεων

5.9.1. Οι Εξαγορές και οι Συγχωνεύσεις διεθνώς 41
Ο στρατηγικός αναπροσανατολισµός των επιχειρήσεων και της κάθετης και οριζόντιας
επιχειρησιακής εξειδίκευσης ενεργοποίησε ένα εντυπωσιακό κύµα εξαγορών και συγχωνεύσεων,
που κορυφώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και ’90, µε αποτέλεσµα την αύξηση του µεγέθους
των επιχειρήσεων, µέσα από τη συγκέντρωση του κεφαλαίου, προκειµένου να ανταποκριθούν στις
αυξανόµενες απαιτήσεις του παγκόσµιου ανταγωνισµού.
Το πρώτο κύµα των εξαγορών – συγχωνεύσεων επιχειρήσεων αφορούσε οµοειδείς
επιχειρήσεις (οριζόντια ολοκλήρωση) και στις περισσότερες περιπτώσεις αποσκοπούσαν στη
µονοπώληση της αγοράς (1898 – 1902).
Το δεύτερο κύµα εξαγορών – συγχωνεύσεων επιχειρήσεων αφορούσε και πάλι οµοειδείς
επιχειρήσεις οι οποίες όµως δεν οδήγησαν σε µονοπωλιακές συνθήκες ανταγωνισµού.
Με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, κατά τη δεκαετία του 1960, παρατηρείται άκρατη
κλαδική διαφοροποίηση, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µεγάλων χαλαρών και ασύνδετων
επιχειρησιακών οµίλων πολυκλαδικού τύπου42 µε δραστηριότητες που ήταν εντελώς άσχετες
µεταξύ τους.
Κατά τη δεκαετία του 1970, οι διαφοροποιηµένοι επιχειρησιακοί όµιλοι εντόπισαν
έµπρακτα τους τοµείς στρατηγικής εξειδίκευσης, που τους ενδιέφεραν.
Κατά τη δεκαετία του 1980, η στρατηγική της κάθετης και οριζόντιας επιχειρησιακής
εξειδίκευσης οδήγησε στη διάσπαση αυτών των οµίλων, µε την αποκαθετοποίηση και την
41

Γεωργόπουλος Α. (1998). Σύγχρονες τάσεις διεθνοποίησης των εµπορικών, παραγωγικών και χρηµατοπιστωτικών
σχέσεων. Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.
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Η πολυκλαδική κατεύθυνση ήταν αναπόφευκτη, καθώς το νοµοθετικό πλαίσιο περί ανταγωνισµού δεν επέτρεπε τις
ενδοκλαδικές συγχωνεύσεις.

κατάτµηση των χαλαρών επιχειρησιακών οµίλων, επειδή δεν µπορούσαν να λειτουργήσουν
ανταγωνιστικά στο νέο ρευστό και απρόβλεπτο επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι νέοι επιχειρησιακοί
όµιλοι που δηµιουργήθηκαν είχαν µεγαλύτερη συνοχή, καθώς οι δραστηριότητες µε τις οποίες
ασχολούνταν δεν ήταν εντελώς άσχετες, δεδοµένου ότι ήταν πλέον περισσότερο συναφείς και
λιγότερο διαφοροποιηµένες. Βασική επιδίωξη δεν αποτελούσε η µεταβολή του µεγέθους των
αναδιαρθρούµενων επιχειρήσεων αλλά η άµβλυνση της υπέρµετρης κλαδικής διαφοροποίησης των
εταιρικών οµίλων και η επικέντρωση της στρατηγικής στην εξειδίκευση σε µικρότερο αριθµό
δραστηριοτήτων, που οι επιχειρήσεις γνώριζαν καλύτερα, ώστε να µπορούσαν να αποκτήσουν και
να διατηρήσουν µακροχρόνιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
Οι περισσότερες από τις εξαγορές ήταν «εχθρικές» και δεν χρηµατοδοτούνταν µε προσφορά
µετοχών αλλά µε δανειακά κεφάλαια. Αυτό οφειλόταν σε µεγάλο βαθµό στη δυνατότητα έκδοσης
οµολόγων υψηλού κινδύνου, που σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα άντλησης τραπεζικών δανείων
οδήγησε στην πρακτική της δανειακής χρηµατοδότησης των εξαγορών.
Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες από τις εξαγορές, κατά τη δεκαετία του ’90, δεν
ήταν εχθρικές, χρηµατοδοτούνταν µε προσφορά µετοχών και όχι µε δανειακά κεφάλαια και
αφορούσαν σε επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, καθώς κάτω από το βάρος των νέων οικονοµικών
εξελίξεων43 οι αντιλήψεις περί ανταγωνισµού είχαν αλλάξει και το νοµοθετικό πλαίσιο
αντιµετώπισε πιο ελαστικά τις εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων που ανήκαν στον ίδιο
κλάδο. Για αυτό δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες εξαγορές και συγχωνεύσεις (πάνω από 50%)
κατά τη δεκαετία του 1990 ήταν ενδοκλαδικού τύπου.
Σήµερα, σύµφωνα µε την καθιερωµένη αντίληψη, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις αποτελούν
τυπική διαδικασία χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης, η οποία αποτελεί συνάρτηση της έκβασης
του ανταγωνισµού, καθώς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υφιστάµενων επιχειρήσεων υπόκειται σε
αναδιαπραγµάτευση µε γνώµονα την οικονοµική τους βιωσιµότητα. Αυτό πρακτικά σηµαίνει, ότι οι
µετοχές των µικρών και αδύναµων επιχειρήσεων, που δεν µπορούν να αντέξουν στον ανταγωνισµό,
περιέρχονται στις µεγάλες και ισχυρές επιχειρήσεις, που µε τον τρόπο αυτό βγαίνουν ακόµη πιο
ενισχυµένες και εδραιώνουν την κυριαρχία τους. Φαινόµενο της εποχής, αποτελεί µια νέα µορφή
οργάνωσης, το «επιχειρησιακό δίκτυο», που αποτελεί φυσικό επακόλουθο των έντονων τάσεων
κάθετης και οριζόντιας επιχειρησιακής εξειδίκευσης44.
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Ψηφιακή τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας, τεράστια εσωτερική αγορά από τη δηµιουργία της Ενωµένης
Ευρώπης, απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου κλπ.
Τόσο η κάθετη όσο και η οριζόντια εξειδίκευση ωθεί τις επιχειρήσεις στη συνεργασία, καθώς µε την πρώτη οι
επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να προµηθεύονται κάποιες εισροές, που παρήγαγαν ως τώρα οι ίδιες, από τρίτους,
ενώ µε την δεύτερη απαιτούνται τεράστια κεφάλαια και περίπλοκη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων,
που απαξιώνονται άµεσα.

5.9.2. Ευρωπαϊκές εξαγορές και συγχωνεύσεις
Η λέξη «στρατηγικός» στις επιχειρηµατικές εξαγορές είναι ότι ακριβώς και η λέξη
«µακροπρόθεσµος» στη διαχείριση κεφαλαίων. Με νέα ξεσπάσµατα στρατηγικής σκέψης σε όλους
σχεδόν τους ευρωπαϊκούς επιχειρηµατικούς κλάδους, πώς θα πρέπει να αντιδράσουν οι επενδυτές;
Ένας τρόπος είναι η πρόβλεψη µελλοντικών στόχων. Η αξία των 50 κορυφαίων προσφορών
για ευρωπαϊκές εισηγµένες επιχειρήσεις διαµορφώνεται στα 215 δισ. ευρώ σύµφωνα µε την M&A
Monitor. Το 1/3 εξ’ αυτών αφορά εξαγορές µειοψηφικών µεριδίων, όπως τα deals στην Electrabel,
την Bank Austria και την T-Online45.
Αυτά τα deals στην πραγµατικότητα δεν είναι καθόλου «στρατηγικά». Η εταιρία που κάνει
το deal γνωρίζει πολύ καλά ποιον και τι αγοράζει. Τα τιµήµατα µπορεί να µην είναι φθηνά, αλλά
και τα ρίσκα είναι λίγα.
Ένας ακόµη τρόπος είναι η επικέντρωση σε συγκεκριµένους κλάδους. Οι κοινωφελείς
εταιρίες αντιστοιχούν στο 26% της συνολικής αξίας των συναλλαγών, αλλά µόλις στο 6% της
ευρωπαϊκής κεφαλαιοποίησης. Μόνο εταιρίες που αισθάνονται αυτοπεποίθηση και οικονοµική
υγεία τείνουν να καταθέτουν προσφορές - και οι κοινωφελείς εταιρίες, µε υψηλές τιµές ηλεκτρικής
ενέργειας και καθαρούς ισολογισµούς, ταιριάζουν σε αυτή την περιγραφή.
Φυσικά, αυτός είναι και ο λόγος που οι εξαγορές συχνά καταστρέφουν αξία. Οι κλάδοι µε
επαρκή οικονοµική αποδοτικότητα για να προχωρούν σε εξαγορές, είναι συχνά ακριβοί. Σύµφωνα
µε τα στοιχεία, θα πρέπει να περιµένουµε ενίσχυση της δραστηριότητας σε άλλους µεγάλους
κλάδους όπως οι φαρµακευτικές, οι τηλεπικοινωνίες, τα media και των καταναλωτικών προϊόντων
Εν τέλει, οι επενδυτές µπορούν να χρησιµοποιήσουν τον κύκλο των εξαγορών ως εργαλείο
για συµπεράσµατα στο timing των αγορών. Οι επιθετικές εξαγορές -που αποτελούν συχνά ένδειξη
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υπερτιµηµένης αγοράς- θα πρέπει κάποια στιγµή να ανακάµψουν, µε µόλις δυο εταιρίες, τις Endesa
και BPB, να έχουν τεθεί στο στόχαστρο µέχρι στιγµής εφέτος. Τα περισσότερα deals έχουν
ολοκληρωθεί µε πληρωµές σε ρευστό και όχι σε ακριβούς τίτλους. Αυτό σηµαίνει ότι το ξέσπασµα
των εξαγορών στην Ευρώπη έχει ακόµη δρόµο µπροστά του.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοεί τις εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων µε κύριο στόχο
να αποκτήσουν επαρκές µέγεθος προκειµένου να ενισχυθεί η θέση τους στις διεθνείς αγορές, που
θα τους επιτρέψει να σταθούν µε επάρκεια στον ανταγωνισµό των αντίστοιχων Αµερικανικών και
Ασιατικών οµίλων46. Το κύµα των εξαγορών και συγχωνεύσεων, που µεταµορφώνει το οικονοµικό
περιβάλλον στην Αµερική και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι έφθασε και στη δική
µας χώρα αν λάβει κανείς υπόψη του τις πρόσφατες εξαγορές µεγάλων ελληνικών παραδοσιακών
επιχειρήσεων κυρίως από ξένα οικονοµικά συγκροτήµατα.
5.9.3. Οι Εξαγορές και οι Συγχωνεύσεις στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι Εξαγορές και οι Συγχωνεύσεις συναντούσαν σηµαντικά εµπόδια κατά το
παρελθόν: µικρό αριθµό εταιρειών εισηγµένων στο ΧΑΑ, ισχυρή παρουσία κρατικής ιδιοκτησίας
και οικογενειακής οργάνωσης των επιχειρήσεων, κατακερµατισµός, περιορισµένα όρια και
προοπτικές της εγχώριας αγοράς, έλλειψη κατάλληλου θεσµικού πλαισίου. Με τη δηµιουργία της
Ενιαίας αγοράς το 1986, που οδήγησε σε ένα κύµα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στην Ευρώπη, η
ελληνική οικονοµία επηρεάστηκε σηµαντικά. Έτσι, µεταξύ 1987 και 1994, το 9% περίπου του
ενεργητικού της ελληνικής βιοµηχανίας έγινε αντικείµενο Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, µε το
ποσοστό αυτό να φτάνει το 13-24% στους κλάδους τροφίµων, ποτών, πλαστικών και µη
µεταλλικών ορυκτών. Ανάλογα, αλλά µη προσδιορίσιµα ποσοστά εκτιµάται ότι σηµειώθηκαν και
σε κλάδους των υπηρεσιών. Μάλιστα, κατά την περίοδο 1985-1993, οι περισσότερες ξένες
επενδύσεις στην Ελλάδα έγιναν µέσω Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Στην αµέσως επόµενη περίοδο
(1994-σήµερα) οι Εξαγορές και οι Συγχωνεύσεις ελληνικών επιχειρήσεων από ξένες φαίνεται να
συνυπάρχουν µε σηµαντικές άµεσες ξένες επενδύσεις, λ.χ. στην κινητή τηλεφωνία, στα καζίνο, στα
υπερµάρκετ, στα έργα του Γ’ ΚΠΣ.

Με την ανάπτυξη του ΧΑΑ, την απελευθέρωση του Τραπεζικού συστήµατος, την ένταξη
της Ελλάδας στην ΟΝΕ, τη γενική βελτίωση των οικονοµικών επιδόσεων της οικονοµίας, τις
ευκαιρίες των µεγάλων έργων, τη διάνοιξη προοπτικών στα Βαλκάνια, καθώς και µε τη
46
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συνεχιζόµενη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, πολλαπλασιάστηκαν οι Εξαγορές και οι
Συγχωνεύσεις στη χώρα µας, µε αιχµή, τα τελευταία χρόνια, το ίδιο το τραπεζικό σύστηµα.

Το 1999 σηµειώθηκε σηµαντικό κύµα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, µε επιπτώσεις σε
όλους τους κλάδους. Ειδικά στον τραπεζικό τοµέα, εµφανίζονται αξιοσηµείωτες αλλαγές στα
µερίδια αγοράς των Τραπεζών, µε σηµαντική άνοδο των µεριδίων των ιδιωτικών οµίλων.

5.10. Στατιστικά στοιχεία για τις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις 47
Το 2005 πρόκειται να καταγραφεί ως το τρίτο καλύτερο έτος εξαγορών και συγχωνεύσεων
στην επιχειρηµατική ιστορία της Ευρώπης αλλά και παγκοσµίως. Ο όγκων των συγχωνεύσεων και
εξαγορών άγγιξε τα 2,9 τρισεκατοµµύρια δολάρια µέσα στο 2005, αύξηση 38% σε σχέση µε το
προηγούµενο έτος.
Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη άγγιξαν το 1,1
τρισεκατοµµύριο δολάρια, το υψηλότερο σηµείο τους από το 2000, σύµφωνα µε τους πρώτους
υπολογισµούς.
Ο όγκος των συγχωνεύσεων και των εξαγορών στην Ασία και στον Ειρηνικό έφθασε το
ποσό-ρεκόρ των 474,3 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, σηµειώνοντας αύξηση 46%, έναντι 324,5
δισεκατοµµυρίων δολαρίων το 2004.
Οι αρχικές δηµόσιες εγγραφές µετοχών παγκοσµίως αυξήθηκαν 23% σε 169,6
δισεκατοµµύρια δολάρια. Η Ευρώπη, η Αφρική και η Μέση Ανατολή παρουσίασαν τη µεγαλύτερη
δραστηριότητα µε 66,8 δισεκατοµµύρια δολάρια.
Η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, εξαιρουµένης της Ιαπωνίας, κέρδισαν το
προβάδισµα έναντι των ΗΠΑ, αγγίζοντας το ποσό-ρεκόρ των 42,4 δισεκατοµµυρίων δολαρίων,
συµπεριλαµβανοµένης της µεγαλύτερης αρχικής δηµόσιας εγγραφής του έτους, την πώληση
µετοχών αξίας 9,2 δισεκατοµµυρίων δολαρίων από την κρατική China Construction Bank.
Ο όγκος των συγχωνεύσεων και εξαγορών εντός των ΗΠΑ αυξήθηκε 30% έναντι 886,2
δισεκατοµµυρίων δολαρίων το 2004. Οι τηλεπικοινωνίες ήταν ο πιο δραστήριος τοµέας µε το
συνολικό όγκο συγχωνεύσεων και εξαγορών να αγγίζει τα 185 δισεκατοµµύρια. Ακολούθησε ο
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τοµέας της υγειονοµικής φροντίδας µε 119 δισεκατοµµύρια δολάρια.
Οι βρετανικές επιχειρήσεις εξαγόρασαν τις περισσότερες αµερικανικές εταιρείες, µε
δραστηριότητα 26,3 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2005, ενώ ο Καναδάς εξελίχθηκε στο µεγαλύτερο
δέκτη αµερικανικών επενδύσεων, αγγίζοντας τα 20,5 δισεκατοµµύρια δολάρια.
Ωστόσο, ο όγκος των αµερικανικών συγχωνεύσεων και εξαγορών συρρικνώθηκε κατά 16%
από 44 δισεκατοµµύρια το 2004. Επίσης µειώθηκε ο αριθµός των συναλλαγών σε 216 έναντι 231
κατά το προηγούµενο έτος.
Στην Ευρώπη ο όγκος των εξαγορών και των συγχωνεύσεων σηµείωσε αύξηση 49% έναντι
των 729,5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων το 2004. Η δραστηριότητα της Ανατολικής Ευρώπης σχεδόν
διπλασιάστηκε, φθάνοντας το ποσό-ρεκόρ των 117,4 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Η Ρωσία και η
Τουρκία ήταν οι πιο δραστήριες αγορές.

Η εξαγορά της χρονιάς ήταν αυτή της Gilette48 από την Procter & Gamble Co.
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έναντι 57

δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Η εταιρεία-γίγαντας στα καταναλωτικά προϊόντα Procter & Gamble
αποφάσισε να εξαγοράσει 100% τη Gillette έναντι 57 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Το ποσό αυτό
αντιπροσωπεύει ένα premium της τάξης του 18% επί της χρηµατιστηριακής αξίας της Gillette.
Στην περίπτωση της P&G και της Gillette οι λόγοι που οδήγησαν στην εξαγορά φαίνεται να
είναι ότι υπάρχει σηµαντικό, όπως λέγεται, strategic fit, µεταξύ τους.

• Από το 2000 και µετά η P&G αρχίζει να εισέρχεται περισσότερο στα προϊόντα προσωπικής
φροντίδας όπως δείχνει και η εξαγορά της Wella και της Clairol παλαιότερα. Έτσι, η
εξαγορά της Gillette ταιριάζει µε την εταιρική στρατηγική (corporate strategy) της P&G
αφού αυξάνει το εύρος της γραµµής προϊόντος της (product line breadth) µε τα ανάλογα
προϊόντα.

• Η P&G γνωρίζει το µάρκετινγκ. Ήταν, άλλωστε, η εταιρεία που καθιέρωσε τους όρους
brand και brand management πριν από πάρα πολλές δεκαετίες. Το ετήσιο διαφηµιστικό της
budget ανέρχεται περίπου στα 5.5 δισ δολάρια (πελάτης-όνειρο για κάθε διαφηµιστική
εταιρεία!) και το µεγαλύτερο µέρος του στοχεύει στις γυναίκες. Από την άλλη, εξίσου
δυνατή στο µάρκετινγκ είναι και η Gillette το budget της οποίας αγγίζει το 1 δισ δολάρια.
48
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Η Gillette είναι σαφώς µικρότερη σε µέγεθος από την Procter & Gamble Co αλλά κι αυτή διαθέτει γνωστά brands,
όπως είναι τα Mach3, Sensor, Venus, Duracell, Oral-B, Braun, Silk Epil. To 2004 έκανε πωλήσεις ύψους 10.3 δισ
δολαρίων και είχε κέρδη 2.3 δισ δολαρίων. Απασχολεί 30.000 εργαζόµενους και πουλάει τα προϊόντα της σε
περισσότερες από 200 χώρες.
Η Procter & Gamble διαθέτει µερικά από τα γνωστότερα brands του κόσµου, όπως είναι τα Pampers, Tide, Ariel,
Always, Pantene, Crest, Head & Shoulders και Wella. Το 2004 είχε κέρδη 6.4 δισ δολαρίων επί συνόλου πωλήσεων
ύψους 51.4 δισ δολαρίων. Απασχολεί 110.000 εργαζόµενους σε 80 χώρες.

Πού κατευθύνεται, φυσικά, το µεγαλύτερο µέρος του; Στους άντρες. Ιδού, λοιπόν, το
ταίριασµα κι εδώ. Έτσι, το τεράστιο συνολικά διαφηµιστικό budget (5.5 + 1) που θα
διαθέτει η εταιρεία τής δίνει µεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη έναντι των media.
Η λέξη κλειδί σε αυτήν την εξαγορά είναι η «κλίµακα» (scale). Η P&G πιστεύει προφανώς
ότι για να αναπτυχθεί και να εκµεταλλευθεί τις ευκαιρίες που προσφέρει η παγκοσµιοποίηση και το
άνοιγµα νέων αγορών, π.χ. Κίνα, πρέπει να «αυξήσει τα κυβικά» της. Εκτός από αυτό, όµως, το
µεγαλύτερο µέγεθός της θα αποτελέσει και αντίβαρο στην ολοένα αυξανόµενη διαπραγµατευτική
δύναµη των αλυσίδων λιανικής πώλησης (των πελατών της δηλαδή) και δη της Wal-Mart η οποία
κυριαρχεί στις Η.Π.Α. και η οποία είναι πασίγνωστη για τα σκληρά παζάρια που κάνει µε τους
προµηθευτές της. Με άλλα λόγια, µειώνεται η διαπραγµατευτική δύναµη των πελατών της P&G

(bargaining power of customers). Το ίδιο συµβαίνει και µε τους προµηθευτές της P&G. Μειώνεται
η διαπραγµατευτική τους δύναµη (bargaining power of suppliers) δεδοµένου ότι η P&G θα µπορεί
να διαπραγµατευτεί καλύτερους όρους σχετικά µε τις πρώτες ύλες κ.λπ. που χρησιµοποιεί.
Μολονότι οι δύο εταιρείες σε όρους µεγέθους έχουν διαφορά αυτή δεν µεταφράζεται, όπως πολλές
φορές συµβαίνει, και σε διαφορά εταιρικής κουλτούρας (corporate culture). Οι εταιρικές
κουλτούρες των δύο εταιρειών είναι παρεµφερείς και αυτό είναι πολύ σηµαντικό για τη µελλοντική
επιτυχία της συµφωνίας τους.
Από ό,τι φαίνεται η κίνηση των δύο εταιρειών είναι ορθή και έχει πολλές πιθανότητες να
επιτύχει τον απώτερο στόχο κάθε εταιρείας που δεν είναι άλλος από την αύξηση του shareholder
value.

5.11. Παραδείγµατα Εξαγορών / Συγχωνεύσεων
ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ
Apax Partners
50

ConocoPhillips
Chevron
Apax Partners

51

ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗΜΑ ΚΛΑ∆ΟΣ
Tommy Hilfinger
1,6
δισ. ΕΝ∆ΥΣΗ
Berlington Resources

δολλάρια
35,6
δισ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2005

Unocal

δολλάρια
δισ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18

2005

δολλάρια
εξαγορά του 80% του 1 ,6 δισ. ΚΙΝΗΤΗ
µετοχικού κεφαλαίου ευρώ

BC Partners

της Tim Hellas
51,57% των µετοχών 480
της

Hyatt

Regency ευρώ

Ξενοδοχειακής
Info - quest

52

Τουριστικής AE
Q- Telecom

και

2005

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
εκατ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – 2005
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ
ΚΕΣ

325
ευρώ

50

ΕΤΟΣ
2005

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
εκατ. ΚΙΝΗΤΗ

2005

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Εφηµερίδα Καθηµερινή (2006) Ο φόβος των αποθεµάτων οδηγεί τις µεγάλες πετρελαιοβιοµηχανίες σε εξαγορές, 8
Ιανουαρίου.
51 Εφηµερίδα Το Βήµα (2006) Από το Χάρβαρντ και τα κινητά τηλέφωνα, στο Καζίνο χρειάστηκε επτά χρόνια για την
εξαγορά της TIM και µόνο δύο για να κερδίσει τη ρουλέτα στην Πάρνηθα, 15 Ιανουαρίου.
52
Οικονοµική Επιθεώρηση.Νοέµβριος 2005.

Gazprom53
Arcelor
Cisco Systems

55

72,7 % Sibneft

13,1

δισ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 2005

Dofasco

δολ.
3,8

δισ. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙ

200654

Scientific – Atlanta

δολ.
6,9

Α
δισ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

2006

δολ.

ΚΑΛΩ∆ΙΑΚΗΣ

Adidas-Salomon

Reebok

3,8

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
δισ. ΑΘΛΗΤΙΚΑ

2005

Telefonica

O2

δολ.
13,2

ΕΙ∆Η
δισ. ΚΙΝΗΤΗ

2005

δολ.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ
US Airways & America

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

2005

West Airlines
∆έλτα Συµµετοχών

ΤΡΟΦΙΜΑ

2005

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

2006

Chipita International56
Interinvest & Nexus57

53
54

55
56
57

ΤΙΜΗΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

& 1 δισ. ευρώ
22,3 εκ. ευρώ

Οικονοµική Επιθεώρηση.Νοέµβριος 2005.
Πρόκειται για επιθετική εξαγορά της µεγαλύτερης καναδικής χαλυβουργίας. Στο παιχνίδι της διαπραγµάτευσης
βρίσκεται και η εταιρία ThyssenKrupp η οποία ανταγωνίζεται µε την Arcelor. Οικονοµική Επιθεώρηση Ιανουάριος
2006.
Οικονοµική Επιθεώρηση.Ιανουάριος 2006.
Οικονοµική Επιθεώρηση.Ιανουάριος 2006.
Σύµφωνα µε την εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ (18.01.2006) «…στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία συγχώνευσης
των επενδυτικών εταιριών Intervest και Nexus µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Σύµφωνα µε το σχέδιο
σύµβασης συγχώνευσης που δηµοσιεύθηκε, προβλέπεται ότι στο νέο σχήµα που θα δηµιουργηθεί οι µέτοχοι της
Intervest θα ελέγχουν το 55,13 % του µετοχικού κεφαλαίου και οι µέτοχοι της Nexus το 44,87 %. Το µετοχικό
κεφάλαιο του νέου σχήµατος µετά τη συγχώνευση θα ανέρχεται στα 22,3 εκατ. ευρώ διαιρούµενο σε 11.150.000
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2 €. Η σχέση ανταλλαγής βάσει της οποίας θα συντελεστεί η συγχώνευση έχει ως εξής:
κάθε µέτοχος κάτοχος µιας µετοχής της Intervest θα λάβει 0,3735037812 νέες ονοµαστικές µετοχές του νέου σχήµατος
ονοµαστικής αξίας 2 €, ενώ κάθε µέτοχος κάτοχος µιας µετοχής της Nexus θα λάβει 0,6670589333 του νέου
σχήµατος, ονοµαστικής αξίας επίσης 2 €…».

5.12. Το ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο για τις Συγχωνεύσεις - Εξαγορές
5.12.1. ∆ιατάξεις στο ελληνικό δίκαιο για τη συγχώνευση επιχειρήσεων

Οι διατάξεις, στο ελληνικό δίκαιο, που αναφέρονται στην συγχώνευση επιχειρήσεων είναι:
α) του Ν∆ 1297/72 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, που πραγµατεύονται τη
συγχώνευση οποιωνδήποτε εταιρικών τύπων, αλλά και ατοµικών επιχειρήσεων σε ΑΕ ή ΕΠΕ,
β) των άρθρων 54 και 55 του Ν. 3190/55 για τη συγχώνευση ΕΠΕ είτε σε σύσταση νέας
ΕΠΕ είτε µε απορρόφηση από µια ΕΠΕ άλλης ή άλλων ΕΠΕ,
γ) των άρθρων 68-80 του Κ.Ν. 2120/20, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και τέθηκαν µε το Π∆
498/8758, τα οποία αφορούν µόνο συγχωνεύσεις ΑΕ,
δ) του άρθρου 16 του Ν. 2515/97, που αναφέρεται στη συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων
κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 2076/92.

5.12.2. Τρόποι και διαδικασία συγχωνεύσεων

Τρόποι:
Η συγχώνευση59 µπορεί να γίνει µε τρεις τρόπους:

•

Με διάλυση60 των συγχωνευοµένων και δηµιουργία µιας νέας εταιρείας.

•

Με απορρόφηση (της περιουσίας) µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων (οι οποίες και
λύονται) από άλλη εταιρεία, που συνεχίζει τη λειτουργία της.

•

Με εξαγορά µιας ή περισσοτέρων εταιρειών από άλλη εταιρεία.61

Συγχώνευση ατοµικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιρειών προς δηµιουργία ΟΕ ή ΕΕ
58

Με αυτό το Π∆ έγινε προσαρµογή του ΚΝ 2190/20 στην Τρίτη Οδηγία ΕΟΚ.
∆ιακρίνεται σε γνήσια και καταχρηστική, από το αν η σχετική διαδικασία ρυθµίζεται ευθέως ή όχι από διάταξη
νόµου. Στην πράξη η καταχρηστική συγχώνευση είναι ισότιµη µε τη γνήσια, όσον αφορά τις επερχόµενες συνέπειες.
60
Χωρίς να ακολουθήσει το στάδιο της εκκαθάρισης.
61
Η εξαγορά εξοµοιώνεται µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση.
59

61

Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες συγχώνευσης62:

α) δύο ή περισσότερων ατοµικών επιχειρήσεων σε προσωπική εταιρεία,
β) µιας ή περισσότερων ατοµικών επιχειρήσεων µε µια ή περισσότερες προσωπικές
εταιρείες για τη δηµιουργία προσωπικής εταιρείας και
γ) δύο ή περισσοτέρων προσωπικών εταιρειών σε προσωπική εταιρεία

∆ιαδικασία:

1. Σύνταξη σύµβασης συγχωνεύσεως, καταστατικό, το οποίο πρέπει να περιβληθεί τον
τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου,
2. Πληρωµή φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου (1%)63 και εισφορών υπέρ Ταµείων
Νοµικών (0,50%) και Προνοίας ∆ικηγόρων (1%),
3. Θεώρηση από το αρµόδιο Επιµελητήριο της σύµβασης συγχώνευσης64 και
4. ∆ηµοσιότητα αυτής65

Συγχώνευση επιχειρήσεων σε ΕΠΕ

Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες συγχώνευσης:

α) ∆ύο ή περισσότερων ατοµικών επιχειρήσεων σε ΕΠΕ,
β) Μιας ή περισσότερων προσωπικών επιχειρήσεων σε ΕΠΕ,
γ) Μιας ή περισσότερων ατοµικών επιχειρήσεων και µιας ή περισσοτέρων προσωπικών
εταιρειών σε ΕΠΕ,
δ) Μιας ή περισσότερων εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και ατοµικής επιχείρησης ή
προσωπικής εταιρείας σε ΕΠΕ και
ε) ∆ύο ή περισσοτέρων ΕΠΕ είτε µε σύσταση µιας νέας ΕΠΕ είτε µε απορρόφηση ή
εξαγορά από µια ΕΠΕ άλλης ή άλλων ΕΠΕ66.
62

Σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις η συγχώνευση επιφέρει τη λύση των συγχωνευοµένων, απορροφούµενων και
εξαγοραζόµενων επιχειρήσεων. Από τη συγχώνευση θα προκύψει νέα εταιρεία, εκτός αν πρόκειται για απορρόφηση ή
εξαγορά.
63
Μέσα σε 15 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.
64
Για το δικαίωµα χρήσης της επωνυµίας.
65
Με την κατάθεση θεωρηµένου αντιγράφου της σύµβασης στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και την εγγραφή
στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου. Από την ηµεροµηνία καταχώρησης η νέα εταιρεία αποκτά νοµική
προσωπικότητα και επέρχονται τα αποτελέσµατα της συγχώνευσης.
66
Η τελευταία περίπτωση αποτελεί τη µοναδική γνήσια συγχώνευση, ρυθµιζόµενη στα άρθρα 54-55 του ν. 3190/55. Η
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∆ιαδικασία:

1. απόφαση περί συγχωνεύσεως67,
2. αποτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευοµένων εταιρειών68,
3. δηµοσίευση των αποφάσεων των συνελεύσεων69,
4. υπογραφή συµβολαιογραφικής πράξης συγχωνεύσεως,
5. θεώρηση συµβάσεως συγχωνεύσεως- καταστατικό από τη ∆ΟΥ – Επιµελητήριο – Ταµείο
Νοµικών κλπ. και
6. δηµοσιότητα της νέας από συγχώνευση ΕΠΕ70.
Συγχώνευση επιχειρήσεων σε ΑΕ71

Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες συγχώνευσης:

α) δύο ή περισσότερων ΑΕ είτε µε σύσταση νέας ΑΕ είτε µε απορρόφηση-εξαγορά από
λειτουργούσα ΑΕ άλλης ή άλλων ΑΕ72,
β) µιας ή περισσότερων ΑΕ µε µια ή περισσότερες επιχειρήσεις άλλου νοµικού τύπου
(ατοµικές, προσωπικές, ΕΠΕ), είτε µε σύσταση νέας ΑΕ είτε µε απορρόφηση-εξαγορά από
λειτουργούσα ΑΕ των λοιπών επιχειρήσεων και
γ) δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων (ατοµικών, προσωπικών, ΕΠΕ), στις οποίες
δεν περιλαµβάνεται ΑΕ, µε σκοπό τη δηµιουργία µιας ΑΕ73.

