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ΣΥΝΟΨΗ 
 
Οι ανακατατάξεις στο επιχειρηματικό σκηνικό παγκοσμίως δίνουν μόνο μια πρώτη 

εικόνα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Οι συγχωνεύσεις-εξαγορές και οι Διεθνείς 

Στρατηγικές Συμμαχίες εταιρειών αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο στη 

προσπάθεια των επιχειρήσεων να επιβιώσουν και να πρωταγωνιστήσουν στο μελλοντικό 

σκηνικό. 

Αυτή η Διπλωματική εργασία θα επιχειρήσει να παρουσιάσει τον ρόλο των Διεθνών 

Στρατηγικών Συμμαχιών στον χαώδη τομέα της Αυτοκινητοβιομηχανίας. Συγκεκριμένα, 

στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μια γενική αναφορά περί Διεθνών Στρατηγικών Συμμαχιών 

και θα δοθεί ο ορισμός, ενώ στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στο περιβάλλον και στους 

λόγους που οδηγούν στη δημιουργία των Συμμαχιών, στα υπάρχοντα είδη των Διεθνών 

Στρατηγικών Συμμαχιών και στους παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην 

επιτυχία τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει παρουσίαση των Στρατηγικών που 

εφαρμόστηκαν από τους Αμερικανούς, τους Ιάπωνες και τους Ευρωπαίους 

κατασκευαστές καθώς αυτοί προσπαθούσαν να παγκοσμιοποιήσουν τις δραστηριότητες 

τους, ώστε να υπάρξει μια καλύτερη κατανόηση του ανταγωνιστικού κλάδου της 

Αυτοκινητοβιομηχανίας. Στο τρίτο κεφάλαιο υπάρχει σαφής παρουσίαση των Διεθνών 

Στρατηγικών Συμμαχιών, των μορφών υλοποίησης και των λόγων που οδηγούν σε 

δημιουργία Συμμαχιών με σαφή παραδείγματα από αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες 

επιλέγουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με αυτόν τον τρόπο.  

Στη συνέχεια της εργασίας ακολουθούν τρία κεφάλαια τα οποία ασχολούνται με 

ισάριθμα παραδείγματα επιτυχημένων αλλά και αποτυχημένων Συμμαχιών από εταιρείες 

του κλάδου και δίνουν έτσι μέσα από την πράξη μια καλύτερη εικόνα της 

πραγματικότητας των Διεθνών Στρατηγικών Συμμαχιών. Αναλυτικά, στο τέταρτο 

κεφάλαιο, παρουσιάζεται η Συμμαχία των Volvo και Renault ως ένα παράδειγμα της 

σκοτεινής πλευράς των Συμμαχιών, δείχνοντας μάλιστα τις προεκτάσεις ενός τέτοιου 

αποτυχημένου εγχειρήματος και σε άλλους τομείς μιας χώρας, όπως π.χ. τον πολιτικό. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή της Συμμαχίας των GM και FIAT η οποία δεν 

είχε την επιθυμητή κατάληξη, αν και παρείχε σημαντικά οφέλη στις δύο εταιρείες. Στο 

έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η Διεθνής Στρατηγική Συμμαχία των Renault και Nissan, η 
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οποία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός ευτυχισμένου «γάμου» δύο εταιρειών. 

Η μελέτη της Συμμαχίας και η στάση της Renault, όπως εκφράστηκε μέσω του Carlos 

Ghosn, δίνουν σημαντικά διδάγματα για τις Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες και το πώς 

πρέπει να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που εμφανίζονται στα πλαίσια τους. Τέλος, 

στο έβδομο κεφάλαιο, εμφανίζονται τα λάθη που έχουν γίνει από τις 

Αυτοκινητοβιομηχανίες στα πλαίσια του πυρετού των συγχωνεύσεων-εξαγορών αλλά 

και των Διεθνών Στρατηγικών Συμμαχιών των τελευταίων ετών, και δικαιολογείται το 

γιατί, αλλά και κάτω από ποιες συνθήκες μπορούν οι Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες να 

αποτελέσουν την αξιόπιστη λύση που αναζητούν οι σημερινές Αυτοκινητοβιομηχανίες 

στην προσπάθεια τους να επιβιώσουν. Κλείνοντας η εργασία, υπάρχει μια διαγραμματική 

απεικόνιση των Διεθνών Στρατηγικών Συμμαχιών των πέντε κορυφαίων 

αυτοκινητοβιομηχανιών, καθώς και της FIAT, επιχειρώντας να δοθεί μια συμπυκνωμένη 

και εύκολα κατανοητή εικόνα για την πυρετώδη κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο 

σήμερα (2005). 
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Κεφάλαιο 1 Γενικά περί Διεθνών Στρατηγικών Συμμαχιών 

 
1.1 Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια, οι Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες (International ή Global Strategic 

Alliances) των επιχειρήσεων έχουν προσελκύσει μεγάλο μέρος της προσοχής του 

διεθνούς μάνατζμεντ, τόσο όσον αφορά τη θεωρία αλλά και την πράξη. Πολλά 

χαρακτηριστικά παραδείγματα υπάρχουν για να καταδείξουν ότι οι διεπιχειρησιακές 

συμμαχίες δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται απλώς ως δευτερεύουσες λύσεις αλλά 

πρέπει να αναγνωρισθούν ως αποτελεσματική μορφή παγκοσμιοποίησης των εργασιών 

της επιχείρησης. Είναι όμως πραγματικά οι συμμαχίες ένα μυστικό μονοπάτι πιο 

σύντομου δρόμου για να εφαρμοστούν οι επιθυμητές στρατηγικές στις περιπτώσεις των 

επιχειρήσεων όπου υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ των φιλοδοξιών τους και των μέσων 

που αυτές διαθέτουν (Nueno, 1999); 

Για πολλά χρόνια οι Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες (ΔΣΣ) αντιμετωπίζονταν ως 

δευτερεύουσες λύσεις, ενώ υπήρχε και μια γενικότερη αντίληψη η οποία θεωρούσε ότι 

είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα (competitiveness) των επιχειρήσεων 

(Holtbrugge, 2004).  Για παράδειγμα, στη μελέτη του για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

των εθνών, ο Porter (1990, σελ. 67)) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι συμμαχίες είναι 

κάτι συνηθισμένο μεταξύ των εταιρειών που δεν είναι τόσο ανταγωνιστικές και 

προσπαθούν να προλάβουν τον ανταγωνισμό, ενώ οι εταιρείες που είναι παγκόσμιοι 

ηγέτες σπάνια, αν όχι ποτέ, βασίζονται στις ικανότητες του συνεργάτη τους για πόρους 

και ικανότητες που μπορούν να οδηγήσουν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Η διαμάχη περί αποδοτικότητας ή μη των στρατηγικών συμμαχιών είναι συνεχής και 

διάφορες μελέτες χρησιμοποιούνται από τους κατά καιρούς υποστηρικτές της μια ή της 

άλλης άποψης. Ο Mark Sirower (1997) του  Boston Consulting Group (BCG), ενός 

διεθνώς αναγνωρισμένου ειδικού στον τομέα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών 

βρήκε ότι τα 2/3 των 168 εταιρειών που μελέτησε μεταξύ του 1979 και του 1990 μείωσαν 

την αξία των μετοχών τους. Μελετώντας στη συνέχεια την αξία των μετοχών 100 

μεγάλων εταιρειών που έκαναν εξαγορές την περίοδο 1994-1997 παρατήρησε ότι 60 

μετοχές είχαν χαμηλότερη απόδοση από το μέσο όρο του κλάδου, ενώ 32 παρουσίασαν 
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πτώση. Πολλές από τις εταιρείες που αποκτήθηκαν, πουλήθηκαν στη συνέχεια, φυσικά 

με ζημία στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Ο Sirower ήταν επίσης αυτός που βρισκόταν πίσω από μια πρόσφατη μελέτη που 

διεξήχθη από το BusinessWeek. Η μελέτη δείχνει ότι οι 17 από τις 21 εταιρείες που 

ανακοίνωσαν τις συμφωνίες τους την άνοιξη του 1998 ήταν μια καταστροφή για τους 

επενδυτές τους που είχαν τις μετοχές. Αν οι CEO’s των εταιρειών είχαν απλά επιτύχει τη 

μέση απόδοση της αγοράς, οι μέτοχοι θα βρίσκονταν σε μακράν καλύτερη θέση. 

Παράδειγμα αποτελούν οι μέτοχοι της DaimlerChrysler των οποίων η απόδοση ήταν 30% 

κάτω από τον S&P’s δείκτη των αυτοκινητοβιομηχανιών (Vedpuriswar, 2003).   

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, η προσοχή που έχει δοθεί στις διεθνείς συνεργασίες έχει 

αυξηθεί. Οι Perlmutter και Heenan (1986) για παράδειγμα πιστεύουν ότι ο αυξανόμενος 

παγκόσμιος ανταγωνισμός υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να επιτευχθούν οικονομίες 

κλίμακας με διαφοροποιημένους γεωγραφικά καταναλωτές. Κατά τη γνώμη τους, μόνο 

εταιρείες που συνεργάζονται με άλλες πέραν των εθνικών συνόρων θα μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και να είναι ανταγωνιστικές παγκοσμίως. Σύμφωνα 

μάλιστα με τους Dyer, Kale και Singh (2001), οι 500 μεγαλύτερες εταιρείες έχουν κατά 

μέσο όρο 60 σημαντικές συμφωνίες συνεργασίας η καθεμιά.  

Γενικά το φαινόμενο των Διεθνών Στρατηγικών Συμμαχιών τείνει να εκλάβει τεράστιες 

διαστάσεις και μάλιστα κατά τον Dunning (1997), οι συνέπειες της διεθνούς στρατηγικής 

συνεργασίας προχωράνε ανεξαρτήτως του επιπέδου της εταιρείας. Σύμφωνα με αυτόν, 

παρατηρείται ένα πέρασμα ολόκληρου του οικονομικού συστήματος από «καπιταλιστική 

αγορά» σε «Καπιταλισμό των Συμμαχιών», μέσα στον οποίο παρατηρείται μια 

αλληλοσύνδεση μεγάλων διεθνών οργανισμών με μικρού ή μεσαίου μεγέθους εταιρείες 

σε ένα πολυπληθές δίκτυο από joint ventures, συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων 

και άλλων επιχειρησιακών συμφωνιών. 

 

1.2 Τι είναι οι Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες – Ορισμός 
Κάθε φορά όμως που μιλάμε για συμμαχίες είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε για ποιο 

πράγμα μιλάμε. Κατά τον Nueno (1999) προφανώς η απόκτηση μιας εταιρείας δεν είναι 

συμμαχία. Ένα franchise των McDonald δεν είναι συμμαχία. Ένα συμβόλαιο παροχής 

ελαστικών για το VW Beetle δεν είναι συμμαχία. Θεωρεί λοιπόν ότι οι συμμαχίες είναι 
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άλλου τύπου συνεργασίες μεταξύ εταιρειών, οι οποίες επηρεάζουν μέρος των 

δραστηριοτήτων τους μόνιμα ή προσωρινά, διαφορετικά από τις συμβατικές σχέσεις 

πελάτη/προμηθευτή. Ο ίδιος αντιμετωπίζει τις συμμαχίες ως καταστάσεις στις οποίες οι 

συμμετέχοντες λειτουργώντας μεμονωμένα δεν έχουν τα μέσα να πετύχουν τον 

οποιοδήποτε στόχο τους, και στη συνέχεια αποφασίζουν να συνδυάσουν τις προσπάθειές 

τους μοιραζόμενοι και κάποια από τα στοιχεία τους. 

Οι Yoshino & Rangan (1995) αναφερόμενοι στον όρο Στρατηγικές Συμμαχίες, τις 

ορίζουν ως τις διεπιχειρησιακές συμφωνίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, 

παράλληλα όμως θέτουν μια σειρά χαρακτηριστικών που πρέπει να διαθέτουν οι 

συνεργασίες αυτές προκειμένου να ονομαστούν έτσι. Συγκεκριμένα οι εταιρείες που 

αποφασίζουν να συνάψουν μια Στρατηγική Συμμαχία με σκοπό την πραγματοποίηση των 

επιδιώξεων τους θα πρέπει: 

• Να παραμένουν ανεξάρτητες ως οντότητες και μετά τη δημιουργία της συμμαχίας 

• Να μοιράζονται τα οφέλη που προκύπτουν από τη συμμαχία, ενώ μεριμνούν από 

κοινού για τις ενέργειες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των καθημερινών 

προβλημάτων της επιχείρησης. 

• Να συνεισφέρουν σε περισσότερα του ενός τμήματα της επιχείρησης. 

Η Segil (1996, σελ. 7) από την άλλη, αναφερόμενη και αυτή στις Στρατηγικές Συμμαχίες 

τις περιγράφει ως μια σχέση που είναι στρατηγική ή τακτική, με αμοιβαίο όφελος για τα 

συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία έχουν συμβατούς ή συμπληρωματικούς στόχους και 

ενδιαφέροντα. 

Από την δεκαετία του 1980 και μετά, οι ραγδαίως μεταβαλλόμενες συνθήκες και η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας αναγκάζουν τις εταιρίες να αντιμετωπίσουν ένα φαινόμενο 

υπέρ-ανταγωνισμού το οποίο τις ωθεί σε συνεχείς αναζητήσεις και προσπάθειες 

περικοπής κόστους. Ο μικρός ρυθμός ανάπτυξης του μεριδίου της αγοράς στις 

παραδοσιακές αγορές ανάγκασε τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν την επέκτασή τους και 

σε ξένες αγορές προκειμένου να επιτύχουν ικανοποιητική αύξηση της κερδοφορίας 

(Park, 1996).  

Μερικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης εποχής είναι (Terpstra & Sarathy, 1994, Park, 

1996):  

• η ταχύτατη αύξηση και μεταφορά της γνώσης  
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• οι διαρκώς συρρικνούμενοι κύκλοι ζωής των προϊόντων, οι οποίοι εκτοξεύουν τα 

κόστη έρευνας και ανάπτυξης στα ύψη 

• ο κίνδυνος αντιγραφής από άλλες εταιρείες των τεχνολογικών επιτευγμάτων της 

επιχείρησης  

• η ανάγκη για ταχύτερη εισαγωγή των προϊόντων στην αγορά εξαιτίας του 

μικρότερου κύκλου ζωής τους. 

Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός παραγόντων -αυξημένος παγκόσμιος ανταγωνισμός, 

ρυθμιστικές αλλαγές, ραγδαίως μεταβαλλόμενη τεχνολογία, ανάγκη για ταχύτερη 

ανάπτυξη και υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα- έχει δώσει ώθηση στις Διεθνείς 

Στρατηγικές Συμμαχίες, δηλαδή στις συνεργασίες που γίνονται για να ενισχυθεί η 

διεθνής παρουσία των συμβαλλομένων μερών (Vedpuriswar, 2003). 

Ένας ευρέως αποδεκτός ορισμός περιγράφει τις Διεθνείς ή Παγκόσμιες Στρατηγικές 

Συμμαχίες (International ή Global Strategic Alliances) ως επίσημες ή ανεπίσημες 

συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, του ίδιου ή 

διαφορετικού κλάδου, για την επίτευξη κοινών επιχειρηματικών στόχων στις διεθνείς 

αγορές (Χατζηδημητρίου, 2003). 

Ένα παρεμφερή ορισμό δίνει και ο Holtbruge (2004) σύμφωνα με τον οποίο η διεθνής 

στρατηγική συμμαχία μπορεί να οριστεί ως η διεπιχειρησιακή συνεργασία ανάμεσα σε 

δύο ή περισσότερους συνεργάτες από διαφορετικές χώρες, για την από κοινού 

πραγματοποίηση των προκαθορισμένων στόχων που κανένας από τους δύο συνεργάτες 

δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει μόνος του. Ο ίδιος μάλιστα συμπληρώνει ότι για 

να είναι στρατηγικής σημασίας για τους συμμετέχοντες, μια διεθνής στρατηγική 

συμμαχία πρέπει να έχει μακροπρόθεσμο προσανατολισμό. Επιπλέον, οι τομείς 

συνεργασίας πρέπει να έχουν στρατηγικό αντίκτυπο για όλους τους συμμετέχοντες. Αυτό 

σημαίνει ότι κάθε συμμετέχων πρέπει να έχει πρόσβαση στις σχετικές στρατηγικές 

γνώσεις του άλλου που αφορούν τον τομέα της συνεργασίας. Τέλος, οι μεταξύ τους 

αλληλεξαρτήσεις πρέπει να είναι αμοιβαίες. 
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1.3 Λόγοι Δημιουργίας των Διεθνών Στρατηγικών Συμμαχιών 
Πολλά έχουν γραφτεί για τις στρατηγικές συμμαχίες, ιδιαίτερα ύστερα από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1980 όταν το θέμα έγινε "της μόδας". Γιατί όμως οι εταιρείες, θεσμοί, 

κυβερνήσεις ή ακόμα και άτομα εισέρχονται σε μια συμμαχία; Ο λόγος στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι ότι δεν μπορούν να πετύχουν μόνοι τους αυτό που 

αισθάνονται ότι πρέπει να κάνουν. Με άλλα λόγια "Οι φιλοδοξίες τους είναι μεγαλύτερες 

από τα μέσα που διαθέτουν" (Nueno, 1999). 

Ελάχιστες επιχειρήσεις έχουν σήμερα τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να διαθέσουν σε 

παγκόσμια βάση προϊόντα ανταγωνιστικά, ενεργώντας μόνες τους, δίχως την βοήθεια 

συμμαχιών. Εταιρείες όπως η HP, η GM, και η Toyota αποτελούν χαρακτηριστικά 

παραδείγματα εταιρειών που προσπαθούν να υλοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους μέσω των 

Διεθνών Στρατηγικών Συμμαχιών (Dussauge & Garette 1997). 

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των ΔΣΣ είναι ότι καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη της 

αγοράς του προϊόντος μέσω διείσδυσης σε ξένες αγορές. Με αυτό τον τρόπο η ΔΣΣ μιας 

μεγάλης πολυεθνικής επιχείρησης με μια άλλη π.χ. μικρή Κινέζικη επιχείρηση μπορεί να 

διευκολύνει τη διείσδυση των προϊόντων της πρώτης στην Κινεζική αγορά. Κατά τους 

Daniels & Radebbaugh (1995) ένας άλλος σημαντικός λόγος ανάπτυξης ΔΣΣ είναι ο 

περιορισμός του κινδύνου της επένδυσης που αναλαμβάνει η επιχείρηση. Ο κίνδυνος 

αυτός μπορεί να αφορά τόσο το χρηματοοικονομικό σκέλος της επένδυσης, όσο και τον 

περιορισμό του κινδύνου της επιχείρησης από τις τοπικές κυβερνήσεις σε περίπτωση που 

αυτή ενεργεί μόνη της. 

Κατά τον Holtbruge (2004) οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες έχουν τουλάχιστον τρεις 

διακριτούς σκοπούς 

1. Πλεονεκτήματα Κλίμακας (Scale advantages). Η συνεργασία επιτρέπει στις 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την υπερβάλλουσα ή πιθανόν 

αργούσα παραγωγική ικανότητα και να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας 

συνδυάζοντας παρόμοιες πηγές που ανήκουν στα ίδια στάδια παραγωγής. Αυτό 

το κίνητρο είναι ιδιαίτερα σχετικό με τις παγκόσμιες βιομηχανίες όπου υπάρχουν 

μεγάλα πλεονεκτήματα τυποποίησης και ενοποίησης (π.χ. Dussauge, Garette & 

Mitchell, 2000, Park & Russo, 1996, Porter & Fuller, 1986). 

2. Πλεονεκτήματα Πηγών (Resource advantages). Η συνεργασία μπορεί επίσης να 
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στοχεύει στο να συνδυάσει τις συμπληρωματικές ύλες, ικανότητες και δυνάμεις  

των δύο εταιρειών. Τα πλεονεκτήματα πηγών είναι ιδιαίτερα σημαντικά για 

συνεργασίες μεταξύ εταιρειών που προέρχονται από αναπτυγμένες χώρες και 

εταιρείες που προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες. Στην περίπτωση αυτή η 

πρώτη εταιρεία παρέχει τις διοικητικές γνώσεις, τα οικονομικά κεφάλαια και τις 

τεχνολογικές ικανότητες, ενώ η δεύτερη συνεισφέρει παρέχοντας πρόσβαση 

στους τοπικούς καταναλωτές, προμηθευτές και τους αξιωματούχους της τοπικής 

κυβέρνησης (π.χ. Beamish & Killing, 1997, Holtbrugge, 1995, Sim & Ali, 1998). 

3. Πλεονεκτήματα Μάθησης (Learning advantages). Η συνεργασία μπορεί επίσης 

να είναι ένα μέσο για μάθηση και διεθνοποίηση νέων ικανοτήτων. Αυτό το 

κίνητρο αφορά ιδιαίτερα τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας όπου η ικανότητα 

της επιχείρησης να αποκτήσει και να εφαρμόσει τη γνώση είναι ένας ιδιαίτερα 

σημαντικός παράγοντας επιτυχίας (key success factor) (π.χ. Kale, Singh & 

Perlmutter, 2000, Simonin, 1999, Stuart, 2000). 

Οι Daniels & Radenbaugh (1995) προσθέτουν τους εξής λόγους για τους οποίους δύο 

εταιρείες μπορεί να δημιουργήσουν ΔΣΣ: 

• Αυξημένος παγκόσμιος ανταγωνισμός (Increased Global Competition). Η 

αυτόνομη παρουσία πολλών εταιριών και ο ανταγωνισμός τους για την κατάληψη 

σημαντικού μεριδίου της αγοράς θα ήταν ζημιογόνος, ιδιαίτερα σε μικρές αγορές. 

• Περιορισμοί σε διεθνείς συναλλαγές (Limitations of cross-border movements). Η 

χρήση των ΔΣΣ είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη σε αυτή την περίπτωση αφού πολλές 

πολυεθνικές εταιρείες επιλέγουν τις κοινοπραξίες (joint ventures) για να 

επεκταθούν σε αγορές όπως η Ινδία και η Κίνα, η νομοθεσία των οποίων περιέχει 

πολλούς περιορισμούς όσον αφορά την αυτόνομη είσοδο και λειτουργία ξένων 

επιχειρήσεων στις χώρες αυτές. 

Τέλος οι Lorange et al. (1992) αναφέρουν 4 λόγους που οδηγούν την επιχείρηση στο 

σχηματισμό ΔΣΣ: 

• Να υπερασπιστεί το τμήμα της αγοράς στο οποίο είναι ηγέτης 

• Να παραμείνει ηγέτης σε μια αγορά που δεν θεωρείται στρατηγικής σημασίας στο 

χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της επιχείρησης 

• Να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ως follower τον ηγέτη της αγοράς 
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• Να αναδιοργανωθεί η επιχείρηση ως follower σε τμήμα της αγοράς το οποίο δεν 

θεωρείται στρατηγικής σημασίας στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της 

επιχείρησης. 

 

1.4 Είδη Διεθνών Στρατηγικών Συμμαχιών 
Οι ερευνητές που ασχολούνται με την μελέτη των Διεθνών Στρατηγικών Συμμαχιών 

κάνουν διάφορους διαχωρισμούς όσον αφορά την κατάταξή τους. Συγκεκριμένα οι 

Hunger & Wheelen (1998) προτείνουν τέσσερις κατηγορίες: 

1. Συμφωνίες Αμοιβαίας Βοήθειας (Mutual Service Consortia) 

2. Διεθνείς Κοινοπρακτικές Επιχειρήσεις (Joint Venture) 

3. Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης (Licensing) 

4. Συνεργασίες που βασίζονται στην αλυσίδα αξίας (Value-Chain Partnership) 

Οι συμφωνίες αμοιβαίας βοήθειας αφορούν τη συνεργασία δυο ή περισσοτέρων 

εταιρειών ενός κλάδου που συμφωνούν να εργαστούν από κοινού για την ανάπτυξη π.χ. 

ενός τεχνολογικού προϊόντος. Οι συνεργασίες που βασίζονται στην αλυσίδα αξίας, 

αφορούν κυρίως τις συμφωνίες με διανομείς και προμηθευτές με σκοπό την αποκομιδή 

επιπλέον κερδών. 

Σχήμα 1.1 Η πυραμίδα των συμμαχιών 

Υψηλός Κίνδυνος, Μέγιστη Χρήση Ανθρωπίνων Πόρων, Υψηλό Κόστος 
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Η Segil (1996) από την άλλη διαχωρίζει τις συμμαχίες με βάση μια πυραμίδα, η οποία 

και τις κατατάσσει ως προς τον κίνδυνο, την χρήση των ανθρώπινων πόρων και το 

κόστος. Η πυραμίδα φαίνεται στο Σχήμα 1.1. Λέγοντας OEM (Original Equipment 

Manufacturer) η Segil εννοεί τις συμφωνίες με τις οποίες μια εταιρεία αναθέτει σε μια 

άλλη την κατασκευή των προϊόντων για λογαριασμό της πρώτης, είναι δηλαδή μια 

συμφωνία παραγωγής. 

Με βάση τις διάφορες απόψεις που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς, διακρίνουμε τις ΔΣΣ 

με βάση το γεγονός της ύπαρξης ανταλλαγής μετοχών από τα συμβαλλόμενα μέρη 

(μετοχικές ΔΣΣ) ή όχι (μη μετοχικές). 

Στην πρώτη κατηγορία των μετοχικών ΔΣΣ περιλαμβάνονται: 

 Οι Κοινοπρακτικές Επιχειρήσεις 

 Η Μερική Εξαγορά 

Στη δεύτερη κατηγορία των μη μετοχικών κατατάσσονται (Χατζηδημητρίου, 2003) : 

 Οι Συμφωνίες Παραγωγής (Contract Manufacturing) 

 Οι Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης (Licensing) 

 Οι Συμφωνίες Δικαιόχρησης (Franchising) 

 Τα Διοικητικά Συμβόλαια (Management Contracts) 

 Οι Συμφωνίες «Με το Κλειδί στο Χέρι» (Turn Key Operations) 

 Οι Επίσημες Συμφωνίες Συνεργασίας για την ανταλλαγή τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών, καθώς 

και για την μονοήμερη ή αμοιβαία χρήση του δικτύου διανομής και την 

προώθηση των προϊόντων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συμμαχία.  

Παρακάτω θα αναφερθούμε εν συντομία στα διάφορα είδη Διεθνών Στρατηγικών 

Συμμαχιών σύμφωνα με τον παραπάνω διαχωρισμό. 

Καταρχήν, η Διεθνής Κοινοπρακτική Επιχείρηση είναι «το αποτέλεσμα της συνεργασίας 

μιας ή περισσότερων πολυεθνικών επιχειρήσεων με μια ή περισσότερες τοπικές 

επιχειρήσεις για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης ή για την από κοινού εξαγορά μιας 

υπάρχουσας επιχείρησης» (Χατζηδημητρίου, 2003). Παράδειγμα επιτυχημένης 

Κοινοπραξίας αποτελεί αυτή ανάμεσα στην Toyota και την General Motors που οδήγησε 

στη δημιουργία της NUMMI (New Unitted Motor Manufacturing Company) το 1984 με 

ίσο αριθμό μετοχών από τις δύο εταιρείες. Με αυτή την Κοινοπραξία η Toyota 
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αποσκοπούσε να αποκτήσει γνώσεις για την αγορά των Η.Π.Α. ενώ η GM ενδιαφερόταν 

να προσεγγίσει τον τρόπο διοίκησης των Ιαπώνων (Griffin & Pustay, 1996). 

Η μερική εξαγορά ως ΔΣΣ αναφέρεται στην απόκτηση από μια πολυεθνική εταιρεία ενός 

αριθμού μετοχών μιας τοπικής εταιρείας (Χατζηδημητρίου, 2003). Ανάλογη φυσικά με 

ποσοστό των μετοχών είναι και η επιρροή της πολυεθνικής και συγκεκριμένα όσον 

αφορά τον αριθμό των μελών που αυτή θα έχει στο διοικητικό συμβούλιο της τοπικής 

εταιρείας. Παράδειγμα μερικής εξαγοράς αποτελεί η συνεργασία της Ford με τη Mazda 

(εξαγορά από τη Ford του 25% της Mazda το 1979, φτάνοντας στο 33,4% το 1996) που 

απέβλεπε στη δημιουργία νέων μοντέλων και στην ανταλλαγή εξειδικευμένων 

πληροφοριών. 

Με τις Συμφωνίες Παραγωγής «οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αναθέτουν την ολική ή 

μερική παραγωγή ή απλώς την συναρμολόγηση του προϊόντος σε μια τοπική επιχείρηση» 

(Χατζηδημητρίου, 2003). Το προϊόν διατηρεί την επωνυμία της επιχείρησης που 

αναθέτει την παραγωγή, η οποία διατηρεί επίσης το δικαίωμα τιμολόγησης και διάθεσης 

του προϊόντος. Οι συμφωνίες αυτές, παρά τα όποια μειονεκτήματά τους, είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλείς σε όλους τους κλάδους παραγωγής, ενώ συναντώνται ευρέως στην παραγωγή 

προϊόντων ένδυσης. 

Μέσω των Συμφωνιών Παραχώρησης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης «μια επιχείρηση 

παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης της τεχνολογίας, ή της τεχνογνωσίας της, της εμπορικής 

ονομασίας ή του σήματός της (trade name ή trademark) σε κάποια άλλη, συνήθως ξένη, 

επιχείρηση η οποία έχει το δικαίωμα να παράγει και να διαθέτει προϊόντα με την 

ονομασία της παραχωρούσας επιχείρησης» (Χατζηδημητρίου, 2003). Η επιχείρηση που 

παραχωρεί τα συγκεκριμένα δικαιώματα εισπράττει ένα σταθερό ποσό ή/και ένα 

ποσοστό επί των πωλήσεων της επιχείρησης στην οποία έχουν εκχωρηθεί τα δικαιώματα. 

Το Licencing αφορά επίσης και γνώσεις σχετικά με το σχεδιασμό προϊόντων, 

εγκαταστάσεων, ή γνώσεις πάνω σε θέματα μάρκετινγκ (Albaum et al., 1994). 

Οι Συμφωνίες Δικαιόχρησης (Franchising) είναι μια ειδική περίπτωση των Συμφωνιών 

Παραχώρησης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης (Licensing). «Η κύρια διαφορά είναι ότι η 

παραχωρούσα επιχείρηση (δικαιοπάροχος -franchisor) δεν παραχωρεί απλώς το δικαίωμα 

της χρήσης της τεχνογνωσίας ή της εμπορικής ονομασίας της στην τοπική επιχείρηση 

(δικαιοδόχος – franchisee), αλλά και την προμηθεύει σε σταθερή βάση με σχεδόν όλο το 
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μηχανολογικό εξοπλισμό και όλα τα υποπροϊόντα που χρησιμοποιεί» (Χατζηδημητρίου, 

2003).  

Τα Διοικητικά Συμβόλαια εμπεριέχουν την «ανάληψη από την επιχείρηση της ευθύνης 

οργάνωσης και διοίκησης μιας άλλης επιχείρησης ή ενός τμήματος της π.χ. της διανομής, 

της προώθησης, ή των πωλήσεων» (Χατζηδημητρίου, 2003). Τα Διοικητικά Συμβόλαια 

διαρκούν κατά μέσο όρο τρία με πέντε χρόνια και συνοδεύονται με χρηματικό ποσό (fee) 

συνήθως ανάλογο με τον τζίρο της επιχείρησης που ζήτησε την οργάνωση (Daniels & 

Radenbaugh, 1995). 

Οι συμφωνίες «Με το Κλειδί στο Χέρι» γίνονται συνήθως μεταξύ εταιρειών και 

κυβερνήσεων και επικεντρώνονται στην κατασκευή μεγάλων έργων. Η επιχείρηση 

αναλαμβάνει να παραδώσει το έργο έτοιμο προς λειτουργία σε προκαθορισμένο χρόνο 

και με προκαθορισμένο κόστος (Χατζηδημητρίου, 2003). Η επιχείρηση αμείβεται 

σταδιακά καθώς προχωράει η κατασκευή του έργου, ενώ παραδείγματα αποτελούν η 

κατασκευή του μετρό στην Αθήνα καθώς και το εργοστάσιο της FIAT στη Ρωσία. 

Τέλος, οι Επίσημες Συμφωνίες Συνεργασίας για Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων εμπεριέχουν 

την ανταλλαγή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και τις προσπάθειες αποκομιδής αμοιβαίου 

οφέλους για τους εταίρους. 

 

1.5 Παράγοντες Επιτυχίας Διεθνών Στρατηγικών Συμμαχιών 
Στα πρόσφατα χρόνια πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν εφαρμοστεί προκειμένου 

να εξηγήσουν πως προκύπτουν οι στρατηγικές συνεργασίες, πως αλληλεπιδρούν οι 

συμμετέχοντες σε αυτήν, και κάτω από ποιες συνθήκες αποδεικνύονται πιο επιτυχημένες 

από τις άλλες μεθόδους που έχει η επιχείρηση για να διεθνοποιηθεί μόνη της. Ωστόσο, αν 

και πολλές από αυτές τις θεωρίες μπορούν να μας εξηγήσουν γιατί δημιουργούνται αυτές 

οι συμμαχίες, δεν μπορούν ωστόσο να παρέχουν αρκετά στοιχεία για το πώς πρέπει 

αυτές να διοικηθούν. Επιπλέον, αυτές οι θεωρίες στηρίζονται σε μια οικονομική 

αντίληψη η οποία υποθέτει πως η συμπεριφορά τόσο των ατόμων όσο και των 

επιχειρήσεων καθορίζεται καθαρά και μόνο από ορθολογικές αρχές και κατά συνέπεια 

υποτιμάται η επιρροή των οργανωτικών και διοικητικών όψεων. 

Η προσέγγιση που εφαρμόζει ο Holtbruge (2004) αντανακλά μια ιδέα η οποία περικλείει 

τρεις διαφορετικές όψεις όσον αφορά τη μελέτη των ΔΣΣ: 
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1. Οι περιστασιακές συνθήκες που περιέχουν τους εξωτερικούς περιορισμούς της 

διεθνούς στρατηγικής επιχειρησιακής συνεργασίας και δεν μπορούν να επηρεαστούν από 

τους συμμετέχοντες καθαυτούς. Εμπειρικές μελέτες (Harrigan, 1998, Kogut, 1988) 

αποδεικνύουν ότι η επιτυχία της συνεργασίας επηρεάζεται ιδιαιτέρως από τον βαθμό της 

ανταγωνιστικής άμιλλας και από το βαθμό της επιχειρηματικής συγκέντρωσης. 

