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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διαδικασία διεθνοποίησης της παραγωγής στην παγκόσμια οικονομία προκύπτει
βασικά από την ανάγκη των επιχειρήσεων για την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού
κέρδους και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας τους και

επιτυγχάνεται με την

εκμετάλλευση των γεωπολιτικών και οικονομικών συνθηκών των διαφόρων χωρών, όπως
είναι ο φυσικός πλούτος, οι εθνικές ιδιομορφίες σε ότι αφορά των προστατευτισμό, το
τεχνολογικό χάσμα μεταξύ των χωρών, οι διαφορές στο κόστος παραγωγής, το επίπεδο
μισθών και άλλοι παράγοντες. Η διεθνοποίηση αυτή δεν οδηγεί στην εξίσωση των όρων
παραγωγής ανάμεσα στις διάφορες χώρες αλλά αντίθετα στην διατήρηση της
υπάρχουσας κατάστασης με στόχο την συμφερότερη εξυπηρέτηση και ανάπτυξη των
επιχειρήσεων των διαφόρων χωρών στη συγκεκριμένη θέση που αυτές έχουν πάρει στον
καταμερισμό της παραγωγής.
Ενας από τους βιομηχανικούς κλάδους που έχουν παρουσιάσει, κατά τις τρεις
τελευταίες δεκαετίες, πολύ έντονη τάση διεθνοποίησης είναι ο κλάδος

της

αυτοκινητοβιομηχανίας. Το σύνολο των χωρών που έχουν κάποιου είδους παρουσία
στον κλάδο αυτό μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μεγάλες ομάδες:
□ στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν την μεγαλύτερη
δυνατή διαφοροποίηση και οργάνωση της παραγωγής τους
□ στις αναπτυσσόμενες βιομηχανικά χώρες, οι οποίες δέχονται με διάφορους
τρόπους την διείσδυση επιχειρήσεων των χωρών της πρώτης ομάδας.
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής μελετώνται:
α) Οι δυνατές μορφές συνεργασίας των βιομηχανικών επιχειρήσεων σε διεθνές
επίπεδο. Οι μορφές αυτές είναι συγκεκριμένες και καθορίζονται από πολλούς
παράγοντες όπως οι στρατηγικοί στόχοι της επιχείρησης, οι οικονομικές συνθήκες και το
επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής, το μέγεθος των κινδύνων που
συνεπάγεται το εγχείρημα κ.α.
β) Η διεθνοποίηση του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, κλάδου στον οποίο η
διεθνής συνεργασία μεταξύ των εταιριών αποτελεί μια εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για
την ανάπτυξη τους. Οι συνεργασίες αυτές, κάτω από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες
των διαφόρων χωρών, όσο και με την διαφαινόμενη οικονομική ανάπτυξη χωρών που
τοποθετούνται στην κατηγορία των αναπτυσσόμενων βιομηχανικά, έχουν πάρει μορφή
που καθορίζεται από μεταφορά της παραγωγής από τις ανεπτυγμένες βιομηχανικά στις
αναπτυσσόμενες χώρες.
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γ) Ο χαρακτήρας και η ανάπτυξη της ελληνικής αυτοκινητοβιομηχανίας και
ειδικότερα της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ) όπως έχουν προκύμει μέχρι
σήμερα μέσα από διεθνείς συνεργασίες. Η ΕΛΒΟ οφείλει την ύπαρξη της στην
προγενέστερη εταιρία ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ η οποία ήταν κοινοπραξία μεταξύ της
Αυστριακής Steyr και του Ελληνικού Δημοσίου. Στη συνέχεια και αφού πέρασε ολικά
στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και προσαρμοζόμενη στις διεθνείς εξελίξεις
ανέπτυξε συνεργασίες με πολλές από τις μεγάλες ευρωπαϊκές βιομηχανίες βαρέων
οχημάτων. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η μορφή αυτών των συνεργασιών, οι στόχοι
τους καθώς επίσης και η επίδρασή τους στην αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης.
δ) Ο τρόπος διεξαγωγής εξαγωγών από την ΕΛΒΟ. Τα τελευταία χρόνια και πιο
συγκεκριμένα μετά το 1993, η εταιρία έχει πραγματοποιήσει εξαγωγές σε μερικές χώρες
(Κύπρος, Σιγκαπούρη, Ρουμανία, Τσεχία, Γιουγκοσλαβία, Ρωσία). Στην ενότητα αυτή,
εξετάζεται ο συνολικός καταρτισμός και η υλοποίηση των σημαντικότερων εξαγωγικών
προγραμμάτων της εταιρίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Οι Βιομηχανικές επιχειρήσεις καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις υπηρεσιών
εισέρχονται στις διεθνείς αγορές για διάφορους Λόγους.

Μερικές από αυτές

διεθνοποιούνται γιατί η εγχώρια αγορά είναι στάσιμη ενώ

οι ξένες αγορές

αναπτύσσονται ταχύτερα. ΑΛλες επιχειρήσεις απλά ακοΛουθούν τους εγχώριους πελάτες
τους στην επέκταση τους στο εξωτερικό - περίπτωση πολύ συνηθισμένη σε εταιρίες
διαφήμισης, υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων, σχεδίασης και ασφαλειών. Αλλες
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα της ολιγοπωλιακής βιομηχανίας γίνονται διεθνείς για να
εμποδίσουν την είσοδο των ανταγωνιστών τους σε κάποιες διεθνείς αγορές. Αλλες πάλι
εξάγουν τις δραστηριότητες τους για να επιτύχουν μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και έτσι
να καταφέρουν να μειώσουν το ανά μονάδα προϊόντος κόστος παραγωγής ενισχύοντας
μ’αυτόν τον τρόπο την θέση τους τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και διεθνώς.
Οι εταιρίες εμπλέκονται στις διεθνείς αγορές όταν πιστεύουν ότι οι στρατηγικοί
στόχοι τους δεν εξυπηρετούνται όταν περιορίζονται στην εγχώρια αγορά. Η γνώμη που
επικρατεί σήμερα, είναι ότι όλες οι επιχειρήσεις - μικρές ή μεγάλες, εγχώριες ή διεθνείς πρέπει να αναζητήσουν τα κέρδη και την ανάπτυξη τους σε διεθνές επίπεδο το οποίο
χαρακτηρίζεται από τεράστια ροή προϊόντων, τεχνολογίας, κεφαλαίων κτλ. Και αν
ακόμη, μερικές επιχειρήσεις δεν προτιμούν την διεθνή εξάπλωση τους, αργά ή γρήγορα
έρχονται σε επαφή με την σκληρή πραγματικότητα που λέει ότι δεν υπάρχουν πλέον
εγχώριες αλλά μόνο παγκόσμιες αγορές. Σ’αυτό συντείνει ακόμη και το γεγονός ότι η
τάση που επικρατεί σήμερα είναι η εξάλειμη των δασμών, των προστατευτικών μέτρων
και γενικότερα η μείωση των εμποδίων που υπάρχουν για την διείσδυση των
επιχειρήσεων σε άλλες χώρες.
Εν κατακλείδει, οι εταιρίες αντιλαμβάνονται ότι η παγκόσμια οικονομία δεν είναι
μόνο κίνδυνος αλλά και ευκαιρία. Ολες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προγραμματίζουν
την ανάπτυξη και επιβίωση τους σε έναν κόσμο παγκόσμιου ανταγωνισμού. Καμιά
επιχείρηση δεν πρέπει να επενδύει το μέλλον της πάνω στην υπόθεση ότι “κατέχει” την
εγχώρια αγορά.

1.1. Στοιχεία της στρατηγικής εισόδου
Η στρατηγική εισόδου μιας εταιρίας είναι ένα πολυσύνθετο σχέδιο που αποτελείται
από πολλά επιμέρους ανεξάρτητα σχέδια προϊόντος-αγοράς. Τα στελέχη των εταιριών
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πρέπει να σχεδιάζουν την στρατηγική εισόδου κάθε προϊόντος σε κάθε αγορά ξεχωριστά
γιατί είναι παρατηρημένο ότι η επιτυχία μιας στρατηγικής εισόδου δεν είναι η ίδια για
διαφορετικά προϊόντα σε διαφορετικές αγορές. Από τη στιγμή που τα επιμέρους σχέδια
προϊόντος-αγοράς έχουν συμπληρωθεί, όλα μαζί συνιστούν την διεθνή στρατηγική
εισόδου της επιχείρησης.
Οι στρατηγικές εισόδου απαιτούν αποφάσεις σχετικά με:
1. την επιλογή κατάλληλου στόχου αγοράς-προϊόντος
2. τους στόχους και σκοπούς που τίθενται για την δεδομένη αγορά
3. τις μεθόδους εισαγωγής στην χώρα-στόχο
4. το σχέδιο μάρκετινγκ (ΜΚΤ) για την διείσδυση στη χώρα-στόχο
5. το σύστημα ελέγχου της απόδοσης στην εν λόγω χώρα
Ολα τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να αναπαρασταθούν με τη βοήθεια του
σχήματος I1 σαν μια λογική αλληλουχία δραστηριοτήτων και αποφάσεων. Ωστόσο, μια
πραγματική διαδικασία δεν είναι αυστηρή ως προς την σειρά των ενεργειών και
εμπεριέχει πολλές επαναλήμεις αυτών των δραστηριοτήτων και αποφάσεων λόγω του
συστήματος ελέγχου που υπάρχει. Ετσι, μια επιχείρηση μπορεί να αναθεωρήσει τους
στόχους που έχει σε μια συγκεκριμένη αγορά ή να ξεκινήσει διαδικασίες εισόδου σε μια
άλλη καινούργια αγορά. Στο σχήμα 1 οι λεπτές γραμμές δείχνουν τις αναθεωρήσεις που
μπορεί να γίνουν στα τέσσερα πρώτα στοιχεία της διαδικασίας εισόδου. Σαν συμπέρασμα
ισχύει ότι η διαδικασία εισόδου στη διεθνή αγορά είναι συνεχής.
Στα ανώτερα στελέχη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων το να προγραμματίζει
κάποιος τη στρατηγική εισόδου σε μια ξένη αγορά φαίνεται να είναι προνόμιο μόνο των
μεγάλων επιχειρήσεων. Η ιδέα που υπάρχει είναι ότι ένας τέτοιος προγραμματισμός έχει
να κάνει με περίπλοκες τεχνικές που μόνο κάποιοι ειδικοί μπορούν να εφαρμόσουν. Αυτό
όμως που στη σημερινή εποχή φαίνεται να έχει μεγάλη αξία είναι η ιδέα του
προγραμματισμού στρατηγικών διείσδυσης. Από τη στιγμή που η διοίκηση μιας
επιχείρησης αφομοιώσει την ιδέα της διεθνούς εξάπλωσης τότε σημαίνει ότι σκέφτεται
συστηματικά για το μέλλον της.

1.2. Ταξινόμηση των τρόπων διείσδυσης
Ο τρόπος εισόδου σε μια ξένη αγορά είναι μια ιδρυματική “άτυπη” συμφωνία που
κάνει δυνατή την είσοδο των προϊόντων, της τεχνολογίας, των ανθρώπινων ικανοτήτων,
της διοίκησης ή και άλλων πόρων σε μια ξένη χώρα. Για μια εταιρία η οποία περιορίζεται

^oot Franklin, 1987, σελ 4
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εγχωρίως το ζήτημα της εισόδου δεν τίθεται αφού ταυτίζεται με την είσοδο στην εγχώρια
αγορά, δηλ. με το σχέδιο ΜΚΤ της εταιρίας. Αντίθετα, η εταιρία που επιχειρεί να
διεθνοποιηθεί πρέπει να επιτύχει τόσο την είσοδο στην ξένη χώρα όσο και στην αγορά
της χώρας αυτής. Ετσι, η εταιρία αυτή θα πρέπει να αποφασίσει τόσο για τον τρόπο
εισόδου στη ξένη χώρα όσο και για το σχέδιο ΜΚΤ που δα αναπτύξει στη χώρα αυτή.
Κοιτάζοντας κάποιος το ζήτημα από την οικονομική πλευρά, διαπιστώνει ότι μια
εταιρία μπορεί να διεισδύσει σε μια ξένη χώρα μόνο με δύο τρόπους. Πρώτον, μπορεί να
εξάγει τα προϊόντα της σε μια ξένη χώρα χρησιμοποιώντας μια βάση παραγωγής έξω από
τη χώρα αυτή. Δεύτερον, μπορεί να μεταφέρει τους πόρους της που έχουν διάφορες
μορφές όπως τεχνολογίας, κεφαλαίου, ανθρώπινου δυναμικού κ.α στην ξένη χώρα και να
τους διαθέσει απ’ευθείας ή και να τους συνδυάσει με εγχώριους πόρους (συνήθως
εργασία) ώστε να παράγει προϊόντα που δα πουληθούν στις τοπικές αγορές.
Κοιτάζοντας κάποιος το θέμα από πλευράς διοίκησης και λειτουργιών, οι παραπάνω
δύο μορφές διαχωρίζονται σε περισσότερες συγκεκριμένες μορφές εισόδου, καθεμιά από
τις οποίες προσφέρει διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην διεθνή
εταιρία. Οι διάφοροι αυτοί τρόποι αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω :

Τρόπος εισόδου
Εζαγωγικός
Εμμεσες
Αμεσες

Συμβολαιακός

Επενδυτικός

Παραχώρηση δικαιωμάτω Ανεξάρτητη επιχείρηση:
εκμετάλλευσης

εξαρχής εγκατάσταση

Συμφωνίες δικαιόχρησης

Ανεξάρτητη επιχείρηση:

-αντιπρόσωπος/διανομέας

εξαγορά

υποκατάστημα/δυγατρική
Διοικητικά συμβόλαια

Κοινοπραξία

Τεχνικές συμφωνίες
κατασκευής έργων
Συμπαραγωγές

1.3.

Το περιβάλλον της χώρας - στόχου
Ο πολιτικός, οικονομικός, και κοινωνικός χαρακτήρας της χώρας στόχου παίζει

σημαντικό ρόλο στον τρόπο διείσδυσης. Περισσότερο αξιοσημείωτες είναι οι
κυβερνητικές ρυθμίσεις που αφορούν τις διεθνείς επιχειρήσεις. Πολιτικές περιορισμού
των εισαγωγών ασφαλώς περιορίζουν την προσπάθεια εξαγωγών για μια επιχείρηση ενώ
αντίθετα ευνοούν άλλες μεθόδους διείσδυσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από το χώρο2
2 Root Franklin, 1987, σελ. 6
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της αυτοκινητοβιομηχανίας που επιβεβαιώνει την παραπάνω άπομη είναι η απόφαση
πολλών Ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών, στα μέσα της δεκαετίας του ’80, να
παράγουν αντί να εξάγουν στην Αμερική αφού η Αμερικανική κυβέρνηση έθεσε πολλούς
περιορισμούς απέναντι στις εισαγωγές.
Ομοίως, μια πολιτική αποτροπής ξένων επενδύσεων αποθαρρύνει προσπάθειες
ολικής εξαγοράς επιχειρήσεων προς όφελος κοινοπραξιών ενώ αντίθετα μια πολιτική
που παρέχει φορολογικές διευκολύνσεις ενθαρρύνει τις άμεσες ξένες επενδύσεις.
Χαρακτηριστική είναι η προσπάθεια της Mercedes για διείσδυση στην αγορά της Κίνας
μέσω κοινοπραξιών με εγχώριες βιομηχανίες αφού ο τρόπος αυτός εισόδου θεωρείται ο
πιο ενδεδειγμένος για μια χώρα που θέτει πολλούς περιοριστικούς όρους στην αυτόνομη
είσοδο ξένων επιχειρήσεων.
Ενας άλλος παράγοντας που επιδρά στην επιλογή της χώρας στόχου είναι η
γεωγραφική απόσταση. Οταν η απόσταση είναι μεγάλη το κόστος μεταφοράς καθιστά
απαγορευτικό του ανταγωνισμό με εγχώρια προϊόντα της χώρας ή και προϊόντα που
παράγονται σε εγγύτερες χώρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που εξάγεται από
εξομολογήσεις στελεχών της Scania και της Mercedes σε στελέχη της ΕΑΒΟ είναι ο
κίνδυνος που θα διατρέξουν στο άμεσο μέλλον οι εξαγωγές των δύο εταιριών στην αγορά
της Σιγκαπούρης από την αυερχόμευη αμαξοποιϊα της γειτονικής σ’αυτήν Μαλαισίας.
Πολλά χαρακτηριστικά της οικονομίας της χώρας στόχου έχουν επιρροή στην λήμη
απόφασης σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής. Τον σημαντικότερο ρόλο παίζει το αν η
χώρα ακολουθεί πολιτική ελεύθερης οικονομίας ή κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας.
Στην τελευταία περίπτωση ευνοούνται οι εξαγωγές χωρίς επένδυση και όλοι οι τρόποι
εξαγωγών μέσω συμβολαίων. Αλλα χαρακτηριστικά είναι το μέγεθος της οικονομίας,
εκφραζόμενο από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν καθώς και από το κατά κεφαλήν
εισόδημα. Στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, σημαντικοί παράγοντες για την
είσοδο μιας εταιρίας σε μια ξένη χώρα είναι:
□ Η ύπαρξη κατάλληλης υποδομής στη χώρα αυτή, δηλ. εργοστασίων στα οποία θα
μπορούσε να εγκατασταθεί, ανεπτυγμένου δικτύου επικοινωνιών και συγκοινωνιών,
επιχειρήσεων - προμηθευτριών εξαρτημάτων και πρώτων υλών κτλ.
□ Το τεχνολογικό επίπεδο της χώρας.
□ Η ύπαρξη εξειδικευμέυου ανθρώπινου δυναμικού.
□ Το κόστος της εργασίας.
Τα στελέχη των επιχειρήσεων που εξετάζουν το ενδεχόμενο διεθνούς διεύρυνσης
πρέπει να παίρνουν επίσης υπ’όμη τους τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της χώρας στόχου και συγκεκριμένα μεγέθη όπως το εμπορικό ισοζύγιο, το ισοζύγιο πληρωμών και
την συναλλαγματική πολιτική. Ετσι, συνεχείς μεταβολές κάποιου μεγέθους προς μια*

3
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μόνο κατεύθυνση είναι πολύ πιθανό πως θα οδηγήσουν σε κάποια κυβερνητικά μέτρα
που πιθανό να επηρεάσουν έναν τρόπο εισαγωγής στην αγορά μιας χώρας.
Στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, στα μέσα της δεκαετίας του ’70 η
Volkswagen αναθεώρησε τον τρόπο εισόδου της στις ΗΠΑ, δηλ. τις εξαγωγές,
αρχίζοντας να ιδρύει εργοστάσια παραγωγής. Αυτό συνέβη επειδή η συνεχής μείωση της
τιμής του δολλαρίου απέναντι στο μάρκο έκανε περισσότερο επικερδή την απόκτηση
εγκαταστάσεων και την επι τόπου παραγωγή από τις εξαγωγές.
Κοινωνικοί επίσης Λόγοι μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο εισόδου. ΜεγάΛης
σπουδαιότητας είναι η διαφορά κουλτούρας μεταξύ των χωρών. Οταν η γλώσσα, η
κοινωνική διάρθρωση, ο τρόπος ζωής στην χώρα - στόχο είναι πολύ διαφορετικοί από
αυτόν της χώρας της υπό εξάπλωση εταιρίας τότε τα στελέχη αισθάνονται περισσότερο
αβέβαια για την ικανότητα τους να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που τους
επιβάλλονται. Επίσης, είναι δυσκολότερη και ακριβότερη η απόκτηση πληροφοριών.

1.4.

Τρόποι εισόδου σε μια ξένη αγορά
Οταν μια επιχείρηση σκέφτεται την είσοδο της σε μια ξένη αγορά προκύπτει το

ερώτημα με ποιό τρόπο θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτή η είσοδος καλύτερα. Βασικά
υπάρχουν έξι τρόποι εισόδου σε μια ξένη αγορά. Αναφέρονται παρακάτω με τρόπο
προσανατολισμένο στον βιομηχανικό τομέα:

1.4.α.

Εξαγωγές (Exports)

Οι περισσότερες εταιρίες μεταποίησης αρχίζουν την διεθνή τους εξάπλωση
εξάγοντας τα προϊόντα τους και μόνο αφότου έχουν κάποια θητεία στις εξαγωγές
αποφασίζουν να αλλάξουν τον τρόπο εξυπηρέτησης της ξένης αγοράς.
Οι εξαγωγές έχουν τα δύο παρακάτω σημαντικά πλεονεκτήματα:
1. Αποφυγή δημιουργίας εγκαταστάσεων στην χώρα προορισμού.
2. Πιο εύκολη επίτευξη οικονομιών κλίμακας αφού η παραγωγή πραγματοποιείται
και ολοκληρώνεται μόνο στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρίας. Αυτό, βοήθησε
στην αρχική διείσδυση, δηλ. μέχρι και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του '80, των
ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Αμερική.4
Σαν μειονεκτήματα των εξαγωγών θα μπορούσαν να αναφερθούν:
1. Αδυναμία εκμετάλλευσης φθηνότερης παραγωγής στο εξωτερικό.
2. Υμηλά κόστη μεταφοράς ιδιαίτερα για μεγάλες ποσότητες προϊόντων.
3. Ευάλωτες σε μέτρα επιβολής δασμών στις ξένες χώρες. Για παράδειγμα, το 50%
των ιαπωνικών αυτοκινήτων που πωλούνταν στις ΗΠΑ το 1990 κατασκευάζονταν
4 Hill Charles, 1994, σελ. 402
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τοπικά ενώ το ποσοστό αυτό το 1985 ήταν 0%. Αυτό οφείλεται στους υι^λούς
δασμούς που επιβλήθηκαν στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και έτσι κατέστησαν τις
εξαγωγές, που όπως αναφέρθηκε ήταν ο μέχρι τότε προτιμητέος τρόπος εισόδου της
ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην Αμερική, μη επικερδείς5 (βλ. σχ.2 και παρ.
1.4.στ).
Μια μορφή εξαγωγών που έχει προκύμει τα τελευταία χρόνια με την αλματώδη
ανάπτυξη του διεθνούς μεγέθους των επιχειρήσεων είναι οι ενδοεπιχειρησιακές
μεταφορές (Intracorporate Transfers). Αναφέρονται στην πώληση προϊόντων από
επιχείρηση μιας χώρας σε μια συνδεόμενη επιχείρηση σε άλλη χώρα. Ολοένα και
περισσότερες επιχειρήσεις εμπλέκονται σε τέτοιου είδους μεταφορές, εισαγωγές και
εξαγωγές ημιτελών προϊόντων ή εξαρτημάτων με στόχο να μειώσουν τα κόστη
παραγωγής τους και να εκμεταλλευτούν περισσότερο την παραγωγική ικανότητα των ανά
τον κόσμο εργοστασίων τους. Ετσι, η Ford Αμερικής εισάγει την δεξαμενή καυσίμων,
τους ανεμοθώρακες, το ταμπλώ οργάνων και τα καθίσματα των αυτοκινήτων από
εργοστάσιο της στο Μεξικό, τους τροχούς από εργοστάσιο της στην Αγγλία, το
ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του κινητήρα από εργοστάσιο της στην Ισπανία και τα
φρένα ABS από εργοστάσιο της στην Γερμανία6.

1.4.6.

Συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης
(Licensing)

Θεωρείται η συμφωνία κατά την οποία μια εταιρία-δικαιοδόχος (licensee) αγοράζει το
δικαίωμα από μια ξένη εταιρία-δικαιοπάροχο (licensor) για να:
1. Κατασκευάσει κάποιο προϊόν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και τεχνογνωσία
της δεύτερης.
2. Κάνει χρήση της εμπορικής ονομασίας ή του σήματος της δεύτερης για κάποιο
προϊόν.
Σε αντάλλαγμα πληρώνει κάποιο ποσό που προκύπτει μετά από διαπραγματεύσεις συνήθως ένα ποσοστό επί των κερδών. Η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα
(licensee) προσφέρει το κεφάλαιο για την παραγωγή και διάθεση του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα του licensing είναι:
1. Η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων χωρίς την δέσμευση
κεφαλαίου.
2. Η μη δέσμευση χρηματοοικονομικών και άλλων πόρων σε μια αγορά που είναι
άγνωστη ή ασταθής.
Μειονεκτήματα του licensing είναι:

5 Hill Charles, 1994, σελ. 403
6 Griffin R -Pustay Μ., 1996, σελ. 389
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Σχήμα 2

1. Δεν δίνει την δυνατότητα στον δικαιοπάροχο να έχει πλήρη και σαφή εικόνα των
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την παραγωγή στην ξένη χώρα, και επομένως δεν
προσφέρεται για επιχειρήσεις που θέτουν σαν πρώτο στόχο την επίτευξη οικονομιών
κλίμακας.
2. Δημιουργεί πιθανούς ανταγωνιστές του διακαιοπαρόχου μετά το χρονικό
διάστημα που διαρκεί το συμβόλαιο λόγω του ότι έχουν αποκτήσει την τεχνογνωσία από
την δικαιοδότρια εταιρία. Στο στοιχείο αυτό στηρίζεται η κριτική που δέχεται το
Κογκρέσσο των ΗΠΑ για την απόφαση του να επιτρέμει σε ιαπωνικές εταιρίες να
παράγουν μέσω συμβολαίου licensing το τελευταίας τεχνολογίας καταδιωκτικό FSX της
αμερικάνικης βιομηχανίας McDonnell Douglas. Οι κριτικές στηρίζονται στην άπομη ότι η
προηγμένη τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον από τους Ιάπωνες
για την ανάπτυξη πολιτικού αεροσκάφους που θα ανταγωνιστεί την Boeing και την
McDonnell Douglas στην διεθνή αγορά αεροσκαφών .