∆ιαδικασία συγχώνευσης µε απορρόφηση74:
ίδια διαδικασία εφαρµόζεται αναλογικά και στις παραπάνω περιπτώσεις των καταχρηστικών συγχωνεύσεων, η ύπαρξη
των οποίων προβλέπεται στους αναπτυξιακούς νόµους Ν∆ 1297/72 και Ν. 2166/93, που παρέχουν φορολογικά κίνητρα
για τη συγχώνευση επιχειρήσεων.
67
Απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾ του όλου αριθµού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα ¾ του όλου
εταιρικού κεφαλαίου.
68
Από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20.
69
Στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (µια φορά) και σε µια ηµερήσια εφηµερίδας (δύο φορές). Η διαδικασία
προχωράει εφόσον περάσει άπρακτη προθεσµία δύο µηνών από την τελευταία δηµοσίευση, προκειµένου να
εκφράσουν εγγράφως αντιρρήσεις οι δανειστές των συγχωνευόµενων εταιρειών.
70
Στο Πρωτοδικείο και στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
71
Αποτελεί τη συνηθέστερη µορφή συγχώνευσης.
72
Αυτή η περίπτωση αποτελεί γνήσια συγχώνευση, ρυθµιζόµενη στα άρθρα 68-80 του ΚΝ 2190/20.
73
Η β) και γ) περίπτωση αποτελούν καταχρηστικές συγχωνεύσεις για τις οποίες αρκεί η απλή διαδικασία του άρθρου
4 του ΚΝ 2190/20, η οποία είναι όµοια µε τη διαδικασία µετατροπής ατοµικής ή προσωπικής εταιρείας σε ΑΕ.
74
Ρυθµίζεται στα άρθρα 68-77 του ΚΝ 2190/20. Η ίδια βασικά διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις
συγχωνεύσεων ΑΕ µε απορρόφηση από άλλη ΑΕ που κατέχει το σύνολο των µετοχών τους (άρθρο 78),
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κατάρτιση σχεδίου συµβάσεως συγχωνεύσεως75 και δηµοσιότητα αυτού76,



εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόµενων εταιρειών, από Επιτροπή
Εµπειρογνωµόνων77,



εξασφάλιση πιστωτών78,



έγκριση της σύµβασης συγχωνεύσεως από τις γενικές συνελεύσεις των συγχωνευόµενων
εταιρειών79,



υπογραφή συµβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης,



έγκριση συγχώνευσης από την αρµόδια αρχή80 και δηµοσιότητα αυτής81,



πέρας διαδικασίας- επερχόµενα αποτελέσµατα

Με τη δηµοσίευση στο Μητρώο ΑΕ επέρχονται αυτοδίκαια τα ακόλουθα αποτελέσµατα:

 η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
της ή των απορροφούµενων εταιρειών και η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε
καθολική διαδοχή.
 Οι απορροφούµενες εταιρείες παύουν να ισχύουν
 Οι µέτοχοι των απορροφούµενων εταιρειών γίνονται µέτοχοι της απορροφούσας.
Εξαγορά ΑΕ από άλλη ΑΕ

Παρά τη ρητή διατύπωση του άρθρου 79 του ΚΝ 2190/20, ότι η εξαγορά εξοµοιώνεται µε

75
76

συγχωνεύσεις ΑΕ µε σύσταση νέας ΑΕ (άρθρο 80)και εξαγοράς µιας ή περισσότέρων ΑΕ από άλλη ΑΕ (άρθρο 79).
Το σχέδιο συνοδεύεται από εκθέσεις των ∆Σ που δικαιολογούν τη συγχώνευση.
Η δηµοσιότητα περιλαµβάνει υποβολή του σχεδίου στις οικείες Νοµαρχίες και στη ∆ιεύθυνση ΑΕ του Υπουργείου
Εµπορίου, δηµοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και δηµοσίευση περίληψης του
σχεδίου σε µια ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα.

77

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/20.

78

Μέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση της περίληψης, οι πιστωτές των συγχωνευόµενων εταιρειών έχουν δικαίωµα
να ζητήσουν και να λάβουν επαρκείς εγγυήσεις προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους. Μέσα στην ίδια προθεσµία
µπορούν να υποβάλλουν και τυχόν αντιρρήσεις για τις παρεχόµενες εγγυήσεις.

79
80

∆εν µπορούν να συνέλθουν πριν περάσουν δύο µήνες µετά την καταχώρηση του σχεδίου στο Μητρώο ΑΕ.
Αρµόδια Νοµαρχία ή η ∆/νση ΑΕ και Πίστεως του Υπουργείου Εµπορίου (όταν οι συγχωνευόµενες εταιρείες
υπάγονται σε διαφορετικές Νοµαρχίες ή υπάγονται απευθείας στον έλεγχο τουΥπουργείου Εµπορίου πχ.
Τραπεζικές, ασφαλιστικές κλπ).

81

Η δηµοσιότητα περιλαµβάνει καταχώρηση το Μητρώο ΑΕ της αρµόδιας Νοµαρχίας ή του Υπουργείου Εµπορίου
της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει την συγχώνευση, των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων και του
αντιγράφου της σύµβασης συγχώνευσης, καθώς και δηµοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
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την απορρόφηση και εποµένως εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 69-77 του
παραπάνω νόµου, αυτή παρουσιάζει ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν
από τη συγχώνευση µε σύσταση νέας ΑΕ, αλλά και από τη συγχώνευση µε απορρόφηση.

Συγκεκριµένα:



∆εν έχουµε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εξαγοράζουσας εταιρείας.



Η εξαγοράζουσα εταιρεία δεν εκδίδει νέες µετοχές.



Οι µετοχές της εξαγοραζόµενης εταιρείας ακυρώνονται82.



Οι µέτοχοι της ή των εξαγοραζόµενων εταιρειών δεν γίνονται µέτοχοι της εξαγοράζουσας83.



Στην εξαγορά ΑΕ εφαρµόζονται αναλόγως, δηλαδή κατάλληλα προσαρµοσµένες, όπως έχει
ήδη αναφερθεί, οι διατάξεις των άρθρων 69-77 ΚΝ 2190/20, που ρυθµίζουν τη συγχώνευση
µε απορρόφηση. Έτσι:
1. στο σχέδιο συµβάσεως συγχωνεύσεως δε θα αναφέρεται η σχέση ανταλλαγής των
µετοχών αλλά η τιµή στην οποία εξαγοράζονται οι µετοχές,
2. στην έκθεση της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων δε θα αναφέρεται αν η σχέση
ανταλλαγής των µετοχών αλλά αν το συµφωνηθέν αντίτιµο για την εξαγορά των
µετοχών είναι δίκαιο και λογικό,
3. για την εφαρµογή της εξαγοράς απαιτείται η έγκριση της γενικής συνέλευσης των
µετόχων κάθε µιας από τις µετέχουσες στην εξαγορά εταιρείες.

82

83

Στην περίπτωση της εξαγοράς οι µέτοχοι της εξαγοραζόµενης λαµβάνουν χρήµατα ως αντάλλαγµα των µετοχών
που χάνουν. Στην περίπτωση της απορρόφησης εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των µετοχών της, οι
µέτοχοι της απορροφούµενης δεν λαµβάνουν τίποτα, ενώ στις άλλες συγχωνεύσεις, οι µέτοχοι των συγχωνευόµενων
εταιρειών παίρνουν τον αναλογούντα αριθµό µετοχών της νέας ή απορροφούσας εταιρείας.
Με την τελείωση της εξαγοράς, παραδίδουν τις µετοχές τους προς ακύρωση, λαµβάνοντας το συµφωνηµένο
αντίτιµο και λύεται η σχέση τους µε την εξαγοραζόµενη εταιρεία χωρίς να δηµιουργείται καµιά νέα σχέση µε την
εξαγοράζουσα.
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6. Στρατηγικές Συµµαχίες
6.1. Εισαγωγή

Παρόλο που οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις συνεχίζουν να είναι ιδιαίτερα δηµοφιλείς
στρατηγικές κινήσεις ανάπτυξης και εξασφάλισης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, ολοένα και
περισσότερες επιχειρήσεις διεθνώς επιλέγουν να συνάπτουν στρατηγικές συµµαχίες.
Ο παρακάτω πίνακας µας δείχνει τις επενδύσεις που πραγµατοποίησε η Αµερική κατά τη
διετία 1988-1990 µέσω στρατηγικών συµµαχιών και µέσω των υπόλοιπων επιλογών84.

Χώρες

στις

οποίες
κατευθύνθηκαν
οι επενδύσεις
Ευρωπαϊκή
Ένωση
Ασία
Καναδάς
Λατινική
Αµερική
Υπόλοιπη
Ευρώπη
Σύνολο

Εξαγορές

Στρατηγικές
συµµαχίες

Νέες
µονάδες

Σύνολο

παραγωγής

221

63

67

351

31
65

76
5

30
9

137
79

10

14

10

34

27

37

3

67

354

195

119
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Οι στρατηγικές συµµαχίες δεν αποτελούν καινούριο φαινόµενο. Ήδη από το 1000 π.Χ. οι
Φοίνικες έµποροι προχωρούσαν σε κοινές επιχειρήσεις (joint ventures) προκειµένου να µειώσουν
τους κινδύνους από τις εµπορικές δραστηριότητές τους στη Βαλτική, την Αραβία και την Αφρική85.
Πολύ αργότερα - το 1897 -

ο ιδρυτής της General Electric, Thomas Edison εγκαινίασε µια

συνεργασία µε την εταιρία Corning Glass Works, από την οποία προέκυψαν οι ηλεκτρικοί
λαµπτήρες. Ακόµη, η Toshiba ήταν από τις πρώτες εταιρείες οι οποίες αναµείχθηκαν σε
στρατηγικές συµµαχίες ήδη από το 190686. Ωστόσο, η συγκεκριµένη στρατηγική προσέγγισης
γνώρισε θεαµατική ανάπτυξη διεθνώς κατα την τελευταία δεκαπενταετία.
84

James, Harvey S. and Weidenbaum, M. (1993) When Business Cross International Borders – Strategic Alliances and
Their Alternatives. Washington, Center for Strategic and International Studies.
85
Badaracco, Joseph L. Jr. (1991) The knowledge link. How firms compete through strategic alliances. Boston,
Harvard Business School Press.
86
James, Harvey S. and Weidenbaum, M. (1993) When Business Cross International Borders – Strategic Alliances
and Their Alternatives. Washington, Center for Strategic and International Studies, pp.63.
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Αξίζει να αναφερθεί ότι ο όρος «στρατηγική συµµαχία» είναι αρκετά ευρύς και περιλαµβάνει
τις συνεργασίες όχι µόνο µεταξύ επιχειρήσεων, αλλά και συνεργασίες που αναπτύχθηκαν από
νωρίς ανάµεσα σε πανεπιστήµια και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύµατα και ιδιωτικές
επιχειρήσεις, τις συνεργασίες µεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και εργατικών σωµατείων κ.ο.κ.87
Στις ενότητες που ακολουθούν θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε ένα σαφή ορισµό της
στρατηγικής συµµαχίας, για ποιούς λόγους οι επιχειρήσεις συνάπτουν στρατηγικές συµµαχίες, ποιά
στάδια συνήθως ακολουθούνται για τη δηµιουργία τους καθώς και ποιά είναι τα κυριότερα
προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν.

6.2. Ορισµός και ∆ιακρίσεις
Στρατηγική συµµαχία µπορεί να οριστεί µια συµφωνία συνεργασίας µεταξύ δύο ή
περισσότερων επιχειρήσεων, όπου όλα τα µέρη υιοθετούν µια προοπτική αµοιβαίου οφέλους και
συνεισφέρουν τους απαραίτητους πόρους ή/και κεφάλαια για την επιτυχή λειτουργία της.
Μια στρατηγική συµµαχία είναι δυνατόν να αφορά ερευνητικά προγράµµατα, προώθηση
προϊόντων,

δηµιουργία

κοινών

παραγωγικών

εγκαταστάσεων,

υλοποίηση

τεχνολογικών

καινοτοµιών και κατασκευή ηµικατεργασµένων ή τελικών προϊόντων88.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται διάφορα είδη στρατηγικών συµµαχιών καθώς και
αντίστοιχα παραδείγµατα διεθνών επιχειρήσεων που τις έχουν συνάψει89:

Είδη συµµαχιών
∆ιαφηµιστική

Παραδείγµατα
American Express και Toys R Us
συνεργασία (προσπάθεια συνεργασίας πάνω στην

(collaborative advertising)

τηλεοπτική

προώθηση)
Συνεργασία σε προγράµµατα έρευνας Cytel
και
και τεχνολογίας (R&D partnerships)

διαφήµιση
Sumimoto

και

Chemicals

(συµµαχία για την ανάπτυξη νέας γενιάς

βιοτεχνολογικών φαρµάκων)
Συµφωνίες παροχής χρηµατοδοτικών Cigna και United Motor
υπηρεσιών (lease service agreements)

την

(συµφωνία

για

χρηµατοοικονοµικών

Works
παροχή

υπηρεσιών

σε

ξένες εταιρείες και κυβερνήσεις)
87

88

89

Badaracco, Joseph L. Jr. (1991) The knowledge link. How firms compete through strategic alliances. Boston,
Harvard Business School Press, pp. 5.
Παπαδάκης, Ν. Βασίλης (2002) Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής εµπειρία. Αθήνα, Εκδόσεις
Μπένου, σελ. 452.
Παπαδάκης, Ν. Βασίλης (2002) Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής εµπειρία. Αθήνα, Εκδόσεις
Μπένου, σελ. 453.
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Κοινή διανοµή (shared distribution)

Πριν την ουσιαστική εξαγορά της
Nissan από τηRenault, η

Μεταφορά

συνεργαζόταν µε τη Volkswagen
(technology ΙΒΜ και Apple (συµφωνία για την

τεχνολογίας

transfer)

ανάπτυξη

Συνεργασία

µε

Nissan

σκοπό

λειτουργικού

νέας γενιάς
υποβολή Boeing,
General

προσφοράς (co-operative biding)

Lockheed

Dynamics

(συνεργασία

δυναµικότερη

και

για

διεκδίκηση
κατασκευής

συµβολαίου

συστήµατος

τη

µεγάλου
µαχητικών

αεροσκαφών από την κυβέρνηση των
Αµοιβαία

παραγωγή

(cross

manufacturing)

ΗΠΑ)
– Ford και

(σχεδιασµός

και

παραγωγή οµοίων σχετικά αυτοκινήτων
πάνω

Κοινοπραξία

Mazda

πόρων

στις

ίδιες

γραµµές

συναρµολόγησης
(resource Swift Chemical Co., Texasgulf, RTZ και

venturing)

US

Borax

(κοινοπραξία

για

εκµετάλλευση ορυχείων στον Καναδά)
Συνεργασία δηµόσιων και ιδιωτικών Du Pont και National Cancer Institute (η
επιχειρήσεων (government and industry Du Pont εργάστηκε µαζί µε το NCI στην
partnering)

πρώτη φάση της δοκιµής ενός νέου

Εκµετάλλευση

κοινών

φαρµάκου για τον καρκίνο)
θεµελιωδών Cummins
και
Engine

ικανοτήτων ( internal spin-offs)

Toshiba

Corporation (δηµιούργησαν µια νέα
επιχείρηση για την ανάπτυξη και την
προώθηση

Αµοιβαία

χορήγηση

(cross-licensing)

σιλικόνης)
δικαιωµάτων Hoffman –

προϊόντων
La

Roche

νιτρώδους
και

Glaxo

(συµφώνησαν για να εµπορεύεται η
πρώτη το φάρµακο κατά του έλκους,
Zantac, στις ΗΠΑ)
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Υπάρχουν πολλοί τρόποι διάκρισης των στρατηγικών συµµαχιών90 . Ένας από αυτούς τις
διακρίνει σε:


συµπληρωµατικές συµµαχίες ή συµµαχίες τύπου - x ή κάθετες συµµαχίες, στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται οι συµφωνίες συνεργασίας σε συµπληρωµατικές δραστηριότητες. Για
παράδειγµα, µια εταιρεία µπορεί να επικεντρωθεί στο σχεδιασµό ενός προϊόντος ενώ η
άλλη θα αναλάβει την κατασκευή του.



κοινές συµµαχίες ή συµµαχίες τύπου – y ή οριζόντιες συµµαχίες που περιλαµβάνουν
συµφωνίες συνεργασίας στην ίδια δραστηριότητα. Για παράδειγµα κοινή συνεργασία στον
τοµέα έρευνας και τεχνολογίας (R&D venture) ή κοινή συνεργασία παραγωγής.

Ένας άλλος τρόπος διάκρισης των στρατηγικών συµµαχιών χρησιµοποιεί ως κριτήριο τους
λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις συµµετέχουν στη συµµαχία. Για παράδειγµα οι
επιχειρήσεις µπορεί να συνεργάζονται για να αυξήσουν το µερίδιό τους σε µια συγκεκριµένη αγορά
ή για να το προστατέψουν από τους ανταγωνιστές τους ενώ άλλες επιχειρήσεις συνεργάζονται µε
σκοπό να επεκταθούν σε ξένες αγορές.
Μια άλλη διάκριση των στρατηγικών συµµαχιών βασίζεται στο κριτήριο της ιδιοκτησίας.
Σε κάποιες περιπτώσεις οι σύµµαχοι επενδύουν σε µια κοινή προσπάθεια, δηµιουργώντας µια
ξεχωριστή επιχειρηµατική οντότητα, στην οποία κάθε σύµµαχος κατέχει ένα µερίδιο ιδιοκτησίας
(equity alliances). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι κοινές επιχειρήσεις (joint ventures). Σε πολλές
άλλες περιπτώσεις όµως, οι σύµµαχοι στηρίζουν τη συνεργασία τους στις ήδη υπάρχουσες
οργανωτικές δοµές, οι οποίες διατηρούν την ξεχωριστή τους ταυτότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της
κοινής προσπάθειας (non ownership alliances) .

90

Kang, N.-H. and Sakai K. (2000) International Strategic Alliances: Their Role in Industrial Globalisation. STI
Working Papers, 5, OECD, Paris.
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6.3. Κίνητρα σύναψης στρατηγικών συµµαχιών
Οι στρατηγικές συµµαχίες προσφέρουν µια χαµηλού κόστους ευέλικτη στρατηγική επιλογή,
που µπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική
τους θέση. ∆ίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους,
διατηρώντας ταυτόχρονα την ανεξαρτησία τους. Χρησιµοποιώντας τις συµµαχίες ως µέσο
ανάπτυξης, ακόµα και µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις µπορούν να επιτύχουν οικονοµίες
κλίµακας, να ολοκληρώσουν πιο αποτελεσµατικά τα σχέδιά τους, τα οποία µπορεί να απαιτούν
πολλαπλή τεχνική και παραγωγική εµπειρία και τέλος, να προσεγγίσουν πιο άµεσα νέες, άγνωστες
γι’ αυτές γεωγραφικές αγορές. Αναλυτικότερα, τα βασικά κίνητρα δηµιουργίας στρατηγικών
συµµαχιών είναι τα εξής 91 :


Επιµερισµός κινδύνου. Οι επιχειρήσεις προτιµούν να µην επωµίζονται µόνες τους τον
κίνδυνο που συνεπάγεται για παράδειγµα µια µεγάλη επένδυση σε µια νέα αγορά. Το
συγκεκριµένο κίνητρο ενισχύεται από το χαρακτήρα της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, η
οποία διακρίνεται από ραγδαίες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα και αβεβαιότητα. ∆εδοµένων
αυτών των χαρακτηριστικών, είναι πιθανότερο ότι µια συµµαχία θα αντεπεξέλθει πιο
επιτυχηµένα στις προκλήσεις σε σύγκριση µε µια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται
µεµονωµένα. Αυτό συµβαίνει γιατί καθεµία από τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις έχει ως
πρωταρχικό σκοπό την επιτυχία του εγχειρήµατος και η προνοητικότητά τους για την
επιτυχία του εγχειρήµατος, αποτελεί προνοητικότητα για την προστασία των επενδύσεών
τους. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η συµµαχία δύο ή περισσότερων επιχειρηµατικών µονάδων,
µέσω του συνδυασµού των εκτιµήσεων για το επιχειρηµατικό περιβάλλον και τους πιθανούς
κινδύνους που αυτό επιφυλλάσσει, εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη
στρατηγική συµµαχία. Ακόµα και στην περίπτωση που το εγχείρηµα τελικά αποτύχει, το
κόστος της αποτυχίας θα επιµεριστεί σε περισσότερα µέρη.



Επιµερισµός κόστους επένδυσης. Σηµαντικός λόγος σύναψης συµµαχιών αποτελεί η ύπαρξη
χρηµατοδοτικών περιορισµών. Η σύναψη στρατηγικής συµµαχίας επιτρέπει τον επιµερισµό
του κόστους µιας επένδυσης

στα µέρη της συµµαχίας και έτσι καθίσταται δυνατή η

πραγµατοποίησή της. Στην αντίθετη περίπτωση το ύψος των επενδύσεων πολλές φορές
αποτελεί τον κύριο απαγορευτικό λόγο πραγµατοποίησης µιας επένδυσης από µια
µεµονωµένη επιχείρηση. Κατ’ επέκταση, οι στρατηγικές συµµαχίες αποτελούν και ένα
σηµαντικό παράγοντα ενθάρρυνσης της οικονοµικής δραστηριότητας, καθώς πολύ
λιγότερες πρωτοβουλίες θα αναλαµβάνονταν από µεµονωµένες επιχείρησεις δεδοµένων των
χρηµατοδοτικών περιορισµών.

91

Επίτευξη οικονοµιών κλίµακας. Πολλοί κλάδοι έχουν υψηλό σταθερό κόστος και απαιτείται

Modic, S. J. (1988) Strategic Alliances. Industry Week, pp. 46-52.
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η ανάληψη µεγάλων επενδύσεων για να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας (π.χ. µικρότερο
κόστος)


Πρόσβαση σε νέες γεωγραφικές αγορές. Όταν µια επιχείρηση αποφασίσει να εισέλθει σε
µια νέα αγορά, η οποία σύµφωνα και µε το µοντέλο διεθνοποίησης της Upsalla
χαρακτηρίζεται από µεγάλη ψυχική απόσταση (διαφορετική γλώσσα, διαφορετική
κουλτούρα, µεγάλη απόσταση) είναι προτιµότερο κατά την είσοδό της να συµµαχήσει µε
µια επιχείρηση της αγοράς στην οποία στοχεύει. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει ένα δίκτυο
επαφών92 στην εν λόγω αγορά µε προµηθευτές, ανταγωνιστές, κρατικά όργανα,
καταναλωτές που συνολικά συµβάλλουν στην εδραίωσή της και επίσης αποκτά γνώση της
συγκεκριµένης αγοράς, που αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας ή αποτυχίας
κάθε µεγάλης επένδυσης.



Πρόσβαση σε ειδικευµένες τεχνολογίες. Ο αριθµός των στρατηγικών συµµαχιών που
επικεντρώνονται στην έρευνα και την τεχνολογία έχει αυξηθεί σηµαντικά από τις αρχές της
δεκαετίας του ’70. Αν και δεν διατίθενται ακριβή στοιχεία, είναι ενδεικτικό ότι σύµφωνα µε
εκτιµήσεις, µεταξύ 1973 και 1988 οι στρατηγικές συµµαχίες στον τοµέα της έρευνας και της
τεχνολογίας έχουν αυξηθεί 13 φορές93. Ο λόγος είναι ότι στο συγκεκριµένο τοµέα το κόστος
είναι ιδιαίτερα αυξηµένο, µε συνέπεια οι επιχειρήσεις να συνεργάζονται για να επιµεριστεί
το ύψος της επένδυσης. Επιπλέον, µέσω των συµµαχιών οι επιχειρήσεις είναι δυνατόν να
προβαίνουν σε ανταλλαγές τεχνολογίας και συγκεκριµένων πρακτικών (know–how), οι
οποίες παρουσιάζουν συµπληρωµατικότητα. Βέβαια, οι συµµαχίες στον τοµέα της έρευνας
και της τεχνολογίας δεν ενδείκνυνται σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς υπάρχουν λόγοι, για
τους οποίους µια επιχείρηση δεν επιθυµεί να µοιραστεί τη γνώση που έχει αποκτήσει.
Βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τέτοιων συµµαχιών αποτελούν η οικοδόµηση
κλίµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης και σταθερότητας. Επίσης, οι συµµαχίες αυτού του τύπου
δεν ενδείκνυνται στις περιπτώσεις που δεν αναµένεται η δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας.



Αδυναµία εξαγοράς επιχείρησης. Στις περιπτώσεις που σκοπός µιας επιχείρησης είναι η
εξαγορά µιας άλλης επιχείρησης αλλά ισχύουν αντιµονοπωλιακές ρυθµίσεις ή υπάρχει
απροθυµία των ιδιοκτητών να µεταβιβάσουν τις µετοχές είναι προτιµότερη η δηµιουργία
µιας στρατηγικής συµµαχίας94.



Κάλυψη σηµαντικών κενών και ελλείψεων. Στους τοµείς εκείνους που η επιχείρηση δεν έχει
τους απαραίτητους πόρους ή/και το χρόνο να δηµιουργήσει τις δικές της ικανότητες µπορεί
να προχωρήσει σε στρατηγική συµµαχία µε κάποια άλλη επιχείρηση.

92
93

94

Chryssochoides, G. , Millar, C. and Clegg, J. (1997) Internalization strategies. London, Macmillan Press.
James, Harvey S. and Weidenbaum, M. (1993) When Business Cross International Borders – Strategic Alliances
and Their Alternatives. Washington, Center for Strategic and International Studies, pp. 72.
Παπαδάκης, Ν. Βασίλης (2002) Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής εµπειρία. Αθήνα, Εκδόσεις
Μπένου, σελ. 461.
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6.4. Παράγοντες επιτυχίας στρατηγικών συµµαχιών
Ο βαθµός στον οποίο οι επιχειρήσεις που σχηµατίζουν τη στρατηγική συµµαχία θα
ωφεληθούν από αυτή, εξαρτάται από τέσσερις βασικούς παράγοντες95:


Τη στρατηγική πρόθεση των συµµάχων. Για παράδειγµα, οι ιαπωνικές επιχειρήσεις
συνάπτουν συµµαχίες µε σκοπό την επίτευξη παγκόσµιας εµπορικής κυριαρχίας και µε αυτή
τη λογική θεωρούν τις στρατηγικές συνεργασίες ως ένα βήµα στο δρόµο της παγκόσµιας
εξάπλωσης. Αντίθετα, οι δυτικές επιχειρήσεις συχνά συνάπτουν συµµαχίες µε σκοπό την
παραχώρηση της παραγωγικής διαδικασίας στους αποδοτικότερους Ασιάτες παραγωγούς. Η
επιθυµία όµως των δυτικών επιχειρήσεων, να κερδίζουν από την εξοικονόµηση πόρων και
κεφαλαίων παραχωρώντας βασικές λειτουργίες τους σε παλαιότερους ανταγωνιστές τους,
περιόρισε την ικανότητά τους να κερδίσουν πολύτιµες γνώσεις από τους συνεργάτες τους,
αφού τελικά σε πολλές περιπτώσεις τους οδήγησε σε σωρευτική εγκατάλειψη πολύτιµων
δραστηριοτήτων και ικανοτήτων.



Την καταλληλότητα των εισφορών. Η ικανότητα κάθε συνεργαζόµενης επιχείρησης να
κατανοήσει και να ενσωµατώσει τις δεξιότητες του άλλου µέρους, εξαρτάται από τη φύση
των ικανοτήτων και των πόρων που συνεισφέρονται από τις επιχειρήσεις. Έτσι, όπου οι
ικανότητες και οι πόροι είναι υλικοί και άµεσοι, τότε η διαδικασία ενσωµάτωσης είναι
ευκολότερη, σε σύγκριση µε την περίπτωση που αυτά τα στοιχεία είναι περισσότερο άυλα
και αφορούν δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού.



Τη δεκτικότητα κάθε επιχείρησης. Όσο πιο πρόθυµη είναι µια επιχείρηση να ενσωµατώσει
τη γνώση και την εµπειρία που προσφέρουν οι συνεργάτες της, τόσο πιο κερδισµένη είναι η
συµµαχία συνολικά.



Την ύπαρξη αµοιβαίων και µετρήσιµων στόχων προς επίτευξη. ∆ηλαδή, απαιτείται ο
προκαθορισµός δεικτών αποδοτικότητας της συµµαχίας και ο συνεχής προσανατολισµός
της σχέσης συνεργασίας στην κατεύθυνση της εξασφάλισης της µέγιστης δυνατής ωφέλειας.

6.5. Οι συνέργιες στα πλαίσια των στρατηγικών συµµαχιών
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Συχνά αναφέρεται ότι µια από τις βασικές προϋποθέσεις για το σχηµατισµό επιτυχηµένων
στρατηγικών συµµαχιών αποτελεί η συµπληρωµατικότητα των πόρων των συνεργαζόµενων
επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι νεότεροι θεωρητικοί προτείνουν µια διαφορετική, περισσότερο δυναµική
προσέγγιση ως προς τον σχηµατισµό των στρατηγικών συµµαχιών και υποστηρίζουν ότι
σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι η ύπαρξη συνεργιών µεταξύ των συνεργαζόµενων
επιχείρησεων. Ειδικότερα, υπογραµµίζουν ότι µεταξύ εταιρειών που συµµαχούν διαµορφώνονται
δίκτυα γνώσης, τα οποία διακρίνονται είτε σε συµπληρωµατικά (complementary knowledge
networks) είτε σε συνεργικά (synergistic knowledge networks)96.