2. Η δεύτερη πλευρά αφορά το γεγονός ότι τα παραδοσιακά κριτήρια απόδοσης δεν 

μπορούν να αποδώσουν επαρκώς το σκοπό και τη λογική των στρατηγικών συμμαχιών. 

Πρέπει επομένως να καθοριστούν ειδικοί δείκτες προκειμένου να μετρήσουν την 

επιτυχία των διαφόρων μορφών και σκοπών των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. 

3. Κεντρικό σημείο αυτής της προσέγγισης είναι πέντε εργαλεία του μάνατζμεντ τα 

οποία αντικατοπτρίζουν τους παράγοντες επιτυχίας που μπορούν να επηρεαστούν ενεργά 

από τις συνεργαζόμενες εταιρείες. Αυτά είναι: 

• Η επιλογή του σωστού συνεργάτη (Partner Selection) 

• Η Συμφωνία Συνεργασίας (Cooperation Agreement) 

• Δομή Μάνατζμεντ (Management Structure) 

• Εκπολιτισμός (Acculturation) 

• Μάνατζμεντ Γνώσης (Knowledge Management) 

Με βάση λοιπόν τον Holtbruge (2004), η επιτυχία της διεθνούς στρατηγικής συμμαχίας 

εξαρτάται από τις περιπτωσιακές συνθήκες και από τα εργαλεία του μάνατζμεντ. Ενώ οι 

περιπτωσιακές συνθήκες καθορίζουν τη γενική χρησιμότητα της στρατηγικής 

συνεργασίας σε ένα βιομηχανικό κλάδο, η εφαρμογή αποτελεσματικών εργαλείων 

μάνατζμεντ μπορεί να εντείνει την επιτυχία μιας συγκεκριμένης εταιρείας.  

Όσον αφορά τις περιπτωσιακές συνθήκες, αυτές, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 

αντανακλούν τους εξωτερικούς περιορισμούς των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών που 

δεν μπορούν να επηρεαστούν από τις ίδιες τις εταιρείες. Ο Kogut (1988), ανάμεσα σε 

άλλους, δείχνει ότι ο βαθμός ανταγωνιστικής άμιλλας σε μια βιομηχανία έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στη σταθερότητα και διάρκεια μιας συνεργασίας. Προφανώς για επιχειρήσεις 

σε υψηλά ανταγωνιστικούς κλάδους, οι συμμαχίες είναι μόνο βραχυπρόθεσμης διάρκειας 

μηχανισμοί για να αποκτήσουν πρόσβαση σε σχετικές στρατηγικές γνώσεις οι οποίες δεν 

μπορούν να αποκτηθούν με άλλο τρόπο. Το υψηλά ανταγωνιστικό περιβάλλον, ωστόσο, 

τις αναγκάζει να τερματίσουν την συνεργασία όσο το δυνατόν συντομότερα (π.χ. είτε με 
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εξαγορά του άλλου εταίρου ή με την από κοινού δημιουργία μιας νέας εταιρείας ύστερα 

από συγχώνευση).  

Μεγάλη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στα κριτήρια απόδοσης της συμμαχίας σε 

σχέση με την περίπτωση στην οποία η εταιρεία πορεύεται μόνη της και αφορά την 

ακαταλληλότητα των παραδοσιακών ποσοτικών κριτηρίων απόδοσης, όπως η 

κερδοφορία, το ROI (Return on Investment ή Απόδοση Επενδεδυμένου Κεφαλαίου) ή οι 

χρηματικές ροές. Αυτά τα κριτήρια όχι μόνο διαφέρουν σε ερμηνεία αναλόγως τη χώρα, 

αλλά συχνά δεν αναπαριστούν το σκοπό και τη λογική των στρατηγικών συμμαχιών. Σε 

πολλές περιπτώσεις η συνεργασία περιορίζεται σε συγκεκριμένες λειτουργίες (όπως το 

R&D ή η διανομή) ή γίνεται προκειμένου να επιτευχθούν ξεκάθαροι και 

προκαθορισμένοι στόχοι (π.χ. να αναπτυχθεί ένα νέο προϊόν ή να αποκτηθεί πρόσβαση 

σε συγκεκριμένη αγορά). Πέραν τούτου, οι εταιρείες συχνά εισέρχονται σε μια συμμαχία 

έχοντας διαφορετικά ενδιαφέροντα, απαιτώντας επομένως και διαφορετική αξιολόγηση. 

Παρομοίως η διάρκεια και η σταθερότητα των συμμαχιών μπορεί να μην είναι χρήσιμα 

κριτήρια αφού μια μακροχρόνια συμμαχία μπορεί είτε να αποκαλύψει την αδυναμία ενός 

ή και των δύο συμμετεχόντων να μάθουν, ή αποκαλύπτει ότι η συμμαχία αδυνατεί να 

επιτύχει τους προκαθορισμένους στόχους στην προσδιορισμένη χρονική διάρκεια 

(Inkpen & Ross, 2001). Επομένως ειδικά κριτήρια απόδοσης απαιτούνται προκειμένου 

να ελεγχθούν συγκεκριμένες μορφές και στόχοι των ΔΣΣ (Boersma & Ghauri, 1999). 

Ένας παράγων κλειδί για τις διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες είναι η «καταλληλότητα 

του εταίρου», δηλαδή η επιλογή του σωστού συνεργάτη. Για αυτή την επιλογή τρεις 

παράγοντες είναι εξέχουσας σημασίας: η συμβατότητα των στρατηγικών, οι παραγωγικοί 

πόροι και η εταιρική κουλτούρα (Brouthers, Brouthers & Wilkinson, 1993, Geringer, 

1998, Stiles, 2001).  

Η συμβατότητα των στρατηγικών αφορά το κατά πόσο οι στρατηγικές των 

συμμετεχόντων στη συμμαχία είναι σύμφωνες ή συγκλίνουσες. Για παράδειγμα οι 

εταίροι της DaimlerChrysler είχαν συμπληρωματικές στρατηγικές αν και σε διαφορετικές 

αγορές με διαφορετικά χαρτοφυλάκια προϊόντων. Ενώ η Daimler-Benz ήταν ο ηγέτης 

της κατηγορίας των πολυτελών και ακριβών οχημάτων στην Ευρώπη, η Chrysler ήταν 

δυνατή στη μεσαία από άποψη κόστους κατηγορία στην Αμερικανική αγορά. 

Συνδυάζοντας τις δυνάμεις των δύο συμπληρωματικών εταιρειών, η συγχώνευση 
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σχεδίαζε να κερδίσει μια κυρίαρχη θέση στις 2 από τις 3 μεγαλύτερες τοπικές αγορές του 

κόσμου. Ωστόσο, η πράξη σχετικά με το παράδειγμα της DaimlerChrysler δείχνει επίσης 

ότι οι συγκλίνουσες στρατηγικές δεν αυξάνουν αυτόματα την κερδοφορία, ιδιαίτερα αν 

οι συνεργάτες δεν προσέξουν ιδιαίτερα στην ενοποίηση των μέσων που διαθέτουν και 

στον αμοιβαίο εκπολιτισμό τους (Holtbruge, 2004). 

Όσον αφορά τα μέσα-πηγές των εταιρειών, το κύριο κίνητρο για αυτή τη μορφή 

συνεργασίας είναι να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας μέσω της κοινής χρήσης των 

μέσων-πηγών τους, της παραγωγής ή της διανομής (γνωστή και ως scale cooperation). 

Μια άλλη περίπτωση είναι ο συνδυασμός των συμπληρωματικών ικανοτήτων των δυο 

εταιρειών, όπως π.χ. η περίπτωση δυο επιχειρήσεων όπου το οικονομικό κεφάλαιο και η 

γνώση του μάνατζμεντ του ενός εταίρου μαζί με τη γη και την πρόσβαση στην αγορά  

του άλλου εταίρου ενώνονται σε ένα νέο συνδυασμό των μέσων (γνωστή και ως link 

cooperation). 

'Ένα τρίτο σημαντικό κριτήριο για την επιλογή εταίρου είναι η πολιτισμική συμβατότητα 

(cultural compatibility) των συνεργαζόμενων εταιρειών. Διάφορες εμπειρικές μελέτες 

(π.χ. Holtbrugge, 1995, Vaara, 2000) δείχνουν ότι αυτός ο ευαίσθητος παράγοντας έχει 

ισχυρή επίδραση στην αποτελεσματικότητα και τη σταθερότητα της συμμαχίας. Οι 

συνεργάτες με παρόμοιες εταιρικές κουλτούρες τείνουν να έχουν παρόμοιους στόχους, 

αξίες και δομές λήψης αποφάσεων. Επιπλέον η πολιτισμική συμβατότητα εντείνει την 

αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμετεχόντων στη συμμαχία. 

Στην πράξη, σύμφωνα με τον Holtbruge (2004) η επιλογή του σωστού συνεργάτη συχνά 

δυσχεραίνει από την έλλειψη έγκυρης πληροφόρησης. Είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να 

προβλεφθεί αν οι εταιρικές κουλτούρες θα ταιριάξουν μαζί εφόσον αυτές συχνά 

εκφράζονται με νοερή συμφωνία ή ασυναίσθητα. Επομένως μια μακρά περίοδος 

παρατήρησης απαιτείται για να αποκωδικοποιηθούν και να γίνουν κατανοητές. Πέραν 

τούτου, τα πνευματικά μέσα-δικαιώματα (εμπορικά σήματα, πατέντες, άδειες κτλ) είναι 

συχνά δύσκολο να αποτιμηθούν. Αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο στις αναπτυσσόμενες και 

μεταβαλλόμενες οικονομίες όπου τα οικονομικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι 

αξιόπιστα επειδή δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα. Ακόμα και όταν οι σχετικές 

πληροφορίες είναι διαθέσιμες, τα τρία κριτήρια μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικά 

συμπεράσματα. Σε περιπτώσεις όπου η συμβατότητα των στρατηγικών, των μέσων και 
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της κουλτούρας παραμένει αβέβαιη, οι εταιρείες συχνά επιλέγουν μορφές συνεργασίας 

με χαμηλότερο κίνδυνο πριν αποφασίσουν για μια μακροχρόνια συνεργασία με τεράστιες 

οικονομικές επενδύσεις. 

Σημαντικό είναι πάντως σε κάθε περίπτωση να προηγηθεί προσεκτική προετοιμασία της 

συμφωνίας συνεργασίας των εταιρειών που θέλουν να δημιουργήσουν ΔΣΣ. Εμπειρικές 

μελέτες (Beamish, 1988, Killing, 1983) δείχνουν μια ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ 

του χρόνου της περιόδου προετοιμασίας και της επιτυχίας της συμμαχίας. Ειδικά όταν 

διαμάχες προκύπτουν μεταξύ των συμμετεχόντων, ένα σαφές ξεκαθάρισμα από την αρχή 

των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων όλων των εταίρων βοηθά τη δίκαιη και ήρεμη 

επίλυση των προβλημάτων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά τις συμμαχίες τριών και 

πάνω εταιριών. Στην πράξη ωστόσο οι διαπραγματεύσεις αυτές γίνονται κάτω από πίεση, 

από τα άτομα που δεν έχουν ούτε το χρόνο αλλά ούτε και τα μέσα για προσεκτική 

προετοιμασία της συμφωνίας. 

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι διαφορετικοί τύποι συμμαχιών έχουν διαφορετικά 

πρότυπα σταθερότητας. Πάντως οι επικριτές των ΔΣΣ σημειώνουν πως αν κάποιος 

μελετήσει συμμαχίες που είχαν θεωρηθεί σταθερές πριν από 5-10 χρόνια, θα 

παρατηρήσει ότι αυτές έχουν στην πλειοψηφία τους σήμερα ήδη καταρρεύσει (Nueno, 

1999). 

 

 

1.6 Συμπέρασμα 
Οι συμμαχίες ενδεχομένως προσφέρουν πρόσβαση στην εταιρεία σε πληροφορίες, πηγές 

πρώτων υλών, αγορές και τεχνολογίες. Επιπλέον της προσφέρουν πλεονεκτήματα 

γνώσης και οικονομιών κλίμακας. Εντούτοις οι συμμαχίες μπορεί να έχουν μια σκοτεινή 

πλευρά και μπορεί να εγκλωβίσουν τις επιχειρήσεις σε μη παραγωγικές σχέσεις ή να 

αποκλείσουν-εμποδίσουν τη συνεργασία με άλλες βιώσιμες εταιρείες. Οι συμμαχίες 

λοιπόν είναι ένας συνδυασμός ευκαιριών αλλά και περιορισμών. 
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Κεφάλαιο 2  Παγκόσμιες Στρατηγικές στην 

Αυτοκινητοβιομηχανία 
 

2.1 Εισαγωγή
Ο διεθνής ανταγωνισμός έχει πλέον εισέλθει σε μια νέα φάση, που χαρακτηρίζεται από 

διεθνοποίηση της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι αναλυτές επιβεβαιώνουν ότι η 

ανταγωνιστικότητα μιας εταιρείας σε κάποια από τις μεγάλες γεωγραφικά αγορές είναι 

αλληλένδετη με τη θέση της οπουδήποτε αλλού (Porter, 1986). Αυτό το νέο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον έχει αναγκάσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να αναθεωρήσουν 

εξονυχιστικά τις υιοθετούμενες στρατηγικές, και με δεδομένη την ταχύτητα με την οποία 

τα χαρακτηριστικά της παραγωγής και του εμπορίου αλλάζουν, είναι εξαιρετικά δύσκολο 

να διεξαχθεί μια αξιόπιστη ανάλυση. Εντούτοις, και παρά το γεγονός ότι όλοι οι 

κατασκευαστές δραστηριοποιούνται στο ίδιο περιβάλλον, είναι χαρακτηριστικό το ότι 

δεν αναδιοργανώνονται όλοι με τη χρήση μιας ίδιας και πανομοιότυπης στρατηγικής. Με 

άλλα λόγια δεν υπάρχει ένα οργανωσιακό μοντέλο το οποίο να εφαρμόζεται σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο σε όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες. 

Οι οργανωτικές δομές των εταιρειών ποικίλουν συγχρονικά και διαχρονικά, ως 

αποτέλεσμα των κεκτημένων ικανοτήτων τους καθώς και του τρόπου βάση του οποίου 

πρέπει να μετασχηματιστούν. Έτσι κάθε εταιρεία εμφανίζεται να αναπτύσσει, 

τουλάχιστον κατά ένα μέρος, τις οργανωτικές της ικανότητες αυτόνομα (Chandler, 

1992). Στις προσπάθειες της να εξασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η εταιρεία 

δημιουργεί τη δικιά της τροχιά γεμάτη με διακλαδώσεις και εμπόδια που εφαρμόζονται 

μόνο σε αυτή. Αυτή η εξελικτική προοπτική υποδηλώνει ότι η διεθνοποίηση μπορεί να 

αντιμετωπιστεί σαν μια διαδικασία εκμάθησης (Casson, 1995) η οποία μπορεί να κάνει 

τις εταιρείες να ακολουθήσουν μια ειδική σειρά διαμόρφωσης. Σε αυτή την περίπτωση η 

μετάβαση σε πιο σύνθετες μορφές οργάνωσης εξαρτάται από τις εμπειρίες της κάθε 

εταιρείας (Hedlund, 1993). Παρακάτω θα γίνει μια ιστορική αναδρομή στις διάφορες 

τροχιές που έχουν ακολουθηθεί από τις αυτοκινητοβιομηχανίες. 
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2.2 Οι διαφορετικές τροχιές των Αμερικανών κατασκευαστών 
Χάρη στην αρχαιότητά της, τις μόνιμες κατευθύνσεις προς την οικουμενικότητα και την 

καλοσχεδιασμένη διαδικασία διεθνοποίησης, η τροχιά της Ford λειτουργεί ως πρότυπο 

για ολόκληρη τη βιομηχανία (Wilkins & Hill, 1964). Η ιδιάζουσα θέση την οποία 

ιστορικά κατέχει η Ford στον αστερισμό των κατασκευαστών οχημάτων αντανακλάται 

από το σχετικά υψηλό ποσοστό υπερπόντιας παραγωγής. Το 1996 το 48.2% της 

παραγωγής των επιβατικών αυτοκινήτων της Ford προήλθε από την Ευρώπη, έναντι του 

44.2% στη Βόρεια Αμερική. Αυτό εξηγεί γιατί οι περισσότερες αναλύσεις του 

Αμερικανικού μοντέλου αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ιστορία αυτής της εταιρείας  

 

2.2.1. Μια παγκόσμια στρατηγική και ένας εθνικός κατακερματισμός 

(fragmentation) 

Η διεθνής επέκταση αποτέλεσε ένα ουσιώδες κομμάτι της τροχιάς της Ford από την 

έναρξη της, με την έννοια ότι η Ford από την αρχή είχε ρητά αναπτύξει στρατηγικές 

προκειμένου αυτές να εφαρμοστούν σε όλο τον κόσμο. Τα σχέδια γεωγραφικής 

επένδυσης της εταιρείας συνδεόντουσαν με τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά των 

μοντέλων της Ford. Η κατασκευή ενός και μόνο προϊόντος, η εφαρμογή της αρχής της 

τυποποίησης, η ομοιογένεια και η αόριστη επέκταση της παγκόσμιας ζήτησης 

δημιούργησαν την ανάγκη για μια στρατηγική στην οποία η Ford καταρχήν εξήγαγε σε 

υπερπόντιες περιοχές, και κατόπιν επένδυσε σε υπερπόντια εργοστάσια, σε μια 

προσπάθεια να μειώσει τα κόστη μεταφοράς. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Ford λειτούργησε ως πρωτοπόρος. Από το 1911 

η εταιρεία κατασκεύαζε αυτοκίνητα στην Ευρώπη. Εκπάτριζε λοιπόν το μόνο της προϊόν, 

το μοντέλο Τ, προς αυτή τη μια αγορά, μαζί με όποιες νέες μεθόδους οργάνωσης και 

παραγωγής ερχόντουσαν από τη μητρική εταιρεία (Tolliday, 1998). Στην αρχή, τα 

εργοστάσια της Ford στην Ευρώπη, το πρώτο στο Manchester και κατόπιν τα υπόλοιπα, 

απλά συναρμολογούσαν οχήματα που ερχόντουσαν έτοιμα από τη μητρική εταιρεία με 

τη μορφή εξαρτημάτων. Ωστόσο, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι 

προστατευτικοί εμπορικοί φραγμοί που θεσπίστηκαν στις περισσότερες χώρες, 

ανάγκασαν την Ford να κατασκευάζει σε μια τοπικά ενσωματωμένη βάση. Αυτή η 

 25



μορφή γεωγραφικής οργάνωσης βασιζόμενη στο μοντέλο κέντρου-περιφέρειας, 

αντιπροσώπευε την όχι απόλυτα πετυχημένη προσπάθεια της Ford να μεταφέρει στην 

Ευρώπη την οργανωτική δομή η οποία κυριαρχούσε εκείνο τον καιρό στις Η.Π.Α. Ως 

τέτοια, η διασπορά της παραγωγής η οποία συμβόλιζε τις διεκδικήσεις ηγεμονίας της 

Ford, αντιπροσώπευε στην ουσία ένα χωροταξικού τύπου μάνατζμεντ το οποίο 

συμβολίζει ένα μοντέλο τυποποίησης σε πλήρη ανάπτυξη (Belis-Bergouignan, 

Bordenave & Lung, 2000). 

Το τυποποιημένο μοντέλο λειτούργησε προς όφελος της Ford μέχρι τα μέσα της 

δεκαετίας του 1920, κυρίως χάρη στο ότι ήταν μονοδιάστατο και κατά συνέπεια εύκολα 

κατανοητό, σε αντίθεση με την πολύ πιο πολύπλοκη δομή της GM. Αυτή η αδιαλλαξία 

όμως του Henry Ford σε θέματα όπως ένα μοναδικό προϊόν ή πάνω σε μορφές 

οργάνωσης, σύντομα έβαλαν την εταιρεία σε μεγάλο κίνδυνο και έχασε έδαφος έναντι 

των ανταγωνιστών τόσο στις υπερπόντιες όσο και στις εγχώριες αγορές. Υπό τη 

διεύθυνση του Alfred Sloan, η GM οργανώθηκε πολύ αποτελεσματικά και εδραιώθηκε 

ως η ηγετική αυτοκινητοβιομηχανία στις Η.Π.Α. και στον υπόλοιπο κόσμο. Η αντίσταση 

που αντιμετώπισε στις Η.Π.Α. την έκανε πιο τρωτή και στις υπερπόντιες περιοχές. Η 

ετερογενής δομή που υιοθετήθηκε από τη GM της προσέδωσε μια λιγότερο ιεραρχική 

προσέγγιση και οι θυγατρικές της εταιρείες είχαν μεγαλύτερη αυτονομία και πιο ευέλικτο 

σύστημα παραγωγής (Hounshell, 1984). Σε αντίθεση με τη μορφή διεθνοποίησης που 

εφαρμόστηκε από τη Ford, η GM μεγάλωσε εξωτερικά απορροφώντας και 

εξαγοράζοντας ανταγωνιστές (τις Vauxhall και Opel στην Ευρώπη και τη Holden στην 

Ολλανδία).  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 η Ford αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την 

αρχική της εστίαση σε ένα μοναδικό προϊόν και η οργάνωσή της άρχισε να ενσωματώνει 

διάφορες μεθόδους που συνδεόντουσαν με την πολλαπλών πεδίων στρατηγική που είχε 

εφαρμόσει ο Sloan στη GM τη δεκαετία του 1920. Τυπικά, η GM είχε δημιουργήσει μια 

πολυτοπική (multidomestic) δομή, και η επιτυχία αυτού του μοντέλου επηρέασε τη Ford 

στο να τροποποιήσει προοδευτικά τη γεωγραφική της οργάνωση (Dassbach, 1989). Από 

το λανσάρισμά τους, το 1932 και 1934, τα μοντέλα Υ και C της Ford, ήταν τα πρώτα που 

σχεδιάστηκαν ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτά τα μοντέλα οδήγησαν σε 

διαφοροποίηση των ευρωπαϊκών και αμερικανικών ποικιλιών διεθνώς, μια εξέλιξη η 
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οποία ήταν σύμφωνη με την πολιτική τοπικής παραγωγής που εφάρμοζε η Ford ως 

απάντηση στις προστατευτικές πιέσεις. Αυτή η τάση επιτάθηκε ακόμα περισσότερο από 

τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος χώρισε τις ευρωπαϊκές μονάδες των Ford και GM 

σε δύο ξεχωριστά στρατόπεδα. Με την αποκατάσταση της ειρήνης η Ford συνέχισε από 

εκεί που είχε μείνει, υιοθετώντας μια ευρωπαϊκή δομή με δύο διαφορετικές βάσεις, μια 

στη Γερμανία και μια στη Μεγάλη Βρετανία. Όπως στην GM, η οποία είχε γίνει το 

πρότυπο του κλάδου, οι διαδικασίες παραγωγής και τα προϊόντα έμεινα χωριστά. Την 

ίδια στιγμή τα ευρωπαϊκά και βόρειο-αμερικάνικα κέντρα ελέγχου απέκτησαν 

ημιανεξαρτησία το ένα από το άλλο. Τελικά, η πολυεθνικοποίηση (mulitnationalization) 

της Ford, η οποία είχε ξεκινήσει ως τμήμα μιας παγκόσμιας τάσης προς τη διεθνοποίηση, 

κορυφώθηκε με μια μορφή πολυτοπικής οργάνωσης η οποία ήταν τόσο κατατμημένη όσο 

και αυτή της GM παρά το γεγονός ότι ήταν αρκετά ιεραρχική (Belis-Bergouignan, 

Bordenave & Lung, 2000).  

Από το 1960 και μετά το άνοιγμα των συνόρων, η επέκταση του ελεύθερου εμπορίου, 

και η δημιουργία ζωνών περιφερειακής ενοποίησης (regional integration), δημιούργησαν 

ένα παγκόσμιο περιβάλλον στο οποίο προτεραιότητα των εταιρειών δεν ήταν πλέον να 

επιζητήσουν εγγύτητα αγοράς, αλλά μάλλον να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες τους 

μέσω μιας καλύτερης χωροταξικής διανομής όλων των δραστηριοτήτων τους.   

 

2.2.2. Η υπερπεριφερειακή (transregional) στρατηγική της Ford 

Με τη δημιουργία της Ford Ευρώπης το 1967, το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1960 

χαρακτηρίστηκε από μια διακλάδωση της τροχιάς της Ford. Η πολυτοπική στρατηγική 

που ευνοούνταν τότε από τη Ford, απαιτούσε μια ενοποίηση των λειτουργιών της Ford 

Ευρώπης στις γραμμές προϊόντων και παραγωγής. Αυτό προέκυψε παράλληλα με τις 

αλλαγές στη Βόρεια Αμερική η οποία ακολούθησε την υπογραφή του Auto Pact 

(σύμβαση σχετικά με τα αυτοκίνητα) μεταξύ των Η.Π.Α. και του Καναδά. Αυτή η 

αναδιοργάνωση έλαβε χώρα κατά τη δεκαετία του 1970 και οδήγησε τόσο σε 

γεωγραφική εξάπλωση (νέες βιομηχανικές επενδύσεις στη νοτιότερη Ευρώπη π.χ. στη 

Γαλλία και στην Ισπανία) όσο και σε ανάπτυξη του μάνατζμεντ σε διεθνή βάση (μια 

εξέλιξη η οποία έγινε δυνατή και από την αλληλεξάρτηση των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων). Αυτές οι τάσεις οδήγησαν σε σχετική παραμέληση του Βρετανικού 
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κέντρου στις ευρωπαϊκές γραμμές παραγωγής της Ford, αφού η εταιρεία ανακάλυψε ότι 

με την επαναδόμηση των γεωγραφικών γραμμών θα μπορούσε να εξαλείψει τα 

αποτελέσματα της παραγωγικής κρίσης στη Μεγάλη Βρετανία εκείνη την περίοδο 

(Beynon, 1984). Αυτή η εξειδίκευση των δραστηριοτήτων συμπορευόταν με μια νέα 

ανάπτυξη του εσωτερικού ενδο-ευρωπαϊκού εμπορίου της εταιρείας. Μια χωροταξική 

ιεραρχία αναπτύχθηκε και η παραγωγή μοντέλων κύρους ανατέθηκε στη Γερμανία η 

οποία έγινε το κυρίαρχο κέντρο στην Ευρώπη. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου της δεκαετίας του 1980, με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό 

από τους Ιάπωνες κατασκευαστές, η Ford εστίασε όλο και περισσότερο στη χωροταξική 

αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντιμετωπίζοντας τον 

κόσμο ως μια και μόνο περιοχή, η εταιρεία επαναπροσδιόρισε τις τοπικές, και 

ενδοπεριφερειακές (intraregional) εξειδικεύσεις, ενώ ενίσχυσε το συντονισμό μεταξύ των 

τοπικών περιοχών. Αυτή η μετάβαση από μια πολυτοπική δομή σε μια υπερπεριφερειακή 

έγινε ταυτόχρονα με τη σύναψη συμμαχίας με τον Ιάπωνα κατασκευαστή Mazda (η Ford 

αγόρασε το 25% της Mazda το 1979). Οι δύο εταιρείες άρχισαν να συνεργάζονται πολύ 

στενά, μοιραζόμενες γραμμές προϊόντων, σχέδια και παραγωγή τόσο στην περιοχή της 

Ασίας-ειρηνικού όσο και στη Βόρεια Αμερική. Η Mazda συμπεριλαμβανόταν στα 

«κέντρα ευθύνης», μια πολιτική που εφαρμόστηκε από τη Ford από το 1987 και 

αντανακλούσε τη δέσμευση της Ford σε μια υπερτοπική στρατηγική. Σαν αποτέλεσμα 

αυτής της πολιτικής η Ford διένειμε τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

προϊόντος των κορυφαίων μοντέλων της, στη νέα παγκοσμιοποιημένη πολιτική για τις 

τρεις κύριες περιοχές κατασκευής αυτοκινήτων παγκοσμίως: τα μικρότερα αυτοκίνητα 

ήταν για τον Ιάπωνα συνεργάτη Mazda, τα αυτοκίνητα της κατηγορίας compact για την 

Ford Ευρώπης, και τα μεγαλύτερα αυτοκίνητα ήταν για τη Ford Αμερικής. Έχοντας 

κάνει μερικά λανθασμένα ξεκινήματα κατά τη δεκαετία του 1970, αυτή η πολιτική ήταν 

μια ανανέωση και μια επιβεβαίωση της παγκοσμιοποιημένης στρατηγικής της εταιρείας 

για το αυτοκίνητο. Ήταν μια απάντηση στο διπλό στόχο της επίτευξης οικονομιών 

κλίμακας και της χρήσης διαφοροποιημένων πηγών και ικανοτήτων. Προϋπόθετε την 

ύπαρξη μόνιμου εμπορίου μεταξύ των διαφορετικών περιοχών και προέκυπτε μέσα από 

ένα πλαίσιο όπου η Αμερική εξακολουθούσε να είναι το κέντρο βαρύτητας των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης (Belis-Bergouignan, Bordenave & Lung, 2000). 
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Τελικά η πολιτική των κέντρων ευθύνης δημιούργησε μόνο ένα όχημα το οποίο 

λανσαρίστηκε στην Ευρώπη το 1993 και στη Βόρεια Αμερική την επόμενη χρονιά 

(γνωστό και ως Ford Mondeo στην Ευρώπη και Ford Contour ή Mercury Mystique στις 

Η.Π.Α.). Η πολιτική αυτή αντικαταστάθηκε το 1994 από ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο 

αναδιοργάνωσης το οποίο και ονομάστηκε «Ford 2000» (Bordenave, 1998). Αυτό το 

σχέδιο δρούσε ριζοσπαστικά όσον αφορά την υπερπεριφερειακή προτίμηση της Ford, 

ενσωματώνοντας πλήρως τις δραστηριότητες στην Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη σε 

μια διάρθρωση η οποία υποθετικά θα κάλυπτε όλες τις πλευρές της παραγωγικής 

διαδικασίας. Το επόμενο βήμα σε αυτό τον παγκόσμιο οργανισμό θα ήταν η 

ενσωμάτωση της Ασίας, μια εξέλιξη η οποία πλέον καθίστατο δυνατή με την 

ενδυνάμωση της θέσης της Ford στη Mazda το 1996. 

Η οργάνωση της Ford έχει αναμφίβολα εξελιχτεί σαν μια αντανάκλαση του 

μακροχρόνιου ενδιαφέροντός της για την τυποποίηση. Αυτό το ζήτημα έχει απασχολήσει 

την εταιρεία από την έναρξή της, αλλά παραμελήθηκε κάπως με τον καιρό. Επιπρόσθετα, 

η τρέχουσα οργάνωση της Ford μπορεί επίσης να προέρχεται από την επιθυμία της να 

προσεγγίσει το υψηλό επίπεδο διεθνοποίησης το οποίο είχαν επιτύχει οι ιαπωνικές 

εταιρείες. Οι Ιάπωνες ανταγωνιστές της Ford έχουν κερδίσει ένα οικονομικό 

πλεονέκτημα, αφού μπορούν να προσφέρουν παγκόσμια προϊόντα, τη στιγμή που οι 

αμερικανικές εταιρείες λόγω της πορείας τους στο παρελθόν μπορούν να προσφέρουν 

μόνο τοπικά προϊόντα. Πιθανότητα θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος προκειμένου η Ford να 

τελειώσει πλήρως τη μετάβαση στη νέα μορφή οργάνωσης. Εντούτοις ένας 

υπερπεριφερειακός σχηματισμός δείχνει το δρόμο, όχι μόνο για τη Ford, αλλά και για 

την General Motors η οποία ακολουθεί μια πορεία παρόμοια με τον ανταγωνιστή της 

(Belis-Bergouignan, Bordenave & Lung, 2000). 

 

2.2.3. Το τέλος του δι-κεντρισμού (bi-centrism) της GM; 

Η παγκόσμια στρατηγική της GM έχει επηρεαστεί σημαντικά από την πολυδιάστατη 

δομή της εταιρείας και από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για τον καλύτερο τρόπο 

οργάνωσης των εσωτερικών τμημάτων. Τα τελευταία 20 χρόνια, η εταιρεία έχει 

εφαρμόσει μια πολυτοπική (multidomestic) στρατηγική η οποία ενισχύει την πόλωση 

γύρω από δύο μεγάλα τοπικά κέντρα: τη Βόρεια Αμερική με το 53.3% της παγκόσμιας 
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παραγωγής της GM το 1996 και την Ευρώπη με ένα ποσοστό 36.9%. Ωστόσο, σε 

αντίθεση με την εμπειρία της Ford, η διαδικασία τοπικής ενοποίησης, ειδικά στην 

Ευρώπη, έγινε πάνω σε μια αυτόβουλη βάση η οποία δεν βρισκόταν υπό την αιγίδα 

κάποιου παγκόσμιου σχεδιασμού. Πρέπει να σημειωθεί επιπλέον ότι, σε αντίθεση με το 

δεσμό Ford-Mazda, η σχέση της GM με την Isuzu δεν βοήθησε ιδιαίτερα στην 

ενδυνάμωση της παρουσίας της εταιρείας στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού. Τέλος, 

εκεί που η Ford χρησιμοποιούσε την συνεργασία με τη Mazda σαν εφαλτήριο για την 

Ιαπωνική αγορά, η GM απέτυχε. Μαζί με την Toyota, η GM είχε δημιουργήσει ένα joint-

venture στην Καλιφόρνια που ονομαζόταν New United Motor Manufacturing Inc 

(NUMMI) και αυτή η οντότητα παρείχε στην GM μερικές πολύτιμες πληροφορίες 

σχετικά με τις Ιαπωνικές μεθόδους οργάνωσης. Ωστόσο, η NUMMI ήταν υπερβολικά 

προσανατολισμένη προς την Αμερικανική αγορά, για να καταφέρει να βοηθήσει τη GM 

όσον αφορά την Ιαπωνική αγορά (Belis-Bergouignan, Bordenave & Lung, 2000). 

Εντούτοις αυτή η αυτόνομη πολιτική που είχε εφαρμόσει η GM στην Ευρώπη της 

επέτρεψε να προλάβει τον ανταγωνιστή της στην συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό 

επιτεύχθηκε με μια ορθολογική οργάνωση και μια ενοποίηση των δραστηριοτήτων της. 

Οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες και στρατηγικές της GM έμοιαζαν με αυτές της Ford. Για 

παράδειγμα και η GM είχε μεγάλα επενδυτικά προγράμματα για τη νότια Ευρώπη 

(Ισπανία). Η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στις δύο εταιρείες εναπόκειται στην 

αντιμετώπιση του Βρετανικού τμήματος. Για την GM, η ευρωπαϊκή ενοποίηση σήμαινε 

την πλήρη υποτέλεια της Vauxhall στην Opel, τη γερμανική θυγατρική της GM. Η 

σημασία των δραστηριοτήτων της Ford στο Ηνωμένο Βασίλειο από την άλλη ήταν πάντα 

τόσο μεγάλη που θα ήταν αδύνατο να υιοθετηθεί μια παρόμοια λύση. Έτσι οι 

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης έμεινα χωριστές μεταξύ του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της Γερμανίας. Υπό αυτό το πρίσμα, οι δραστηριότητες της GM στην 

Ευρώπη είναι πιο ομοιογενείς σε σχέση με αυτές της Ford. Η επιτυχής ενοποίηση των 

ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της GM, της επέτρεψε πολύ μεγαλύτερα κέρδη στην 

περιοχή από τη Ford το 1990, σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατούσε στις 

Η.Π.Α. εκείνη την περίοδο, όπου η GM αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα. Αυτό έχει 

συνεισφέρει αναμφισβήτητα στην απόφαση της GM να αναθέσει στο ευρωπαϊκό κέντρο 

συντονισμού που δημιουργήθηκε στη Ζυρίχη το 1986, την αποστολή να συντονίσει από 
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τις αρχές του 1990 και μετά όλες τις διεθνείς δραστηριότητες της GM εκτός Βορείου 

Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων και των αναδυόμενων αγορών στην Βραζιλία και στην 

περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η GM χαρακτηριζόταν από μια κατατμημένη 

πολυκεντρική δομή. Είχε οργανωθεί ορθολογικά αλλά της έλειπε μια πραγματικά 

παγκόσμια δομή μάνατζμεντ: το Ευρωπαϊκό και το Αμερικάνικο κέντρο παρέμεναν 

ουσιαστικά αυτόνομα. Μέσα σε αυτό το δίκεντρο πλαίσιο, είχαν προκύψει για την 

εταιρεία μερικά σχέδια που περιείχαν την κοινή χρήση προϊόντων (μηχανικών 

εξαρτημάτων και μοντέλων αυτοκινήτων) μεταξύ των διαφορετικών γεωγραφικών 

περιοχών. Ωστόσο η εταιρεία αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα με την οικειοποίηση από την 

Opel τόσο των Ευρωπαϊκών όσο και των παγκόσμιων ευθυνών. Οι επικεφαλείς 

μάνατζερς της Opel που ήταν σε κρίση πριν από μερικά χρόνια, οδηγήθηκαν σε 

μεταφορά της διεθνούς λειτουργίας της GM από τη Ζυρίχη στο Ντιτρόιτ το 1998. Μια 

νέα ισορροπία έπρεπε να βρεθεί προκειμένου να ενισχυθεί η υπερτοπική στρατηγική. Γι’ 

αυτό το λόγο στο τέλος του 1998 προέκυψε η νέα οργάνωση η οποία χώριζε τις 

παγκόσμιες δραστηριότητες της GM σε τέσσερις περιοχές: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, 

Ασία - Ειρηνικός - Λατινική Αμερική και Αφρική – Μέση Ανατολή (Belis-Bergouignan, 

Bordenave & Lung, 2000). 

Σύντομα η GM ήταν λιγότερο αποτελεσματική από τη Ford στο να ενσωματωθεί σε 

κάποια φάση παγκοσμιοποίησης και στο να δημιουργήσει δικές της μορφές οργάνωσης. 

Δεν υπάρχει εγγύηση ότι η εταιρεία θα επιλέξει σίγουρα το υπερτοπικό μοντέλο. Η GM 

δεν φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στην κατασκευή παγκοσμιοποιημένων 

αυτοκινήτων, ούτε έχει την παράδοση της Ford στη συγκέντρωση. Οι Αμερικανοί 

κατασκευαστές ακολούθησαν συγκλίνουσες πορείες στα πρώτα χρόνια μετά τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο, για να αποκλίνουν τις επακόλουθες δεκαετίες. Μοιάζει να 

συγκλίνουν και πάλι, αλλά για πόσο αυτή τη φορά; Σε κάθε περίπτωση, τόσο οι Ιάπωνες 

όσο και οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές παρακολουθούν προσεκτικά τις στρατηγικές τους. 
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2.3 Οι Ιαπωνικές Στρατηγικές: Προσαρμογή στους τοπικούς 

περιορισμούς 
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, οι Ιαπωνικές εταιρείες αυτοκινήτου έβαλαν το 

μέγιστο των προσπαθειών τους στις εξαγωγές, επιβεβαιώνοντας έτσι την εδραίωση τους 

σαν κορυφαίοι παίχτες στον αυτοκινητιστικό τομέα (Belis-Bergouignan & Lung, 1994). 

Με πρωτοπόρο την Toyota, και ακολουθούμενη σε μικρότερο βαθμό από τη Nissan, 

αυτή η βασική στρατηγική απεικονίζει τα αρχικά στάδια μιας διαδικασίας 

πολυεθνικοποίησης, και λειτουργώντας έτσι, αυτές οι εταιρείες  έδρασαν ως δημιουργοί 

τάσης για τους άλλους Ιάπωνες κατασκευαστές. Ωστόσο, η κατάληψη ενός αυξανόμενου 

μεριδίου των υπερπόντιων αγορών ήταν ένα μόνο από τα πολλά χαρακτηριστικά της 

χωροταξικής στρατηγικής που ακολουθήθηκε από τους Ιάπωνες. Για παράδειγμα, τη 

δεκαετία του 1970, αφού η Toyota και η Nissan είχαν εκπληρώσει την επιδίωξη τους για 

διεθνοποίηση των αγορών τους, αμέσως ξεκίνησαν για μια νέα κατεύθυνση που 

οδηγούσε σε διεθνοποίηση της παραγωγής, πρώτα στις Η.Π.Α. και κατόπιν στην Ευρώπη 

(Sachwald, 1993). Έτσι, έως το 1996 οι Ιάπωνες κατασκεύαζαν περισσότερα από δύο 

εκατομμύρια επιβατικά αυτοκίνητα στη Βόρεια Αμερική και 431.000 στην Ευρώπη, 

νούμερα που αυξήθηκαν ταχύτατα τη δεκαετία του 1990. Αυτές οι τάσεις αύξησης της 

παραγωγής στις ξένες χώρες, δείχνουν ένα πράγμα. Ότι οι Ιάπωνες συνειδητοποίησαν 

πόσο σημαντικό είναι να φαίνονται ως «τοπικοί» στις αγορές. Οι Ιάπωνες 

κατασκευαστές αυτοκινήτου μπορεί να ακολούθησαν μια ολόκληρη ποικιλία από 

στρατηγικές, και πράγματι μερικές από αυτές ίσως να ήταν ριψοκίνδυνες. Γενικά, το 

γεγονός παραμένει ότι οι περισσότεροι από αυτούς μπορεί να προσελκύονται από 

υπερτοπικούς σχηματισμούς (Belis-Bergouignan, Bordenave & Lung, 2000). 

 

2.3.1. Η ανάγκη για τοπικοποίηση (localization) 

Οι Ιάπωνες κατασκευαστές αγωνίστηκαν αρκετό καιρό προκειμένου να εξασφαλίσουν 

ότι οι καινούργιες τους στρατηγικές θα περιέκλειαν την παγκόσμια τάση προς την 

τοπικιστική μέριμνα, τη στιγμή που κορυφώνονταν οι εξαγωγές τους και οι υπερπόντιες 

επενδύσεις επηρεάζονταν από τοπικούς παράγοντες. Οι Ιάπωνες έπρεπε να βρουν μια 

ικανοποιητική απάντηση σε αυτό το πρόβλημα αν ήθελαν να έχουν κάποια ελπίδα να 

εγγυηθούν την διάρκεια του νέου διεθνοποιημένου συστήματος παραγωγής. Επιπλέον, 
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καθένας από τους τρεις κορυφαίους Ιάπωνες κατασκευαστές αυτοκινήτων αντιδρά 

διαφορετικά στην ανάγκη για τοπικοποίηση. Για παράδειγμα η παραγωγή των Ιαπωνικών 

μονάδων στη Βόρεια Αμερική, οι πρώτες που εγκαταστάθηκαν εκτός χώρας, διαφέρουν 

σημαντικά ως ποσοστό της συνολικής παραγωγής κάθε εταιρείας. Για τον πρώτο 

κατασκευαστή, τη Honda, το ποσοστό αυτό το 1996 ήταν 40.4%, και πρέπει να 

σημειωθεί ότι η Honda είναι αυτή που επιτύγχανε το υψηλότερο ποσοστό επί των 

συνολικών της πωλήσεων (περίπου το 45%) στη Βόρεια Αμερική. Από την άλλη, οι 

εγκαταστάσεις της Toyota στη Βόρεια Αμερική αντιπροσώπευαν μόνο το 16.8% της 

συνολικής παραγωγής της εταιρείας, ενώ το ποσοστό πέφτει στο 13.1% για τη Nissan. 

Όσο για την Ευρώπη, όπου οι Ιάπωνες έφτασαν αρκετά καθυστερημένα, επενδύσεις 

έγιναν σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Η Ευρωπαϊκή παραγωγή (Βρετανία και Ισπανία) της 

πρωτοπόρου Nissan αντιπροσώπευε μόλις το 11.1% της παγκόσμιας παραγωγής της 

εταιρείας. Για τη Honda, που ήρθε στην Ευρώπη αργότερα, το ποσοστό αυτό ήταν 5.4%, 

ενώ για την Toyota που ήρθε στην Ευρώπη το 1993 το ποσοστό αυτό ήταν το 2000 μόλις 

2.4%. Η Honda δεν ήταν ένας από τους πρώτους κατασκευαστές που ακολούθησαν την 

περίφημη εξαγωγική πολιτική της χώρας. Ήταν ωστόσο η πρώτη που εισήλθε σε μια νέα 

φάση παραγωγικής διεθνοποίησης. Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους η στρατηγική 

της Honda αξίζει να μελετηθεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Καταρχήν, η διεθνοποίηση 

της παραγωγής της εταιρείας και των δραστηριοτήτων πωλήσεων είναι πολύ πιο 

προηγμένη σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Επιπλέον, η Honda έχει μεγάλη 

παράδοση τοπικοποίησης (Sugiura, 1990). Η τοπικοποίηση της Honda βασίζεται σε 

διάφορους παράγοντες: υπερπόντια παραγωγή με ισχυρό τοπικό περιεχόμενο, 

συγκεκριμένα δίκτυα πωλήσεων που στοχεύουν στις υπερπόντιες αγορές, καθώς και στο 

γεγονός ότι μερικά μοντέλα έχουν τα δικά τους αποκεντρωμένα τμήματα μάρκετινγκ και 

έρευνας και ανάπτυξης (Belis-Bergouignan, Bordenave & Lung, 2000). 

Αυτή η διαδικασία τοπικοποίησης, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 

περιόδου μετάβασης, συνήθως σημαίνει ότι η εταιρεία θα προσπαθήσει να προσαρμοστεί 

στις τοπικές συνθήκες. Ωστόσο αυτές οι συνθήκες ποικίλουν ανά περιοχή ή και ανά 

κατασκευαστή. Πράγματι, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων διαφέρουν ως προς το μέγεθος 

στο οποίο θα προσαρμόσουν το σχέδιο, την ανάπτυξη και την παραγωγή των 

αυτοκινήτων τους στις τοπικές συνθήκες. Ωστόσο, ακόμα και μέσα σε μια συγκεκριμένη 
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εταιρεία, αυτές οι προσαρμογές αφορούν μερικά μόνο μοντέλα. Στην Ευρώπη για 

παράδειγμα, η τοπικοποίηση της Honda βασίστηκε στη συμμαχία της με το Βρετανό 

κατασκευαστή οχημάτων Rover (Mair, 1994). Η διάλυση αυτής της σχέσης (και η 

εξαγορά της Rover από τη BMW) είχε σαν αποτέλεσμα την επιτάχυνση του 

προγράμματος επένδυσης της Honda. Ωστόσο μεγαλύτερη παραμένει η σχέση των 

Ιαπώνων με την Αμερική. Η ανάπτυξη τόσο των ανθρώπινων όσο και των υλικών πόρων 

και η ανάθεση σχεδιασμού διαφόρων εξαρτημάτων σε προμηθευτές από τη Βόρεια 

Αμερική επιβεβαιώνουν την κβαντική αλλαγή σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον 

(Shimokawa, 1996), αν και η απουσία πλήρως κατανοητών στοιχείων κάνει δύσκολη την 

εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Πριν από 40 χρόνια οι παγκόσμιες στρατηγικές των Αμερικανικών εταιρειών 

χαρακτηριζόταν από τη δημιουργία πολυτοπικών σχηματισμών. Στην εποχή μας, οι 

ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες είναι πιθανό να υιοθετήσουν τη στρατηγική 

τοπικοποίηση σε ένα τοπικό πλαίσιο. Αλλά σε αυτή τη στρατηγική τοπικής ενοποίησης 

θα διατηρήσουν ένα αρκετά κεντρικό έλεγχο επί των τοπικών τμημάτων ώστε να τους 

λείπει η αυτονομία λήψης αποφάσεων. Με άλλα λόγια, οι ιαπωνικές εταιρείες 

δημιουργήθηκαν με μια ιεραρχική αρχή, και αυτή η ιδιότητα μαζί με το γεγονός ότι τώρα 

συντονίζονται σε μια ενδοπεριφερειακή βάση, δείχνει ότι η υποτιθέμενη στρατηγική 

εντοπισμού των Ιαπώνων κατασκευαστών μεταλλάσσεται σε ένα υπερτοπικό 

(transregional) σχηματισμό (Belis-Bergouignan, Bordenave & Lung, 2000). 

 

2.3.2. Προς ένα υπερτοπικό (transregional) σχηματισμό 

Η ικανότητα των Ιαπωνικών εταιρειών να δημιουργήσουν το δικό τους μοντέλο 

παγκόσμιου μάνατζμεντ αναπαρίσταται καλύτερα από την ιστορία της Honda η οποία 

λειτούργησε για μια ακόμα φορά ως πρότυπο για τους εγχώριους ανταγωνιστές της. Στο 

Παγκόσμιο Στρατηγικό Αρχηγείο της Honda, κάθε τοπικό τμήμα (Η.Π.Α., Ασία, 

Ευρώπη) είναι πλήρως υπεύθυνο για όλες τις δραστηριότητες, ξεκινώντας από το 

σχεδιασμό έως και την πώληση του τελικού προϊόντος. Ο σκοπός είναι να 

δημιουργηθούν τοπικές δομές οι οποίες είναι ανεξάρτητες από το παγκόσμιο αρχηγείο. 

Σε αυτό το πλαίσιο το παγκόσμιο αρχηγείο λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν θέματα τα 

οποία επηρεάζουν την εταιρεία ως σύνολο και τις τοπικές δομές ελέγχου, καθώς και 
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συντονίζει τις λίγες δραστηριότητες για τις οποίες έχουν δικαιοδοσία. Αυτοί που 

θεωρούν ότι η Honda θα συνεχίσει σε αυτή την τροχιά, πιστεύουν ότι η εταιρεία θα 

μπορέσει να αναπτύξει μια συγκεκριμένη σειρά οχημάτων προορισμένων για καθεμιά 

από τις τρεις κύριες περιοχές του κόσμου. Άλλωστε όλα αυτά τα μοντέλα οχημάτων 

προήλθαν ύστερα από μελέτες αγορών σε βάθος. Σχεδιάστηκαν από τοπική έρευνα και 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παράγονται τοπικά (Belis-Bergouignan, Bordenave & 

Lung, 2000). 

Η αύξηση στις τοπικές ομοιότητες έχει ως αποτέλεσμα να σχεδιάζονται τα μοντέλα σε 

μια παγκόσμια κλίμακα (συμπεριλαμβανομένων κοινών δαπέδων και/ή αρχιτεκτονικής 

και/ή εξαρτημάτων). Σε αυτή την περίπτωση, η υιοθέτηση οποιουδήποτε μοντέλου 

εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς. Αυτό είναι ένα ακόμα σχέδιο στο 

οποίο πρωτοπόρος ήταν η Honda (Mair, 1994). Γενικά η επίτευξη νέων στόχων και η 

ταυτόχρονη τήρηση των στρατηγικών είναι κάτι το δύσκολο σε μια περίοδο όπου η 

αύξηση της ζήτησης είναι πολύ χαμηλή και ο πόλεμος τιμών μεταξύ των Τριών 

Μεγάλων της Αμερικής και των Ιαπώνων κατασκευαστών είναι μεγάλος. 

Πριν από τη συμμαχία της με τη Renault, η Nissan είχε στραφεί προς μια τοπική 

ενοποίηση των δραστηριοτήτων της στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη. Απ’ όλους 

τους Ιάπωνες κατασκευαστές στην Ευρώπη, η Nissan είχε τη μεγαλύτερη παραγωγική 

βάση. Ήταν επίσης η πρώτη εταιρεία η οποία χρησιμοποίησε εξαρτήματα της Ιαπωνικής 

πλατφόρμας, στην παραγωγή και στις πωλήσεις ενός οχήματος προορισμένου 

αποκλειστικά για την Ασιατική αγορά. Έτσι προέκυπτε μια νέα παραγωγική δομή 

βασιζόμενη στις τέσσερις περιοχές του κόσμου: την Ιαπωνία, τις Η.Π.Α., την Ευρώπη 

και την νοτιοανατολική Ασία (Belis-Bergouignan, Bordenave & Lung, 2000). 

 

2.4. Οι Ευρωπαϊκές εταιρείες: καθυστερημένη παγκοσμιοποίηση 
Η πρώτη παρατήρηση που μπορεί να γίνει σχετικά με τους Ευρωπαίους κατασκευαστές 

είναι ότι η διεθνής δομή τους αφορά ισχυρή παρουσία σε μια μόνο από τις τρεις κύριες 

περιοχές, την περιοχή από την οποία προέρχονται. Η Ευρώπη δεν αντιπροσωπεύει μόνο 

την κύρια, αν όχι μοναδική, παραγωγική βάση αυτών των εταιρειών αλλά και την κύρια 

αγορά τους (περίπου το 60% με 85% των παγκόσμιων πωλήσεων. Οι λίγες 

κατασκευαστικές δραστηριότητες καθώς και δραστηριότητες πωλήσεων που βρίσκονται 
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εκτός Ευρώπης, βρίσκονται εγκατεστημένες στις αναπτυσσόμενες χώρες (ιδίως στη 

Λατινική Αμερική και στη Μεσόγειο). Όσο για την παρουσία τους στην 

βορειοαμερικάνικη αγορά, και ιδίως στην Ιαπωνική, οι Ευρωπαίοι δεν έχουν προχωρήσει 

πέρα από εξαγωγικές στρατηγικές οι οποίες απέδωσαν μόνο για τους εξειδικευμένους 

κατασκευαστές οι οποίοι στοχεύουν σε ειδικά τμήματα της αγοράς και όχι στο ευρύ 

κοινό. Μερικές από τις Ευρωπαϊκές εταιρείες (όπως η Renault και η Volkswagen) 

προσπάθησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1970 να εγκαταστήσουν παραγωγικές μονάδες 

στις Η.Π.Α. αλλά απέτυχαν. Έφτασαν στη Βόρεια Αμερική ταυτόχρονα με τους Ιάπωνες, 

οι οποίοι όμως εκείνη την περίοδο είχαν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Belis-

Bergouignan, Bordenave & Lung, 2000). 

Η περίοδος λοιπόν 1985-1995 χαρακτηρίστηκε από την υποχώρηση των Ευρωπαίων 

κατασκευαστών από το εμβρυϊκό στάδιο του πολυκεντρισμού και από την ανανεωμένη 

εστίαση τους στην Ευρώπη. Μέχρι πρόσφατα οι διεθνείς δομές των Ευρωπαίων 

κατασκευαστών αυτοκινήτων ξεκινούσαν από μια προσέγγιση κέντρου-περιφέρειας, με 

μία καθαρά ιεραρχική κατάτμηση μεταξύ Δυτικής Ευρώπης, όπου οι εταιρείες είχαν 

συγκεντρώσει όλες τις κύριες δραστηριότητες τους (R&D, μάνατζμεντ), και 

αναπτυσσόμενων περιοχών οι οποίες απλά λειτουργούν ως συμπληρωματικές αγορές ή 

ως τόποι παραγωγής και οι οποίες κατά συνέπεια έχουν έλλειψη πραγματικής 

αυτονομίας. Το μόνο μέρος όπου οι Ευρωπαίοι έχουν αναπτύξει οποιαδήποτε 

πραγματική γεωγραφική κατάτμηση παραγωγής, είναι στην ίδια την Ευρώπη, και το 

έχουν κάνει έτσι μόνο σε κυμαινόμενους βαθμούς. Αυτή η τάση προς μια ενοποίηση των 

δραστηριοτήτων σε μια τοπική βάση προφανώς αντιτίθεται στην παραδοσιακή εικόνα 

των Ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτου ως εταιρείες που επιβιώνουν μέσα σε ένα 

εθνικό πλαίσιο (Bordenave & Lung, 1996). Οι περισσότεροι από τους Ευρωπαίους 

κατασκευαστές αυτοκινήτου είναι το αρχέτυπο μιας εθνοκεντρικής εταιρείας, με ένα 

συντονισμό σχετικά απλοποιημένο. Ωστόσο η μονοδιάστατη εστίαση των Ευρωπαϊκών 

εταιρειών αυτοκινήτου σε μια και μόνο περιοχή μπορεί να είναι καταστροφική για τις 

μακροπρόθεσμες προοπτικές τους. Η πρόσβασή τους σε διαφοροποιημένες πηγές 

περιορίζεται από το γεγονός ότι δε συμμετέχουν στη γενική τάση παγκοσμιοποίησης. Οι 

πρόσφατες διηπειρωτικές συμμαχίες της Mercedes (με την Chrysler) και της Renault (με 

την Nissan) έχουν ανοίξει νέες προοπτικές.  
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2.5 Συμπέρασμα 
Οι παγκόσμιες εταιρίες κερδίζουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο σημερινό 

πληροφοριακό περιβάλλον το οποίο θεωρεί τη σύγκλιση των βιομηχανικών δομών 

αναπόφευκτη, και μάλιστα επιθυμητή. Σε αυτό το κλίμα ποικίλες είναι οι μορφές 

συνεργασίας που λαμβάνουν χώρα, με τις Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες μεγάλων 

εταιρειών να αποτελούν το καθημερινό αντικείμενο μελέτης πολλών αναλυτών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37



Κεφάλαιο 3  Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες στην 

Αυτοκινητοβιομηχανία 
 
3.1 Εισαγωγή 
Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται λοιπόν σε μια κατάσταση συνεχών 

διακυμάνσεων όσον αφορά την ιδιοκτησία και την τεχνολογία. Το δίκτυο ιδιοκτησίας και 

στρατηγικών συμμαχιών που δημιουργείται είναι έντονο και παγκόσμιο. Οι Big Three, 

δηλαδή οι τρεις μεγάλοι Αμερικανοί κατασκευαστές της Βορείου Αμερικής (GM, Ford 

και Chrysler) έχουν μεγάλα μερίδια σε μερικές μικρότερες Ιαπωνικές εταιρείες (Mazda, 

Isuzu, Suzuki). Η GM ελέγχει πλέον την Κορεατική Daewoo, ενώ πρόσφατη είναι και η 

διάλυση της συμμαχίας της με την Fiat Auto. Επίσης, έχει αγοράσει τη Saab, ενώ η Ford 

έχει την Jaguar και τη Volvo στην ομάδα της (με την τελευταία να έχει στο ιστορικό της 

και τη διάλυση μιας συμμαχίας με τη Renault). Η Renault καθορίζει την πολιτική της 

Nissan (με εντυπωσιακά μέχρι στιγμής αποτελέσματα) κατέχοντας ένα μεγάλο μερίδιο 

της Ιαπωνικής εταιρείας. Επιπλέον, και οι τρεις μεγάλοι Γερμανοί κατασκευαστές 

παράγουν στη Βόρεια Αμερική, με την Daimler-Benz να έχει ουσιαστικά αναλάβει έναν 

εκ των Big Three, την Chrysler. Πέρα από τα μερίδια ιδιοκτησίας, οι εταιρείες συχνά 

μοιράζονται τεχνολογία και εξαρτήματα μεταξύ τους. Ακόμα και κύριοι ανταγωνιστές 

όπως η Toyota και η Nissan μοιράζονται τεχνολογία.   

Αν και η παγκοσμιοποίηση στην αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί να μην είναι ένα 

μοναδικό φαινόμενο, εντούτοις η ένταση των διεταιρικών δεσμών που παρατηρούνται 

στον αυτοκινητιστικό τομέα μοιάζει να είναι μοναδική σε όρους πολυπλοκότητας αλλά 

και λάμψης. Καθώς η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία ωριμάζει και ο ανταγωνισμός 

εντείνεται στις παραδοσιακές αγορές, έχει καταστεί αναγκαίο για τις παραδοσιακές 

εταιρείες να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους στις ανερχόμενες αγορές. Αυτό με τη 

σειρά του έχει οδηγήσει σε μεταβαλλόμενη δομή των σχέσεων, με εμφανή στη 

συνειδητοποίηση από πολλούς ότι στα πλαίσια του κλάδου, οι συμμαχίες διαφόρων 

ειδών είναι απαραίτητες για να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά, επιτρέποντας να 

συνυπάρχει σε λογικά πλαίσια άγριος ανταγωνισμός παράλληλα με τη συνεργασία (η 

οποία όμως δεν παραβιάζει την anti-trust νομοθεσία). Αυτή η συνεργασία έχει πλέον 

γίνει ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, καθώς το δίκτυο αλληλεξάρτησης μεταξύ όχι μόνο 
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των κατασκευαστών, αλλά και των προμηθευτών, έχει γίνει εντονότερο την τελευταία 

δεκαετία (Belis-Bergouignan, Bordenave & Lung, 2000). 

 

3.2 Ένα μπλεγμένο δίκτυο 
 Εάν στο όχι μακρινό παρελθόν ήταν ίσως δύσκολο για κάποιον απλό παρατηρητή να 

καταλάβει που κατασκευάστηκε ένα αυτοκίνητο, τώρα πλέον είναι σαφώς αδύνατο 

ακόμα και για αυτούς που ασχολούνται με τον κλάδο να καθορίσουν με βεβαιότητα την 

προέλευση ενός κατασκευασμένου αυτοκινήτου. Μάλιστα, με την τόσο μεγάλη κοινή 

χρήση εξαρτημάτων και την παραχώρηση τμημάτων της παραγωγής σε τρίτους, δεν είναι 

πλέον ακριβές να καθορίζονται κάποια αυτοκίνητα ως συγκεκριμένης μάρκας. Αντιθέτως 

είναι πιο ακριβές να θεωρούμε το αυτοκίνητο ως αποτέλεσμα μιας συγκεντρωμένης 

προσπάθειας, στην οποία τα σήματα που τοποθετούνται στο τέλος είναι μάλλον 

στρατηγικές ή τακτικές αποφάσεις, παρά πραγματική αντανάκλαση της τεχνολογικής 

προέλευσης του οχήματος. Σαν παράδειγμα της πολυπλοκότητας, η GM, ο πιο ευρέως 

διαφοροποιημένος παγκόσμιος παίχτης, έχει σχέσεις συνεργασίας με 35 διαφορετικούς 

κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων σχέσεων κατοχής μειοψηφικού μεριδίου σε 8 

εταιρείες και πάνω από 13 joint-venture projects (Adamse & Wolf, 2003). 

 

3.3 Μορφές υλοποίησης συμμαχιών 
 
3.3.1. Κατοχή εταιρικού μεριδίου 
Μέσα στην ιδιοκτησιακή δομή υπάρχουν διάφοροι βαθμοί ελέγχου και 

προσανατολισμού, που καθορίζονται όχι μόνο από το ποσοστό ιδιοκτησίας αλλά και από 

την εταιρική νομοθεσία και την υπάρχουσα δομή πριν την απόκτηση του μεριδίου. Οι 

τύποι εταιρειών που είτε αποκτώνται, είτε γίνονται σύμμαχοι μέσω της απόκτησης 

μεριδίου επίσης ποικίλουν σημαντικά, με τη Ford να κινείται ανοδικά, την GM να 

συνάπτει συμμαχίες με κατασκευαστές μικρών οχημάτων και την Mercedes-Benz με την 

Chrysler να συνδυάζουν δύο διαφορετικές παραδοσιακές εταιρείες κάτω από μια 

εταιρική δομή, διευρύνοντας προσφάτως και το μερίδιο ιδιοκτησίας στην Mitsubishi 

(περίπου 37%). Αντίστοιχο παράδειγμα αποτελεί η Renault, που κατέχει ένα σημαντικό 

μερίδιο στη Nissan, πέρα από τα μερίδια που της επιτρέπουν να ελέγχει τις Dacia, Tata 

και το τμήμα αυτοκινήτων της Samsung. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκε και η σημαντική 
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Διεθνής Στρατηγική Συμμαχία των Fiat-GM, με τους Αμερικανούς να κατέχουν το 20% 

της Fiat Auto, και τους Ιταλούς το 5% του Αμερικανικού κολοσσού. 

 

3.3.2. Joint-Ventures και κοινή χρήση εξαρτημάτων 

Η Honda, αποφεύγοντας την τάση απόκτησης μεριδίων με σκοπό την προώθηση των 

συμμαχιών, έμεινε έξω από το έντονο πεδίο σχέσεων κατοχής εταιρικού κεφαλαίου, 

περιορίζοντας άντ’ αυτού τη συμμετοχή της σε μεγάλο βαθμό σε τεχνολογικές 

συμφωνίες και συμφωνίες προμήθειας. Μια τέτοια συμφωνία αφορούσε την προμήθεια 

90.000 V6 κινητήρων και αυτόματης μετάδοσης ετησίως στην GM, για μια πενταετή 

περίοδο η οποία θα ξεκινούσε το 2003, με αντάλλαγμα την χρήση των συστημάτων 

επικοινωνίας Onstar της GM στα μοντέλα Acura της Ιαπωνικής εταιρείας. Τα joint-

ventures είναι επίσης διαδεδομένα μεταξύ εκείνων των κατασκευαστών που 

συνειδητοποιούν τα μεγάλα κέρδη που προκύπτουν από τομείς που απαιτούν μεγάλες 

επενδύσεις αλλά και αποφέρουν μεγάλα αμοιβαία οφέλη. Τέτοιοι είναι οι τομείς που 

ασχολούνται με τις εκπομπές ρύπων και τη μόλυνση, καθώς επίσης και με τις 

εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Το USCAR είναι ένα τέτοιο joint-venture το οποίο 

περιλαμβάνει τις GM, Ford και DaimlerChrysler, οι οποίες εργάζονται από κοινού με 

σκοπό την ανεύρεση τεχνολογικών λύσεων σχετικά με το περιβάλλον. Αν και όχι σε ένα 

joint-venture που βασίζεται στην χρήση κεφαλαίου, και αν και κύριοι ανταγωνιστές, οι 

Toyota και Nissan εμπλέκονται σε μια μακροχρόνια τεχνολογική συνεργασία η οποία 

σχετίζεται με τους υβριδικούς κινητήρες, τους οποίους μέχρι τώρα εξέλισσαν ατομικά. Η 

Toyota θα παρέχει στη Nissan εξαρτήματα για το υψηλότατο τεχνολογικά υβριδικό της 

σύστημα (της Toyota), που χρησιμοποιούνται μεμονωμένα σε ειδικά οχήματα της. Με 

αυτό τον τρόπο η Toyota θα μπορέσει να επιμερίσει το κόστος ανάπτυξης σε ένα 

μεγαλύτερο αριθμό μονάδων, ενώ η Nissan θα αποκτήσει ένα σύστημα το οποίο δύσκολα 

θα μπορούσε να αναπτύξει μόνη της (Adamse & Wolf, 2003). 
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3.4 Μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς που οδηγούν σε συμμαχίες 
 
3.4.1. Η Κατάσταση στη Βόρεια Αμερική 

Αν και οι παραδοσιακές αγορές της Βορείου Αμερικής, της Ιαπωνίας και της Δυτικής 

Ευρώπης θα παραμείνουν σημαντικές περιοχές με βάση και τον αριθμό των πωλήσεων 

αυτοκινήτων, οι προοπτικές ανάπτυξης είναι περιορισμένες σε αυτές τις περιοχές. Καθώς 

οι αναπτυσσόμενες αγορές επεκτείνονται και γίνονται ουσιαστικές αγορές αυτοκινήτων, 

οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα κυνηγήσουν αυτές τις αγορές προκειμένου να αποκτήσουν 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και κατά συνέπεια διεκδικήσεις σε 

μελλοντική ανάπτυξη. 

Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τις προβλέψεις πωλήσεων αυτοκινήτων του 

Automotive News 2002 Market Data Book’s για τη Βόρεια Αμερική, μπορούμε να δούμε 

μια γεωμετρική μέση αύξηση των πωλήσεων -0.38% ετησίως για τις Η.Π.Α. μέχρι το 

2010, ενώ το ποσοστό αυτό είναι 3.57% για το Μεξικό την ίδια περίοδο (Automotive 

News, May 27, 2002). Όσο λοιπόν ο ανταγωνισμός αυξάνεται στις παραδοσιακές αγορές, 

θα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στους εδραιωμένους παίχτες προκειμένου να διατηρήσουν 

το υπάρχον μερίδιο αγοράς, καθώς η αύξηση των πωλήσεων δεν θα είναι ικανή να 

απορροφήσει την αυξανόμενη παραγωγική ικανότητα. 

 

3.4.2. Οι αναδυόμενες αγορές: Κίνα, Νότια Αμερική, Νοτιοανατολική Ασία, 

Ανατολική Ευρώπη 

Οι αναπτυσσόμενες αγορές χαρακτηρίζονται από την έντονη αλλά ασταθή αύξηση στις 

πωλήσεις οχημάτων. Σύμφωνα με εκπροσώπους των Ford, DaimlerChrysler και GM, η 

Ασία αναμένεται να σχετίζεται με το 50% της αύξησης των πωλήσεων αυτοκινήτων 

παγκοσμίως τα επόμενα 10 χρόνια (Automotive News, June 10, 2002). Ωστόσο οι 

οικονομίες κλίμακας δεν είναι κάτι το εφικτό για τις περισσότερες αναδυόμενες αγορές 

προς το παρόν και υψηλά επίπεδα προστασίας κάνουν τις εισαγωγές εξαιρετικά ακριβές. 