1.4.γ. Συμφωνίες δικαιόχρησης (Franchising)
To franchising είναι μέθοδος παρόμοια με το licensing αλλά συνήθως εμπλέκει τα δύο
μέρη για μακρύτερα χρονικά διαστήματα. Επίσης, ενώ η προηγούμενη μέθοδος αφορά
συνήθως σε εταιρίες παραγωγής προϊόντων και βρίσκει εφαρμογές στην βιομηχανία, το
franchising αφορά συνήθως σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών και δεν βρίσκει εφαρμογές
στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Σε μια τέτοιου είδους συμφωνία η μια επιχείρηση (franchisor) πουλάει περιορισμένα
δικαιώματα στη χρήση του ονόματος της σε μια άλλη επιχείρηση (franchisee)

με

αντάλλαγμα μια εφάπαξ αμοιβή και ένα ποσοστό επί των κερδών της δεύτερης. Σε
σύγκριση με το licensing, οι κανόνες στους οποίους υπακούει η επιχείρηση που αγοράζει
τα δικαιώματα είναι αυστηρότεροι.
Σαν πλεονέκτημα του franchising μπορεί να αναφερθεί η ανάλημη μικρού
επιχειρηματικού κινδύνου αφού ο τοπικός εταίρος αναλαμβάνει το μεγαλύτερο
οικονομικό κίνδυνο ενώ σαν μειονέκτημα ότι είναι δύσκολος και δαπανηρός ο έλεγχος
της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών των ανά τον κόσμο συνεργατών της
επιχείρησης.7

7 Hill Charles, 1994,σελ 405
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1.4.δ.

Συμφωνίες παραγωγής (Contract Manufacturing)

Οι συμφωνίες παραγωγής είναι μια μέθοδος εισόδου σε μια χώρα μέσω ήδη
υπαρχόντων επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων της χώρας αυτής με αποτέλεσμα να
μην είναι αναγκαία για την επιχείρηση που επεκτείνεται η δημιουργία εργοστασίων.
Θεωρείται σαν είσοδος ενδιάμεση των μορφών του licensing και της άμεσης ξένης
επένδυσης.
Η διεθνής εταιρία “αγοράζει” την παραγωγή ενός προϊόντος από έναν τοπικό
κατασκευαστή σε μια ξένη χώρα και κατά συνέπεια εμπορεύεται ένα προϊόν στην ξένη
χώρα ή οπουδήποτε αλλού. Για να διατηρήσει τις δικές της προδιαγραφές η εταιρία είναι
πιθανό να χρειαστεί να κάνει εξαγωγή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στον
κατασκευαστή. Ολα τα παραπάνω περιγράφονται σε συμβόλαιο που υπογράφεται στην
αρχή της συμφωνίας.
Τα πλεονεκτήματα των συμφωνιών παραγωγής είναι:
1. Μικρή οικονομική και διοικητική δέσμευση πόρων από την πλευρά της διεθνούς
εταιρίας.

2. Γρήγορη είσοδος στην ξένη χώρα.
3. Αποφυγή επενδύσεων για αγορά ιδιοκτησίας σε ξένη χώρα.
4. Ασκηση ελέγχου στην αγορά και μετά τις πωλήσεις μέσω του service.
Σαν μειονεκτήματα δα μπορούσαν να αναφερθούν τα παρακάτω:
1. Δύσκολη η εξεύρεση του κατάλληλου τοπικού παραγωγού.

2. Πρόσθετη τεχνική υποστήριξη για να φτάσει και να διατηρήσει ο τοπικός
παραγωγός την απαιτούμενη ποιότητα και τον απαιτούμενο όγκο παραγωγής.

3. Ο τοπικός παραγωγός μπορεί να γίνει μελλοντικός ανταγωνιστής.
Θεωρείται ελκυστική μέθοδος εισόδου σε ξένη αγορά όταν η αγορά είναι μικρή για
να εκτιμηθεί, αν μπορεί να εκτιμηθεί, ο κίνδυνος της εισόδου καθώς επίσης και όταν η
είσοδος εμποδίζεται από περιορισμούς ή είναι πολυδάπανη.
Αλλος τρόπος είναι η υπογραφή συμβολαίου για την συναρμολόγηση ή παραγωγή
κομματιών από άλλες ανεξάρτητες εταιρίες παγκοσμίως. Αν και η “μητρική εταιρία” δεν
έχει κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στην ανεξάρτητη εταιρία το είδος της δραστηριότητας
ομοιάζει με την άμεση ξένη επένδυση. Ιδίως όταν η διεθνής επιχείρηση αποτελεί τον
μοναδικό ή έναν από τους Βασικούς πελάτες των υποκατασκευαστών, διαθέτει το
επιπλέον πλεονέκτημα ότι δημιουργεί σε μια χώρα μια εταιρία που παρέχει θέσεις
εργασίας και εξοικονόμηση συναλλάγματος για την φιλοξενούσα χώρα. Πολλές φορές η
"μητρική” εταιρία δανείζει κεφάλαια στην υποκατασκευάστρια εταιρία με τον ίδιο τρόπο
που μια πολυεθνική δανείζει κεφάλαια στις θυγατρικές της. Από την ομοιότητα που
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παρουσιάζουν οι δύο μορφές η πρακτική αυτή ονομάζεται άμεση ξένη επένδυση χωρίς
επένδυση.8 9
Ενα παράδειγμα αυτής της μεθόδου αποτελεί γνωστή εταιρία κατασκευής ζωνών
ασφαλείας η οποία κάνοντας συμβόλαιο με Χιλιανό κατασκευαστή κέρδισε τα παρακάτω:
□ εισόδημα από το συμβόλαιο
□ κατασκευή ζωνών του ονόματος της και των προδιαγραφών της χωρίς να
επενδύσει σε εργοστάσιο
□ μείωση της δύναμης των ανταγωνιστών εξαγωγέων προς την Χιλή που
προέρχεται τόσο από το θετικό αντίκτυπο που έχει μια τέτοιου είδους συνεργασία στα
εθνικά αισθήματα του αγοραστικού κοινού της χώρας όσο και από αυτή καθεαυτή την
βελτίωση του μίγματος προϊόντος για την Χιλή που επιτυγχάνεται μέσω της
, 9
συνεργασίας .

1.4.ε. Κοινοπραξίες (Joint Ventures)
Μια επιχείρηση - κοινοπραξία μπορεί να ανταποκρίνεται στα παρακάτω θεωρητικό
σχήματα:
□ Επιχειρηματική μονάδα σχηματιζόμενη από μια διεθνή επιχείρηση και τοπικούς
ιδιοκτήτες.
□ Επιχειρηματική μονάδα σχηματιζόμενη από δύο διεθνείς επιχειρήσεις για την
ανάπτυξη επιχείρησης σε μια τρίτη αγορά, με ή χωρίς την συνεργασία τοπικών
ιδιοκτητών.
□ Επιχειρηματική μονάδα σχηματιζόμενη από κρατική υπηρεσία και από μια διεθνή
επιχείρηση.
□ Επιχειρηματική μονάδα σχηματιζόμενη από δύο ή περισσότερες για την εκτέλεση
ενός μικρής διάρκειας έργου (π.χ φράγμα ή αεροδρόμιο).
Η δημιουργία κοινοπραξίας με μια ξένη εταιρία θεωρείται ο πιο διαδεδομένος
τρόπος εισόδου σε μια ξένη αγορά. Συνήθως, μια πολυεθνική εταιρία συμφωνεί με μια
τοπική εταιρία και συνεισφέρουν κεφάλαιο, στελεχιακό δυναμικό, τεχνολογία και
τεχνογνωσία για μια κοινή προσπάθεια. Βάσει του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου
της πολυεθνικής εταιρίας οι κοινοπραξίες μπορούν να ταξινομηθούν σαν μειομηφίας,
πλειομηφίας ή και 50-50 % κοινοπραξίες.
Το κυριότερο πλεονέκτημα της κοινοπραξίας είναι το ότι μια επιχείρηση μπορεί να
επωφεληθεί από τη γνώση που διαθέτει μια άλλη επιχείρηση για την κουλτούρα, τη
γλώσσα, το πολιτικό σύστημα, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις ανταγωνιστικές
συνθήκες μιας χώρας. Γι αυτό συνήθως στις κοινοπραξίες που γίνονται μεταξύ

8 Ball & McCulloch, 1996, σελ. 66
9 Ball & McCulloch, 1996, σελ. 66
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επιχειρήσεων από τις οποίες η μια προέρχεται από προηγμένη τεχνολογικά χώρα ενώ η
άλλη από λιγότερο ανεπτυγμένη, η πρώτη παρέχει τα προϊόντα και την τεχνογνωσία της
ενώ η δεύτερη την εμπειρία και γνώση που έχει στις συνθήκες ανταγωνισμού της τοπικής
αγοράς. Επίσης, μέσω μιας κοινοπραξίας μπορεί μια επιχείρηση να μοιραστεί με μια άλλη
εγχώρια τον κίνδυνο και το κόστος της ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Σαν παράδειγμα
κοινοπραξίας μπορούμε να αναφέρουμε την δημιουργία της ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ,
αυτοκινητοβιομηχανίας-προγόνου της ΕΛΒΟ που προέκυμε από συνεργασία της
Αυστριακής Steyr με το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, 8α μπορούσε να αναφερδεί ότι Ford
και η VW δημιουργήσανε κοινοπραξία στην Αργεντινή και Βραζιλία με στόχο να
εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας10. 11
Ο έντονος εθνικισμός που επικρατεί σε πολλές χώρες καθιστά αναγκαία την λήμη
μέτρων από μέρους των εθνικών κυβερνήσεων, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες και
σε χώρες του τρίτου κόσμου με πολιτική αστάθεια, έτσι ώστε οι διεθνείς επιχειρήσεις να
μην φαίνονται πολύ στα μάτια των πολιτών όταν δημιουργούν μια κοινοπραξία με ντόπιες
επιχειρήσεις. Γι αυτό τον λόγο πολλές αναπτυσσόμενες χώρες μηφίζουν νόμους που
περιορίζουν την ξένη συμμετοχή στο 49%η

Η κοινοπραξία NEW UNITED MOTOR MANUFACTURING Inc. (NUMMI)
Η παραπάνω κοινοπραξία προέρχεται από τον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας και
παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί σαν μοναδικό σκοπό είχε την εκπαίδευση
μιας εταιρίας στις μεθόδους παραγωγής μιας άλλης.
Η κοινοπραξία σχηματίστηκε μεταξύ ενός κλασσικού κατασκευαστή, της GM και του
πιο κλασσικού ιάπωνα κατασκευαστή, της Toyota και δημιουργήθηκε μετά από
πρόσκληση της GM προς την Toyota, το 1984, για να την εκπαιδεύσει στις ιαπωνικές
μεθόδους παραγωγής.
Η κοινοπραξία NUMMI είχε τις εγκαταστάσεις της σε ένα παλιό εργοστάσιο της GM
που έκλεισε το 1982. Η GM κάλεσε την TOYOTA να αναλάβει την διοίκηση της
κοινοπραξίας και να εφαρμόσει ‘εν λευκώ’ όλες τις καινοτομικές για τους Αμερικανούς
λύσεις.

10 Ball & McCulloch, 1996, σελ. 62
11 Ball & McCulloch, 1996, σελ. 62
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Τα αποτελέσματα αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και είναι πολύ εντυπωσιακά

12

ΣΥΓΚΡΙΣΗ GM Framlngham-Toyota Takaoka-NUMMI Fremont,1987
GM

Toyota

NUMMI

Ωρες συναρμολόγησης / όχημα

31

16

19

Σφάλματα /100 οχήματα

135

45

45

Χώρος συναρμολόγησης (sq ft)

8,1

4,8

7

2 εβδομ.

2 ώρες

2 ημέρες

Αποδέματα ανά όχημα

Η κοινοπραξία διαλύδπκε το καλοκαίρι του 1989 αφού επετέλεσε επιτυχώς τον
σκοπό για τον οποίο είχε δημιουργηδεί. Η GM εφάρμοσε τις νέες τεχνικές σε όλα τα
εργοστάσια της, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι το ότι, σύμφωνα με έρευνα του ΜΙΤ, η
Toyota κατά την διάρκεια της συνεργασίας κατάφερε να προωδήσει ακόμη περισσότερο
τις τεχνικές της στα δικά της εργοστάσια και έτσι δεν κινδύνεμε να χάσει το προβάδισμα

1.4.στ. Θυγατρικές αποκλειστικής
subsidiaries)

ιδιοκτησίας

(Wholly

owned

Σε μια δυγατρικπ αποκλειστικής ιδιοκτησίας π πολυεδνικπ εταιρία κατέχει το 100%
του μετοχικού κεφαλαίου. Η πολυεδνικπ εταιρία μπορεί να αποκτήσει μια δυγατρική είτε
ιδρύοντας μια εντελώς νέα επιχείρηση είτε αποκτώντας μια ήδη υπάρχουσα τοπική
επιχείρηση.
Πλεονέκτημα της μορφής αυτής είναι ο πλήρης έλεγχος που έχει η “μητρική”
εταιρία στις λειτουργίες της δυγατρικής. Ετσι, πολλές πολυεδνικές επιχειρήσεις
συντονίζουν, ανεξάρτητα από άλλους εξωτερικούς παράγοντες, τις δραστηριότητες των
δυγατρικών

που

έχουν

σε

διάφορες

χώρες

έτσι

ώστε

να

εξυπηρετείται

αποτελεσματικότερα η παγκόσμια στρατηγική τους. Για παράδειγμα, οι δυγατρικές μιας
πολυεδνικής μπορούν να εξειδικεύονται στην παραγωγή συγκεκριμένων

επιμέρους

εξαρτημάτων του τελικού προϊόντος έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας
και βελτιωμένες καμπύλες εμπειρίας. Στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας την
στρατηγική αυτή ακολούδησε με περισσότερη επιτυχία η GM (βλ. παρ. 2.2.α).
Μειονέκτημα της απόκτησης δυγατρικής είναι ότι η “μητρική” εταιρία επιβαρύνεται με
όλα τα κόστη και τους κινδύνους που συνεπάγεται ένα τέτοιο εγχείρημα.
Η απόκτηση δυγατρικών αποκλειστικής ιδιοκτησίας είναι επίσης ο τρόπος που
επέλεξαν οι μεγάλες ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες για να διεισδύσουν στην
Αμερική. Ο τρόπος αυτός αντίκειται στις σύγχρονες ιαπωνικές μεδόδους παραγωγής
(περιγράφονται συνοπτικά στην παράγραφο 2.3) γιατί αυτές είναι περισσότερο
αποτελεσματικές όταν ολοκληρώνονται στον ίδιο χώρο. Ένα από τα αρχαιότερα στελέχη12
12 Womack, Jones, Roos, 1990, σελ. 83
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της HONDA έκανε την εξής παρατήρηση "Το επιθυμητό δα ήταν να σχεδιάζαμε, να
υπολογίζαμε, να παράγαμε, να συναρμολογούσαμε και να πωλούσαμε το αυτοκίνητο σε
ένα δωμάτιο, έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν επαφή πρόσωπο με πρόσωπο
μεταξύ τους'. Οι διεθνείς οικονομικές και παραγωγικές συνθήκες όμως απαγορεύουν
όλες οι εργασίες να γίνονται σε ένα δωμάτιο. Έτσι, οι ιαπωνικές εταιρείες άρχισαν να
αποκτούν εργοστάσια στην Αμερική μετά το 1982. Έντεκα συνολικά ιαπωνικά
εργοστάσια υπήρχαν στην Αμερική στο τέλος της δεκαετίας του ‘80 και όπως φαίνεται
από το διάγραμμα 2 συναρμολογούσαν πάνω από το 20% του συνόλου των αυτοκινήτων
που συναρμολογούνται στην Αμερική. Τα περισσότερα από αυτά Βρίσκονται στην
περιοχή

του

ΝΤΙΤΡΟΙΤ

όπου

κυριαρχούν

οι

τρεις

μεγάλες

αμερικανικές

αυτοκινητοβιομηχανίες (The Big Three) δηλαδή η GM, η CHRYSLER και η FORD. Αυτό
συνέβη για τέσσερεις κυρίως λόγους (έχουν όλοι ήδη αναφερθεί, θεωρητικά, στην
παράγραφο 1.3 σαν λόγοι που πρέπει να παίρνει υπ’όμη της μια αυτοκινητοβιομηχανία
για την είσοδο της σε μια ξένη χώρα):
α) Υπήρχαν, εκτός από τις καινούργιες που φτιάχτηκαν, και παλαιότερες
εγκαταστάσεις που δεν ήταν σε λειτουργία.
β) Υπήρχε εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό προς στρατολόγηση στην περιοχή.
γ) Οι προμηθευτές πρώτων υλών ήταν κοντά.
δ) Το εργατικό δυναμικό λόγω της υμηλής ανεργίας ήταν “έτοιμο” να δεχτεί τα
απλά ιαπωνικά συμβόλαια εργασίας που ξεχώριζαν τους εργαζόμενους σε δύο μεγάλες
κατηγορίες, τους συναρμολογητές και τους τεχνίτες, και που είναι πολύ διαφορετικά από
τα αντίστοιχα πολυσέλιδα Αμερικανικά που περιέχουν πλήρη περιγραφή θέσεων οι
οποίες όμως δεν ανταποκρίνονταν στα ιαπωνικά πρότυπα παραγωγής.
Τα εργοστάσια αυτά, εκτός από την συναρμολόγηση, προχώρησαν και σε σχεδίασμά
προϊόντων με αποτέλεσμα μερικά μοντέλα να εξάγονται στην ίδια την Ιαπωνία (Honda
Coupe, Toyota Sentra).

1.4.ζ. Παγκόσμιες στρατηγικές συμμαχίες
Οι κοινοπραξίες, τρόπος συνεργασίας μεταξύ εταιριών που αναφέρθηκε στην
παράγραφο 1.4.ε, είναι ένας ειδικός τύπος παγκόσμιας στρατηγικής συμμαχίας (global
strategic alliance). Οι στρατηγικές συμμαχίες αναφέρονται στις συμφωνίες συνεργασίας
δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων που είναι εν δυνάμει ή πραγματικές ανταγωνίστριες.
Οι εταιρίες αντιμετωπίζοντας:
□ τον εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό
□ το αυξανόμενο κόστος της έρευνας, της ανάπτυξης των προϊόντων και του
ΜΚΤ
□ την ανάγκη για επίτευξη των σκοπών επέκτασης τους
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δημιουργούν στρατηγικές συμμαχίες. Πολλές εταιρίες σχηματίζουν στρατηγικές
συμμαχίες με ανταγωνίστριες εταιρίες, προμηθευτές και πελάτες. Ο κύριος τους στόχος
είναι να επιτύχουν γρήγορη διείσδυση και ξεκίνημα δηλ. να κερδίσουν πρόσβαση σε
νέες αγορές, τεχνολογίες και προϊόντα με τέτοιο τρόπο που να μοιράζονται κόστη, πηγές
πρώτων υλών, προμηθευτές και κινδύνους.
Γι αυτό υπάρχουν διάφοροι τύποι συμμαχιών, όπως:
□ εταιρίες που θέλουν να μοιραστούν τις τεχνολογίες τους, τις κάνουν cross licensing
η μια στην άλλη, π.χ. η βρετανική εταιρία υπολογιστών ICL και η ιαπωνική Fujitsu για να
ανταγωνιστούν την IBM.

13

□ άλλες αναπτύσσουν κοινή έρευνα και ανάπτυξη, π.χ η Texas Instruments και η
Hitachi έχουν σχεδιάσει και παράγει την 64 megabit DRAM's.
□ μπορεί η συμμαχία να είναι και μια joint venture όπως π.χ το 1986 η Westinghouse
και η Toshiba που δημιούργησαν μια joint venture με σκοπό την κατασκευή έγχρωμων
καθοδικών σωλήνων. Η Westinghouse κατασκεύαζε μέχρι τότε μόνο ασπρόμαυρους
καθοδικούς σωλήνες και έτσι επωφελήδηκε της ευκαιρίας για την κατασκευή έγχρωμων.
Η Toshiba μ’αυτόν τον τρόπο διευκολύνθηκε στην παροχή καθοδικών σωλήνων σε ένα
δικό της εργοστάσιο τηλεοράσεων στο Tennesse. Εν ολίγοις, η Toshiba παρείχε την
τεχνολογία και η Westinghouse τις εγκαταστάσεις καθώς επίσης και την εξασφάλιση
χαμηλότοκων δανείων. Μετά από δύο χρόνια η Westinghouse πούλησε το μερίδιο της
στην Toshiba13
14.

Παράγοντες απόφασης για τη δημιουργία στρατηγικής συμμαχίας
Ο όρος στρατηγικές συμμαχίες χρησιμοποιείται χαλαρά για να συμπεριλάβει ένα
μεγάλο

εύρος

συμφωνιών

μεταξύ

εταιριών.

Κάθε

στρατηγική

συμμαχία

έχει

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και μια εταιρία πρέπει να τα εκτιμήσει και να τα
ζυγίσει προσεκτικά πριν σχηματίσει μία στρατηγική με κάποια άλλη εταιρία. Ο μεγάλος
κίνδυνος για μια εταιρία είναι να δίνει στη σύμμαχο της περισσότερα από ότι παίρνει από
αυτήν. Παρακάτω, αναφέρονται τρεις κατηγορίες συγκριτικών πλεονεκτημάτων που
μπορεί να έχει μια εταιρία έναντι κάποιας άλλης. Από την σωστή αξιολόγηση τους,
βγαίνει το συμπέρασμα για το αν είναι προς το συμφέρον της εταιρίας να προχωρήσει σε
κάποιου είδους συμμαχία.

α) Πλεονεκτήματα κατοχής-κυριότητας
Αυτά είναι άθλα και υλικά στοιχεία τα οποία κατέχει μια εταιρία και τα οποία της
δίνουν πλεονεκτήματα έναντι άλλων εταιριών.

β) Πλεονεκτήματα δέσης

13 Hill Charles, 1994, σελ. 411
14 Ball & McCulloch, 1996, σελ. 62
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Αυτοί είναι όλοι οι παράγοντες που καθιστούν την παραγωγή σε μια ξένη χώρα
πλεονεκτικότερη ή όχι από ότι στην μητρική χώρα. Μια εταιρία αν διαπιστώσει ότι η
παραγωγή σε μια ξένη χώρα παρέχει περισσότερα πλεονεκτήματα τότε προχωρεί σε
επενδύσεις σε ξένες εγκαταστάσεις ή δίνει την έγκριση της για χρήση της τεχνολογίας
και του ονόματος της (licensing) σε παραγωγούς της ξένης χώρας.
Παράγοντες που επιδρούν στην λήμη μιας τέτοιας απόφασης είναι:
□ ημερομίσθια
□ κόστος αγοράς και κατοχής γης
□ αχρησιμοποίητη ή υπερχρησιμοποιημένη ικανότητα παραγωγής
στα εργοστάσια
□ πρόσβαση σε έρευνα και τεχνολογία
□ λογιστικές απαιτήσεις
□ ανάγκες των καταναλωτών
□ επιπλέον διοικητικά κόστη
□ προβλήματα γνώσης της κουλτούρας ενός τόπου

γ) Πλεονεκτήματα “εσωτερίκευσης”
Αυτοί είναι όλοι οι παράγοντες που κάνουν μια εταιρία να παράγει η ίδια ένα
προϊόν από το να κάνει συμβόλαιο με μια ξένη χώρα. Εαν τα συμβόλαια είναι δύσκολα
τότε η εταιρία επιλέγει είτε τις άμεσες ξένες επενδύσεις ή τις κοινοπραξίες. Αν η εταιρία
πιστεύει ότι τα κόστη μεταφοράς δεν είναι τόσο υμηλά και ότι ο τοπικός κατασκευαστής
μπορεί να παράγει αξιόπιστα το προϊόν τότε επιλέγει franchising ή licensing. Πάντως η
εταιρία πρέπει να κάνει συνεκτίμηση των στοιχείων κυριότητας που έχει με την
ικανότητα της για παραγωγικές και αρμονικές σχέσεις με την τοπική εταιρία. Για
παράδειγμα,

η

Toyota

διαθέτει

δύο

σημαντικό

πλεονεκτήματα

κυριότητας

αποτελεσματικές διαδικασίες παραγωγής και φήμη ότι παράγει αξιόπιστα αυτοκίνητα.
Κανένα από τα παραπάνω στοιχεία δεν περνάει αυτόματα σε μια άλλη εταιρία, έτσι η
Toyota προτιμάει τις άμεσες ξένες επενδύσεις και τις κοινοπραξίες από το franchising ή
licensing σε ξένο παραγωγό.
Τα πλεονεκτήματα των παγκόσμιων στρατηγικών συμμαχιών είναι:
□ Βοηθούν την είσοδο στην αγορά μιας χώρας (η Motorola συμμάχησε με την
Toshiba και μπήκε ευκολότερα στην αγορά της Ιαπωνίας).
□ Μοιράζουν τα κόστη και τους κινδύνους που συνεπάγονται από την ανάπτυξη
νέων προϊόντων και διαδικασιών (η συμμαχία Motorola - Toshiba είχε εν μέρει και αυτόν
τον στόχο, όπως και η συμμαχία Ford - Mazda που είχε σαν στόχο την ανάπτυξη ενός
νέου αυτοκινήτου).
□ Συνενώνουν συμπληρωματικές επιδεξιότητες και πόρους που έχουν δύο
εταιρίες (η Ford έβαλε την ικανότητα της στο ΜΚΤ και το know-how στη σχεδίαση ενώ η
Mazda την μηχανική σχεδίαση και παραγωγή).
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□ Δημιουργούν ευκολότερα τεχνολογικά πρότυπα σε κάποιου είδους καινοτομία
που ενισχύουν τη δέση της εταιρίας στον διεδνή ανταγωνισμό (η Matsushita και η Philips
συμμάχησαν για την δημιουργία του digital compact cassette που έπρεπε να είναι η
απάντηση στο mini compact disk της Sony).
Σαν μειονέκτημα των στρατηγικών συμμαχιών δα μπορούσε να αναφερδεί ότι μέσω
μιας στρατηγικής συμμαχίας είναι δυνατό να ευνοηδεί ο ένας από τους δύο
“συνεταίρους” και να διγεί ο άλλος. Στην Αμερική, υπάρχει σοβαρή επιχειρηματολογία15
για το ότι οι Ιαπωνικές εταιρίες μέσω στρατηγικών συμμαχιών με Αμερικανικές,
συστηματικά προσπαδούν να κρατήσουν τις εργασίες με υμηλή προστιδέμενη αξία στην
Ιαπωνία ενώ συγχρόνως “αφήνουν" τον σχεδίασμά του προϊόντος να γίνεται στην
Αμερική.