Συµπληρωµατικά δίκτυα γνώσης.
Κάθε επιχείρηση κατα τη δραστηριότητά της, χρησιµοποιεί και συνδυάζει τις ικανότητές

της, οι οποίες αναπτύσσονται ως αποτέλεσµα κατοχής συγκεκριµένης γνώσης. Η γνώση αυτή
βρίσκεται στη διάθεση των διαφόρων τµηµάτων της επιχείρησης.
Παραδοσιακά, οι στρατηγικές συµµαχίες σχηµατίζονται ως κανάλια µεταφοράς γνώσης από
τη µια επιχείρηση στην άλλη. Υπογραµµίζεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις µεταφέρεται σαφής
γνώση, δηλαδή γνώση η οποία µεταδίδεται χωρίς δυσκολίες µέσα από µοντέλα και παραδείγµατα
που γίνονται εύκολα κατανοητά και µάλιστα µεταδίδεται στα ανώτερα στελέχη της επιχείρησης
όσο χρειάζεται για τη διεκπεραίωση ενός συγκεκριµένου έργου που βρίσκεται στις αρµοδιότητες
της συµµαχίας. Τελικός στόχος είναι η δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας για τις δραστηριότητες
εκείνες που διενεργούνται από τη συµµαχία.



Συνεργικά δίκτυα γνώσης.
Προσεγγίζοντας τη συµµαχία από µια δυναµικότερη συνεργική θεώρηση δίνεται έµφαση όχι

απλά στη µεταφορά της γνώσης, αλλά στις ενδοεπιχειρησιακές ικανότητες αφενός και στις
διεπιχειρησιακές αλληλεπιδράσεις αφετέρου, ώστε αυτές να οδηγήσουν στην δηµιουργία νέας
γνώσης. Σηµειώνεται ότι στις συνέργειες µεταφέρεται γνώση, η οποία συχνά δε µεταδίδεται
εύκολα, γίνεται όµως κατανοητή µέσα από τη στενή συνεργασία των επιχειρήσεων που
συµµετέχουν σε µια στρατηγική συµµαχία, µέσα από χαλαρές δοµές σε όλα τα επίπεδα της
ιεραρχίας και στο σύνολο της δραστηριότητας της συµµαχίας. Τελικός στόχος είναι οι συνέργιες να
αποτελέσουν αφορµή για καινοτοµίες και βελτίωση των πρακτικών, τις οποίες θα υιοθετήσουν οι
συµµαχίες αλλά και οι επιµέρους εταιρείες που συµµετέχουν στη συµµαχία.

Ωστόσο, τα δίκτυα γνώσης χαρακτηρίζονται από έντονη αβεβαιότητα και κινδύνους καθώς
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καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο για τα στελέχη να καταλήξουν σχετικά µε τις ικανότητες που θα
µοιραστούν µε άλλες επιχειρήσεις στα πλαίσια µιας συµµαχίας, τον τρόπο που θα µοιραστούν τη
γνώση που έχουν αποκτήσει κ.λ.π. Ο σηµαντικότερος κίνδυνος και παράλληλα ο µεγαλύτερος
φόβος των στελεχών ως αποτέλεσµα των παραχωρήσεων που αναφέρθηκαν, είναι η απώλεια του
ελέγχου και η επικράτηση της συνεργαζόµενης επιχείρησης στη συµµαχία. Ιδιαίτερα στα συνεργικά
δίκτυα γνώσης όπου απαιτείται στενότερη συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων, οι παραπάνω
κίνδυνοι

γίνονται εντονότεροι µε αποτέλεσµα να αναδεικνύεται η ανάγκη των στελεχών για

αυστηρότερες µεθόδους διοίκησης, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν τη διατήρηση του ελέγχου.
Όµως όπως ήδη σηµειώθηκε, η αυστηρή µέθοδος διοίκησης αποτελεί εµπόδιο για την ανάπτυξη
των συνεργιών και την προαγωγή γνώσης.

6.6. Στάδια δηµιουργίας στρατηγικών συµµαχιών
Ακαδηµαϊκές µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί την τελευταία δεκαετία, προτείνουν η
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διαδικασία σύστασης στρατηγικών συµµαχιών να ακολουθεί κάποια συγκεκριµένα στάδια97. Τα
στάδια αυτά είναι τα εξής:


Ανάπτυξη στρατηγικής. Στο αρχικό αυτό στάδιο η επιχείρηση πρέπει να προσδιορίσει
σαφείς στρατηγικούς στόχους. ∆ηλαδή, πρέπει να εκτιµήσει την παρούσα και την
προσδοκώµενη στο µέλλον θέση της σε σχέση µε τους ανταγωνιστές, να αναλογιστεί τον
κύκλο ζωής του κλάδου και τη δυναµική του εξωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος και
να προχωρήσει στη διαµόρφωση µιας στρατηγικής λογικής στη κατεύθυνση των
συµµαχιών. Στη συνέχεια, πρέπει να υπολογίσει την αναµενόµενη αξία που επιθυµεί να
αποκοµίσει π.χ. µέσα από την αύξηση των πωλήσεων, τη µείωση του κόστους και την
απόκτηση οργανωτικής ευελιξίας, καθώς και το βαθµό κινδύνου που εύλογα θα προκύψει
µέσα από τις δραστηριότητες της συµµαχίας.



Αξιολόγηση συνεργατών. Σ’ αυτό το στάδιο η επιχείρηση, αφού συλλέξει στοιχεία για
πιθανούς συνεργάτες, προχωρά στην επεξεργασία τους, προκειµένου να εντοπίσει τα
δυνατά και αδύνατα σηµεία τους. Έτσι, µε βάση τη µορφή της προσδοκώµενης συµµαχίας,
η επιχείρηση αναζητά συµµάχους µε τους οποίους έχει ένα αξιόλογο βαθµό οργανωσιακής
συµβατότητας, προκειµένου το εγχείρηµα να στεφθεί µε επιτυχία. Με τον όρο οργανωσιακή
συµβατότητα εννοούµε παράγοντες όπως το µέγεθος, ο τρόπος και η ταχύτητα λήψης
αποφάσεων, η διαδικασία επίλυσης προβληµάτων, η συµµετρία γνώσεων, οι διοικητικές
πρακτικές, και τέλος, η πολιτισµική κατανόηση.
Αφού διευκρινιστούν τα κίνητρα συνεργασίας των άλλων επιχειρήσεων, πρέπει να
αναζητηθούν πιθανές παρούσες και µελλοντικές διαφορές και να κριθεί η εφικτότητα της
επίτευξης σύγκλισης. Τρόποι που έχουν εφαρµοστεί για την εξοµάλυνση αυτών των
διαφορών είναι οι ακόλουθοι:



o

κοινή διοίκηση

o

«µεταγλώττιση» επιχειρησιακών και οργανωτικών πρακτικών

o

ανάπτυξη συµβατών και κατανοητών διοικητικών συστηµάτων και

o

πραγµατοποίηση έργων (projects) από κοινού

∆ιαπραγµατεύσεις και σύναψη συµφωνίας. Το στάδιο των διαπραγµατεύσεων θεωρείται το
σηµαντικότερο, αφού οδηγεί στη σύναψη συµφωνιών που διέπουν τη λειτουργία της
συµµαχίας. Οι βασικές παράµετροι που τίθενται προς διαπραγµάτευση από τα
ενδιαφερόµενα µέρη είναι:
o τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µερών
o ο καθορισµός ρεαλιστικών και βιώσιµων στόχων
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o η αποσαφήνιση της εισφοράς πόρων στη συµµαχία και
o οι συνθήκες περάτωσης της συµµαχίας και η θέσπιση ποινών για αποφυγή
ενδεχόµενων προβληµάτων στο µέλλον.
Ο ρόλος των διαπραγµατεύσεων συνίσταται στη διευκρίνιση των στόχων και των κανόνων
λειτουργίας της συµµαχίας, καθώς και των συνεισφορών και των αναµενόµενων ωφελειών κάθε
επιχείρησης. Επιπλέον, καθορίζονται µέσα από µια διαδικασία κοινής πρόβλεψης, βασικά
χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα (π.χ. προεξοφλητικό επιτόκιο, συναλλαγµατικές ισοτιµίες),
κατανέµονται τα φορολογικά βάρη και εξετάζεται η ύπαρξη επιχειρησιακών παραγόντων των
διαπραγµατευόµενων µερών, που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε λειτουργικές συνέργειες
(synergies).
Κρίσιµο στοιχείο στο στάδιο των διαπραγµατεύσεων, όχι µόνο για τη σύναψη της
συµφωνίας, αλλά και για την οµαλή εξέλιξη της στρατηγικής συµµαχίας, είναι η έντονη συµµετοχή
και η πλήρης δέσµευση της ανώτατης διοίκησης όλων των εµπλεκόµενων µερών, µέσα σε ένα
κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Μόνο κατ' αυτόν τον τρόπο τίθενται οι σωστές βάσεις για το
ξεκίνηµα της συνεργασίας.


Λειτουργία της συµµαχίας. Αυτό το στάδιο επισφραγίζει και ολοκληρώνει τη δηµιουργία
της συµµαχίας προσδιορίζοντας τις τελευταίες βασικές παραµέτρους, όπως τη σύνδεση των
πόρων µε τις προτεραιότητες, την εξισορρόπηση µακροχρόνιων και βραχυπρόθεσµων
αποτελεσµάτων και τον τρόπο µέτρησης και αµοιβής της απόδοσης των συµµάχων.
Επιπλέον, µέσα στα πλαίσια της διαρκούς επανεξέτασης της σωστής λειτουργίας της

συµµαχίας, επιβάλλεται η αναθεώρηση ορισµένων παραµέτρων της συµµαχίας και ο
επαναπροσδιορισµός των στόχων της συµµαχίας, στη βάση των αλλαγών στο ευρύτερο
επιχειρησιακό περιβάλλον. Αυτό πραγµατοποιείται προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα
αποπροσανατολισµού και κόπωσης, τα οποία λογικά εµφανίζονται µε το πέρασµα του χρόνου και
που µπορούν να οδηγήσουν σε κρίση ή ακόµα και στη λήξη της συνεργασίας.

6.7. ∆ιάλυση των στρατηγικών συµµαχιών
Παρόλο που οι στρατηγικές συµµαχίες αποτελούν αποτελεσµατικές επιχειρηµατικές
σχέσεις, δεν θα πρέπει να παραβλέψουµε το µεγάλο ποσοστό αποτυχίας τέτοιων εγχειρηµάτων.
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Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν 7 στις 10 συµµαχίες αποτυγχάνουν98.
Οι λόγοι για τους οποίους µια στρατηγική συµµαχία µπορεί να διαλυθεί είναι οι ακόλουθοι:


Η συµµαχία δεν είναι επιτυχής. Αυτό σηµαίνει ότι δεν εξελίχθηκε όπως επιθυµούσαν τα
µέρη και έτσι δεν πέτυχε το στόχο για τον οποίο δηµιουργήθηκε. Για παράδειγµα, στις
συµµαχίες µεταξύ φαρµακοβιοµηχανιών προκύπτουν συχνά παραγωγικά προβλήµατα, όπως
µεγαλύτερος του προβλεπόµενου χρόνος ανάπτυξης του προϊόντος ή προβλήµατα στην
έγκριση του φαρµάκου, τα οποία οδηγούν συχνά στη διάλυση των συµµαχιών.



Ύπαρξη διαφορών µεταξύ των συµµάχων σε τοµείς όπως το στυλ διοίκησης, η
επιχειρησιακή κουλτούρα και η ασυµφωνία σε επιµέρους σκοπούς. Χαρακτηριστική είναι η
περίπτωση της συµµαχίας µεταξύ της AT&T και της Olivetti, η οποία τερµατίστηκε λόγω
διαφορετικών στυλ διοίκησης καθώς και λόγω ελλείµατος στον τοµέα της επικοινωνίας99.



Ρήξη της συµφωνίας, η οποία συµβαίνει όταν ανακύπτουν προβλήµατα στη λειτουργία της
στρατηγικής συµµαχίας. Συχνός λόγος ρήξης είναι η επίκληση ότι κάποιος ή κάποιοι εταίροι
δεν πραγµατοποιούν όσα είχαν συµφωνηθεί.



Η συµµαχία δεν εξυπηρετεί πλέον τους σκοπούς ενός από τους εταίρους. Πολλές φορές,
αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον ή στο εσωτερικό µιας επιχείρησης την οδηγούν στην
αναθεώρηση των στρατηγικών της προτεραιοτήτων. Συνέπεια αυτού µπορεί να είναι η
απόσυρση της υποστήριξης προς κάποιες συµµαχίες που είχε συνάψει παλαιότερα.



Ο εταίρος αναγκάζεται να εξέλθει της συµµαχίας λόγω χρηµατοοικονοµικών δυσκολιών. Σ’
αυτή την περίπτωση, προβλήµατα που αφορούν στην οικονοµική κατάσταση της
επιχείρησης επιδρούν αρνητικά στο στρατηγικό προσανατολισµό της, σε τέτοιο βαθµό ώστε
να καθίσταται αδύνατη η συνέχιση συµµαχιών, που απαιτούν µεγάλες ταµειακές εκροές.



Η στρατηγική συµµαχία επετέλεσε το σκοπό της. Επιτυχείς συµµαχίες συνήθως λήγουν
όταν πραγµατοποιούνται οι στόχοι όλων των µερών, όπως για παράδειγµα εκείνη µεταξύ
των µεγάλων φαρµακοβιοµηχανιών, Sandoz και Sankyo, από την Ευρώπη και την Ιαπωνία
αντίστοιχα. Αυτές, αφού πέτυχαν το βασικό σκοπό τους (η Sandoz εδραιώνοντας µια
ανεξάρτητη επιχείρηση στην Ιαπωνία και η Sankyo πετυχαίνοντας να προωθήσει σειρά
κορυφαίων φαρµάκων της Sandoz στην ιαπωνική αγορά), διέλυσαν το 1990 τη συµµαχία.



Έλλειψη σεβασµού και εµπιστοσύνης µεταξύ των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων. Οι
επιχειρήσεις µπορεί να αποφασίσουν να εισέλθουν σε µια στρατηγική συµµαχία
εντοπίζοντας τους επιµέρους τοµείς στους οποίους θα συνεργαστούν, παράλληλα όµως οι
ίδιες επιχειρήσεις µπορεί να παραµένουν ανταγωνιστές σε άλλους κλάδους της αγοράς. Σε
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αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο η σχέση που οικοδοµείται να χαρακτηρίζεται από
σεβασµό και εµπιστοσύνη και οι επιχειρήσεις να παραµένουν προσηλωµένες στον τελικό
στόχο της συνεργασίας. Η διεθνής εµπειρία προσφέρει χαρακτηριστικά παραδείγµατα
αποτυχίας συµµαχιών, ακριβώς λόγω έλλειψης των παραπάνω στοιχείων.

Ένα από αυτά, αφορά την περίπτωση στρατηγικής συµµαχίας ανάµεσα στην IBM και την
εταιρεία Apple Computers. Οι δύο αυτές εταιρείες αποφάσισαν να συνεργαστούν το 1992 µέσω
µιας κοινής επιχείρησης της Taligent για να αντιπαρατεθούν στην κυριαρχία της Intel και της
Microsoft, έχοντας ως αρχικό στόχο την έρευνα και ανάπτυξη λογισµικού. Όµως, παρά τις
προσπάθειες των δύο συνεργαζόµενων εταιρειών να µεταφέρουν το κλίµα της σύµπνοιας στην
συµµαχία τους, παρουσιαζόταν ένα βασικό πρόβληµα: Τόσο η Apple όσο και η IBM είχαν η µία
εναντίον της άλλης εκκρεµείς δικαστικές αγωγές που αφορούσαν ζητήµατα πατέντας και κλοπής
τεχνογνωσίας.100 Καθίσταται σαφές, ότι στα πλαίσια ενός τέτοιου κλίµατος µε την απουσία του
σεβασµού και της εµπιστοσύνης, η συνεργασία ήταν ιδιαίτερα δυσχερής. Πράγµατι, αυτό
επιβεβαιώθηκε µετά και την επικράτηση των Windows, οδηγώντας τη συµµαχία σε διάλυση.
Τελικά, η τεχνολογία της Taligent παραχωρήθηκε στην IBM, ενώ η Apple θα συνέχιζε να κατέχει
δικαιώµατα χρήσης της τεχνολογίας.

Οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να διαλυθεί µια συµµαχία είναι γενικά οι ακόλουθοι:


προγραµµατισµένη / µη προγραµµατισµένη, ανάλογα µε το αν έχει οριστεί εξ αρχής όριο
διάρκειας στη συµµαχία (π.χ. µε το πέρασµα συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος ή µε την
εκπλήρωση δεδοµένου σκοπού) ή είναι αποτέλεσµα προβληµάτων που ανέκυψαν κατά τη
διάρκεια της ζωής της συµµαχίας.



φιλική / µη φιλική, ανάλογα µε το κλίµα που επικρατεί κατά τις διαπραγµατεύσεις
διαχωρισµού των στοιχείων της συµµαχίας. Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι
διαπραγµατεύσεις συγκλίνουν προς κάποιους διακανονισµούς, ενώ αντίθετα σε άλλες
περιπτώσεις, η όλη διαδικασία οδηγείται αρχικά στο δικαστήριο για να καταλήξει τελικά σε
διαιτησία.



αµφότεροι συµφωνούν / το ένα µέρος αρνείται τη διάλυση, σ’ αυτή την περίπτωση τα
δεδοµένα είναι περίπλοκα, γιατί όταν το ένα µέλος αρνείται να συµφωνήσει στη διάλυση
της συµµαχίας, τότε αυτή µπορεί να επιµηκυνθεί µε αποτέλεσµα να δεσµεύει το µέλος που
επιθυµεί την έξοδο απο τη συµµαχία.
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Ύστερα από τη διάλυση της συµµαχίας οι πιθανές καταλήξεις είναι οι ακόλουθες:


Λήξη µε εξαγορά ή συγχώνευση. Στην περίπτωση αυτή, είτε το ένα µέλος εξαγοράζει το
µερίδιο του άλλου µέλους, είτε αµφότεροι οι εταίροι πωλούν το µερίδιό τους σε κάποια
άλλη εταιρεία.



Λήξη µε διάλυση. Η κατάληξη αυτή συνηθίζεται κυρίως στις διεθνείς συµµαχίες.



Λήξη µε ανανέωση του περιεχοµένου της συµµαχίας. Σύµφωνα µε αυτή την επιλογή,
προωθείται ένας επαναπροσανατολισµός της συµµαχίας, συνήθως µε πιο χαλαρούς όρους
συµµετοχής και µε λιγότερο µεγαλεπήβολα σχέδια.

Αξίζει να τονισθεί ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, οι διάφορες πλευρές να έχουν καθορίσει
από το στάδιο των διαπραγµατεύσεων βασικά ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τη συµµαχία και
τις σχέσεις µεταξύ των εταίρων. Μόνο έτσι µειώνεται η πιθανότητα να µετατραπεί η συµµαχία σε
παγίδα για τα µέλη της. Από νοµικής πλευράς, τέτοια ζητήµατα αφορούν στον προσδιορισµό των
συνθηκών και της διαδικασίας διάλυσης, στη διάθεση των κεφαλαίων και τον επιµερισµό των
υποχρεώσεων της συµµαχίας µετά τη διάλυση, καθώς και στην προστασία πνευµατικών και άλλων
δικαιωµάτων που τα µέλη συνεισέφεραν στη συµµαχία. Από διοικητικής άποψης, τα βασικά
στοιχεία που οφείλουν οι εταίροι να έχουν καθορίσει είναι ο τρόπος παρακολούθησης της πορείας
της συµµαχίας και το µέλλον του ανθρώπινου δυναµικού που εργαζόταν σ’ αυτή.
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6.8. Οι στρατηγικές συµµαχίες στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα οι στρατηγικές συµµαχίες δεν έχουν αναπτυχθεί στον αντίστοιχο βαθµό των
άλλων ανεπτυγµένων χωρών. Οι βασικοί λόγοι είναι οι εξής101:


Η οικογενειακή δοµή και κουλτούρα των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτή εκτιµάται ότι είναι
µεταξύ των πιο σηµαντικών ανασταλτικών παραγόντων δηµιουργίας στρατηγικών
συµµαχιών. Συχνά, η οικογενειακή δοµή και κουλτούρα σχετίζεται µε την έλλειψη
επαγγελµατικού µάνατζµεντ και την ελλιπή εφαρµογή των σύγχρονων διοικητικών
µεθόδων. Αυτό συνήθως έχει ως συνέπεια τη µείωση της αξιοπιστίας της επιχείρησης ως
ικανού εταίρου. Έτσι διεθνείς επιχειρήσεις που θα είχαν ενδιαφέρον για να συνάψουν µια
στρατηγική συµµαχία µε µια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση, συχνά προτιµούν τη λύση
της εξαγοράς, αφού µε αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται καλύτερη επικοινωνία και
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, µέσα από τη µεταφορά αντίστοιχης διοικητικής πείρας
και τεχνολογίας. Επίσης, οι ίδιες οι οικογενειακές ελληνικές επιχειρήσεις, είναι συχνά
απρόθυµες να χάσουν µέρος του ελέγχου και να µοιραστούν την όποια τεχνογνωσία τους µε
άλλους εταίρους.



Η έλλειψη πολλών αµιγώς ελληνικών επιχειρήσεων µε διεθνή προσανατολισµό και
φιλοδοξίες.



Οι ιδιοµορφίες κάποιων κλάδων όπου µέχρι πρόσφατα υπήρχαν είτε κρατικά µονοπώλια
είτε ολιγοπώλια.



Η µικρή σε µέγεθος εσωτερική αγορά καθώς και τα οικονοµικά µεγέθη των περισσότερων
κλάδων, τα οποία δεν είναι επαρκή για να προσελκύσουν τις µεγάλες επιχειρήσεις του
εξωτερικού.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα επιτυχηµένης στρατηγικής στην Ελλάδα αντλούµε από την

εταιρεία ∆ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., η οποία προχώρησε σε µια σειρά συµµαχιών προκειµένου
να εκπληρώσει τους στόχους της. Κάποιες από αυτές τις συνεργασίες ευοδώθηκαν ενώ άλλες στην
πορεία διαλύθηκαν. Αρχικά, συνεργάστηκε µε το γαλλικό όµιλο τροφίµων DANONE
εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό µια πηγή υγιούς χρηµατοδότησης για την προώθηση των
µεγάλων επενδυτικών σχεδίων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, µέσα από τη
στρατηγική αυτή συµµαχία, η ∆ΕΛΤΑ προσδοκούσε να κερδίσει πολύτιµη γνώση στους τοµείς της
τεχνολογίας τροφίµων και υποδοµής υποστήριξης, η οποία της ήταν απαραίτητη για την εισαγωγή
νέων προϊόντων στην αγορά. Ακόµα, η ∆ΕΛΤΑ προσδοκούσε να ωφεληθεί στις δικές της εξαγωγές
γιαουρτιού, από την πρόσβαση που θα είχε στο διεθνές δίκτυο διανοµής της DANONE. Από την
πλευρά της η DANONE απόκτησε πρόσβαση στο δίκτυο της ∆ΕΛΤΑ στην Ελλάδα για προϊόντα
101

Παπαδάκης, Ν. Βασίλης (2002) Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής εµπειρία. Αθήνα, Εκδόσεις
Μπένου, σελ. 475.
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που δεν µπορούσε πριν να διακινήσει επιτυχώς µέσω άλλων συνεργασιών. Επιπλέον,
εκµεταλλεύτηκε τη γνώση της ∆ΕΛΤΑ για τον βαλκανικό χώρο. Ωστόσο, η συµµαχία αυτή
διαλύθηκε το 2005, λόγω ελλείµατος επικοινωνίας, µια και τα σενάρια που ακολούθησαν τη
διάλυση της συµµαχίας έκαναν λόγο για ιδιότυπη οµηρεία της ∆ΕΛΤΑ από την DANONE102.
Στον τοµέα των τυροκοµικών προϊόντων, η ∆ΕΛΤΑ είχε συνάψει από το 2000 στρατηγική
συµµαχία µε την ARLA FOODS εταιρεία που δραστηριοποιείται στη ∆ανία. Ωστόσο, η συνεργασία
αυτή δεν καρποφόρησε οδηγώντας στη λύση της συµµαχίας και στην απόφαση της ∆ΕΛΤΑ να
επικεντρωθεί αποκλειστικά στην παραγωγή ελληνικών τυροκοµικών προϊόντων103.
Μια άλλη σηµαντική συµµαχία που σύναψε η ∆ΕΛΤΑ είναι µε την εταιρεία GOODY’S. Οι
διοικήσεις των δύο εταιρειών πίστεψαν ότι µπορούσαν να συνδυάσουν την τεχνογνωσία της
∆ΕΛΤΑ στη βιοµηχανική παραγωγή και στη διανοµή φρέσκων και κατεψυγµένων προϊόντων µε την
τεχνογνωσία της GOODY’S στην παρασκευή έτοιµων φαγητών και στη διαχείριση δικτύου
λιανικής, για τη δηµιουργία νέων τοµέων επιχειρηµατικής δράσης. Επίσης, καθώς η GOODY’S
επιθυµούσε µια ευρωπαϊκή παρουσία και δραστηριοποίηση, το δίκτυο της ∆ΕΛΤΑ αποτελούσε
πρόσφορο έδαφος για την επέκτασή της σε άλλες περιοχές.
Το καλοκαίρι του 2001 η ∆ΕΛΤΑ εξαγόρασε την GOODY’S επιβεβαιώνοντας µια από τις
βασικές παρατηρήσεις της εµπειρικής έρευνας σε θέµατα συµµαχιών: Πολλές από τις πλέον
επιτυχηµένες και πολλά υποσχόµενες συµµαχίες συχνά καταλήγουν σε εξαγορά της µικρότερης
επιχείρησης από τη µεγαλύτερη104.

6.9. Σύγκριση Στρατηγικών συµµαχιών µε άλλες µορφές στρατηγικών επιλογών105
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Συγχωνεύσεις και

Χρόνος

Κίνδυνος

Οργάνωση

Στρατηγικές

εξαγορές
∆εν
υπάρχει

Συµµαχίες
δυνατότητα Ευρείς
και

µακροχρόνιοι

υπαναχώρησης
στρατηγικοί στόχοι
Ο αγοραστής αναλαµβάνει όλους τους
Αµοιβαία,
εκτεταµένη
και
κινδύνους αφού επωµίζεται και τα
µακροχρόνια
ανάληψη
καλά και τα άσχηµα χαρακτηριστικά
επιχειρηµατικού κινδύνου
της απορροφώµενης επιχείρησης
Η επιχείρηση – αγοραστής συνήθως
διενεργεί αρκετές, δύσκολες κινήσεις
αναδιοργάνωσης µέσα σε σύντοµο

Νέα τυπική οργάνωση

χρονικό διάστηµα
Νέα ηγεσία προκύπτει ύστερα από την Υπάρχει αµοιβαία ηγεσία και οι
Ηγεσία

αναδιοργάνωση.

Συχνά

υπάρχουν αποφάσεις λαµβάνονται µέσα από

προβλήµατα ηγεσίας.
καθορισµένες διαδικασίες.
Απαιτούνται πολύπλοκες συναλλαγές - Απαιτείται ευελιξία
για

ανάληψη

του

στην

µετοχικού ανταλλαγή πόρων και κεφαλαίων

κεφαλαίου και των χρεών και υπάρχει -Χρησιµοποιούνται καινοτοµικές
∆οµή

κίνδυνος νοµικών εµπλοκών.

διαδικασίες προσέγγισης
-

συµφωνίας

Χρειάζονται

προσαρµογές

εξ’

διαρκείς
αιτίας

της

ρευστότητας των οικονοµικών και
νοµικών βάσεων της συµµαχίας.
Ο σχηµατισµός στρατηγικών συµµαχιών προέκυψε ως λύση στην ανάγκη για

την

αντιµετώπιση του διεθνούς ανταγωνισµού σε συνθήκες παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. Ωστόσο,
είναι πιθανό οι συµµαχίες να οδηγήσουν σε αντίθετα αποτελέσµατα, έτσι ώστε η συνεργασία
µεταξύ των επιχειρήσεων να καταλήξει σε ένταση του ανταγωνισµού.
Αυτό συµβαίνει καθώς οι µικρότερες εταιρείες συνήθως και σπανιότερα οι κυρίαρχες
επιχείρησεις ενός κλάδου, µέσω των στρατηγικών συµµαχιών συνδυάζουν τις ικανότητές τους και
συχνά καταλήγουν στο σχηµατισµό µιας νέας ικανότερης οικονοµικής µονάδας. Όµως, οι εταιρείες
που συµµετέχουν σε µια στρατηγική συµµαχία τείνουν να εναρµονίζουν τις πρακτικές τους µε
αποτέλεσµα να καταλήγουµε σε οµάδες επιχειρήσεων, οι οποίες παρουσιάζουν σηµαντικές
οµοιότητες στην οικονοµική τους συµπεριφορά. Το σύνολο αυτών των στοιχείων, δηλαδή οι
ισχυρότερες

οµάδες

ανταγωνιστών,

µικρότερα

χάσµατα

στον

ανταγωνισµό,

µικρότερη

διαφοροποίηση µεταξύ των ανταγωνιστών, οδηγούν τελικά στην ένταση του ανταγωνισµού.
Αυτό όµως όσον αφορά στον εξωτερικό ανταγωνισµό, δηλαδή των ανταγωνισµό µεταξύ
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των συµµαχιών. ∆ιότι ο ανταγωνισµός µεταξύ των µελών της ίδιας συµµαχίας µειώνεται,
εκπληρώνεται δηλαδή ο βασικός στόχος του σχηµατισµού µιας στρατηγικής συµµαχίας106.
Κλείνοντας κρίνεται απαραίτητο να τονίσουµε πως εάν για τις ΗΠΑ, µετά την έκρηξη
συγχωνεύσεων της τελευταίας 5ετίας, ίσως υποχωρήσει το φαινόµενο και περάσουµε στο αµέσως
επόµενο βήµα, εκείνο της διάσπασης και της επίλεκτης ανασύνταξης των επιχειρήσεων και των
οµίλων, στην Ευρώπη εκτιµάται ότι υπάρχουν ακόµη πολλά περιθώρια για συγχωνεύσεις, εξαγορές,
στρατηγικές συµµαχίες και συνεργίες. Αναµένεται λοιπόν αύξηση των παραπάνω και πρόκειται να
µας απασχολήσουν, τουλάχιστον στον Ευρωπαϊκό χώρο για πολλά χρόνια ακόµη.