Έτσι οι κατασκευαστές ωθούνται να κατασκευάσουν εργοστάσια σε χώρες που 

ενθαρρύνουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ παράλληλα έχουν και τις κατάλληλες 

τοπικές εμπορικές συμφωνίες προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν 

εξαγωγικά κέντρα για την περιοχή. Με αυτό τον τρόπο αποκτάται πρόσβαση σε 

απομακρυσμένες περιοχές, ενώ με την προώθηση στις γειτονικές αγορές καθίσταται 
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δυνατό να απορροφηθεί η παραγωγή του εργοστασίου. Το Μεξικό και η Ταϊλάνδη 

αποτελούν παραδείγματα όπου η εγχώρια παραγωγή των εργοστασίων υπερβαίνει κατά 

πολύ την εγχώρια κατανάλωση, με την πλειοψηφία της παραγωγής να εξάγεται (Adamse 

& Wolf, 2003). 

Οι ισχυροί εξαγωγικοί δεσμοί μεταξύ Ιαπωνίας και Κίνας, έχουν επιτρέψει στους 

Ιάπωνες κατασκευαστές να αποκτήσουν μια ιδιαίτερα καλή εικόνα στην Κίνα, η οποία 

εξαργυρώνεται στο να κατέχουν το 25% της Κινέζικης αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων. 

Η Toyota συνεργάζεται με τη μεγαλύτερη Κινέζικη Αυτοκινητοβιομηχανία, την First 

Automotive Works. Το joint venture αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 

400.000 οχημάτων έως το 2010, ίσο με τις πωλήσεις της VW, της πρώτης σε πωλήσεις 

εταιρείας σήμερα στην Κίνα. Αυτό το εγχείρημα εντάσσεται στα πλαίσια της 

προσπάθειας της Toyota να κατέχει το 15% της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτου έως το 

2010. Σε περίπτωση που το πετύχει αυτό θα είναι η πρώτη ή δεύτερη παγκοσμίως 

εταιρεία (The Globe and Mail, September 23, 2002). H Nissan από την άλλη, που το 44% 

όπως προείπαμε κατέχει η Renault, ετοιμάζεται για κάτι ακόμα μεγαλύτερο, 

σκοπεύοντας να αγοράσει το 50% της DongFeng Motor Corporation, της τρίτης 

μεγαλύτερης εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα. Από κοινού αναμένεται να 

παράξουν 900.000 οχήματα εντός της δεκαετίας, με τα εμπορικά οχήματα να φέρουν τα 

σήματα της DongFeng και τα επιβατικά αυτά της Nissan (Treece, 2002). 

 

3.5 Κίνητρα προς τόνωση των συμμαχιών: οικονομίες 

κλίμακας/εμβέλειας 
Νέες δομές σχέσεων που συνδυάζουν την αγοραστική δύναμη δύο ή περισσότερων 

κατασκευαστών, μειώνουν τα κόστη απλά μέσω της πραγματοποίησης μεγαλύτερων 

οικονομιών κλίμακας. Η GM και η Fiat συνδυάζοντας τις αγοραστικές δραστηριότητες 

των δύο εταιρειών ήλπιζαν να πετύχουν περικοπή κόστους $1.2 δις μέσα στο 2005 για τις 

συνεργαζόμενες εταιρείες (Guilford, 2002). Παρομοίως η Renault και η Nissan που 

έγιναν σύμμαχοι ύστερα από την εξαγορά του 44% της Nissan από τους Γάλλους, έχουν 

σχεδιάσει στο μακροχρόνιο στρατηγικό τους σχεδιασμό, ένα κοινό κέντρο προμηθειών, 

το Renault-Nissan Purchasing Organization (RNPO). Οι εξοικονομήσεις από αυτή τη 

συμφωνία υπολογίζεται να είναι $2.9 δις στο τέλος του 2005 (Cullen, 2002). 
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Επακόλουθο των κοινών αγορών είναι η χρήση κοινής πλατφόρμας και κοινών 

εξαρτημάτων. Οι Mazda και Ford έχουν προχωρήσει τη συνεργασία τους με την 

τυποποίηση των εξαρτημάτων τους σε όμοια, και στην ανάπτυξη ενός νέου εργοστασίου 

παραγωγής για το μοντέλο Atenze της Mazda, στο οποίο η Mazda είχε σχεδιάσει έτσι τον 

κινητήρα ώστε τα βασικά του μέρη όπως το μπλοκ και οι κεφαλές των κυλίνδρων να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλα μοντέλα της οικογένειας της Ford. Επιπλέον, 

συνεργαζόμενη με τη Ford, η Mazda αναμένει να αποκομίσει οφέλη κλίμακας, από την 

παγκόσμια παραγωγή 2 εκατομμυρίων μονάδων, έναντι 425.000 που θα είχε αν η 

παραγωγή περιοριζόταν στη Δυτική Ιαπωνία (Automotive Industries, January 2002). 

 

3.5.1. Παγκόσμια πλατφόρμα μηχανικών μερών 

Η Volkswagen έχει υπάρξει ιδιαίτερα αποτελεσματική στο να βασίζει διάφορα μοντέλα 

της σε παρόμοιες ή παραπλήσιες πλατφόρμες, χρησιμοποιώντας αυτή τη στιγμή μόνο 4 

πλατφόρμες για ολόκληρη την γκάμα μοντέλων της, από 16 που χρησιμοποιούσε μόλις 

πριν από 9 χρόνια (Winter & Zoia, 2001). Η ιδέα της παγκόσμιας πλατφόρμας 

μηχανικών μερών είναι να χρησιμοποιηθούν κοινά εξαρτήματα και πλατφόρμες επί ενός 

αριθμού εταιρειών. Το αποτέλεσμα είναι ακόμα μεγαλύτερη αποδοτικότητα στο 

σχεδιασμό και στη συναρμολόγηση καθώς το κοινό σασί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

περισσότερο καιρό και να βελτιωθεί. Επιπλέον μειώνεται ο χρόνος εξέλιξης των 

μοντέλων και αυξάνεται η ποιότητα καθώς μειώνονται οι επανασχεδιασμοί στα διάφορα 

μοντέλα. Καθίσταται δε εφικτή η προσαρμογή των μοντέλων στις τοπικές ιδιαιτερότητες 

της κάθε περιοχής.  

Το να μοιράζεσαι λοιπόν πλατφόρμες με μια άλλη εταιρεία που συνεργάζεσαι και η 

οποία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μπορεί να οδηγήσει στην πραγματοποίηση 

συνεργειών που θα ήταν αδύνατες χωρίς την πραγματοποίηση της διεθνούς στρατηγικής 

συμμαχίας. Η Ford για παράδειγμα μέσω της χρήσης κοινών εξαρτημάτων και 

πλατφόρμας μεταξύ κάποιων μοντέλων της και αυτών της Jaguar και της Volvo μπορεί 

να αποκομίσει οφέλη από κλίμακες παραγωγής που οι Jaguar και Volvo διαφορετικά δεν 

θα μπορούσαν να επιτύχουν. Αυτό γίνεται διατηρώντας τα στοιχεία κύρους της Jaguar, 

καθώς και την εικόνα για ποιότητα και ασφάλεια της Volvo, και όσο αυτές οι αλλαγές 

παραμένουν «κάτω από την επιδερμίδα» και δεν γίνονται αντιληπτές από τον 
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καταναλωτή, μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένα περιθώρια κέρδους. Ωστόσο 

υπάρχουν ενδεχόμενοι κίνδυνοι, όπως στην περίπτωση της Ford που συγχώνευσε τις 

Jaguar, Land Rover και Aston Martin σε μια επιχειρηματική ομάδα στο Premier 

Automotive Group, προκαλώντας έτσι ανησυχία για ενδεχόμενη διάβρωση της 

ταυτότητας κάθε εταιρείας (Rechtin, 2001). Παρόμοια είναι η περίπτωση συνεργασίας 

της Toyota με την PSA (Peugeot-Citroen) για δημιουργία ενός μικρού οχήματος, που 

ελάχιστα θα διαφέρει στις διάφορες εκδοχές του από τις τρεις εταιρείες. Δυστυχώς ο 

ζήλος για υπερ-τυποποίηση μπορεί να είναι εξίσου καταστροφικός στη μακροχρόνια 

κερδοφορία, όσο είναι και η μη εμπλοκή σε κάποια παγκόσμια πλατφόρμα μηχανικών 

μερών, ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις όπως αυτή της Jaguar όπου η διάβρωση της εικόνας 

της εταιρείας που μπορεί να προκύψει θα έχει αρνητικά αποτελέσματα στα μελλοντικά 

κέρδη. 

 

 3.5.2.  Μοίρασμα των εξόδων Έρευνας και Ανάπτυξης (Research & Development, 

R&D) 

Καθώς νέοι περιβαλλοντικοί περιορισμοί εμφανίζονται, το R&D γίνεται ιδιαιτέρως 

σημαντικό στο να προσφέρει καινοτομικά προϊόντα στην εγχώρια αγορά, καθώς επίσης 

στο να μειώσει τα κόστη των επεξεργαζομένων υλικών. Τα εναλλακτικά καύσιμα είναι 

ένα κύριο παράδειγμα επένδυσης R&D που απαιτεί σημαντικά κεφάλαια και στα οποία 

μια ανακάλυψη μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά οφέλη για όλους τους κατασκευαστές. 

Παραδείγματα σχέσεων που καθοδηγούνται από αυτή την ανάγκη να επιμεριστούν τα 

κόστη έρευνας και ανάπτυξης σε διάφορους κατασκευαστές υπάρχουν πολλά. Στα 

πλαίσια της διεθνούς στρατηγικής συμμαχίας των Fiat-GM, οι μηχανικοί των Alfa 

Romeo και Saab εργάστηκαν από κοινού για την εξέλιξη ενός πατώματος που θα 

χρησιμοποιούνταν στα premium μοντέλα των δύο εταιρειών. Κάτι ανάλογο αφορούσε 

και κινητήρες, καθώς και το δάπεδο των νέων μικρών τους μοντέλων punto/corsa. Η 

Toyota συνεργάζεται τόσο με τη Ford όσο και με την General Motors. Η συνεργασία με 

τη Ford αφορά τη δημιουργία κοινοπραξίας για την παραγωγή τμημάτων κοινών 

υβριδικών μηχανών, ενώ παράλληλα η Toyota υπέγραψε μια πενταετή συμφωνία R&D 

με την GM για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών καυσίμου. Ταυτόχρονα η Ford έχει μια 
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συμφωνία με την DaimlerChrysler και την Ballard Power Systems για την εξέλιξη 

κινητήρων με βάση το υδρογόνο (Adamse & Wolf, 2003). 

 

3.6  Χρησιμοποίηση Συμμαχιών για συμπλήρωση κενών στο 
Χαρτοφυλάκιο Προϊόντων, στη Γεωγραφική Κάλυψη και στις 
Τεχνολογικές/Κατασκευαστικές Ικανότητες 

 
3.6.1. Γεωγραφική κάλυψη 
Το κλειδί για απόκτηση διαφοροποίησης κατά μήκος διαφόρων αγορών σε παγκόσμιο 

επίπεδο είναι η ικανότητα να προσφέρονται τα κατάλληλα προϊόντα στις κατάλληλες 

περιοχές. Αυτό αποδείχτηκε αρκετά δύσκολο για τους Αμερικανούς κατασκευαστές για 

να το καταλάβουν, αφού ιστορικά είχαν να εξυπηρετήσουν μια αρκετά μεγάλη εγχώρια 

αγορά και κατά συνέπεια παρέμεναν αδιάφοροι στις εξωτερικές προτιμήσεις και 

ανάγκες, με τα Ευρωπαϊκά τους τμήματα αρκετά απομονωμένα και ανεξάρτητα από τις 

βορειοαμερικανικές δραστηριότητες. Η εξαγορά ή συμμαχία με εταιρείες οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στις ξένες αγορές, είναι ίσως ένα τρόπος να ξεπεραστεί αυτό το 

εμπόδιο. Η DaimlerChrysler παρά τη δύναμη της στις δυτικές αγορές, έχει μικρή 

παρουσία στις αναπτυσσόμενες αγορές χωρίς τους συνεργάτες της Mitsubishi Motors και 

Hyundai. Το μερίδιο που η DaimlerChrysler κατέχει στην Mitsubishi της επιτρέπει να 

έχει πρόσβαση στην περιοχή Ασίας/Ειρηνικού, την ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά 

παγκοσμίως, σε συνδυασμό με τις προσεκτικά χωροταξικά τοποθετημένες 

κατασκευαστικές μονάδες κατά μήκος της ηπείρου. Την ίδια στιγμή, η Hyundai αποτελεί 

ένα κυρίαρχο παίχτη στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη Κορεατική αγορά (Zachary & 

Priddle, 2002). Στην προσπάθεια της να επιτύχει το στόχο της που είναι να τονώσει τις 

πωλήσεις της στην Ασία, η DaimlerChrysler αναμένεται να αγοράσει μεγαλύτερο μερίδιο 

στο τμήμα φορτηγών της Mitsubishi Motors (Miller & Zaun, 2002). H GM από την 

άλλη, αναγνωρίζοντας ότι τα μοντέλα της δεν προσελκύουν αρκετή προσοχή σε πολλές 

ανατολικές αγορές, ενίσχυσε την στρατηγική της GM για σύναψη συμμαχιών (Priddle, 

2002). Οι GM και Toyota σύντομα θα πουλάνε στην Ιαπωνία οχήματα με τα σήματα της 

Toyota που όμως προέρχονται από το joint venture ΝUMMI των δύο εταιρειών στην 

Καλιφόρνια. Πρόσφατα ή GM επένδυσε περισσότερα χρήματα στο τμήμα φορτηγών της 

Isuzu με αντάλλαγμα μετοχές που της επιτρέπουν έλεγχο του τμήματος των φορτηγών, 
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όπου σχεδιάζει να επεκτείνει την παραγωγή (Yamaguchi, 2002). Παρομοίως μέσω της 

συμμαχίας Renault-Nissan, η Renault που είναι παραδοσιακά ισχυρή στην Ευρώπη αλλά 

χωρίς καθόλου μερίδιο στη Βόρεια Αμερική, μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει τα 

εδραιωμένα κανάλια διανομής της Nissan για να επανεισάγει τα οχήματα της, κάτι το 

οποίο σχεδιάζει να κάνει με τα σήματα της Nissan (Hiraoka, 2001). 

Τα κανάλια διανομής και μάρκετινγκ είναι συχνά δύσκολο να εγκατασταθούν και να 

λειτουργήσουν αποτελεσματικά αν υπάρχει λίγη ή και καθόλου εμπειρία στην περιοχή. 

Οι συμμαχίες που καλύπτουν τα γεωγραφικά κενά όταν συνδυάζονται με κοινή χρήση 

πλατφόρμας, επιτρέπουν στους συμμάχους να εκμεταλλευτούν ο ένας τις πηγές και 

δυνάμεις του άλλου, διευκολύνοντας την είσοδο στις μεταξύ τους αγορές, αποκτώντας 

μαζί ένα μεγαλύτερο μερίδιο από αυτό που θα μπορούσε να αποκτήσει ο καθένας 

μεμονωμένα. Στο Μεξικό, η Nissan κερδίζει όσον αφορά την ικανότητά της να 

χρησιμοποιήσει μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και να αποκτήσει 

χρηματοδότηση από τη Renault, ενώ η Renault επωφελείται με το να επανεισέλθει 

αποτελεσματικά στη Μεξικανική αγορά χρησιμοποιώντας τις παραγωγικές μονάδες της 

Nissan στο Aguascalientes και στο Cuernavaca (Economist Intelligence Unit, April 

2000). Σε μερικές περιπτώσεις ωστόσο, η αστάθεια μερικών αγορών μπορεί να κάνει την 

άμεση επένδυση μη εφαρμόσιμη. Έτσι η συναρμολόγηση με outsourcing σε Κινέζους 

κατασκευαστές μπορεί να είναι μια εναλλακτική προσέγγιση για εδραίωση 

δραστηριοτήτων σε αυτές τις περιοχές (The Economist, April 13, 2002). Η Mazda 

ακολούθησε αυτή την τακτική για το μοντέλο Mazda 6, του οποίου τη συναρμολόγηση 

ανέθεσε στην FAW Car Co. (FCC, θυγατρική της κινέζικης First Auto Works-FAW)  η 

οποία ξεκίνησε την κατασκευή το Μάρτιο του 2003 χρησιμοποιώντας 

προκατασκευασμένα κομμάτια από τη Mazda. Αυτή η προσέγγιση αναμένεται να 

ενδυναμώσει περαιτέρω την παρουσία της Mazda, κάτι το οποίο θα ενισχύσει τις 

πωλήσεις και την αύξηση του μεριδίου αγοράς, ενώ θα παρέχει μια εξαγωγική βάση για 

την περιοχή. Η κίνηση δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε δέσμευση κεφαλαίου με τη μορφή 

ξένων επενδύσεων για εργοστάσια, αλλά δίνει στη Mazda πρόσβαση στα ισχυρά τοπικά 

δίκτυα πωλήσεων της First Auto Works Group, του μεγαλύτερου κατασκευαστή 

αυτοκινήτων της Κίνας. Αν αυτή η κίνηση εξελιχθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε 
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ενδυνάμωση της εταιρείας και των σχέσεων διανομών, χωρίς την ίδια έκθεση κινδύνου 

που θα περιείχε η εγκατάσταση ενός νέου εργοστασίου.  

 

3.6.2. Κατασκευαστική παρουσία και ξένες εξαγωγικές βάσεις 

Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν ορισμένους τύπους επένδυσης σε 

ανερχόμενες αγορές όχι τόσο σαν κινδύνους, όσο σαν αναγκαστικά βήματα προκειμένου 

να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Πράγματι η σύγχρονη τάση είναι να δημιουργούνται 

κατασκευαστικά κέντρα σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές με μικρότερους μισθούς 

έναντι χωρών με υψηλούς μισθούς όπως η Ιαπωνία. Το 2001 τα εργοστάσια που 

βρίσκονται στην Ιαπωνία κατασκεύασαν το 57% των οχημάτων που κατασκευάστηκαν 

στην Ασία. Αλλά το 2003 η παραγωγή των αυτοκινήτων που κατασκευάστηκαν εκτός 

της Ιαπωνίας, ήταν για πρώτη φορά μεγαλύτερη από αυτή που πραγματοποιήθηκε εντός 

της Ιαπωνίας (Automotive News, June 10, 2002). Η Ταϊλάνδη έχει μια ιδιαιτέρως καλή 

θέση ώστε να λειτουργήσει ως κατασκευαστική βάση γιατί, σε αντίθεση με πολλές άλλες 

ασιατικές χώρες που θέλουν να προστατέψουν την τοπική παραγωγή, υπάρχουν λίγοι 

κατασκευαστικοί περιορισμοί προσφέροντας στους ξένους κατασκευαστές ευελιξία όσον 

αφορά τον εφοδιασμό με εξαρτήματα και προμήθειες  (Zachary, 1999). Αποτέλεσμα 

ήταν η αύξηση της παραγωγής κατά 28.2% μέσα σε ένα χρόνο την περίοδο 2001-2002. 

Τι κερδίζεται όσον αφορά την εξοικονόμηση κόστους από την παραγωγή σε μια 

αναπτυσσόμενη αγορά; Σύμφωνα με ένα αναλυτή του PWC υπάρχει ένα κοστολογικό 

όφελος περίπου $1.500 ανά όχημα όσον αφορά τα μικρά οχήματα που κατασκευάζονται 

στην περιοχή της Ασίας/Ειρηνικού συγκρινόμενα με αυτά της βορειοαμερικανικής 

αγοράς (Harrison, 2002). Η εμπειρία στα μικρά οχήματα είναι απαραίτητη προκειμένου 

να γίνει πλήρης εκμετάλλευση τέτοιων ενδεχόμενων εξοικονομήσεων, κάτι το οποίο 

καταδεικνύει την αναγκαιότητα ύπαρξης των κατάλληλων συμμάχων για επιτυχή 

διείσδυση σε αναδυόμενες αγορές. Μέσω της συμμαχίας της με την Isuzu, η GM 

ενδυναμώνει την κατασκευαστική της παρουσία στην Ασία με την μεταφορά παραγωγής 

40.000-50.000 για φορτηγάκια ενός τόνου από την Ιαπωνία στο εργοστάσια της Isuzu 

στην Ταϊλάνδη, προορισμένα για εξαγωγή στις άλλες ασιατικές χώρες (Priddle, 2002). Η 

ιδέα της χρησιμοποίησης αυτών των περιοχών ως εξαγωγικών βάσεων ενισχύεται από 

την τοπική εμπορική συμφωνία της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας 
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(ASEAN) η οποία επιτρέπει τη διακίνηση των προϊόντων μεταξύ των χωρών με 

μειωμένα ποσοστά φορολογίας.  

Αλλά δεν είναι μόνο τα μικρά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στη νοτιοανατολική 

Ασία, καθώς η BMW σχεδιάζει την κατασκευή της σειράς 7 στην Ταϊλάνδη προκειμένου 

να εκμεταλλευτεί την σχεδιαζόμενη από την ASEAN μείωση των δασμών κάτω από 5% 

σε προϊόντα όπως τα αυτοκίνητα (Japanese Transportation Scan, August 5, 2002). 

Εξαιτίας όλης αυτής της δραστηριότητας η Ταϊλάνδη είναι γνωστή ως το «Ντιτρόιτ 

(Detroit) της Ανατολής» με τις Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Ford, Mazda, Honda, GM και 

BMW να κατασκευάζουν οχήματα εκεί (Zachary, 1999). Φυσικά η Ταϊλάνδη δεν είναι το 

μόνο εξαγωγικό κέντρο, με τη Honda να θέλει να αυξήσει την παραγωγή εξαρτημάτων 

αυτοκινήτου στην Κίνα και να τα εξάγει στις υπόλοιπες αγορές. Η Toyota, πάντα 

προσεκτική όσον αφορά την είσοδο σε ξένες αγορές, προχώρησε τελικά στην Κίνα 

συνεργαζόμενη  με την FAW, σε μία κίνηση που θα της προσφέρει σημαντική 

αναγνώριση του ονόματος της στη χώρα (Zdun. & Leggett, 2002). H GM μέσω της 

απόκτησης της Daewoo σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την Daewoo ως εξαγωγική βάση 

στην Ασία. Η απόκτηση μιας τέτοιας εταιρείας με τεχνογνωσία στην κατασκευή μικρών 

αυτοκινήτων επιτρέπει στην GM να αποκτήσει ένα μερίδιο στην αγορά μικρών 

αυτοκινήτων, με το μοντέλο Matiz της Daewoo να γνωρίζει μεγάλη επιτυχία τόσο στην 

εγχώρια αγορά, όσο και στις Ευρωπαϊκές και ανερχόμενες αγορές (Business Korea, 

October 2001). 

 

3.6.3 Χαρτοφυλάκιο προϊόντων 

Έχοντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων, είναι σημαντικό να διατηρηθεί το μερίδιο αγοράς, 

τόσο στις μεμονωμένες αγορές όσο και παγκοσμίως. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει 

στις διάφορες αγορές ένας συνδυασμός προϊόντων που να ανταποκρίνεται στις ευκαιρίες 

ανάπτυξης, κάνοντας έτσι το μικρό αυτοκίνητο ένα ουσιαστικό κομμάτι κάθε 

στρατηγικής που αφορά ανερχόμενη αγορά. Μερικές φορές ωστόσο είναι δύσκολο να 

κατασκευαστεί ένα ανταγωνιστικό προϊόν σε τομείς όπου η εταιρεία δεν έχει πρότερη 

εμπειρία. Οι βορειοαμερικανοί κατασκευαστές έχουν λίγη εμπειρία στην κατασκευή 

μικρών αυτοκινήτων, σε σχέση με τους Ιάπωνες και τους Ευρωπαίους, όπου υπάρχει 

μεγαλύτερη έλλειψη χώρου και ενέργειας σε σχέση με τη Βόρεια Αμερική. Η 
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DaimlerChrysler απέτυχε να προσδώσει στην Chrysler ένα παγκόσμιο μικρό αυτοκίνητο 

το οποίο θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστικό στις ανερχόμενες αγορές όπως η Βραζιλία, 

η Κίνα και η Ινδία, ένα αυτοκίνητο το οποίο θα ήταν οπωσδήποτε μικρότερο και 

φτηνότερο από το Chrysler Neon. Η Mercedes είχε το SMART, αλλά θεωρήθηκε ακριβό 

με βάση τα χαρακτηριστικά του και το μη δοκιμασμένο περιβάλλον.  

Ο Robert Eaton, πρώην CEO της Chrysler, γνώριζε την ανάγκη για ένα μικρό αυτοκίνητο 

για τις ανερχόμενες αγορές και κατανοούσε ότι για να μειωθούν οι χρόνοι και τα κόστη 

εξέλιξης αυτό έπρεπε να γίνει μέσω της συνεργασίας με μια άλλη εταιρεία ή μέσω της 

απόκτησης κάποιας που ήδη είχε πείρα (Hiraoka, 2001). Αυτός ο εξωτερικός ειδικός 

τελικά ήρθε με τη μορφή της Mitsubishi, όταν η DaimlerChrysler αγόρασε το 34% της 

ιαπωνικής εταιρείας το 2000, ποσοστό που αύξησε σε 37.3% το 2002. Η Ford έχει τη 

Mazda να τη βοηθάει στην εξέλιξη των μικρών αυτοκινήτων, αν και εξακολουθεί να 

επιμένει κυρίως στην παραγωγή μεγαλύτερων αυτοκινήτων, κάτι όχι και πολύ 

προσοδοφόρο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι Ιάπωνες κατασκευαστές φαίνεται να είναι 

καλύτερα προσανατολισμένοι όσον αφορά τις ανερχόμενες αγορές. Όταν η GM εισήγαγε 

το GL8, αυτό αποδείχτηκε πολύ μεγάλο και άβολο για τους περισσότερους πυκνό-

συνωστισμένους δρόμους της Κίνας, ενώ η Honda φρόντισε το πρόσφατο μικρό 

φορτηγάκι που διέθετε στην Κίνα να είναι μικρότερο από αυτό που κυκλοφορούσε στην 

Ιαπωνία, δείχνοντας για μια ακόμα φορά τα πλεονεκτήματα της ευέλικτης παραγωγής 

αφού και τα δύο μοντέλα κατασκευαζόντουσαν στο ίδιο εργοστάσιο (Webb, 2002).  

Η ύπαρξη ευρείας γκάμας προϊόντων μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μεγιστοποίηση των 

κερδών στις παραδοσιακές αγορές, χρησιμοποιώντας τις εταιρείες κύρους για την 

κάλυψη των υψηλότερων τμημάτων της αγοράς, επιτρέποντας στα άλλα μοντέλα να 

κάνουν μεγάλες πωλήσεις, τη στιγμή που τα κόστη κρατιούνται χαμηλά και 

αποκομίζονται πλεονεκτήματα κλίμακας, καθώς όλες οι ποικιλίες βασίζονται στις ίδιες 

πλατφόρμες. Μερικές προβλέψεις λένε ότι –με εξαίρεση μερικούς ειδικούς 

κατασκευαστές διθέσιων αυτοκινήτων- οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα σταματήσουν 

να αναπτύσσουν σπορ αυτοκίνητα που δεν θα βασίζονται στην πλατφόρμα κάποιου 

άλλου μοντέλου με σημαντικές πωλήσεις (Adamse & Wolf, 2003). 
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3.6.3. Μαθαίνοντας να γίνεσαι «λιτός»: Πως οι συμμαχίες επηρεάζουν την 

κατασκευαστική εμπειρία/τεχνολογική ικανότητα  

Καθώς οι Αμερικανοί κατασκευαστές προσπαθούν να γίνουν «λιτοί», η μεγαλύτερη πηγή 

έμπνευσής τους και πληροφόρησης έρχεται από τους συνεργάτες τους, Εξαγορές, joint 

ventures και συμμαχίες επιταχύνουν την απορρόφηση κατασκευαστικών τεχνικών όπως 

ο «λιτός» τρόπος κατασκευής, το κύριο παράδειγμα τoυ οποίου ήταν το joint venture 

NUMMI ανάμεσα στην GM και την Toyota (Culpan, 2002). Αν και η GM καθυστέρησε 

να εκμεταλλευτεί τις πληροφορίες που προήλθαν από αυτό το εγχείρημα, ωστόσο 

ξεκίνησε να εφαρμόζει αρκετές από τις τεχνικές που χρησιμοποιούσε η Toyota. 

Παράδειγμα αποτελεί το εργοστάσιο CAMI κοντά στο Windsor Ontario το οποίο 

σχεδιαζόταν να δώσει στη Suzuki μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά της Βορείου 

Αμερικής, ενώ η GM θα λάμβανε γνώση και εμπειρία από τις ιαπωνικές 

κατασκευαστικές μεθόδους παραγωγής μικρών αυτοκινήτων (English, 2002). H GM έχει 

εφαρμόσει παρόμοια σχέδια «λιτής» παραγωγής και σε άλλα εργοστάσια όπως στα 

εργοστάσια για αυτοκίνητα και φορτηγάκια στην Oshawa, όπου η ενεργότερη συμμετοχή 

των εργαζομένων (συμμετοχή σε προτάσεις) ενθαρρύνεται και ανταμείβεται, με 

πρακτικό αποτέλεσμα την εξοικονόμηση μεγάλων ποσών. Άλλωστε και το ίδιο το 

εργοστάσιο έχει υιοθετήσει σημαντικές πρακτικές Ιαπωνικού στυλ, 

συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων «Συνεχής Βελτίωση» καθώς και πίνακες 

αποδοτικότητας αναρτημένους στους τοίχους κοντά στους σταθμούς εργασίας. Το 

κατασκευαστικό κόστος ανά φορτηγό επίσης βελτιώθηκε το 2000-2001 κατά 8% 

κάνοντας το εργοστάσιο το πιο αποδοτικό κέντρο παραγωγής φορτηγών για τη Βόρεια 

Αμερική (Adamse & Wolf, 2003). 

 

3.7 Κοιτώντας μπροστά: Μελλοντικές επιπλοκές ενός παγκόσμιου τομέα 
 
3.7.1. Κατασκευή και ανάθεση κατασκευής για τις αναπτυσσόμενες περιοχές 

Μια τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί είναι η μετακόμιση των κατασκευαστικών 

βάσεων από τις παραδοσιακές οικονομίες στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Τυπικά 

αυτές οι περιοχές έχουν εργατικές δυνάμεις που είναι πιο ευέλικτες όσον αφορά τις 

κατασκευαστικές πρωτοβουλίες, καθώς δεν έχουν ιστορικά οργανωμένα εργατικά 

σωματεία. Μέσω της μεταφοράς κατασκευαστικής εμπειρίας σε αυτές τις περιοχές, σε 
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συνδυασμό με τους χαμηλότερους μισθούς, οι εταιρείες μπορούν να μεταφέρουν τις 

τεχνολογικές τους ικανότητες σε περιοχές χαμηλού κόστους. Το Μεξικό αποτελεί ένα 

καλό παράδειγμα μιας τέτοιας τοποθεσίας. Σύμφωνα με τον Ron Harbour της Harbour 

and Associates, σε αντίθεση με πολλά άλλα εργοστάσια στη Βόρεια Αμερική τα οποία 

έχουν εργατικές δυνάμεις που αντιτίθενται περισσότερο ή λιγότερο ενεργά στην 

εφαρμογή των νέων κατασκευαστικών τεχνικών, τα εργοστάσια στο Μεξικό τις 

εφαρμόζουν με ζήλο, κερδίζοντας ποιότητα, κόστος και βελτιώσεις στην 

παραγωγικότητα χάρη στην ουσιαστική και γρήγορη εφαρμογή τους (Corbett, Winter, & 

Zachary, 2000). 

 

3.7.2. Κριτική της «λιτής» παραγωγής 

Η έκθεση του Harbour το 2001 ανέφερε ότι οι Ιάπωνες κατασκευαστές είχαν ένα 

πλεονέκτημα κόστους $500 έως $700 ανά όχημα έναντι των τριών μεγάλων της Βορείου 

Αμερικής, χάρη στα πιο αποδοτικά τους εργοστάσια. Η έκθεση του 2002 δείχνει ότι το 

τρίο των μεγάλων θα μπορούσε να εξοικονομήσει $350 ανά όχημα αν πετύχαινε το 

ρυθμό ώρες-ανά-όχημα των Ιαπώνων, καταδεικνύοντας τη σημασία της «λιτής» 

παραγωγής για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Από τους Αμερικανούς κατασκευαστές 

η GM εμφανίζεται να είναι στην καλύτερη θέση για να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα 

της «λιτής» παραγωγής, χάρη στο joint venture NUMMI που είχε με την Toyota, και 

χάρη στα μερίδια που κατείχε σε πολλούς μικρούς Ιάπωνες κατασκευαστές. Αν και αυτή 

η μεταφορά ικανοτήτων στις διάφορες κατασκευαστικές μονάδες της εταιρείας 

αποδεικνύεται τρομακτική, η GM έχει εφαρμόσει αυτά που έμαθε. Η αποδοχή και χρήση 

«λιτών» πρακτικών έχει αποδώσει με ποσοτικά κριτήρια αφού το 2002 η GM ήταν για 

πρώτη φορά πιο αποδοτική από τη Ford στο δείκτη ώρες/όχημα. Αποδεικνύεται μάλιστα 

ότι η GM έμαθε από το NUMMI περισσότερα απ’ όσα η Ford Motor έμαθε ποτέ από την 

κατασκευή οχημάτων με τη Mazda Motor Corp. στις Η.Π.Α., και περισσότερα απ’ όσα 

έμαθε η DaimlerChrysler από την 15χρονη κατασκευαστική συμμαχία με την Mitsubishi 

Motors Corp. Η GM προσπαθεί λοιπόν επιθετικά να εφαρμόσει αυτά που έμαθε από τις 

συμμαχίες της με συνεργάτες όπως οι Suzuki, Isuzu και Subaru, εφαρμόζοντας 

πρωτοποριακές κατασκευαστικές πρακτικές στα εργοστάσια της σε όλο τον κόσμο 

(Wilson, 2000). Αντιθέτως η Chrysler δεν μπόρεσε να αφομοιώσει τη νοοτροπία της 
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«λιτής» παραγωγής, η οποία πέρα από την παραγωγικότητα βελτιώνει και την ποιότητα, 

χάρη στον ειδικό σχεδιασμό της γραμμής παραγωγής (Adamse & Wolf, 2003). 