Η διοίκηση της συμμαχίας
Από την στιγμή που έχει δημιουργηδεί κάποια συμμαχία η αποστολή κάδε εταιρίας
είναι το πως δα επωφεληδεί τα μέγιστα από αυτήν την συμμαχία. Σημαντικός παράγοντας
σε όλες τις διεδνείς συναλλαγές είναι η ευαισδησία απέναντι στην διαφορά κουλτούρας.
Πολλές διαφορές στα στυλ διοίκησης οφείλονται στην διαφορά κουλτούρας και για να
μεγιστοποιήσει μια επιχείρηση τα ωφέλη της από την συμμαχία οφείλει να μαδαίνει από
την συμπεριφορά του εταίρου. Γι’αυτό πολλές επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει
στρατηγικές συμμαχίες προσπαδούν να συσφίξουν τις σχέσεις μεταξύ των στελεχών
τους. Για παράδειγμα, οι Ford και Mazda16 στη συνεργασία τους, εκτός του χρόνου που
διαδέτουν στα στελέχη τους για εργασία πάνω στα δέματα της συνεργασίας, διαδέτουν
επίσης αρκετό χρόνο “εκτός εργασίας” για να γνωριστούν τα στελέχη μεταξύ τους
καλύτερα. Αυτό γίνεται γιατί εκτιμάται ότι έτσι δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης οι
οποίες οδηγούν σε περισσότερο αρμονική συνεργασία των δύο επιχειρήσεων. Επίσης, με
αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται ένας άτυπος τρόπος διοίκησης μεταξύ των δύο εταιριών ο
οποίος με τη σειρά του βοηδάει πολύ στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν με την
εξέλιξη της συνεργασίας.
Επίσης, σημαντικός παράγοντας για μια επιχείρηση είναι το πόσο “μαδαίνει" από
τον εταίρο. Χαρακτηριστική είναι η άπομη που επικρατεί ότι οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις
καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάδειες για να επωφεληδούν από την συνεργασία σε
αντίδεση με τις Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές, οι οποίες βλέπουν τις συμμαχίες
περισσότερο ως ένα τρόπο μοιράσματος του κόστους και του κινδύνου.
Για παράδειγμα, αναφέρουμε την συμμαχία μεταξύ της General Motors και της
Toyota για την κατασκευή του Chevrolet Nova, συνεργασία που ξεκίνησε το 1985. Η
συμμαχία είναι μια joint venture στην οποία κάδε επιχείρηση είχε το 50% και κατέχει ένα

15 Reich & Mankin, March 1990
16 Hill Charles, 1994, σελ. 416
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εργοστάσιο στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την γνώμη των Ιαπώνων managers η Toyota
κέρδισε γνώσεις πάνω στον τρόπο σκέμης των Αμερικανών στον τομέα των μεταφορικών
μέσων καθώς επίσης και στον τρόπο διοίκησης των εργατών. Αυτές οι γνώσεις βρήκαν
πρακτική εφαρμογή στο εργοστάσιο της Toyota στο Κεντάκι το 1988. Από την άλλη
πλευρά το μόνο που κέρδισε η GM φαίνεται να είναι το νέο προϊόν. Τα στελέχη που
πήραν μέρος στην συνεργασία πιστεύουν ότι δα ήταν πολύ ωφελιμότερο αν οι ίδιοι
παρέμεναν σαν ομάδα για κάποιο καιρό και εκπαίδευαν τους μηχανικούς και
εργαζόμενους της GM στο Ιαπωνικό σύστημα εργασίας. Αντί αυτού διασκορπίστηκαν σε
διάφορα τμήματα και θυγατρικές της GM .

1.5.

Ο

ρόλος

της

πολυπλοκότητας

της

οργάνωσης

και

των

δραστηριοτήτων σε μια συμμαχία17
18
Τα υμηλά καταναλωτικά πρότυπα που έχουν επιτευχθεί στις ανεπτυγμένες χώρες και
επιτυγχάνονται ολοένα και περισσότερο στις αναπτυσσόμενες, καθιστούν τις αγορές στις
οποίες απευθύνονται οι αυτοκινητοβιομηχανίες σχετικό σταθερές. Γι’ αυτό και οι
επιχειρήσεις του κλάδου, που σημειωτέου χαρακτηρίζεται από υμηλούς φραγμούς
εισόδου, προσπαθούν με κάθε τρόπο να διατηρήσουν την ανταγωνιστική τους θέση. Αν
συνυπολογίσει κανείς και:
• την

προσπάθεια

εισόδου

στις

διεθνείς

αγορές,

αυτοκινητοβιομηχανιών

αναπτυσσόμενων χωρών, που προσπαθούν να αναπτυχθούν με τη βοήθεια ισχυρότερων
ξένων αυτοκινητοβιομηχανιών, ελπίζοντας καταρχήυ στην κατάκτηση μεριδίου της
εσωτερικής τους αγοράς (απόδειξη του πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η εσωτερική αγορά για
τις αυτοκινητοβιομηχανίες είναι η πρωτιά σε πωλήσεις που κατέχει η VW στην Γερμανία,
η Fiat στην Ιταλία, η Seat στην Ισπανία, η Ford στην Αγγλία, η Volvo στην Σουηδία, η
Hyndai στην Κορέα, η Skoda/VW στην Τσεχία και η Dacia στη Ρουμανία) .
• την

τεχνολογική

εξέλιξη

που

παρουσιάζουν

διαφορετικές

εταιρίες

σε

διαφορετικούς τομείς
• τις πόσης φύσεως παρουσιαζόμενες ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές όπως π.χ
ευνοϊκές ή όχι οικονομικές συγκυρίες σε μια χώρα, μια μεγάλη αγορά που προτίθεται να
κάνει κάποια χώρα κ.α.
εύκολα εξηγείται το γιατί η συνεργασία των αυτοκινητοβιομηχανιών μέσω στρατηγικών
συμμαχιών αποτελεί πολύ συχνή είδηση στα σύγχρονα έντυπα που αφορούν στην
αυτοκινητοβιομηχανία.

17 Hill Charles, 1994, σελ 417
Το δέμα της παραγράφου αυτής στηρίχτηκε στο άρδρο του Killing Peter: Understanding Alliances : The
role of task and organizational complexity, United Nations Library on Transnational Corporation, τεύχος 4
Automotive News Europe, 28 April 1997
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Επίσης, τα ανώτατα διοικητικά στελέχη των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών και
των συμμαχιών τους θεωρούνται σημαντικότατα πρόσωπα γενικότερα στον χώρο των
επιχειρήσεων και των εθνικών οικονομιών αφού με τους χειρισμούς τους επηρεάζουν
πολύ σημαντικές εξελίξεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή μιας χώρας. (Το πιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Λι Αϊακόκα, ανώτατου στελέχους
της Ford και αργότερα της Chrysler, του οποίου η αίτηση για χορήγηση δανείου για να
μην κηρύξει την Chrysler σε πτώχευση, πράγμα απαράδεκτο για τα αμερικανικά
δεδομένα, συζητήθηκε στο Αμερικανικό Κογκρέσσο). Τα καθήκοντά τους είναι
εξαιρετικά πολύπλοκα και επηρεάζονται

από πολλούς παράγοντες. Ειδικότερα, τα

στελέχη που καλούνται να διευθύνουν συμμαχίες χρειάζεται να διαθέτουν σε ακόμη πιο
ανεπτυγμένο βαθμό ικανότητες, εμπειρία και δεξιότητες.
Αόγω

της

σημασίας

των

στρατηγικών

συμμαχιών

στις

εξελίξεις

της

αυτοκινητοβιομηχανίας και του πολύπλοκου έργου με το οποίο επιφορτίζονται τα
ανώτατα στελέχη της, στις επόμενες παραγράφους γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση
του ρόλου που παίζει η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και της οργάνωσης στο
“κτίσιμο” μιας συμμαχίας (σχ. 3). Σχεδόν όλα τα παραδείγματα που θα αναφερθούν
προέρχονται από τον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

1.5.α. Η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων
Τρεις είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων
που μια συμμαχία καλείται να αναπτύξει. Ο πρώτος από αυτούς είναι η αποστολή της

συμμαχίας. Το πόσο υμηλή είναι η αποστολή μιας συμμαχίας εξαρτάται από τους
στόχους της, το πλήθος των επιχειρησιακών λειτουργιών που ενσωματώνει, τη διάρκεια,
τον αριθμό των προϊόντων τα οποία υποστηρίζει και τις αγορές που θέλει να
εξυπηρετήσει.
Μερικές συμμαχίες, όπως αυτή του 1979 μεταξύ SAAB-LANCIA για τον σχεδίασμά
ενός νέου αυτοκινήτου, είχε περιορισμένη αποστολή. Η όλη διαδικασία κράτησε 2
χρόνια και απαίτησε την συμμετοχή μηχανικών των δύο πλευρών για να εκτελέσουν τους
βασικούς υπολογισμούς του νέου μοντέλου, την κατασκευή πρωτότυπου, την ανάπτυξη
και την δοκιμή των εξαρτημάτων που το αποτελούσαν. Δεν προχώρησε σε κανενός
είδους παραγωγής και μάρκετινγκ του προϊόντος, και είχε σαν βασικό στόχο
περισσότερο την μείωση του κόστους από την εξασφάλιση κερδών.
Το ακριβώς αντίθετο, συνέβη στη συμμαχία του 1980 μεταξύ της SAAB και της
FAIRCHILD

που

σαν

σκοπό

είχε

την

ανάπτυξη,

παραγωγή

και

προώθηση

ενόςαεροπλάνου 35 θέσεων. Ο στόχος της κοινοπραξίας αυτής ήταν τα κέρδη και δεν
είχε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.
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Σχήμα 3
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Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την πολυπλοκότητα έργου
μιας συμμαχίας είναι η αστάθεια και η αβεβαιότητα του επιχειρησιακού

περιβάλλοντος της συμμαχίας. Η συμμαχία SAAB-LANCIA χαρακτηρίζεται από
χαμηλό βαθμό αβεβαιότητας γιατί το αποτέλεσμα της, δηλαδή το νέο αυτοκίνητο, δεν
δόθηκε στα δύο μέλη και δεν ήταν μέσα στις αρμοδιότητες της συμμαχίας η έρευνα
αγοράς για τις διαθέσεις των καταναλωτών ή οι πιθανές κινήσεις των ανταγωνιστών.
Αντίθετα, η συμμαχία SAAB-FAIRCHILD που είχε σαν σκοπό τα κέρδη
χαρακτηρίζεται από υμηλό βαθμό αβεβαιότητας γιατί οι διαθέσεις και οι κινήσεις των
ανταγωνιστών, των πελατών και των κυβερνήσεων ήταν δύσκολο να προβλεφθούν. Αυτή
η αβεβαιότητα έκανε και πολύ δύσκολη την διοίκηση της συμμαχίας.
Τέλος, θα πρέπει κανείς να υπολογίσει τους πόρους, την ανταγωνιστικότητα

και την γνώση των εργασιών από τους εταίρους. Αυτό που για τον έναν εταίρο
είναι σύνθετο μπορεί να είναι πολύ απλούστερο για τον άλλον αν έχει εμπειρία.

1.5.6. Η πολυπλοκότητα της οργάνωσης
Η οργανωτική πολυπλοκότητα προκύπτει στις συμμαχίες όταν το προσωπικό της
μιας από τις επιχειρήσεις-εταίρους αποφασίζει και εκτελεί αποφάσεις οι οποίες
επηρεάζουν και τα δύο μέρη της συμμαχίας.
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εταίρων μπορεί να είναι πηγή δυσκολιών και
προβλημάτων γιατί:
1. Δεν γνωρίζονται, τουλάχιστον αρχικά, μεταξύ τους.
2. Πιθανόν, να διατηρούν διαφορετικές γνώμες, νοοτροπίες.
3. Μπορεί να περιμένουν διαφορετικά αποτελέσματα από την συμμαχία.
Για παράδειγμα, πολλές από τις ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν προβλήματα με τους
αμερικανούς εταίρους τους λόγω του ότι οι δεύτεροι, λόγω νοοτροπίας δίνουν μεγάλο
χρονικό ορίζοντα στα στελέχη τους με αποτέλεσμα μόλις αρχίζουν να εξοικιώνονται με
κάποιο στέλεχος, αυτό αντικαθίσταται.
Επίσης,

η γλώσσα μπορεί να είναι σημαντικός παράγοντας δημιουργίας

προβλημάτων. Πολλές φορές ένα στέλεχος παίρνει μια ανώτερη θέση στην διοίκηση της
συμμαχίας λόγω των ικανοτήτων του στη γλώσσα του εταίρου, χωρίς να είναι το
καλύτερο για την συγκεκριμένη δέση.

1.5.γ. Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την οργανωτικά πολυπλοκότητα
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την πολυπλοκότητα της οργάνωσης.
Οι βασικότεροι από αυτούς αναφέρονται παρακάτω :
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1. Ο αριθμός των εταίρων
Όσο περισσότεροι είναι οι εταίροι τόσο μεγαλύτερη είναι η πολυπλοκότητα της
οργάνωσης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μιας συμμαχίας περιμένουν, σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, να έχουν καθοριστικότερη συμμετοχή στη λήμη των
αποφάσεων. Μια συμμαχία με περισσότερα από τρία μέρη είναι πολύ δύσκολο να
διοικηθεί εκτός αν ο κάδε εταίρος έχει σαφείς αρμοδιότητες ή κάποιος από αυτούς
αποδεχτεί μια παθητική στάση.

2. Ο ρόλος του κάθε εταίρου
Όσο περισσότεροι εταίροι μιας συμμαχίας πιστεύουν ότι έχουν ίσο ρόλο με τους
άλλους στη διοίκηση, τόσο πολυπλοκότερη οργανωτικά είναι η συμμαχία. Στο σχήμα 4
φαίνεται η μορφή που παίρνει η συμμαχία από την άπομη της κυριαρχίας του ενός από
τους εταίρους σ’αυτήν, με βάση την ισότητα των εταίρων στην συνεισφορά στην
συμμαχία και την ομοιότητα των δραστηριοτήτων που ο καθένας καλείται να αναπτύξει.

3. Βαθμός εμπιστοσύνης
Όταν δύο εταίροι έχουν συνεργασθεί στο παρελθόν και μεταξύ τους υπάρχει
εμπιστοσύνη τόσο απλούστερη είναι οργανωτικά η συμμαχία.

4. Πολυπλοκότητα έργου
Όσο απλούστερο είναι το έργο που πρέπει να επιτελέσει κάποια συμμαχία, τόσο
απλούστερες είναι και οι οργανωτικές συμφωνίες. ΓΓ αυτό οι περισσότερο απλές
συμμαχίες είναι οι εμπορικές στις οποίες οι ανταγωνίστριες εταιρείες συμφωνούν να
πουλούν ή να αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες η μια από την άλλη. Για παράδειγμα, μια
πολύ επιτυχημένη συμμαχία αυτού του είδους είναι η πολύχρονη πώληση μηχανών diesel
από την Peugeot στην Ford Ευρώπης.

1.5.δ. Ο συνδυασμός της οργανωτικής
πολυπλοκότητας δραστηριοτήτων

πολυπλοκότητας

και

της

Το κρίσιμο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι managers είναι το πως δα
δημιουργήσουν συμμαχία που θα μπορεί όμως να φέρει σε πέρας το έργο για το οποίο
δημιουργήδηκε. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται ευκολότερα αν:
α) Μειωθεί ο αριθμός των εταίρων.
β) Αυξηθεί ο βαθμός εμπιστοσύνης μεταξύ τους.
γ) Οι ρόλοι του καθενός είναι σαφείς και ξεχωριστοί.
Οι παραπάνω προτάσεις αν ληφδούν σαν μεταβλητές (εκτός του αριθμού των
εταίρων που θεωρείται σταθερός) απεικονίζονται στο σχήμα 5. 'Ενα σημείο (σημείο Γ)
πάνω στο διάγραμμα θα πρέπει να διαβαστεί ως εξής : μια συμμαχία πολυπλοκότητας
δραστηριοτήτων X (είναι συμμαχία διαχωρισμένου ελέγχου και

χαμηλού βαθμού

εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων) δα έχει πολυπλοκότητα οργάνωσης Υ και αν ο
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Γ\οΚνπ\οκοτητα δραστηριοτήτων
Για κάδε τνπου σνμμαχια, άντεs πον χαρακτηρίζονται σαν χαμηλης
εμπιστοσύνης βρίσκονται στο επάνω μέρος κάδε περιοχής ενω αυτές της ν^η~\τ\^
εμπιστοσύνης βρίσκονται στο κάτω μέρος κάδε περιοχής
Σημείο A : χαμηλης εμπιστοσύνης , ίσον ελεγχον σνμμαχια
Σημείο Β : νψηλης εμπιστοσύνης , ίσον ελεγχου σνμμαχια
Σημείο Γ : χαμηλης εμπιστοσύνης , διαχωρισμένου ελεγχου σνμμαχια
Σημείο Δ : νψηλης εμπιστοσύνης , διαχωρισμένου ελεγχου σνμμαχια
Σημείο Ε : χαμηλης εμπιστοσύνης , επικρατονντος εταίρου σνμμαχια
Σημείο 2 : νψηλης εμπιστοσύνης , επικρατονντος εταίρου σνμμαχια
Σχήμα 5

βαθμός εμπιστοσύνης μεγαλώσει η οργανωτική πολυπλοκότητα θα μειωθεί μέχρι ενός
σημείου (σημείο Δ). Δηλαδή για κάθε τύπο συμμαχίας, οι συμμαχίες χαμηλού βαθμού
εμπιστοσύνης απεικονίζονται στο επάνω τμήμα της αντίστοιχης περιοχής, ενώ οι υμηλού
βαθμού εμπιστοσύνης στο κάτω τμήμα Παρακάτω αναφέρονται τρόποι “διαβάσματος”
του σχήματος 5 για συμμαχίες που βρίσκονται στις περιοχές χαμηλής, μέσης και υμηλής
πολυπλοκότητας δραστηριοτήτων.

• Χαμηλή πολυπλοκότητα δραστηριοτήτων. Οταν η συμμαχία έχει απλή
αποστολή τότε δεν αντιμετωπίζει υμηλό βαθμό αβεβαιότητας. Οπως φαίνεται στο σχήμα
5 δεν παίζει σημαντικό ρόλο το αν η συμμαχία χαρακτηρίζεται σαν υμηλής ή χαμηλής
εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων. Και στις δύο περιπτώσεις η πολυπλοκότητα της
οργάνωσης θα είναι χαμηλή.

• Μέση πολυπλοκότητα δραστηριοτήτων. Η οργανωτική πολυπλοκότητα
συμμαχιών που έχουν μια μέσης πολυπλοκότητας αποστολή, μπορεί να ποικίλει από
χαμηλή μέχρι υμηλή, και εξαρτάται από το αν και κατά πόσο ο ένας εταίρος κυριαρχεί
επάνω στον άλλο και από το βαθμό εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ τους. Οπως
φαίνεται, οι συμμαχίες που χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία του ενός εταίρου έχουν
και την λιγότερη οργανωτική πολυπλοκότητα. Στις άλλες συμμαχίες, φαίνεται ότι
σημαντικό ρόλο στην οργανωτική πολυπλοκότητα παίζει η εμπιστοσύνη που υπάρχει
μεταξύ των δύο μερών. Γι’ αυτό είναι καλό, οι εταίροι που θα επιχειρήσουν μια συμμαχία
μέτριας ή δύσκολης αποστολής να επιχειρούν, αρχικά, κάτι ευκολότερο, ώστε να
αναπτυχθεί μεταξύ τους κάποια εμπιστοσύνη.

• Υμηλή πολυπλοκότητα δραστηριοτήτων. Σ’αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι
περισσότερες συμμαχίες που έχουν γίνει στον χώρο της βιομηχανίας όπως αυτές μεταξύ
Saab-Fairchild, Ford-Mazda, Austin Rover-Honda (Σχ.6). Γι’αυτό σε αυτές τις συμμαχίες
παρατηρούνται

πολλές

αναθεωρήσεις

στόχων,

επαναδιαπραγματεύσεις

και

αναδιοργανώσεις. Ετσι, μια εταιρία πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική όταν δημιουργεί
μια τέτοιου είδους συμμαχία. Για παράδειγμα, οι συμμαχίες Ford-Mazda και Austin
Rover-Honda σχεδιάστηκαν λεπτομερώς και πέτυχαν σε αντίθεση με την συμμαχία Ford
και Fiat η οποία απέτυχε λόγω του ότι δεν μελετήθηκε λεπτομερώς η δημιουργία της.
Σαν συμπέρασμα, προκύπτει ότι οι δύο παράγοντες που εξετάστηκαν δηλ. η
οργανωτική πολυπλοκότητα και η πολυπλοκότητα δραστηριοτήτων θα πρέπει να
λαμβάνονται σοβαρά υπ’όμη κατά την δημιουργία μιας συμμαχίας. Η πολυπλοκότητα σε
μια συμμαχία δεν είναι κάτι το δοσμένο αλλά ένας παράγοντας που μπορεί να
διαχειριστεί με πολλούς τρόπους.
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Τγη\η

ΧαμηΧη

Πόλντχ'λοκοτητα. δραστηριοτήτων

Σχήμα 6

1.5.

Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρδηκαν οι κυριότεροι τρόποι με τους οποίους οι
επιχειρήσεις εισέρχονται στις διεθνείς αγορές. Τα παραδείγματα που αναφέρδηκαν
αφορούν αυτοκινητοβιομηχανίες ή και ευρύτερα μεταποιητικές βιομηχανίες. Οι τρόποι
που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο χώρο αυτό είναι οι στρατηγικές
συμμαχίες και οι θυγατρικές αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Στα επόμενα κεφάλαια οι δύο
αυτοί τρόποι θα αναφερθούν συχνά γιατί σ’αυτούς τους τρόπους συμπυκνώνεται όλος ο
προβληματισμός και η δράση των αυτοκινητοβιομηχανιών στη σύγχρονη παγκόσμια
αγορά.

33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Η σημερινή κατάσταση στην αυτοκινητοβιομηχανία χαρακτηρίζεται από την
κυριαρχία επιχειρήσεων των προηγμένων βιομηχανικά χωρών που στην προσπάθεια
τους να αναπτυχθούν περισσότερο επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους προς άλλες
χώρες, πολλές φορές συνεργαζόμενες είτε μεταξύ τους είτε με επιχειρήσεις των χωρών
αυτών. Οι αναπτυσσόμενες βιομηχανικά χώρες που διαθέτουν λιγότερο ανεπτυγμένη
αυτοκινητοβιομηχανία προσπαθούν να προσελκύσουν τις μεγάλες εταιρίες με κύριο
στόχο

να “παρασύρουν”

τις εγχώριες βιομηχανίες

τους σε

ανοδική πορεία

αφομοιώνοντας μέρος της τεχνολογικής εξέλιξης των προηγμένων χωρών. Στο παρόν
κεφάλαιο εξετάζεται η διαμόρφωση του πλέγματος των σχέσεων στο χώρο της
αυτοκινητοβιομηχανίας μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών.