106

Gomes – Casseres, B. (1997) The Alliance Revolution - The new shape of business rivalry. Cambridge, Harvard
University Press, pp. 175.
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6.10. Γιατί συµφέρουν περισσότερο οι στρατηγικές συµµαχίες107
Aντικειµενικά δύσκολη είναι η επιλογή για την πλειονότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων
που επιθυµούν να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους και να πειραµατιστούν µε νέα προϊόντα και
υπηρεσίες στην προσπάθειά τους να αντιµετωπίσουν τον συνεχώς αυξανόµενο ανταγωνισµό. Oι
εξαγορές και οι συγχωνεύσεις συνιστούν τα τελευταία έτη µία λύση στην οποία καταλήγουν ολοένα
και περισσότεροι οργανισµοί προκειµένου να επιτύχουν τους επιχειρηµατικούς τους στόχους·
ωστόσο, και στις περιπτώσεις αυτές δεν λείπουν οι «επιπλοκές» που καταλήγουν σε επιχειρηµατικά
«διαζύγια» µε σηµαντικές αρνητικές συνέπειες για τους εµπλεκόµενους οργανισµούς. Yπάρχει
όµως µια ακόµη επιλογή για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους.
Oι στρατηγικές συµµαχίες και η σηµασία τους στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο
περιβάλλον αποτελούν αντικείµενο διεξοδικής µελέτης. Για ποιο λόγο οι εταιρείες επιλέγουν να
συνάψουν αυτού του είδους τις σχέσεις µε άλλους οργανισµούς και γιατί αυτές οι σχέσεις αυτές
είναι µερικές φορές προτιµότερες συγκριτικά µε τις συγχωνεύσεις ή τις εξαγορές; Kι ακόµη, πόσο
χρήσιµη είναι για τις ελληνικές επιχειρήσεις αυτού του είδους η πρακτική;
Όπως και αν εξετάσει κανείς το ζήτηµα, το ποσοστό αποτυχίας τόσο των συγχωνεύσεων και
των εξαγορών όσο και των στρατηγικών συµµαχιών είναι εξίσου µεγάλο. Ως εκ τούτου, πολλές
φορές η επιλογή σύναψης στρατηγικών συµµαχιών είναι περισσότερο συµφέρουσα αφού αφήνει
περιθώρια αλλαγής πλεύσης και στις δύο πλευρές. Tο βέβαιο είναι ότι οι συµµαχίες αφήνουν
µεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας και δεν εµπλέκουν ζητήµατα πολιτικής ευαισθησίας. Το ρίσκο
στον σύγχρονο επιχειρηµατικό στίβο είναι αναπόφευκτο στοιχείο της επιτυχίας. Eιδικότερα στην
περίπτωση που κάποια εταιρεία επιθυµεί να εισαχθεί σε µια ξένη αγορά µε σηµαντικές πολιτιστικές
διαφοροποιήσεις η συµµαχία µε µία άλλη της δίνει τη δυνατότητα να παρακάµψει όλα τα πιθανά
προβλήµατα που θα συναντούσε µόνη.
Kατά µία έννοια οι στρατηγικές συµµαχίες αποτελούν τη λύση απέναντι στα προβλήµατα
που ενδεχοµένως δηµιουργεί η παγκοσµιοποίηση. H έλλειψη τοπικών γνώσεων, καθώς και των
ιδιοµορφιών που µια καινούργια αγορά έχει, δηµιουργεί συχνά προβλήµατα, τα οποία
αντιµετωπίζονται µέσω των συµµαχιών· αυτές µε τη σειρά τους επιτρέπουν τον χειρισµό τους αλλά
και την αξιοποίηση πόρων και τεχνογνωσίας. O τοπικός «σύµµαχος» αποτελεί πηγή γνώσεων. Στην
ουσία, πρόκειται για µια ενδιάµεση λύση µεταξύ του απόλυτου ελέγχου που η εξαγορά συνεπάγεται
και την απόλυτη αποξένωση στην αντίθετη περίπτωση.
Ποιοι είναι όµως οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ικανότητα µιας επιχείρησης
να συνάψει µε επιτυχία τέτοιου είδους σχέσεις µε κάποιον άλλο οργανισµό; H δοµή, η εξέλιξη των
µάνατζερ και οι ρυθµοί της εταιρείας αποτελούν τις βασικές παραµέτρους οι οποίες καθορίζουν
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κατά πόσο η εταιρεία είναι σε θέση να χειριστεί µια συµµαχία και να έχει τα επιθυµητά
αποτελέσµατα. Eάν µια επιχείρηση δεν έχει καταφέρει να θέσει σε τάξη τις εσωτερικές της
λειτουργίες, να διαµοιράσει ρόλους και να υιοθετήσει το κατάλληλο για αυτήν µοντέλο ανάπτυξης,
τότε αυτό θα είναι διπλά δύσκολο στο πλαίσιο µιας συµµαχίας.
Aπό την πλευρά τους, οι µάνατζερ καλούνται να σηκώσουν το βάρος που οι σχέσεις αυτές
συνεπάγονται. ∆ιπλωµατία, ευελιξία, διαπραγµατευτική δύναµη, ενίσχυση των συναινετικών
δυνάµεων είναι µερικά από τα στοιχεία που πρέπει να διαθέτει όποιος αναλαµβάνει να χειριστεί µια
στρατηγική συµµαχία. Eίναι στην ουσία σαν να εξυπηρετεί τα συµφέροντα διαφορετικών πλευρών,
εποµένως καλείται να διατηρεί ισορροπίες και να µαθαίνει να αποδίδει την απαιτούµενη αξία εκεί
που κάθε φορά αντιστοιχεί.
∆εν είναι βέβαιο πάντως ότι δύο εταιρείες που συµµαχούν εν πρώτοις, θα καταλήξουν στη
συνέχεια να συγχωνευθούν. Ωστόσο η σύναψη στρατηγικής συµµαχίας αποτελεί την ενδεδειγµένη
τακτική, κυριότερα όταν µια εταιρεία επιδιώκει να δραστηριοποιηθεί σε µια ξένη αγορά· στην
περίπτωση αυτή έχει τη δυνατότητα να πάρει µια πρώτη γεύση προτού «ριχτεί στην µάχη» ενώ την
ίδια στιγµή, η συµµαχία της επιτρέπει να επεκταθεί γρηγορότερα µοιραζόµενη επιπλέον το ρίσκο
που το εγχείρηµα αυτό συνεπάγεται. Tο χειρότερο που µπορεί να συµβεί πάντως σε µια τέτοια
περίπτωση είναι να δηµιουργηθεί σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ των δύο συµµάχων και ως εκ
τούτου η συµµαχία να διαλυθεί, επισηµαίνουν αναλυτές της αγοράς.
Eν κατακλείδι, είναι σηµαντικό να αποσαφηνισθεί ο σύγχρονος χαρακτήρας των
συµµαχιών, συγκριτικά µε το παρελθόν. Παλαιότερα, οι συµµαχίες αφορούσαν σε τοµείς που
εµπορεύονταν κοινά καταναλωτικά προϊόντα, ενώ σήµερα µιλάµε για περισσότερο περίπλοκες
καταστάσεις και πιο συγκεχυµένους τοµείς, όπου η τεχνολογία παίζει σπουδαίο ρόλο και συχνά οι
ανταγωνιστές συνεργάζονται µέσα από δίκτυα που στο παρελθόν δεν θα φανταζόταν κανείς εφικτά.
Eπιπλέον, η διάρθρωση των συµφωνιών είναι πολύ περισσότερο περίπλοκη και αυτό συµβαίνει σε
όλων των ειδών τις βιοµηχανίες.

7. Joint Venture
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7.1. Γενικά στοιχεία
Οι εταιρίες συνεχώς προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και πηγές
παραγωγικών συντελεστών, να χρηµατοδοτήσουν τεχνολογία, να χρησιµοποιήσουν καλύτερα τα
περιουσιακά τους στοιχεία και να έχουν µεγαλύτερα κέρδη. Συνήθως χρησιµοποιούν τρεις
µεθόδους για να πετύχουν αυτούς τους στόχους:
•

Εσωτερικά αναπτυσσόµενα περιουσιακά στοιχεία και εταιρικές ικανότητες

•

Απόκτηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων και ικανοτήτων

•

Συµφωνία µε άλλες εταιρίες για συνδυασµό φυσικών και ανθρώπινων πόρων

Το τελευταίο γίνεται γνωστό ως στρατηγική συµµαχία ή joint venture. Τα joint ventures
περιλαµβάνουν τη δηµιουργία µιας τρίτης νοµικής οντότητας, ενώ οι στρατηγικές συµµαχίες όχι
απαραίτητα. Τα εγχώρια και διεθνή joint ventures χρησιµοποιούνται ευρέως από τη δεκαετία του
΄80. Μια έρευνα των David Ernst και Joel Bleeke της Mc Kinsey&Company έδειξαν ότι τα joint
ventures µεταξύ εταιριών από τις Ηνωµένες Πολιτείες και το εξωτερικό αυξάνονται κατά 27%
ετησίως από το 1985. Κάποιοι πιστεύουν ότι οι συµµαχίες είναι περισσότερο άστατες παρά
ουσιαστικές. Άλλοι πιστεύουν ότι οι συµµαχίες είναι εκ φύσεως αρνητικές και ότι καταλήγουν σε
µειωµένο ανταγωνισµό και τελικά σε υψηλότερες τιµές για τους καταναλωτές.108

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80

109

τα joint ventures αποτέλεσαν σηµαντικό µέρος του

περιεχοµένου της οργανωσιακής και διοικητικής θεωρίας. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιβιώσουν
σε ένα περιβάλλον αυξανόµενης ταχύτητας, πληθώρας επιλογών και ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον
πίεσης προς την παγκοσµιοποίηση. Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν σε µελέτες για το πώς οι
οργανωσιακές µορφές προσαρµόστηκαν στις νέες συνθήκες της επιχειρηµατικής ζωής. Τα joint
ventures περιλαµβάνουν συνεργασία µε ταυτόχρονη δηµιουργία µιας νέας ανεξάρτητης οντότητας.

Τα joint ventures έχει αποδειχτεί ότι είναι µια ιδανική µορφή συνεργασίας110 σε πληθώρα
περιπτώσεων. Σε κάποιες χώρες και µάλιστα για µεγάλες χρονικές περιόδους τα joint ventures ήταν
η µόνη µορφή µε την οποία µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν η εξωτερική επένδυση και η
108

109
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ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Σε άλλες περιπτώσεις αποτελούν µέσα διαµοιρασµού του
κινδύνου µε άλλες εταιρίες όπως π.χ στην ανάπτυξη νέων υλικών. Επίσης έχουν δώσει τη
δυνατότητα στις εταιρίες να επωφεληθούν από πλεονεκτήµατα µεγέθους και οικονοµιών κλίµακας
όπως π.χ στις αγορές, την παραγωγή και τις πωλήσεις και παρέχουν έναν τρόπο προσέγγισης και
συνεργασίας ειδικών από διαφορετικές εταιρίες που συνδυάζουν τις γνώσεις και τις ικανότητες
τους.

Μια κοινοπραξία είναι ένωση των δύο ή περισσότερες ατόµων ή επιχειρήσεων που
συνδυάζουν και συγκεντρώνουν:
•

την αντίστοιχη πείρα,

•

τους οικονοµικούς πόρους,

•

τις δεξιότητες, την εµπειρία, και

•

τη γνώση τους στην προώθηση ενός ιδιαίτερου επιχειρηµατικού σχεδίου.

Οι κοινοπραξίες δηµιουργούνται γενικά για µια µεµονωµένη δραστηριότητα ή για ένα
πρόγραµµα και µπορούν να έχουν µια περιορισµένη χρονική έκταση. Οι συµφωνίες κοινοπραξίας
διαµορφώνονται από µεµονωµένα άτοµα, από επιχειρήσεις ή από µεγάλες εταιρίες. Οι συνεισφορές
στις κοινοπραξίες µπορούν να είναι χρηµατικής µορφής (κεφάλαιο), παροχής υπηρεσιών,
προσφορά παγίων περιουσιακών στοιχείων (εξοπλισµός) και πνευµατικής ιδιοκτησίας (λογισµικό,
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας), ή ένας συνδυασµός όλων των παραπάνω. Τα συµβαλλόµενα µέρη
συµφωνούν να δηµιουργήσουν µια νέα οντότητα για τη λειτουργία της οποίας θα µοιράζονται:
•

τα εισοδήµατα,

•

τις δαπάνες και

•

τον έλεγχο της επιχείρησης.

Το Joint venture µπορεί να διαµορφωθεί είτε µόνο για ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα είτε
για µια συνεχιζόµενη επιχειρησιακή σχέση111 , όπως το Joint venture της Sony Ericsson, σε
αντίθεση µε µια στρατηγική συµµαχία, στην οποία δεν υπάρχει το περί δικαίου αίσθηµα από τους
111
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συµµετέχοντες, ενώ παράλληλα είναι µια λιγότερο “άκαµπτη” συµφωνία.
Τα joint ventures µπορούν να πάρουν διάφορες µορφές. Οι µικρές επιχειρήσεις µπορούν να
ενωθούν για να αντιµετωπίσουν τους κολοσσούς του βιοµηχανικού τους κλάδου. Οι µεγάλες
επιχειρήσεις µπορούν να διαµορφώσουν συµµαχίες µε τις καλύτερες και πιο ευέλικτες µικρές
επιχειρήσεις. Με τη σειρά τους οι µικρές επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να δηµιουργήσουν
στρατηγικές συµµαχίες µε µεγάλες επιχειρήσεις µε απώτερο σκοπό την γεωγραφική τους
διεύρυνση. Σύµφωνα µε το Commonwealth Alliance Program (CAP), οι επιχειρήσεις προσδοκούν
στρατηγικές συµµαχίες για να θεωρήσουν το 25% της συνολικής τους προσόδου µέχρι το 2005, ένα
σύνολο 40 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων. Καµία µικρή επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα σήµερα
να αγνοήσει τις ανταµοιβές ενός joint venture.
Οι συµφωνίες αυτές µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών ή των εταιριών για έναν ιδιαίτερο
σκοπό ή µια επιχείρηση µπορούν να σχηµατιστούν άτυπα, όπως µε µια χειραψία και µια συµφωνία
µεταξύ δύο µερών, ενώ άλλες συµφωνίες µπορούν να είναι εξαιρετικά σύνθετες, όπως για
παράδειγµα το joint venture σηµαντικών εταιριών hardware της Αµερικής για να αναπτύξουν νέα
µικροτσίπ.
Ένα joint venture είναι µια συµβατική επιχείρηση µεταξύ δύο ή περισσότερων
συµβαλλόµενων µερών. Είναι παρόµοιο µε µια επιχειρησιακή συνεργασία, έχοντας µια βασική
διαφορά: µια συνεργασία περιλαµβάνει γενικά µια τρέχουσα, µακροπρόθεσµη επιχειρησιακή
σχέση, ενώ µια joint venture είναι βασισµένη σε µια ενιαία επιχειρησιακή συναλλαγή.
Ο όρος Joint Venture αναφέρεται γενικά στο σκοπό της δηµιουργούµενης οντότητας και όχι
µόνο σε έναν τύπο της. Εποµένως, ένα joint venture µπορεί να είναι µια εταιρία περιορισµένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), µια συνεργασία ή οποιαδήποτε άλλη νοµική δοµή, ανάλογα µε διάφορα κριτήρια,
όπως για παράδειγµα οι φορολογικές υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις περί αστικού αδικήµατος.
Συνεπώς το Joint Venture είναι µια νοµική οργάνωση που λαµβάνει τη µορφή µιας
βραχυπρόθεσµης συνεργασίας, στην οποία τα πρόσωπα αναλαµβάνουν από κοινού µια συναλλαγή
για το αµοιβαίο κέρδος. Γενικά, κάθε πρόσωπο συµβάλλει και στα κέρδη και στους κινδύνους του
µεριδίου που διαθέτει. Όπως µια οποιαδήποτε συνεργασία, έτσι και τα Joint Ventures µπορούν να
περιλάβουν οποιοδήποτε τύπο επιχειρησιακής συναλλαγής, ενώ τα εµπλεκόµενα πρόσωπα µπορούν
να είναι άτοµα, οµάδες ατόµων, επιχειρήσεις, ή µεγάλες εταιρίες.
Τα joint ventures έχουν γίνει δηµοφιλή σαν µια µορφή συµφωνίας συνεργασίας όχι µόνο
µεταξύ εταίρων (partners) από διαφορετικές χώρες, αλλά και µεταξύ εταιριών του ίδιου κλάδου.
Αντί να κάνουν συγχώνευση, κάποιες επιχειρήσεις προσπαθούν να αυξήσουν την επιρροή της
επιχείρησης τους µέσω joint ventures µε ανταγωνιστές. Επειδή οι συµφωνίες αυτές µειώνουν τον
ανταγωνισµό στις περιοχές όπου οι πλευρές συµφωνούν να συνεργαστούν, µπορούν να θέσουν την
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ίδια απειλή στους κανόνες της αγοράς που θέτουν και τα µονοπώλια.112 Αφορούν µια µορφή
συνεργασίας που αποτελεί το ενδιάµεσο των παραδοσιακών µηχανισµών οικονοµικού συντονισµού
που είναι η αγορά και η ιεραρχία. Προσφέρουν έναν τρόπο συνένωσης των δυνάµεων διαφόρων
εταιριών χωρίς τα µειονεκτήµατα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών. Αυτό σηµαίνει ότι η
εταιρία µπορεί να εµπλέκεται σε συµφωνίες συνεργασίας σε διαφορετικές περιοχές της αγοράς και
µε διαφορετικούς εταίρους την ίδια χρονική στιγµή, προσφέροντας διαφορετικές δυνάµεις σε κάθε
συµµαχία, ανάλογα µε τις ανάγκες.
Τα joint ventures τυπικά αντιµετωπίζουν έναν αριθµό προκλήσεων. Αυτά περιλαµβάνουν το
συνδυασµό των διαφορετικών τεχνολογιών των εταίρων, το συνδυασµό της γνώσης της αγοράς του
ενός µε την τεχνική ειδίκευση του άλλου, την πώληση των προϊόντων ενός από τους εταίρους σε
µια άγνωστη αγορά, την από κοινού χρήση των παραγωγικών συντελεστών, την από κοινού έρευνα
και ανάπτυξη, τον καθορισµό κοινών στόχων και την εγγύηση προµηθειών στους εταίρους.
Βέβαια η δηµιουργία ενός joint venture δε λύνει µόνο τα προβλήµατα αλλά µπορεί να
δηµιουργήσει άλλα. Η ηλικία ενός joint venture είναι ενδεικτική της πορείας του. Όσο παλιότερο
είναι ένα joint venture, τόσο µεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα να διαλυθεί.
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7.2. Ορισµοί
Έχουν ειπωθεί διάφορα για το Joint Venture από ποικίλες επιστηµονικές οργανώσεις και
οργανισµούς. Οι επικρατέστεροι ορισµοί είναι οι ακόλουθοι:

Investopedia:
Η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων ατόµων ή επιχειρήσεων, κάθε ένα από τα οποία
συµφωνεί να µοιραστεί το κέρδος, τη ζηµιά αλλά και τον έλεγχο. Όλα αυτά συµβαίνουν στο όνοµα
µιας συγκεκριµένης επιχείρησης. Τα JVs φορολογούνται χαρακτηριστικά ως συνεργασία.

Barron’ s:
Η επιχειρησιακή δοµή που διαµορφώνεται από δύο ή περισσότερα συµβαλλόµενα µέρη για
έναν συγκεκριµένο σκοπό. Τα joint ventures είναι παρόµοια µε τις συνεργασίες, αλλά περιορίζονται
συνήθως σε ένα ή δύο προγράµµατα. Στον κλάδο παροχής οικονοµικών υπηρεσιών, τα joint
ventures έχουν υιοθετηθεί ευρέως για το µάρκετινγκ των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Πριν από
την οικονοµική νοµοθεσία εκσυγχρονισµού που θεσπίστηκε το 1999, οι τράπεζες διαµόρφωσαν
συχνά τα joint ventures µε τις ασφαλιστικές εταιρείες στα ετήσια επιδόµατα αγοράς και την
ασφάλιση στους πελάτες των τραπεζών.

Joint venture είναι µια µορφή συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ δυο ή περισσότερων
ανεξάρτητων εταιριών που οδηγεί στη δηµιουργία µιας νέας, τρίτης επιχειρηµατικής οντότητας,
οργανωσιακά ξεχωριστής από τους εταίρους (Pfeffer και Nowak 1976, Harrigan 1986). Άρα τα δυο
βασικά στοιχεία του είναι η συνεργασία και η αυτονοµία. Η µορφή συνεργασίας προκύπτει από το
γεγονός ότι οι εταίροι δουλεύουν µαζί για να δηµιουργήσουν µια νέα οντότητα, την οποία συνήθως
διοικούν µαζί. Παρόλα αυτά, η νέα µονάδα είναι αυτόνοµη επειδή είναι νοµικά και οργανωσιακά
ανεξάρτητη και αποκοµµένη από τους εταίρους. Το εµφανές παράδοξο συνεργασίας - αυτονοµίας
λύνεται αν σκεφτούµε ότι οι µητρικές εταιρίες βρίσκονται συχνά σε ανταγωνισµό (ίδιου κλάδου)
και µεταφέρουν το στοιχείο της συνεργασίας στην ανεξάρτητη µονάδα. ∆εν πρέπει όµως να
θεωρούµε ότι το joint venture βρίσκεται σε αποµόνωση. Πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας τη
συνολική δοµή των σχέσεων µεταξύ του joint venture και των µητρικών εταιριών. Οι σχέσεις
µεταξύ των εταίρων δεν έχουν πάντα τη µορφή συνεργασίας. Συχνά συµβαίνει να είναι συνεργάτες
σε κάποιους τοµείς και ανταγωνιστές σε άλλους. Επίσης, ενώ η νέα οντότητα είναι ανεξάρτητη,
υπόκειται κάποιες φορές στο στρατηγικό και οικονοµικό έλεγχο των εταίρων. Το γεγονός αυτό
οδηγεί σε διαµάχες όσον αφορά τους στόχους και συνεχείς διαφωνίες για τον έλεγχο και την
αυτονοµία.
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Πιο συγκεκριµένα, ένα διεθνές Joint Venture είναι µια ξεχωριστή επιχείρηση ή µια
συµφωνία που δηµιουργείται σαν συµµαχία µεταξύ δύο ή περισσότερων οργανισµών – γονέων
(parents organizations), που εργάζονται σε διαφορετικές χώρες προκειµένου να σχεδιάσουν και να
διευθύνουν το Joint Venture.
Οι εταιρίες συνήθως µπαίνουν σε τέτοιες συµφωνίες όταν ένα σχέδιο είναι πολύ µεγάλο για
να διοικηθεί από µια µόνο επιχείρηση. Τα joint ventures συνήθως εµφανίζονται στις κατασκευές,
τις ασφάλειες, την κτηµατική περιουσία και τις βιοµηχανίες πετρελαίου, αν και κάθε οµάδα
εταιριών σε κάθε βιοµηχανία µπορεί να συνδυάσει δυνάµεις και να δηµιουργήσει ένα joint venture.
Τα µέλη του joint venture συχνά φέρνουν µοναδικούς παραγωγικούς συντελεστές στο
εγχείρηµα όπως τεχνικές δεξιότητες, κεφάλαιο, ικανό προσωπικό ή πηγές απαραίτητων υλικών.
Συχνά δηµιουργούνται για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος όπως π.χ στην αµυντική βιοµηχανία.
Το joint venture τυπικά θα συνεχιστεί για το χρονικό διάστηµα που θα χρειαστεί ώστε να
ολοκληρωθεί το σχέδιο του. Ωστόσο, κάποια joint ventures έχουν δηµιουργηθεί ώστε να
λειτουργούν ανεξάρτητα από τις επιχειρηµατικές λειτουργίες των µελών τους. Παράδειγµα αυτού
είναι η εταιρία Cal-Tex που είναι joint venture µεταξύ της Chevron και της Texaco. ∆ηµιουργήθηκε
για να παρέχει υπηρεσίες εξερεύνησης πετρελαίου σε επιλεγµένες ξένες αγορές.113
Στον τραπεζικό τοµέα, τα νέα εγχειρήµατα υιοθετούν µια περισσότερο προσανατολισµένη
προς τα κέρδη προοπτική και έτσι διαµορφώνουν περισσότερο joint ventures παρά προσωρινούς
συνεταιρισµούς (consortiums). Οι τράπεζες συνεχίζουν να κάνουν τέτοιες συµµαχίες. Νέες
τεχνολογίες που προκύπτουν από τη διαδικτυακή επανάσταση εισάγονται διαρκώς. Λίγες όµως από
αυτές µπορούν να γίνουν εµπορικά βιώσιµες, εκτός κι αν οι παίκτες συµφωνήσουν σε τεχνικά
χαρακτηριστικά και πρωτόκολλα επικοινωνίας.
Η πιστωτική κάρτα βρίσκεται παντού επειδή οι τράπεζες συνεργάστηκαν. Το ίδιο ισχύει και
για τα ΑΤΜ στις αρχές της δεκαετίας του ΄80. η νέα τάση µεταξύ των τραπεζικών κοινοπραξιών
ευνοεί τα µικρότερα διοικητικά συµβούλια καθώς αυτά προωθούν πιο αποτελεσµατική λήψη
αποφάσεων.
Όπως συµβαίνει µε τα τεχνολογικά εγχειρήµατα αυτές τις µέρες, η συγκέντρωση των
σωστών στοιχείων δεν µπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχία. Το ενδιαφέρον στοιχείο για το µέλλον
τέτοιων εγχειρηµάτων είναι ότι αν και µπορεί να λειτουργούν µε το σωστό µοντέλο, δεν είναι
σίγουρο ότι κάποια από αυτά µπορεί να καταλήξουν να είναι η νέα Visa. Βρίσκονται όλα σε
επισφαλή θέση.114
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7.3. Λόγοι δηµιουργίας joint venture

Τα joint ventures δεν γίνονται στην τύχη. Είναι αποτέλεσµα της απόφασης των εταιριών. Η
δοµή τους αποτελεί πάντα αποτέλεσµα διοικητικών αποφάσεων, πολύ περισσότερο από ότι στις
περιπτώσεις συµβολαιακών µορφών συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων.
Η δηµιουργία joint ventures τυπικά περιλαµβάνει µερικά στάδια. Οι πλευρές θα πρέπει να
αναπτύξουν

συµφωνία

ανταλλαγής

πληροφοριών

που

καθορίζει

τι

τεχνολογικές

και

επιχειρηµατικές πληροφορίες θα γίνουν αντικείµενο ανταλλαγής. Η συµφωνία θα πρέπει να
ρυθµίζει και την επιστροφή πληροφοριών όταν η σχέση τερµατίζεται, καθώς επίσης και ότι οι
γνωστοποιήσεις θα υπόκεινται στις ανάγκες εµπιστευτικότητας. Έπειτα οι εταίροι θα πρέπει να
κάνουν ένα προσύµφωνο κατανόησης που καθορίζει τις προσδοκίες των πλευρών. Τέλος, οι
πλευρές θα πρέπει να καταλήξουν σε µια joint venture συµφωνία που επιδέχεται αλλαγές λόγω
απρόβλεπτων γεγονότων.115 ΄Εχουµε ήδη αναφέρει λόγους που προωθούν τη συνεργασία και είναι:
η διεθνοποίηση, το άνοιγµα σε νέες οικονοµικές περιοχές και η ανάγκη διαφοροποίησης του
κινδύνου. Οι στόχοι και τα κίνητρα που οδηγούν στη δηµιουργία joint ventures είναι τα ακόλουθα:

1. Εσωτερικοί λόγοι
•

Μείωση κόστους και κινδύνων.

•

Εξασφάλιση παραγωγικών συντελεστών που δεν µπορούν να αποκτηθούν µέσω αγοράς.

•

Βελτίωση πρόσβασης σε χρηµατοοικονοµικές πηγές.

•

Οφέλη από οικονοµίες κλίµακας και πλεονεκτήµατα µεγέθους.

•

Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και πελάτες.

•

Πρόσβαση σε καινοτόµες διοικητικές πρακτικές.

•

Ενθάρρυνση επιχειρηµατικών εργαζοµένων.

2. Ανταγωνιστικοί λόγοι
•

Επηρεασµός δοµικής εξέλιξης της βιοµηχανίας.

•

Pre-empting ανταγωνιστές.

•

Αµυντική απάντηση στα θολωµένα βιοµηχανικά σύνορα και στην παγκοσµιοποίηση.

•

∆ηµιουργία δυνατότερων ανταγωνιστικών µονάδων.

3. Στρατηγικοί στόχοι
•

∆ηµιουργία και εκµετάλλευση συνεργιών.
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•

Μεταφορά τεχνολογίας και δεξιοτήτων.

•

∆ιαφοροποίηση

Η δηµιουργία joint venture είναι συνήθως το αποτέλεσµα πολλών διαφορετικών κινήτρων
που σηµαίνει ότι και οι προσδοκίες είναι πολύπλοκες. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους
για τους οποίους πρέπει η διοίκηση του joint venture να ξεκαθαρίσει τους στόχους της.
Είναι σίγουρα υπέροχο να δουλεύει κανείς ως ανεξάρτητος επαγγελµατίας αλλά κάποιες
φορές υπάρχει η αρνητική πλευρά της ανεξαρτησίας. Με τη δηµιουργία µεσοανεξάρτητων σχέσεων
µπορεί κανείς να κάνει πράγµατα που θα ήταν αδύνατο να κατορθώσει µόνος του. Θα πρέπει να
προσεγγίσει κάποιον που έχει πολύτιµες υπηρεσίες και να βρει τρόπους να τις εκθέτει στις δικές
του επαφές. Αν µπορεί κάποιος να δηµιουργήσει επιτυχία προωθώντας την επιτυχία κάποιου άλλου
θα έχει πολλά πλεονεκτήµατα. Με τον τρόπο αυτό θα µπορέσει να σχηµατίσει joint venture. Από το
σηµείο αυτό µπορεί να αναπτύξει σχέσεις µε άλλους ιδιοκτήτες µε τους οποίους µπορεί να κάνει
µεγαλύτερα joint ventures, όπως η από κοινού ανάπτυξη ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας και η
προσφορά του στην αγορά. Όταν κάποιος κάνει joint venture δηµιουργεί συνέργιες µάρκετινγκ
όπου οι ιδέες, οι ευκαιρίες και τα χρήµατα έρχονται όλα µαζί.116
Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι οι σηµαντικότεροι λόγοι είναι η εισαγωγή σε νέες
αγορές, η µείωση του κόστους παραγωγής και η ανάπτυξη και διάδοση νέων τεχνολογιών γρήγορα.
Επίσης η επιτάχυνση εισαγωγής προϊόντος και το ξεπέρασµα νοµικών και εµπορικών περιορισµών.
Σε αυτή την περίοδο της ανεπτυγµένης τεχνολογίας και των διεθνών αγορών η εφαρµογή
στρατηγικών γρήγορα είναι απαραίτητη. Η δηµιουργία joint ventures είναι συχνά η πιο γρήγορη και
πιο αποτελεσµατική µέθοδος επίτευξης στόχων. Οι εταιρίες θα πρέπει να είναι σίγουρες ότι ο
στόχος της συµµαχίας είναι συµβατός µε την υπάρχουσα επιχείρηση τους έτσι ώστε η εξειδίκευση
τους να µπορεί να µεταφερθεί στη συµµαχία. Οι εταιρίες συχνά µπαίνουν σε συµµαχία από τύχη
παρά από σύνδεσµο µε τους γενικούς τους στόχους. Αυτός ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος όταν µια
επιχείρηση έχει πλεόνασµα µετρητών-ταµείου. Πρόσφατα η Mercedes Benz και η Toyota Motor
Corporation επένδυαν τα πλεονασµατικά τους διαθέσιµα σε φαινοµενικά ασυσχέτιστες
επιχειρήσεις, µε την Benz να αντιµετωπίζει ήδη δυσκολίες σαν αποτέλεσµα.
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Εισαγωγή σε νέα αγορά:

Συχνά, όταν µια επιχείρηση έχει ένα επιτυχηµένο προϊόν ή υπηρεσία, έχει την επιθυµία να
το εισάγει σε νέα αγορά. Όµως µπορεί η ίδια να αναγνωρίζει την έλλειψη των απαραίτητων
γνώσεων µάρκετινγκ, καθώς µπορεί να µην καταλαβαίνει πλήρως τις ανάγκες των πελατών, να µη
γνωρίζει πως θα προωθήσει το προϊόν ή την υπηρεσία αποτελεσµατικά ή να µην καταλαβαίνει ή
αδυνατεί να έχει πρόσβαση στα κατάλληλα κανάλια διανοµής. Αντί να προσπαθεί να αναπτύξει
αυτή τη γνώση εσωτερικά µπορεί να αναγνωρίσει έναν άλλο οργανισµό που κατέχει αυτές τις
επιθυµητές ικανότητες µάρκετινγκ. Οι συµµαχίες µπορεί να είναι ιδιαίτερα βοηθητικές όταν µια
επιχείρηση εισέρχεται σε µια ξένη αγορά για πρώτη φορά εξαιτίας των εκτενών διαφορών
κουλτούρας.