 

3.8 Η ανάγκη για διαφοροποίηση και οι κίνδυνοι της υπερβολικής 

εξάρτησης από μία αγορά ή μια κατηγορία προϊόντος 
Σε ένα τοπικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων ενός κατασκευαστή υπάρχει ασφάλεια στη 

διαφοροποίηση. Όπως και στο χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο, το να έχεις πάρα 

πολλά επενδυμένα σε ένα μόνο προϊόν ή μια μόνο περιοχή, μπορεί να αποδώσει 

θεαματικά κέρδη βραχυπρόθεσμα αν το προϊόν ή η περιοχή πηγαίνουν καλά, αλλά θα 

αυξήσει την αστάθεια στα κέρδη μακροπρόθεσμα. Οι σχέσεις που δημιουργούνται από 

τους κατασκευαστές θα βοηθήσουν να καθοριστεί το προφίλ κινδύνου και το μέγεθος της 

διαφοροποίησης κατά μήκος των προϊόντων και των αγορών που έχουν επιλέξει. Η GM 

είναι ένα καλό παράδειγμα του πως οι στρατηγικές συμμαχίες και οι δεσμοί μπορούν να 

συμπληρώσουν τα κενά που προαναφέρθηκαν σε γεωγραφική κάλυψη, χαρτοφυλάκιο 

προϊόντων και κατασκευαστική ικανότητα, και παρέχουν στην εταιρεία ένα πιο 

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κατά μήκος των αγορών. Όπως δείχνει ο πίνακας 3, η 

δομή των συμμαχιών της GM έχει μικρή επίδραση στην κύρια για αυτήν Αμερικάνικη 

αγορά, αυξάνοντας το κύριο μερίδιο στην αγορά κατά λιγότερο από 3%. Στο μεταξύ, το 

μερίδιο της GM στις αναπτυσσόμενες αγορές όπως η Κίνα, η Ινδία, η Νότια Κορέα και η 

Λατινική Αμερική έχει αυξηθεί σημαντικά, πάνω από 2% στη Λατινική Αμερική και 

31% σε επιλεγμένες Ασιατικές χώρες. Το 1998, συμπεριλαμβάνοντας τους δεσμούς της, 

η GM είχε ένα μερίδιο 34% της αγοράς των 8 ταχύτερα αναπτυσσόμενων χωρών, ενώ 

χωρίς τους δεσμούς της ήλεγχε μόνο το 8% (Winter, 2000). Η Ford από την άλλη είχε 

μικρή παρουσία στις αναδυόμενες αγορές, καθώς δεν είχε καταφέρει να δημιουργήσει 

ένα μικρό «χιλιαράκι» (αυτοκίνητο 1.000 κ.εκ.) για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τις 

GM-Suzuki και DaimlerChrysler-Mitsubishi στις ανερχόμενες αγορές, και παρά την 

αναγνώριση ότι «η Ford γνωρίζει ότι ένα μεγάλο μέρος από τη μακροχρόνια ανάπτυξη 

της θα εξαρτηθεί από μεγαλύτερη επιτυχία στην περιοχή της Ασίας/Ειρηνικού» (Zoia, 

2000). 
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Η δομή της γκάμας των προϊόντων της Ford στις Η.Π.Α. δείχνει τη διαφορετική της 

προσέγγιση όσον αφορά τα προσφερόμενα προϊόντα σε σχέση με τους Ιάπωνες. Ο 

πίνακας 3.1 δείχνει τον αριθμό των μικρών αυτοκινήτων που διατέθηκαν από τη Ford 

στην αγορά των Η.Π.Α., τόσο κατά μοντέλο όσο και κατά μέγεθος πωλήσεων, καθώς και 

τα αντίστοιχα νούμερα για τους Ιάπωνες κατασκευαστές Honda και Toyota. H Ford με 

μόνο το 8.24% των πωλήσεων της στις Η.Π.Α. να αντιπροσωπεύει τις πωλήσεις μικρών 

αυτοκινήτων, σε αντίθεση με το 28.16% της Honda και το 16.5% της Toyota, 

καταδεικνύοντας μια μεγαλύτερη εξάρτηση από τα μεγάλα αυτοκίνητα σε σχέση με τους 

ξένους ανταγωνιστές της. Αξίζει να σημειωθεί επίσης το πόσο αποτελεσματικά έχει 

εξισορροπήσει η Toyota την προσφορά προϊόντων με τις πωλήσεις που αυτά πρέπει να 

επιτύχουν, αντανακλώντας ίσως αποτελεσματικότητα σε όρους της γραμμής προϊόντων 

(Adamse & Wolf, 2003). 

Πηγή: Automotive News 2002 Market Data Book 

Πίνακας 3.1 Ανάλυση της αγοράς μικρών αυτοκινήτων των ΗΠΑ για επιλεγμένους 
κατασκευαστές 

 By Current Model Offerings By Sales Volume (2001)  

Κατασκευαστής Core Core+Affiliates Core Core+Affiliates 

Including 
L. 

Trucks 
Ford 8.3% 8.3% 21% 21.5% 8.24% 

Honda 12.5% 12.5% 37.85% 37.85% 28.161% 
Toyota 23.08% 23.08% 30.1% 30.1% 16.5% 

      

 

3.9 Συμπέρασμα 
 Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε μια συνεχή εξέλιξη, με τις 

κατευθύνσεις των σχέσεων να αντανακλούν τις κυρίαρχες απαιτήσεις της εποχής. 

Σήμερα αυτές οι απαιτήσεις είναι πολυσύνθετες, και συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο 

απαιτήσεις αποτελεσματικότητας προκειμένου να ανταγωνιστεί η εταιρεία με 

κερδοφορία στα παραδοσιακά τμήματα, αλλά επίσης βελτιώσεις ποιότητας. Καθώς η 

ποιότητα είναι πλέον ένα πιο μετρήσιμο κριτήριο, ο βαθμός στον οποίο οι 

κατασκευαστές επιτυγχάνουν τους στόχους τους είναι εύκολα μετρήσιμος και εύκολο να 

παρατηρηθεί. Η δόμηση σχέσεων με προμηθευτές και άλλους ισχυρούς συνεργάτες είναι 
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ζωτικής σημασίας και όταν τα αμοιβαία οφέλη είναι σημαντικά και για τις δύο πλευρές, 

αυτές οι σχέσεις αναμένεται να συνεχίσουν να μεγαλώνουν σε  άλλες πιο σύνθετης 

φύσης και πιο συχνές σε εμφάνιση. Η ανάγκη να κερδηθεί μερίδιο σε αναπτυσσόμενες 

περιοχές με μεγάλες προοπτικές όπως στην Ασία, ενισχύει περαιτέρω αυτή την τάση 

προς αυξανόμενα σύνθετες σχέσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος στην αγορά, 

είτε με joint ventures με τοπικούς κατασκευαστές όπως στην Κίνα και στην Ινδία, είτε με 

κατασκευαστές μικρών αυτοκινήτων προκειμένου να παράσχει απαραίτητη εμπειρία 

πάνω στο προϊόν και περικοπή κόστους (Adamse & Wolf, 2003). 
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Κεφάλαιο 4  Η συμμαχία Volvo-Renault, παράδειγμα της 

σκοτεινής πλευράς των συμμαχιών  

 
4.1 Εισαγωγή 
Η περίπτωση των Volvo-Renault ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές καταρρεύσεις 

συμμαχίας στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η συμμαχία των Volvo και Renault 

πάντρεψε δυο από τις μεγαλύτερες εταιρείες στις χώρες τους, με οικονομική επιδίωξη 

που σχεδόν όλοι οι ειδικοί του κλάδου επευφημούσαν. Τρία χρόνια μετά την ίδρυση της, 

οι σύμμαχοι χώρισαν με μια διαμάχη η οποία οδήγησε τους αναλυτές να αναθεωρήσουν 

το μέλλον των συμμαχιών και της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  

Οι στρατηγικές συμμαχίες έφτασαν σε κορυφαία επίπεδα όσον αφορά το εταιρικό πεδίο 

κατά τα μέσα της δεκαετίας του 90. Κατά την άποψη των Quinn (1992) και Gomes-

Casseres (1994), οι συμμαχίες σηματοδοτούν την άφιξη της «έξυπνης» επιχείρησης, ενός 

αναλυμένου οργανισμού που συγκεντρώνεται γύρω από ένα πυρήνα που συνδυάζει 

γνώσεις και ικανότητες. Το αυξανόμενο ρεύμα συμμαχιών που αναγγέλλονται κάθε 

χρόνο υποδηλώνει μια έξαρση στην επιχειρησιακή επινόηση και πειραματισμό. Τα 

κίνητρα και οι υψηλές προσδοκίες για τις συμμαχίες μπορεί να είναι: 

 να κερδίσουν από την παραγωγική αποδοτικότητα και τα συνεπαγόμενα χαμηλά 

κόστη, 

 να διευκολύνουν την πρόσβαση σε τεχνολογία, αγορές και/ή πελάτες 

 να προωθήσουν την οργανωσιακή μάθηση 

 να επεκτείνουν τις στρατηγικές ικανότητες 

 και να δώσουν μια στρατηγική απάντηση σε ένα πολύ μεγαλύτερο ή πιο 

εύστροφο ανταγωνιστή όπως φαίνεται π.χ. στους Powell (1987) και Lorange & 

Ross (1993).  

Αυτά είναι μερικά από τα σπουδαιότερα κίνητρα που αντιπροσωπεύουν τη λαμπερή 

πλευρά των συμμαχιών. 

Στη μέση αυτής της ευφορίας είναι εντυπωσιακό να παρατηρηθεί ότι το ποσοστό 

επιτυχίας των συμμαχιών είναι μάλλον  χαμηλό, με μερικές εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι 

πάνω από το 60% των συμμαχιών αποτυγχάνουν (Harrigan, 1998, Levine & Byrne, 1986, 
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and Savona, 1992). Μερικά διοικητικά στελέχη αναφέρουν ότι πολλές συμμαχίες 

γίνονται για να προωθήσουν την εταιρική ανάπτυξη και αυτό που πολλοί αποκαλούν μια 

αποτυχημένη συμμαχία είναι στην πραγματικότητα μια πολύ σημαντική απόκτηση 

γνώσης ή εμπειρίας. Άλλοι πιστεύουν ότι οι συμμαχίες είναι σαν τα μελλοντικά 

δικαιώματα αγοράς. 

Η επιτυχία μιας συμμαχίας είναι δύσκολο να μετρηθεί. Οι οργανισμοί συχνά μαθαίνουν 

με διαφορετικούς ρυθμούς, και έτσι ένας εταίρος μπορεί να μαθαίνει πιο γρήγορα από 

τον άλλο. Αυτή είναι η περίπτωση της NUMMI όπου η GM δεν έμαθε τόσο γρήγορα όσο 

η Toyota. Άλλη περίπτωση είναι όταν ο επιδιωκόμενος σκοπός της συμμαχίας δεν 

επιτυγχάνεται αλλά εντούτοις παρατηρείται ότι ο ένας εταίρος αποκομίζει απροσδόκητα 

οφέλη από την λειτουργία αυτής της εν μέρει αποδοτικής συνεργασίας. Τα διοικητικά 

στελέχη που επιθυμούν να αποφύγουν την κατάληξη των αποτυχημένων συμμαχιών 

πρέπει να ξεκινήσουν με το να κατανοήσουν τις αιτίες της αποτυχίας και την πιθανή 

γιατρειά. 

Η συμμαχία των Volvo-Renault είναι ένα ιδανικό παράδειγμα για μελέτη. Καταρχήν 

ήταν μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες συμμαχίες στην Ευρώπη. Οι δυο 

εταιρείες ήταν από τις μεγαλύτερες στις χώρες τους. Ο συνδυασμός των Σουηδικών και 

Γαλλικών συμμάχων έμοιαζε να αποτελεί το μοντέλο για τη μελλοντική Ευρωπαϊκή 

επιχειρησιακή ενοποίηση και μπορούσε να συμβολίσει τις καλύτερες προθέσεις για την 

πανευρωπαϊκή συνεργασία. Η συμμαχία υποσχόταν να αλλάξει το στρατηγικό 

παράδειγμα για την Ευρώπη, δημιουργώντας ένα δυνατό παγκόσμιο ανταγωνιστή από 

την ένωση δυο μικρότερων παραγωγών. Ιδιαίτερα για τη Volvo, η συμμαχία έμοιαζε σαν 

κλειδί για την επιβίωσή της. Οι ειδικοί της αυτοκινητοβιομηχανίας αμφισβητούσαν την 

έως τότε στρατηγική της Volvo να πορεύεται μόνη της. Τα βιομηχανικά κίνητρα για την 

συμμαχία ήταν άψογα: πράγματι, έως σήμερα παραμένουν ασυναγώνιστα. Και τελικά η 

συμμαχία ανάλωσε τις προσπάθειες και τις προσδοκίες των επικεφαλής των δύο 

εταιρειών, οι οποίοι χαρακτηρίζονταν ως «οραματιστές», «χαρισματικοί» και «απόλυτα 

σεβαστοί». Ο απόλυτος θάνατος αυτής της συμμαχίας αναπαριστά με τον καλύτερο 

τρόπο τη σκοτεινότερη πλευρά αυτών των συνδυασμών, περικλείοντας ειδικά θέματα 

στρατηγικής, ηγεσίας, κουλτούρας και ελέγχου (Bruner & Spekman, 1998). 
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4.2 Ιδρύοντας τη συμμαχία 
Το 1990 η Volvo και η Renault συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια στρατηγική 

συμμαχία μέσω ενός πολύπλοκου πλάνου αμοιβαίας κατοχής ιδιοκτησίας, κοινής 

παραγωγής και συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης, με επιβλέποντα συμβούλια. Οι 

σύμμαχοι γνώριζαν καλά ο ένας τον άλλο μέσω μιας εικοσαετούς βιομηχανικής 

συνεργασίας. Το 1971 είχαν εγκαινιάσει μια συμφωνία αμοιβαίας ανταλλαγής κινητήρων 

βενζίνης και κιβωτίων ταχυτήτων. Η Renault επένδυσε σε μετοχές της Volvo (τις οποίες 

πούλησε το 1985 όταν παραλίγο η γαλλική εταιρεία να χρεοκοπήσει). Ο πρόεδρος της 

Volvo, Pehr Gylenhammar, προσέγγισε τον CEO της Renault, Raymond Levy, το 1986 

με μια πρόταση της Volvo για εξαγορά του τμήματος κατασκευής φορτηγών της Renault. 

Η εξαγορά θα εδραίωνε τη θέση της Volvo ως επικεφαλή στην ευρωπαϊκή αγορά 

φορτηγών. Ο Levy αρνήθηκε τότε, αλλά το 1989 ξεκίνησε συζητήσεις με τον 

Gylenhammar για μια πιο ευρεία συμμαχία. Το timing των συζητήσεων ήταν το 

κατάλληλο αφού και οι δύο εταιρείες ήταν υγιείς οικονομικά (Jonsson, 2002). Έως το 

τέλος του 1989 η Renault μπορούσε να επιβεβαιώσει ότι είχε αναρρώσει από την 

καταπόνηση στα μέσα του 1980-1990, και μπορούσε να στηριχτεί στα επιτυχημένα νέα 

της προϊόντα, Clio, Espace και Renault 25, σαν ενδείξεις ενός πολλά υποσχόμενου 

μέλλοντος. Και η Volvo από την άλλη μπορούσε να στηριχτεί στα παλαιότερα χρόνια 

μεγάλης ευημερίας, που οφειλόταν κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων στην Βόρεια 

Αμερική. 

Η στρατηγική συμμαχία που ιδρύθηκε το 1990 υποκινήθηκε από δύο πρωταρχικούς 

λόγους. Καταρχήν ήταν η επιθυμία να εξευρεθούν ευμεγέθεις ενδεχόμενες συνεργασίες 

σε κοινή ανάπτυξη προϊόντων, εξαγορές, ποιότητα και κατασκευή προϊόντων. Οι Volvo 

και Renault υπολόγιζαν ότι τα άνευ εκπτώσεων οφέλη από τις οικονομίες κλίμακας που 

θα δημιουργούνταν από την συμμαχία θα έφταναν τα 14 δις σουηδικές κορώνες για την 

περίοδο 1991-2000. Το δεύτερο ήταν να συνδυάσουν συμπληρωματικές εταιρείες με 

σκοπό να δημιουργήσουν μια εταιρεία επαρκούς μεγέθους, εύρους και δύναμης ώστε να 

μπορεί να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά στην παγκόσμια βιομηχανία. Όπως δείχνει το 

σχήμα 4.1 μια ένωση της Volvo και της Renault αποτελούσε τμήμα μιας πιο 

μακροχρόνιας διαδικασίας εδραίωσης στην αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης. Τελικά 

η συνένωση των ικανοτήτων των δύο εταιρειών μπορεί να οδηγήσει σε άλλα, λιγότερο  
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Σχήμα 4.1 Αλλαγή στην ανταγωνιστική δομή του κλάδου 

 

 
Πηγή: Bruner & Spekman, 1998 
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Πίνακας 4.1 Στοιχεία διαφοροποίησης και συμπληρωματικότητας ανάμεσα στις Volvo 

και Renault 

  Volvo Renault       

Χώρα 
προέλευσης/περιοχή 

Σουηδική, Σκανδιναβική, 
Αγγλοσαξονική 

Γαλλική, Λατινική, 
Ηπειρωτική 
Ευρωπαϊκή   

Γλώσσα 
Σουηδικά, (τα Αγγλικά 
κυρίαρχη δεύτερη γλώσσα) Γαλλικά    

Ιδιοκτησία Ιδιοκτησία από επενδυτές 
Κρατικής 
Ιδιοκτησίας    

Μικρός εξειδικευμένος 
κατασκευαστής στα 
επιβατικά. Κυρίαρχος στα 
φορτηγά 

Μεγάλος, ευρείας γκάμας 
προϊόντων παίκτης. Αδύναμος 
στα μεγάλα φορτηγά 

Μέγεθος/τοποθέτηση 
προϊόντων 
Κύριες αξίες και 
ικανότητες 

Στυλ, κόστος 
μάνατζμεντ Ασφάλεια, μηχανολογικά    
Συγκεντρωτική, 
τυπική ροή 
πληροφοριών 

Αποκεντρωμένη, εύκολη 
ροή πληροφοριών Δομή μάνατζμεντ   

 

Προσανατολισμός 
στην αγορά 

Σκανδιναβία, Βόρεια 
Αμερική, Ασία 

Ηπειρωτική 
Ευρώπη       

Πηγή: Bruner & Spekman, 1998 

 

αντιληπτά οφέλη. Οι δύο εταιρείες είχαν συμπληρωματικά χαρακτηριστικά όσον αφορά 

τη θέση τους στην αγορά, τις γεωγραφικές περιοχές, και τις κύριες ικανότητες τους όπως 

φαίνεται στον πίνακα 4.1.  Ωστόσο αυτός ο πίνακας δείχνει επίσης τη μεγάλη πρόκληση 

που αντιμετώπιζαν οι δύο σύμμαχοι: τη γεφύρωση του πολιτισμικού χάσματος μεταξύ 

των δύο εταιρειών (Bruner & Spekman, 1998). 

Παράγοντες κλειδιά της συμμαχίας σύμφωνα με τους Bruner και Spekman (1998) ήταν: 

Ουσιαστική κατοχή ιδιοκτησίας από κάθε εταιρεία στην άλλη (substantial cross-share 

holdings) και ένας βαρύς όρος (poison pill) προκειμένου να αποθαρρύνει κάθε 

προσπάθεια διάλυσης της συμμαχίας. Οι Renault και Volvo θα διατηρούσαν μερίδια ο 

καθένας στην εταιρεία του άλλου, επιτρέποντας έτσι στους CEOs τους να 
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παρευρίσκονται στα συμβούλια και των δύο εταιρειών. Αυτού του είδους οι συμμαχίες 

αμοιβαίας ιδιοκτησίας μετοχών είναι ένα αρκετά σύνηθες φαινόμενο στην Ηπειρωτική 

Ευρώπη, αν και δεν είναι συνηθισμένες στη Βόρεια Αμερική,. Αυτού του είδους η 

αμοιβαία κατοχή ήταν έκφραση της στρατηγικής πρόθεσης των δύο εταιρειών να 

αναμειχθούν σημαντικά η μία στην άλλη. Σε ένα επίπεδο, κάποιος θα μπορούσε να δει 

αυτή την αμοιβαία κατοχή ιδιοκτησίας του άλλου σαν μια «ανταλλαγή ομήρων» για να 

σηματοδοτήσει την από κοινού και αμοιβαία δέσμευση των δύο εταίρων για τη 

μελλοντική επιτυχία του επιχειρηματικού τους εγχειρήματος. Μέσω αυτής της από 

κοινού ιδιοκτησίας, η δυνατότητα να απεμπλακούν οι δυο εταιρείες έγινε αρκετά 

πολύπλοκη. Με αυτό ως δεδομένο, θα περίμενε κανείς ότι οι δύο εταιρείες θα έπρεπε να 

εργαστούν διπλά για να στηρίξουν τη συμμαχία. Ο όρος που είχε τοποθετηθεί για να 

αποθαρρύνει την μονομερή διάλυση της συμμαχίας είχε πολύπλοκες ρήτρες και υλικό 

αντίκτυπο, προσδιορίζοντας σημαντικά κόστη για τον εταίρο που θα ήθελε να τερματίσει 

την συμμαχία. Τρία χρόνια μετά, η Volvo πλήρωσε στη Renault 5.2 δις Σουηδικές 

Κορώνες (Swedish Kronor, SK) σύμφωνα με τον προαναφερθέντα όρο. Οι πλευρές της 

ιδιοκτησίας και διοίκησης της συμμαχίας δημιούργησαν μια πορεία εξάρτησης η οποία 

θα περιόριζε τις διαθέσιμες αντιδράσεις για απρόσμενα προβλήματα. 

Ισότητα (equality). Αυτό ήταν εμφανές από την ίση συμμετοχή στις αμοιβαίως 

λειτουργούσες επιτροπές, τη δημιουργία δύο αρχηγείων για τη συμμαχία (Παρίσι και 

Γκέτεμποργκ) και από την επιλογή των αγγλικών ως επίσημης γλώσσας της συμμαχίας, 

δηλαδή επιλογή μιας γλώσσας που δεν ήταν μητρική για καμία από τις δύο εταιρείες. 

Αυτή η ισότητα ήταν αξιοσημείωτη αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η Renault είχε 

αρκετά μεγαλύτερες πωλήσεις από τη Volvo στα επιβατικά αυτοκίνητα, ενώ ήταν λίγο 

χαμηλότερα από τους Σουηδούς όσον αφορά τα φορτηγά. Είναι σημαντικό να σημειωθεί 

ότι στη συμμαχία το μέγεθος μέτρησε λίγο, και έτσι και οι δύο διατήρησαν ισοδυναμία 

όσον αφορά το μάνατζμεντ της συμμαχίας. 

Αντιληπτικότητα (comprehensiveness). Το μάνατζμεντ της συμμαχίας περιείχε μια 

δομή 21 επιτροπών. Προκειμένου να επιτευχθούν οι αναμενόμενες συνεργασίες από τη 

συμμαχία, θα απαιτούνταν η εμπλοκή κάθε οργανισμού, πολλά στρώματα χαμηλά. 

Τέτοιες πολύπλοκες δομές συνεισφέρουν στην αύξηση στα κόστη αλλαγών και μπορούν 

να οδηγήσουν σε αύξηση της αίσθησης κοινής δέσμευσης. Δεν φαίνεται να υπήρχε 
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κάποια άλλη εναλλακτική λύση: σε αντίθεση με μια εξαγορά της Volvo από τη Renault, 

τώρα η μεγαλύτερη εταιρεία δεν θα μπορούσε απλά να τοποθετήσει μεσαία στελέχη στη 

Volvo και να τους αναθέσει την αναμόρφωση της εταιρείας. Η Volvo και η Renault 

έπρεπε από κοινού να απασχοληθούν για να πραγματοποιήσουν τις συνεργίες. Αυτό το 

δέσιμο απαιτούσε στενό συντονισμό καθώς επίσης και ένα κοινό όραμα για το μέλλον. 

Αυτές οι επιτροπές αντιμετωπίζονταν ως το όχημα μέσω του οποίου ο συντονισμός και η 

συνεργασία μπορούσαν να δυναμώσουν. 

Ακεραιότητα εταιρείας, λειτουργική εστίαση (Brand integrity, operational focus). Η 

συμμαχία δεν θα εμπεριείχε συνδυασμό των εμπορικών σημάτων-εμπορικής επωνυμίας 

των δύο εταιρειών καθώς και του δικτύου πωλητών τους. Κατά κάποιο τρόπο ήταν 

κυρίως το δημιούργημα της λειτουργικής πλευράς των δύο εταιρειών: εξαγορές, 

κατασκευή και ανάπτυξη εξαρτημάτων. Και οι δύο εταιρείες θα κέρδιζαν από τις 

κινούμενες αντίθετα συνέργιες της συμμαχίας, αλλά θα ήταν ελεύθερες να 

ακολουθήσουν τις δικές τους επιλογές ξεχωριστά. Ο πίνακας 4.1 δείχνει την 

συμπληρωματική φύση των προϊόντων και των αγορών των δύο εταίρων, 

ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα σύγκρουσης. 

Το Φεβρουάριο του 1991 ο Gyllenhammar επιβεβαίωσε ότι ο στόχος της συμμαχίας ήταν 

η συνεργασία και όχι η ιδιοκτησία. Έλεγε ότι η ιεραρχική δομή θα είναι απαρχαιωμένη 

στο μέλλον, καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες υιοθετούν την συνεργατική 

(cooperative) δομή η οποία απεικονίζεται από αυτή τη συμμαχία. Η συμμαχία 

χρησιμοποιεί ένα λιγότερο δομημένο σύνολο δεσμών ανάμεσα στις δύο εταιρείες, σε ένα 

αριθμό διαφορετικών επιπέδων και κατά μήκος ενός αριθμού διαφορετικών λειτουργιών. 

Το μάνατζμεντ πίστευε ότι αυτή η ευκαμψία  απαιτούνταν προκειμένου να εγγυηθεί 

αμοιβαία ανάπτυξη και υψηλότερη συνεργασία. Ωστόσο αυτή η ευκαμψία υπέφερε από 

την πολύπλοκη δομή των επιτροπών και η συνεργασία μεταξύ των  ίσων καθυστερούσε 

τη λήψη αποφάσεων και συνεισέφερε σε μια αυξανόμενη αίσθηση απογοήτευσης στο 

λειτουργικό επίπεδο. 

 

4.3 Η Υγεία της Συμμαχίας, 1991-1993 
Οι απόψεις των κορυφαίων τότε στελεχών των δύο εταιρειών φανέρωναν μια 

αξιοσημείωτη διάσταση στις αντιλήψεις σχετικά με την επιτυχία της συμμαχίας. Οι 
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επικεφαλείς των Volvo και Renault σημείωναν ότι η συμμαχία ήταν υγιής και 

επιτυχημένη. Το 1993 o Gyllenhammar έλεγε: « Όταν δημιουργήθηκε η συμμαχία, 

υπήρχαν πολλοί παρατηρητές που πίστευαν ότι ήταν πολύπλοκο και δύσκολο να 

λειτουργήσει καλά η συμμαχία, και αναρωτιόντουσαν πως μπορούσε να λειτουργήσει με 

μια δομή επιτροπών μεταξύ δύο μεγάλων κατασκευαστών. Μπορούμε με ασφάλεια να 

πούμε σήμερα ότι η συμμαχία ήταν επιτυχής. Εξελίχτηκε πολύ καλύτερα απ’ ότι 

πίστευαν οι σκεπτικιστές, και καλύτερα απ’ ότι εμείς ελπίζαμε» (Bruner & Spekman, 

1998). 

Έως το 1993 η ανταλλαγή εξαρτημάτων είχε λειτουργήσει πολύ καλά. Ωστόσο αυτή η 

ανταλλαγή είχε μια μακρά ιστορία επιτυχίας (Jonsson, 2002). Οι εξαγορές είχαν αρχίσει 

να πραγματοποιούν οικονομίες κλίμακας, ωστόσο θα απαιτούνταν περισσότερος χρόνος 

για να μπορέσει να υπάρξει πλήρης εκμετάλλευση. Εντούτοις αυτές οι οικονομίες δεν 

ποσοτικοποιήθηκαν ποτέ πλήρως και το ποσό των οικονομικών οφελών έμεινε μάλλον 

ομιχλώδες. Οι προσπάθειες αναφορικά με την ποιότητα είχαν κάνει κάποια πρόοδο. Οι 

δύο εταιρείες είχαν να παρουσιάσουν επιτυχίες όπως την ανάπτυξη μιας νέας οικογένειας 

πισωκίνητων βάσεων, καθώς και ενός joint venture για κατασκευή λεωφορείων στη 

Γαλλία. Η διαφορά στη γλώσσα ήταν ακόμα μια έγνοια, αν και οι Γάλλοι είχαν κάνει 

μεγάλα βήματα όσον αφορά τη γνώση των αγγλικών. Ωστόσο μερικοί δημοσιογράφοι 

ανέφεραν ότι οι Γάλλοι μηχανικοί επέστρεφαν στη χρήση των γαλλικών σε περιπτώσεις 

διχογνωμίας, κάνοντας έτσι τους Σουηδούς να νιώθουν αποκλεισμένοι από τη συζήτηση. 

Πολλοί παρατηρητές πίστευαν ότι έως το 1993 η συμμαχία είχε αποκομίσει τα εύκολα 

οφέλη, και ότι οι πιο μεγάλες προκλήσεις ερχόντουσαν. Διοικητικά στελέχη της Volvo 

εξέφραζαν τη δυσφορία τους για τη συμμαχία. Υπάρχουν δύο σχέδια (projects) που 

αποτελούν παραδείγματα αυτών των προκλήσεων: 

Το P4 Project: Η προσπάθεια ανάπτυξης μιας νέας πλατφόρμας για υψηλού κύρους 

αυτοκίνητα απασχολούσε 200-300 εργάτες. Για τους Γάλλους και τους Σουηδούς, ο 

σχεδιασμός μιας ναυαρχίδας απαιτούσε τις υψηλότερες ικανότητες και την μεγαλύτερη 

προσοχή. Οι Γάλλοι ήταν περήφανοι για τις ικανότητες σχεδιασμού και περιορισμού 

κόστους οι οποίες ήταν εμφανείς στα επιτυχημένα μοντέλα που είχαν παρουσιάσει τα 

τελευταία χρόνια. Οι Σουηδοί ήταν ιδιαιτέρως περήφανοι για τις μηχανολογικές τους 

ικανότητες και για την ασφάλεια των μοντέλων τους. Το τελευταίο τότε μοντέλο της 
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Volvo, το 850, απαίτησε οχτώ χρόνια εξέλιξης και είχε κοστίσει SEK 7 δις. Η Renault 

ανησυχούσε αφού πίστευε ότι τα μηχανολογικά οφέλη στα μοντέλα της Volvo 

ερχόντουσαν με μεγάλο κόστος (Jonsson, 2002). Φυσικά οι καθυστερήσεις και οι 

υπερβάσεις του αρχικού κοστολογίου ήταν πολύ παραπάνω από τους Ιάπωνες 

κατασκευαστές, οι οποίοι ήταν κορυφαίοι στον συγκεκριμένο τομέα. Τα μοντέλα που θα 

στηριζόντουσαν στην πλατφόρμα Ρ4 θα λανσαριζόντουσαν το 1997. Οι Γάλλοι 

πρότειναν να είναι η πλατφόρμα Ρ4 για προσθιοκίνητα μοντέλα, ενώ οι Σουηδοί 

επέμεναν να είναι για πισωκίνητα όπως τα Mercedes-Benz και τα BMW. Η 

προσθιοκίνηση θα δημιουργούσε και άλλα προβλήματα στη Volvo αφού ο εξακύλινδρος 

κινητήρας που κατασκευαζόταν για να τοποθετηθεί στο μοντέλο, και πληρούσε όλες τις 

Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές απαιτήσεις εκπομπής καυσαερίων, δεν χωρούσε να 

τοποθετηθεί εγκάρσια. Ο V6 κινητήρας της Renault θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

όσον αφορά το θέμα του μεγέθους, αλλά δυστυχώς δεν ικανοποιούσε τα κριτήρια 

εκπομπών ρύπων της Αμερικής, όπου η Volvo είχε ισχυρότατη παρουσία. Μια λύση θα 

ήταν να αγοραστεί ο V6 από τη Mitsubishi με την οποία η Volvo είχε ήδη ένα joint 

venture, ωστόσο οι Γάλλοι δεν συμφωνούσαν με αυτό. Τελικά τα crash-test απέδειξαν 

ότι η πλατφόρμα ήταν πολύ ελαφριά και ήταν επικίνδυνη για τους επιβάτες. Οι έντονα 

ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ασφάλειας Σουηδοί επέμεναν στην ενδυνάμωση της 

πλατφόρμας (π.χ. με αύξηση βάρους), ενώ οι μηχανικοί της Renault ενδιαφερόντουσαν 

κυρίως για το κόστος, το βάρος, και το χρόνο εξέλιξης (Bruner & Spekman, 1998). 

Η παραγωγή φορτηγών: Ερωτήσεις σχετικά με την παραγωγή φορτηγών καταδείκνυαν 

την ανάγκη για λήψη δύσκολων αποφάσεων προκειμένου να φέρουν αποτέλεσμα οι 

προσπάθειες των δύο εταιρειών. Οι αγοραστές φορτηγών ήταν αρκετά πιο 

συνειδητοποιημένοι από αυτούς των επιβατικών αυτοκινήτων, και θεωρούσαν τις 

μηχανές της Volvo ως ανώτερες από αυτές της Renault. Εφόσον η τιμή των φορτηγών 

της Volvo ήταν μεγαλύτερη από αυτή των αντίστοιχων της Renault, θα ήταν δυνατόν να 

αποκτηθεί μια μηχανή Volvo, αγοράζοντας ένα Renault με λιγότερα χρήματα. Η 

πρόταση της Volvo ήταν να αναλάβει η ίδια την ευθύνη για την παραγωγή βαρέων 

φορτηγών –κατηγορία στην οποία η Volvo κατείχε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως- και να 

αφήσει στην Renault την παραγωγή μεσαίων και μικρών φορτηγών, τομείς στους 

οποίους πήγαινε καλά. Η Renault αντέδρασε αφού δήλωνε πως είχε πολύ ισχυρή θέση 
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στην αγορά της Γαλλίας στα βαρέα φορτηγά. Οι παρατηρητές αισθάνθηκαν ότι το τμήμα 

φορτηγών της Renault φοβήθηκε μήπως το καταβροχθίσει η Volvo, και η Volvo 

φοβήθηκε μήπως χαθεί ή διαβρωθεί η εταιρική της ταυτότητα. Ένας από τους 

κορυφαίους οικονομικούς δημοσιογράφους στη Σουηδία, ο Sven-Ivan Sundqvist είπε ότι 

η υποψία ανάμεσα στους Σουηδούς ήταν ότι οι Γάλλοι μάχονταν γιατί επιθυμούσαν να 

αποκτήσουν περισσότερη δύναμη. Ο Michel de Virville, αντιπρόεδρος της Renault έλεγε 

ότι «Για να λειτουργήσει μια συμμαχία μέσω δομής επιτροπών χρειάζεται χρόνος, και ο 

χρόνος όπως όλοι ξέρουν είναι χρήμα» (Bruner & Spekman, 1998). 