2.1.
Ιστορικά,

Η δομή της παγκόσμιας βιομηχανίας αυτοκινήτων
η

ανάπτυξη

της

αυτοκινητοβιομηχανίας

πραγματοποιήθηκε

στις

ανεπτυγμένες χώρες έναν αιώνα περίπου μετά την βιομηχανική επανάσταση. Αυτό
συνέβη κυρίως για το λόγο ότι η δημιουργία και η ανάπτυξη αυτού του κλάδου
αντικειμενικά προϋποθέτουν προηγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς επίσης και ότι
στην παραγωγή του αυτοκινήτου χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες υλικών (χάλυβας,
αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικά, καουτσούκ κτλ) και πλήθος διαφόρων εξαρτημάτων που
παράγονται από διάφορες εταιρίες διαφορετικών βιομηχανικών κλάδων.
Οπως φαίνεται στο σχήμα 7

υπάρχουν τρεις βασικές διαδικασίες που προηγούνται

της τελικής συναρμολόγησης και που είναι η κατασκευή:
1. των πλαισίων (σασσί)
2. των εξαρτημάτων
3. των κινητήρων και των συστημάτων μετάδοσης
Οι παραπάνω διαδικασίες παραγωγής μπορούν να διαχωριστούν τόσο οργανωτικά
όσο και γεωγραφικά και γι’αυτό διαφέρει κατά πολύ το ποσοστό που οι διάφορες
αυτοκινητοβιομηχανίες υλοποιούν από μόνες τους τα τρία παραπάνω στάδια, δηλ. ο
βαθμός καθετοποίησης της παραγωγής τους. Πάντως, κατά μέσο όρο υπολογίζεται ότι οι20

20 Hunger - Wheelen, 1995, σεΛ.280
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Σχήμα 7: ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1

αυτοκινητοβιομηχανίες “αγοράζουν” το 40 με 60% της αξίας του αυτοκινήτου από
εξωτερικούς προμηθευτές . Επιπλέον, 8α πρέπει να συνυπολογιστεί ότι για τις πωλήσεις
και την συντήρηση, απαιτούνται εκτεταμένα δίκτυα υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν από
τις προηγμένες χώρες. Το σημαντικότερο όμως στοιχείο που χαρακτηρίζει την
αυτοκινητοβιομηχανία είναι ότι αποτελεί την περισσότερο παγκοσμιοποιημένη από όλες
τις άλλες κατασκευαστικές βιομηχανίες. Είναι μια βιομηχανία γιγαντιαίων επιχειρήσεων
(σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία η αυτοκινητοβιομηχανία με όλες τις
διασυνδέσεις της δίνει μία στις δέκα δέσεις εργασίας) οι οποίες ολοένα και περισσότερο
οργανώνουν τις δραστηριότητες τους σε διεθνείς ενοποιημένες γραμμές παραγωγής.
Στην βιομηχανία των κατασκευαστών φορτηγών οι συνεχείς συγχωνεύσεις και εξαγορές
έχουν μειώσει τον αριθμό των Ευρωπαϊκών εταιριών από 40 σε 11 τα τελευταία 30
χρόνια . Στην Αμερική η συγκέντρωση στην βιομηχανία φορτηγών είναι ακόμη
μεγαλύτερη αφού 3 επιχειρήσεις έχουν το 90% των πωλήσεων .
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί, η διαβάθμιση ως προς τον αριθμό τεμαχίων
παραγωγής (κλίμακα παραγωγής)

που

απαιτείται για τα διάφορα εξαρτήματα,

ανταλλακτικά και εργασίες του αυτοκινήτου. Τα μικρά εξαρτήματα απαιτούν πολύ υμηλή
κλίμακα παραγωγής. Οι κινητήρες απαιτούν λιγότερο υμηλή κλίμακα ενώ τα αμαξώματα
και όλες οι εργασίες των υπερκατασκευών ακόμη μικρότερη23 Αρχικά, ο κλάδος
αναπτύχθηκε στις βιομηχανικές χώρες και αργότερα, όταν οι αγορές των χωρών αυτών
άρχισαν

να

παρουσιάζουν

σημεία

κορεσμού,

οι

επιχειρήσεις

του

κλάδου

διαφοροποίησαν την στρατηγική τους και προσανατολίστηκαν και στις υποανάπτυκτες
χώρες.
Στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες η βιομηχανία αυτοκινήτου παρουσιάζει
μεγάλη συγκέντρωση. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι μεγαλύτερες εταιρίες των
προηγμένων βιομηχανικά χωρών (σε παρένθεση φαίνονται τα ποσοστά των πωλήσεων
τους στις εγχώριες αγορές τους, για όποιες είναι διαθέσιμα)24.
ΗΠΑ

General Motors
Ford
Chrysler

Ευρώπη

Renault (40%), Ρβυμβοί(Γαλλία)
MAN (12,3%), Daimler-Benz (45%) (Γερμανία)
British Leyland (Αγγλία)
Iveco (45%) (Ιταλία)
Scania (40%),Volvo (50%) (Σουηδία)

Ιαπωνία

Hino (Ιαπωνία)

^
Hunger
- Wheelen, 1995, σελ 279-280
ρρ
°
Automotive News, 14 April 1997
23 Financial Times, 15/10/1982
24
Automotive News Europe, 14 April 1997
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Οπως φαίνεται παραπάνω οι εταιρίες αυτές κατέχουν στις χώρες τους υμηλά
ποσοστά της εγχώριας παραγωγής και των πωλήσεων. Η παραγωγή των εταιριών αυτών
χαρακτηρίζεται από προϊόντα υμηλής τεχνολογίας που αναπτύχθηκαν μετά από πολλά
χρόνια έρευνας και δοκιμής των προϊόντων. Σε αυτού του είδους τις κατασκευές, που
απαιτούν μεγάλη ακρίβεια και πολύπλοκους υπολογισμούς καθώς επίσης και προσωπικό
με μεγάλη εμπειρία (σύμφωνα με εξομόλογηση του τεχνικού διευθυντή της εταιρίας
Scania το 80% της ορθής κατασκευής ενός λεωφορείου στηρίζεται στην εμπειρία των
βασικών στελεχών που συμμετέχουν στην κατασκευή παρά την μεγάλη εξέλιξη που
επέφερε η αλματώδης ανάπτυξη των Η/Υ σε προγράμματα στατικής μελέτης των
λεωφορείων), οι εταιρίες προτιμούν να έχουν την ολοκληρωτική παραγωγή για να
επιτύχουν την τέλεια προσαρμογή των πολύ λεπτών μηχανισμών που επεξεργάζονται
(π.χ. κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων, άξονες κτλ.).
Στις λιγότερο προηγμένες χώρες ο βαθμός συγκέντρωσης δεν είναι τόσο μεγάλος.
Υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις που έχουν την δυνατότητα κάποιου είδους
παραγωγής που σχετίζεται με το αυτοκίνητο. Συνήθως όμως λόγω της περιορισμένης
τεχνογνωσίας που διαθέτουν, περιορίζονται σε εργασίες που δεν απαιτούν τόσο μεγάλη
ακρίβεια.
Μέχρι το 1960 οι διεθνείς δραστηριότητες των αυτοκινητοβιομηχανιών είχαν την
μορφή των εξαγωγών ολοκληρωμένων αυτοκινήτων σε άλλες χώρες. Σήμερα, όπως έχει
ήδη προαναφερθεί, διάφοροι παράγοντες όπως ο οξύς ανταγωνισμός, η αυτοματοποίηση
και ο κορεσμός των αγορών οδήγησαν σε αλλαγή της στρατηγικής αυτής, με αποτέλεσμα
ένα αυτοκίνητο να ολοκληρώνεται σε πολλές χώρες.

2.2.
Στην

Η περίπτωση της General Motors και της Mercedes
παράγραφο

αυτή

θα

εξετάσουμε

την

δραστηριότητα

δύο

αυτοκινητοβιομηχανιών από τις μεγαλύτερες, που επιβεβαιώνουν όλα όσα έχουν ήδη
προαναφερθεί25.

2.2. α. General Motors
Η GM άρχισε από το Σεπτέμβρη του 1979 να σχεδιάζει την παραγωγή του
“παγκόσμιου φορτηγού” προβλέποντας αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης. Η GM κατέχει
το 34,2 % των μετοχών της Isuzu της Ιαπωνίας, και αγοράζει από αυτή μικρές μηχανές
Diesel. Οι εταιρίες αυτές έχουν κάνει κοινοπραξία για την εισαγωγή οχημάτων Isuzu στην
Ευρώπη σε εκείνες τις αγορές όπου τα ιαπωνικά προϊόντα έχουν ελεύθερη είσοδο.
25 Fianancial Times, 15/10/1997
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Επίσης, η GM έχει θυγατρική εταιρία τη Vauxhall της Αγγλίας, παράρτημα της οποίας
είναι η Bedford. Η Bedford συνδέεται άμεσα με τις θυγατρικές εταιρίες της GM : GMC,
Chevrolet και Detroit Diesel Allison των ΗΠΑ και GM της Βραζιλίας.
Σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο παραγωγής του παγκόσμιου φορτηγού οι
εταιρίες του γκρουπ GM θα συμμετέχουν στη σχεδίαση, τη μηχανική και την παραγωγή
των κοινών ανταλλακτικών (μηχανές, συμπλέκτες, άξονες και πιθανόν πλαίσια και
θάλαμοι) ενώ τα φορτηγά θα κατασκευάζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις των επιμέρους
αγορών. Επίσης, η GM λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, έχει προγραμματίσει
να παράγει ελαφρότερα φορτηγά, αντίστοιχα με εκείνα που κυκλοφορούν στους
ευρωπαϊκούς δρόμους.

2.2.6.

Daimler-Benz

Το γκρουπ Mercedes ακολουθεί την πολιτική της αργής, χωρίς υμηλούς στόχους,
αλλά σταθερής ανάπτυξης. Η πολιτική αυτή έφερε καρπούς, γιατί τώρα η D-B είναι από
άπομη εισπράξεων η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Δυτικής Γερμανίας
και η ένατη στην Ευρώπη. Η μεγάλη πτώση της ζήτησης για βαριά οχήματα που
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη για λόγους που θα εξηγηθούν παρακάτω,
έδωσε την ευκαιρία στην D-B να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και στην Αμερική.
Αρχικά, ζήτησε την συνεργασία της Freightliner και αμέσως μετά, το 1981, άρχισε
διαπραγματεύσεις με την White Motor. Για την απόκτηση της FreightLiner πλήρωσε 260
εκ. δολάρια, αλλά έχασε την White, την οποία απόκτησε η σουηδική Volvo. Τώρα η D-B
έχει ένα εργοστάσιο στο Χάμπτον της Βιρτζίνια, με δυνατότητα να συναρμολογεί 6.000
φορτηγά των 9-14 τόνων ετησίως. Αυτό το εργοστάσιο χρησιμοποιεί κυρίως
ανταλλακτικά που προέρχονται από μια θυγατρική εταιρία της D-B στην Βραζιλία. Η
Freihgtliner, την οποία διευθύνει τώρα η D-B, έχει δύο εργοστάσια στο Πόρτλαντ του
Ορεγκον, 4 στην Ινδιανάπολη, μία θυγατρική εταιρία στο Βανκούβερ του Καναδά και ένα
εργοστάσιο ανταλλακτικών. Η δυνατότητα παραγωγής της Freihgtliner είναι 10.000
φορτηγά, μεγέθους πάνω από 15 τόνους ετησίως. Ενδεικτικό σημείο της κορεσμένης
ευρωπαϊκής αγοράς αποτελεί το γεγονός ότι η D-B παρουσίασε κατά το 1996 ζημίες, οι
οποίες θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες αν η Freightliner δεν έκανε κέρδη στην Αμερική .
Η δραστηριότητα της D-B στην Ευρώπη δεν είναι τόσο εκούσια όπως στις ΗΠΑ. Το
1981 η ισπανική κυβέρνηση την κάλεσε να εκσυγχρονίσει τη βιομηχανία των φορτηγών
της έναντι της προβλεπόμενης ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ. Αρχικά η D-B είχε ένα
μικρό ποσοστό της εταιρίας Mevosa, αλλά κάτω από την πίεση της ισπανικής
κυβέρνησης, ότι ενδεχομένως να καλούσε άλλη ξένη εταιρία να αναλάβει την
Automotive News Europe, 28 April 1997
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τεχνολογική ανάπτυξη της Mevosa, αυτή αναγκάστηκε να πάρει την πλειομηφία των
μετοχών, μετονομάζοντας την εταιρία σε Mercedes-Benz Espana. Η Mevosa έχει δύο
εργοστάσια, ένα στη Βιτόρια, όπου παράγονται ελαφρά φορτηγά, και ένα στη Βαρκελώνη
για μηχανές Diesel. Τώρα, με τη βοήθεια της D-B σκοπεύει να επεκτείνει την κλίμακα
παραγωγής της, που είναι 16.000 φορτηγά το έτος, ώστε να μπορέσει να ανταγωνιστεί
την Ebro της Motor Iberica, που διευθύνεται από την Nissan και τη Sava.
Το Μάρτιο του 1982, η D-B ανέλαβε την οργάνωση της ελβετικής βιομηχανίας
μεγάλων φορτηγών με την συνεργασία της ελβετικής Oerlikon - Buehrle. Η κεντρική ιδέα
ήταν να ενωθούν οι εταιρίες FBW και Saurer. Η Oerlikon - Buehrle δα έιχε το 60% των
ενωμένων εταιριών ενώ η D-B το 40% και θα πρόσφερε ανταλλακτικά για φορτηγά και
λεωφορεία στα εργοστάσια του ελβετικού γκρουπ. Στην Αυστρία η D-B συνεργαζόταν με
τις ενωμένες εταιρίες Styer και Puch για την παραγωγή του φορτηγού “G”. Η

Steyr

αγοράστηκε από την MAN, αλλά συνεχίζει τις δραστηριότητες της με το παλιό της
όνομα. Επίσης, με την MAN, η D-B έχει μια μακρόχρονη παράδοση συνεργασίας, κυρίως
στην παραγωγή μηχανών diesel.
Τέλος, στον υπόλοιπο κόσμο η D-B συναρμολογεί και παράγει φορτηγά καθώς και
μηχανές Diesel σε εργοστάσια στην Αργεντινή, τη Σερβία, την Τουρκία, το Ιράν, τη
Σαουδική Αραβία, τη Νότια Αφρική, την Ινδονησία, τη Νιγηρία, και τη Βραζιλία.

2.2.γ. Συμπεράσματα
Σαν συμπεράσματα επί της στρατηγικής των δύο εταιριών θα μπορούσαν να
αναφερθούν τα παρακάτω:
Οι εταιρίες ερχόμενες αντιμέτωπες με τεράστια προβλήματα που σωρεύονται από το
ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον στο διεθνές στερέωμα
φαίνεται να εφαρμόζουν δύο στρατηγικές:
□ επικεντρώνουν την παραγωγή τους σε ένα μαζικά παραγόμενο τύπο
αυτοκινήτου ο οποίος καλείται “παγκόσμιο φορτηγό” και ο οποίος διασκευάζεται
κατάλληλα ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας για την οποία προορίζεται.
□

εξειδικεύονται στην κατασκευή αυτοκινήτου που

ικανοποιεί

ειδικές

απαιτήσεις και είναι υμηλών τεχνικών και σχεδιαστικών προτύπων.
Οι δύο αυτές στρατηγικές έχουν διαφορετική σημασία στην διεθνή οργάνωση της
παραγωγής. Η πρώτη, την οποία ακολουθεί η GM αλλά επίσης και η Ford, βασίζεται στη
διεθνή ολοκλήρωση της παραγωγής στις ανά τον κόσμο εγκαταστάσεις της μητρικής
εταιρίας. Η κατασκευή των εξαρτημάτων ολοκληρώνεται συνήθως στις πιο ευνοϊκές από
άπομη κόστους εγκαταστάσεις. Από αυτές τις περιοχές γίνεται η διανομή των
εξαρτημάτων σε ένα στρατηγικά σχεδιασμένο δίκτυο εργοστασίων συναρμολόγησης
που εξυπηρετούν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Η έμφαση δίνεται στην όσο το
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δυνατό μεγαλύτερη τυποποίηση και ακολούθως στις όσο το δυνατό μικρότερες αλλαγές
για τις επιμέρους αγορές. Ετσι, επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας τόσο στο πρώτο
στάδιο της παραγωγής εξαρτημάτων όσο και στο στάδιο της συναρμολόγησης. Αντίθετα,
η δεύτερη στρατηγική, δηλ. αυτή της κατασκευής εξειδικευμένων οχημάτων που
ακολουθείται κυρίως από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όπως η Mercedes αλλά και η
Volvo, απαιτεί υμηλής ποιότητας ποιοτικό έλεγχο τόσο στο στάδιο της κατασκευής
εξαρτημάτων όσο και στο στάδιο της συναρμολόγησης.

2.3.

Εξοπλισμός - Οικονομίες κλίμακας

Το μέγεθος του εξοπλισμού μιας βιομηχανίας προσδιορίζει και την σύνθεση του
κόστους της σε σταθερό και μεταβλητό. Ο οξύς ανταγωνισμός σε συνδυασμό με την
μείωση των πωλήσεων οδηγεί την αυτοκινητοβιομηχανία σε μια συνεχή αλλαγή
μοντέλων και στον προσανατολισμό της στην αποκλειστική παραγωγή ανταλλακτικών
και εξαρτημάτων τα οποία τελειοποιούνται διαρκώς. Για τους λόγους αυτούς, η
τεχνολογική πρόοδος φαίνεται σήμερα να είναι ο κύριος παράγοντας ανάπτυξης,
ανταγωνιστικότητας και ευκαμμίας της παραγωγής, λόγω της ικανότητας της να
καινοτομεί. Ετσι η χρήση των ρομπότ και της ηλεκτρονικής στον εξοπλισμό της
αυτοκινητοβιομηχανίας είναι σήμερα απαραίτητες προϋποθέσεις για την σταθερή
ανάπτυξη της. Ηδη στις ανεπτυγμένες χώρες υπάρχουν εργοστάσια αυτοματοποιημένα
τόσο

ώστε

η

σημασία

του

ανθρώπινου

παράγοντα

στην

παραγωγή

είναι

ελαχιστοποιημένη. Επίσης, στην Ιαπωνία που παρουσιάζει τον υμηλότερο βαθμό
τεχνολογικής προόδου αλλά και προχωρημένων μεθόδων παραγωγής , οι τιμές κόστους
παραμένουν χαμηλότερες από ότι στην Ευρώπη και την Αμερική. Ακόμη και οι καλύτερες
ευρωπαϊκές μονάδες είναι τρεις φορές λιγότερο παραγωγικές από τις ιαπωνικές μονάδες :
μια μονάδα συναρμολόγησης της Toyota απασχολεί ένα άτομο ανά παραγόμενο
καθημερινά όχημα έναντι 3 ατόμων για μια γερμανική μονάδα και 6 ατόμων για μια
βρετανική . Το γεγονός αυτό σε συσχέτιση με την αδιαμφισβήτητη άνοδο σε πωλήσεις
της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας είιναι απόδειξη του γεγονότος του ρόλου που
παίζει η τεχνολογία και οι μέθοδοι παραγωγής (just in time, κύκλοι ποιότητας, εμπλοκή
εργαζομένων στην παραγωγή κτλ) στην σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία.
Οι τέσσερεις θεμελιώδεις αρχές του ιαπωνικού τρόπου παραγωγής τις οποίες όλες οι
μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη προσπαθούν
να υιοθετήσουν είναι:
□ Εργασία σε ομάδες (teamwork)
□ Επικοινωνία (communication)

27
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□ Αποτελεσματική χρήση των μέσων και των πόρων και εξάλειμη οποιουδήποτε
τύπου σπατάλης (efficient use of resources and elimination of waste)
□ Διαρκής βελτίωση (continuous improvement)
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται ορισμένα συγκριτικά στοιχεία των τριών
28

αυτοκινητοβιομηχανιών, της Ιαπωνικής, της Ευρωπαϊκής και της Αμερικανικής .

Κριτήρια απόδοσης

Ιαπωνία Αμερική Ευρώπη

Μέσος χρόνος σχεδίασης ανά όχημα σε ώρες

1,7

3,1

2,9

Μέσος χρόνος ανάπτυξης ανά όχημα σε μήνες

46,2

60,4

57,3

Αριθμός εργαζομένων ανά σχεδιαζόμενο όχημα 486

903

904

Αόγος καθυστερούμενων κομματιών

1 στα 6

1 στα 2

1 στα 3

Χρόνος από την έναρξη της παραγωγής εως την

1

4

2

πώληση
Η αυτοματοποίηση όμως του εξοπλισμού ανεβάζει ακόμη περισσότερο το ήδη υμηλό
σταθερό κόστος της παραγωγής, ενώ παράλληλα με την εκτόπιση πολλών εργατών από
την παραγωγή, μειώνει το μεταβλητό κόστος. Επομένως, η αναλογία μεταξύ σταθερού
και μεταβλητού κόστους ανέρχεται σημαντικά και ταυτόχρονα απαιτείται υμηλή κλίμακα
παραγωγής για να επιτευχθεί χαμηλό οριακό κόστος. Επομένως, το μέγεθος της
αποδοτικής κλίμακας παραγωγής κυμαίνεται ανάλογα με το βαθμό τεχνολογίας που
απαιτείται για την

παραγωγή διαφόρων

εξαρτημάτων

και ανταλλακτικών

του

αυτοκινήτου.
Δεδομένου ότι τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα απαιτούν μεγάλη κλίμακα
παραγωγής ενώ οι υπερκατασκευές μικρότερη, βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι συνθήκες
για μια σταθερή ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ευνοϊκότερες στις χώρες
εκείνες που έχουν πολύ ανεπτυγμένη βιομηχανική υποδομή και επενδύουν σημαντικά
ποσά για την τεχνολογική έρευνα και την ανάπτυξη και αναδιοργάνωση της παραγωγής.
Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες επενδύσεις γίνονται στις
μεγαλύτερες από τις αυτοκινητοβιομηχανίες*29.
Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν
σχετικά μικρότερη δυνατότητα να παράγουν ανταλλακτικά και εξαρτήματα οχημάτων,
που είναι ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά. Παρουσιάζουν όμως ένα σχετικό
πλεονέκτημα στη συναρμολόγηση διαφόρων μορφών οχημάτων, παραγωγική διαδικασία
εντάσεως εργασίας δηλ. δεν απαιτεί εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και που μπορεί
να αρκεστεί σε χαμηλή κλίμακα παραγωγής, και ιδιαίτερα σε εκείνα που είναι

29
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προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εσωτερικής τους αγοράς. Φυσικά, και σ’αυτήν την
περίπτωση συνεχίζει να υπάρχει το μειονέκτημα της εισαγωγής ανταλλακτικών και
εξαρτημάτων υμηλής τεχνολογίας που επιβαρύνουν τις εθνικές οικονομίες αυτών των
χωρών.
Ωστόσο, μπορεί μια αναπτυσσόμενη χώρα, εφαρμόζοντας κατάλληλες πολιτικές και
προγράμματα, να παράγει εγχώρια ορισμένα μέρη του αυτοκινήτου που είναι υμηλότερης
τεχνολογίας. Αυτό προϋποθέτει ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας και την ανάπτυξη
της βιομηχανικής υποδομής ώστε να εξασφαλισθεί η αφομοίωση της εισαγόμενης
τεχνολογίας. Παράδειγμα επιτυχούς εξέλιξης τέτοιων προσπαθειών αποτελεί η
αυτοκινητοβιομηχανία της Ν. Κορέας. Η χώρα αυτή είναι το μοναδικό ίσως παράδειγμα
χώρας που κατάφερε μέσα σε δύο δεκαετίες να υπερπηδήσει τους φραγμούς εισόδου που
έχουν τεθεί από τις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες. Η Νοτιοκορεατική είναι ήδη η
έκτη μεγαλύτερη παγκοσμίως αυτοκινητοβιομηχανία και έχει στόχο την τέταρτη θέση
μέχρι

το

2000.

Παράγει

το

35%

των

αυτοκινήτων

που

παράγουν

οι

νέες

αυτοκινητοπαραγωγές χώρες (Αργεντινή, Μεξικό, Βραζιλία, Ινδίες, Ταϋλάνδη, Ταϊβάν,
Κίνα) . Η ανάπτυξη αυτή είναι αποτέλεσμα ενός συντονισμένου σχεδίου που άρχισε να
εφαρμόζεται το 1970 και αποτέλεσε επιλογή της Κορεατικής Κυβέρνησης και της
βιομηχανικής ελίτ της χώρας. Με έντονη την κρατική υποστήριξη οι Κορεατικές
αυτοκινητοβιομηχανίες κυριάρχησαν στην εγχώρια αγορά και στην δεκαετία του ’80
τέθηκε σαν βασικός στόχος η έξοδος στις διεθνείς αγορές αφού αυτός ο τρόπος
θεωρήθηκε σαν η καλύτερη ευκαιρία για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Ετσι
επιτεύχθηκε μείωση του κόστους παραγωγής (το Hyundai Pony αρχικά είχε κόστος
παραγωγής $3972 και τελικά έφτασε στο κόστος που είχε το ίδιας κατηγορίας Toyota
Corolla δηλ. $2300). Από τότε η Νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία παρουσιάζει
συνεχή άνοδο

γεγονός που βοήθησε στην εν γένει ανάπτυξη της Νοτιοκορεατικής

οικονομίας. Αυτό εξηγείται και από την θεωρία του “ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
των εθνών” (The Competitive Advantage of Nations) του Porter, ο οποίος εξηγεί: “Η
συνεχής ανάπτυξη της παραγωγικότητας και η οικονομική άνθηση σε εθνικό επίπεδο
εξαρτάται από επιχειρήσεις οι οποίες είναι ικανές να ανταγωνιστούν στις “δομικά
ελκυστικές" βιομηχανίες δηλαδή στις υμηλής προστιθέμενης αξίας βιομηχανίες που
παρουσιάζουν σε διεθνές επίπεδο υμηλούς φραγμούς εισόδου”30
32. 31
Προσπάθεια τέτοια, ενδοεπιχειρησιακής φυσικά κλίμακας, έχει γίνει και στην ΕΑΒΟ
για την αύξηση του ποσοστού προστιθέμενης ελληνικής αξίας στο στρατιωτικό τζιπ της
Mercedes. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν να αυξηθεί η ελληνική
προστιθέμενη αξία στο όχημα από 20% σε 40%.