Μείωση του κόστους παραγωγής:

Τα joint ventures επιτρέπουν στις εταιρίες να συγκεντρώνουν κεφάλαια ή υπάρχουσες
εγκαταστάσεις για να κερδίσουν από τις οικονοµίες κλίµακας ή να αυξήσουν τη χρήση των
εγκαταστάσεων, µειώνοντας το κόστος παραγωγής. 117

7.4. Τύποι joint venture

 Joint venture τεχνολογίας - αγοράς: Συνδυασµός της γνώσης αγοράς του ενός εταίρου µε το
know-how του προϊόντος του άλλου.
 Joint venture συµπληρωµατικών τεχνολογιών: Οι εταίροι συνδυάζουν τις τεχνολογίες τους
για να διαφοροποιήσουν τα υπάρχοντα χαρτοφυλάκια προϊόντων – αγοράς.
 Joint venture πωλήσεων: Ο παραγωγός και ένας τοπικός εταίρος συνεργάζονται σε µια
συµφωνία που είναι µίξη ανεξάρτητης εκπροσώπησης και ίδιου κλάδου.
 Συγκεντρωτικά joint ventures: Ανταγωνιστές εταίροι συνεργάζονται για να δηµιουργήσουν
µεγαλύτερες και πιο οικονοµικές µονάδες.
 Joint venture έρευνας και ανάπτυξης: Έχουν στόχο τη δηµιουργία συνεργιών µέσω κοινής
χρήσης ευκολιών έρευνας, εκµετάλλευσης ευκαιριών ειδίκευσης και τυποποίησης,
συνδυασµού know-how και διαµοιρασµού κινδύνων.
117
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 Joint venture προµηθειών: Ανταγωνιστές µε παρόµοιες ανάγκες για συντελεστές παραγωγής
συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν προµήθειες, να µειώσουν τα κόστη προµηθειών ή να
αποτρέψουν την είσοδο νέων ανταγωνιστών.

Οι βασικές διαφορές τους βρίσκονται στις σχέσεις µεταξύ των εταίρων και στη στρατηγική
επικέντρωση του joint venture. Το κάθε ένα είδος έχει διαφορετικές απαιτήσεις ως προς τη
διοίκηση του.

Μια άλλη κατηγοριοποίηση είναι η ακόλουθη:



Συµβατικό joint venture: Οι όροι, οι υποχρεώσεις, και τα στοιχεία του παθητικού των
συµβαλλόµενων µερών εκτίθενται σε µια γραπτή συµφωνία που υπογράφεται από αµφότερα
τα συµβαλλόµενα µέρη.



Μη συµβατικό joint venture: ∆εν υπάρχει καµία γραπτή συµφωνία, αλλά το Joint Venture
κάνει επιχειρήσεις µε ένα επιλεγµένο όνοµα, ενώ η συµπεριφορά των συµβαλλόµενων µερών
και του νόµου καθιερώνει την ευθύνη και τις υποχρεώσεις των venturers στους τρίτους που
πλαισιώνουν επιχειρήσεις µε το Joint Venture.



Εταιρικό joint venture: Οι υποχρεώσεις, οι όροι και τα στοιχεία του παθητικού εκτίθενται
επίσης σε µια γραπτή συµφωνία, εντούτοις, αυτή η συµφωνία είναι ένα πιο εκτενές έγγραφο
δεδοµένου ότι έχει µεγαλύτερη ισχύ και σηµασία για το Joint Venture, επειδή το Joint
Venture θα ενσωµατωθεί και θα γίνει ένα ξεχωριστό νοµικό πρόσωπο.



Joint venture συνεργασίας: Οι συνεργάτες είτε διαµορφώνουν µια γενική είτε περιορισµένης
ευθύνης συνεργασία και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των venturers υπόκεινται σε µια
συµφωνία συνεργασίας. Η µορφή συνεργασίας του Joint Venture χρησιµοποιείται πρωτίστως
για τις επιχειρήσεις τύπων ακίνητων περιουσιών, και γενικά δεν χρησιµοποιείται για µια
επιχειρησιακή δραστηριότητα που αφορά είτε την έρευνα είτε την ανάπτυξη προϊόντων.

7.5. Σχέση των εταίρων 118
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Αν οι εταίροι βρίσκονται σε οριζόντια σχέση, αν δηλαδή είναι ανταγωνιστές έξω από την
περιοχή της συνεργασίας, δηµιουργούνται προβλήµατα όπως: Ποιος από τους εταίρους θα έχει τη
µεγαλύτερη επιρροή στη στρατηγική του joint venture; Ποιος θα πάρει µεγαλύτερο µέρος των
κερδών από τα αποτελέσµατα του joint venture; Ποιος εταίρος νιώθει ότι δίνει περισσότερα από
αυτά που στο τέλος κερδίζει; Αν οι εταίροι βρίσκονται σε κάθετη σχέση, δηλαδή αν η σχέση τους
είναι αυτή του προµηθευτή - πελάτη, υπάρχουν ερωτήσεις όπως: Πόσο δεµένοι είναι οι εταίροι από
το joint venture; Αν υπάρχουν υποχρεώσεις προµηθειών και αγορών ποιος από τους εταίρους
µπορεί να ασκήσει περισσότερη δύναµη και επιρροή και ποιος βασίζεται περισσότερο στο joint
venture;
Αν οι εταίροι έχουν ουδέτερη σχέση,

προέρχονται δηλαδή από διαφορετικές

επιχειρηµατικές περιοχές, ένα από τα πρώτα ερωτήµατα που θα πρέπει να απαντηθούν είναι ποιος
είναι ο στρατηγικός προσανατολισµός του joint venture. Για παράδειγµα, αν ένα joint venture
λειτουργεί σε µια περιοχή που επηρεάζει ελάχιστα τα στρατηγικά συµφέροντα των εταίρων, θα έχει
κατά κανόνα µεγαλύτερη αυτονοµία από την περίπτωση που το joint venture είναι υπεύθυνο για
την πώληση των προϊόντων ενός εταίρου σε µια συγκεκριµένη αγορά. Αυτός ο στρατηγικός
προσανατολισµός είναι µια βασική έννοια από την ανάπτυξη του Business Plan για τη νέα
οντότητα, µέσα από τη δηµιουργία σχέσεων και αλληλεπιδράσεων, ως και σε θέµατα πολιτικής
ανθρώπινου δυναµικού και συνεργατικής κουλτούρας (culture).
Οι εταίροι παίρνουν αποφάσεις για τη δοµή (structure) του joint venture και για θέµατα
στελέχωσης. Το περιβάλλον µπορεί να αλλάζει και αυτό ίσως δηµιουργήσει προβλήµατα όσον
αφορά τους στόχους που έχουν θέσει οι εταίροι. Ο στόχος της σχέσης µεταξύ των εταίρων είναι
συνήθως εύκολο να δηµιουργηθεί. Θεωρητικά έχουν ίσα δικαιώµατα και µπορούν εξίσου να
επηρεάσουν τη µορφή του joint venture. Παρόλα αυτά, αν οι εταίροι διαφέρουν σε µέγεθος ή
σηµαντικότητα, µπορεί να οδηγηθούν σε διαφορετικά και άνισα επίπεδα επιρροής.
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7.6. Το joint venture ως στρατηγική ανάπτυξης και εισόδου σε ξένη αγορά
Συχνά τα joint ventures θεωρούνται ως η δεύτερη (ή έστω η τρίτη) καλύτερη επιλογή για
είσοδο σε ξένες αγορές 119 . Πράγµατι, όπως θα δούµε παρακάτω, υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα
που προκύπτουν στο σχεδιασµό, στη διαπραγµάτευση και τη διοίκηση των διεθνών joint ventures
που συχνά οδηγούν σε υψηλά ποσοστά αποτυχίας.

Παρά τις όποιες δυσκολίες, υπάρχουν σηµαντικά στρατηγικά και ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα που δηµιουργούνται µέσω επιτυχηµένων συµφωνιών joint ventures και µια τέτοια
συνεργασία µπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή σε ορισµένες περιπτώσεις. Σύµφωνα µε τον
Connolly (1984), τα περιουσιακά στοιχεία πολυεθνικών εταιριών σε αναπτυγµένες χώρες
(κεφάλαιο, ξένο συνάλλαγµα, τεχνολογία, management κτλ.) και σε αναπτυσσόµενες χώρες
(χαµηλότερα κόστη, µεγαλύτερη εξοικείωση µε τις τοπικές αγορές κτλ.) αλληλοσυµπληρώνονται
και ο συνδυασµός αυτών των περιουσιακών στοιχείων σε ένα joint venture οδηγεί σε αµοιβαία
οφέλη. Ο Contractor (1984) υποστήριξε ότι η απώλεια ελέγχου και το µοίρασµα των κερδών που
συµβαίνει στα joint ventures αντισταθµίζεται και µε το παραπάνω από την πραγµατογνωµοσύνη
και την κεφαλαιακή συνεισφορά του τοπικού συνέταιρου, τη γρηγορότερη είσοδο στην αγορά και
τη µείωση του κινδύνου.

Σύµφωνα µε τη Harrigan (1986) τα joint ventures δε θα πρέπει να θεωρούνται ως σηµάδι
αδυναµίας. Αντιθέτως αν οργανωθούν σωστά µπορούν να γίνουν πηγή ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος, µέσω υπεράσπισης των υφισταµένων στρατηγικών θέσεων ή µέσω εφαρµογής
αλλαγών σε στρατηγικές θέσεις (π.χ. διαφοροποίηση σε τεχνολογία). Τα joint ventures επιτρέπουν
σε κάθε συνέταιρο να επικεντρώσει τους πόρους του στις περιοχές εξειδίκευσης, ενώ παράλληλα
διευκολύνει τη διαφοροποίηση σε επιχειρηµατικές περιοχές που είναι ελκυστικές αλλά όχι και
γνώριµες. Γενικά τα joint ventures είναι ένα σηµαντικό στρατηγικό όπλο, προκειµένου η
επιχείρηση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισµού. Οι Beamish και Banks
(1987) προσπάθησαν να εξηγήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα joint ventures µπορεί να
είναι περισσότερο αποτελεσµατικά από ότι οι θυγατρικές εταιρίες που κατέχονται πλήρως.

Σύµφωνα µε τη θεωρία διεθνοποίησης (internalization theory), οι εταιρίες θα έχουν ένα
ισχυρό οικονοµικό κίνητρο να αποφύγουν τα joint ventures, καθώς µειονεκτούν ως προς την
εκµετάλλευση της ιδιοκτησίας της εταιρίας σε σχέση µε τις θυγατρικές. Ορισµένα από τα
προβλήµατα που συνδέονται µε τα joint ventures περιλαµβάνουν τον στρατηγικό κίνδυνο, κυρίως
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το πρόβληµα της καιροσκοπίας, όπου ο τοπικός συνέταιρος µπορεί να εκµεταλλευτεί την έλλειψη
γνώσης του αντισυµβαλλόµενου, καθώς επίσης και τα κόστη συναλλαγής του συµβολαίου του joint
venture και η αντιµετώπιση της µελλοντικής αβεβαιότητας. Προκειµένου να αποφύγει τέτοιες
δυσκολίες, η επιχείρηση θα πρέπει να εσωτερικοποιήσει τη δραστηριότητά της µέσω της
δηµιουργίας θυγατρικής εταιρίας, που θα κατέχεται και θα ελέγχεται πλήρως. Σύµφωνα όµως µε
τους παραπάνω συγγραφείς, τα joint ventures που συµµορφώνονται µε συγκεκριµένες
προϋποθέσεις µπορούν να αποτελέσουν καλύτερη λύση σε αυτά τα προβλήµατα από ότι οι
θυγατρικές εταιρίες. Παρόλο που θα υπάρξουν κόστη συναλλαγής σε ότι αφορά στο συµβόλαιο του
joint venture, αυτά θα αντισταθµιστούν και µε το παραπάνω από την αυξηµένη πρόσοδο που θα
προκύψει από το εγχείρηµα. Αυτή θα δηµιουργηθεί µέσω του συνδυασµού των περιουσιακών
στοιχείων των συνεταίρων που θα οδηγήσει στη δηµιουργία συνέργιας. Ο ένας εταίρος παρέχει
εξειδικευµένη γνώση σχετικά µε την τεχνολογία, τη διοίκηση και τις αγορές κεφαλαίων, ενώ ο
τοπικός εταίρος παρέχει γνώση σχετικά µε την τοπική αγορά, τις υποδοµές και τις πολιτικές
συνθήκες. Η συγκέντρωση και διανοµή της τεχνογνωσίας επίσης µειώνει τα κόστη πληροφόρησης
της ξένης επένδυσης. Η πραγµατοποίηση αυτών των πλεονεκτηµάτων εξαρτάται από τη δηµιουργία
µιας αποτελεσµατικής συµφωνίας joint venture που ενθαρρύνει την αµοιβαία εµπιστοσύνη και τη
µακροπρόθεσµη δέσµευση των δυο µερών (ώστε να µειωθεί η καιροσκοπία). Ακόµη εξαρτάται από
τους µηχανισµούς για τη διανοµή των κερδών, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τα συστήµατα
ελέγχου και την αποτελεσµατική συγκέντρωση των πόρων. Γενικά τα αποτελέσµατα των joint
ventures για είσοδο σε ξένη αγορά και στρατηγική ανάπτυξης παρουσιάζονται παρακάτω:
•

Επέκταση σε ξένη αγορά µε µειωµένη χρηµατοοικονοµική δέσµευση.

•

∆υνατότητα για συνέργια στις δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας των συνεταίρων που
οδηγεί σε µείωση του κόστους, µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, και αυξηµένη διεθνή
ανταγωνιστικότητα.

•

Επέκταση σε ξένη αγορά µε µειωµένη διοικητική δέσµευση λόγω της συµβολής των
τοπικών συνεταίρων.

•

Μειωµένος πολιτικός κίνδυνος µέσω της συµµετοχής των τοπικών συνεταίρων.

•

Τα joint ventures παρέχουν ένα µεγαλύτερο βαθµό ελέγχου εκ µέρους της γονεϊκής
επιχείρησης σε σχέση µε άλλους τύπους εισόδου σε ξένη αγορά.

•

Τα joint ventures µπορεί να οδηγήσουν σε µεγαλύτερη µακροπρόθεσµη διείσδυση σε ξένη
αγορά.
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Τρεις βασικές οµάδες παραγόντων θεωρούνται σηµαντικοί:

Α) κυβερνητική νοµοθεσία
Β) η ανάγκη του ενός εταίρου για τις ικανότητες του άλλου
Γ) η ανάγκη του ενός εταίρου για τα περιουσιακά στοιχεία του άλλου.

Έµφαση θα πρέπει να δοθεί τόσο στην κυβερνητική νοµοθεσία όσο και στη
συµπληρωµατικότητα των συνεισφορών των συνεταίρων στη δηµιουργία joint ventures από
επιχειρήσεις αναπτυγµένων χωρών σε εκβιοµηχανισµένες χώρες. ∆υο τύποι κυβερνητικής
πολιτικής είναι σηµαντικοί:

•

Έλεγχοι ιδιοκτησίας, όταν ξένες πολυεθνικές επιτρέπεται να δηµιουργήσουν τοπικές
παραγωγικές επιχειρήσεις µόνο µέσω joint venture µε τοπικούς συνεταίρους.

•

Συµφωνίες fade – out, όταν επιχειρήσεις που κατέχονται από ξένες απαιτείται να µειώσουν
την ιδιοκτησία τους σε τοπικές θυγατρικές εταιρίες εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος.

Η συνεισφορά πόρων από τους συνεταίρους παρέχει µια σταθερή βάση για βιώσιµο joint
venture µεταξύ επιχειρήσεων αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών. Αυτές οι συνεισφορές
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

7.7. Λόγοι αποτυχίας joint venture
Οι µικροί ιδιοκτήτες επιχείρησης δεν πρέπει να συµµετέχουν στα JV χωρίς επαρκή
προγραµµατισµό και κατάλληλη στρατηγική. ∆εν µπορούν να ανταπεξέλθουν οικονοµικά,
δεδοµένου ότι ο τελευταίος στόχος των JV παραµένει ο ίδιος δεδοµένου ότι ισχύει για οποιοδήποτε
τύπο επιχειρησιακής λειτουργίας, µε στόχο την επίτευξη κέρδους. Η εµπειρία υπαγορεύει ότι
αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη του JV πρέπει να ξέρουν ακριβώς τι επιθυµούν να αντλήσουν
από την επικείµενη συνεργασία120 . Επιπλέον πρέπει να υπάρξει µια πρώτη συµφωνία προτού η
συνεργασία γίνει πραγµατικότητα. Πρέπει επίσης να υπάρξει µια σταθερή δέσµευση εκ µέρους
κάθε µέλους για την ανάληψη αυτής της ευθύνης. Μια από τις κύριες αιτίες για την αποτυχία των
120

Harris, R. (2003) JV on the Rocks-Without plenty of attention and TLC, a joint venture may well run aground. CFO
Magazine.
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JV είναι ότι µερικοί συµµετέχοντες δεν αποκαλύπτουν τις αληθινές επιχειρησιακές ηµερήσιες
διατάξεις τους, ή παραπλανούν τους συνεργάτες τους για τη δυνατότητά τους να υποστηρίξουν τις
συµφωνηθείσες ευθύνες.

Πολλοί σύµβουλοι πρότειναν κυρίως για τις µικρές επιχειρήσεις να προσεγγίζουν τα JV µε
πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Αναγνωρίζουν ότι τέτοιες συνεργασίες µπορούν να είναι οι πολυτιµότερες
στην ανάπτυξη και την σταθερότητα µιας επιχείρησης, αλλά και να επισηµάνουν ότι οι µικρότερες
επιχειρήσεις έχουν συνήθως πολύ µικρότερο περιθώριο λάθους σε αντίθεση µε τις πολυεθνικές
εταιρίες, ή ακόµα και µε τις επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους. Μερικοί εµπειρογνώµονες συστήνουν
ότι οι ιδιοκτήτες επιχείρησης που εξετάζουν ένα JV πρέπει να εφαρµόζουν αρχικά ένα
περιορισµένο, µικρό JV. Τέτοια µικρά προγράµµατα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εξετάσουν τη
σχέση συνεργασίας χωρίς τη συµµετοχή µεγάλων χρηµατικών ποσών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν
εργάζονται ταυτόχρονα επιχειρήσεις µε διαφορετικές δοµές, διαφορετικούς εταιρικούς πολιτισµούς
και διαφορετικά στρατηγικά σχέδια. Τέτοιες διαφορές είναι δύσκολο να υπερνικηθούν και να
οδηγήσουν συχνά στην αποτυχία. Γι’ αυτό ένας ισχυρός σύνδεσµος (JV) είναι ευεργετικός για
στους συµµετέχοντες του joint venture.

Άλλοι παράγοντες που µπορούν να ασκήσουν επίδραση εξασθένισης ενός JV είναι η
περίπτωση του να συµπεριλάβει τις εξελίξεις των αγορών, την τεχνολογία, την ανικανότητα των
συνεργατών (παρά την απροθυµία ή την άρνηση) να τιµήσει τις συµβατικές υποχρεώσεις τους, και
τις ρυθµιστικές αβεβαιότητες. Ένα άλλο πρόβληµα µε τις joint ventures αφορά το θέµα της
διαχείρισης. Οι διευθυντές µιας επιχείρησης µπορούν να είναι πιο έµπειροι ή ακόµη και
περισσότερο αποφασιστικοί όταν βρίσκονται σε φάση λήψης αποφάσεών από τους οµόλογούς τους
στην άλλη επιχείρηση. Αυτό µπορεί να οδηγήσει στην τριβή και στην έλλειψη συνεργασίας. Τα

προγράµµατα είναι καταδικασµένα στην αποτυχία εάν δεν υπάρχει µια καθορισµένη µε σαφήνεια
διαδικασία λήψης αποφάσεων στη θέση που βεβαιώνεται στους αµοιβαία αναγνωρισµένους
στόχους και τις στρατηγικές.

Σύµφωνα µε µια πρόσφατη έρευνα, µόνο 44% των CEOs των JVs χαρακτήρισαν την επιχείρησή
τους "πολύ επιτυχηµένη". Οι πιο συχνές αιτίες αποτυχίας, που αναφέρονται από τα CEOs, είναι:


Πολιτιστικές διαφορές (49%)



Φτωχή ή ασαφής ηγεσία (49%)



Φτωχή διαδικασία ολοκλήρωσης (46%)
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7.8. Προβλήµατα που επηρεάζουν την ανάπτυξη της στρατηγικής σε ένα
joint venture 121

•

Προβλήµατα αρµονίας: Ανεπαρκής συµφωνία ανάµεσα στους εταίρους.

Οι εταίροι µπορεί να έχουν προβλήµατα αρµονίας όσον αφορά τους στρατηγικούς στόχους
που θέλουν να πετύχουν µέσω του joint venture. Αυτά τα προβλήµατα προκύπτουν από µη
συµβατές βασικές στρατηγικές και διαφορετικές προσδοκίες ως προς τα αποτελέσµατα της
συνεργασίας. Προκύπτουν επίσης λόγω διαφορετικών εισφορών των εταίρων ή ως αποτέλεσµα
διαφορών στη δοµή, κουλτούρα ή στην πολιτική στελέχωσης της επιχείρησης. Στην καθηµερινή
πρακτική τα προβλήµατα αυτά φαίνονται παράξενα επειδή συνήθως αναγνωρίζονται αργά και άρα
συχνά αγνοούνται στις αρχικές διαπραγµατεύσεις µεταξύ των εταίρων. Το επίπεδο αρµονίας µεταξύ
των εταίρων έχει σηµαντικές συνέπειες και επηρεάζει το επίπεδο στο οποίο οι εταίροι µπορούν να
δουλέψουν µαζί σε µια ατµόσφαιρα εµπιστοσύνης και αµοιβαίας δέσµευσης.

•

Προβλήµατα µετάφρασης: Από τις στρατηγικές αρχές σε ένα σχέδιο δράσης του joint
venture.

Τα προβλήµατα αυτά γενικά εµφανίζονται όταν έρχεται ο καιρός να αντληθούν στρατηγικά
σχέδια δράσης για το joint venture από τη βασική στρατηγική των εταίρων. Οι εταίροι µπορεί να
έχουν συµφωνήσει σε µια συνεργατική στρατηγική, αλλά αυτό µπορεί να είναι δύσκολο να τεθεί σε
εφαρµογή. Τα joint ventures συχνά λειτουργούν σε µια περιοχή άγνωστη στους εταίρους όπου
έχουν ανεπαρκή εµπειρία να αναπτύξουν στρατηγικές αρχές που µπορούν εύκολα να εφαρµοστούν.
Επιπλέον το διοικητικό σώµα του joint venture προέρχεται από ανθρώπους µε διαφορετικό
παρελθόν: συχνά έρχονται από διαφορετικές εταιρίες που έχουν µάθει διαφορετικές «στρατηγικές
κουλτούρες». Αυτό είναι µια από τις µεγάλες δυνάµεις του joint venture επειδή θέτει τις βάσεις για
καινοτοµία, δηµιουργικότητα και αµοιβαία µάθηση. Η µετάφραση όµως των στρατηγικών αρχών
σε συγκεκριµένες δράσεις είναι δύσκολη.
Μια άλλη πλευρά του προβλήµατος µετάφρασης προκύπτει από το γεγονός ότι τα κίνητρα
και οι βασικές στρατηγικές που αναπτύσσουν οι εταίροι για το joint venture συχνά µένουν ασαφή
και ευµετάβλητα. Όσο µικρότερη είναι η ελευθερία µετάφρασης του joint venture, µε αναφορά στα
κίνητρα, τόσο µικρότερη θα είναι και η δυσκολία που θα υπάρχει για τη µετάφραση των αρχών σε
πρακτική. Όταν οι εταίροι είναι δυσαρεστηµένοι µε τον τρόπο µε τον οποίο το joint venture
121

Miller, R.R., Glen, G.D., Jaspersen, F.Z. and Karmakolias, Y. (1996) International Joint - Ventures in Developing
Countries – Happy Marriages?. International Finance Corporation (IFC). Discussion Paper, 29, The World Bank,
Washington, D.C.
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χρησιµοποιεί την ελευθερία µετάφρασης, αρχίζουν να αναµειγνύονται όλο και περισσότερο στις
λειτουργικές δραστηριότητες του.

• Προβλήµατα συνοχής: ∆ιαφορετικές απαιτήσεις από το joint venture.
Το joint venture είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε προβλήµατα συνοχής. Συχνά οι εταίροι έχουν
πρόσθετες και µη εκφρασµένες προσδοκίες από αυτό. Με την πάροδο του χρόνου µπορεί να
εφαρµοστούν νέες ή κάποιες από αυτές να γίνουν πιο σηµαντικές οδηγώντας σε ουσιώδεις
διαφωνίες στόχων µέσα στο joint venture σύστηµα. Τα προβλήµατα αυτά µπορούν να γίνουν
ιδιαίτερα σοβαρά αν κάποιος από τους εταίρους αποκτήσει µεγαλύτερη επιρροή και το joint venture
αντί να επιδιώκει τους αρχικά διαπραγµατευόµενους όρους, αρχίσει να δρα ως προς το συµφέρον
αυτού του εταίρου. Υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες ο ένας εταίρος «χρησιµοποίησε» το joint
venture για να αποκτήσει συγκεκριµένο know-how και µετά είτε εγκατέλειψε το joint venture ή
συµπεριφέρθηκε µε τρόπο που οδήγησε σε κρίση της εµπιστοσύνης.

•

Προβλήµατα προσαρµογής: Αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες του joint venture µε την
πάροδο του χρόνου.

Τα προβλήµατα αυτά εµφανίζονται όταν υπάρχει σύγκρουση µεταξύ των στρατηγικών
αρχών που καθορίζονται από τους εταίρους και νέων στοιχείων στο επιχειρηµατικό περιβάλλον του
joint venture. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να προσφέρουν στο joint venture νέες ευκαιρίες αλλά να µην
είχαν προβλεφθεί τη στιγµή που η αρχική στρατηγική είχε σχεδιαστεί, οπότε δηµιουργούνται
προβλήµατα. Οι δυσκολίες προσαρµογής δεν είναι σπάνιο φαινόµενο. ∆ίνουν την ευκαιρία στις
επιχειρήσεις να µάθουν από τις εµπειρίες και τα λάθη τους καθώς επίσης και να κάνουν
προοδευτικές βελτιώσεις στις συνεργατικές τους ικανότητες. Το επίπεδο στο οποίο η στρατηγική
προσαρµογή γίνεται πρόβληµα εξαρτάται από το επίπεδο αυτονοµίας και ελέγχου µέσα στο joint
venture σύστηµα. Συχνά προτείνεται ότι το joint venture θα πρέπει αρχικά να βρίσκεται υπό στενό
έλεγχο και να του επιτραπεί περισσότερη ανεξαρτησία καθώς όλοι αποκτούν εµπειρία
(Chakravarthy και Lorange, 1991).

Ένα άλλο πρόβληµα είναι ότι µια επιχείρηση µπορεί να καταλήξει να πληρώνει
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περισσότερα για το στόχο. Όταν µια εταιρία δηµιουργεί τη συµµαχία, υπάρχει τεράστια
επιδοκιµαστική επίπτωση στη µικρότερη επιχείρηση. Η επιχείρηση µπορεί να διαδίδει παντού το
γεγονός της συµµαχίας µε µια µεγάλη εταιρία. Στο τέλος θα καταλήξει να πληρώνει τα
περισσότερα.
Υπάρχουν πάντα τρόποι επίλυσης του προβλήµατος. Ο Stephen Toncys, τραπεζίτης
προτείνει ότι οι εταιρίες θα πρέπει να περιλαµβάνουν ρήτρες στα συµβόλαια προς εξασφάλιση
τους. Αυτό µπορεί να είναι συµφωνία ακινητοποίησης (standstill) ή η δυνατότητα αρχικής άρνησης
που είναι πραγµατικά ένα call-option στην περιουσία της εταιρίας.122

7.9. Η πραγµατικότητα των joint ventures
Όσο τετριµµένο και αν ακούγεται, το joint venture είναι σαν το γάµο123 . Η καλή επικοινωνία
µεταξύ των µερών είναι απαραίτητη. Οι στόχοι θα πρέπει να αποφασίζονται από κοινού. Σε ότι
αφορά την αρνητική πλευρά της σύγκρισης αυτής, πολλά joint ventures επίσης αντιµετωπίζουν
δυσκολίες. Ακόµα και αν δεν καταλήξουν αµέσως σε «διαζύγιο» (σε επιχειρηµατικό επίπεδο),
συχνά συνεχίζουν να λειτουργούν για χρόνια µε µη παραγωγικό τρόπο.
Γενικά, οι εταίροι απλά δεν αφιερώνουν την απαραίτητη προσοχή στο σχεδιασµό του
εγχειρήµατος. Έρευνα του Habir Singh, καθηγητή στο Πανεπιστήµιο της Πενσυλβάνια, σε 1.572
στρατηγικές συµµαχίες, έδειξε ότι ενώ τα joint ventures είναι ένας δηµοφιλής τρόπος για τις
επιχειρήσεις προκειµένου να αυξήσουν τα κέρδη τους, περίπου τα µισά αποτυγχάνουν.
Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα είναι ότι δεν δίνεται η δέουσα προσοχή στην
επιµέτρηση της αποδοτικότητας των joint ventures. Σύµφωνα µε έρευνα του Andersen Consulting
(1999), µόνο 11% των εταίρων πιστεύει ότι διενεργεί επαρκή επιµέτρηση της αποδοτικότητας.
Επιπλέον, ένα 49% δήλωσε ότι δε διενεργεί καθόλου επιµέτρηση της αποδοτικότητας.

122

123
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Για κάθε joint venture θα πρέπει να γίνεται µέτρηση της αποδοτικότητάς του, µε σαφή
προσδιορισµό του τι σηµαίνει επιτυχία κάθε χρόνο. Αυτό περιλαµβάνει τον υπολογισµό των
προσδοκώµενων κερδών, κατάσταση ταµιακών ροών και µετρήσεις σε στρατηγικούς τοµείς (όπως
έρευνα και ανάπτυξη). Ακόµα, είναι σηµαντικό να προσδιοριστεί το ειδικό βάρος του joint venture
στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής του, συµπεριλαµβανοµένου του πότε ενδέχεται να τερµατιστεί.
Υπάρχουν βέβαια επιχειρήσεις που κατανοούν τους κινδύνους του εγχειρήµατος και διοικούν τις
συνεργασίες τους µε πειθαρχία και θέληση να επιµετρήσουν κατάλληλα την αποδοτικότητα. Για
παράδειγµα, η Motorola επιµετρά την αποδοτικότητα των συνεργασιών της κάθε χρόνο,
αναθεωρώντας την αποδοτικότητα κάθε πέντε χρόνια ή περισσότερο.
Επίσης, σε πολλές συµφωνίες οι γονεϊκές επιχειρήσεις τείνουν να παρεµβαίνουν και να
παρακάµπτουν τον έλεγχο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του joint venture σε σχέση µε δαπάνες ή
συµβόλαια που εµπεριέχουν χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο.
Ζηµίες που έχουν σχέση µε τα joint venture είναι οι εξής: επαναδιατύπωση των κερδών
λόγω λανθασµένης απεικόνισης των προσόδων, ανακάλυψη κρυµµένων υποχρεώσεων, κόστη από
άλλες ανεπάρκειες. Επιπλέον, συχνά οι συνέταιροι δεν έχουν την κατάλληλη οργανωσιακή δοµή
για να διορθώσουν την κατάσταση.
Η διόρθωση των προβληµάτων της µη ικανοποιητικής απόδοσης των joint ventures µπορεί
να κοστίσει στους µετόχους τουλάχιστον $ 1 δις, σύµφωνα µε έρευνα της εταιρίας McKinsey.
Επίσης, σύµφωνα µε τον Habir Singh και την οµάδα του, οι επιχειρήσεις που έχουν αυστηρές και
πειθαρχηµένες διοικητικές διαδικασίες στα joint ventures έχουν και σηµαντικά υψηλότερες τιµές
10

µετοχών. Τα κέρδη για αυτές τις επιχειρήσεις ανέρχονται σε $ 75 εκ. κατά µέσο όρο σε
κεφαλαιοποίηση, σε αντίθεση µε $ 20 εκ. για επιχειρήσεις που δεν είναι πειθαρχηµένες 124.