Με καταμερισμό του ελέγχου της συμμαχίας στο 50:50, και οι δύο πλευρές μπορούσαν 

να ασκήσουν βέτο στη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον υπήρχε ανησυχία ότι αυτή η 

ισομερής κατανομή δύναμης θα δημιουργούσε κωλυσιεργία και θα σπαταλούνταν χρόνος 

προκειμένου οι εταίροι να έρθουν σε συμφωνία πάνω σε βασικά επιχειρησιακά θέματα 

(Jonsson, 2002). Πολλές από αυτές τις αποφάσεις ήταν πολύ ευαίσθητες. Όσον αφορά τη 

βιομηχανική πλευρά, μπορεί να αφορούσαν την κατανομή της παραγωγής και των 

θέσεων εργασίας μεταξύ Σουηδίας και Γαλλίας. Η Renault, ως μια επιχείρηση η οποία 

ανήκε στο κράτος, είχε μεγάλη ευαισθησία όσον αφορά την απώλεια θέσεων εργασίας. 

Στο τομέα ανάπτυξης νέων μοντέλων, οι δύο εταιρείες ήταν προστατευτικές όσον αφορά 

την ιδιαίτερή τους εταιρική ταυτότητα. Αλλά η πραγματική εξοικονόμηση κόστους θα 

προερχόταν από την αμοιβαία εξάλειψη των πλεονασμών και την πλήρη αντικατάσταση 

των προϊόντων. Θα ήταν δύσκολο να γίνουν μεγάλες εξοικονομήσεις με τα παλιά 

προϊόντα στο σύστημα. Συμβιβασμοί στο σχεδιασμό τείνουν να εξαλείψουν τα οφέλη 

εξοικονόμησης.  Χωρίς έναν κυρίαρχο εταίρο, θεωρούνταν ότι οι συμβιβασμοί θα 

οδηγούσαν σε λιγότερο ευνοϊκές αποφάσεις και σε ενδεχόμενη απώλεια ευκινησίας. 

Αντίθετα με αυτή την άποψη, ο Corningn, ένας αναγνωρισμένος ειδικός στις συμμαχίες, 

αντιμετώπιζε τον από κοινού ίσο έλεγχο ως κάτι το θετικό αφού αναγκάζει τους εταίρους 

να εργαστούν σκληρότερα για να επιτύχουν τα αμοιβαία οφέλη. Ο Corning εμφανίζεται 

να ασχολείται λιγότερο με θέματα δύναμης και ελέγχου, και επικεντρώνει κυρίως στην 

καλλιέργεια δέσμευσης και εμπιστοσύνης. Η ίση δέσμευση μειώνει την πιθανότητα να 

λειτουργήσει κάποτε ο ένας εταίρος για το δικό του όφελος, εις βάρος του άλλου. 

Ο Gyllenhammar και ο Louis Schweitzer (CEO της Renault στις αρχές του 1992) 

πίστευαν ότι τα δύο πρώτα χρόνια της συμμαχίας είχαν αποδείξει την ορθότητα της, 
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αλλά περίμεναν με ανυπομονησία την περαιτέρω συνεργασία και ενοποίηση των 

εργασιών τους. Αυτός και ο Gyllenhammar έβλεπαν την συγχώνευση σαν μια προφανή 

λύση. Μια άλλη έρευνα (Chesbrough & Teece, 1996, Deeds & Hill, 1996) αναφέρει ότι 

όταν κάποιος ενδιαφέρεται γα την ταχύτητα και τον έλεγχο, μια συμμαχία ίσως να μην 

είναι ο πιο αποδοτικός επιχειρησιακός μηχανισμός, και ίσως η συγχώνευση να αποδειχτεί 

πιο αποτελεσματική. 

 

4.4 Μετατρέποντας τη συμμαχία σε πλήρη συγχώνευση 
Οι Gyllenhammar και Schweitzer ισχυριζόντουσαν ότι η συγχώνευση ήταν πάντοτε η 

απόλυτη επιδίωξη της στρατηγικής συμμαχίας που δημιουργήθηκε μεταξύ της Renault 

και της Volvo. Άλλοι διαφωνούν πάνω σε αυτό, αφού πολλά μεσαία στελέχη 

αιφνιδιάστηκαν από την είδηση ότι η συμμαχία ήταν το πρώτο βήμα προς μια 

συγχώνευση. Η επικείμενη ιδιωτικοποίηση της Renault στο τέλος του 1994 και η 

αναμενόμενη μεταβολή της αξίας της μετοχής της θα επηρέαζε και την συγχώνευση 

εφόσον πάνω στην τιμή της μετοχής θα στηριζόταν ο λόγος ανταλλαγής μετοχών. Οι δύο 

CEOs πίστευαν ότι ή θα γινόταν τότε, ή ποτέ. Αν περίμεναν να ολοκληρωθεί η 

ιδιωτικοποίηση ίσως να χανόταν η ευκαιρία. Αν και η συγχώνευση έμοιαζε η 

ενδεικνυόμενη λύση, η επιμονή του μάνατζμεντ με το χρόνο και η ανάγκη να κινηθούν 

ταχύτατα εμφάνισε ένα αριθμό απρόβλεπτων προβλημάτων. Παρ’ όλα αυτά, σοβαρές 

συζητήσεις για συγχώνευση ανάμεσα στη Volvo και στη Renault ξεκίνησαν τον Απρίλιο 

του 1993. 

Ωστόσο τον Αύγουστο δημοσιεύτηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα των δύο εταιρειών 

τα οποία δημιούργησαν έκπληξη. Η Volvo επέστρεψε στην κερδοφορία, ενώ η Renault 

εμφάνισε πτώση 87% στα κέρδη προ φόρων σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Καθώς 

λοιπόν η οικονομική μοίρα των δύο εταιρειών αντιστράφηκε, το ερώτημα για 

ιδιωτικοποίηση προβλημάτιζε ακόμα περισσότερο τους μετόχους της Volvo αφού 

ανησυχούσαν για την αγοραία αξία των μετοχών της Renault.  

Το Σεπτέμβριο του 1993 οι επικεφαλείς των Volvo και Renault ανακοίνωσαν τους όρους 

με βάση τους οποίους θα συγχωνευόντουσαν τα κατασκευαστικά τμήματα επιβατικών 

και φορτηγών οχημάτων των δύο εταιρειών. Ο Schweitzer έλεγε: «Για να επιτευχθούν 

οικονομίες κλίμακας χρειάζονται ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Αυτό είναι πιο 
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εύκολο να επιτευχθεί μέσω ενός ενιαίου μάνατζμεντ, παρά μέσω δύο εταίρων που 

βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία». Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ούτε ο Schweitzer, 

αλλά ούτε ο Gyllenhammar γνώριζαν τα συμπτώματα σοβαρής ασθένειας που είχαν 

εμφανιστεί στα λειτουργικά επίπεδα της συμμαχίας. 

Ο Gyllenhammar συγκάλεσε ειδικό συμβούλιο των μετόχων για τις 6 Νοεμβρίου 1993, 

προκειμένου να αποκτήσει την έγκριση τους. Ήταν σίγουρος ότι η έγκριση θα 

αποκτούνταν, αν και τυφλωμένος από το όραμα του για το μέλλον δυστυχώς 

υποεκτίμησε την αντίδραση η οποία χαρακτήριζε μερικούς σημαντικούς μετόχους. Η 

προτεινόμενη συγχώνευση θα δημιουργούσε την Renault-Volvo RVA η οποία θα ανήκε 

κατά 65% στη Γαλλική κυβέρνηση και κατά 35% στην AB Volvo (Jonsson, 2002). Με 

βάση τις πωλήσεις του 1992 για τον όμιλο, η νέα εταιρεία θα τοποθετούνταν στην έκτη 

θέση στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Η εταιρεία θα είχε 200.000 εργαζομένους 

και θα είχε το αρχηγείο της στη Boulogne-Billancourt, ένα προάστιο του Παρισιού που 

ήταν η τοποθεσία και των αρχηγείων της Renault.  

Η Renault-Volvo RVA θα διευθύνονταν από ένα Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα 

ελεγχόταν από ένα Εποπτικό (supervisory) Συμβούλιο. Το τελευταίο θα είχε διευρυμένες 

δυνάμεις και θα καλούνταν να λάβει αποφάσεις πάνω σε κύρια οικονομικά ζητήματα, 

ενώ επικεφαλής του θα τοποθετούνταν ο Gyllenhammar. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα 

ήταν υπεύθυνο για την λειτουργία της Renault-Volvo RVA, ενώ η Γαλλική κυβέρνηση 

θα διόριζε τον Schweitzer για επικεφαλή του Συμβουλίου και CEO της RVA.  

Οι Gyllenhammar και Schweitzer σημείωναν τρεις λόγους για την πραγματοποίηση της 

συγχώνευσης. Ο πρώτος ήταν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η συνδυασμένη εταιρεία 

θα τοποθετούνταν δεύτερη στην παγκόσμια παραγωγή φορτηγών μετά την Daimler-Benz 

και έκτη στην παραγωγή επιβατικών οχημάτων. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι οι CEOs 

επιθυμούσαν να εκμεταλλευτούν την λειτουργική αποδοτικότητα όσον αφορά τις 

προμήθειες, την έρευνα και ανάπτυξη, και στην παραγωγή. Η Volvo ανέφερε ότι αυτή η 

συγχώνευση θα δημιουργούσε ένα επιπλέον όφελος SEK 16.4δις μεταξύ του 1994 και 

του 2000. Ωστόσο δεν ήταν εμφανές ότι αυτά τα δύο οφέλη δεν θα ήταν δυνατόν να 

αποκομιστούν στο πλαίσιο της συμμαχίας, αφού άλλωστε ήταν από τα επιχειρήματα για 

την ίδρυση της συμμαχίας το 1991. Ο τρίτος λόγος είναι ότι οι Gyllenhammar και 

Schweitzer ήθελαν να αποκτήσουν ουσιαστική οικονομική δύναμη ώστε να μπορούν να 
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αντεπεξέλθουν στις μελλοντικές ανάγκες σε κεφάλαιο που στην περίπτωση της Volvo 

κυμαινόντουσαν μεταξύ SEK 5 και 8δις. Το τμήμα φορτηγών της Renault θα απαιτούσε 

κεφάλαιο επίσης. O Soren Gyll, πρόεδρος και CEO της Volvo έγραψε: «Χωρίς τη 

συγχώνευση με τη Renault, η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της Volvo μακροπρόθεσμα 

θα απαιτούσε μεγάλη εξασφάλιση κεφαλαίων. Σε συνεργασία όμως με τη Renault, 

δημιουργούνταν μία μεγάλη, με κύρος και οικονομικά δυνατή επιχείρηση, η οποία θα 

αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο της νέας Volvo» (Bruner & Spekman, 1998). 

Η υποστήριξη στη Σουηδία για την προτεινόμενη συγχώνευση εξατμίστηκε μεταξύ 

Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 1993, και αποτυπώθηκε με πτώση της μετοχής της Volvo 

κατά 22% (Bruner, 1999). Η πρόταση άγγιξε ένα εθνικιστικό νεύρο, την περίοδο που 

εμφανίστηκε ένας δισταγμός για την είσοδο της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

Volvo θεωρούνταν για τους Σουηδούς σε μεγάλο βαθμό εθνικό σύμβολο, και επηρέασε 

τη στάση τους απέναντι στην Ευρώπη, κάτι που δεν είχε συμβεί π.χ. στην απόκτηση του 

50% της Saab από τη GM.  

Επιπλέον, μερικοί αναλυτές πίστευαν ότι η αντίθεση των ΜΜΕ έκρυβε εχθρότητα για 

τον Gyllenhammar, ο οποίος θεωρούνταν επιδεικτική προσωπικότητα και έκανε 

σύνθετες προτάσεις για συγχώνευση που ήταν πολιτικά –αλλά όχι πάντα οικονομικά- 

ορθές. Επιπλέον η επενδυτική κοινότητα είχε αμφιβολίες για τον έλεγχο από τη Γαλλική 

Κυβέρνηση, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε αισιοδοξία ότι η Volvo μπορούσε να επιβιώσει 

μόνη της (Jonsson, 2002).. 

Άλλοι μέτοχοι στη Volvo αντιδρούσαν επίσης, και μια επιτροπή πέντε χιλιάδων από 

αυτούς δήλωσε ότι θα καταψήφιζαν την πρόταση συγχώνευσης. Επίσης 900 μηχανικοί 

που δούλευαν στην εταιρεία, ζητούσαν την αναβολή της συγχώνευσης και αυτή τους η 

αντίθεση ήταν σημαντική για δύο λόγους. Καταρχήν το παραδοσιακό και δυνατό (εν 

δυνάμει) συμβόλαιο μεταξύ μάνατζμεντ και εργαζομένων στη Σουηδική επιχειρησιακή 

κοινωνία έδινε στους εργάτες σημαντική δύναμη. Επιπρόσθετα, η αντίδραση των 

εργαζομένων έδινε βάση στης φήμες ότι η πορεία της συμμαχίας ανάμεσα στη Renault 

και στη Volvo δεν είχε προχωρήσει εντελώς ομαλά (Bruner & Spekman, 1998). 

Η αντίθεση αυτή από τα media, τους επενδυτές και τα σωματεία της Volvo έδειχνε να 

νομιμοποιεί το σκεπτικισμό περί ορθότητας της συγχώνευσης στις τάξεις των μάνατζερς 

της Volvo. Αυτή η αταξία φανέρωνε φόβο για κυριαρχία από τη Renault. Για 
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παράδειγμα, οι πωλητές της Volvo στη Βόρεια Αμερική ανησυχούσαν σοβαρά και 

φοβόντουσαν ότι η συγχώνευση θα χαλούσε την εικόνα της Volvo εκεί, αφού η Renault 

αντιμετωπιζόταν στην Β. Αμερική ως κατώτερη εταιρεία (Jonsson, 2002). Την ίδια 

στιγμή η δραματική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Volvo το 1993 

ώθησε αρκετά υψηλά στελέχη να πιστεύουν ότι η Volvo δεν χρειαζόταν οπωσδήποτε τη 

συγχώνευση για να επιβιώσει.  

Ύστερα από συνάντηση στο σπίτι του Soren Gyll, 25 κορυφαίοι μάνατζερς υπέγραψαν 

μια επιστολή με την οποία ζητούσαν από το διοικητικό συμβούλιο να αποσύρει την 

πρόταση συγχώνευσης. Στη συνάντηση του με τον Gyllenhammar, ο Gyll του 

ανακοίνωσε ότι θα πρότεινε στη συνάντηση του Συμβουλίου των Διευθυντών την 

απόσυρση της πρότασης συγχώνευσης με τη Renault. Με μια εντυπωσιακή μεταστροφή 

στις 2 Δεκεμβρίου 1993, οι διευθύνοντες της Volvo απέσυραν την πρόταση τους για 

συγχώνευση των τμημάτων αυτοκινήτων των Volvo και Renault. O Gyllenhammar 

αργότερα είπε ότι το συμβούλιο υπέκυψε στην πίεση η οποία ήταν έντονη και ερχόταν 

απ’ όλες τις πλευρές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ήταν φυσικό να καταρρεύσει. Αυτός 

και άλλα 4 διευθυντικά στελέχη παραιτήθηκαν αμέσως. Την επόμενη μέρα πούλησε το 

μερίδιο της οικογένειας του στη Volvo, και φορτισμένος δήλωσε ότι αυτοί που 

εναντιώθηκαν στη συγχώνευση γύρισαν την πλάτη τους στην Ευρώπη, ότι η συμμαχία θα 

διαλυόταν και ότι η Volvo ήταν πλέον μια τραυματισμένη εταιρεία (Bruner & Spekman, 

1998). 

Στις 17 Φεβρουαρίου 1994, οι Renault και Volvo ανακοίνωσαν τη λύση της στρατηγικής 

τους συμμαχίας (Jonsson, 2002). Αυτό ήταν ιδιαίτερα δαπανηρό για τη Volvo αφού η 

ίδια όφειλε σύμφωνα με την αρχική συμφωνία να πληρώσει ένα χρηματικό ποσό στη 

Renault και να επαναγοράσει ένα μέρος από το ποσοστό της Renault στη Volvo. Όλα τα 

κοινά projects τερματίστηκαν, εκτός από μια συμφωνία για ανταλλαγή μηχανών και 

κιβωτίων ταχυτήτων μεταξύ των δυο εταιρειών (η ίδια συμφωνία υπήρχε σε ισχύ από το 

1971).  

Σύμφωνα με τους Bruner και Spekman (1998), ο Raymond Levy, ένας από τους 

αρχιτέκτονες της συμμαχίας Renault-Volvo, θέλοντας να περιγράψει το μέγεθος της 

ευκαιρίας που χάθηκε, παρέθεσε ένα κομμάτι από το Julius Caesar του Shakespeare:  
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There is a tide in the affairs of men 

Which, taken at the flood, leads onto the future; 

Ommited, all the voyage of their life 

Is bound in shallows and in miseries. 

On such a full sea are we now afloat, 

And we must take the current when it serves, 

Or lose our ventures. 

 

4.5 Διδάγματα από την αποτυχία της συμμαχίας 
Οι συμμαχίες δημιουργούν εναντιότητα και η σχετική εστίαση των μάνατζερς αφορά το 

πώς αυτοί θα αντιδράσουν. Πολλά στελέχη των Volvo-Renault επανελειμένα ανέφεραν 

τα λάθη στην πορεία ως αιτία για την κατάρρευση της συμμαχίας. Αυτά τα λάθη 

σύμφωνα με τους Bruner και Spekman (1998) προήλθαν από την αποτυχία να 

κατανοηθούν έξι κλασικά τρωτά σημεία τα οποία μπορούν να υποβαθμίσουν τις 

φιλότιμες προσπάθειες του μάνατζμεντ. Αυτά τα σημεία αναπαριστούν τη σκοτεινή 

πλευρά των συμμαχιών. 

- Οι συμμαχίες απαιτούν ευθυγράμμιση (alignment) των εργασιών, αλλά 

δημιουργούν misalignment 

Οι συμμαχίες στηρίζονται αποφασιστικά στην κοινή συμφωνία για την αποστολή, τα 

ιδανικά, τα οικονομικά, ακόμα και για την κουλτούρα. Καθώς προκύπτουν τα 

προβλήματα κατά τη λειτουργία της συμμαχίας, οι εταίροι πρέπει να έχουν μια κοινή 

γνώμη για τις διορθωτικές κινήσεις. Ευθυγράμμιση απαιτείται τόσο σε στρατηγικό όσο 

και σε λειτουργικό επίπεδο. Οι Volvo και Renault εμφανίζονταν να ευθυγραμμίζονται 

μόνο στα ανώτερα επίπεδα στων δύο εταιρειών. Η μελέτη αποδεικνύει βασική έλλειψη 

ευθυγράμμισης στα μεσαία στελέχη των Γάλλων και των Σουηδών. Η επίτευξη 

ευθυγράμμισης μεταξύ δύο ξεχωριστών και αυτοτελών οργανισμών αποτελεί πρόκληση 

και για τους πιο ικανούς μάνατζερς. Το να λειτουργείς τυφλά κάτω από μια υπόθεση 

ευθυγράμμισης είναι σα να επιζητάς την καταστροφή. 

Οι συνεντεύξεις κορυφαίων στελεχών απέδειξαν διαφορετική πορεία στην αντιμετώπιση 

των προβλημάτων της συμμαχίας, οδηγώντας σε διάλυση των συζητήσεων για την 

αντιμετώπιση τους, και τελικά σε διάλυση και της ίδιας της συμμαχίας. Ο Louis 
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Schweitzer είχε πει: «Αν θες να κερδίσεις, πρέπει να πηγαίνεις γρηγορότερα. Το 

πλεονέκτημα μιας πλήρους συγχώνευσης είναι η απλότητα και η ταχύτητα. Η 

συνεννόηση μεταξύ δύο εταιρειών δεν μπορεί να είναι τόσο γρήγορη, όσο το να διοικείς 

ένα και μόνο όμιλο. Η ταχύτητα είναι το ουσιώδες. Πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από 

τα όρια της συνεργασίας για να το πετύχουμε αυτό» (Done, 1993). 

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Gyllenhammar, η συμμαχία λειτουργούσε 

ικανοποιητικά, παραβλέποντας τη σοβαρότητα των προβλημάτων της συμμαχίας που 

σχετίζονταν με το project P4, με το τμήμα των φορτηγών, και γενικά όσον αφορά τις 

γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των δύο εταιρειών. Στοχεύοντας στο 

μακροπρόθεσμο μέλλον, η συγχώνευση στόχευε στο να ενδυναμώσει τη στρατηγική και 

επιχειρησιακή θέση των συμμάχων εταιρειών. 

Αποδείξεις οι οποίες υποστηρίζουν την εξήγηση της μη ευθυγράμμισης δόθηκαν από 

συνεντεύξεις με σημαντικά στελέχη των δύο αυτοκινητοβιομηχανιών. O Raymond Levy 

είχε πει ότι ούτε το μάνατζμεντ της Volvo, αλλά ούτε και της Renault προσπάθησαν 

αρκετά σκληρά ώστε να διεισδύσουν στο μυαλό των μετόχων της Volvo και να τους 

εξηγήσουν γιατί η Volvo μόνη της δεν θα μπορούσε να είναι υγιής και χαρούμενη για 

πάντα, και γιατί η Volvo θα ήταν χαρούμενη σε μια δίκαιη και ισορροπημένη σχέση με 

τη Renault. O Francois Schwartz, πληρεξούσιος οικονομικός διευθυντής στη Renault, 

είπε πως πέρα από τους μετόχους, οι υπεύθυνοι απέτυχαν να πείσουν και το ίδιο το 

μάνατζμεντ για την συγχώνευση. Είναι βασικό να φέρουμε την πραγματικότητα αυτών 

των ευκαιριών και προκλήσεων στους μάνατζερς που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή 

τους (Yoshino and Rangan, 1995). Ο Gyllenhammar αναφέρεται ως ένας ψυχρός, 

σκληρός μάνατζερ, με σχεδόν βασιλική συμπεριφορά στις συναντήσεις με χαμηλότερα 

στελέχη. Μια τέτοια προσωπικότητα συνήθως δεν έχει τις γνώσεις, ούτε την πρόθεση να 

«φτιάξει τη σχέση» (fix the relationship).  Μια τέτοια προσωπικότητα μπορεί να αγνοεί 

ένα βασικό αξίωμα για τις συμμαχίες: ο άνθρωπος είναι θεμελιώδης παράγοντας για την 

πορεία της συμμαχίας.  

-Απαιτείται προσοχή στην εξάρτηση από την πορεία 

 Οι συμμαχίες δημιουργούν εξάρτηση από την κοινή πορεία που χαράσσεται, τόσο 

πραγματική όσο και φανταστική. Αυτό αυξάνει τα κόστη αλλαγών και μπορεί να 

προκαλέσει παράλογη συμπεριφορά. Αυτή η εξάρτηση από την πορεία είναι η δέσμευση 
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σε μια συνεχή ροή αποφάσεων και αποτελεσμάτων. Η εξάρτηση από την πορεία μπορεί 

να δημιουργήσει ενδεχομένως επικίνδυνες συμπεριφορές οι οποίες είναι γνωστές στους 

μάνατζερς και αφορούν: 

Endowment effect or status quo bias. Αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις συχνά 

προτιμούν να προσκολλώνται σε μια στρατηγική παρά να αλλάζουν σε άλλες πιο 

δελεαστικές. 

Escalation of commitments. Οι Northcraft και Wolf (1984) είπαν ότι αυτός που λαμβάνει 

τις αποφάσεις, σε περίπτωση φόβου αρνητικών αποτελεσμάτων, ενδέχεται να αισθανθεί 

την ανάγκη να επιβεβαιώσει τη σοφία του χρόνου και των χρημάτων που σπαταλήθηκαν 

στο project. Η επιπλέον δέσμευση πόρων κατά κάποιο τρόπο δικαιολογεί την αρχική 

απόφαση, ή τουλάχιστον παρέχει περισσότερες πιθανότητες να αποδειχτεί σωστό.  

Η δυσκολία αποχώρησης από το μονοπάτι της συμμαχίας υποδηλώνεται στο άρθρο των 

Bleeke και Ernst (1995) οι οποίοι προειδοποιούν πως συχνά οι συμμαχίες είναι μόνο ο 

προάγγελος μιας πώλησης. Η αυστηρή δομή της συμμαχίας, (συμπεριλαμβανομένων της 

ανταλλαγής μετοχών και της ποινής εξόδου) αύξησε την εξάρτηση της Volvo από την 

στρατηγική πορεία, και έκανε την αύξηση της δέσμευσης της Volvo μια πιο βιώσιμη 

λύση στις προκλήσεις που εμφανίζονταν στο εσωτερικό της συμμαχίας. 

Ανακεφαλαιώνοντας, η συγχώνευση δεν ήταν η φυσική εξέλιξη δεδομένων των 

προβλημάτων της συμμαχίας. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η συμμαχία δεν θα 

έλυνε τα σημαντικά προβλήματα στις σχέσεις. Θα εξαφάνιζε τα συμπτώματα αλλά η 

ασθένεια θα εξακολουθούσε να υπάρχει. 

- Η αναθεώρηση της συμφωνίας της Συμμαχίας είναι δελεαστική, αλλά έχει υψηλό 

κίνδυνο 

Εφόσον οι συμμαχίες βασίζονται πάνω στη συνεργασία, ιδρύονται με πολύ δυσκολία και 

διαλύονται με μεγάλη ευκολία. Καθώς μεταβάλλονται οι συνθήκες η συμμαχία πρέπει να 

προσαρμοστεί. Αυτό μπορεί να ωθήσει τους συμμάχους να αναθεωρήσουν την συμφωνία 

συνεργασίας. Αυτή όμως η αναθεώρηση μπορεί να θρυμματίσει τους ευαίσθητους (και 

συχνά άγραφους) όρους της συμμαχίας. Εκεί που η αναθεώρηση αφορά κύρια σημεία της 

συμμαχίας, ο κίνδυνος κατάρρευσης της συμμαχίας μεγαλώνει. Ο σκοπός των μάνατζερς 

της συμμαχίας πρέπει να είναι να προστατέψουν το πνεύμα και το όραμα της συμμαχίας, 
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αναπροσαρμόζοντας ταυτόχρονα το πνεύμα της συμμαχίας στο μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον.  

Πέρα από την διαφωνία σχετικά με τα προβλήματα και τις λύσεις, η πρόταση 

συγχώνευσης του Gyllenhammar θα δημιουργούσε αναστάτωση στο εσωτερικό της 

Volvo εφόσον άλλαζε τη φύση της σχέσης μεταξύ δύο συνεργατών που ήταν ίσοι 

σύμμαχοι. Τα στοιχεία της αλλαγής είναι εμφανή στον πίνακα 4.2. Η πρόταση 

συγχώνευσης αποτελούσε μια σημαντική αναθεώρηση των όρων της συμφωνίας 

συνεργασίας των Σουηδών και των Γάλλων. Στην πράξη όλοι γνώριζαν ότι η 

πολυπλοκότητα της πρότασης την έκανε δύσκολα κατανοητή, και εύκολο να τη φοβηθεί 

κανείς. Οι πωλητές της Volvo (ιδιαίτερα στη Β. Αμερική) αμφέβαλαν στο κατά πόσο οι 

δύο εταιρείες θα έμεναν χωριστές οντότητες στην αντίληψη του καταναλωτή, και 

ανησυχούσαν για τις επιδράσεις που θα είχε στη Volvo η αρνητική εικόνα που άφησε η 

αποχώρηση της Renault από την Β. Αμερική το 1986. Σημαντικά στελέχη της Volvo και  

 

Πίνακας 4.2 Πως θα επηρέαζε η προτεινόμενη συγχώνευση τη σχέση μεταξύ των δύο 

Στρατηγικών Συμμάχων 

  Συμμαχία Συγχώνευση       

Εταιρικά δίκτυα 
πωλήσεων και 
αντιπρόσωποι Ξεχωριστά     Ξεχωριστά   

Αρχηγεία Παρίσι και Γκέτεμποργκ     Παρίσι    

Γλώσσα Αγγλικά ? (αμφίβολη)    
   65% Γάλλοι 
   35% η Volvo Ιδιοκτησία Έλεγχος 50:50.  

Το poison pill (o όρος που 
απαγόρευε την έξοδο από 
τη συμμαχία μας εταιρείας) 
που είχαν και οι δύο 
πλευρές 

Ειδικοί 
περιορισμοί 
ελέγχου 

Υπήρχαν πλέον 
μόνο υπέρ της 
γαλλικής πλευράς    

 

Εσωτερική 
Διακυβέρνηση 21 επιτροπές    

Πηγή: AB Volvo, πληροφόρηση πριν τη γενική συνάντηση των μετόχων της AB Volvo, 9 Νοεμβρίου 

1993, σελ. 43. 
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μεγάλοι επενδυτές αποκάλυψαν ότι η πρόταση υποτιμούσε την εμφάνιση συνεργασίας, 

ενώ από την άλλη δημιουργούσε μια σχέση κυριαρχίας και υποταγής. Προϊστάμενοι και 

υπάλληλοι αντιδρούσαν σε αυτή την αλλαγή εξουσίας. Μεγάλοι μέτοχοι της Volvo 

ανησυχούσαν για αυτή την διακύμανση δύναμης. Ο ιδιοκτήτης της Renault, η Γαλλική 

κυβέρνηση ήταν μια από τις πιο παρεμβατικές στην Ευρώπη. Πρέπει να τονιστεί το 

γεγονός ότι η Volvo θεωρούνταν ένα από τα διαμάντια του στέμματος της Σουηδικής 

Βιομηχανίας, και η πτώση της σε Γαλλικά χέρια τρόμαξε όλη την κοινότητα της 

Στοκχόλμης. 

Οι Bleek και Ernst (1995) πιστεύουν ότι η ασυμμετρία στη διαπραγματευτική δύναμη 

είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας αποσταθεροποίησης στις συμμαχίες. Αυτές οι 

ασυμμετρίες μπορεί να προκύπτουν από διαφορά στις αρχικές δυνάμεις και αδυναμίες, 

από διαμάχη στα υπέρθετα προϊόντα και αγορές, και από αλλαγές στις δυνάμεις στο 

πέρασμα του χρόνου. Η σταθερότητα είναι πιθανότατα μεγαλύτερη στις συμμαχίες 

μεταξύ συμπληρωματικών ίσων. Το να αλλαχθούν οι βασικοί όροι μιας συμφωνίας 

συμμαχίας μεταξύ ίσων, σίγουρα αλλάζει τη δυναμική της συμμαχίας. Η αλλαγή στον 

έλεγχο που περιεχόταν στη συμφωνία συγχώνευσης, ήταν αποσταθεροποιητική.  

Η ασυμμετρία στη συμμαχία σχετίζεται επίσης με τα ερωτήματα ισότητας και 

εμπιστοσύνης. Ο Blau (1984) δηλώνει ότι ενώ τα δίκαια ποσοστά ανταλλαγής κόστους 

και πλεονεκτημάτων είναι σημαντικά, η ισότητα είναι απαραίτητη για τη δημιουργία 

μιας φυσιολογικής, τίμιας σχέσης. Η αλλαγή στα ποσοστά ιδιοκτησίας δημιούργησε 

ερωτήματα στο Σουηδικό τύπο σχετικά με τον έλεγχο ενός από τους εθνικούς θησαυρούς 

και για το αν η συγχώνευση ήταν δίκαιη για το Σουηδικό λαό. Και αυτό είναι κάτι που ο 

Gyllenhammar δεν υπολόγισε  σωστά και τελικά το πλήρωσε. 

- Οι συμμαχίες χρειάζονται ένα οδηγό και οραματιστή 

Αυτό που θα μπορούσε να εξηγήσει το misalignment των αντιλήψεων και τον κακό 

υπολογισμό της επαναδιαπραγμάτευσης, είναι κατά πολλούς η προσωπικότητα του 

Gyllenhammar. Σε ένα συμβούλιο των 200 κορυφαίων μάνατζερς των Volvo και Renault 

σχετικά με τη συζήτηση της πρότασης συμμαχίας, ο Pehr Gyllenhammar είπε στους 

μάνατζέρς του ότι όποιος δεν συμφωνούσε είχε μόνο ένα πράγμα να κάνει: «να 

εγκαταλείψει το πλοίο». Αν και κατά τον Levy αυτό ήταν καλό εφόσον αποδείκνυε την 

ύπαρξη ενός ισχυρού ανθρώπου στην ηγεσία της Volvo, αργότερα μαθεύτηκε ότι στους 
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κόλπους της Volvo ερμηνεύτηκε ως μια έκφραση δικτατορίας. Ο οικονομικός 

δημοσιογράφος Sundqvist είχε πει πως ο Gyllenhammar ήταν ένας αυτοκράτορας, κάτι 

που όμως σημαίνει κάποιον που δεν ακούει. Συνιστούσε δε προσοχή στους ηγέτες που 

ευημερούν εις βάρος των εταιρειών τους. Ωστόσο, αν και αντιφατικό, σύμφωνα με 

στελέχη της Volvo ο Gyllenhammar δεν έπαυε να είναι χαρισματικός, εξαιρετικά 

οραματιστής, και ένα ευφυές άτομο με πολλούς θαυμαστές. 

Η έρευνα αποδεικνύει ότι οι συμμαχίες απαιτούν ένα ιδιαίτερο είδος αρχηγίας, ίσως 

διαφορετικό από αυτό που απαιτείται για να ηγηθεί ενός μεγάλου οργανισμού. Πράγματι 

ο τρόπος οργάνωσης που αναφέρθηκε παραπάνω απαιτεί ένα διαφορετικό μάνατζερ σε 

κάθε βασική οργανωτική μονάδα. Η μοντέρνα θεωρία (Kotter, 1988 και Bennis & Nanus, 

1985) σχετικά με την ηγεσία αναφέρει ότι τα καθήκοντα του ηγέτη είναι να δημιουργεί 

όραμα και να δημιουργεί συμφωνία μεταξύ του εσωτερικού του οργανισμού και των 

εξωτερικών μετόχων. Κατ’ ουσία όλοι συμφωνούσαν ότι ο Gyllenhammar ήταν ένας 

οραματιστής CEO. Αλλά το όραμα μόνο δεν επαρκούσε στους επικεφαλείς του εταιρικού 

μετασχηματισμού. Άλλη έρευνα (Spekman et al., 1996a) δείχνει ότι η εμπιστοσύνη, η 

αξιοπιστία και η τιμιότητα είναι τα στοιχεία κλειδιά για ένα πετυχημένο μάνατζμεντ 

συμμαχιών. Με αυτά τα στοιχεία μάνατζμεντ, ο ηγέτης μπορεί εύκολα να ανακατευτεί με 

τον οργανισμό του. Όπως είχε πει και ο Lao Tzu «Για να ηγηθεί κάποιος, πρέπει να 

ακολουθεί». Είναι εμφανές ότι ο Gyllenhammar δεν αισθανόταν ποτέ άνετος σε αυτό το 

ρόλο. Συχνά χαρακτηριζόταν ως ελιτιστικός και ακατάδεκτος. Αυτή η ψυχρότητα του 

Gyllenhammar ήταν ίσως το μοιραίο λάθος του. Σε εταιρικούς μετασχηματισμούς, οι 

σωστοί ηγέτες πρέπει να είναι σε θέση να μετασχηματιστούν και οι ίδιοι, καθώς 

μετασχηματίζουν τους οργανισμούς τους.  