30
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31 Rogers R, 1996, σελ. 88
32 Porter Μ, 1990, σελ 36
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2.4. Η
παγκόσμια
βιομηχανία
αναπτυσσόμενες χώρες

αυτοκινήτων

και

οι

Οπως αναφέρθηκε (κεφ 2.1, παρ. 6), στην ευρωπαϊκή βιομηχανία αυτοκινήτου
κυριαρχούν 11 επιχειρήσεις που ελέγχουν την παραγωγή των αυτοκινήτων τόσο στις
αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες Ευρωπαϊκές χώρες. Οι επιχειρήσεις αυτές
βρίσκονται

σε

κατάσταση

ολιγοπωλίου,

κατάσταση

που

σύμφωνα

με

την

μικροοικονομική θεωρία περιγράφεται από την αμοιβαία αλληλεξάρτηση των εταιριών
δηλαδή οι πράξεις μιας εταιρίας επηρεάζουν σημαντικά τις υπόλοιπες. Αυτό είναι
αντίθετο με τον ανταγωνισμό, όπου οι ενέργειες μιας εταιρίας δεν επηρεάζουν καθόλου
την τιμή αγοράς ή τις πωλήσεις των υπόλοιπων εταιριών. Επίσης, υπάρχουν μεγάλοι
περιορισμοί που απαγορεύουν την είσοδο νέων εταιριών λόγω του ότι οι υπάρχουσες
εταιρίες έχουν μεγάλες οικονομίες κλίμακας και μπορούν, αν χρειαστεί, να εκτοπίσουν
τις νέες εταιρίες από τον κλάδο, κηρύσσοντας δαπανηρό πόλεμο τιμών. Μεταξύ αυτών
των εταιριών δεν γίνεται κάποια ενέργεια συγχώνευσης (εξαίρεση αποτελεί η αγορά της
Setra από την Mercedes) . Αντίθετα μεταξύ τους αναπτύσσεται ανταγωνισμός, που
βασίζεται στις στρατηγικές διαφοροποίησης του προϊόντος με ποικιλία μοντέλων και με
συχνές αλλαγές τους. Αυτές οι στρατηγικές ανταγωνισμού δυσχεραίνουν ακόμη
περισσότερο την είσοδο νέων επιχειρήσεων στο ολιγοπώλιο. Επίσης προσδίδουν στην
εν λόγω βιομηχανία αστάθεια, αφού οι επιχειρήσεις πλησιάζουν το σημείο κορεσμού των
εσωτερικών τους αγορών.
Επομένως οι επιχειρήσεις αυτές για να επιβιώσουν μέσα στις συνθήκες του διεθνούς
ολιγοπωλίου προσπαθούν να διευρύνουν την κλίμακα παραγωγής τους, αναζητώντας
νέες αγορές. Κυρίως η προσοχή τους στρέφεται στις αγορές των αναπτυσσόμενων
χωρών. Ταυτόχρονα, οι αναπτυσσόμενες χώρες δέχονται την ξένη επένδυση μόνο όταν
αυτή θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην εκβιομηχάνιση τους. Αυτό συμβαίνει επειδή,
λόγω του μεγάλου αριθμού των επιχειρήσεων και της πολύ περιορισμένης αγοράς, δεν
υπάρχουν δυνατότητες παραγωγής εκτεταμένης κλίμακας και η ανάπτυξη της
βιομηχανίας μέσω άλλων τρόπων είναι πολύ περιορισμένη. Επίσης, ο συνεχώς
εντεινόμενος ανταγωνισμός περιορίζει την επέκταση των εξαγωγών. Σ’αυτά πρέπει να
προστεθεί ένα ακόμη επιβαρυντικό στοιχείο ως προς την κερδοφορία των επιχειρήσεων
του κλάδου που δεν είναι άλλο από το ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις δημιουργούν τεράστιες
αξίες για τους αγοραστές. Επωφελούνται όμως κατά μέσο όρο μικρό μόνο ποσοστό από
αυτήν μέσω των κερδών. Σε αντίθεση μ’αυτό, άλλοι κλάδοι της βιομηχανίας όπως, για
παράδειγμα, η βιομηχανία ιατρικού εξοπλισμού, η βιομηχανία τηλεπικοινωνιακών
μέσων, επωφελούνται υμηλά ποσοστά από την τελική αξία των προϊόντων τους.*34
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Για τον Λόγο αυτό η παρατηρούμενη αποκέντρωση των μονάδων παραγωγής από τις
ανεπτυγμένες στις αναπτυσσόμενες χώρες εκφράζεται με διάφορους τρόπους, όπως:
□ Τα αυτοκίνητα συναρμοΛογούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες.
□ Υποκαθίστανται οι εισαγωγές, δηΛ. οι κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών
υποχρεώνουν τις μεγάλες εταιρίες να δέχονται ένα ποσοστό εγχώριας παραγωγής στο
αυτοκίνητο που δα πωληδεί στην εσωτερική αγορά τους. Σ’αυτές τις περιπτώσεις οι
εταιρίες των αναπτυσσόμενων χωρών εισάγουν τα μέρη του αυτοκινήτου που είναι
υμηλής τεχνολογίας ενώ κατασκευάζουν τα λιγότερο εξελιγμένα τεχνολογικά μέρη.
□ Παράλληλα με την υποκατάσταση των εισαγωγών η αναπτυσσόμενη χώρα,
ευρισκόμενη πάντα σε συμφωνία με εταιρία της ανεπτυγμένης βιομηχανικά χώρας,
αναπτύσσει πρόγραμμα εξαγωγών του ολοκληρωμένου αυτοκινήτου προς άλλες χώρες.
Οι παραπάνω τρόποι μπορούν να ταξινομηθούν σε 4 διακριτές κατηγορίες ως προς
τον βαθμό που οι εταιρίες συμμετέχουν στο “κτίσιμο” ενός αυτοκινήτου :

1. Εισαγωγή ολοκληρωμένων σε άλλη χώρα αυτοκινήτων από εγχώριους
εμπόρους (CBU - completely built up vehicle). Η μέθοδος αυτή είναι περισσότερο
περιορισμένη σε χώρες που διαθέτουν ανεπτυγμένη αυτοκινητοβιομηχανία αφενός λόγω
του υμηλού κόστους μεταφοράς και πιθανώς των κυβερνητικών μέτρων προστασίας της
εγχώριας παραγωγής.
2. Συναρμολόγηση

τελείως αποσυναρμολογημένων αυτοκινήτων που
εισάγονται από τα εργοστάσια της μητρικής εταιρίας (CKD - completely
knocked down vehicle). Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την μείωση του μεταφορικού
κόστους και δίνει την δυνατότητα μικρών μετατροπών που πρέπει να γίνουν όσον αφορά
την τοπική αγορά.
3. Συναρμολόγηση τελείως αποσυναρμολογημένων (CKD) αυτοκινήτων

με προστιθέμενη εγχώρια αξία Είναι ο προτιμητέος τρόπος ανάπτυξης αυτοκινήτου
στις αναπτυσσόμενες χώρες γιατί δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης της εγχώριας
βιομηχανίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και τμήμα των δραστηριοτήτων της
ΕΛΒΟ, όχι της κατασκευής υπερκατασκευών αλλά της συναρμολόγησης των
στρατιωτικών τζιπ και των πλαισίων των φορτηγών πάνω στα οποία “κτίζονται” οι
υπερκατασκευές. Στην πράξη, γίνεται αντιγραφή των δέσεων συναρμολόγησης από τα
εργοστάσια της μητρικής εταιρίας στον εργοστασιακό χώρο της ΕΛΒΟ.
4. Πλήρης κατασκευή αυτοκινήτου από το πρώτο μέχρι το τελευταίο

επίπεδο. Είναι η μέθοδος που εφαρμόζεται σε όλο και μικρότερο αριθμό χωρών σε
σχέση με τις κατηγορίες 2 και 3. Γίνονται μεταπηδήσεις από την κατηγορία 3 στην 4 και
αντιστρόφως, αφού μια χώρα που έχει αναπτυχθεί στην κατηγορία 3 είναι πιθανό να
κατασκευάσει εξ’ ολοκλήρου δικό της αυτοκίνητο ενώ αντίθετα μια άλλη χώρα που το35

35 Hunger - Wheelen, 1995, σελ 279-280
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έχει καταφέρει αυτό μπορεί να “υποπέσει” στην κατηγορία 3 αν τούτο επιβάλλεται από
διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγμα το υμηλό κόστος κατασκευής ή το
“κλείσιμο” κάποιας αγοράς που υπήρχε στο παρελθόν.

2.5.

Το άνοιγμα νέων αγορών

Η διεθνοποίηση της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας εξελίσσεται πλέον με
ταχύτατους ρυθμούς και επηρεάζει πλέον όλο και περισσότερο το σύνολο των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ευρωπαίων κατακευαστών και προμηθευτών. Ολοι
σχεδόν οι κατασκευαστές, λαμβάνοντας υπόμη τους τη γεωγραφική μετατόπιση της
μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης, έχουν πλέον υιοθετήσει πλανητικές στρατηγικές
που σκοπεύουν στην εδραίωση των πωλήσεων και της παραγωγής τους σε όλο τον
πλανήτη με επικέντρωση όχι μόνο στις παραδοσιακές αλλά και στις νεοεμφανιζόμενες
αναπτυσσόμενες αγορές (π. χ η Mercedes στην Κίνα). Η εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης
παραγωγή οχημάτων από δυτικοευρωπαϊκές εταιρίες καταλαμβάνει σημαντικό ποσοστό
της συνολικής “ευρωπαϊκής" παραγωγής. Το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί
μελλοντικά λόγω της ταχύτερης οικονομικής ανάπτυξης εκτός Ευρώπης. Οι ΗΠΑ και οι
αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής έχουν προσελκύσει κατά
τα τελευταία έτη επενδύσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προσπάθεια του τμήματος των φορτηγών
της Mercedes στην Απω Ανατολή όπου η εταιρία έχει μόλις το 1% της αγοράς και
επιχειρεί διείσδυση μέσω νέων συμμαχιών και προϊόντων. Στα πλαίσια αυτών των
συμμαχιών αγόρασε μερίδιο 5% της νοτιοκορεάτικης SangYong η οποία συναρμολογεί
έναν τύπο φορτηγών της Mercedes. Στον τομέα των λεωφορείων είναι στο στάδιο
δημιουργίας κοινοπραξίας με την κινέζικη Yangsu με ταυτόχρονο σχεδίασμά την αύξηση
της παραγωγής από 5.000 σε 7.000 λεωφορεία. . Σημαντικές εξελίξεις που έχουν να
κάνουν με μετατόπιση της παραγωγής παρατηρούνται επίσης και στις τέως ανατολικές
χώρες μετά την πτώση των προηγούμενων καθεστώτων. Σαν παράδειγμα αναφέρεται ότι
η Avia Karoseria (Μπρνο, Τσεχία) ξεκίνησε κοινοπραξία με την Cargo Van (Γερμανία) με
στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών και την αντιστροφή της πορείας της εταιρίας που τα
τελευταία χρόνια παρουσιάζει συνεχή μείωση των κερδών της .
Πραγματοποιείται δηλ. μετατόπιση πόρων και επενδύσεων από σχετικά υμηλού
κόστους θέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε θέσεις χαμηλού κόστους, εντός ή
εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, ιδίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.* 37

37

Handelsblatt June 13, 1996 σελ. 1,12
Hospodarske Noviny, Nov 16,1995, σελ. 6
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Στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ) υπάρχουν εταιρίες που
στο παρελθόν έχουν παρουσιάσει αξιοσημείωτη δραστηριότητα. Η μεγαλύτερη από
αυτές είναι η Ουγγρική Ikarus για την οποία αξίζει να σημειωθούν τα παρακάτω
0

38

έφτασε σε σημείο στο παρελθόν να παράγει 13000 λεωφορεία ετησίως,

πράγμα που φανερώνει τεράστια παραγωγική ικανότητα
0

αν και απέλυσε 6000 εργαζόμενους απασχολεί ακόμη 5000

0

μπαίνει δυναμικά στο χώρο της τέως Σοβιετικής Ενωσης όπου και

δημιούργησε κοινοπραξία με την εταιρία Atek (Μόσχα)
0

οι κινητήρες των λεωφορείων για αυτήν την συνεργασία προμηθεύονται

από την Caterpillar (USA)
0

προσφέρει τα προϊόντα της και με leasing δηλ. εκσυγχρονίζεται

Από τα παραπάνω, καθώς επίσης και από το γεγονός ότι μεγάλες ευρωπαϊκές
κατασκευάστριες εταιρίες όπως η Volvo ενδιαφέρονται να αγοράσουν την Ikarus ,
καταλαβαίνει εύκολα κανείς ότι η περιοχή των χωρών της τέως Αν. Ευρώπης αποτελεί
ευκαιρία και πρόκληση για τους κορυφαίους κατασκευαστές ταυτόχρονα 40:
□ Ευκαιρία, καθώς οι χώρες της ΚΑΕ με το αναπτυξιακό δυναμικό της για πωλήσεις
οχημάτων, καλό επίπεδο επαγγελματικών δεξιοτήτων και σχετικά χαμηλό εργασιακό
κόστος, παρέχουν ευνοϊκές προοπτικές για εξαγωγές και ελκυστικούς όρους για τοπική
συναρμολόγηση / παραγωγή.
□ Πρόκληση, επειδή ήδη έχει συντελεστεί μετατόπιση του δυναμικού παραγωγής
από τους κατασκευαστές της Απω Ανατολής (Ιαπωνία, Κορέα) με αποτέλεσμα οι μεγάλοι
ευρωπαίοι κατασκευαστές να αντιμετωπίσουν πρόβλημα στις εγχώριες αγορές τους και
μάλιστα σε περίοδο περιορισμένων αναπτυξιακών προοπτικών στις αγορές αυτές. Η
αξιοποίηση του δυναμικού των ευρωπαϊκών κατασκευαστικών μονάδων βρίσκεται σε
οριακό επίπεδο λόγω του έντονου ανταγωνισμού και η περαιτέρω βελτίωση μπορεί να
επέλθει μόνο από την μείωση των δαπανών των μονάδων αυτών.

2.6.

Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκε η δυνατότητα των αναπτυσσόμενων

χωρών να

παράγουν εκείνα τα εξαρτήματα και μέρη του αυτοκινήτου που απαιτούν παραγωγή
εντάσεως κεφαλαίου αφήνοντας τα υπόλοιπα μέρη, που απαιτούν παραγωγή εντάσεως
εργασίας, για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η δυνατότητα αυτή οδήγησε στην εφαρμογή
δύο γενικότερων στρατηγικών, του παγκόσμιου “φορτηγού" και του προσαρμοσμένου
στις ειδικές συνθήκες φορτηγού, που ακολούθησαν η GM και η Mercedes αντίστοιχα. Σε* 39

Kommersant, July 6,1996, σελ. 9
39 Dagens Industry, Feb 7,1996 σελ. 10
Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία 1996, Αύγουστος 1996, σελ. 6
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γενικές γραμμές με τη Βοήθεια των στρατηγικών αυτών ερμηνεύεται η φύση όλων των
συνεργασιών μεταξύ εταιριών των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών.
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ΚΕΦΑΛΙΟ 3
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
3.1.

Ο κλάδος της αμαζοβιομηχανίας στην Ελλάδα

Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στην δεύτερη κατηγορία χωρών που περιγράφηκαν
στην εισαγωγή δηλ. στις μη ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες της Ευρώπης των οποίων η
ανάπτυξη εξαρτάται από τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες.
Οι δυνατότητες της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ελλάδα περιορίζονται κυρίως στην
κατασκευή του αμαξώματος επί πλαισίων λεωφορείων ή υπερκατασκευών πάνω σε
πλαίσια φορτηγών (πυροσβεστικών, βυτιοφόρων, μυκτικών θαλάμων κτλ), κατασκευές οι
οποίες δημιουργούν προστιθέμενη αξία που αποτελείται από τα εργατικά και ένα
ποσοστό εγχώριας ύλης (σχ.8). Η κατασκευή ολοκληρωμένων αυτοκινήτων γινόταν κατά
το παρελθόν από διάφορες επιχειρήσεις (ΜΕΒΕΑ, ALTA, ATTICA, TEOCAR, NAMCO)
αλλά στις μέρες μας θεωρείται σχεδόν ανύπαρκτη.
Η σημερινή ελληνική πραγματικότητα περιγράφεται από την ύπαρξη

4-5

αυτοκινητοβιομηχανιών, που εξειδικεύονται στην κατασκευή υπερκατασκευών ή
επεκτείνουν την παραγωγική τους ικανότητα, όπως η ΕΑΒΟ, και στην κατασκευή μερών
του σασσί, καθώς και μερών του κινητήρα. Μια σημαντική παρατήρηση που πρέπει να
γίνει είναι ότι πάνω στο ολοκληρωμένο όχημα αναγράφεται το όνομα τόσο της εγχώριας
κατασκευαστικής επιχείρησης όσο και της ξένης, συνήθως σημαντικότερης εταιρίας.
Ολες αυτές οι μονάδες παραγωγής έχουν συγκροτήσει έναν ξεχωριστό υποκλάδο της
αυτοκινητοβιομηχανίας (κλάδος 383, σύμφωνα με τη Στατιστική Ταξινόμηση των
Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΔΟΚ)) που στερείται της στοιχειώδους
τεχνικής και διαρθρωτικής υποδομής. Επίσης, παρατηρείται και έλλειμη

ενός

ορθολογικού και αναγκαίου, λόγω της φύσης του προϊόντος, συστήματος εμπορίας και
διακίνησης. Τέλος, το σημαντικότερο απ’όλα, η ανάπτυξη της εγχώριας τεχνολογίας έχει
σημειώσει σημαντική καθυστέρηση και ταυτόχρονα δεν έχει αναπτυχθεί ικανοποιητικά η
επιστημονική έρευνα που απαιτείται για την εξέλιξή της, έτσι ώστε η ελληνική
αυτοκινητοβιομηχανία να λειτουργήσει με μεγαλύτερο βαθμό αποδέσμευσης από την
επίδραση των μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Εξ’αιτίας της ανοργάνωτης βιομηχανικής υποδομής, δεν υπάρχει ούτε και η ανάλογη
προς τα δυνητικά πλαίσια της εσωτερικής αγοράς καθετοποίηση των παραγωγικών
μονάδων. Ναι μεν υπάρχουν πολλές “δορυφορικές”

επιχειρήσεις που παράγουν ένα

ποσοστό πρώτων υλών και εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για την παραγωγή, αλλά το
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τελικό προιον

υπερκατασκευή
ΕΛΒΟΑ.Β.Ε.

πλαίσιο
(ξένος κατασκευαστής)

σχήμα Β

ποσοστό αυτό 8α μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο αν υπήρχε καλύτερη οργάνωση
και σχεδιασμός. Ετσι, οι επιχειρήσεις αμαξωμάτων στρέφονται σε προμηθευτές του
εξωτερικού ακόμη και στην περίπτωση πρώτων υλών και εξαρτημάτων που μπορούν να
παραχδούν εγχωρίως (π.χ. λαμαρίνες, δοκοί, ελατήρια, ηλεκτρικός εξοπλισμός κτλ). Θα
πρέπει να αναφερδεί ότι τα προϊόντα του κλάδου της αμαξοβιομηχανίας είναι μέσα στις
δυνατότητες των Ελλήνων κατασκευαστών και η ποιότητα των προϊόντων είναι
εφάμιλλη αυτής των Ευρωπαίων, ενώ υπερτερούν σε σχέση με τα προϊόντα των χωρών
της τέως Ανατολικής Ευρώπης.
Σημειώνεται, ότι το κόστος παραγωγής των αμαξωμάτων, ως δραστηριότητα
εντάσεως εργασίας, αποτελείται στο μεγαλύτερο του μέρος από αμοιβές εργασίας
(υπολογίζεται ότι οι αμοιβές εργατών αποτελούν το 66% του κόστους του αμαξώματος
ενός λεωφορείου). Το τελευταίο αυτό γεγονός προσφέρει στον κλάδο το μεγαλύτερο
πλεονέκτημα έναντι των ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών εξαιτίας του φθηνότερου
εργατικού δυναμικού της Ελλάδας. Ετσι οι Ελληνικές βιομηχανίες είναι ακόμα σε δέση
να διαμορφώνουν τιμές προσφοράς για τα τελικά προϊόντα χαμηλότερες από εκείνες που
προσφέρονται από άλλους παραγωγούς χωρών της Ευρώπης. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα
κόστη ανά ώρα εργασίας (σε DM) στην αυτοκινητοβιομηχανία για διάφορες οικονομικά
,
,
41
ανεπτυγμένες χώρες

Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας
Γερμανία

62

Ολλανδία

35

Βέλγιο

45

Γ αλλία

33

Σουηδία

42

Ισπανία

28

Ιαπωνία

42

Ιταλία

28

US

39

Ηνωμένο Βασίλειο

27

Ελλάδα

2142

Γίνεται, ωστόσο, παραδεκτό ότι:
□ το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, λόγω φθηνού εργατικού δυναμικού, μειώνεται
εξαιτίας των αυξήσεων των εργατικών αμοιβών.
□ η παραγωγικότητα της εργασίας στην ελληνική βιομηχανία αμαξωμάτων είναι
κατώτερη της ευρωπαϊκής.
Τα παραπάνω σε συνάρτηση με το ότι:
□ οι Ελληνες κατασκευαστές έχουν να αντιμετωπίσουν και την αδρόα εισαγωγή
μεταχειρισμένων (η αναλογία είναι 1 καινούργιο όχημα προς 15 μεταχειρισμένα)
Automotive News Europe, 28 April 1997
Χατζόπουλος I., Προϊστάμενος Προκοστολόγησης ΕΛΒΟ
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□ υπάρχει

έλλειμη

μεσοπρόθεσμου

κυλιόμενου

προγράμματος

αντικατάστασης

λεωφορείων (ο ΟΑΣΘ είναι ο μόνος εν Ελλάδι οργανισμός ο οποίος υποχρεούται
βάσει νόμου να αντικαθιστά τα λεωφορεία του με την συμπλήρωση Ιδετίας)
εμποδίζουν την ανάπτυξη των εταιριών με αποτέλεσμα την συρρίκνωση του κλάδου και
την μετατροπή των περισσότερων εταιριών σε εμπορικές, όπως εισαγωγής ετοίμων
οχημάτων.

3.1.α. Οι ελληνικές εξαγωγές
Ο μεγαλύτερος όγκος των εξαγωγών στο χώρο των βαρέων οχημάτων αφορά στα
φορτηγά και κατευθύνεται στο χώρο της Μέσης Ανατολής όπου οι ελληνικές εξαγωγικές
εταιρίες ιδιαίτερα στην δεκαετία του ’80 έχουν σημειώσει αξιόλογες επιδόσεις.
Το εμπόριο στη Μέση Ανατολή διεξάγεται από ένα δίκτυο εμπόρων, κυρίως
Παλαιστινίων, που έχουν γραφεία σε πολλές αραβικές πόλεις με έδρα το Κουβέιτ. Οι
έμποροι αυτοί εισάγουν φορτηγά (κυρίως μυγεία και νταλίκες) και ένα μέρος από αυτά τα
χρησιμοποιούν για τις δικές τους μεταφορές ενώ τα υπόλοιπα τα πωλούν στις χώρες της
περιοχής.
Οι χώρες αυτές, είτε επειδή

οι έμποροι αυτοί προτιμούν πάντα τα καινούργια

μοντέλα είτε επειδή η φθορά του φορτηγού στις χώρες αυτές για πολλούς λόγους (κακή
βατότητα στους δρόμους, δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες, κακή οδήγηση και
φόρτωση) επέρχεται σε σύντομο χρόνο, αλλάζουν τα φορτηγά που εισάγουν κάθε δύο
χρόνια. Τα δρομολόγια που εκτελούν τα φορτηγά αυτά αποτελούνται από φορτία
αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων από τις χώρες της Μέσης Ανατολής που
βρίσκονται κοντά στη Μεσόγειο (Συρία, Αίβανος) προς την Σαουδική Αραβία και το
Κουβέιτ, και επιστρέφουν πάλι φορτωμένα με άλλα προϊόντα (κυρίως ηλεκτρονικά και
άλλα είδη της άπω Ανατολής) από τα λιμάνια του Περσικού.
Από την παραπάνω συνοπτική περιγραφή συμπεραίνουμε ότι η αγορά της Μέσης
Ανατολής είναι πολύ εκτεταμένη. Οι αραβικές χώρες χάρι στο πετρέλαιο, έχουν πετύχει
υμηλό κατά κεφαλή εισόδημα, χωρίς όμως να έχουν αναπτύξει βιομηχανική υποδομή.
Ετσι, τα σύνορα τους είναι ανοικτά για την εισαγωγή ολοκληρωμένων αυτοκινήτων.
Γι’αυτό, πολλοί μεγάλοι ξένοι οίκοι, κυρίως της Δυτικής Ευρώπης και της Ιαπωνίας,
βασίζουν ένα μεγάλο μέρος των εξαγωγών τους στην αγορά αυτή. Οι διάφοροι πόλεμοι
(θρησκευτικός πόλεμος Ιραν-Ιράκ, πόλεμος του Αιβάνου) έχουν επηρεάσει όλες τις
βιομηχανίες της Δυτικής Ευρώπης και Ιαπωνίας.
Βασικοί παράγοντες επιτυχίας για τις ελληνικές εξαγωγές φορτηγών στο χώρο της
Μέσης Ανατολής είναι:
1. Η μεγάλη εμπορική ικανότητα του λαού μας και η ελληνοαραβική φιλία.
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2.

Η ανθεκτική κατασκευή των φορτηγών και η μεγάλη προσαρμοστικότητα τους

στις ιδιάζουσες συνθήκες των χωρών αυτών. Δηλ. οι ελληνικές επιχειρήσεις λειτουργούν
ως υπερκατασκευάστριες των μεγάλων ευρωπαϊκών εταιριών, οι οποίες εξειδικεύονται
στην κατασκευή αυτοκινήτου που ικανοποιεί ειδικές απαιτήσεις (δεύτερη στρατηγική της
παραγράφου 2.2.γ).
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι μεγάλοι οίκοι του εξωτερικού, επειδή έχουν υμηλή
κλίμακα παραγωγής και απευθύνονται σε μεγάλη κλίμακα πελατών, ακολουθούν πιστά
τις προδιαγραφές κατασκευής και έτσι παρουσιάζουν μεγάλη δυσκαμμία ως προς τη
δυνατότητα να ικανοποιήσουν ορισμένες ειδικές απαιτήσεις των πελατών.
Οι παραπάνω δύο παράγοντες είναι σημαντικοί, γιατί ο ανταγωνισμός στην αγορά
φορτηγών δεν είναι ανταγωνισμός τιμών,όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παράγραφο 2.4
αλλά κυρίως Βασίζεται στη διαφοροποίηση και στην πολιτική προώθησης και διανομής
του προϊόντος.
Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής οι ελληνικές εταιρίες έχουν να ανταγωνιστούν
με όλες τις ξένες εταιρίες που παράγουν φορτηγά, οι περισσότερες των οποίων προωθούν
τις εξαγωγές τους είτε δια της διπλωματικής οδού είτε διαμέσου οργανωμένων
υπηρεσιών. Επίσης, ανάμεσα στις ανταγωνίστριες της Ελλάδας στον χώρο αυτό, θα
πρέπει να ξεχωρίσουμε την Τουρκία, που με τη βοήθεια της Daimler - Benz εκτός από την
κατασκευή λεωφορείων έχει επεκταθεί και στην κατασκευή φορτηγών. Η τουρκική
βιομηχανία φορτηγών θα μπορέσει ίσως εύκολα να ανταγωνιστεί την ελληνική στην
περιοχή αυτή, γιατί έχει υμηλή τεχνολογία (λόγω της επένδυσης της Daimler), μεγάλη
εσωτερική αγορά και επιπλέον, για την προώθηση των εξαγωγών της στις χώρες της
Μέσης Ανατολής, διαθέτει το μεγάλο πλεονέκτημα της μουσουλμανικής θρησκείας.
Στο χώρο των λεωφορείων καμιά ελληνική εταιρία δεν έχει προχωρήσει σε εξαγωγές
παρά μόνο η ΕΑΒΟ, τα δύο μεγάλα εξαγωγικά προγράμματα της οποίας, όπως έχει ήδη
αναφερθεί, θα αναλυθούν στο επόμενο κεφάλαιο.

3.2.

Η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων

Η περιγραφή της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων σαν επιχείρησης θα είναι
ελλιπής αν δεν συνοδεύεται από το ιστορικό που αναφέρεται στην ίδρυση της ΣΤΑΓΙΕΡ
ΕΑΑΑΣ, εταιρίας από την οποία προέκυμε η ΕΑΒΟ με την σημερινή της μορφή. Ετσι, στο
πρώτο μέρος της παρούσας ενότητας θα γίνει αναφορά στην εταιρία ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΑΑΑΣ
ενώ στο δεύτερο μέρος θα εξεταστούν τα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την
σημερινή εικόνα της ΕΑΒΟ.
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3.2.α.