7.10. Παραδείγµατα εταιριών που έχουν συνάψει joint ventures

•

AutoAlliance International - Ford Motor Company και Mazda

•

Cingular - SBC (now AT&T Inc.) και BellSouth

•

Bank DnB NORD - DnB NOR και NORD/LB.

•

Equilon - Texaco και Royal Dutch Shell

•

Strategic Alliance - Northwest Airlines και KLM Royal Dutch Airlines

•

LG.Philips Components - LG Group και Royal Philips Electronics

•

NUMMI - General Motors και Toyota

•

Penske Truck Leasing - GE και Penske Corporation

•

Sony Ericsson - Sony και Ericsson

•

TNK-BP - BP και TNK (Tyumen Oil Co.)

•

Verizon Wireless - Verizon Communications και Vodafone

•

CW Television Network - CBS Corporation και Time Warner

•

Baseball Network - ABC, NBC, και Major League Baseball

•

Prime Time Entertainment Network from Prime Time Consortium, a joint venture - Warner
Bros. Domestic Television και Chris-Craft group of independent stations.

124

•

XFL - και World Wrestling Entertainment

•

NBC - Nokia και Siemens AG

•

Balfour Beatty Skanska JV - construction contractors Balfour Beatty και Skanska

Karunarante, N. and Tisdell, C. (1996) Globalization and its Policy Repercussions. Interconomics.
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8. Συµφωνίες Κατασκευής Έργων “Με το Κλειδί στο Χέρι” (Turn – Key
Projects)
Οι συµφωνίες κατασκευής έργων «µε το κλειδί στο χέρι» αναφέρονται στην κατασκευή και
παράδοση µιας πλήρους παραγωγικής µονάδας από ξένες επιχειρήσεις.125 Η µέθοδος turn key
περιλαµβάνει για κάθε παραγγελία την αρχική µελέτη, τις διαδικασίες χορήγησης αδειών που
απαιτούνται, τη σχεδίαση, την υλοποίηση του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων την
κατασκευή του µεγαλύτερου µέρους του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των συστηµάτων
προστασίας του περιβάλλοντος στο ιδιόκτητο εργοστάσιο της εταιρείας, προσαρµοσµένα στις
εκάστοτε ανάγκες του πελάτη ( customized ) και την παράδοση του έργου σε λειτουργία «µε το
κλειδί στο χέρι». Μετά τη διεκπεραίωση των παραπάνω διαδικασιών και την επιτυχή λειτουργία
της νέας µονάδας, η ανάδοχος επιχείρηση εγκαταλείπει τις ξένες δραστηριότητές της, τον έλεγχο
και τη διεξαγωγή των οποίων αναλαµβάνει στη συνέχεια η αντισυµβαλλόµενη επιχείρηση.

Σηµαντικό πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ο αποτελεσµατικός συντονισµός των έργων από
µια υπεύθυνη οµάδα εργασίας, η οποία συνεργάζεται απευθείας µε τον επιχειρηµατία. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα τον συστηµατικό έλεγχο, τον συντονισµό των εργασιών και τη µείωση του κόστους
έναντι της παραδοσιακής διαδικασίας, η οποία περιλαµβάνει την εµπλοκή αρκετών ανεξάρτητων
συνεργατών µε συνέπεια την εµφάνιση καθυστερήσεων και προβληµάτων όσον αφορά τον
συντονισµό και την υποστήριξη.

Συµφωνίες turn-key υπογράφουν συνήθως µεγάλες επιχειρήσεις όταν πρόκειται για
σηµαντικά επενδυτικά εγχειρήµατα (π.χ. εξόρυξη πετρελαίου ή µεταλλευµάτων) και όταν η
έλλειψη της απαραίτητης τεχνογνωσίας ή διοικητικής ικανότητας δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα
στην οµαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων.126 Τα συµβόλαια «µε το κλειδί στο χέρι», ένας άδοξος
τρόπος διεθνοποίησης, παρέχουν στην επιχείρηση έσοδα από την εξαγωγή κυρίως τεχνικών
ικανοτήτων και εξειδικευµένων γνώσεων. Ωστόσο, αυτό ακριβώς µπορεί να στραφεί εναντίον της,
καθώς µέσω της εκµετάλλευσης της τεχνογνωσίας της η ξένη επιχείρηση ενδέχεται να επεκταθεί
και να εξελιχθεί σε δυνητικό ανταγωνιστή τόσο στη διεθνή όσο και στην εγχώρια αγορά.Για το
λόγο αυτό τέτοιες συµφωνίες υπογράφονται κατά κύριο λόγο από επιχειρήσεις που είναι
γεωγραφικά διασκορπισµένες και που στοχεύουν σε αντίθετες αγορές.

125

Γεωργόπουλος, Α. (1995) ∆ιαδικασίες παγκόσµιας οικονοµικής ολοκλήρωσης και διεθνοποίησης της παραγωγής
στην Ελλάδα. Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 56.
126
Για παράδειγµα το Ελληνικό ∆ηµόσιο ανέθεσε στα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµανγκά (Ε.Ν.Σ.) την κατασκευή
τεσσάρων υποβρυχίων –στη συνέχεια την εκτέλεση ανέλαβε η γερµανική εταιρία Howaldtswerke-Deutsche Werft
GmbH (HDW), εξαγοράζοντας τα Ε.Ν.Σ.
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9. Συµφωνίες ∆ικαιόχρησης (Franchising)
9.1. Γενικά 127
Ο θεσµός της δικαιόχρησης (franchising), αν και εισήχθη στη χώρα µας την δεκαετία του
1970, γνώρισε τεράστια ανάπτυξη µόλις τα τελευταία έτη. Εκτιµάται ότι στην Ελλάδα (στοιχείατης
αλυσίδας που του επιτρέπουν να αγοράζει σε εξαιρετικά χαµηλές τιµές, τη δυνατότητα άµεσης
καθιέρωσης και γρήγορης ανάπτυξης, την καλύτερη εικόνα φερεγγυότητας στην αγορά µε ενίσχυση
του χρηµατοπιστωτικού και εµπορικού τοµέα, την χρησιµοποίηση δοκιµασµένων καναλιών
µάρκετινγκ και επικοινωνίας, και τη σταθερή ποιότητα και µεγάλη αξιοπιστία προϊόντων και
υπηρεσιών .

9.2. Τι είναι το franchising
Franchising είναι η εµπορική µέθοδος µε την οποία µια επιχείρηση, δικαιοπάροχος, παρέχει
ένα εξουσιοδοτηµένο προνόµιο και βοήθεια στην οργάνωση, την κατάρτιση, την πώληση, το
µάρκετινγκ και τη διαχείριση, προσφέροντας την τεχνογνωσία, το σήµα, τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες της, που έχουν ήδη δοκιµασθεί και κριθεί στην αγορά, έναντι αµέσου ή εµµέσου
οικονοµικού ανταλλάγµατος, στον δικαιοδόχο, ο οποίος θέλει να αρχίσει επιχειρηµατική
δραστηριότητα µε την ονοµασία του δικαιοπαρόχου. Στα ελληνικά το Franchising αποδίδεται µε
τον όρο ∆ικαιόχρηση.

9.3. Που απευθύνεται
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν ουσιαστικά όλους τους κλάδους, ενώ καθηµερινά
προστίθενται και νέες αλυσίδες στην οµάδα αυτών των επιχειρήσεων, που εγκαταλείπουν το
παραδοσιακό σύστηµα ανάπτυξης υποκαταστηµάτων, που ως τώρα µπορεί να πραγµατοποιείτο µε
αποκλειστικούς ή µη αντιπροσώπους και στρέφονται προς το Franchising.
Συνεπώς, όλοι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν µια επιχειρηµατική δραστηριότητα σε
κάποιον

κλάδο

της

αγοράς,

που

να

τους

ταιριάζει.

Ειδικότερα, το Franchising απευθύνεται:


Στους νέους επαγγελµατίες, που αναζητούν σιγουριά κάτω από την οµπρέλα µιας
καταξιωµένης, επιτυχηµένης και επώνυµης επιχείρησης



Στους υφιστάµενους επαγγελµατίες, που θέλουν να µετατρέψουν το «no name» ανώνυµο
κατάστηµα τους ή την επιχείρηση τους σε ένα επιτυχηµένο και επώνυµο υποκατάστηµα
µιας µεγάλης αλυσίδας.


127

Στους γονείς, που θα ήθελαν να δηµιουργήσουν µια επιτυχηµένη δραστηριότητα για τα

Price, S. (1997) The Franchise Paradox: New Directions, Different Strategies, Thomson Learning
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παιδιά τους.


Σε όλους εκείνους, που δεν έχουν γνώση ενός αντικειµένου, δεν έχουν την απαιτούµενη
τεχνογνωσία για να ξεκινήσουν την ενασχόληση τους µε ένα συγκεκριµένο επιχειρηµατικό
αντικείµενο και θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν, κάνοντας χρήση των επιτυχηµένων
εµπορικών µεθόδων και πρακτικών µιας καταξιωµένης στην αγορά αλυσίδας µε ισχυρή
αναγνωρισιµότητα του σήµατος της.

9.4. Η συνεργασία
Ο ∆ικαιοδόχος καταβάλει στον Franchisor ένα εφ’ άπαξ αρχικό ποσό για να γίνει “µέλος”
του ∆ικτύου Franchise. Το αρχικό αυτό ποσό εγγραφής (Initial EntryFee) καλύπτει την
παραχώρηση της άδειας χρήσης του σήµατος, την υποστήριξη κατά τη φάση δηµιουργίας του
καταστήµατος, την επιλογή και τον καθορισµό της σύστασης του αρχικού εµπορεύµατος, την
υποστήριξη κατά την επιλογή του καταστήµατος, την µεταφορά όλης της τεχνογνωσίας σε επίπεδο
πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, την αρχική γνωστοποίηση του νέου καταστήµατος, την
εκπαίδευση των στελεχών της νέας επιχείρησης, συµβολαιογραφικά και άλλα έξοδα.
Μετά την έναρξη λειτουργίας του καταστήµατος, ο ∆ικαιοδόχος καλείται να συνεισφέρει
πλέον ένα πάγιο ποσοστό (δικαιώµατα - royalties) για την συνεχή υποστήριξη λειτουργίας του
καταστήµατος του, την συνεχή εποπτεία και εκπαίδευση του προσωπικού και την συνεχή και άµεση
προµήθεια των προϊόντων που του εξασφαλίζει µε συγκεκριµένους και ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους η
µητρική εταιρεία.

9.5. Η επιλογή franchisor
Η επιλογή franchisor είναι µία εξαιρετικά κρίσιµη και σύνθετη διαδικασία, και χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά του franchisee. Σε αυτή τη διαδικασία επιλογής κυρίαρχο ρόλο
για την τελική απόφαση του υποψήφιου franchisee πρέπει να παίζει η προγενέστερη επιχειρηµατική
ιστορία και το όνοµα του franchisor στην αγορά, καθώς και το στρατηγικό σχέδιό του για την
µελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.
Σηµαντικό ρόλο όσον αφορά την πληροφόρηση που χρειάζεται ο υποψήφιος franchisee
κατά την διαδικασία έρευνας για την επιλογή του κατάλληλου franchisor µπορεί να παίξει και ο
Σύνδεσµος Franchise στην Ελλάδα, ο οποίος ιδρύθηκε το 1996, έχει 60 µέλη και παίζει ουσιαστικό
ρόλο στη διασφάλιση και ενίσχυση της εµπιστοσύνης µεταξύ δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων. Ο
σύνδεσµος αυτός έχει µέλη εταιρείες – franchisors, νοµικές εταιρείες και εταιρείες συµβούλων
επιχειρήσεων εξειδικευµένων στις µεθόδους και τα συστήµατα franchise. Όσοι επιθυµούν να
δραστηριοποιηθούν στο franchising µπορούν να απευθύνονται στον σύνδεσµο προκειµένου να
βοηθηθούν µε την απαραίτητη γνώση και σχετικές πληροφορίες ώστε να µην κινδυνεύουν να
10

χρεωθούν άστοχες επιλογές ή να πέσουν θύµατα επιτήδειων.

9.6. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του franchising 128

9.6.1. Πλεονεκτήµατα για το δικαιοπάροχο

∆απάνες προσωπικού
Oι δικαιοπάροχοι δεν φορτώνονται µε τις δαπάνες και τους κινδύνους της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού.
Oι δικαιοδόχοι δεσµεύονται ως συνεργάτες που έχουν επενδύσει τα χρήµατά τους στην επιχείρηση.
Το ειδικευµένο προσωπικό στην 'έδρα' ασχολείται ως επί το πλείστον, µε θέµατα ρουτίνας που
απασχολούν καθηµερινά την επιχείρηση. Επίσης επικεντρώνουν τη προσοχή τους στην ανάπτυξη
του συστήµατος καθώς επίσης και την κατάρτιση χρήσιµων συµβουλών προς τους συνεργάτες στις
περιοχές τους. Σε γενικές γραµµές ο δικαιοδόχος παίζει συµβουλευτικό ρόλο ως προς τα
προβλήµατα που τυχόν αντιµετωπίζουν οι δικαιοδόχοι µε το προσωπικό τους.
Κίνδυνοι επέκτασης
Υπάρχουν ιδιαίτεροι οικονοµικοί κίνδυνοι που ενέχονται στην περίπτωση οικονοµικής επέκτασης
µιας επιχείρησης. Οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι είναι µικροί για τους δικαιοπάροχους όταν πρέπει να
επιβαρυνθούν οικονοµικά οι δικαιοδόχοι, ως νόµιµα ανεξάρτητοι συνεργάτες. Κάθε επιτυχής
επιχείρηση προνοµίου ενισχύει την οικονοµική κατάσταση και την εικόνα ολόκληρου του
συστήµατος και συµβάλλει σε γρηγορότερη επέκταση.
Κύριες απαιτήσεις
Με την αναπαραγωγή ενός επιτυχούς πιλοτικού έργου είναι δυνατό να επιτευχθεί µια γρήγορη
αύξηση του κύκλου εργασιών. Όταν ότι οι δικαιοδόχοι συµµετέχουν στις δαπάνες επέκτασης µέσω
των αµοιβών και των επενδύσεων, οι κύριες απαιτήσεις των δικαιοπάροχων µειώνονται αρκετά. Με
τη χρησιµοποίηση αυτής της µεθόδου η κύρια έδρα χρειάζεται λιγότερο προσωπικό κεφάλαιο.
Κατά συνέπεια, η επέκταση µιας επιχείρησης µπορεί να πραγµατοποιηθεί γρηγορότερα.
Κοντά στους πελάτες
Οι δικαιοδόχοι χρησιµοποιώντας τις ικανότητές τους, τις γνώσεις τους, την εµπειρία τους & τις
γνωριµίες τους, προσπαθούν όσο το δυνατόν περισσότερο να δίνουν το παρόν στις περιοχές δράσης
τους. Η εµπειρία δείχνει ότι οι ανεξάρτητοι δικαιοδόχοι φροντίζουν τους πελάτες τους πιο εντατικά
από τους απασχοληµένους διευθυντές. Τα συστήµατα Franchise δίνουν µεγάλη σηµασία στις
128
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διαπροσωπικές σχέσεις µε τους πελάτες τους. Κάθε δικαιοδόχος-συνεργάτης είναι σε θέση να
αντιδράσει γρήγορα και µε ελαστικότητα και σε αναλογία µε τις επιθυµίες των πελατών του ή τις
ενέργειες των ανταγωνιστών του.

Παρατήρηση αγοράς
Όταν προγραµµατίζεται ο τρόπος ανάπτυξης ενός συστήµατος Franchise σε µία περιοχή, ο
δικαιοπάροχος στηρίζεται στις πληροφορίες που λαµβάνει από το συνεργάτη του(δικαιοδόχο) και
µετά από συνεχή ανταλλαγή απόψεων καταφέρνει το καλύτερο επιθυµητό αποτέλεσµα. Οι
επιχειρήσεις που λειτουργούν σύµφωνα µε τη σύµβαση Franchise έχουν ένα άριστο όργανο
έρευνας αγοράς, αυτό της συνεχούς διοχέτευσης πληροφοριών από τους δικαιοδόχους συνεργάτες
τους.
Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης
Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι εξαιρετικά ευέλικτες και ευπροσάρµοστες, να αναγνωρίζουν και να
αντιδρούν στις γρήγορες αλλαγές και τάσεις της αγοράς. ∆εδοµένου ότι οι δικαιοδόχοι έχουν µια
πολύ στενή επαφή στους πελάτες τους είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις νέες τάσεις γρηγορότερα
από τους εµπειρογνώµονες στις κύριες έδρες του συστήµατος Franchise. Οι επιτυχείς
δικαιοπάροχοι εξασφαλίζουν την έγκαιρη και έγκυρη µεταφορά πληροφοριών σε σχέση µε τις νέες
τάσεις της αγοράς, προς τους δικαιοπάροχους έτσι ώστε µε τη βοήθειά τους να είναι σε θέση (οι
δικαιοπάροχοι) να αντιδράσουν γρήγορα και αποτελεσµατικά στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της
αγοράς και των καταναλωτικών τάσεων.

9.6.2. Πλεονεκτήµατα για το δικαιοδόχο

Μείωση των κινδύνων
Η πορεία προς την επαγγελµατική ανεξαρτησία προστατεύεται από µια ελεγµένη και δοκιµασµένη
επιχειρησιακή έννοια και άµεση βοήθεια από την κύρια έδρα του συστήµατος Franchise. Ένα µη
αµελητέο ποσό της εργασίας που απαιτείται κατά την ίδρυση µιας επιχείρησης αναλαµβάνεται από
τους καταρτισµένους δικαιοπάροχους. Κατά συνέπεια οι δικαιοδόχοι µπορούν να αποφύγουν τα
χαρακτηριστικά λάθη που γίνονται κατά την ίδρυση µιας επιχείρησης, µπορούν να επικεντρωθούν
σε άλλες σηµαντικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να εξασφαλίσουν επιτυχηµένο κύκλο
εργασιώνι κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης. Οι δικαιοδόχοι µπορούν να επικεντρωθούν στην
πραγµατοποίηση των επιθυµιών των πελατών της περιοχής τους και στην επίλυση συγκεκριµένων
προβληµάτων αντί να απασχολούνται µε άλλες αναγκαίες διευθετήσεις για την επιτυχία της
11

επιχείρησής τους.

Φήµη
Οι δικαιοδόχοι που συµµετέχουν σε επιτυχή συστήµατα Franchise µπορούν να ωφεληθούν από την
ήδη γνωστή επωνυµία της εταιρείας. Αυτό το πλεονέκτηµα δεν πρέπει να υποτιµηθεί. Ακόµη και
στην αρχική φάση τα γνωστά ονόµατα και τα λογότυπα βοηθούν καθιστώντας τα αόρατα εµπόδια,
ευκολότερα

&

επιταχύνοντας

την

πρόσβαση

στην

αγορά.

Συντονισµός
Η έδρα αυξάνει τη δύναµη του συστήµατος µε συντονισµένες επιχειρηµατικές κινήσεις που
υλοποιούνται από ειδικευµένο προσωπικό. ∆εδοµένου ότι το δίκτυο Franchise αυξάνεται, µαζικές
εκπτώσεις µπορούν να επιτευχθούν µέσω της κοινής αγοράς µεγάλων ποσοτήτων σε χαµηλές τιµές.
Υπάρχουν επίσης ορισµένα µέσα δράσης που µπορούν να εφαρµοστούν επιτυχώς µόνο όταν φθάσει
µια επιχείρηση σε ένα ορισµένο µέγεθος και αποδοτικότητα.

Συνεργασία
Η συνεργασία µέσα σε ένα κοινό σύστηµα Franchise συµβάλλει στην αύξηση της ενεργού
ικανότητας και των δύο πλευρών και δίνει στο σύστηµα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που δεν
µπορεί να αγνοηθεί. Η ανταλλαγή της εµπειρίας µέσα στο σύστηµα και η συνεχής βοήθεια που
προσφέρεται από την κύρια έδρα βοηθούν κάθε ένα από τους δικαιοδόχους να υπερνικήσουν
επιτυχώς τις τυχόν δυσκολίες που µπορεί να αντιµετωπίσει η επιχείρηση τους.

9.6.3. Μειονεκτήµατα για το δικαιοπάροχο 129
Επιλογή του συνεργάτη
Η επιλογή των συνεργατών είναι µια διαδικασία σηµαντική και ταυτόχρονα δύσκολή για τους
δικαιοπάροχους. Τα µεγάλα συστήµατα έχουν αναπτύξει µια λεπτοµερή διαδικασία επιλογής. Όλοι
οι αξιόπιστοι συνεργάτες βρίσκονται στα σχεδιαγράµµατα που χρησιµοποιούν οι δικαιοπάροχοι για
να ελέγξουν τους υποψηφίους. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα επαγγελµατικά προσόντα και η
επαγγελµατική πείρα είναι οι κύριοι παράγοντες για την επιλογή των συνεργατών. Μια λανθασµένη
επιλογή, µπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για ολόκληρο το σύστηµα Franchise ενόσω µια απλή
λήξη της σύµβασης δεν µπορεί να λύσει εύκολα το πρόβληµα.
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Πραγµατοποίηση
Το δικαίωµα των δικαιοπάροχων να ελέγχουν αν ακολουθούνται σωστά οι οδηγίες τους δεν τους
παρέχει αυτόµατα και την ασφάλεια ότι πράγµατι συµβαίνει αυτό. Κατά συνέπεια είναι συχνή η
περίπτωση που για να τεθούν τα κεντρικά ελεγχόµενα µέτρα σε εφαρµογή περνά ένα σηµαντικό
χρονικό διάστηµα.

Περιθώριο κέρδους
Τα έσοδα των δικαιοπάροχων από τη δικαιοπαροχή περιορίζονται συνήθως στις αµοιβές εσόδων
και τις συνεχείς αµοιβές Franchise. Σε µερικές περιπτώσεις οι αυξήσεις συµπεριλαµβάνουν και
τους δικαιοδόχους όταν υποχρεώνονται να αγοράσουν τα συµβατικά αγαθά.

Εξέταση των συγκρούσεων
Παρεξηγήσεις και συγκρούσεις συµφερόντων µπορούν να εµφανιστούν σε οποιοδήποτε είδος
συνεργασίας. Στα συστήµατα franchise συναντόνται συχνότερα περιπτώσεις συγκρούσεων καθώς
αυξάνεται η επιτυχία των δικαιοδόχων επιχειρήσεων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι
δικαιοδόχοι βάζουν δικαιολογηµένα την δική τους οικονοµική επιτυχία πάνω από τις υποχρεώσεις
τους προς του δικαιοπάροχους προφανώς θεωρώντας την παρουσία των δικαιοπάροχων περιττή και
την βοήθεια που τους παρέχουν ενοχλητική.
Εάν µια συµφωνία µεταξύ των δύο συνεργατών δεν µπορεί να επιτευχθεί σε αυτήν την φάση τότε
τα προβλήµατα οδηγούν φυσιολογικά στη λήξη της σύµβασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να
καταβληθούν µεγάλες προσπάθειες ώστε να αποφευχθούν οι νοµικές διαδικασίες δεδοµένου ότι
αυτές έιναι χρονοβόρες, απαιτούν χρήµατα και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι δυνατό να
γίνει καµία πρόβλεψη για την τελική κρίση των δικαστηρίων. Οι προνοητικοί δικαιοπάροχοι τώρα
ήδη παρέχουν τις διαδικασίες συµβιβασµού ή διαµεσολάβησης για τέτοιες περιπτώσεις.
Λήξη των συµβάσεων
Υπάρχουν πολλαπλά προβλήµατα που περιλαµβάνονται στη λήξη µιας συνεργασίας franchise
δεδοµένου ότι πρέπει να βρεθεί µια δίκαιη λύση προ πάντων σχετικά µε το µέλλον της επιχείρησης
καθώς επίσης και µε τα αποθέµατα σε προϊόντα. Εάν δεν µπορεί να βρεθεί µια κοινά αποδεκτή
λύση, αυτό µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στους ήδη υπάρχοντες ή µελλοντικούς
δικαιοδόχους. ∆εδοµένου ότι οι δικαιοπάροχοι πρέπει να σκέφτονται την καλή φήµη τους και για
να κερδίσουν νέους συνεργάτες, πρέπει να λαµβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές των συνεπειών
οποιασδήποτε ζηµιάς στην εικόνα τους.
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9.6.4. Μειονεκτήµατα για το δικαιοδόχο

Απαιτήσεις
Συνήθως αναµένεται από τους δικαιοδόχους να έχουν κοινωνικές δυνατότητες σε πολύ µεγαλύτερη
έκταση από ότι είχαν πριν. Όχι µόνο πρέπει να αναπτυχθούν σε δυναµικούς και αποφασισµένους
επιχειρηµατίες, αλλά πρέπει επίσης να παρακινήσουν τους υπαλλήλους τους µε έναν υψηλό βαθµό
ευαισθησίας, να επικοινωνήσουν ανοιχτά και δηµιουργικά µε το κεντρικό γραφείο και να γίνουν
µέλος µιας οµάδας ανταγωνιστικών συνεργατών.

Αξιολόγηση
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αξιολογηθεί σωστά η απόδοση των δικαιοπάροχων. Και αυτό γιατί
υπάρχει έλλειψη διαφάνειας εξαιτίας του απορρήτου των συµφωνιών και δεν είναι δυνατό να
συγκριθούν πραγµατικά οι προσφορές. Είναι εξίσου δύσκολο και για τους δικαιοδόχους να
αξιολογήσουν πόσο λογικές και εύλογες είναι οι υπηρεσίες που απαιτούνται σε αντάλλαγµα. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα δεδοµένου ότι δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί µε βεβαιότητα µέχρι ποιο σηµείο οι
δικαιοπάροχοι θα εκπληρώσουν τις δικές τους υποχρεώσεις όπως τις ορίζει η σύµβαση. Κατά την
πραγµατοποίηση των ερευνών τους οι δικαιοδόχοι εξαρτώνται από τις δηλώσεις τρίτων που
αναφέρονται συνήθως σε παρελθοντικά στοιχεία. Οποιεσδήποτε και αν είναι οι περιστάσεις,
κρίνεται απαραίτητο να επιδιώξουν οι υποψήφιοι δικαιοδόχοι να έρθουν σε επαφή µε άλλους
δικαιοδόχους από το σύστηµα και να εξετάσουν την εµπειρία τους, πρίν αποφασίσουν για ένα
συγκεκριµένο σύστηµα.

Υποχρεώσεις
Συνάπτοντας µια σύµβαση Franchise οι δικαιοδόχοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε ποικίλες
υποχρεώσεις. Προ πάντων πρέπει να δεχτούν τo δικαίωµα των δικαιοπάροχων να τους εποπτεύουν
και να τους ελέγχουν. Συγχρόνως οι δικαιοδόχοι αναγκάζονται να σταµατήσουν τη
δηµιουργικότητά τους ώστε να µη υπερβούν την έννοια του Franchise.

Εξάρτηση
Αν και οι δικαιοδόχοι θεωρούνται ως ανεξάρτητοι επιχειρησιακοί συνεργάτεςι, εξαρτώνται κατά
µεγάλη έκταση από τις επιχειρησιακές πολιτικές και τις αποφάσεις των δικαιοπάροχων. Η απόδοση
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των δικαιοπάροχων δεν ικανοποιείι πάντα τις προσδοκίες των δικαιοδόχων που µπορούν να έχουν
µια ιδιαίτερη επίδραση στην επιτυχία της επιχείρησης. Συµβαίνει επίσης οι δικαιοδόχοι να πρέπει
να πάρουν την ευθύνη για τα λάθη των δικαιοπάροχων ή και άλλων δικαιοδόχων. ∆εδοµένου ότι η
µοίρα ενός συνεργάτη εξαρτάται συχνά από αυτήν του άλλου, οι συνεργάτες πρέπει να δεχθούν τις
συνέπειες οποιασδήποτε απώλειας του image του συστήµατος.

Περιορισµοί
Οι δικαιοδόχοι στη περίπτωση που επιθυµούν να διακόψουν τη σύµβαση Franchise δεν έχουν τη
δυνατότητα να αποφασίσουν αν θα περάσουν την επιχείρηση σε κάποιον άλλο, και αυτό είναι
κατανοητό, καθώς οι δικαιοπάροχοι διατηρούν το δικαίωµα να απορρίψουν ενδεχόµενους
αγοραστές ή και κληρονόµους αν αυτοί κριθούν ακατάλληλοι για συνεργασία ως διακαιοδόχοι.

Συνοψίζοντας τα πλεονεκτήµατα και τα µειoνεκτήµατα της µεθόδου 130:



Οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους µεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων σε
ανταγωνιστικές τιµές.



Για τους εργαζόµενους δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, επαρκώς αµειβόµενες σε
σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον.



Ο δικαιοπάροχος (franchisor) ωφελείται καθώς: έχει γρήγορη διείσδυση σε νέες αγορές,
αποκτά συνεργασία µε υψηλής παραγωγικότητας και εκπαίδευσης προσωπικό - το οποίο
έχει και άµεσο οικονοµικό συµφέρον σε απόλυτη συνάρτηση µε το συµφέρον του
δικαιοπάροχου -, επιτυγχάνει οικονοµίες κλίµακος και µειώνει τα προς επένδυση κεφάλαια
και τον επιχειρηµατικό κίνδυνο.



Ο δικαιοδόχος (franchisee) ωφελείται από το γνωστό και καθιερωµένο όνοµα, τη συνολική
τεχνογνωσία σε όλους τους τοµείς που του προσφέρει ο franchisοr, τις οικονοµίες κλίµακος
ανεξάρτητο, πρόσωπο του εµπόρου, στο οποίο ο έµπορος συνήθως παραγωγός αναθέτει την
έναντι ανταλλάγµατος (προµήθεια) µέριµνα των υποθέσεών του συνήθως αποκλειστικά για
ορισµένη περιοχή. Έτσι ο εµπορικός αντιπρόσωπος εµφανίζεται στις συναλλαγές είτε ως
πληρεξούσιος του εµπόρου είτε ως µεσίτης που µεσολαβεί στη διαπραγµάτευση και
κατάρτιση συµβάσεων του εµπόρου ή στην υπόδειξη σχετικών ευκαιριών είτε ως
πράκτορας.
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σε κάποιο δίκτυο, αρκεί να επιλέξει το σωστό δίκτυο.


Το franchising συντελεί στην ελαχιστοποίηση του επιχειρηµατικού κινδύνου. Το να ξεκινά
κάποιος µόνος του µια νέα επιχείρηση παρουσιάζει υψηλό βαθµό κινδύνου. Έρευνες από
την διεθνή αγορά αναφέρουν ότι πάνω από το 90% των νέων επιχειρήσεων αποτυγχάνουν
στα πρώτα τρία µόλις έτη λειτουργίας τους. Όπως διαπιστώνεται από έρευνα που έχει
πραγµατοποιήσει η ICAP, η σταθερότητα των καταστηµάτων franchise στην ελληνική
αγορά είναι υψηλή.



Ο franchisee ακολουθεί ένα δοκιµασµένο πρότυπο λειτουργίας το οποίο έχει αναπτύξει
επιτυχώς ο franchisor. Συνεπώς, το εµπορικό σήµα της επιχείρησης και τα προϊόντα /
υπηρεσίες είναι ήδη γνωστά στο καταναλωτικό κοινό.