Μια ομάδα ερευνητών (Spekman et al., 1996b) έχουν εξετάσει τις απαιτήσεις του ρόλου 

του μάνατζερ συμμαχιών καθώς η συμμαχία εξελίσσεται. Οι ικανότητες του πρώτου 

σταδίου που βοηθούν να δημιουργηθεί το όραμα είναι συχνά διαφορετικές από εκείνες 

που απαιτούνται για να μετατραπεί το όραμα σε βιώσιμη και χειροπιαστή στρατηγική η 

οποία προσπαθεί να συνταιριάξει τους εταίρους. Η έρευνα καταλήγει στο ότι ισχυρές 

ικανότητες μάνατζμεντ συμμαχιών πρέπει να υπάρχουν ταυτόχρονα τόσο στο 

στρατηγικό, λειτουργικό και διαπροσωπικό επίπεδο. Επίσης η Moss Kanter (1994) έχει 

επισημάνει την ανάγκη να μετατρέπουν οι επικεφαλείς μάνατζερς τα ενδεχόμενα οφέλη 
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της συμμαχίας σε πραγματικότητα. Προειδοποιεί δε, ότι αυτοί συνήθως ανησυχούν 

περισσότερο να ελέγξουν τη σχέση, παρά να την αναθρέψουν. 

Ο προσανατολισμός των Gyllenhammar και Schweitzer σε στρατηγική υψηλού επιπέδου, 

παρά σε θέματα λειτουργικά συνεισέφερε άμεσα στην αποτυχία της συμμαχίας και 

κατόπιν της προτεινόμενης συγχώνευσης. Αν και οι δύο μάνατζερς είχαν ένα κοινό 

όραμα για το τι θα μπορούσε να επιτύχει ο νέος αυτοκινητιστικός γίγαντας, τα οφέλη 

αναπτυσσόντουσαν σε πολύ αφηρημένο επίπεδο. Ένα παράδειγμα ήταν η αντίληψη ότι οι 

Volvo και Renault θα συμπλήρωναν στην αγορά ο ένας τον άλλο. Αλλά στη Β. Αμερική 

αυτή η συμπληρωματικότητα μπορεί να λειτουργούσε ενάντια στη συνδυασμένη 

επιχείρηση. Το δίκτυο των πωλητών της Volvo ανησυχούσε για την φήμη της Renault 

για χαμηλή ποιότητα και για τον αντίκτυπο στην εμπορική επωνυμία της Volvo εκεί. 

Ένας καλός αρχηγός προσέχει τις σχέσεις με τους επενδυτές και τους άλλους 

εξωτερικούς μετόχους, εξίσου προσεκτικά με το πώς αντιμετωπίζει τις εσωτερικές 

σχέσεις. Αντιθέτως ο Gyllenhammar υποτιμούσε πάρα πολύ τους επενδυτές και αυτό το 

πλήρωσε σημαντικά. Και οι δύο αρχηγοί απέτυχαν να μιλήσουν για θέματα μείζονος 

σημασίας για τους μετόχους. Οι κίνδυνοι δεν έγιναν πλήρως κατανοητοί ενώ και τα 

οφέλη δεν εξηγήθηκαν πλήρως. Η ανοιχτή επικοινωνία είναι βασικό χαρακτηριστικό των 

επιτυχημένων συμμαχιών. Προφανώς κανείς από τους δύο αρχηγούς δεν κατανόησε 

πλήρως την έκταση των ανησυχιών των μετόχων για τη συμμαχία με αποτέλεσμα την 

αρνητική κατάληξη. 

- Το ταίριασμα των διαφόρων κουλτούρων δεν είναι εύκολο  

Το πρώτο τέταρτο του 1996 η αξία της συγχωνευμένης δραστηριότητας αυξήθηκε στην 

Ευρώπη κατά 22%, φτάνοντας στα $71δις (Javetski, 1996). Έντονες τάσεις συνένωσης 

εμφανίστηκαν σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

αερογραμμές, στις τράπεζες, στις τηλεπικοινωνίες, και στις φαρμακευτικές εταιρείες. Το 

σκεπτικό αυτών των κινήσεων ήταν να λειτουργήσουν ως απάντηση στις παγκόσμιες 

ανταγωνιστικές δυνάμεις. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πολιτιστικές 

διαφορές (γλώσσα, αξίες, έθιμα, και εθνικές παραδόσεις), τόσο σε επιχειρησιακό, όσο 

και σε εθνικό επίπεδο. Οι Γάλλοι και οι Σουηδοί είχαν υψηλή επίγνωση των διαφορών 

τους όπως η στάση τους απέναντι στην εργασία, συμπεριφορά στα γεύματα και στα 

διαλείμματα, ωράριο εργασίας κ.α. Μάλιστα μια έρευνα του Πανεπιστημίου της Upsala 
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στη Σουηδία αποκάλυψε ότι οι Σουηδοί μάνατζερς μπορούσαν να δουλέψουν 

περισσότερο άνετα με Γερμανούς και Άγγλους, παρά με Γάλλους ή άλλους 

νοτιοευρωπαίους μάνατζερς (Hakansson & Wootz, 1975). Ο Gyllenhammar όμως 

χαρακτηριζόταν ως φίλος της Γαλλίας και αυτό ίσως να περιόρισε την ικανότητα να 

αντιληφθεί την ένταση που δημιουργούνταν στη συμμαχία, και να υποτιμήσει την 

αντίδραση που δημιουργούνταν στη Σουηδία. Οι συμμαχίες αποτελούνται από 

ανθρώπους που εργάζονται μαζί, πάνω σε ένα κοινό πεδίο το οποίο στηρίζεται στην αξία 

που τους πρωτοέφερε μαζί. Οι πολιτισμικές διαφορές παίζουν μεγάλο ρόλο και η 

παραμέληση τους απλά θα επιταχύνει την εμφάνιση προβλημάτων. 

- Ο χρόνος είναι ένα σπαθί με δύο όψεις 

Οι επικεφαλείς και των δύο πλευρών αντιμετώπιζαν τον χρόνο ως εχθρό και μιλούσαν 

για τη σημασία του να κινηθούν γρήγορα στη συγχώνευση. Ωστόσο περίοδοι χρόνου 

μπορεί να απαιτούνται προκειμένου να εγκατασταθεί ένα δίκτυο διαπροσωπικών δεσμών 

μεταξύ των σημαντικών μάνατζερς, να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον πιο αποδεκτό για 

τις πολιτισμικές διαφορές, και να ανατραφεί εμπιστοσύνη και δέσμευση που είναι 

βασικά συστατικά της συμμαχίας. Αν η συγχώνευση είχε προχωρήσει γρήγορα, πολλά 

θεμελιώδη ελαττώματα θα είχαν παραμείνει. 

Οι Spekman et al. (1996b) έδειξαν ότι μεγάλες και σύνθετες συμμαχίες απαιτούν χρόνο 

προκειμένου να προκύψει εμπιστοσύνη. Συχνά απαιτούνται τρία με τέσσερα χρόνια 

προκειμένου να αρχίσει η συμμαχία να λειτουργεί. Η αναμονή στην περίπτωση αυτή 

μπορεί να παρείχε χρόνο ώστε να αποκλιμακωθούν οι λειτουργικές εντάσεις και να 

λυθούν τα προβλήματα στις σχέσεις. Από την άλλη, η αναμονή παρείχε στους 

αντιτιθέμενους χρόνο να οργανωθούν και να εδραιώσουν τις απόψεις τους. Σε μεγάλο 

βαθμό το ανώτατο μάνατζμεντ καταστράφηκε από την αναμονή, όπως όμως θα 

καταστρεφόταν και αν δεν περίμενε. 

 

4.6 Συμπέρασμα 
Μελετώντας την αποτυχία της στρατηγικής συμμαχίας των Volvo-Renault είναι φανερό 

κατά πόσο αυτή μπορεί να εξηγηθεί από τις αλληλεπιδράσεις της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς: έθνη, πολιτισμοί, συμμαχίες, ιδιοκτήτες κόντρα στους μάνατζερς, 

κορυφαίοι μάνατζερς κόντρα στους λειτουργικούς μάνατζερς. Σε κάθε περίπτωση 
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αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Το επιτυχημένο μάνατζμεντ συμμαχιών 

απαιτεί χρόνο και προσπάθεια, περισσότερο απ’ ότι κανείς μπορεί να φανταστεί.  

Οι Bruner και Spekman (1998), χαριτολογώντας, συνοψίζουν την σκοτεινή πλευρά των 

στρατηγικών συμμαχιών σε τρία ρητά που είναι πολύ γνωστά στους τζογαδόρους: 

 Δεν μπορείς να κερδίζεις. Οι πιθανότητες μοιάζουν να είναι σταθερές: περίπου 

το 60% των συμμαχιών αποτυγχάνουν. 

 Δεν μπορείς να λειτουργήσεις χωρίς ζημία. Η τάση να αυξάνονται οι 

δεσμεύσεις και τα κόστη επιχειρησιακής ενσωμάτωσης συνεπάγονται ότι η 

επένδυση χρόνου και χρήματος θα είναι μεγαλύτερη απ’ ότι αναμενόταν. 

 Δεν μπορείς να βγεις από το παιχνίδι. Οι συμμαχίες δημιουργούν εξάρτηση από 

την κοινή πορεία. Οι κίνδυνοι και τα κόστη προσαρμογής της συμφωνίας της 

συμμαχίας αποθαρρύνουν δημιουργικές τροποποιήσεις οι οποίες ενδεχομένως και 

να έλυναν βασικά προβλήματα.  

Η προσεκτική μελέτη των παραπάνω μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά, για την 

αποφυγή των ίδιων λαθών σε μελλοντικές συμμαχίες. Άλλωστε η επιτυχία έρχεται σε 

αυτούς που μαθαίνουν από τα λάθη τους.  
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Κεφάλαιο 5  Η Στρατηγική συμμαχία των FIAT-GM  

 
5.1 Εισαγωγή 
Μέσα στο κλίμα συνεχών εξαγορών και συμμαχιών μεταξύ ανταγωνιστών, στην 

ολιγοπωλιακή αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι Fiat και GM είχαν δημιουργήσει μια 

στρατηγική συμμαχία, δημιουργώντας μια σημαντική συνεργασία για τις εταιρείες στις 

δύο μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτου παγκοσμίως: την Ευρώπη και την Λατινική 

Αμερική. 

Οι παρατηρητές πίστευαν ότι η συμμαχία υποσχόταν πιθανότητες για δημιουργία 

κέρδους για τους μετόχους της Fiat και της GM, μέσω σημαντικών συνεργιών σε τομείς 

όπως μείωση κόστους παραγωγής εξαρτημάτων, βελτιστοποίηση ενεργειών των 

υπομονάδων, αποδοτικότητα σε χρηματοοικονομικές λειτουργίες, αμοιβαία ανταλλαγή 

αυτοκινητιστικών τεχνολογιών, κοινά δάπεδα και αρχιτεκτονικές.  

Από οικονομικής σκοπιάς, οι GM και Fiat παρέμεναν ανεξάρτητες η μία από την άλλη 

και θα συνέχιζαν να ανταγωνίζονται στις αγορές του κόσμου, αν και η GM είχε 

αποκτήσει ένα μερίδιο 20% της Fiat με αντάλλαγμα σχεδόν το 5% των μετοχών της GM 

(Smith, 2000). Η συμμαχία τελικά διέψευσε τις ευοίωνες προβλέψεις, και λύθηκε με 

αντίτιμο την καταβολή $2δις από την GM στον ιταλικό κολοσσό. 

 

5.2  Οι λόγοι δημιουργίας της συμμαχίας 

 
5.2.1. Η οπτική της GM 

Η General Motors είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κατασκευαστής οχημάτων 

κατέχοντας περίπου το 15% της παγκόσμιας αγοράς, έχοντας μια σημαντική παρουσία σε 

όλες τις κύριες αγορές. Ωστόσο τα οικονομικά αποτελέσματα δεν έμοιαζαν τόσο θετικά 

όσο στο παρελθόν, υποδηλώνοντας μια απώλεια της δυναμικής της εταιρείας, με 

ορισμένα τμήματα να παρουσιάζουν ακόμα και απώλειες (όπως η Opel στην Ευρώπη). 

Η συμμαχία με τη Fiat, για τους κορυφαίους μάνατζερς της GM μπορεί να προσδώσει 

πολλά πλεονεκτήματα τα οποία θεωρούνται σημαντικά για ένα ανταγωνιστικό κλίμα 

όπως η εταιρεία πρόσφατα σημείωσε: «Οι συμμαχίες είναι μερικές φορές η μόνη λύση 

την οποία μπορούν να σκεφτούν οι διαθέσιμες εταιρείες. Πολύ απλά δεν είμαστε στο 
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στάδιο να αποκτήσουμε μια εταιρεία με την οποία δεν μπορούμε να δουλέψουμε σε μια 

βάση συνεργασίας, γιατί η αυτοκινητοβιομηχανία είναι πολύ σκληρή για να 

διαξιφιζόμαστε με τους συνεργάτες μας. Με μια συμμαχία εισχωρούμε σε μια σχέση 

στην οποία ξέρουμε ότι θέλει να μπει και ο συνεργάτης μας. Με μερικούς από τους 

τρέχοντες συνεργάτες μας επιλέξαμε της συμμαχία, γιατί αυτό ήταν που κι αυτοί ήθελαν. 

Οι συμμαχίες εξασφαλίζουν ότι ο καθένας, συμπεριλαμβανομένων των ταλέντων του 

μάνατζμεντ μένουν ενεργά δραστηριοποιημένοι. Και χρειαζόμαστε καλό μάνατζμεντ σε 

όλη την υδρόγειο, ειδικά σε μέρη όπως η Ιαπωνία όπου η παρουσία της GM είναι 

περιορισμένη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι συμμαχίες παρακάμπτουν πολλά 

προβλήματα πολιτισμικά, αλλά και τοποθέτησης στην αγορά τα οποία δημιουργούνται 

με μια πλήρη συγχώνευση. Αποφεύγονται οι τυπικές ανησυχίες που προκύπτουν σχετικά 

με το ποιος γίνεται κυρίαρχος έναντι του άλλου ή ποιος κερδίζει, και άντ’ αυτού μπορεί 

να υπάρξει εστίαση στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Αυτό είναι 

εποικοδομητικό και σημαντικό, επειδή οι πολιτισμικές διαφορές μπορεί να 

καταστρέψουν το ηθικό και τελικά να κοστίσουν στην αγορά. 

Τελικά οι συμμαχίες είναι σημαντικές όσον αφορά την αποδοτικότητα του κεφαλαίου. 

Παρέχουν πολλά από τα πλεονεκτήματα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών χωρίς τη 

δέσμευση κεφαλαίου από τη μια ή την άλλη πλευρά. Αυτό μας επιτρέπει να εστιάσουμε 

περισσότερους από τους οικονομικούς μας πόρους στο μεγαλύτερο όφελος των 

συμμαχιών: καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες» (General Motors Stockholders News, 

2000 September). 

Δεν πρέπει πάντως να παραμελείται το γεγονός ότι στην ολιγοπωλιακή αγορά 

αυτοκινήτου, μια συμμαχία με ένα σχετικό συνεργάτη έχει το πλεονέκτημα (το οποίο δεν 

είναι αμελητέο) να εμποδίσει την συμφωνία του συνεργάτη με τους άλλους 

ανταγωνιστές. Από αυτή τη σκοπιά, κάθε μορφή συμμαχίας έχει μια «αμυντική» αξία 

συγκρινόμενη με τις συμφωνίες των ανταγωνιστών τις οποίες κανείς δεν μπορεί να 

παραβλέψει (Camuffo & Volpato, 2002). 

 

5.2.2. Η οπτική της Fiat 

Το Fiat Group είχε αναμφίβολα πιο σημαντικούς λόγους να επιδιώξει μια συμφωνία 

ικανή να ενδυναμώσει το συγκριτικό της πλεονέκτημα χωρίς να προχωρήσει σε πιο 
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ριζοσπαστικές κινήσεις. Από την άλλη ο Ιταλός κατασκευαστής θα δυσκολευόταν να 

βρει οικονομικούς πόρους για να εξαγοράσει ένα μεγάλο συνεργάτη. Αλλά την ίδια 

στιγμή, μια εξαγορά ή συγχώνευση με άλλους συνεργάτες, όπως οι φήμες που 

κυκλοφορούσαν στον ειδικό τύπο για μια συμφωνία με την Daimler-Chrysler, θα 

προκαλούσε μεγάλο σοκ στην ιταλική κοινή γνώμη (Smith, 2000).  

Δεν πρέπει να παραμεληθεί στο σημείο αυτό, ότι σε αντίθεση με πολλές άλλες 

αυτοκινητοβιομηχανίες, το Fiat Group δεν είναι μια δημόσια επιχείρηση. Ανήκει στην 

οικογένεια Agnelli, η παρουσία της οποίας είναι εμφανής στη διοίκηση της εταιρείας από 

την ίδρυσή της (Castronovo, 1999). Η ταυτοποίηση μάλιστα μεταξύ του τότε επικεφαλής 

Gianni Agnelli και της Fiat ήταν τόσο έντονη που μια πώληση θα θεωρούνταν προδοσία. 

Πριν από τη συμφωνία, η θέση του Gruppo δεν ήταν και η καλύτερη και θα ήταν 

ριψοκίνδυνο για την εταιρεία να συνεχίσει να πορεύεται μόνη της. Μια αρνητική εξέλιξη 

στην εγχώρια αγορά ή στην Ευρώπη, ή ένα αποτυχημένο λανσάρισμα ενός μοντέλου 

σημαντικό για τις πωλήσεις της ιταλικής εταιρείας, θα ήταν σημαντικό για να 

προκαλέσει μια κατάσταση δύσκολη να ελεγχθεί από τους επικεφαλείς μάνατζερς. Έτσι, 

υπήρχε ανάγκη να εξευρεθεί μια λύση ικανή να προσφέρει νέες ευκαιρίες τόσο στην 

περικοπή κόστους όσο και στην τόνωση της ποιότητας τους προϊόντος όπως αυτή 

εκλαμβάνεται από τους καταναλωτές. Επομένως η συμμαχία ανάμεσα στη Fiat και στην 

General Motors ήταν η καλύτερη λύση προκειμένου να μην περιοριστεί η αυτονομία της 

ιταλικής εταιρείας. Από την άλλη, υπάρχει μια συνεργασία με το νούμερο ένα 

κατασκευαστή αυτοκινήτων παγκοσμίως σε τομείς ικανούς να προσδώσουν σημαντικές 

περικοπές κόστους. Τα τρία τμήματα του Ιταλού κατασκευαστή θα διατηρούσαν την 

ιδιαίτερη φύση τους: οι Fiat, Alfa Romeo και Lancia μπορούν να στραφούν σε 

υψηλότερα τμήματα, στα οποία η Fiat υπέφερε από οργανωτική αδυναμία η οποία 

προέρχεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ιταλικής αγοράς και της για πολλά 

χρόνια οικονομικής πολιτικής της Ιταλικής κυβέρνησης για την αυτοκινητοβιομηχανία 

(Volpato, 1996).  
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5.3 Η δομή της συμφωνίας 

 
5.3.1 Το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας 

Ένα από τα πλεονεκτήματα μιας συμμαχίας, η οποία δεν εμπεριέχει συγχωνεύσεις ή 

εξαγορές εταιρειών, είναι η ταχύτητα με την οποία κάποιος μπορεί να κινηθεί από το 

στάδιο των διαπραγματεύσεων σε αυτό της υλοποίησης των κινήσεων για εξασφάλιση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μετά από μερικούς μήνες εμπιστευτικών 

διαπραγματεύσεων, η συμφωνία ανακοινώθηκε στις 13 Μαρτίου 2000. Στις 13 

Σεπτεμβρίου κατέστη δυνατό να τοποθετηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο και οι 

επικεφαλείς των δύο 50/50 κοινών εταιρειών ανάμεσα στην General Motors Corporation 

και στην Fiat Auto SpA. 

Οι δύο joint-venture εταιρείες είναι η GM-Fiat Worldwide Purchasing BV, με τα 

επιχειρησιακά αρχηγεία στο Ruesselsheim της Γερμανίας και η Fiat-GM Rowertrain BV 

με τα επιχειρησιακά αρχηγεία στο Turin (Τορίνο). Αυτές οι δύο εταιρείες 

αντανακλούσαν την ιδιαίτερη δομή των μητρικών εταιρειών και ξεκίνησαν να 

λειτουργούν επίσημα την 1η Ιανουαρίου 2001. Τέτοια joint-ventures παίζουν ένα 

ιδιαίτερης σημασίας ρόλο ειδικά όσον αφορά το πλήρες κατασκευαστικό κόστος: στην 

πράξη τα κόστη εξαγορών και κατασκευής των μηχανικών συστημάτων 

αντιπροσωπεύουν το 80% του πλήρους κατασκευαστικού κόστους του οχήματος 

(Camuffo & Volpato, 2002). 

Η συμμαχία περιοριζόταν γεωγραφικά στην Νότια Αμερική και στην Ευρώπη. Αυτό 

οφειλόταν στο ότι η Βόρεια Αμερική δεν είναι στρατηγικό πεδίο για τέτοιες 

πρωτοβουλίες, αφού εκεί η GM δεν αντιμετώπιζε ιδιαίτερες ανταγωνιστικές πιέσεις. 

Αντιθέτως η Λατινική Αμερική αντιπροσωπεύει μια αγορά η οποία κρίνεται από τους 

ανταγωνιστές του κλάδου ως μια με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, ενώ και στην 

Ευρώπη ο ανταγωνισμός έχει γίνει ιδιαίτερα σκληρός και η συμμαχία σκοπεύει να 

επιτύχει μια ηγεσία κόστους (Corbett & Wielgat, 2000). 

Η εδραίωση ενός joint-venture 50/50 για τον έλεγχο των αγορών έγινε ευκολότερη αφού 

τα έξοδα αγορών των δύο εταιρειών ήταν ουσιαστικά τα ίδια. Παράλληλα με τη 

δημιουργία των δύο προαναφερθέντων joint-ventures, υπογράφτηκε μια συμφωνία 

συνεργασίας η οποία αφορούσε τις οικονομικές υπηρεσίες, ενώ περιελάμβανε και την 
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λήψη πολλών κοινών πρωτοβουλιών σε πολλούς άλλους λειτουργικούς τομείς όπως η 

πληροφορική τεχνολογία, τα logistics, η ποιότητα, η έρευνα και ανάπτυξη, κτλ. Ο κύριος 

σκοπός της, όπως και όλων των άλλων συγχωνεύσεων και εξαγορών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία τα τελευταία χρόνια, ήταν η περικοπή τους κόστους. Όταν η 

συμφωνία λειτουργούσε πλήρως, υπολογιζόταν ότι θα επέτρεπε στις δύο εταιρείες να 

επιτύχουν μια συνολική εξοικονόμηση $2δις. Άλλωστε το σύντομο σύνθημα της 

συμφωνίας ήταν: «Σύμμαχοι στα κόστη, ανταγωνιστές στις αγορές». Ήδη από τα τέλη 

του 2000, η Fiat ανακοίνωσε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από την ίδρυση των joint-

ventures (Camuffo &Volpato, 2002).  

 

5.3.2. Οι νομικές και οικονομικές πλευρές της συμφωνίας 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο συνεργατών αφορούσε κυρίως 

κατασκευαστικούς τομείς, από μια εμπορική σκοπιά τα διάφορα τμήματα που 

ελέγχονταν από τους δύο κατασκευαστές θα συνέχιζαν να λειτουργούν ξεχωριστά στην 

Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική. Αυτό σημαίνει ότι από την πλευρά της General 

Motors, τα τμήματα που εμπλέκονταν είναι βασικά οι Opel, Vauxhall, Saab και 

Chevrolet (η τελευταία για τη Λατινική Αμερική), ενώ από την πλευρά της Fiat 

εμπλέκονταν τα τμήματα που ελέγχονταν άμεσα από τη Fiat Auto δηλαδή οι Fiat, Alfa 

Romeo και Lancia. Η στρατηγική βιομηχανική συμμαχία με τη General Motors, οδήγησε 

το 2000 σε μια αναδιοργάνωση του αυτοκινητιστικού τμήματος της Fiat. Από την 1η 

Ιουλίου 2000 η Fiat Auto SpA ανέθεσε τις λειτουργικές της δραστηριότητες σε μια νέα 

επικεφαλής εταιρεία, την Fiat Auto Holdings B.V. Η General Motors Corporation 

απέκτησε ένα μερίδιο 20% στην Fiat Auto Holdings B.V. ενώ η Fiat απέκτησε ένα 

μερίδιο ίσο με το 5.15% της General Motors Corporation. Το σημαντικό όφελος από την 

πώληση του 20% της Fiat Auto Holdings B.V. στην GM επέτρεψε στην Fiat να προβεί σε 

πολλές κινήσεις βιομηχανικής αναδόμησης και κεφαλαιακής ενδυνάμωσης (Smith, 

2000). 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο των δύο joint-ventures (JV) - 

GM-Fiat Worldwide Purchasing BV και Fiat-GM Powertrain BV- ήταν μοιρασμένο 

50/50 μεταξύ των δύο συνεργατών. Επιπλέον οι δύο εταιρείες είχαν αντιστοίχως έναν 

πρόεδρο τοποθετημένο από τη GM και ένα CEO τοποθετημένο από τη Fiat Auto και 
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αντίστροφα. Επιπλέον τα επιχειρησιακά αρχηγεία βρίσκονται για το πρώτο JV στα 

αρχηγεία της Opel και για το δεύτερο JV στο Βιομηχανικό σύμπλεγμα Mirafiori στο 

Τορίνο, μέρος στο οποίο βρίσκονται επίσης τα αρχηγεία της Fiat Auto.  

Αυτή η τέλεια συμμετρία υπογράμμιζε την τέλεια ισότητα μεταξύ των δύο συνεργατών. 

Περιόρισαν σκοπίμως το πεδίο δράσης της συμφωνίας ώστε, αν και λαμβάνοντας υπόψη 

τα οικονομικά και βιομηχανικά μεγέθη που εμπλέκονται, οι δύο συνεργάτες να μπορούν 

να διαψεύσουν την αντίληψη μιας «εξαγοράς μεταμφιεσμένης ως συμφωνία» της Fiat 

Auto από την General Motors. Στην αρχή άλλωστε, πριν γίνουν ακόμα πλήρως γνωστοί 

οι όροι της συμμαχίας, πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης βιάστηκαν να 

χαρακτηρίσουν τη συμμαχία με αυτό τον τρόπο. Αυτό που ίσχυε, ήταν ότι η Fiat 

μπορούσε να ζητήσει από την GM να εξαγοράσει το υπόλοιπο 80% της Fiat Auto 

Holdings B.V. σε ένα διάστημα τριάμισι και εννιά ετών από την υπογραφή της 

συμφωνίας. Στην πράξη ήταν ένα δικαίωμα πώλησης για τη Fiat, ενώ δεν είχε 

συμπεριληφθεί αντίστοιχο δικαίωμα αγοράς για την GM. Σε περίπτωση βέβαια που η 

προσφορά της GM δεν ήταν ικανοποιητική, η Fiat θα μπορούσε να αποφασίσει να 

πουλήσει την εταιρεία σε κάποιον τρίτο (Camuffo & Volpato, 2002). 

 

5.4 Οι επιδιώξεις της συμμαχίας 
 
5.4.1. Βραχυπρόθεσμοι στόχοι 

Όπως έχει αναφερθεί οι στόχοι της συμφωνίας αφορούσαν κυρίως βιομηχανικούς 

παράγοντες και εστίαζαν κυρίως σε περικοπές κόστους και βελτίωση της ποιότητας τους 

προϊόντος, στόχος που μπορεί να επιτευχθεί πολύ γρήγορα μέσω μιας συγκεντρωτικής 

αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων εξαγορών εξαρτημάτων. Στην πράξη οι εξαγορές 

μπορούσαν να οργανωθούν ορθολογικότερα μέσω του κοινού σχεδιασμού των 

εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνταν στα διάφορα μοντέλα και χάρη στη μείωση του 

αριθμού τους, και στη χρήση κοινών εξαρτημάτων και συστημάτων (κοινές 

αρχιτεκτονικές). Επιπλέον στις εξαγορές εξαρτημάτων και υλικών για τα 

κατασκευαζόμενα μοντέλα θα ήταν δυνατό να επιτευχθούν εξοικονομήσεις, χάρη στη 

μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη με τους προμηθευτές, εφόσον τα μεγέθη που 

αγοράζονταν θα ήταν διπλάσια (Corbett & Wielgat, 2000).  
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Υπάρχει επίσης κάτι το οποίο δεν πρέπει να υποτιμηθεί αν και αφορούσε τον ψυχολογικό 

τομέα. Η ενοποίηση των διαδικασιών των διαφόρων εταιρειών δημιουργεί διάφορες 

δυσκολίες, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να προκύψουν γρήγορα θετικά αποτελέσματα 

από τη συμφωνία προκειμένου να τονωθεί η δέσμευση από τις δύο πλευρές και να δείξει 

το κύρος της συμμαχίας. Ένα μεγάλο μέρος των δυσκολιών που αντιμετωπίζονται από 

πολλές φιλόδοξες συγχωνεύσεις μεταξύ εταιρειών εστιάζονται στη διαμάχη που 

προκύπτει από το γεγονός ότι τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τέτοιες πρωτοβουλίες 

έρχονται ύστερα από μακροχρόνιες και σύνθετες διαδικασίες ενοποίησης. Δεν είναι 

ασυνήθιστο οι δυσκολίες που εμφανίζονται στο ξεκίνημα μιας τέτοιας διαδικασίας 

ενοποίησης να οδηγούν σε διακοπή του σχεδίου όπως αυτό είχε αρχικά εκπονηθεί 

(Camuffo & Volpato, 2002). 

Μεταξύ των βραχυπρόθεσμων στόχων είναι και οι προσπάθειες εμπορικής επανόδου της 

Alfa Romeo στην βορειοαμερικανική αγορά, εφόσον οι συνθήκες μαρτυρούσαν μεγάλο 

ενδιαφέρον για την εταιρεία. Το Μάιο του 2001 υπογράφτηκε και μια συμφωνία η οποία 

αφορούσε την κατασκευή του μοντέλου 156 της Alfa Romeo στο εργοστάσιο της GM 

στο Rayong, το οποίο κατασκεύαζε μέχρι τότε το Opel Zafira, με σκοπό να 

εξυπηρετηθούν οι αγορές της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού. Η συμφωνία έδινε στη Fiat 

εύκολη πρόσβαση σε μία περιοχή, η οποία προστατευόταν από διάφορα μέτρα 

προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική παραγωγή (Camuffo & Volpato, 2002). 

 

5.4.2. Μεσοπρόθεσμοι και Μακροπρόθεσμοι στόχοι 

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι εμφανιζόντουσαν πιο ελκυστικοί και ενδεχομένως πιο 

σημαντικοί. Ο αγώνας εστιαζόταν στο σκληρό πεδίο του να καταστεί δυνατό να 

ικανοποιηθούν δύο προφανώς αντικρουόμενες ανάγκες.  

Από τη μια πλευρά υπάρχει η ανάγκη να προσαρμοστούν τα εμπορικά χαρακτηριστικά 

καθώς και αυτά του μάρκετινγκ των δύο ιδιαίτερων εταιρειών, παραδείγματος χάρη 

παρέχοντας διαφορετικά στοιχεία στα μοντέλα που λανσάρονται υπό το όνομα της 

Pontiac από αυτά που λανσάρονται με το όνομα της Chevrolet για την General Motors, ή 

από αυτά που λανσάρονται υπό το όνομα της Alfa Romeo ή της Lancia για τη Fiat Auto. 

Αυτό το παράδειγμα θα μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί στις διάφορες εθνικές αγορές, 

οι οποίες μη αντέχοντας τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, απαιτούν προϊόντα ειδικά 
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προσαρμοσμένα στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, με δεδομένα τα κόστη 

αυτοκινήτου και εργασίας και τις διαφορές ανάμεσα στις χώρες με υψηλή 

βιομηχανοποίηση και στις αναπτυσσόμενες χώρες, ένα μικρό αυτοκίνητο το οποίο 

χρησιμοποιείται ως δεύτερο αυτοκίνητο για ατομική χρήση σε μια αναπτυγμένη χώρα, 

μπορεί να θεωρείται σαν οικογενειακό αυτοκίνητο σε μια φτωχή αλλά αναπτυσσόμενη 

χώρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η GM θα μπορούσε να αναβαθμίσει τη θέση της στην 

αγορά πολυτελών αυτοκινήτων, όπου είχε μόνο δύο εταιρείες, την Cadillac και την Saab. 

Και αυτό θα γινόταν με τη βοήθεια των ιερών για τους Ιταλούς, παραδοσιακών 

ονομάτων των Alfa Romeo, Ferrari, Maserati και Lancia, εταιρείες που είχε υπό τη 

σκέπη της η Fiat (Smith, 2000). 

Από την άλλη είναι η ανάγκη να εξερευνηθούν όσο είναι δυνατόν η κλίμακα και η 

εμβέλεια των οικονομιών μέσω την ενοποιημένης ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και της 

εκτεταμένης ομοιότητας (ακόμα και σε διαφορετικά μοντέλα) των υλικών και 

εξαρτημάτων «κάτω από την επιφάνεια» τα οποία δεν επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά 

της εταιρείας στα μάτια των καταναλωτών (Camuffo & Volpato, 2002). 

Αυτή η ενοποίηση αντίθετων αναγκών είχε επιχειρηθεί και στο παρελθόν από άλλους 

κατασκευαστές οχημάτων, αλλά χωρίς θετικά αποτελέσματα ιδιαίτερα όταν μιλάμε για 

αγορές με μεγάλες διαφορές όπως αυτή της Βορείου Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης. 