Η ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ

Η ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ ιδρύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1972. Η έδρα της ήταν στη
βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ) που βρίσκεται στη Σίνδο. Το μετοχικό
της κεφάλαιο είχε την παρακάτω διάρθρωση:
Steyr - Daimler - Puch (SDP)

66,7%

Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ)

28,3%

Ιωάννης Λαϊνόπουλος

5%

Η εταιρία SDP κατασκεύαζε οπλισμό, πλαίσια φορτηγών, γεωργικούς ελκυστήρες,
ρουλεμάν και λεωφορεία. Το 1972 απασχολούσε 14000 υπαλλήλους. Διέθετε
εγκαταστάσεις στο Steyr Αυστρίας (τμήμα φορτηγών), στο Γκρατς (τμήμα τζιπ) και στη
Βιέννη (τμήμα αρμάτων μάχης). Σήμερα, μόνο στο χώρο των φορτηγών συνεχίζει να
ονομάζεται Steyr αφού το τμήμα λεωφορείων έχει συγχωνευθεί με την πολύ γνωστή
MAN και το τμήμα γεωργικών ελκυστήρων με την ΚΕΗΖ.
Η ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ προέκυμε μετά από επαφές της διοίκησης της αυστριακής SDP
με οικονομικούς παράγοντες της τότε ελληνικής κυβέρνησης, επαφές τις οποίες
“προκάλεσε" ο Ιωάννης Λαϊνόπουλος ο οποίος ήταν τότε ο γενικός αντιπρόσωπος των
γεωργικών ελκυστήρων STEYR στην Θεσσαλονίκη. Ο βασικός στόχος της αυστριακής
εταιρίας ήταν η επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεών της εκτός Αυστρίας, με
ταυτόχρονη διεύρυνση της αγοράς μέσω ελέγχου τμήματος της αγοράς της χώρας
υποδοχής, αφού η εταιρία ασφυκτιούσε στα στενά αυστριακά πλαίσια. Ετσι, ξεκίνησε
διαπραγματεύσεις σε διάφορες χώρες που

δεν

διέθεταν ανεπτυγμένη

εθνική

αυτοκινητοβιομηχανία για την εξασφάλιση ανταλλαγμάτων. Τελικά, οι δύο πλευρές
ήρθαν σε συμφωνία αφού η ελληνική κυβέρνηση παρείχε τα εξής σημαντικά
πλεονεκτήματα, βάσει του βασιλικού και αργότερα προεδρικού διατάγματος 5, στην
αυστριακή πλευρά:
□ Παροχή δανείων στους αγρότες για την αγορά γεωργικών ελκυστήρων STEYR.
Το μέτρο αυτό λειτούργησε καταλυτικά στην ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς του εν λόγω
προϊόντος αφού σε ελάχιστο χρόνο (3 ημέρες) κάθε ενδιαφερόμενος μπορούσε να
αποκτήσει ελκυστήρα. Ταυτόχρονα, η εταιρία εισέπρατε “ζεστό" χρήμα αφήνοντας στο
ελληνικό κράτος όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την εξασφάλιση του. Μ’αυτόν τον
τρόπο η εταιρία τα πρώτα χρόνια (1973-1977) ανέπτυξε ολόκληρη την παραγωγική
ικανότητα της παράγοντας και πουλώντας περίπου 2500 ελκυστήρες ετησίως.
□ Αδασμολόγητη εισαγωγή όλων των εξαρτημάτων και συναρμολογητικών
κομματιών. Μ'αυτόν τον τρόπο τα προϊόντα, μόνο από την εξάλειμη των δασμών,
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κόστιζαν Λιγότερο (25% περίπου, όσο και το ύμος των δασμών) από τα υπόλοιπα
ανταγωνιστικά.
Ταυτόχρονα με τις παραπάνω ευνοϊκές ρυθμίσεις, η Steyr εξασφάλιζε

την

αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της ζήτησης και στις γειτονικές της Ελλάδας χώρες
καθώς και στις χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Με αυτόν τον τρόπο η
εταιρία έφερε σε πέρας σημαντικές παραγγελίες, κυρίως φορτηγών, που προορίζονταν
για χώρες όπως το Σουδάν, η Νιγηρία, η Σαουδική Αραβία και η Αιβΰη.
Από μέρους της ελληνικής πλευράς βασικός στόχος ήταν η αύξηση της ελληνικής
προστιθέμενης αξίας (ΕΠΑ) στα προϊόντα που μέχρι τότε εισάγονταν, απασχόληση ενός
ικανοποιητικού τμήματος του εργατικού δυναμικού και εισαγωγή τενολογίας και
τεχνογνωσίας.
Οσον αφορά αυτές καθεαυτές τις παραγωγικές διαδικασίες, αυτό που στην
πραγματικότητα έγινε, ήταν η αντιγραφή των θέσεων συναρμολόγησης από το κεντρικό
εργοστάσιο της Steyr και η μεταφορά τους στο εργοστάσιο της Σίνδου βάσει του τρίτου
τρόπου παραγωγής (CKD) που περιγράφηκε στην ενότητα 2.4.
Με την ίδρυση της η εταιρία απασχολούσε 190 εργαζόμενους από τους οποίους οι
17 ήταν στελέχη της Steyr ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός των υπόλοιπων εργαζομένων
στρατολογήθηκε από Ελληνες που εργάζονταν σε βιομηχανίες της Δυτικής Γερμανίας. Ο
αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε με το πέρασμα των ετών. Η προτίμηση της
αυστριακής εταιρίας ήταν πάντα η πρόσλημη εργαζομένων που είτε είχαν εργαστεί στην
Γερμανία είτε μιλούσαν Γερμανικά αφού η οργάνωση της εταιρίας ανταποκρίνονταν
πλήρως στα γερμανικά πρότυπα. Ετσι, ακόμη και σήμερα είναι εμφανής η γερμανική
κουλτούρα της ΕΑΒΟ.
Το 1978, έγινε η πρώτη προκαταρκτική σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ. Τότε, η
Ελλάδα υποχρεώθηκε να αποσύρει όλες τις ευνοϊκές ρυθμίσεις (προεδρικό διάταγμα 5)
που ίσχυαν και έτσι σημειώθηκε μεγάλη κάμμη των πωλήσεων της εταιρίας. Από τότε
άρχισε να συμβαίνει κάποιου είδους κρατική παρέμβαση στην πορεία της εταιρίας, που
μέχρι τότε απευθύνονταν στον ιδιωτικό τομέα, βασικά με τις προμήθειες των Ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό συνέβη και με τη “βοήθεια” έμμεσεων πιέσεων των
Αυστριακών, όπως περιορισμός διέλευσης ελληνικών φορτηγών από την Αυστρία, που
ήθελαν να διατηρήσουν το παλιό ύμος παραγωγής του εργοστασίου. Ετσι, δόθηκαν δύο
μεγάλες παραγγελίες, από 3500 φορτηγά η κάθε μία, από τον Ελληνικό Στρατό. Ηταν η
πρώτη φορά που ο ελληνικός στρατός άρχισε να εκσυγχρονίζεται βάσει ενός
οργανωμένου σχεδίου. Μέχρι τότε, οι προμήθειες τροχαίου στρατιωτικού υλικού
προέρχονταν από αμερικανικό υλικό το οποίο παρέδιδε η Αμερική σε διάφορες χώρες
σαν βοήθεια, μετά από πολέμους (Κορέα, Βιετνάμ). Φυσικά, το υλικό αυτό δεν βρισκόταν
σε καλή κατάσταση. Αρχικά, η καινούργια αντίλημη, δηλ. της προμήθειας στρατιωτικού
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υλικού φτιαγμένου από ελληνικά χέρια συνάντησε τεράστιες αντιδράσεις γιατί δεν είχε
διαμορφωθεί μια τέτοιου είδους νοοτροπία στους επιτελείς του Στρατού.
Το 1983 και αφού έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τμήμα των μετοχών που
κατείχε η SDP πέρασε στο Ελληνικό Δημόσιο με αποτέλεσμα η εικόνα της κατανομής
του μετοχικού κεφαλαίου να είναι η παρακάτω :
Steyr - Daimler - Puch (SDP)

32%

Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ)

30%

Γενική τράπεζα

20%

Μετοχικό ταμείο αεροπορίας

10%

Ιωάννης Λαϊνόπουλος

5%

Με την απόκτηση της πλειομηφίας των μετοχών και την ανάλημη της διεύθυνσης, το
ελληνικό δημόσιο αποσκοπούσε στα παρακάτω οφέλη:
1. Να εξοικονομηθεί πολύτιμο συνάλλαγμα από την υποκατάσταση των εισαγωγών.
2. Να μειωθούν οι τιμές των αυξημένων σε αριθμό από την εποχή ίδρυσης της εταιρίας
προϊόντων αφού το μέρος κατασκευής τους στην Ελλάδα κόστιζε φθηνότερα.
3.

Να μεταβιβαστεί, αφομοιωθεί και αναπτυχθεί τεχνολογία του οίκου Steyr στην

Ελλάδα.
4. Να διοχετευθεί η αποκτηθείσα τεχνογνωσία (know-how) προς τους προμηθευτές στη
βάση

της

σταδιακής

υλοποίησης

του

αποκαλούμενου

“εθνικού

συστήματος

προμηθειών” έτσι ώστε και αυτοί να μπορούν να ανταποκριθούν σε υμηλότερες
απαιτήσεις ποιότητας και ποσότητας.

3.2.6.

Η ΕΛΒΟ

Το 1986 μετά από νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ολική μεταβίβαση της
συμμετοχής της αυστριακής πλευράς στο ελληνικό δημόσιο, η εταιρία μετονομάστηκε σε
Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων η δε μετοχική της σύνθεση διαμορφώθηκε και
παραμένει μέχρι σήμερα ως εξής:
Ελληνικό δημόσιο (Υπ. Οικονομικών)

39,85 %

Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ)

34,15 %

Γενική τράπεζα

13,3%

Μετοχικό ταμείο αεροπορίας

5,85%

Ιωάννης Ααϊνόπουλος

6,85%
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Τόπος εγκατάστασης
Οπως προαναφέρθηκε στο παρόν κεφάλαιο η ΕΛΒΟ Α.Ε είναι εγκατεστημένη στη
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, 3 χιλιόμετρα από το 15ο χιλιόμετρο της Εθνικής
οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών. Είναι συνδεδεμένη με το σιδηροδρομικό δίκτιο της
χώρας, ενώ η επίκαιρη θέση της εξασφαλίζει πρόσβαση στις θάλασσες και αεροπορικές
γραμμές.

Εγκαταστάσεις
Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει η ΕΑΒΟ ανέρχεται σε 270.000 m2, η δε
καλυμμένη επιφάνεια των εγκαταστάσεων και γραφείων είναι 57.000 m2.
Καλυμμένη επιφάνεια
Αίθουσα μηχανουργικής κατεργασίας

6.250 m2

Συγκρότημα συναρμολόγησης

25.500 m2

Χώροι αποθήκευσης

11.000 m2

Αεβητοστάσια

1.350 m2

Γραφεία

3.600 m2

Εστιατόρια

950 m2

Λοιποί αποθηκευτικοί χώροι (υπόγεια κλπ)

8.350 m2

Μηχανολογικός εξοπλισμός
Η ΕΛΒΟ διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό πάνω σε διεθνή πρότυπα, εξοπλισμός που
είναι μοναδικός στο χώρο της βιομηχανίας αυτοκινήτων της χώρας μας. Μηχανήματα
που προγραμματίζονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές CNC και πρέσσες κοπής
LASER που αντιπροσωπεύουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Στο μηχανολογικό
εξοπλισμό περιλαμβάνονται.
- CNC κέντρα διάτρησης και φρεζαρίσματος.
- CNC μηχανές τόρνευσης καθέτου και οριζοντίου εργαλειοφορείου.
- Κέντρο ηλεκτρονικού υπολογιστή για προγραμματισμό των κινήσεων CNC
μηχανημάτων.
- Εγκαταστάσεις σκλήρυνσης μετάλλων.
- Εγκαταστάσεις απολίπανσης, αποσκωρίασης, φωσφάτωσης.
- Εγκατεστημένη ισχύς 6.500 kw θερμική ισχύς 14.527 kw.

Ποιοτικός έλεγχος
Η οργάνωση και ο εξοπλισμός του τμήματος ποιοτικού ελέγχου της ΕΑΒΟ
ανταποκρίνεται πλήρως πάνω σε διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας AQAP4.
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Όλες οι διεργασίες της παραγωγής υποστηρίζονται από το τμήμα του ποιοτικού
ελέγχου με ένα πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας διεθνούς κύρους το οποίο
εξασφαλίζει άριστα αποτελέσματα τόσο από άπομη προϊόντων όσο και υπηρεσιών.
-

Πλήρες εργαστήριο ελέγχου υλικών.

-

Συσκευή ανεύρεσης ελαττωμάτων με υπερήχους και δινορεύματα.

-

Μηχανήματα ανίχνευσης ρωγμών με μαγνητικά πεδία.

-

Μηχανή ελκυσμού.

-

Μηχανές μέτρησης σκλήρυνσης κατά ROCKWELL και BRINNEL.

-

Μεταλλογραφικά και στερεοσκοπικά μικροσκόπια.

-

Πλήρες χημείο με φασματόμετρο, όργανα ελέγχου χρωμάτων, αναλυτές
χημικών στοιχείων.

-

Πλήρες μετρολογικό εργαστήριο με όργανα μικρο-και μακροσκοπικού
ελέγχου.

-

Πρότυπο δοκιμαστήριο κινητήρων.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι όλες οι πρώτες ύλες και τα ανταλλακτικά
επιθεωρούνται προτού χρησιμοποιηθούν στις διεργασίες συναρμολόγησης.

Παραγωγή
Το πρόγραμμα παραγωγής της ΕΛΒΟ περιλαμβάνει:
- Φορτηγά πολιτικού και στρατιωτικού τύπου.
- Πυροσβεστικά.
- Οχήματα κοινής ωφέλειας (απορριμματοφόρα-βυτιοφόρα κτλ).
- Λεωφορεία-αστικά-υπεραστικά.
- Τουριστικά και μεταφοράς προσωπικού minibus.
- Τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ) και μάχης (ΤΟΜΑ),
ερπυστριοφόρα και ελαστικοφόρα.
- Οχήματα παντοδαπού εδάφους
- 4χ4 (jeep).
- Ανταλλακτικά.
- Κινητά μαγειρεία (για στρατιωτική και πολιτική χρήση)
- Παγίδες κατακράτησης αιθάλης στους πετρελαιοκινητήρες.

Προσωπικό
Το έμμυχο υλικό της ΕΑΒΟ αποτελείται από άκρως εξειδικευμένους τεχνίτες με
μακρά προϋπηρεσία, καθώς και διοικητικό προσωπικό με καλή γνώση των διαδικασιών
συνεργασίας με τους ξένους οίκους που απαιτούνται στη συμπαραγωγή των οχημάτων.
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Η κατανομή του στο τέλος του 1995 ήταν:
- Εργατοτεχνικό προσωπικό:

640

- Επιστημονικό προσωπικό:

42

- Διοικητικό προσωπικό:

185

Κύκλος εργασιών - Κέρδη
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά το διάστημα 1979 - 1995 εξελίχθηκε ως εξής (σε
εκατ. δρχ.):

ΠΩΛΜΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ
1979

1507

1980

2187

1981

2372

1982

3310

1983

3985

1984

4702

1985

3224

1986

3793

1987

6586

1988

9108

1989

9848

1990

9700

1991

16760

1992

26848

1993
1994

16610

1995

15000
27000

Τα κέρδη της εταιρίας την περίοδο 1990-1995 ήταν (σε εκατ. δρχ.):

ΕΤΟΣ

ΚΕΡΔΗ

1990

-845

1991

525

1992

2565

1993

303

1994

292

1995

505
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Διεθνείς στόχοι
Η ανάγκη προσαρμογής στις νέες ευρωπαϊκές συνθήκες, η βαθύτερη ανάγκη να
σταθεί η ΕΛΒΟ ως βιομηχανία ευρυτέρου δημοσίου τομέα ανταγωνιστικού στην αγορά,
οδήγησε την Διοίκηση της εταιρίας, μετά το 1994, στην αλλαγή των στόχων και την
αναδιοργάνωση της βιομηχανίας ώστε να είναι ευέλικτη στο διεθνή ρόλο που της ανήκει.
Αποτέλεσμα τπς συλλογιστικής αυτής είναι τα εξαγωγικά προγράμματα που προσπαθούν
να καταξιώσουν την εταιρία και να την καταστήσουν αναγνωρισμένη διεθνώς
κατασκευάστρια βιομηχανία λεωφορείων.
Η νέα διεθνής στρατηγική της εταιρίας είναι:
□ η συνεργασία με διεθνείς εταιρίες για παραγωγή νέων προϊόντων, ποιοτικά και
ανταγωνιστικά αναβαθμισμένων έτσι που να της εξασφαλίσουν την μακροβιότητα της.
□ η συνεχής παρουσία της ΕΛΒΟ στις διεθνείς εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού.
□ η διερεύνηση και αξιοποίηση της αγοράς των πρώην Ανατολικών χωρών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΒΟ

Στο κεφάλαιο αυτό δα γίνει αναφορά στην κατάσταση που επικρατούσε στις
πωλήσεις λεωφορείων της ΕΛΒΟ πριν ξεκινήσουν τα εξαγωγικά προγράμματα. Επίσης,
δα αναλυδεί και δα τεκμηριωδεί δεωρητικά ο λόγος για τον οποίο η ΕΛΒΟ προσπάδησε
να ρίξει το βάρος της προσοχής της στις εξαγωγές των λεωφορείων. Τέλος, δα γίνει
εκτεταμένη αναφορά στο πως υλοποιήδηκαν

τα εξαγωγικά προγράμματα της

Σιγκαπούρης και της Ρουμανίας καδώς επίσης και το καδεστώς που υφίσταται στις
σχέσεις ΕΛΒΟ - Κυπριακού Στρατού μετά από εκτεταμένες αγορές στρατιωτικού υλικού
του Κυπριακού Στρατού από την ΕΛΒΟ.

4.1. Η θέση της ΕΛΒΟ στην ελληνική αγορά
Στην αγορά των λεωφορείων η ΕΛΒΟ κατάφερε την τελευταία δεκαπενταετία να
έχει την δική της παρουσία στον Ελληνικό χώρο με οχήματα αστικά, υπεραστικά,
τουριστικά και μεταφοράς προσωπικού. Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία της κυρίως
της Mercedes αλλά και άλλων εταιριών όπως της Renault και της Ikarus κατάφερε να
κατασκευάζει αξιόπιστα αστικά λεωφορεία. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι
πωλήσεις των λεωφορείων τα 6 τελευταία χρόνια:

Πωλήσεις Λεωφορείων της ΕΛΒΟ στην Ελλάδα
1990

1991

1992

1993

1994

1995

ΣΥΝΟΛΟ

Αστικά

-

51

48

1

59

121

280

Τουριστικά

-

2

11

3

-

4

Μεταφ. Προσωπικού

69

28

24

-

3

-

20
124

Αεροδρομίων

-

-

-

-

-

15

15

Σύνολο

69

81

83

4

62

140

439

Μέχρι το 1995 οι πωλήσεις της εταιρίας περιοριζόταν στον Ελληνικό χώρο. Τη
χρονιά αυτή, η ΕΛΒΟ αφού ανέπτυξε συνεργασίες και με άλλες ευρωπαϊκές εταιρίες,
όπως η Scania και η DAF, πραγματοποίησε τα πρώτα της εξαγωγικά εγχειρήματα που
αφορούσαν στις αγορές της Σιγκαπούρης και της Ρουμανίας τα οποία και δα εξεταστούν
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Λεπτομερώς στο κεφάλαιο αυτό. Θα πρέπει να τονιστεί ότι π εταιρία πραγματοποίησε
εξαγωγές μικρότερου αριδμού προϊόντων Kat προς άλλες χώρες, όπως η Σερβία, η Τσεχία
και η Ρωσία αΛλά

οι τελευταίες δεν αντιμετωπίστηκαν σαν ένα ολοκληρωμένο

πρόγραμμα από την εταιρία.

4.2. Ερμηνεία της στρατηγικής της ΕΛΒΟ με ανάλυση
χαρτοφυλακίου προϊόντων
Για τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν έναν αριδμό διαφορετικών
προϊόντων ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι μια πολυσύνδετη και πολυδιάστατη
διαδικασία. Η διοίκηση της επιχείρησης δα πρέπει να κατανοήσει και να λάβει υπόμη τα
πολύπλευρα προβλήματα που εμφανίζονται λόγω των διαφορετικών προϊόντων, ενώ
ταυτόχρονα δα πρέπει να σχεδιάσει την όλη στρατηγική της με τρόπο ώστε να επιτευχδεί
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μακροπρόδεσμα.
Οπως είναι γνωστό από την Στρατηγική Διοίκηση, η ανάλυση χαρτοφυλακίου
προϊόντων πρωταρχικά ασχολείται με την ισορροπία ή τη σχεδίαση των επενδύσεων της
επιχείρησης. Ενα από τα κύρια στρατηγικά δέματα που έχει να αντιμετωπίσει η ανώτατη
διοίκηση

της

επιχείρησης δεωρείται η λήμη απόφασης

και η

επιλογή

των

δραστηριοτήτων που δα αναπτυχδούν ή των προϊόντων που δα παραχδούν για πρώτη
φορά, και των αντίστοιχων διαδικασιών οι οποίες δα ατονήσουν ή δα εγκαταλειφδούν.
Στο τέλος της δεκαετίας του '60 αναπτύχδηκε από το Boston Consulting Group μια νέα
προσέγγιση για τον στρατηγικό σχεδίασμά των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η
προσέγγιση αυτή γίνεται δεκτή από πολλά στελέχη ειδικά στον επιχειρησιακό
σχεδίασμά, σαν μια αποτελεσματική τεχνική για την ανάπτυξη της στρατηγικής της
επιχείρησης. Βασικό χαρακτηριστικό της προσέγγισης αυτής είναι ότι δεωρεί την
επιχείρηση σαν ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων που το καδένα συνεισφέρει στην ανάπτυξη
και στην οικονομική απόδοση της επιχείρησης. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων είναι ένα
στρατηγικό εργαλείο προγραμματισμού που βοηδά την ανώτατη διοίκηση της
επιχείρησης να επιλέγει την κατάλληλη στρατηγική για κάδε μεμονωμένο προϊόν, ενώ
παράλληλα βοηδά την επιχείρηση να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους.
Παρακάτω δα επιχειρηδεί, περιληπτικά, μια ανάλυση του πίνακα ρυδμού ανάπτυξης μεριδίου αγοράς που αφορά στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της ΕΛΒΟ έτσι ώστε να
ερμηνευδεί η εξαγωγική προσπάδεια στο χώρο των λεωφορείων.

1) Προϊόντα αστέρες
Διαδέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
□ Μεγάλη ελκυστικότητα (ρυδμός ανάπτυξης αγοράς υμηλός)
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□ Ισχυρή ανταγωνιστική θέση (σχετικό μερίδιο αγοράς υμηλό)
□ Δημιουργούν μεγάλες χρηματικές εισροές αλλά και εκροές
Τα προϊόντα αυτά για την ΕΛΒΟ είναι οι υπερκατασκευές πάνω σε πλαίσια
φορτηγών. Η ΕΛΒΟ διαθέτοντας το μονοπώλιο του προμηθευτή οχημάτων στον
ελληνικό στρατό διαθέτει μια μεγάλη σειρά φορτηγών διαφόρων χρήσεων (μεταφοράς
προσωπικού, ανατρεπόμενα, υδροφόρα, κηροζινοφόρα, πυροσβεστικά, πυροσβεστικά
αεροδρομίων κτλ) τα οποία ανανεώνονται συνεχώς. Τα προϊόντα αυτά δεν αφήνουν
μεγάλα κέρδη, παράγονται όμως με σταθερούς ρυθμούς εξασφαλίζοντας έτσι μεγάλες
και σταθερές χρηματικές ροές στην επιχείρηση πράγμα πολύ σημαντικότερο από μια
πρόσκαιρη κερδοφορία.
Σ’αυτόν τον χώρο η στρατηγική της εταιρίας είναι να παράγει προηγμένα
τεχνολογικά οχήματα, πράγμα που το κάνει με επιτυχία, έτσι ώστε να μην επιτρέμει στον
ελληνικό στρατό να προμηθευτεί κάποιου τύπου όχημα που δεν μπορεί η ίδια να
κατασκευάσει.