Ο franchisee απολαµβάνει όλα τα οφέλη µιας επιτυχηµένης επιχείρησης (εµπορικό σήµα,
τεχνογνωσία, εξασφαλισµένο προϊόν, πρότυπα λειτουργίας, εκπαίδευση, διαµόρφωση
καταστήµατος), ενώ τα κόστη διαφήµισης και προώθησης περιορίζονται, καθώς
επιµερίζονται σε όλα τα µέλη του δικτύου.



O franchisee επωφελείται από κεντρικές συµφωνίες που κλείνει ο franchisor. Κανείς από
τους franchisees δεν έχει την ικανότητα λόγω µεγέθους να διαπραγµατευτεί ή να κλείσει
συµφωνίες ανάλογες µε αυτές που κλείνει ο franchisor.



Ο franchisor σε αρκετές περιπτώσεις συµµετέχει στη χρηµατοδότηση του franchisee, είτε µε
απευθείας συµµετοχή είτε µέσω συνεργαζόµενων τραπεζών.



Η απόδοση του απασχολουµένου κεφαλαίου µιας επιχείρησης που λειτουργεί µε σύστηµα
franchise σε αρκετές περιπτώσεις επιτυχηµένων συστηµάτων υπερβαίνει σήµερα τη µέση
απόδοση των εναλλακτικών τρόπων επένδυσης (π.χ. προθεσµιακές καταθέσεις, αµοιβαία
κεφάλαια, οµόλογα ελληνικού δηµοσίου).

9.7. To Franchising στην Eλλάδα 131
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Σήµερα, περίπου 500 αλυσίδες αναπτύσσονται µέσω franchising και διαθέτουν συνολικά
6.000 καταστήµατα. Σχεδόν κάθε είδος επιχειρηµατικής δραστηριότητας περιλαµβάνει µία
τουλάχιστον εταιρεία που έχει επιλέξει το franchise ως κύριο ή συµπληρωµατικό τρόπο ανάπτυξης.
Ωστόσο, το Franchise εµφανίσθηκε στην Ελλάδα στα µέσα της δεκαετίας του 1970, µε την είσοδο
της αλυσίδας ταχείας εστίασης «Goodys», της αλυσίδας ειδών οικιακής χρήσης «Studio Kosta
Boda Ιllum» και της αλυσίδας ειδών καθαρισµού «Glass Cleaning». Στη συνέχεια, τη δεκαετία του
1980 κάνουν την εµφάνισή τους µέσω franchise η αλυσίδα ειδών αρτοπωλείου «Βάνιας», η
αλυσίδα παγωτών «Ιgloo», τα καταστήµατα σοκολάτας «Leonidas», η αλυσίδα ειδών οικιακής
χρήσης «Παρουσίαση» και η φίρµα ενδυµάτων «Stefanel».Ο θεσµός όµως άρχισε να αναπτύσσεται
µε γοργούς ρυθµούς στη δεκαετία του 1990.
Κατά την περίοδο 2002-2004 το franchise αναπτύχθηκε σηµαντικά, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε
διείσδυση και διαφοροποίηση της αγοράς σε νέους τοµείς όπως: αισθητική, fitness, κοµµωτήρια,
τρόφιµα, απορρυπαντικά, καλλυντικά (κυρίως σούπερ µάρκετ), υπηρεσίες (κτηµατοµεσιτικά
γραφεία, ασφαλειοµεσιτικές υπηρεσίες), πληροφορική, τηλεφωνία, Internet. Συγκεκριµένα, η
αύξηση του συνόλου των καταστηµάτων των δικτύων κατά το διάστηµα αυτό ήταν 39%.
Τα παραπάνω έχουν επηρεάσει και τη σταθερότητα των δικτύων franchise σε σύγκριση µε
την αµέσως προηγούµενη περίοδο (1998-2001).
Σύµφωνα µε στοιχεία της ICAP που συγκεντρώθηκαν το 2005 περίπου το 65% των δικτύων
franchise (concepts) στη χώρα µας είναι µικρού και µεσαίου µεγέθους µε πωλήσεις µέχρι 15 εκ.
ευρώ. Επιπλέον, το 64% περίπου είναι επίσης µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες
απασχολούν έως 100 άτοµα.
Την ίδια εποχή το σύνολο των ενεργών franchisors (δηλαδή επιχειρήσεις που λειτουργούν
τουλάχιστον ένα κατάστηµα franchising) ανήλθε σε περίπου 400, σε σχέση µε 230 στα τέλη του
2001 και 187 το 1998. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι στο διάστηµα 2001-2005 ο θεσµός
επεκτάθηκε κατά 74%.
Σύµφωνα µε τη µελέτη, η αναλογία καταστηµάτων ανά επιχειρηµατικό σύστηµα (concept)
το 2005 πλησίαζε τα αντίστοιχα που έχουν καταγραφεί στις πλέον αναπτυγµένες αγορές διεθνώς
(ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία).
Περίπου ένας στους δέκα franchisees διέθεταν περισσότερα από ένα καταστήµατα και
περίπου ένας στους 20 franchisors δεύτερο εµπορικό σήµα (concept). Ενδιαφέρον είναι ότι το
ποσοστό των εγχώριας προέλευσης concepts (76,8%) ήταν περίπου όσο και στις µεγαλύτερες
ευρωπαϊκές αγορές franchise.
Αναλυτικότερα: στη Γαλλία το ποσοστό αυτό ήταν 89% και στην Ισπανία 80%, ενώ στην
Πορτογαλία που είναι συγκρίσιµη σε µέγεθος µε την Ελλάδα, το ποσοστό αυτό ήταν µόλις 41%. Τα
«εισαγόµενα» concepts, σύµφωνα µε την ICAP, λειτουργούσαν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους µε
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τη µορφή Master Franchise τα οποία παραχωρούσαν διεθνείς franchisors σε τοπικούς
επιχειρηµατίες.
Οι δηµοφιλέστερες χώρες προέλευσης των εισαγόµενων concepts είναι η Ιταλία, η Γαλλία
και η Αγγλία. Σηµαντικό ποσοστό των franchisors (26%) το 2005 διαθέτουν παρουσία στο
εξωτερικό και εξίσου σηµαντικό (46%) είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων οι οποίες σχεδιάζουν να
αναπτύξουν διεθνή παρουσία στο µέλλον.
∆ηµοφιλέστερη χώρα εξαγωγής των εγχώριων concepts είναι η Κύπρος και ακολουθούν οι
γείτονες χώρες της Βαλκανικής.
Σύµφωνα µε ειδικούς της αγοράς η σύµβαση franchising µε αρχική διάρκεια πάνω από
πέντε χρόνια θεωρείται αρκετά δεσµευτική και για τις δύο πλευρές. Για τον λόγο αυτό προτείνουν η
συµφωνία µεταξύ των δύο πλευρών να µην ξεπερνά τα πέντε χρόνια. Σε περιόδους οικονοµικής
ύφεσης, το franchising προσφέρει αρκετά πλεονεκτήµατα και αποτελεί µηχανή οικονοµικής
ανάπτυξης.
Σε αντίθεση µε περιόδους χαµηλής ανεργίας, όπου το ενεργό εργατικό δυναµικό
προσανατολίζεται στην έµµισθη απασχόληση, σε περιόδους ύφεσης και αβεβαιότητας το
franchising προσφέρει τη δυνατότητα µιας επένδυσης η οποία συνδυάζει πλήρη απασχόληση και
περιορισµένο ρίσκο, µε την υποστήριξη µιας έµπειρης οµάδας (franchisor).
Σε επίπεδο καταναλωτή, το franchising σε περιόδους οικονοµικής αβεβαιότητας προσφέρει
σταθερή ποιότητα και τιµές, καταξιωµένα εµπορικά σήµατα και υψηλότερο βαθµό εµπιστοσύνης.
Τα περιθώρια ανάπτυξης του franchising για τα επόµενα χρόνια είναι σηµαντικά, αν ληφθεί
υπόψη ότι η διείσδυση του θεσµού αντιστοιχεί στο 4% περίπου του συνόλου των επιχειρήσεων στις
δραστηριότητες που καλύπτει η µελέτη της ICAP (λιανικό εµπόριο και λοιπές δραστηριότητες), σε
σύγκριση µε το 30% των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου στη Βρετανία, η οποία είναι µία από τις
δύο µεγαλύτερες αγορές franchise της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Συµφωνίες Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Εκµετάλλευσης (Licensing)

10.1. Το περιεχόµενο µιας συµφωνίας licensing
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To Licensing είναι µια µέθοδος ανάπτυξης επιχειρήσεων132 µε ένα πραγµατικά εκπληκτικό
πεδίο εφαρµογής, τόσο στην Ελληνική επιχειρηµατική κουλτούρα και πρακτική, όσο και
παγκοσµίως, µε έναν συνεχώς αυξανόµενο ρυθµό. ∆εν είναι τυχαίο ότι µεγάλες και γνωστές
εταιρείες που αναπτύσσονται µε τη µέθοδο του Franchise σε ολόκληρο τον κόσµο, όπως πχ.
Starbucks, χρησιµοποιούν το Licensing σύµφωνα και µε τη δήλωση του Pei Liang Γενικού
Γραµµατέα China Chain Store & Franchise Association. «Licensing is an effective tool when
Starbucks first steps into a brand new market, because that involves relatively small investment and
presents low risks», (το Licensing είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο όταν η Starbucks επιθυµεί να
κάνει την είσοδο της σε µία νέα αγορά καθόσον σηµαίνει σχετικά µικρότερο κόστος επένδυσης,
ενώ εµφανίζει µικρότερο ρίσκο).
Υπό αυτήν τη µορφή συνεργασίας, η εταιρεία («licensor») παρέχει στο συνεργάτη
(«licensee») το δικαίωµα να χρησιµοποιεί το όνοµα και το σήµα του πρώτου σε αντάλλαγµα µε
κάποια royalties επί των πωλήσεων. Συνήθως υπάρχουν λίγοι περιορισµοί όσον αφορά τον τρόπο
λειτουργίας της επιχείρησης εκτός από τη διατήρηση µιας ποιοτικής εικόνας για τη µάρκα.
Ο εκχωρητής της τεχνολογίας (licensor) παρέχει στον αγοραστή: (licensee):


την άδεια χρησιµοποίησης δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) και εµπορικών
σηµάτων, καθώς επίσης



το δικαίωµα χρήσης µη νοµικά κατοχυρωµένου know-how (γνώσεις και εµπειρίες, κυρίως
τεχνικού και εµπορικού-επιχειρηµατικού χαρακτήρα).
Το know-how αυτό µπορεί να είναι σχέδια και µοντέλα παραγωγής, λογιστικές και

οργανωτικές µέθοδοι, εµπειρίες ορθολογικής οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,

ιδέες

διαφήµισης, πληροφορίες προµήθευσης εισροών κλπ.
Η πληρωµή των δικαιωµάτων υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των πωλήσεων
(royalties) ή πραγµατοποιείται καταβολή του συνολικού ποσού (lump-sum payments) ή αντί της
χρηµατικής εξόφλησης, µπορεί να παραχωρηθούν στον πωλητή της τεχνολογίας δικαιώµατα
συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο του αγοραστή.
Η συγκεκριµένη µέθοδος ανάπτυξης χρησιµοποιείται συνήθως133 όταν η µάρκα που
αντιπροσωπεύεται είναι ιδιαίτερα γνωστή στο καταναλωτικό κοινό και απολαµβάνει σηµαντική
ζήτηση.
Το Licensing έχει κάποια κοινά στοιχεία µε το Franchising, αλλά συγχρόνως και σηµαντικές
διαφορές από αυτό. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους µία επιχείρηση θα πρέπει µε την
συνεργασία µιας εξιδεικευµένης και έµπειρης εταιρείας Συµβούλων Ανάπτυξης, να αναζητήσει,
132
133

Χατζηδηµητρίου, Ι.Α. (2003) ∆ιεθνείς Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ανικούλα.
Contractor, F. J. (1981) The Role of Licensing in International Strategy . Columbia Journal of World Business. Vol.
XVI, No. 4.
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εξετάσει και να αξιολογήσει τον βέλτιστο για αυτήν τρόπο ανάπτυξης. Για να γίνει αυτό αντιληπτό
ακολουθούν ενδεικτικά ορισµένοι από αυτούς:
•

Αποφυγή από την µητρική εταιρεία νοµικών υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ως
δικαιοπάροχος.

•

Αποφυγή από την Μητρική Εταιρεία της υποχρέωσης να εµφανίσει οικονοµικά και άλλα
δεδοµένα κατά την Προσυµβατική περίοδο µέσω του Ενηµερωτικού Φακέλου που
παραδίδει στον ενδιαφερόµενο, καθώς επίσης και του Franchise Business Plan.

•

Ορισµένες κατηγορίες εταιρειών µπορούν να πετύχουν καλύτερα αποτελέσµατα στην
διανοµή των προιόντων τους εάν δεν ακολουθήσουν το Franchise.

•

Ορισµένες εταιρείες δεν µπορούν να ασκήσουν αποτελεσµατικό έλεγχο του δικτύου ή
ενδεχοµένως δεν το επιθυµούν.

•

Ορισµένες εταιρείες δεν έχουν προετοιµασθεί κατάλληλα να γίνουν δικαιοπάροχοι και να
υποστηρίξουν ένα δίκτυο.

•

Ορισµένες εταιρείες είτε δεν επιθυµούν, είτε αδυνατούν να κάνουν την επένδυση που
απαιτείται, ώστε να προετοιµάσουν σωστά το σύστηµα δικαιόχρησης και να αποκτήσουν τις
προϋποθέσεις να γίνουν δικαιοπάροχοι. Ορισµένοι πιθανά να υποστηρίξουν, πως από την
στιγµή που δεν θα µπω στο χώρο της δικαιόχρησης και θα εφαρµόσω κάτι άλλο (όχι βέβαια
να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στην παραδοσιακή χονδρική, καθόσον αυτό έχουν
«δει» τι σηµαίνει) δεν απαιτείται ιδιαίτερη τεχνογνωσία.
Η πρακτική µας έχει δείξει όµως, πως δεν είναι καθόλου εύκολο να σχεδιασθεί και να

αναπτυχθεί ένα σύστηµα Licensing ή να µετατραπεί ένα Σύστηµα Franchise σε Licensing ή
δυσκολότερα να σχεδιάσει κανείς και να αναπτύξει ένα σύστηµα, το οποίο θα ενεργοποιεί και θα
αξιοποιεί και τους δύο άξονες, τόσο του Franchising όσο και του Licensing. Χρειάζεται γνώση της
αγοράς, του Franchise, των εναλλακτικών µεθόδων ανάπτυξης και πολλών άλλων παραµέτρων,
που µπορεί να επηρεάσουν το όλο επιχειρηµατικό αποτέλεσµα. Χρειάζεται σοβαρή υποδοµή και
αναλυτικό σχεδιασµό, ώστε να δένουν αρµονικά όλα τα συστατικά µεταξύ τους. Εξάλλου τόσο από
τις παλαιότερες όσο και από τις πρόσφατες καταρρεύσεις δικτύων Franchise, έχει αποδειχθεί, πως
θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί στις επιλογές που θα κάνουµε σχετικά µε τον τρόπο ανάπτυξης
µίας επιχείρησης ή ενός συστήµατος. Από στρατηγικής απόψεως, εάν µία επιχείρηση είναι
διατεθειµένη να προσφέρει στην αγορά ένα σύστηµα το οποίο στα βασικά σηµεία του να διαφέρει
από τις αρχές του Franchise θα χρειασθεί να απαντήσει σε ορισµένες απλές ερωτήσεις
(παραθέτουµε ενδεικτικά ορισµένες):
•

Θα εισπράττει αρχικό ποσό για το σήµα και την τεχνογνωσία της

•

Θα εισπράττει διαρκή δικαιώµατα;

•

Θα αποφύγει την καθηµερινή υποστήριξη του ∆ικτύου;
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•

Θα αποφύγει τον έλεγχο του ∆ικτύου µε ρίσκο να θυσιάσει την ποιότητα;
Σηµαντικές ερωτήσεις χωρίς να περιοριζόµαστε µόνο σ’ αυτές. Μέσα από την εµπειρία της

έχει διαπιστωθεί, πως τόσο ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών όσο και της πώλησης προϊόντων
µπορούν να επωφεληθούν από την νέα και συγχρόνως πολλά υποσχόµενη αυτή µέθοδο ανάπτυξης
επιχειρήσεων. Το ποσοστό της αγοράς προς το παρόν είναι πολύ µικρό, υπολογίζεται περίπου στο
3% της συνολικής ανάπτυξης µε Franchising. Αυτό δεν σηµαίνει πως αυτή η µέθοδος θα
υποσκελίσει την αξία και την δυναµική του Franchise, θα µπορεί όµως να λειτουργήσει σε
παράλληλο δρόµο και µπορεί να είναι το καλύτερο και ίσως και το ασφαλέστερο όχηµα
δηµιουργίας ή επέκτασης ενός δικτύου.
Εποµένως, σε ποιά σηµεία µπορεί να επωφεληθεί η Μητρική εταιρεία – «Αδειοπάροχος»
(Licensor) και σε ποια ο Αδειούχος (Licensee) από αυτή τη µορφή της συνεργασίας; Για µεν την
Μητρική εταιρεία οφέλη εµφανίζονται στην αποφυγή νοµικών υποχρεώσεων που αναλαµβάνει
συνήθως ακολουθώντας τη µέθοδο του Franchising, στην αποφυγή δηµοσιοποίησης εταιρικών
πληροφοριών και οικονοµικών δεδοµένων, στην µη δηµιουργία και στελέχωση ειδικού τµήµατος
υποστήριξης (FSD, Franchise Support Department) που όπως έχει αποδειχθεί και στην πράξη, όπου
δεν εφαρµόζεται αποτελεί την «Αχίλειο πτέρνα» της ∆ικαιόχρησης. Για δε τον Αδειούχο, η
υιοθέτηση της µεθόδου του Licensing εµφανίζει άλλα πλεονεκτήµατα, όπως, τη µείωση του
συνολικού απαιτούµενου κόστους επένδυσης, αφού δεν είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει πιστά
την µορφή που θα του υποδείξει ο δικαιοπάροχος, µεγαλύτερη ελευθερία στις επιχειρηµατικές του
αποφάσεις, την απόλυτη ευθύνη για τις πράξεις του κλπ. Το πλαίσιο ή καλύτερα η πορεία της όλης
συνεργασίας είναι απόλυτα προδεδιαγεγραµµένη µε µεγαλύτερη ελευθερία και οι τυχόν αποκλίσεις
ή τοπικές ιδιαιτερότητες δεν δηµιουργούν δυσλειτουργίες ή προβλήµατα στις σχέσεις των δύο
µερών. Παράλληλα όµως, ο Αδειούχος έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τα προϊόντα και το σήµα
της µητρικής εταιρείας, µε αποτέλεσµα να ωφελούνται άµεσα και τα δύο µέρη, αφού µε τη σειρά
του ο Αδειούχος προωθεί στην τοπική του αγορά τα προϊόντα και το σήµα της µητρικής εταιρείας.
Από στοιχεία 160 επιχειρήσεων της Κ. Μακεδονίας προκύπτει οτι κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του 1980, το 25% των επιχειρήσεων απέκτησε τεχνολογία παραγωγής και δηµιούργησε
το προϊόν του µέσω licensing. Ένα µεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 32,5% χρησιµοποίησε το
licensing ως εξωτερική πηγή για την απόκτηση τεχνολογίας γενικότερα, ενώ άλλες πηγές
τεχνολογίας υπήρξαν (σε µικρότερα ποσοστά) η συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις και η µητρική
εταιρία. Από κλαδική άποψη, κυρίαρχη θέση καταλαµβάνουν οι κλάδοι του ελαστικού, πλαστικών
και χηµικών, και ακολουθούν οι επιχειρήσεις τροφίµων, ποτών, υφαντουργίας, ένδυσης, και
κατασκευής µηχανών.
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10.2. Συµφωνίες licensing στην ελληνική οικονοµία 134
Η εµπειρική έρευνα στην ελληνική οικονοµία τις προηγούµενες δεκαετίες (Georgopoulos,
1991; Georgopoulos, Preusse, 1993) έδειξε ότι οι συµφωνίες licensing -έχοντας ως βάση
διεπιχειρησιακές συνεργασίες-αποτελούν ένα σηµαντικό εργαλείο των ελληνικών επιχειρήσεων για
απόκτηση τεχνολογίας από το εξωτερικό, τη στιγµή µάλιστα που πολύ λίγες εγχώριες εταιρείες
διαθέτουν δικά τους κέντρα έρευνας & ανάπτυξης αναπτύσσοντας αξιόλογες καινοτοµίες.
Οι ξένοι οίκοι εκχωρούν την άδεια σε εγχώριες µονάδες να παράγουν προϊόντα τους,
θέτοντας στη διάθεση των τελευταίων την απαιτούµενη τεχνολογία ή και τα εµπορικά τους σήµατα.
Η εµπορική προώθηση των παραγοµένων προϊόντων αναλαµβάνεται από τις ελληνικές µονάδες, οι
οποίες καταβάλλουν ένα αντίτιµο για την απόκτηση της τεχνολογίας, το οποίο συνήθως
υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των πωλήσεών τους.
Οι συµφωνίες αυτές προβλέπουν, πέραν της αγοράς παραγωγικού know-how και εµπορικών
σηµάτων, παροχή τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο ποιοτικών ελέγχων, επιµόρφωση προσωπικού,
οδηγίες απόκτησης και χρήσης των υλικών παραγωγής και άλλα. Είναι φυσικό ότι στη
συγκεκριµένη περίπτωση η τεχνολογία εισάγεται στην ελληνική οικονοµία µέσα από κανάλια
εξωτερίκευσης.
Αναζητώντας ποιότητα στη συνεργασία, τα διεθνικά συγκροτήµατα επικεντρώνουν την
προσοχή τους στις µεγαλύτερες και πιο αξιόλογες ελληνικές επιχειρήσεις, εξετάζοντας το µέγεθος
και το ρυθµό των πωλήσεών τους, το µερίδιο αγοράς που κατέχουν και το µείγµα των προϊόντων
που προσφέρουν.
Ιδιαίτερο αντικείµενο της προσοχής τους αποτελεί το εµπορικό κύκλωµα και τα κανάλια
διανοµής των υποψήφιων αγοραστών. Εφόσον υπάρξει προσέγγιση µε κάποια ελληνική
επιχείρηση, ελέγχουν την παραγωγική δυναµικότητα της τελευταίας και τη δυνατότητα
εκπλήρωσης ορισµένων προδιαγραφών ποιότητας εκ µέρους της.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις από την πλευρά τους, αγοράζουν τεχνολογία από το εξωτερικό,
επειδή ενδιαφέρονται να προσφέρουν νέα και πιο σύγχρονα προϊόντα στην εγχώρια αγορά,
βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστική τους ικανότητα. Στη συντριπτική τους
πλειοψηφία, οι τεχνολογικές συµφωνίες αφορούν στην κατάκτηση νέων αγορών, και όχι στην
προστασία των ήδη υφισταµένων.
Η συγκεκριµένη τεχνολογική πολιτική σηµαίνει την παραίτηση από παραδοσιακά και
κλασικά αγαθά και την αναζήτηση της πρωτοτυπίας, µε στόχο τη µεταβολή στο µείγµα προϊόντων,
τη διαφοροποίηση των πωλήσεων (sales pattern) και τη δραστηριοποίηση σε νέες αγορές. Το ξένο
know-how παραγωγής εγγυάται τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των
134

Κάζης ∆. και Περράκης Χ. (1984) Licensing & Βιοµηχανική Ανάπτυξη. Η Περίπτωση της Ελλάδας. Αθήνα, Κέντρο
Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών.
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προϊόντων, ενώ τα διεθνή εµπορικά σήµατα επιδρούν θετικά στο κύρος των επιχειρήσεων και
συνεισφέρουν στην προσέλκυση καταναλωτών µε σχετικά υψηλή αγοραστική δύναµη.
Συνεπώς, το know-how που εισάγεται στις ελληνικές επιχειρήσεις, αν και βάσει διεθνών
κριτηρίων βρίσκεται σε µια χρονικά προχωρηµένη φάση του κύκλου ζωής του –σύµφωνα και µε τις
θεωρίες εσωτερίκευσης/ εξωτερίκευσης -, φαίνεται να διαδραµατίζει ένα αξιόλογο ρόλο στην
τεχνολογική ανάπτυξη των ελληνικών µονάδων.
Η πλειοψηφία των αγοραστών ενηµερώνεται συστηµατικά από τον licensor για τις
τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου. Οι εγχώριες µονάδες δεν ενδιαφέρονται να αποκτήσουν
τεχνολογίες µόνο για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, αλλά κυρίως να εξασφαλίσουν συνεχείς
επαφές και διαρκή ενηµέρωση για τις τεχνολογικές βελτιώσεις που συντελούνται στα ερευνητικά
κέντρα του ξένου οίκου. Το γεγονός αυτό έχει καθοριστική σηµασία για τις εταιρείες που δρουν
παραγωγικά σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας, όπου εντείνεται ο διεθνής ανταγωνισµός,
συντοµεύεται ο κύκλος ζωής των προϊόντων και πραγµατοποιούνται σηµαντικές επενδύσεις για
έρευνα & ανάπτυξη.
Μάλιστα σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας, το µεγαλύτερο µέρος των αγοραστών
θεωρεί πως η ανεύρεση άλλων επώνυµων πωλητών τεχνολογίας θα ήταν µια δυσχερής διαδικασία,
αν όχι προβληµατική, εξαιτίας της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης των παγκόσµιων τεχνολογικών
αγορών. Ως εκ τούτου, οι ελληνικές επιχειρήσεις επιδιώκουν να συνεργάζονται µε περισσότερους
από έναν ξένους οίκους, αφενός για να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους που προκύπτουν από
ενδεχόµενη µαταίωση των συµβάσεων και αφετέρου για να διαφοροποιούν τις πωλήσεις τους µε,
όσο το δυνατόν, πιο πρωτότυπα και επώνυµα προϊόντα.
Στο σηµείο αυτό προκύπτει το ερώτηµα σχετικά µε τις προϋποθέσεις της δηµιουργίας
επώνυµων προϊόντων (brand names) παγκοσµίου κύρους. Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό
παρέχεται από την πρακτική των σύγχρονων διεθνικών συγκροτηµάτων. Η επωνυµία και η
αναγνώριση που απολαµβάνουν οι διεθνικές εταιρείες στις παγκόσµιες αγορές είναι αποτέλεσµα
µιας µακρόχρονης και επίπονης διαδικασίας, και εκφράζει την ύπαρξη και αξιοποίηση δυναµικών
οικονοµιών κλίµακας. Η τεχνολογική και οργανωτική υπεροχή έναντι του ανταγωνισµού, όπως και
η παγκόσµια φήµη τους, δεν απορρέουν από την προσωρινή κατοχή ορισµένων µονοπωλιακών
πλεονεκτηµάτων (π.χ. Νέα προϊόντα ή know-how παραγωγής µε νοµική κατοχύρωση), αλλά είναι
συνέπεια πολυετούς συσσώρευσης γνώσεων και εµπειριών στο management, marketing και στους
υπόλοιπους βασικούς επιχειρηµατικούς τοµείς. Το δυναµικό των καινοτοµιών, το οποίο
αναπτύχθηκε ενδοεπιχειρησιακά σε χρονικό εύρος δεκαετιών, συνιστά µια σηµαντική βάση για
παραπέρα εµπορικές, τεχνικές και οργανωτικές επιτυχίες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η τεχνολογική
πρόοδος, µε την ευρύτερη έννοια του όρου, συντελείται σε ένα ανώτερο επίπεδο, ενώ
πολλαπλασιάζονται οι δυνατότητες αποθάρρυνσης της πολιτικής του ανταγωνισµού για
12

αποµιµήσεις.

Οι συµβάσεις licensing δεν συνεπάγονται µόνο πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα για
τον αγοραστή135 . Στην προσπάθειά του ο πωλητής της τεχνολογίας να αποφύγει τον ανταγωνισµό
από το συνέταιρό του κατά ή µετά το πέρας της συνεργασίας, καθώς και για να µην αποβεί η
συνεργασία σε βάρος του κύρους του, θέτει συχνά µηχανισµούς ελέγχου, οι οποίοι µπορούν να
µειώσουν την ευελιξία του εγχώριου επιχειρηµατία και την αποδοτικότητα της µεταφερόµενης
τεχνολογίας. Τέτοιου είδους µηχανισµοί, οι οποίοι καταγράφονται στα τεχνολογικά συµβόλαια,
εκφράζονται για παράδειγµα σε περιορισµούς εξαγωγών, σε ελέγχους ποιότητας και συσκευασίας
και σε όρους χρησιµοποίησης εισροών µε συγκεκριµένες προδιαγραφές. Οι έλεγχοι ποιότητας των
τελικών αγαθών, αποσκοπούν στη διατήρηση ορισµένων προτύπων ποιότητας για να
προστατεύεται η εικόνα του ξένου οίκου στις παγκόσµιες αγορές. Οι δεσµεύσεις σχετικά µε την
πηγή προµήθευσης των υλικών παραγωγής, εκτός από την εγγύηση της ποιότητας των τελικών
προϊόντων, συµβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής εισροών του πωλητή της τεχνολογίας.

11. Συγκριτική ανάλυση licensing και franchising
Το Licensing είναι µια από τις πλέον χρησιµοποιούµενες µεθόδους ανάπτυξης µιας
επιχείρησης µαζί µε το franchising. Η συγκεκριµένη µέθοδος ανάπτυξης χρησιµοποιείται συνήθως
135
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όταν η µάρκα που αντιπροσωπεύεται είναι ιδιαίτερα γνωστή στο καταναλωτικό κοινό και
απολαµβάνει σηµαντική ζήτηση.
Συγκεκριµένα, το licensing είναι «µέθοδος ανάπτυξης και εκµετάλλευσης της φήµης, της
πνευµατικής ιδιοκτησίας και των προϊόντων µιας εταιρείας µέσω της παροχής των δικαιωµάτων
αυτών σε τρίτους, χωρίς όµως τη µεταφορά της κυριότητας». Με τον τρόπο αυτό ο αδειούχος έχει
το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τα προϊόντα/ υπηρεσίες της εταιρείας (που θεωρητικά χαίρουν
αναγνωρισιµότητας) µε αποτέλεσµα να ωφελούνται και οι δυο µεριές, αφού µε τη σειρά της η
εταιρεία αυξάνει το δίκτυο διανοµής της σε τοπικές αγορές.
Το licensing έχει πολλά κοινά µε τη µέθοδο του franchising αλλά και σηµαντικές διαφορές,
όπως η επιλεκτική ή ελάχιστη τήρηση της χαρακτηριστικής µορφής (εταιρική ταυτότητα,
χρωµατική παλέτα, visual merchandise, εξοπλισµός καταστήµατα κ.ο.κ.), ή καθόλου ή ελάχιστη
παρακολούθηση του συνεργάτη σε ό,τι αφορά χρηµατοοικονοµικά και άλλα στοιχεία, ο συνήθως
µικρότερος χρόνος συνεργασίας κ.ο.κ.