11) Προϊόντα αγελάδες
Διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
□ Υμηλή κερδοφορία
□ Δημιουργούν χρηματικές εισροές πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες ανάγκες
τους για επανεπένδυση
□ Βρίσκονται σε συρρικνούμενες αγορές
□ Είναι πηγές χρηματικών πόρων για την ανάπτυξη άλλων προϊόντων μέσα στην
επιχείρηση
□ Δημιουργούν την ανάγκη να αποφασίζεται η κατανομή των χρηματικών πόρων
συγκεντρωτικά από την ανώτατη διοίκηση. Αυτό, γιατί αν κάθε επιμέρους manager
επανεπένδυε τους επιπλέον πόρους σε τέτοια προϊόντα δε δα είχαμε βελτιστοποίηση της
χρήσης τους
Το προϊόν που διαθέτει η ΕΛΒΟ στην δεύτερη κατηγορία είναι το άρμα μάχης.
Αφήνει πολύ μεγάλα κέρδη για την εταιρία αλλά συμμετέχει σε μια συρρικνούμενη
αγορά με την έννοια ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η ανάπτυξη ενός καινούργιου τέτοιου
προϊόντος και μετά από κάποια χρόνια το υπάρχον προϊόν δα θεωρείται παρωχημένο
(αντιλαμβανόμενη η διοίκηση την σημασία του κάνει τεράστιες προσπάθειες για την
τεχνολογική εξέλιξη του και μάλιστα εξ’ολοκλήρου από ελληνικά χέρια).
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Hi) Προϊόντα ερωτηματικά
□ Αναπτύσσονται σε αγορές με υμηλούς ρυδμούς ανάπτυξης, συνεπώς είναι
ευκολότερη από τις υπόλοιπες κατηγορίες η απόκτηση μεριδίου αγοράς
□ Δεν είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα
□ Δεν έχουν επιτύχει σημαντικά μερίδια αγοράς
□ Χρειάζονται προσοχή, δηλ. ή πρέπει κάποιος να επενδύσει σημαντικά για να
πάρουν μια ηγετική δέση ή να μην επενδύσει αν η επιχείρηση κρίνει ότι δεν έχει την
ικανότητα να προωδήσει το προϊόν λόγω χαρακτηριστικών των ανταγωνιστών της
Στην κατηγορία των ερωτηματικών, τοποδετούνται οι υπερκατασκευές των
λεωφορείων. Το λεωφορείο, σαν τελικό προϊόν συμπαραγωγής, αναπτύσσεται σε μια
μεγάλη αγορά η οποία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν η εταιρία καταφέρει να
κατασκευάσει ένα πολύ αξιόπιστο προϊόν που δα αποκτήσει την εμπιστοσύνη τόσο των
μεγάλων εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται όσο και των πελατών. Αποτελεί ελπίδα για
εξασφάλιση μεγάλων παραγγελιών και σταδερής εργασίας στο μέλλον. Επιπλέον, τα
όρια ανάπτυξης δα μεγαλώσουν αν η εταιρία καταφέρει να διεισδύσει σε αγορές του
εξωτερικού. Συνεπώς, υπάρχει μεγάλη ανάγκη διενέργειας εξαγωγικών προγραμμάτων
μέσω των οποίων η εταιρία γίνεται γνωστή και ταυτόχρονα αυξάνει την εμπειρία της.
Η διενέργεια τέτοιου είδους εξαγωγών μπορεί να είναι αρχικά ζημιογόνος για την
εταιρία, όμως είναι αναγκαία αν πρέπει να συντηρηδεί η πιδανότητα περαιτέρω
ανάπτυξης του προϊόντος. Τα χρήματα που απαιτούνται εξασφαλίζονται, σύμφωνα με το
δεωρητικό σχήμα του Boston C.G, από το κερδοφόρο αλλά περιορισμένων δυνατοτήτων
επίτευξης μακροπρόδεσμων κερδών τμήματος της εταιρίας δηλ. αυτό του άρματος (Σχ.9).

iv) Προϊόντα προβληματικά (σκυλιά)
Διαδέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
□ Πολύ μικρή ελκυστικότητα (ρυδμός ανάπτυξης αγοράς πολύ χαμηλός)
□ Πολύ μικρή πιδανότητα κερδοφόρας ανάπτυξης
Τα προϊόντα της ΕΑΒΟ που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή είναι τα κινητά
μαγειρεία για στρατιωτική και πολιτική χρήση και οι παγίδες κατακράτησης αιδάλης
στους πετρελαιοκινητήρες. Πρόκειται για προϊόντα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να
κατασκευάσει η ΕΑΒΟ, χωρίς μεγάλο κόστος, αλλά που δεν ζητούνται πλέον στην
αγορά. Ετσι, τα προϊόντα αυτά δεν παρουσιάζουν κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
ανάπτυξη της εταιρίας. Η ΕΑΒΟ έχει αποσύρει τις γραμμές παραγωγής αυτών των
προϊόντων από τις εγκαταστάσεις της.
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Σχήμα 9

ΥΎΟΑΙΦΙΛΙV

4.3.

Σιγκαπούρη - Ρουμανία - Κύπρος : Τα τρία μεγάλα εξαγωγικά
προγράμματα της ΕΛΒΟ

4.3.α

Σιγκαπούρη

Το 1994 η ΕΛΒΟ ανέλαβε την κατασκευή 40 αστικών λεωφορείων για τον ΟΑΣΘ. Η
κατασκευή των 40 λεωφορείων ολοκληρώθηκε μέσα στις αρχές του 1995. Οι
υπερκατασκευές των λεωφορείων κατασκευάστηκαν από την ΕΛΒΟ επάνω σε πλαίσιο
της Scania. Ηταν η πρώτη είσοδος της σουηδικής εταιρίας στην Ελληνική αγορά. Η
ΕΛΒΟ μέχρι εκείνη την περίοδο δηλαδή μέχρι το 1993 είχε σταθερή συνεργασία κυρίως
με την Mercedes με την οποία είχε κατασκευάσει πλήθος αστικών λεωφορείων και
λεωφορείων μεταφοράς προσωπικού. Την δεδομένη στιγμή η διοίκηση προσπάθησε να
αλλάξει την στρατηγική της και στράφηκε και προς άλλες ευρωπαϊκές εταιρίες. Ετσι,
στράφηκε προς την σουηδική Scania, αναγνωρισμένη κατασκευάστρια πλαισίων
λεωφορείων και φορτηγών.
Τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας αυτής για την Scania ήταν:
□ Είσοδος σε μια αγορά που από μόνη της δεν θα είχε την δυνατότητα να μπει λόγω
προστατευτικών νόμων που ισχύουν στην χώρα μας μέχρι το τέλος του 1997 και που
δίνουν την δυνατότητα στο Υπουργείο Μεταφορών να διενεργεί διαγωνισμούς στους
οποίους συμμετέχουν μόνο Ελληνες κατασκευαστές αμαξωμάτων.
□ Απόκτηση μιας επιπλέον εναλλακτικής λύσης για το “ντύσιμο” των πλαισίων
της. Η Scania μέχρι την εποχή εκείνη είχε σαν μόνιμο συνεργάτη - κατασκευαστή
υπερκατασκευών την αγγλική εταιρία Alexander. Επίσης, είχε και κατά περιπτώσεις
συνεργασία με την ισπανική εταιρία IspanoCarossera.
Τα πλεονεκτήματα για την ΕΛΒΟ ήταν :
□ Απαγκίστρωση από την μονοδιάστατη συνεργασία με την Mercedes, γεγονός που
οδηγεί στην προσεκτικότερη μεταχείριση της από αυτή στο μέλλον.
□ Αύξηση των συνεργασιών που έχουν επιχειρηθεί άρα και του γοήτρου της
εταιρίας.
□ Συνεργασία με έναν κατά τεκμήριο φθηνότερο κατασκευαστή.
□ Συνεργασία με έναν πιο ευέλικτο κατασκευαστή. Είναι γεγονός, ότι μεγάλες
εταιρίες όπως η Mercedes εμφανίζουν συμπτώματα δυσκαμμίας. Το φαινόμενο αυτό στο
χώρο των κατασκευαστών πλαισίων έχει να κάνει με την παρουσίαση ορισμένου αριθμού
τύπων

πλαισίων

στα

οποία,

λόγω

οικονομιών

κλίμακας,

δεν

γίνονται

εύκολα

προσαρμογές αν το ζητήσει ο πελάτης που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ΕΛΒΟ.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μειονέκτημα γιατί όπως έχει ήδη αναφερθεί (ενότητα 3.1)
ο ανταγωνισμός βασίζεται σε μεγάλο βαθμό και στην διαφοροποίηση των προϊόντων.
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Ιδιαίτερα, π Mercedes, Λόγω της φήμης της φέρεται ποΛΛές φορές αλαζονικά απαντώντας
"Αυτά έχουμε, αν θέλετε αγοράστε”.
Αφού τελείωσε το πρόγραμμα του ΟΑΣΘ, τον Απρίλη του 1995 η διοίκηση της
ΕΑΒΟ, η οποία επιθυμούσε έντονα να προχωρήσει σε εξαγωγική δραστηριότητα πίεσε
την διοίκηση της Scania για να της παραχωρήσει ένα από τα εξαγωγικά προγράμματα
που είχε.
Η ΕΑΒΟ όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα της Σιγκαπούρης ήξερε ότι έπρεπε να
ακολουθήσει πολιτική χαμηλών τιμών δηλ. ένα πρόγραμμα το οποίο πιθανόν δεν θα ήταν
κερδοφόρο. Αυτή η πρακτική συνηθίζεται για εταιρίες που προσπαθούν να εισέλθουν σε
μια καινούργια αγορά (αγορά μεριδίου αγοράς). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το
εγχείρημα της Mercedes στο χώρο των αρθρωτών λεωφορείων, η οποία σε συνεργασία
με την Ispanocarossera κατασκεύασε αρθρωτό λεωφορείο το οποίο μεταφέρθηκε με
αεροπλάνο από την Βαρκελώνη στην Σιγκαπούρη σαν δώρο. Αφού οι Σιγκαπουριανοί
δοκίμασαν το λεωφορείο σε πραγματικές συνθήκες για ένα χρόνο προχώρησαν στην
παραγγελία 42 αρθρωτών από την Mercedes. Διακινδυνεύοντας δηλ. η Mercedes
κατάφερε κατά κάποιο τρόπο να “υποχρεώσει” τους Σιγκαπουριανούς ώστε να
προχωρήσουν σε μεγάλη παραγγελία και το πέτυχε.
Η εισδοχή της Scania μέσω της ΕΑΒΟ στην Ελληνική αγορά καθώς επίσης, με τα
δεδομένα της εποχής εκείνης, και η μελλοντική δυνατότητα υποστήριξης της Scania από
την ΕΑΒΟ στο χώρο της Ελλάδας (σημειωτέον ότι οι δύο εταιρίες κέρδισαν δύο
διαγωνισμούς, για 45 αστικά του ΟΑΣΘ και 20 υπεραστικά του ΟΣΕ αντίστοιχα μέσα στο
1997) έδωσαν το δικαίωμα στην διοίκηση της εταιρίας να πιέσει την διοίκηση της Scania
να της δώσει σαν αντάλλαγμα την συμμετοχή της σε κατασκευή λεωφορείων από την
Scania για μια τρίτη χώρα. Το μειονέκτημα για την ΕΑΒΟ ήταν ότι η Scania δεν είχε
γνώση της ποιότητας κατασκευής της ΕΑΒΟ και γενικότερα της αξιοπιστίας της σαν
εταιρίας , μειονέκτημα που ξεπεράστηκε με την επιτυχία του προγράμματος της
κατασκευής των 40 αστικών της Θεσσαλονίκης (1995).
Τον Μάρτιο του 1995 η Scania έκλεισε συμφωνία για την κατασκευή 80 λεωφορείων
για τις αστικές συγκοινωνίες της Σιγκαπούρης. Στην εν λόγω αγορά κυριαρχεί κατά
πρώτο λόγο η Mercedes και κατά δεύτερο η Scania και μάλιστα τα τελευταία χρόνια
γίνεται κάποιου είδους μοιρασιά. Αυτή η μοιρασιά αποτελεί τη μέση λύση που προκύπτει
από την θέληση των υπευθύνων των αστικών συγκοινωνιών της Σιγκαπούρης (TIBS)
αφενός να διατηρούν καλές σχέσεις με περισσότερο του ενός κατασκευαστή αφετέρου
να μη δημιουργείται πρόβλημα ανταλλακτικών που θα υπήρχε αν επιλέγονταν
περισσότεροι κατασκευαστές, κάτι που γίνεται ακόμη πιο έντονο λόγω της απόστασης.
Πάντως, η Mercedes στην δεδομένη αγορά ακολουθεί περισσότερο επιθετική
πολιτική εκμεταλλευόμενη φυσικά την πρωτοκαθεδρία που έχει στον χώρο των
οχημάτων,

αναγκάζοντας την

Scania
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σε

αμυντική

τακτική.

Σε

τέτοιου

είδους

ολιγοπωλιακές αγορές, είναι σημαντικό για τις εταιρίες να αυξάνουν έστω και Λίγο τις
πωλήσεις τους γιατί έτσι ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη θέση τους αφού τα
ανταΛλακτικά είναι ομοειδή, υπάρχει εξοικείωση των τεχνικών με το όχημα που έχει σαν
αποτέλεσμα να δέχονται πολύ δύσπιστα κάθε νέο διαφορετικό προϊόν καθώς επίσης και
των πελατών του συγκοινωνιακού οργανισμού, δηλ. του κοινού.
Η προσπάθεια της Mercedes εντάσσεται στην γενικότερη πολιτική που εφαρμόζει η
Γερμανία στην περιοχή και που αναμένεται να αποδώσει καρπούς στο απώτερο μέλλον.
Η πολιτική αυτή συνίσταται στην επένδυση μεγάλων ποσών για την δημιουργία
στενότερης συνεργασίας των χωρών της περιοχής με την Γερμανία με στόχο την
απόκτηση περισσότερων προσβάσεων του Γερμανικού κράτους στις περιοχές αυτές που
κατά τεκμήριο θεωρούνται “αγγλοκρατούμενες”. Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών
υπάρχει παροχή τεράστιου αριθμού υποτροφιών για σπουδές σε Γερμανικά ιδρύματα, η
ίδρυση ινστιτούτου Γκαίτε στη Σιγκαπούρη, αύξηση των διπλωματικών αποστολών και
του προσωπικού της πρεσβείας, αύξηση των πτήσεων της Lufthansa κ.α.
Σαν παρένθεση, αναφέρεται ότι η Σιγκαπούρη είναι μια χώρα, στην πραγματικότητα
ένα μικρό νησί, με έκταση λίγο μεγαλύτερη από αυτή της Σάμου, πυκνοκατοικημένο σε
εκπληκτικό βαθμό αφού έχει πληθυσμό 3 εκατομμυρίων, στην οποία ο κατασκευαστικός
τομέας και η μηχανολογία δεν είναι ανεπτυγμένοι. Υπάρχει μόνο ένα εργοστάσιο
κατασκευής αμαξωμάτων. Γενικότερα, υπάρχει πρόβλημα χώρου για εγκαταστάσεις που
καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση όπως και κατασκευής νέων δρόμων (για να αγοράσει
κανείς αυτοκίνητο πρέπει να μπει σε λίστα αναμονής αφού κυκλοφορεί μόνο ένας μικρός
αριθμός). Η έμφαση στην παραγωγή τεχνολογικών προϊόντων δίνεται στα ηλεκτρονικά,
ενώ και τα προϊόντα βαριάς βιομηχανίας εισάγονται κυρίως από τις γειτονικές χώρες,
όπως την Μαλαισία και την Κίνα. Ο κύριος πλούτος της είναι η στρατηγική της θέση , το
ανθρώπινο δυναμικό και οι εταιρίες διαμετακομιστικού εμπορίου και υπηρεσιών. Οι
εργαζόμενοι θεωρούνται white collar workers και απολαμβάνουν υμηλό βιοτικό επίπεδο
( το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι διπλάσιο από αυτό της Ελλάδας).
Λόγω του υμηλού βιοτικού επιπέδου, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη αγορά και
εγείρει μεγάλες απαιτήσεις. Στον τομέα των μεταφορών θεωρείται η τρίτη δυσκολότερη
αγορά παγκοσμίως μετά από αυτές της Αμερικής και της Ιαπωνίας. Το παραπάνω
αποδεικνύονταν από την σύμβαση που υπογράφηκε και που ήταν σε πρωτοφανή βαθμό,
για τα μέχρι τότε δεδομένα της ΕΛΒΟ, αναλυτική. Δεν άφηνε δηλ. κανένα “σκοτεινό”
σημείο το οποίο να επιδέχονταν διαφορετικών ερμηνειών. Σαν δύσκολη αγορά όμως,
αποτελεί την λυδία λίθο για την αξιοπιστία κάποιας εταιρίας αφού αν καταφέρει να
εξάγει και να καθιερωθεί σ’αυτή την αγορά ανεβάζει την αξία

της στον χώρο των

αυτοκινητοβιομηχανιών και το γεγονός αυτό καταγράφεται στα θετικά σημεία του
“βιογραφικού” της.
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Επίσης, Λόγω του ότι η Σιγκαπούρη θεωρείται το κέντρο της περιοχής και αποτεΛεί
συγκοινωνιακό, διαμετακομιστικό και τουριστικό κόμβο, οι πιθανότητες να διαφημιστεί
κανείς έχοντας ένα προϊόν του στα μέσα μαζικής μεταφοράς της χώρας αυτής είναι πολύ
μεγαλύτερη από κάπου αλλού και ιδιαίτερα σε μια αναπτυσσόμενη περιοχή (χώρες της
Απω Ανατολής και ιδιαίτερα η Κίνα) που στο μέλλον προβλέπεται να αποτελέσει τη
μεγαλύτερη αγορά για πολλές ευρωπαϊκές εταιρίες.
Για την αγορά της Σιγκαπούρης ο άμεσος ανταγωνιστής της ΕΛΒΟ ήταν η εταιρία
Alexander. Η εταιρία αυτή είχε αναλάβει την κατασκευή των αμαξωμάτων των
λεωφορείων για την παραπάνω παραγγελία. Η Scania στην παραγωγή της για χώρες της
Απω Ανατολής προτιμούσε την Alexander λόγω προσβάσεων που είχε αυτή στο
Υπουργείο Εξωτερικών της Αγγλίας, το οποίο ελέγχει το σύνολο των εμπορικών
συναλλαγών των κρατών μελών της Κοινοπολιτείας καθώς επίσης και για το γεγονός ότι
λόγω εθνικότητας η παραπάνω εταιρία είχε αποκτημένη εμπειρία όσο αφορά τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που έχει ένα όχημα με πηδάλιο οδήγησης στην δεξιά πλευρά.
Δεδομένου ότι έπρεπε να παραδοθεί ένας αριθμός λεωφορείων μέχρι τις 31/12/95, το
χρονικό περιθώριο για να τα κατασκευάσει μόνη της η Alexander ήταν ιδιαίτερα στενό
και ήταν σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα ανταποκρίνονταν, με αποτέλεσμα, δεδομένης και της
επιθυμίας της Scania να ικανοποιήσει το αίτημα της ΕΛΒΟ, η Scania να αναθέσει την
κατασκευή 15 λεωφορείων στην ΕΛΒΟ. Η ΕΛΒΟ είχε σαν στρατηγικό στόχο να
παραδώσει ένα φθηνότερο και πιο αξιόπιστο προϊόν το οποίο θα αντιστάθμιζε τα
πλεονεκτήματα της Alexander.
Εκτός από τον προηγούμενο λόγο, δηλ. του ανταλλάγματος της Scania προς την
ΕΛΒΟ για την διευκόλυνση που της παρείχε στην είσοδό της στην Ελληνική αγορά, η
Scania θέλησε να εισάγει στους συνεργάτες της και άλλη εταιρία για να εκκινήσει την
λειτουργία του ανταγωνισμού μεταξύ τους έτσι ώστε να πετυχαίνει καλύτερες τιμές για τις
υπερκατασκευές. Σε συνάρτηση με το γεγονός ότι η τιμή του λεωφορείου για την
Σιγκαπούρη είναι δεδομένη, αυξάνεται το δικό της κέρδος.
Ετσι, έγινε η πρώτη επαφή μεταξύ της διοίκησης του TIBS (οργανισμός της
Σιγκαπούρης, αντίστοιχος του ΟΑΣΘ), στελεχών και μηχανικών

της Scania και της

ΕΛΒΟ στην Πόλη της Σιγκαπούρης το Πάσχα του 1995. Η συζήτηση αφορούσε το πως
δα προχωρούσε η παραγωγή. Το σημαντικότερο όμως για την ΕΛΒΟ ήταν ότι η πλευρά
της ΕΛΒΟ ήρθε σε άμεση επαφή με τα πρότυπα των προϊόντων που παρέδιδε τόσο η
Alexander με τη Scania όσο και η Ispanocarossera με την Mercedes έτσι ώστε να έχει μια
εικόνα του τι έπρεπε να κατασκευάσει. Τα υπάρχοντα προϊόντα που ήδη βρίσκονταν σε
λειτουργία φωτογραφήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν.
Τον Αύγουστο του 1995 δόθηκε η επίσημη εντολή από τη Scania στην ΕΛΒΟ με
τονισμένο των σημείο των πολύ αυστηρών χρόνων παράδοσης, δηλ. ότι μέχρι τις
31/12/1995 δα πρέπει να έχουν φύγει από τις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ τα 15 λεωφορεία
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και μάλιστα να βρίσκονται επάνω στο πλοίο που 8α τα μετέφερε. Εδώ 8α πρέπει να
τονιστεί ότι ο παραπάνω χρόνος κατασκευής για τα 15 λεωφορεία (14 + 1 πρωτότυπο)
ήταν εξαιρετικά μικρός δηλ. στην απόφαση ανάλημης της κατασκευής από την ΕΛΒΟ
υπήρχε μεγάλη αβεβαιότητα για το αν 8α κατόρθωνε να είναι συνεπής ως προς τους
χρόνους παράδοσης. Η ΕΛΒΟ ωστόσο ανέλαβε να παραδώσει τα λεωφορεία στην
Scania. Το πως 8α εναρμονίζονταν με την νομοθεσία της Σιγκαπούρης και το αν θα
γινότανε αποδεκτά από τον πελάτη ήταν θέματα που δεν αφορούσαν την ΕΛΒΟ. Ακόμη
και η λίστα των όρων του after sales service αποτελούσε δέσμευση της ΕΛΒΟ απέναντι
στην Scania και όχι στον TIBS.
Αυτό οφείλονταν στο ότι ο TIBS έκλεισε την συμφωνία με την Scania και όχι με την
ΕΛΒΟ. Είναι η συνήθης πολιτική των εταιριών των χωρών της Ανατολικής Ασίας να
κλείνουν συμφωνίες μόνο με εταιρίες που διαθέτουν αντιπροσωπείες και συνεργεία στις
περιοχές αυτές. Η Scania λόγω του εκτεταμένου δικτύου της, κυρίως των υπηρεσιών για
τα φορτηγά πληρούσε την παραπάνω απαίτηση.
Μετά την ανάθεση του έργου από την Scania, ακολούθησε δεύτερο ταξίδι στη
Σιγκαπούρη των υπεύθυνων μηχανικών της ΕΛΒΟ για να ξεκαθαρίσουν όλα τα
ερωτήματα που υπήρχαν. Σ’αυτό το ταξίδι δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα επιμέρους
κομμάτια που απαρτίζουν το λεωφορείο καθώς επίσης και σε μικροεξαρτήματα όπως
διακόπτες, μοκέτες, καθίσματα κτλ.
Από τις 10 Σεπτεμβρίου 1995 ξεκίνησε η κατασκευή των λεωφορείων. Η κανονική
διαδικασία, που απαιτεί πρώτα την κατασκευή του πρωτότυπου και έπειτα την κατασκευή
της μηδενικής σειράς, δηλ. των πέντε πρώτων λεωφορείων, έτσι ώστε μετά από αυτά τα
λάθη να έχουν ελαχιστοποιηθεί, δεν ακολουθήθηκε λόγω έλλειμης χρόνου. Η εταιρία
προμηθεύτηκε τους κανονισμούς του οργανισμού της Σιγκαπούρης που είναι ο
αντίστοιχος των ΚΤΕΟ της Ελλάδας και η όλη κατασκευή γίνονταν έτσι ώστε να
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που αναγράφονταν σε αυτόν. Τα προβλήματα που
παρουσιάζονταν κατά τη διάρκεια της κατασκευής λύνονταν με αποστολές Fax (αν
κανείς παραγνωρίσει την ακρίβεια των τηλεφωνημάτων, η διαφορά της ώρας καθιστούσε
δυνατή την επικοινωνία μόνο από τις 7 μέχρι τις 10 το πρωί αφού η ώρα αυτή είναι 4 μμ
για την Σιγκαπούρη δεδομένου ότι μεταξύ των δύο χωρών υπάρχει διαφορά 6 ωρών) στην
αντιπροσωπεία της Scania στην Σιγκαπούρη. Δηλ. ο TIBS όπως προαναφέρθηκε,
“έβλεπε” μόνο την Scania σαν προμηθεύτρια εταιρία.
Οσον αφορά την κατασκευή, η ΕΛΒΟ εκμεταλλευόμενη το πλεονέκτημα των
επιχειρήσεων των αναπτυσσόμενων χωρών να ανταποκρίνονται πιο ευέλικτα στις
ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη (παρ. 2.2 και 3.1.) κατασκεύασε τα λεωφορεία με
ορισμένα χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονταν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
Σιγκαπουριανών, όπως:
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□ Χαμηλό ύμος χειρολαβών και σκαλοπατιών λόγω του πολύ χαμηλού μέσου όρου
ύμους τους.
□ Σύγχρονο

ειδικό

εξοπλισμό ασφάλειας που δεν

τοποθετείται σε

ευρωπαϊκά

λεωφορεία, όπως φωτοκύτταρο το οποίο δεν επιτρέπει το όχημα να ξεκινήσει αν δεν
κλείσει η πόρτα και αν υπάρχει επιβάτης κουτά στην πόρτα. Το σύστημα λειτουργεί
θαυμάσια στην Σιγκαπούρη λόγω της πειθαρχίας που έχουν οι πολίτες της χώρας στην
καθημερινή κοινωνική ζωή τους ενώ θα ήταν σχεδόν αδύνατο να λειτουργήσει στη
χώρα μας όχι μόνο λόγω της έλλειμης πειθαρχίας αλλά και του μεγάλου αριθμού των
επιβατών που μεταφέρονται με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάντα επιβάτες κουτά στις
πόρτες.
□ Μεγάλη σημασία στην βαφή και στην αυτισκωριακή προστασία δεδομένου ότι τα
λεωφορεία προορίζονταν για ένα ιδιαίτερα υγρό περιβάλλον.
□ Ειδική πόρτα κινδύνου, αφού τα μέτρα ασφάλειας είναι ιδιαίτερα αυξημένα, που δεν
τοποθετείται στα ευρωπαϊκά λεωφορεία.
Στα μέσα του Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεμη μηχανικών του TIBS στην
ΕΛΒΟ για του έλεγχο της παραγωγής αλλά και την επισήμανση λεπτομερειών της
κατασκευής. Εγιναν διευκρινίσεις επί της κατασκευής που οδήγησαν σε κάποιες
μετατροπές όπως μεγάλωμα των παραθύρων κ.α. Το σημαντικότερο όμως κέρδος για την
ΕΛΒΟ ήταν η πρώτη αποδοχή του προϊόντος από μέρους των Σιγκαπουριανών και η
διαβεβαίωση από μέρους τους ότι το πρόγραμμα βρισκόταν σε σωστό δρόμο με
αποτέλεσμα την μείωση του άγχους που διακατείχε όλα τα εμπλεκόμενα στο πρόγραμμα
στελέχη της ΕΛΒΟ.
Θα πρέπει να αυαφερθεί ότι όσου αφορά την συντήρηση των λεωφορείων μετά την
παράδοση τους στην TIBS, η Scania διαθέτει ολοκληρωμένο συνεργείο με μηχανικούς
και τεχνίτες στην Σιγκαπούρη. Αυτό όμως αφορά μόνο το μέρος του πλαισίου γιατί όσον
αφορά την υπερκατασκευή υπεύθυνη ήταν η ΕΛΒΟ. Γι’αυτό το λόγο όταν ξεκίνησε η
μεταφορά των λεωφορείων η οποία έγινε με πλοίο, η ΕΛΒΟ “έριξε” μέσα σε κάποια
λεωφορεία ορισμένα αναλώσιμα υλικά όπως πόρτες, αυεμοθώρακες, μικρά εξαρτήματα
έτσι ώστε να υπάρχει ένα απόθεμα υλικών που θα αντικαθίστατο σε περίπτωση βλαβών.
Αυτά τα υλικά ήταν, κατά την εκτίμηση των ειδικών της εταιρίας, αυτά που συνήθως
πρώτα παρουσιάζουν προβλήματα και πρώτα ζητάει ο πελάτης. Με αυτό του τρόπο η
εταιρία προσπάθησε και πέτυχε, αφού τελείωσε η πρώτη και ετοιμάζεται η δεύτερη
αποστολή “αναλώσιμων" υλικών, να αντιμετωπίσει το συγκριτικό μειονέκτημα που είχε
απέναντι στην Alexander η οποία πολύ ευκολότερα μπορεί να στείλει ανταλλακτικά στη
Σιγκαπούρη αφού και πολύ μεγαλύτερος αριθμός πτήσεων υπάρχει από την Αγγλία και
τελωυειακές διευκολύνσεις της γίνονται με παρεμβάσεις του Αγγλικού προξενείου. Οσου
αφορά στην μεταφορά των λεωφορείων, αυτή για μεγάλα αντικείμενα πληρώνεται
παίρνοντας σαν βάση μόνο τον αριθμό τους και καθόλου το βάρος τους.
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Τα Λεωφορεία φορτώθηκαν στις 31/12/1995 σε πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά, πράγμα
που επιβεβαιώνονταν από τα παραστατικά, και π ΕΛΒΟ δεν είχε καμμιά ευθύνη για
παραπέρα αργοπορίες του πλοίου που συνέβησαν σε άλλα λιμάνια, με αποτέλεσμα να
φθάσουν αργοπορπμένα στην Σιγκαπούρη.

4.3.6.

Ρουμανία

Το πρόγραμμα της Ρουμανίας αφορούσε στην κατασκευή 40 λεωφορείων για τις
αστικές συγκοινωνίες του Βουκουρεστίου πάνω σε πλαίσια της ολλανδικής DAF. Η
σύμβαση υπογράφηκε στις αρχές του 1995 και τα πρώτα λεωφορεία έπρεπε να
παραδοθούν τον Ιούνιο του 1995. Η συμφωνία έγινε με ανορθόδοξο θεωρητικά τρόπο
δηλ. δεν προηγήθηκε έρευνα αγοράς, ούτε έγιναν κάποιες συζητήσεις με τον πελάτη για
την προσέγγιση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του. Επίσης δεν έγιναν ούτε επισκέμεις του
πελάτη στον χώρο των εγκαταστάσεων της ΕΛΒΟ, ούτε συζητήσεις μεταξύ των
κατασκευαστριών εταιριών για τον σχεδίασμά και την ανάπτυξη του προϊόντος. Η
συμφωνία κατέστη αναγκαία λόγω της αδυναμίας της IspanoCarossera, η οποία
συνεργάζεται και με την DAF, να ανταπεξέλθει στην παραγγελία 200 λεωφορείων για το
Βουκουρέστι. Ετσι, έγινε πρόταση της DAF στην ΕΑΒΟ για να αναλάβει την κατασκευή
ενός μέρους από αυτά. Η διοίκηση της ΕΛΒΟ θεώρησε την παραπάνω πρόταση σαν μια
καλή ευκαιρία εισόδου στην αγορά των ανατολικών χωρών οι οποίες έχουν ανάγκες
πολύ μεγάλου αριθμού αστικών λεωφορείων.
Σε σχέση με την αγορά της Σιγκαπούρης, η περίπτωση της Ρουμανίας ήταν πολύ
απλούστερη. Οι κρατικές υπηρεσίες της χώρας αυτής παρουσιάζουν φαινόμενα διάλυσης,
η νομοθεσία δεν τηρείται και γι’ αυτό δεν δόθηκε μεγάλη σημασία στην έγκριση τύπου
από το Υπουργείο Μεταφορών, πράγμα που διευκόλυνε σημαντικά το έργο της εταιρίας.
Επίσης, άλλο ευνοϊκό για την ΕΑΒΟ στοιχείο, είναι ότι λόγω της κοντινής απόστασης
υπήρχε η δυνατότητα πιο συχνών επισκέμεων των Ρουμάνων και έτσι το τελικό προϊόν
προσαρμοζόταν ηπιότερα στις απαιτήσεις του πελάτη. Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με
το γεγονός ότι όταν οι απαιτήσεις του πελάτη είναι περιορισμένες και ασαφείς στον
καθορισμό τους, συνεπάγεται πολύ ευρύτερα περιθώρια ελιγμών στον κατασκευαστή.
Δηλαδή σε μια τέτοια περίπτωση ο κατασκευαστής έχει ακόμη και τη δυνατότητα να
διαπραγματευτεί ορισμένα θέματα της σύμβασης κατά τον συμφερότερο γιά τον ίδιο
τρόπο.
Η ποιότητα κατασκευής των λεωφορείων σε σχέση με το πρόγραμμα της
Σιγκαπούρης ήταν υποβαθμισμένη πλην όμως ικανοποιητική για τις απαιτήσεις των
Ρουμάνων. Ο εξοπλισμός ήταν λιγότερος και τα υλικά κατώτερης ποιότητας. Αυτό
επιβεβαιώνει την άπομη ότι η ποιότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς βρίσκεται σε
αντιστοιχία με το βιοτικό επίπεδο της χώρας.
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Ενα στοιχείο άξιο αναφοράς που δείχνει και την κατάσταση που επικρατεί στα
Βαλκάνια, είναι η λεηλασία που υπέστησαν τα λεωφορεία στη Βουλγαρία και ενώ ήταν
φορτωμένα πάνω στην μεταφορική αμαξοστοιχία. Αυτό ήταν όμως σε γνώση της ΕΛΒΟ,
λόγω του ότι κλοπές συμβαίνουν σε όλες τις αφίξεις προϊόντων από την Ευρώπη προς
την ΕΛΒΟ (π.χ πλαίσια ανοικτά πάνω σε αμαξοστοιχία), γι’αυτό φρόντισε και τα είχε
ασφαλισμένα έναντι κλοπής στην μεταφορική εταιρία που ανέλαβε την όλη εργασία.
Αφού τα λεωφορεία φτάσανε στο Βουκουρέστι και επειδή κανένας εκεί δεν ήξερε όλα τα
εξαρτήματα που ένα λεωφορείο περιέχει, τεχνικός της ΕΛΒΟ ταξίδεμε και κατέγραμε επί
τόπου όλες τις ελλείμεις. Τα υλικά αυτά τα αντικατέστησε η ΕΑΒΟ και αμέσως μετά
αποζημιώθηκε από την μεταφορική εταιρία.
Επίσης, αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός του εκπληκτικά μικρού αριθμού ατόμων που
μιλάνε ξένες γλώσσες στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα να καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη
την συνεννόηση. Η ΕΑΒΟ, στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, χρειάζεται να έρχεται
σε επικοινωνία με την αντιπροσωπεία της DAF στην Ρουμανία και με τον οργανισμό
αστικών συγκοινωνιών του Βουκουρεστίου. Στη μεν πρώτη μιλούν Αγγλικά σε σύνολο 8
εργαζομένων οι 2, εκ των οποίων ο 1 είναι ο Αμερικανός Γενικός Διευθυντής, και στον
δεύτερο σε σύνολο 600 εργαζομένων μιλάει μετριότατα Αγγλικά μόλις 1 εργαζόμενος.
Συνεπώς, σε κάθε τυχόν πρόβλημα που παρουσιάζεται πρέπει να αναζητηθεί ο
συγκεκριμένος υπάλληλος. Αν συνυπολογίσει κανείς και την άθλια κατάσταση του
τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Ρουμανίας το οποίο επιφέρει τεράστιες καθυστερήσεις
καταλαβαίνει τις δυσκολίες που έχει κάποια επιχειρήση στις συναλλαγές της με χώρες
της περιοχής αυτής. Τέτοιο πρόβλημα ποτέ δεν παρατηρήθηκε στο πρόγραμμα της
Σιγκαπούρης. Συνεπώς, συγκριτικά με τις δύο περιπτώσεις, το πρόβλημα της απόστασης
υπήρχε μόνο όταν επρόκειτο περί μεταφοράς ανθρώπων. Ακόμη και η μεταφορά
εμπορευμάτων γινόταν γρηγορότερα προς την Σιγκαπούρη γιατί το κράτος στηρίζεται
σ’αυτήν αφού είναι διαμετακομιστικό κέντρο και επομένως έχει αναπτύξει ταχύτατες
διαδικασίες εκτελωνισμού ενώ στη Ρουμανία ένα εμπόρευμα περιμένει ακόμη και μια
εβδομάδα για να εκτελωνιστεί.
Επίσης, οι ρυθμοί εργασίας και ανταπόκρισης είναι αργοί, κληρονομιά των ρυθμών
των πρώην καθεστώτων. Το επίπεδο τεχνικού εξοπλισμού είναι πολύ χαμηλό δηλ.
λείπουν πολλά εργαλεία με αποτέλεσμα όλες οι εργασίες που γίνανε αμέσως μετά την
πώληση (μετατροπές, επισκευές από την φθορά που υπέστησαν κατά το ταξίδι) από
τεχνικούς της ΕΑΒΟ να είναι δύσκολες.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν ορισμένα στοιχεία που αφορούν
στην πολιτική προώθησης που ακολουθεί η ΕΑΒΟ σε όλες τις ανατολικές χώρες.
Καταρχήν, η ΕΛΒΟ συμμετέχει σε όλες τις εκθέσεις που γίνονται σε αυτές τις χώρες.
Επίσης, μετά τις εκθέσεις τα λεωφορεία που βρίσκονται στις χώρες αυτές μεταφέρονται
σε πιθανούς πελάτες οι οποίοι γίνονται γνωστοί στην ΕΑΒΟ μέσω ανθρώπων -
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συνδέσμων που διαθέτει στις χώρες αυτές. Δηλαδή η ΕΛΒΟ ακολουθεί κάτι ανάλογο της
door to door προώθησης. Βέβαια, αυτού του είδους η προώθηση αποσκοπεί σε μικρές
παραγγελίες που όμως παραμένουν πολύ χρήσιμες. Οι μεγάλες παραγελίες, αν γίνουν,
αναμένονται μέσω των γνωστών ευρωπαϊκών εταιριών στα πρότυπα που έγινε και το
πρόγραμμα της Ρουμανίας. Αυτή η επιλογή είναι μονόδρομος αφού οι περισσότερες
επιχειρήσεις και οργανισμοί των ανατολικών χωρών αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα
προβλήματα ρευστότητας και μόνο μεγάλες εταιρίες μπορούν να εγγυηθούν, κι αυτές
μέσω των κυβερνήσεων των κρατών τους, την αποπληρωμή των χρεών για κάθε
πρόγραμμα. Τελευταία, μεγάλη διευκόλυνση παρέχει η ανάπτυξη προγραμμάτων leasing
ελληνικών τραπεζών στις χώρες αυτές (Εμπορική Τράπεζα). Ετσι, η αποπληρωμή του
χρέους γίνεται σταδιακά, κάτι που βοηθάει σημαντικά τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις
των χωρών αυτών.

4.3.γ

Κύπρος

Οι εξαγωγές της ΕΛΒΟ στην Κύπρο αφορούν μόνο στρατιωτικό υλικό. Ξεκίνησαν το
1988 όταν η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε αντί της ετήσιας χρηματικής βοήθειας που
παρείχε

στην

Κύπρο,

να

μετατρέμει

αυτή

τη

βοήθεια

σε

παροχή

προϊόντων

οποιοσδήποτε φύσης, αρκεί να μπορούσαν να παραχθούν στην Ελλάδα (είναι η πρακτική
που ακολουθεί και η αμερικανική κυβέρνηση με χώρες στις οποίες παρέχει βοήθεια). Η
κυπριακή κυβέρνηση εκτός από άλλα προϊόντα επέλεξε και την προμήθεια 100
φορτηγών που κατασκευάστηκαν από την ΕΛΒΟ.
Το 1995 έγινε παραγγελία 300 φορτηγών και 57 αρμάτων μάχης διαφόρων χρήσεων
από την κυπριακή κυβέρνηση προς την ΕΛΒΟ τα οποία παραδόθηκαν μέχρι και τις αρχές
του 1997. Επίσης, το 1997 δόθηκε παραγγελία 180 στρατιωτικών τζιπ των οποίων η
κατασκευή βρίσκεται υπό εξέλιξη. Αυτές οι παραγγελίες ήταν άσχετες με την οικονομική
βοήθεια που λαμβάνει η κυπριακή κυβέρνηση από την ελληνική, δηλ. δεν εντάσσονταν
στο καθεστώς που ίσχυε το 1988.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι τελευταίες εξαγωγές δεν εμπεριέχουν κανενός
είδους “χαριστική" συμπεριφορά των Κυπρίων ιθυνόντων απέναντι στην Ελλάδα τόσο
από την πλευρά της επιλογής της χώρας μας ως κατασκευάστριας όσο και από την
πλευρά της τήρησης των όρων της σύμβασης. Η Ελλάδα επιλέγεται σαν κατασκευάστρια
χώρα λόγω του ότι οι Κύπριοι διαθέτουν αρκετό πολεμικό υλικό είτε κατασκευασμένο
στην Ελλάδα είτε κατασκευασμένο από άλλη χώρα αλλά χρησιμοποιούμενο και από τον
ελληνικό στρατό και έτσι εξασφαλίζουν

την συνέχεια στα ανταλλακτικά, στην

τεχνογνωσία και στην εξοικείωση μ’αυτό. Επίσης, σημαντικός παράγοντας είναι αυτός
της κοινής γλώσσας μέσω της οποίας επιλύονται πάρα πολλά προβλήματα εύκολα.
Ιδιαίτερα στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, πολλές λύσεις δίνονται από το κατώτερο
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προσωπικό (τεχνίτες) που έχει εμπειρία αλλά δεν κατέχει μια ξένη γλώσσα. Αυτό δεν
είναι μειονέκτημα στην περίπτωση της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου και έτσι
παρουσιάζεται το φαινόμενο απλοί τεχνίτες της ΕΛΒΟ να ταξιδεύουν υπηρεσιακά στην
Κύπρο για να λύσουν κάποιο πρόβλημα, πράγμα που είναι αδύνατο να γίνει σε άλλες
χώρες. Οσον αφορά στην τήρηση των όρων της σύμβασης οι Κύπριοι εμφανίζονται
“μυχροί” και θέλουν τα πάντα να λειτουργούν όπως ο τυπικός κανόνας επιβάλλει. Για
παράδειγμα, έστω και στην περίπτωση της παραμικρής καθυστέρησης, η ΕΛΒΟ
πληρώνει το πρόστιμο που σύμφωνα με τη σύμβαση πρέπει να πληρώσει.
Η διευκόλυνση που παρέχεται στην ΕΛΒΟ ως προς την συνεργασία της με την
Κύπρο προέρχεται από Ελληνες αξιωματικούς που κατέχουν ανώτατες δέσεις στην
ιεραρχία του Κυπριακού στρατού. Αυτοί εμμέσως παρουσιάζουν την συμπεριφορά που
έχουν οι εργαζόμενοι με εθνικότητα της μητρικής χώρας (home country nationals) των
πολυεθνικών επιχειρήσεων. Υποστηρίζουν, εμμέσως, σε θέματα που μπορούν τα
ελληνικά συμφέροντα. Το πλεονέκτημα αυτό θα χαθεί για την ελληνική πλευρά όταν
όλες οι θέσεις στην ανώτατη βαθμίδα του κυπριακού στρατού καταληφθούν από
Κύπριους αξιωματικούς που με το πέρασμα των χρόνων ανέρχονται στην ιεραρχία.

4.4. Συμπεράσματα
Οπως προκύπτει από μια απλή σύγκριση του σχήματος 1 που περιγράφει θεωρητικά
τη διαδικασία εισόδου σε μια ξένη αγορά και όλων αυτών που περιγράφηκαν στο
κεφάλαιο αυτό, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η διαδικασία εισόδου της ΕΛΒΟ στις ξένες
αγορές δεν έγινε βάσει ενός προγράμματος αλλά ήτανε τυχαία και ανοργάνωτη.
Προέκυμε μεν μετά από επιτυχημένες συνεργασίες με ξένες εταιρίες σε συγκεκριμένα
προγράμματα παραγωγής για την ελληνική αγορά, αλλά στηρίχτηκε περισσότερο πάνω
σε προσωπικές σχέσεις στελεχών των διοικήσεων της ΕΛΒΟ και της εκάστοτε ξένης
εταιρίας παρά σε κάποιο δομημένο πρόγραμμα διαδικασιών που αποδεδειγμένα η ΕΛΒΟ
μπορούσε

να εφαρμόσει.

Η

διαδικασία που

ακολουθήθηκε δεν

περιελάμβανε,

τουλάχιστον από την πλευρά της ΕΛΒΟ, κανένα από τα θεωρητικά βήματα που φαίνονται
στο σχήμα 1. Απλά, η ΕΛΒΟ προσπάθησε να “πιαστεί” σε οποιοδήποτε πρόγραμμα
ξένων αγορών είχαν να εκτελέσουν οι εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται. Γι’αυτό και τα
εξαγωγικά προγράμματα είχαν πολύ περιορισμένους χρόνους για να εκτελεστούν.
Βέβαια, και μόνο το γεγονός ότι αναγνωρισμένες εταιρίες εμπιστεύδηκαν την ΕΛΒΟ στη
δική τους διείσδυση σε κρίσιμες αγορές είναι πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο για το μέλλον
της εταιρίας. Ηδη το όνομα της έγινε γνωστό στις χώρες της Απω Ανατολής και απόδειξη
του γεγονότος αυτού είναι οι προσκλήσεις που δέχτηκε να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς
που είναι ήδη εν εξελίξει για την αγορά λεωφορείων από τη Μαλαισία, την Ταϋλάνδη και
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άλλες χώρες της περιοχής αυτής. Επίσης, π εταιρία απέδειξε ότι μπορεί να ανταποκριδεί
ορδά σε δύσκολα προγράμματα.
Η προτιμότερη Λύση για μια αποτεΛεσματικότερη διείσδυση σε ξένες αγορές με
ευνοϊκότερες μακροπρόδεσμες προοπτικές για την εταιρία είναι η προσπάδεια για
εμπλοκή της σε ένα πρόγραμμα του οποίου οι χρόνοι παράδοσης των οχημάτων δα είναι
πιο μεγάλοι. Αυτό είναι βέβαια δύσκολο γιατί οι συνεργαζόμενες με την ΕΛΒΟ εταιρίες,
τουλάχιστον μέχρι τώρα, είδαν την ΕΛΒΟ σαν την εταιρία που δα τις έβγαζε από μια
δύσκολη δέση. Μα άλλα λόγια η ΕΛΒΟ δεν είχε πρωτεύοντα ρόλο γι’αυτές ως
υπερκατασκευάστρια εταιρία. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με την εμπλοκή της εταιρίας
σε πρόγραμμα με μακρύτερο χρονικό ορίζοντα, δα κατασκευαστεί πιο αξιόπιστο προϊόν ,
σωστά τεκμηριωμένο και φδηνότερο αφού δεν δα χρειαστούν υπερωρίες για την
κατασκευή του. Επίσης, αν υπάρχει επάρκεια χρόνου οργανώνονται καλύτερα όλες οι
άλλες υπηρεσίες της εταιρίας όπως το ΜΚΤ, οι πωλήσεις και η μετά τις πωλήσεις
συντήρηση. Αυτές οι υπηρεσίες ήταν η μεγαλύτερη αδυναμία της ΕΛΒΟ, ιδιαίτερα στο
πρόγραμμα της Σιγκαπούρης, αφού δεν κατάφεραν να είναι δίπλα στον πελάτη όσο δα
έπρεπε.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η παγκόσμια βιομηχανία αυτοκινήτων, όπως πολλές άλλες βιομηχανίες, υφίσταται
θεμελιώδη αλλαγή της δομής της τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Σε ένα βαθμό η αλλαγή
αυτή οφείλεται στην ανάπτυξη παραγωγικών μεθόδων που βασίζονται στην αλματώδη
τεχνολογική εξέλιξη. Επίσης, οφείλεται και στις ραγδαία μεταβαλλόμενες αγορές οι
οποίες ολοένα χάνουν τα κοινά στοιχεία τους με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι
επιχειρήσεις να τις αντιμετωπίσουν ενιαία. Η απελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου
και η δημιουργία ελεύθερων ζωνών εμπορίου στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αμερική
έχει οδηγήσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες στο να “μοιράζονται” τις νέες αγορές, αφού
συνεργάζονται με αυτοκινητοβιομηχανίες άλλων χωρών οι οποίες προσπαθούν να
εισέλθουν στην διεθνή αγορά. Ετσι, κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980 οι τρεις
μεγάλες αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχασαν μεγάλο ποσοστό των πωλήσεων
τους στην Αμερική από ιαπωνικές εταιρίες ενώ μετά το 1990, και στην Ιαπωνία, όπου το
ποσοστό των πωλήσεων ξένων εταιριών δεν ξεπερνούσε το 8%, παρατηρείται ραγδαία
αύξηση των πωλήσεων ξένων αυτοκινήτων. Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στο
“πολυτάραχο” περιβάλλον, οι επιχειρήσεις:
•

υιοθετούν νέες αντιλήμεις στην παραγωγή τους, οι περισσότερες από τις

οποίες προέρχονται από την Ιαπωνία, η οποία είναι πρωτοπόρος στην εξέλιξη των
συστημάτων παραγωγής.
•

προχωρούν σε σχηματισμό στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ τους για να

εκμεταλλευτούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα πλεονεκτήματα που διαθέτουν.
Οσον αφορά στην κατηγορία των αναπτυσσόμενων χωρών υπάρχουν οι πιο
προηγμένες

από

αυτές,

οι

οποίες

κατάφεραν

να

κατασκευάσουν

εμπορεύσιμα

αυτοκίνητα, ενώ άλλες περιορίζονται στην κατασκευή απλών εξαρτημάτων

και

υπερκατασκευών. Η αδυναμία των τελευταίων χωρών, οφείλεται περισσότερο στο ότι δεν
καταφέρανε να υιοθετήσουν νέες αντιλήμεις στις παραγωγικές διαδικασίες.
Στη διάρκεια των
διακρίνεται από

τελευταίων δεκαετιών

η

ελληνική

αυτοκινητοβιομηχανία

μια φθίνουσα πορεία. Οποιεσδήποτε προσπάθειες

ενεργητικής

ανάπτυξής της σταμάτησαν σχεδόν πριν δύο δεκαετίες. Ετσι, στις παρούσες συνθήκες, η
ελληνική αυτοκινητοβιομηχανία περιορίζεται στην κατασκευή υπερκατασκευών για
προϊόντα που προορίζονται, εκτός εξαιρέσεων, για την ελληνική αγορά. Μέσα σ’αυτό το
πλαίσιο κινείται και η ΕΑΒΟ έχοντας το πλεονέκτημα ότι είναι ο αποκλειστικός
προμηθευτής τροχαίου υλικού στον Ελληνικό Στρατό.
Η μέχρι τώρα στρατηγική της εταιρίας βασίζονταν στην εκμετάλλευση αυτής
ακριβώς της μονοπωλιακής θέσης της στην αγορά των στρατιωτικών οχημάτων, με στόχο
την

συσσώρευση

συγκριτικών

εγχώριων

αυτοκινητοβιομηχανία.

76

πλεονεκτημάτων

στην

ελληνική

Λόγω του τρόπου Λειτουργίας της εταιρίας, της φύσης των πελατών της (κυρίως το
κράτος), καθώς και της όλης παραγωγικής διαδικασίας που πραγματοποιείται μόνο
κατόπιν παραγγελιών, δεν μπορούμε να πούμε ότι δέτονται συγκεκριμένοι στόχοι, ούτε
ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός, βραχυπρόθεσμος ή μακροπρόθεσμος είναι πάγια τακτική
της εταιρίας. Τελευταία, γίνεται μια προσπάθεια μακροχρόνιου σχεδιασμού και
αναπτύσσονται μερικές στρατηγικές στα πλαίσια των οποίων εντάσσεται η εξαγωγική
προσπάθεια που περιγράφηκε στην εργασία αυτή.
Τα εξαγωγικά προγράμματα που περιγράφηκαν, εν γένει αναβάθμισαν την εταιρία
και ενίσχυσαν την θέση και την εικόνα της στις διεθνείς αγορές. Η ανάλημη και η πορεία
τους μπορεί να μην έγιναν με τον ενδεδειγμένο θεωρητικά τρόπο αλλά η εμπειρία που
έχουν τα στελέχη της ΕΛΒΟ από την επαφή τους με άλλες ανταγωνίστριες εταιρίες της
δυναμικότητας της ΕΛΒΟ (Ispanocarossera, Beulas) δείχνει ότι και σ’αυτές ακολουθείται
η ίδια τακτική. Αλλωστε η ΕΛΒΟ είναι η μόνη ελληνική εταιρία που έχει μπει σε ξένες
αγορές στον χώρο των λεωφορείων. Είναι πολύ νωρίς ακόμη να βγει κάποιο συμπέρασμα
σχετικά με το αν δα αποδώσουν αυτά τα προγράμματα. Η ποιότητα κατασκευής των
λεωφορείων θα κριθεί με το πέρασμα του χρόνου και με την αντοχή τους σ’αυτόν.
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