Συγκεκριµένα τα βασικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου για την εταιρεία που παρέχει τα
δικαιώµατα licensing είναι:

Πλεονεκτήµατα:
•

∆ιασπορά ρίσκου µε τους συνεργαζόµενους επιχειρηµατίες

•

Πιο ευέλικτη οργανωτική δοµή (συνήθως δεν υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη οργανωµένου
τµήµατος υποστήριξης δικτύου)

•

Επίτευξη γρηγορότερης ανάπτυξης της εταιρείας µέσω της συνεργασίας µε αδειούχους

•

∆υνατότητα διαφύλαξης της φήµης της εταιρείας

•

Τεστάρισµα νέων υπηρεσιών µέσω των συνεργατών

Μειονεκτήµατα:
•

Περιορισµένα δικαιώµατα επιβολής συγκεκριµένων προτύπων στην οργάνωση και
λειτουργία της εταιρείας

•

∆υσκολίες στην ανάπτυξη και εξέλιξη των αδειούχων- ως επιχειρηµατίες (µέσω συνεχούς
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εκπαίδευσης, εγχειριδίων λειτουργίας κ.ο.κ.)
•

Κίνδυνος καταστροφής της φήµης της εταιρείας που οφείλεται σε λανθασµένες ενέργειες
του αδειούχου

•

Χαµηλή πιστότητα αδειούχων, φυγόκεντρες τάσεις

•

∆ίκτυο ευάλωτο σε ανταγωνιστικές πιέσεις

•

Αδυναµία διεύρυνσης και αξιοποίησης ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων

•

Βραχυχρόνια οφέλη

•

Χαµηλό επίπεδο υπεραξιών

Τα δικαιώµατα franchise µπορούν να χαρακτηριστούν ως «ενεργά δικαιώµατα» σε αντίθεση
µε τα «στατικά δικαιώµατα» που χαρακτηρίζουν το licensing. Τα δικαιώµατα της εταιρείας στη
δεύτερη περίπτωση περιορίζονται µόνο στην επίβλεψη του αδειούχου, τη διαφύλαξη της φήµης και
τη συλλογή των δικαιωµάτων. Αντίθετα, ο franchisor παίζει σηµαντικό και ενεργό ρόλο στον τρόπο
λειτουργίας και στην ανάπτυξη και εξέλιξη της εταιρείας του συνεργάτη.
Με το licensing η εταιρεία στοχεύει απλά στο να περιορίσει τη δυνατότητα του αδειούχου
να τροποποιήσει το εµπορικό σήµα ή να µειώσει την αξία του, συνδέοντάς το µε άλλα προϊόντα ή
σήµατα. Αντίθετα, ο franchisor µπορεί να επέµβει σε σηµαντικό βαθµό στον τρόπο λειτουργίας της
επιχείρησης του συνεργάτη και να θέσει µια σειρά υποχρεώσεων που σκοπό έχουν να βελτιώσουν
τη λειτουργία της επιχείρησης σε επίπεδο καταστήµατος και δικτύου. Έτσι ενώ µε το licensing ο
επιχειρηµατίας επιδιώκει τη διατήρηση της καλής φήµης, ο franchisor επιδιώκει (και µπορεί να
επιβάλει συµβατικά) τη συνεχή βελτίωση του concept και την εξέλιξη του δικτύου.
Συνοψίζοντας το licencing µπορεί να επιλεχθεί όταν το κύριο προϊόν ή η υπηρεσία
απευθύνεται σε «µικρές» αγορές ή διακρίνεται από χαµηλό βαθµό διαφοροποίησης ή έχει
βραχυχρόνια ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, ενώ ο licencor στοχεύει στην άµεση -χαµηλού
κόστους- διάχυση του προϊόντος στην αγορά ή στην συµπληρωµατικότητα της υπηρεσίας που
προσφέρει σε υφιστάµενα δίκτυα ή ανεξάρτητα σηµεία.

12. Εξαγωγές
Οι εξαγωγές είναι η πρώτη µορφή άσκησης διεθνών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των
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επιχειρήσεων-εµπόρων και αποτελεί την πιο διαδεδοµένη µέθοδο διείσδυσης στη διεθνή αγορά. Η
ανάληψη εξαγωγικής δράσης δεν συνδέεται µε υψηλά λειτουργικά κόστη ή µεγάλες απαιτήσεις
(π.χ. κεφάλαιο, γνώση των ιδιαιτεροτήτων της τοπικής αγοράς) και περικλύει χαµηλό βαθµό
επιχειρηµατικού κινδύνου, καθώς η έξοδος από τη νέα αγορά δεν συνεπάγεται κεφαλαιακές
απώλειες.
Για τους λόγους αυτούς, η µέθοδος των εξαγωγών ακολουθείται κυρίως από επιχειρήσεις
που εισέρχονται για πρώτη φορά στη διεθνή αγορά – ως εκ τούτου δεν είναι εξοικειωµένες µε τις
διεθνείς πρακτικές - ή από µικρές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τα κεφάλαια για άµεση επένδυση
στο εξωτερικό.136 Παρά την οικονοµικά συµφέρουσα µέθοδο διείσδυσης σε νέες αγορές του
εξωτερικού, το πλεονέκτηµα κόστους µπορεί εύκολα να εκλείψει. Περιορισµένες οικονοµικές
αποδόσεις, υψηλά κόστη µεταφοράς, απαγορευτικοί δασµοί και ποσοστώσεις, ελλιπής
πληροφόρηση για τα δεδοµένα της ξένης αγοράς, αποτέλεσµα της οποίας είναι η µη συµµόρφωση
του προϊόντος µε τις τοπικές ανάγκες και προτιµήσεις, ιδίως όταν πρόκειται για καταναλωτικά
προϊόντα, είναι µόνο λίγα παραδείγµατα της αναποτελεσµατικότητας των εξαγωγών.
Επιπρόσθετα, καθώς τα εξαγώµενα αγαθά διακινούνται στη χώρα προορισµού από ξένες
επιχειρήσεις, πελάτες της εγχώριας επιχείρησης, η προώθηση και διανοµή των προϊόντων µπορεί να
µην επιφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα ελλείψει εντατικοποιηµένης προσπάθειες του ξένου
διανοµέα. Για παράδειγµα, µια αλυσίδα σούπερ-µάρκετ (super-market) αδιαφορεί για την καταγωγή
των προϊόντων της, µε την έννοια ότι είτε πουλήσει π.χ. ένα γαλλικό σαπούνι είτε ένα ιταλικό αυτό
δεν µεταβάλλει την οικονοµική της κατάσταση. Το ενδιαφέρον της στηρίζεται αποκλειστικά στην
πώληση των προϊόντων της και όχι στην προέλευση αυτών.
Με βάση το πρόσωπο που εµπλέκεται στο στάδιο της διανοµής και προώθησης του τελικού
προϊόντος, οι εξαγωγές διακρίνονται σε άµεσες (direct exports) και έµµεσες (indirect exports). Στις
άµεσες εξαγωγές

137

η παραγωγός επιχείρηση ελέγχει όλα τα στάδια της εξαγωγικής διαδικασίας

µέχρι τη τελική συναλλαγή (παράδοση προϊόντος έναντι χρηµατικής αµοιβής) µε το ξένο πελάτη.
Οι άµεσες εξαγωγές συνδέονται µε υψηλά επίπεδα ελέγχου από την επιχείρηση- εξαγωγό, η οποία
στη διάρκεια του χρόνου και µε την αύξηση της γνώσης της τοπικής αγοράς µπορεί να επιλέξει να
αυξήσει το βαθµό δέσµευσής της µέσω ανάληψης µη εξαγωγικής µορφές διεθνούε
δραστηριοποίησης.
Στις έµµεσες εξαγωγές η συναλλαγή µε τον εξωτερικό πελάτη διενεργείται µέσω
διαµεσολαβητών ή µεσαζόντων (intermediaries), οι οποίοι µπορεί να είναι εξαγωγικές εταιρείες,
εξαγωγικοί οίκοι, εταιρίες διεθνούς εµπορίου κ.ά. Οι διαµεσολαβητές είτε εκτελούν υπηρεσίες
πρακτόρευσης, οπότε αποκτούν ποσοστά επί των πωλήσεων ή µιας άλλης µορφής σταθερή αµοιβή,
136
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είτε αποκτούν ιδιοκτησία επί του προϊόντος, οπότε µέσω της αύξησης της τιµής αποκοµίζουν ένα
εµπορικό κέρδος, µε αποτέλεσµα να προκύπτει ένα αναπόφευκτο επιπρόσθετο κόστος για την
επιχείρηση παραγωγό. Οι έµµεσες εξαγωγές είναι λιγότερο κερδοφόρες από τις άµεσες, καθώς ο
έλεγχος, η πληροφόρηση, η ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης στη ξένη αγορά εξαρτώνται
από τρίτα πρόσωπα ή επιχειρήσεις. Ωστόσο, για µια µικρού µεγέθους επιχείρηση που δεν έχει τα
µέσα να στραφεί προς άµεσες εξαγωγές ή άλλου είδους διεθνείς δραστηριότητες ή που δεν επιθυµεί
να αναλάβει επιχειρηµατικούς κινδύνους η µέθοδος της έµµεσης εξαγωγής αποτελεί την
καταλληλότερη µέθοδο διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων της.

13. Συµβόλαια ∆ιοίκησης (Management contracts)
Τα συµβόλαια διοίκησης είναι συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ µιας επιχείρησηςπροµηθευτή και µιας επιχείρησης-πελάτη για την παραχώρηση στη δεύτερη ενός πακέτου
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διοικητικών δεξιοτήτων, µέσω της απόσπασης των διοικητικών στελεχών της πρώτης. Τα
µετακινούµενα στελέχη δρουν ως εκπαιδευτές της επιχείρησης που ουσιαστικά τα «νοικιάζει» για
µια περιορισµένη χρονική περίοδο. Η ύψος της αµοιβής της επιχείρησης-προµηθευτή εξαρτάται
συνήθως από τις επιδόσεις της επιχείρησης-πελάτη υπό τη νέα διοίκηση.138
Η επιχείρηση-ενοικιαστής στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου
δυναµικού της, στην αναδιάρθρωση της επιχειρησιακής της δοµής και στην επίτευξη συνολικά
υψηλότερων αποδόσεων. Το συµβόλαιο διοίκησης της παρέχει έναν σχετικά ανέξοδο τρόπο
επίτευξης των παραπάνω στόχων της, χωρίς την καταβολή σηµαντικών πόρων προορισµένων,
πιθανότατα, για άλλες δραστηριότητες. Παράλληλα, τα «ενοικιασθέντα» διοικητικά στελέχη
µπορούν να της προσφέρουν και γνώσεις σχετικά µε την από αυτήν δραστηριοποιούµενη αγορά,
ώστε η επιχείρηση να επεκτείνει το µερίδιό της και να αποκτήσει µια πιο µόνιµη θέση στην τοπική
αγορά.
Τα συµβόλαια διοίκησης ενέχουν ορισµένα υψηλού κινδύνου µειονεκτήµατα. Αρχικά, τα
αποσπασθέντα στελέχη ενδέχεται να µην έχουν την ίδια απόδοση στην επιχείρηση-πελάτη, καθώς
καταλυτικό ρόλο για την επιχειρησιακή επιτυχία ενέχει και το υπόλοιπο, µη διοικητικό προσωπικό.
Άλλωστε, η «ενοικίαση» διοικητικών ικανοτήτων αποσκοπεί κατά βάση στη θεµελίωση ισχυρής
επιχειρησιακής κουλτούρας και αποδοτικών εταιρικών πρακτικών. Εάν, λοιπόν, το ανθρώπινο
δυναµικό της επιχείρησης δεν ενστερνίζεται την κουλτούρα και τις διαδικασίες που υιοθετούν τα
αποσπασθέντα στελέχη, δηµιουργούνται στεγανά και υπονοµεύεται η αρχική επιδίωξη της
επίτευξης αποδοτικότητας ή εξυγίανσης. Απειλή αποτελεί και η παραµονή των ξένων στελεχών
στην επιχείρηση για την αντιγραφή των θεµελιωδών ικανοτήτων της, ειδικά εάν οι δύο επιχειρήσεις
δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο.

14. Η διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων139
Η διεθνοποίηση των αγορών για να λειτουργήσει επιτυχηµένα σε ένα κράτος όπως η
Ελλάδα που δεν έχει τα στοιχειώδη οικονοµικά κριτήρια να ανταγωνιστεί άλλες πιο οργανωµένες
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οικονοµίες θα πρέπει να λειτουργήσει µε ιδιαίτερη προσοχή και κατανόηση όλων εκείνων των
πολλαπλών µηχανισµών που εµπλέκονται και τελικά διαµορφώνουν την οικονοµία.
Στο σύγχρονο δυναµικό περιβάλλον της παγκοσµιοποίησης η ελληνική επιχείρηση πρέπει
να βασίσει τη στρατηγική της σε στοιχεία διαφορετικότητας και µοναδικότητας για να πετύχει.
Τέτοια στοιχεία µπορούν να αναζητηθούν στο τρίπτυχο Σχεδίαση – Ποιότητα – Περιβάλλον. Ο
συνδυασµός και των τριών δίνει αυξηµένες δυνατότητες για δηµιουργία νέων καινοτοµικών
προσφορών στο σύγχρονο καταναλωτή. Το όλο σύστηµα µπορεί να παράγει καινοτοµίες στο
τρίπτυχο αυτό αρκεί να υιοθετηθεί ως προσανατολισµός και στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας.

14.1. Η επιχειρηµατική στρατηγική στο µικροσκόπιο
Οι νέες συνθήκες που διαµορφώνονται στην αγορά θέτουν υπό αµφισβήτηση την όλη
σύνθεση και ανάπτυξη της επιχειρηµατικής στρατηγικής. Ποια στρατηγική είναι κατάλληλη για τη
µικρή, µε διεθνή δεδοµένα, Ελληνική επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε αυτή τη γωνιά της ΝΑ
Ευρώπης; Εξακολουθούν να ισχύουν οι υπάρχουσες στρατηγικές, αυτές που χαρακτηρίζουν τη
µέχρι σήµερα δράση; Όταν η χώρα µας παύει να είναι φθηνή και ταυτόχρονα διεθνοποιείται ποια
στρατηγική είναι κατάλληλη στο νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Ποια ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα πρέπει να αναπτυχθούν από τις Ελληνικές επιχειρήσεις; Τα ερωτήµατα αυτά
απασχολούν κάθε επιχείρηση, ακόµα και τις πιο πετυχηµένες. Οι συνταγές του χθες δεν ισχύουν
απαραίτητα σήµερα, ούτε θα ισχύσουν στο νέο περιβάλλον στα επόµενα πέντε έως δέκα χρόνια.

Η εξωστρέφεια προβάλλεται συχνά ως συνταγή επιτυχίας. Ήδη πολλές επιχειρήσεις µας
έχουν λάβει θέσεις στις αγορές των Βαλκανίων και σε άλλες χώρες. Έχουµε πολλά πλεονεκτήµατα
λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και πολιτισµικής προσέγγισης µε χώρες της περιοχής. Αυτό
προσφέρει δυνατότητες εισόδου σε χώρες όπου άλλες ξένες επιχειρήσεις δυσκολεύονται. Η
επιθετική όµως είσοδος σε ξένες αγορές και η διεκδίκηση παρουσίας σε αυτές αποτελεί την πρώτη
σειρά κινήσεων. Η θέση στις αγορές θα πρέπει στη συνέχεια να διατηρηθεί. Καθώς οι συνθήκες

αγοράς στις χώρες αυτές γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικές, η διεθνοποίηση Ελληνικών
επιχειρήσεων καθ’ εαυτή δεν αποτελεί συνταγή για επιτυχία αν δε συνοδευτεί µε τη δηµιουργία
διακριτού και διατηρήσιµου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.

Κάτι ανάλογο ισχύει και για επιχειρήσεις µε εγχώρια δραστηριότητα και σηµαντική
προστιθέµενη αξία στην Ελλάδα. ∆εν υπάρχει επιχείρηση αποµονωµένη από τον διεθνή
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ανταγωνισµό. Το βλέπουµε από τα ξένα προϊόντα που κατακλύζουν τις τοπικές αγορές και
εκτοπίζουν τα Ελληνικά. Ο ανταγωνισµός έρχεται στην πόρτα κάθε επιχείρησης και ασκεί πιέσεις.
Οι ανταγωνιστές, εγχώριοι και ξένοι, διεκδικούν τις αγορές, τους πελάτες της επιχείρησης. Η
σύγκριση όλο και διευρύνεται. Γι αυτό και οι εγχώριες επιχειρήσεις, όσο προστατευµένες και αν
αισθάνονται, πρέπει να βρουν κατάλληλες στρατηγικές που θα στηρίζονται σε διακριτό και
διατηρήσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.

14.2. Νέες συνθήκες, νέα επιχειρηµατικά µοντέλα
Η αγορά χαρακτηρίζεται από την είσοδο ξένων επιχειρήσεων και προϊόντων από χώρες
χαµηλού κόστους, αλλά και από την ανάδειξη πολυεθνικών από νέες αναδυόµενες χώρες. Το
αποτέλεσµα είναι η στρατηγική χαµηλού κόστους, που κάποτε χαρακτήριζε την Ελλάδα, να µην
είναι ρεαλιστική επιλογή για πολλούς κλάδους.
Παράλληλα, οι γνωστές µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις θέτουν τον πήχη του
ανταγωνισµού πολύ ψηλά, ενισχύοντας το προβάδισµά τους σε καίριους τοµείς διαφοροποίησης.
Έχοντας τα πλεονεκτήµατα του µεγάλου τους δικτύου και του µεγάλου αριθµού επαγγελµατιών και
ταλέντων που απασχολούν, δηµιουργούν συνεχώς νέα γνώση και καινοτοµίες. Τα στελέχη τους και
οι σχέσεις που αναπτύσσονται σε παγκόσµια κλίµακα οδηγούν σε νέα επιχειρηµατικά µοντέλα και
προτάσεις αξίας. Οι προϋπολογισµοί Έρευνας & Ανάπτυξης για τις περισσότερες από τις
µεγαλύτερες

150

πολυεθνικές

επιχειρήσεις

είναι

συχνά

πολλαπλάσιες

του

συνολικού

προϋπολογισµού Έρευνας & Ανάπτυξης όλων των ελληνικών επιχειρήσεων συνολικά. Για µερικές
οι δαπάνες για Έρευνας & Ανάπτυξης ξεπερνούν ακόµα και όλης της Ελλάδας. Έτσι, έχουν την
δυνατότητα να δηµιουργούν καινοτοµίες, νέες πιο ανταγωνιστικές προσφορές.
Το αποτέλεσµα είναι να στενεύουν τα περιθώρια διαφοροποίησης για επιχειρήσεις της
περιφέρειας. Οι δυνατότητες για να προβάλουν κάτι διαφορετικό, κάτι διακριτό όλο και
περιορίζονται. Βέβαια το ότι οι τρόποι διαφοροποίησης που αποµένουν για την τοπική επιχείρηση
µειώνονται, δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες. Η καινοτοµία δεν περιορίζεται
απαραίτητα στα εργαστήρια και τις πρακτικές των µεγάλων πολυεθνικών. Εξαπλώνεται παγκόσµια.
Μικρές χώρες έχουν τη δυνατότητα να παίξουν µεγάλο διεθνή ρόλο σε ιδέες και νέες λύσεις.
Παράδειγµα αποτελεί η Φιλανδία στην τεχνολογία. Επιπλέον µικρές χώρες µπορούν να επιδιώξουν
συµµετοχή σε διεθνή δίκτυα και να έχουν πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία.
Η διαδικασία της παγκοσµιοποίησης έχει τη δυναµική της, τα θύµατά της αλλά και τους
νικητές της. Προβάλλει ως η «δηµιουργική καταστροφή» του Schumpeter όπου το νέο εκτοπίζει το
παλαιό σε διεθνή πλέον κλίµακα. Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική επιχείρηση πρέπει να βρει κάτι δικό
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της. Μπορεί να αναζητήσει κάποιο κενό στην αγορά, πράγµα που δεν είναι τόσο εύκολο διότι και
άλλοι ψάχνουν ή αντιγράφουν λύσεις. Για παράδειγµα η Folli- Follie βρήκε ένα κενό στη µεσαία
τιµή για το πολυτελές κόσµηµα. Πιο πολύ όµως µπορεί µε ενδοσκόπηση στο εσωτερικό της και στις
διαφορές του εγχώριου περιβάλλοντος να αναζητήσει το διαφορετικό, το µοναδικό. Γιατί όχι, κάτι
ελληνικό.

14.3. Αναζήτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος

Η στρατηγική πρέπει να στηριχθεί σε διακριτό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για να έχει
µέλλον. Χρειάζεται να αναζητηθούν στοιχεία διαφορετικότητας και µοναδικότητας για τα οποία ο
σύγχρονος καταναλωτής είναι διαθέσιµος να πληρώσει κάτι παραπάνω, ένα premium έναντι των
κοινών προϊόντων του εµπορίου. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι απαραίτητο να εκφράζουν νέες
τεχνολογίες. Μπορεί να εκφράσουν τη διαφορετική σκέψη των Ελλήνων, να έχουν τις ρίζες τους
στην παράδοση, στον τρόπο που εµείς βλέπουµε την προσφορά στον σύγχρονο καταναλωτή.

Η αναζήτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µπορεί να καθοδηγηθεί από το τρίπτυχο
Σχεδίαση - Ποιότητα - Περιβάλλον.

•

Η Σχεδίαση έχει απεριόριστες δυνατότητες για δηµιουργία καινοτοµικών λύσεων.
Περιλαµβάνει τόσο την αισθητική πτυχή, την άϋλη διάσταση του ωραίου, όσο και την
τεχνολογική, δηλαδή τη λειτουργικότητα των λύσεων, του τρόπου εξυπηρέτησης. Οι
γείτονές µας οι Ιταλοί έχουν να επιδείξουν επιτυχίες στον τοµέα αυτό. Η ενδοσκόπηση στην
ελληνική κουλτούρα και παράδοση µπορεί να δώσει ιδέες µοναδικές.

•

Η Ποιότητα είναι σηµαντική, ιδιαίτερα για χώρες σχετικά ακριβές, όπως η Ελλάδα τείνει να
γίνει σήµερα. Η ποιότητα όµως σήµερα έχει ανέβει γενικά. Σε µεγάλο βαθµό έχει γίνει
στοιχείο προαπαιτούµενο και λιγότερο στοιχείο διαφοροποίησης. Για να σταθεί κανείς στην
αγορά, σε χώρα σχετικά ακριβή, πρέπει να έχει ποιότητα. Παράδειγµα, η αξιοπιστία των
αυτοκινήτων Hiundai έχει προσεγγίσει αυτή των εταιρειών BMW ή Mercedes. Η
στρατηγική διαφοροποίησης µε στόχευση σε τµήµατα πολύ υψηλής ποιότητας απαιτεί
επενδύσεις και σηµαντική Έρευνα & Ανάπτυξη, πράγµα που δεν φαίνεται εφικτό για την
ελληνική επιχείρηση. Όµως για την Ελληνική επιχείρηση είναι αναγκαίο η διαφοροποίηση
να εµπεριέχει τη διάσταση της ποιότητας.

•

Το Περιβάλλον, η αειφορία, η οικολογική διάσταση προσφέρει νέες ευκαιρίες
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διαφοροποίησης. ∆εν πρέπει να το βλέπουν οι επιχειρήσεις ως περιορισµό, ως συµµόρφωση
σε ρυθµίσεις και νοµοθεσία. Μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για δηµιουργία νέων
προσφορών στον προβληµατισµένο σύγχρονο καταναλωτή. Για παράδειγµα εταιρείες όπως
η Cocomat ή Apivita έχουν ενσωµατώσει οικολογικές διαστάσεις στην ανταγωνιστική τους
στρατηγική. Αυτό τους έχει προσδώσει µακροπρόθεσµα διατηρήσιµο πλεονέκτηµα και
αποτελεί τη βάση επιτυχίας τους. Με τη χρήση φυσικών υλών, µε νέες συνθέσεις, µε
αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών πιο φιλικών σε συνδυασµό µε σύγχρονη τεχνολογία
µπορεί να εξαχθούν νέες λύσεις.

14.4. Καινοτοµικός προσανατολισµός
Η αναζήτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στις παραπάνω διαστάσεις µπορεί να
οδηγήσει σε καινοτοµίες. Πολύ περισσότερο αν και οι τρεις διαστάσεις συνδυασθούν και
επιδιωχθούν

ολοκληρωµένα. Αυτό

για

τις

περισσότερες

επιχειρήσεις

αποτελεί

ριζικό

αναπροσανατολισµό. Επιδίωξη του νέου, της καινοτοµίας σε όλο το σύστηµα.
Η παραγωγή καινοτοµίας δεν είναι απαραίτητο να προσανατολίζεται σε βασική τεχνολογική
έρευνα, σε µεγάλες τεχνολογικές καινοτοµίες, σε ριζικές ανατροπές. Αυτό απαιτεί µεγάλα ποσά για
Έρευνα & Ανάπτυξη. Εξάλλου η Ελλάδα είναι πολύ χαµηλά σε έρευνα και τεχνολογία, ακόµη και
σε σύγκριση µε µικρές χώρες. ∆εν µπορεί να κάνει µεγάλα, µη ρεαλιστικά άλµατα.

Μικρές καινοτοµίες, που αλλάζουν την προσφορά στον καταναλωτή είναι πιο κατάλληλες
για τους προϋπολογισµούς της ελληνικής επιχείρησης. Υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες για
µικρές, προοδευτικής φύσης καινοτοµίες:
• σε εφαρµογές νέας, βασικής τεχνολογίας στις παραγωγικές διαδικασίες
• στο προσφερόµενο προϊόν και στον τρόπο εξυπηρέτησης
• στην ανάδειξη λύσεων και ιδεών που στηρίζονται στην Ελληνική παράδοση και το Ελληνικό
περιβάλλον.

Οι µικρές καινοτοµίες συνήθως περνούν απαρατήρητες. Όµως διαµορφώνουν πορεία. Οι
πηγές ιδεών είναι πολλαπλές, όλο το σύστηµα: τα στελέχη, οι εργαζόµενοι και οι σχέσεις στην
αγορά, οι πελάτες, οι ανταγωνιστές, ο κοινωνικός ιστός, η παράδοση. ∆εν είναι απαραίτητα τα
εργαστήρια και τα τµήµατα Ε&Α. Έτσι µπορούµε να προωθήσουµε µια «διάχυτη» άποψη της
καινοτοµίας η οποία αναδύεται από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
Η καινοτοµία είναι άρρηκτα δεµένη µε το ανθρώπινο κεφάλαιο και την κουλτούρα της
επιχείρησης και της χώρας. Με το νοητικό κεφάλαιο και τις γνώσεις. Με τις κοινωνικές αξίες και το
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πλέγµα κοινωνικών σχέσεων. Με τη στάση απέναντι στη µάθηση και στην επιδίωξη νεωτερισµών.
Η Ελλάδα δεν υστερεί στον τοµέα του ανθρώπινο δυναµικού. Μάλιστα στους διεθνείς
δείκτες για το ανθρώπινο δυναµικό κατατάσσεται πιο υψηλά από ότι σε άλλους δείκτες της
οικονοµίας, της τεχνολογίας, της διοίκησης και των επιχειρήσεων ( βλ. WEF, IMD). Επίσης έχει τη
δική της µοναδική παράδοση και κοινωνικό περιβάλλον. Υστερεί όµως στην κουλτούρα
αναζήτησης του νέου, προώθησης βελτιώσεων και αλλαγών. Αυτό προκύπτει έµµεσα και από
δείκτες όπως αυτοί του European Innovation Scoreboard.

Ο τοµέας των επιχειρήσεων υστερεί ιδιαίτερα στην καινοτοµία. Σε άλλες µικρές χώρες οι
επιχειρήσεις έχουν πολύ υψηλότερες επιδόσεις σε καινοτοµία (π.χ Σκανδιναβικές χώρες). Αυτό δεν
σηµαίνει ότι πρέπει να αντιγράψουµε τις πολιτικές των χωρών αυτών. Απλά να ξεκινήσουµε µια
προσπάθεια συζήτησης για προώθηση µορφών καινοτοµίας που ταιριάζουν στις ιδιαίτερες
συνθήκες του Ελληνικού περιβάλλοντος καθώς και του τρόπου ενίσχυσής τους.

Στο ανοιχτό παγκόσµιο περιβάλλον η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονοµίας θα
κριθεί κυρίως από την ικανότητα των ίδιων των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
για καινοτοµία, για δηµιουργία νέων προσφορών στις διεθνείς αγορές. Από την ικανότητά τους να
υλοποιήσουν ένα ολοκληρωµένο προσανατολισµό στο τρίπτυχο σχεδίαση – ποιότητα –
περιβάλλον. Ο προσανατολισµός αυτός πρέπει να ενσωµατωθεί στο σύστηµα, να γίνει σκοπός και
τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης. Αναπόσπαστο µέρος της κουλτούρας της. Έτσι η επιχείρηση
θα µπορεί να βρίσκει συνεχώς νέα στοιχεία καινοτοµίας και να ανανεώνει τη στρατηγική
διαφοροποίησης χωρίς να αλλοιώνει την ταυτότητά της.

15. Συµπεράσµατα
Στη σύγχρονη ρευστή πραγµατικότητα, το επιχειρηµατικό περιβάλλον έχει µετατραπεί σε
διεθνή αρένα, όπου οι συνεργάτες και οι ανταγωνιστές προέρχονται από µια πλειάδα χωρών. Η
διασυνδεσιµότητα των οικονοµιών, των αγορών και των κλάδων δεν επιτρέπει στις επιχειρήσεις να
µένουν αποκοµµένες από τον εξωτερικό κόσµο και τις ωθεί να δραστηριοποιηθούν σε αγορές εκτός
των εθνικών τους συνόρων.
13

Ταυτόχρονα, οι κυβερνητικές πολιτικές, η ραγδαία ανάπτυξη των µέσων επικοινωνίας, οι
τεχνολογικές εξελίξεις, ο αυξανόµενος εγχώριος ανταγωνισµός, ο κορεσµός της τοπικής ζήτησης, η
εξειδίκευση, η ανάγκη πρόσβασης σε πλουτοπαραγωγικούς και χρηµατοοικονοµικούς πόρους
καθιστούν τη διεθνή επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων αναγκαία.
Σήµερα, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αποτελούν βασική επιχειρηµατική µορφή και
πλαισιώνουν τον µικρόκοσµο των σχέσεων και της δοµής της παγκόσµιας οικονοµίας. Μάρτυρας
της έντασης και του ρυθµού διεθνοποίησης είναι η παγκόσµια οικονοµική κοινότητα, η οποία
αποτελεί τον αποδέκτη των συνεπειών της διεθνούς δικτύωσης. Στα πλαίσια της οικονοµικής
κρίσης που πλήττει τον πλανήτη µας, η ανάγκη για υιοθέτηση µιας κατάλληλης εταιρικής
στρατηγικής διεθνοποίησης κατέχει εξέχοντα ρόλο για την επιβίωση και ανάπτυξη των
επιχειρήσεων. ∆ιότι ο πυρήνας της επιτυχίας βρίσκεται στον καθορισµό σαφών προτεραιοτήτων και
επιτεύξιµων στόχων για τη θεµελίωση ενός ισχυρού στρατηγικού προσανατολισµού, που συνάδει
µε το κατευθυντήριο όραµα της επιχείρησης.
Παράλληλα,

η

θεµελίωση

συγκριτικών

πλεονεκτηµάτων

και

η

επέκταση

της

ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης στην αγορά κρίνεται από την ικανότητά της να προβλέπει
τις περιβαλλοντικές εξελίξεις και να αντιδρά σε αυτές. Όµως, η δυνατότητα επεξεργασίας και
προσαρµογής της πληροφόρησης στα επιχειρησιακά δεδοµένα επιβάλλει την ύπαρξη ενός αυστηρά
δοµηµένου συστήµατος που διατηρεί ένα ισχυρό δίκτυο διεθνών σχέσεων και έχει µια
συγκεκριµένη αποστολή.
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