Αντιθέτως, η ομοιότητα των μερών μοιάζει να είναι πιο κατάλληλη για ενοποίηση 

χαρακτηριστικών όταν αυτά αφορούν μοντέλα που θα λανσαριστούν στην ίδια αγορά. Η 

Fiat Auto για παράδειγμα κατάφερε να πετύχει μια από τις επιτυχημένες συνεργασίες 

ανάπτυξης το 1984, με την Alfa Romeo ( η οποία τότε δεν ανήκε στο Fiat Group) και την 

Saab. Το project που ονομάστηκε “Tipo 4” επωφελήθηκε από τον κοινό σχεδιασμό 

στοιχείων για τέσσερα μοντέλα με σημαντικά κοινά εξαρτήματα. Ωστόσο κάθε μοντέλο 

ήταν ικανό να διατηρήσει την απαραίτητη ιδιαιτερότητα για να πορευτεί επιτυχώς στην 

κατηγορία των μεγάλων πολυτελών οχημάτων. Τα μοντέλα που επηρεάζονταν ήταν το 

Lancia Thema, το μοντέλο 9000 για την Saab, το μοντέλο 164 για την Alfa Romeo και το 

Fiat Croma. Όλα τα μοντέλα γνώρισαν εμπορική επιτυχία συνεισφέροντας στην 

κερδοφορία των εταιρειών τους (Volpato, 1996).  

Με βάση τα διδάγματα του παρελθόντος, κρίνεται συνετό το ότι η General Motors και η 

Fiat Auto αποφάσισαν την ενοποίηση όχι όλων των εταιρειών και σε όλα τα γεωγραφικά 
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πλάτη, αλλά μόνο των κύριων τμημάτων και για τις αγορές της Ευρώπης και της 

Λατινικής Αμερικής. Ήταν ένα σοφός περιορισμός που μπορούσε να επιτρέψει στους 

συνεργάτες να συγκεντρώσουν εμπειρία για μελλοντικούς και πιο φιλόδοξους στόχους. 

Πράγματι, οι τεχνολογικές πρόοδοι και η ενοποίηση των μηχανικών και ηλεκτρονικών 

τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στα διάφορα εξαρτήματα δημιουργούν νέες 

σημαντικές ευκαιρίες (Jurgens, 2001, Chanaron, 2001). 

Οι δύο όμιλοι είχαν αποφασίσει καταρχήν την χρήση κοινών σχεδίων που σήμαινε 

τυποποίηση στον οδηγικό έλεγχο και στις επιδόσεις, με περιορισμένο πεδίο για την 

ιδιαιτεροποίηση της κάθε εταιρείας. Αργότερα κατάλαβαν ότι αυτός ο δρόμος δεν 

εξασφάλιζε την απαραίτητη ευελιξία όσον αφορά τις εταιρείες. Έτσι, αποφάσισαν να 

ακολουθήσουν μια στρατηγική η οποία προέβλεπε κοινές «αρχιτεκτονικές». Αυτό 

σημαίνει ότι οι δύο όμιλοι θα συνεργαζόντουσαν για τη δημιουργία ενός δαπέδου 

(αυτοκινήτου) το οποίο θα ήταν ικανό να δεχθεί τροποποιήσεις σε μήκος και πλάτος 

προκειμένου να επιτευχθεί διαφοροποίηση στα οχήματα, με σκοπό την πλήρη 

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μέσω της προσαρμογής των εταιρειών. Οι δύο 

όμιλοι θα συνεργαζόντουσαν σε όλους τους τομείς που αφορούν το όχημα, επιδιώκοντας 

την υψηλότερη δυνατή ενοποίηση σε όλες τις αρχιτεκτονικές, αλλά και αναπτύσσοντας 

ιδιαίτερες λύσεις για την κάθε εταιρεία. Στόχος αυτών ήταν η επίτευξη της επιθυμητής 

απόδοσης από κάθε εταιρεία, αλλά και πλήρης παράλληλα αρμονίας με τη στρατηγική 

των GM-Fiat η οποία ήταν: σύμμαχοι στα κόστη, αλλά ισχυροί ανταγωνιστές στην αγορά 

(Camuffo & Volpato, 2002). 

Μια κοινή αρχιτεκτονική επιτρέπει την ανάπτυξη μιας βάσης γνώσεων για άλλα πιο 

σύνθετα τμήματα του οχήματος. Σε αυτές τις κοινές αρχιτεκτονικές θα υπάρχουν πολλοί 

τομείς διαφοροποίησης. Αυτό θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ειδικών στοιχείων 

(συστημάτων/υποσυστημάτων) τα οποία στοχεύουν στην επίτευξη διαφορετικών 

επιπέδων απόδοσης και τόνωσης των ισχυρών σημείων της κάθε εταιρείας. 

Παραδείγματα σημαντικής διαφοροποίησης σύμφωνα με τους Camuffo και Volpato 

(2002) προέκυπταν από τη χρήση: 

 Διαφορετικών τύπων αναρτήσεων, ή ακόμα και από διαφορετική ρύθμιση των 

ίδιων αναρτήσεων επιτυγχάνοντας διαφορετικές επιδόσεις 
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 Διαφορετικές ποικιλίες μηχανών και πάντρεμα με διαφορετικά κιβώτια και 

διαφορετικούς άξονες μετάδοσης μπορούν να εγγυηθούν την επίτευξη σπορτίφ 

συμπεριφοράς σε κάποιες περιπτώσεις μοντέλων ή άνεσης σε άλλες 

 Διαφορετικοί τύποι μετάδοσης (μπροστά κίνηση ή τετρακίνηση) 

 Διαφορετικά μεγέθη όσον αφορά το μήκος ή το πλάτος 

Με αυτό τον τρόπο οι γραμμές συναρμολόγησης των δύο εταιρειών δεν 

τροποποιόντουσαν, ενώ οι οικονομίες κλίμακας θα επιτυγχάνονταν από την κατασκευή 

εξαρτημάτων ή κοινών συστημάτων σε μεγάλες ποσότητες για τους δύο ομίλους. 

 

5.4.3. Εξοικονομήσεις από τη συνεργία  

Σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς των δύο εταίρων, οι εξοικονομήσεις που θα 

μπορούσαν να επιτευχθούν από την διαδικασία ενοποίησης θα άρχιζαν να υλοποιούνται 

από το 2001 και θα συνεχίζονταν έως το 2005 δημιουργώντας μια συνολική 

εξοικονόμηση κόστους του ύψους των $2δις. Αυτό θα προέκυπτε από τη σύγκλιση στις 

μηχανές και στα κιβώτια ταχυτήτων, και κατόπιν από τις κοινές «αρχιτεκτονικές». Αυτή 

η εξοικονόμηση, συγκρινόμενη με το σύνολο των εσόδων, όπως αυτά φαίνονται από τα 

ενοποιημένα ισοζύγια των Fiat Auto και GME (GM Europe) το 2000 (ίσα με $53 δις), θα 

ήταν περίπου το 3% (αν συμπεριληφθεί και η GM στη Λατινική Αμερική). Αυτό το 

ποσοστό είναι σημαντικό και ίσο με το ποσοστό κερδοφορίας ενός κατασκευαστή που οι 

αναλυτές θα θεωρούσαν «υγιή» (Camuffo & Volpato, 2002). 

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό το μέγεθος της εξοικονόμησης, αρκεί να πούμε ότι το 

2000 ολόκληρο το αυτοκινητιστικό τμήμα της General Motors (με μια παραγωγή 8.5 

εκατομμυρίων οχημάτων) πραγματοποίησε κέρδη $2.3δις επί πωλήσεων $148.1δις. Η 

αναμενόμενη λοιπόν εξοικονόμηση $2δις για τις Fiat Auto και GME αντιπροσωπεύει ένα 

σημαντικό ποσό το οποίο θα μπορούσε να διευκολύνει στρατηγικές για μειώσεις τιμών, 

αυξημένο μερίδιο αγοράς, και συνολικά αυξημένης κερδοφορίας. Εν συνεχεία, η 

αυξημένη κερδοφορία για κάθε συνεταίρο θα οδηγούσε σε επένδυση σε προγράμματα 

τόνωσης της ποιότητας και ενδυνάμωσης αδύναμων τμημάτων προϊόντων των Fiat Auto 

και GME.  

Όσον αφορά τις οικονομίες κόστους, τα στοιχεία που παρέχονται από τους δύο 

συνεταίρους δείχνουν σημαντικές εξοικονομήσεις από τις συνέργιες στις αγορές οι 
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οποίες θα πραγματοποιόντουσαν από τα πρώτα στάδια της συνεργασίας (Corbett & 

Wielgat, 2000). Στη συνέχεια, μεγάλη εξοικονόμηση θα προέκυπτε από τη σύγκληση σε 

θέματα κινητήρων και μετάδοσης και από τις κοινές «αρχιτεκτονικές». Είναι σημαντικό 

ότι προσθέτοντας τις δραστηριότητες εξαγοράς και το Powetrain manufacturing έχουμε 

το 80% του συνολικού κόστους παραγωγής ενός οχήματος, με το υπόλοιπο 20% να 

αντιπροσωπεύει τις ενέργειες τελικής συναρμολόγησης του προϊόντος (Camuffo & 

Volpato, 2002). 

 

5.5 Το joint-venture για τις εξαγορές 
Τα κόστη εξαγορών αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% του συνολικού 

κατασκευαστικού κόστους ενός οχήματος. Αυτό δείχνει ότι η διαδικασία των εξαγορών 

είναι στρατηγικής σημασίας για την αυτοκινητοβιομηχανία. Προκειμένου να 

ανταποκριθούν καλύτερα σε αυτές τις ανάγκες, οι Fiat Auto και GM προσπάθησαν να 

οργανώσουν τις δραστηριότητες των αγορών μέσω της δημιουργίας μιας εταιρείας η 

οποία ονομάστηκε GM-Fiat Worldwide Purchasing B.V., με αρχηγείο στο Russelheim 

της Γερμανίας. Καθένας από τους δύο συνεταίρους συμμετέχει εξίσου σε αυτή την 

εταιρεία, η οποία έχει πάνω από 2.000 εργαζομένους. Η εταιρεία λειτουργεί σε 

παγκόσμια κλίμακα, αλλά με στόχο να προμηθεύει τις μονάδες κατασκευής και 

συναρμολόγησης που ελέγχονται άμεσα από τη Fiat Auto (αυτό σημαίνει τις μονάδες 

που βρίσκονται στη Νότια Αφρική, στο Μαρόκο, στην Αίγυπτο, στην Ινδία και στην 

Κίνα) καθώς και αυτές της General Motors στην Ευρώπη και στην Λατινική Αμερική. Το 

συνολικό ποσό φτάνει τα $33 δις, από τα οποία τα $17δις αναλώνονται στις μονάδες της 

GM στην Ευρώπη και την Λατινική Αμερική, και τα $16δις στις μονάδες της Fiat Auto. 

Συνολικά, η αγοραστική αξία ήταν μια από τις μεγαλύτερες στην παγκόσμια 

αυτοκινητοβιομηχανία. Η υιοθέτηση μια οργανωτικής δομής και μιας κοινής 

στρατηγικής αγορών εμφανίζονταν απλή για τους δύο συνεργάτες, αφού είχαν και οι δύο 

αναπτύξει μια προσέγγιση στην παγκόσμια τροφοδοσία η οποία είχε την ίδια φιλοσοφία. 

Ήδη από την αρχή, οι δύο όμιλοι μοιραζόντουσαν το 70% των προμηθευτών τους, 

ποσοστό που αναμενόταν να αυξηθεί με τον καιρό. 

Το βασικό μήνυμα όμως που οι δύο συνεργάτες ήθελαν να στείλουν είναι ότι η συμμαχία 

αποτελεί και μια στρατηγική ευκαιρία για τους προμηθευτές, αφού θα έχουν την 
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ευκαιρία να αυξήσουν σημαντικά τις πωλήσεις τους, εξοικονομώντας σημαντικά κόστη 

μάρκετινγκ. Ωστόσο μια τέτοια συμμαχία θα συνέχιζε να ευνοεί, τους προμηθευτές που 

ξεχώριζαν για την ποιότητα, τις έγκαιρες παραδόσεις, τις ανταγωνιστικές τιμές, και τα 

σχέδια για περικοπή εξόδων. Τέτοιες συμμαχίες θα οδηγούσαν επίσης σε τυποποίηση 

εξαρτημάτων ευνοώντας έτσι την μείωση κόστους και την αύξηση του όγκου. Άλλωστε 

οι δύο όμιλοι έδιναν βαρύτητα στη στενή συνεργασία μεταξύ των δραστηριοτήτων 

σχεδιασμού και εξαγορών. Πριν από αυτό, η δομή του τμήματος αγορών της Fiat 

περιέκλειε ένα οργανισμό από μάνατζερς στα ιταλικά αρχηγεία με παγκόσμια 

αρμοδιότητα. Στις διάφορες χώρες υπήρχε κάποια αυτονομία αποφάσεων βασιζόμενη 

στον τύπο του προϊόντος και την διαθεσιμότητα των προμηθευτών (Camuffo & Volpato, 

2002). 

 

5.6 Το joint-venture για το Powertrain 
Οι δραστηριότητες που σχετίζονταν με το σχεδιασμό και την κατασκευή των powertrains 

(μηχανή, μετάδοση) ανατέθηκαν στο Fiat-GM Powertrain B.V., μια εταιρεία που 

ελεγχόταν εξίσου από την GM και την Fiat Auto. Το αρχηγείο της εταιρείας ήταν στο 

Τορίνο (εξισορροπώντας τη γερμανική έδρα του άλλου JV) με πολλά εργοστάσια και 

κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη, απασχολώντας 25.500 ανθρώπους. Αυτή η 

εταιρεία είχε μια πολύ σημαντική αποστολή εφόσον καθένας αναγνωρίζει ότι μαζί με τον 

σχεδιασμό του οχήματος, το powertrain αντιπροσωπεύει τον ξεχωριστό παράγοντα στην 

προσωπικότητα και την εμπορική αξία μιας εταιρείας. Είναι επίσης ένα λεπτό θέμα, 

αφού οι συνέργιες που οι δύο εταιρείες ήθελαν να επιτύχουν, απαιτούσαν σημαντική 

εργασία και μια σύγκλιση προς ένα σύνθετο πακέτο λύσεων όσον αφορά τον κινητήρα 

(βενζίνη, πετρέλαιο και εναλλακτικές μορφές) και μεταδόσεις (αυτόματη, χειροκίνητη, 

τετρακίνηση). (Camuffo & Volpato, 2002). Σαφώς ένα τέτοιο πακέτο λύσεων θα ρύθμιζε 

τις ανάγκες των δύο συνεταίρων, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα εταιρεία είχε επίσης 

στόχο να αποτελέσει προμηθευτή και για άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, τόσο σε αυτές 

που ανήκουν στον Γαλαξία της GM (σύμμαχοι όπως η Suzuki) όσο και σε εταιρείες 

εντελώς ανεξάρτητες από τις Fiat και GM (με φήμες για τη Rover-MG) (Corbett & 

Wielgat, 2000). 
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Ευτυχώς για τους δύο συνεταίρους, οι ικανότητες που ανέπτυξαν στο παρελθόν έμοιαζαν 

συμπληρωματικές, με τη Fiat να αποτελεί τον ηγέτη στους κινητήρες πετρελαίου, ενώ τη 

GM να έχει αντίστοιχη θέση όσον αφορά τα κιβώτια ταχυτήτων. Ο στρατηγικός σκοπός 

ήταν να επιτευχθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τα οποία θα οδηγούσαν σε ηγεσία 

κόστους, ποιότητας, στην απόδοση και σε καινοτομίες προϊόντων. Σε οργανωσιακούς 

όρους, ένα βιομηχανικό σχέδιο είχε εκπονηθεί με σκοπό τη σύγκλιση στους κινητήρες 

βενζίνης και πετρελαίου και στη μετάδοση, με αποτέλεσμα ανταγωνιστικά κόστη, 

απόδοση και ποιότητα, όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές οικογένειες 

προϊόντων, τις διαφορετικές εταιρείες και τις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών 

(Camuffo & Volpato, 2002). 

Η στρατηγική της νέας εταιρείας στόχευε στην επίτευξη βελτιώσεων στους ακόλουθους 

τομείς: 

 Διαφοροποίηση προϊόντων 

 Μείωση στα κόστη εξέλιξης 

 Βελτιστοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας 

 Μείωση στο χρόνο για να βγει το προϊόν στην αγορά 

Ο κύριος στόχος είναι η συνεχής βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα των μηχανών και 

των μεταδόσεων μέσω των συνεχών καινοτομιών στα προϊόντα και της μείωσης του 

συνολικού τους κόστους. Αυτά τα οφέλη με τη σειρά τους θα μεταδιδόντουσαν μέσω των 

JV στις μητρικές εταιρείες.  

 

5.7 Η διάλυση της συμμαχίας 
Στις αρχές του 2005, και παρά τις αρχικά ευοίωνες προβλέψεις, οι Fiat και GM 

αποφάσισαν την από κοινού διάλυση της συμμαχίας. Το παρασκήνιο δηλώνει ότι τα 

στελέχη της Fiat, παρατηρώντας τα όχι ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα της συμμαχίας, 

και γνωρίζοντας την αδυναμία αλλά και τη βούληση της GM να αγοράσει την ιταλική 

εταιρεία, απείλησαν να κάνουν χρήση του δικαιώματος που παρεχόταν με την αρχική 

συμφωνία, και σύμφωνα με το οποίο μπορούσαν να αναγκάσουν την GM να αγοράσει τη 

Fiat. Η GM πίστευε ότι το δικαίωμα της Fiat να ζητήσει να εξαγοραστεί από τους 

Αμερικανούς δεν ήταν πλέον έγκυρο, θεωρώντας ότι έχει ένα ισχυρό νομικό επιχείρημα 

το οποίο σχετιζόταν με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Ωστόσο σύμφωνα με τον 
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Wagoner «όταν μπαίνεις στη νομική αρένα, ποτέ δεν ξέρεις στα σίγουρα τι θα γίνει» 

(Stein, 2005). 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες αποφασίστηκε η διάλυση της συμμαχίας, με την General 

Motors να υποχρεούται να πληρώσει στην Fiat SpA 1.55 δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου 

$2δις). Υπό τη σκιά του διαλυμένου JV, οι δύο εταιρείας μοίρασαν τις εξοικονομήσεις 

που προέκυψαν από συνδυασμένη εξαγορά εξαρτημάτων στην Ευρώπη και στην 

Λατινική Αμερική. Η GM πλέον μοιράζεται τμήμα των εξαγορών της με τους 

συνεργάτες της, Suzuki, Isuzu και Fuji Heavy Industries, με αυτές τις συμμαχίες 

εξαγορών να αφορούν κυρίως λάστιχα ή γυαλί που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 

των μοντέλων. Οι GM και Fiat συνεργάζονται επίσης για την από κοινού εξέλιξη των 

νέων τους μικρών μοντέλων Opel Corsa και Fiat Punto (Stein, 2005). 

Τα δύο Group έχουν επίσης μια μακροχρόνια συμφωνία να αλληλοτροφοδοτούνται με 

μηχανικά μέρη. Η GM θα παρέχει βενζινοκίνητους κινητήρες στους Ιταλούς, ενώ η Fiat 

θα παρέχει τους κινητήρες για τις ντιζελοκίνητες μονάδες. Οι GM και Fiat θα έχουν 

επίσης την από κοινού κατοχή συγκεκριμένης πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως την 

τεχνολογία των κινητήρων diesel και των εξατάχυτων κιβωτίων. Η GΜ θα έχει επίσης το 

50% του εργοστασίου κατασκευής του κινητήρα diesel 1.300 κ.εκ., που βρίσκεται στο 

Bielsko-Biala, στην Πολωνία. Ο εκπρόσωπος της GM, Jerry Dubrowski, δήλωσε πως 

«οπουδήποτε μπορούν να υπάρξουν κοινά οφέλη, θα τα μελετήσουμε» (Stein, 2005). 

Συνοπτικά οι όροι του διαζυγίου Fiat-GM ήταν: 

Η General Motors συμφώνησε να πληρώσει στην Fiat SpA 1.55 δισεκατομμύρια ευρώ 

(περίπου $2δις) προκειμένου: 

• να ακυρώσει το δικαίωμα της ιταλικής εταιρείας που θα μπορούσε να αναγκάσει 

την GM να εξαγοράσει την Fiat Auto 

• να τερματίσει τα joint ventures των εξαγορών και του powertrain 

Σαν τμήμα της συμφωνίας, η Fiat SpA: 

• θα επανακτήσει το μερίδιο 10% της Fiat Auto που κατείχε η GM 

• θα κατέχει από κοινού με την GM τα δικαιώματα του νέου Μ20-32 χειροκίνητου 

κιβωτίου 

• θα συμμετέχει στη συμμαχία εξαγορών της GM 

• θα αγοράζει από τη GM βενζινοκινητήρες για χρήση στην Κίνα 
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Η GM: 

• θα κατέχει το 50% του εργοστασίου στην Πολωνία στο οποίο κατασκευάζεται ο 

1.3 λίτρων diesel κινητήρας, καθώς και το 50% της σχετικής πνευματικής 

ιδιοκτησίας 

• θα κατέχει από κοινού με τη Fiat την τεχνολογία common-rail των JTD diesel 

κινητήρων, και θα αγοράζει τον κινητήρα 1.900 κ.εκ. από το εργοστάσιο της Fiat 

στην Pratola Serra, στην Ιταλία 

• θα συνεχίσει να αγοράζει τεχνική υποστήριξη από την Fiat Auto για την 

τεχνολογία των diesel. 

 

5.8 Κριτική για την απόφαση τερματισμού της συμμαχίας GM-Fiat.  

Σωστό ή γκάφα; 
Η διάλυση της συμμαχίας βρήκε την πλευρά της GM στο Ντιτρόιτ να δηλώνει πως η 

κατάληξη αποτελεί νίκη, αν και οι αναλυτές λένε ότι το αποτέλεσμα είναι μάλλον 

ασαφές. Η GM επιμένει ότι η συμμαχία έχει αποπληρώσει τα χρήματα που δαπανήθηκαν 

γι’ αυτή και με το παραπάνω. Ο Νο1 κατασκευαστής αυτοκινήτων παγκοσμίως δηλώνει 

ότι θα πετύχει χάρη στη συμμαχία εξοικονομήσεις μεγαλύτερες από $4.4δις που του 

κόστισε για να εισέλθει και να αποχωρήσει από τη συμμαχία. Ωστόσο λίγοι αναλυτές της 

Wall Street συμφωνούν με αυτή την εκτίμηση.  

Οι περισσότεροι υποστήριξαν την απόφαση της GM να ξοδέψει $2δις για να ακυρώσει 

το δικαίωμα της Fiat SpA, που θα μπορούσε να αναγκάσει την GΜ να αγοράσει το 

τμήμα αυτοκινήτων του Ιταλού κατασκευαστή. Με αυτό τον τρόπο η GM απαλλάχτηκε 

από την πιθανότητα να χρειαστεί να φορτωθεί το μεγάλο χρέος και τα πολλά 

προβλήματα της Fiat Auto SpA.  

Κρίνοντας όμως τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της διάλυσης της συμμαχίας GM-

Fiat, η κατάσταση εμφανίζεται μπερδεμένη και ενδεχομένως οι εκτιμήσεις των 

ανθρώπων της GM να μην επαληθευτούν. Η GM θα επιστρέψει το μερίδιο 10% που 

κατέχει στη Fiat Auto (όσο κατέληξε να είναι ύστερα από τις αυξήσεις μετοχικού 

κεφαλαίου, αρχικά ήταν 20%) αλλά οι δύο εταιρείες θα συνεχίζουν να συνεργάζονται 

στην παραγωγή κινητήρων, εξέλιξη μοντέλων και άλλα σχέδια. Η GM ισχυρίζεται ότι θα 

συνεχίσει να εξοικονομεί $1δις ετησίως συνεργαζόμενη με τη Fiat, αν και οι δύο 
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εταιρείες θα διαλύσουν τα joint ventures εξαγορών και powertrain που δημιουργήθηκαν 

το Μάρτιο του 2000 (Stein, 2005). 

«Αναμφίβολα αυτό είχε ένα καλό ROI (Return on Investment) για τους μετόχους μας» 

είπε ο CEO της GM, Rick Wagoner, ύστερα από την ανακοίνωση από τη GM της 

διευθέτησης του χωρισμού. Αλλά σίγουρα η συμμαχία δεν είχε την εξέλιξη που 

φανταζόταν ο Wagoner πριν από 5 χρόνια. Η GM είχε ξοδέψει $2.4δις για να αποκτήσει 

το 20% της Fiat Auto το 2000 (ποσοστό που μειώθηκε στο 10% ύστερα από τις αυξήσεις 

μετοχικού κεφαλαίου). Το 2005 αναγκάστηκε να πληρώσει άλλα $2δις για να 

αποδεσμευτεί. Συνολικά τα δύο ποσά θα μπορούσαν να είχαν αποτελέσει μια καλή 

αναλογία του ετήσιου κόστους για εργαζομένους, συντάξεις και κόστη υγείας, -ποσό που 

έφτασε $5.2δις το 2004- και που σύμφωνα με τους επικεφαλείς της GM αποτελεί το 

μεγάλο πρόβλημα της εταιρείας όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Τα $2δις ισούνται 

με το 10% των ρευστών της GM και με το 100% των λειτουργικών της χρηματικών 

εκροών για το αυτοκινητιστικό της τμήμα για το 2005. Η Fiat απέσπασε επίσης την 

προσοχή των Ευρωπαίων επικεφαλείς μάνατζερς και μηχανικών της GM, σε μία περίοδο 

που είχαν επικεντρωθεί στα προβλήματα της Opel – μια απώλεια που είναι δύσκολο να 

υπολογιστεί. 

Η Fiat όμως βοήθησε την GM να εισέλθει στην ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη, 

αγορά των επιβατικών diesel οχημάτων (Corbett & Wielgat, 2000). Το 2000 μόνο το 

10% των πωλήσεων της  GM στην Ευρώπη ήταν diesel, ποσοστό που το 2004 ανήλθε σε 

46% χάρη στη βοήθεια της Fiat. Η GM θα έπρεπε να ξοδέψει μεγάλα ποσά για να 

εξελίξει και να κατασκευάσει τα δικά της diesel. Περίπου το 60% των 740.000 diesel 

οχημάτων που η GM υπολογίζει να πουλήσει εντός του 2005, προέρχονται από το 

powertrain joint venture.  

Η GM δεν πρόκειται να αποκαλύψει ακριβώς πόσο εξοικονόμησε μέχρι στιγμής 

συνεργαζόμενη με τη Fiat. Ωστόσο ένας εκπρόσωπος της εταιρείας είπε ότι την 

περασμένη χρονιά η εταιρεία εξοικονόμησε περίπου $1δις μέσω συνδυαζόμενης 

ανάπτυξης εξαγορών και powertrain. «Υπήρξε απόδοση επί των $4.4δις που ξοδέψαμε 

σε αυτή τη συμμαχία» λέει ο εκπρόσωπος της GM Toni Simonetti. «Υπάρχει μια θετική 

καθαρή απόδοση για τους μετόχους μας, κάτι που σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερη από 

$4.4δις». Ωστόσο οι αναλυτές δεν το πιστεύουν. Ο David Healy των Burnham Securities 
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στη Νέα Υόρκη, είπε πως η GM έκανε τη σωστότερη κίνηση βάζοντας τέλος σε αυτό 

που αποδείχτηκε ένα μεγάλο και ακριβό λάθος. Τα $2δις που κατέβαλαν για να 

αποδεσμευτούν, υπερβαίνουν τα όποια οφέλη είχαν μέχρι τότε. Αυτά τα χρήματα 

μπορούσαν να δαπανηθούν σε ιατρική περίθαλψη ή σε ανάπτυξη κάποιου μελλοντικού 

προϊόντος. «Είναι μια μεγάλη γκάφα όπως και να το δεις» συμπλήρωνε (Stein, 2005). 

Ο Brett Hoselton, αναλυτής για τον τομέα των αυτοκινήτων της KeyBanc Capital 

Markets είναι επίσης σκεπτικός. «Πιθανότατα πραγματοποίησαν κάποιες 

εξοικονομήσεις, αλλά το αν ήταν ή όχι $1δις είναι εξαιρετικά αμφίβολο» είπε. Ο Adam 

Jonas, αναλυτής της Morgan Stanley έγραψε: «Η διοίκηση της GM πιστεύει ότι οι 

εξοικονομήσεις από τη συμμαχία υπερκάλυψαν την επένδυση. Αν είναι έτσι, 

δυσκολευόμαστε να σκεφτούμε το μέγεθος των απωλειών της GM Ευρώπης, αν δεν 

υπήρχε αυτή η συμφωνία» (Stein, 2005). 

Τελικά ποιο είναι το συμπέρασμα; Πριν από 5 χρόνια η αυτοκινητοβιομηχανία 

συγχωνευόταν με ταχύτατους ρυθμούς. Ο Wagoner και ο τότε προεδρεύων της GM Jack 

Smith, προσπαθούσαν να εμποδίσουν την DaimlerChrysler από το να γίνει ακόμα 

μεγαλύτερη, ασκώντας έτσι μεγαλύτερη πίεση στην GM, ειδικά στην Ευρώπη. Πριν 

συνδεθεί με την GM, η Fiat απέρριψε το 2000 μια προσφορά $12δις της DaimlerChrysler 

για εξαγορά του 100% της Fiat Auto (Smith, 2000). Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε που θα 

είχε φτάσει σήμερα η Fiat και πως θα ήταν η κατάσταση στην αυτοκινητοβιομηχανία, αν 

η ιταλική εταιρεία είχε αποδεχτεί την πρόταση. Η συμμαχία Fiat-GM ήταν ιδιάζουσα και 

ενδιαφέρουσα ακριβώς επειδή έμοιαζε να έχει αυτό το διπλό νόημα: το μοίρασμα του 

κινδύνου και την ενδυνάμωση της βάσης γνώσεων και των δύο συνεργατών. Τελικά 

όμως η οργανωτική πολυπλοκότητα που προέρχεται από την παγκοσμιοποίηση και οι 

ταχύτατα μεταβαλλόμενες τάσεις στον κλάδο αποδεικνύουν ότι τίποτα δεν μπορεί να 

θεωρηθεί δεδομένο. 
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Κεφάλαιο 6  Ένας καλός γάμος: Η επιτυχημένη συμμαχία 

Renault-Nissan 

 
6.1 Εισαγωγή 
Ύστερα από οχτώ μήνες διαπραγματεύσεων, οι Renault και Nissan υπέγραψαν στο τέλος 

του Μαρτίου του 1999 μια συμφωνία η οποία προέβλεπε την είσοδο του Γάλλου 

κατασκευαστή στο κεφάλαιο του ιαπωνικού ομίλου με ένα ποσοστό  36.6%. Σε 

αντάλλαγμα η Renault θα αναλάμβανε να πληρώσει $5.4 δις από το χρέος της Nissan. 

Με τη Nissan, η Renault γινόταν ο 4ος μεγαλύτερος κατασκευαστής σε όρους παγκόσμιας 

παραγωγής, με περίπου 5 εκατομμύρια οχήματα, πίσω από τις General Motos, Ford και 

Toyota, και μπροστά από τη Volkswagen. Το σκοτεινό σημείο της απόκτησης δεν ήταν 

άλλο από την άσχημη οικονομική κατάσταση του ιαπωνικού γκρουπ, το οποίο επί σειρά 

ετών κατέγραφε οικονομικές απώλειες, και είχε δημιουργήσει ένα χρέος που ξεπερνούσε 

τα 200 δισεκατομμύρια γαλλικά φράγκα. Σε όρους σύγκρισης, το χρέος της Renault δεν 

είχε ποτέ ξεπεράσει τα 40 δις φράγκα.  

 

6.2 Ιδρύοντας τη συμμαχία 
Στο τέλος της δεκαετίας του 1990 η Nissan υπέφερε από φτωχή οικονομική απόδοση και 

συνεχή φθορά του μεριδίου της στην αγορά κατά τη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας. 

Διάφορα στρατηγικά λάθη θεωρούνται υπεύθυνα για τις χαμηλές της πωλήσεις και την 

κακή οικονομική απόδοση: υπερβολικός πολλαπλασιασμός των μοντέλων και καναλιών 

διανομής προκειμένου να φτάσει τη διάρθρωση της Toyota, παρά τον συρρικνούμενο 

όγκο πωλήσεων για παράδειγμα. Συγκεκριμένα, η Nissan αγωνιζόταν οχτώ χρόνια να 

επιστρέψει στην κερδοφορία, τα περιθώρια κέρδους ήταν χαμηλά, ενώ οι μελετητές είχαν 

μάλιστα υπολογίσει ότι η Nissan έχανε $1.000 για κάθε αυτοκίνητο που πουλούσε στις 

Η.Π.Α. εξαιτίας της έλλειψης εταιρικής δύναμης (Ghonsn, 2002). Από την άλλη η 

παραγωγική απόδοση της Nissan ήταν υγιής και ισχυρή κατά πολλές απόψεις, ακόμα και 

στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Η αποδοτικότητα της συναρμολόγησης και της 

ανάπτυξης προϊόντων της Nissan ήταν κορυφαία ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο, και 

το ίδιο ίσχυε για τους κινητήρες και άλλα ζωτικής σημασίας τεχνολογικά εξαρτήματα. 
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Ωστόσο η εταιρεία αποτύγχανε να χρησιμοποιήσει αυτές τις παραγωγικές ικανότητες 

προκειμένου να παράξει ελκυστικά προϊόντα. Η Nissan θεωρούνταν μάλλον αδύναμη σε 

τομείς όπως το μάνατζμεντ της φίρμας, του σχεδιασμού και του συνολικού 

προγραμματισμού της ανάπτυξης ενός προϊόντος  

Η Renault από την πλευρά της, απολάμβανε υψηλή σχετικά οικονομική απόδοση στο 

τέλος της δεκαετίας το 1990 με μια σειρά επιτυχημένων νέων οχημάτων με καινοτομικά 

σχέδια προϊόντων, αλλά η παραγωγική της αποδοτικότητα ήταν χαμηλότερη από αυτή 

της Nissan. Ένα άλλο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της Renault ήταν η εμπειρία που η 

ίδια είχε αποκτήσει από την αναγέννησή της ύστερα από μια σοβαρή οικονομική ύφεση 

που αντιμετώπισε τη δεκαετία του 1980 (μια περίοδο που χαρακτηριζόταν όσον αφορά 

τη Renault από χαμηλή οικονομική απόδοση, υψηλού κόστους-χαμηλού κέρδους δομή, 

πολλές πλατφόρμες και μια όχι και τόσο ελκυστική γκάμα προϊόντων). Η Renault 

ανάρρωσε από αυτή την ύφεση μέσω μιας σειράς περιστατικών και προσπαθειών: 

οικονομική αναδόμηση, μάθηση από τις καλύτερες υιοθετούμενες πρακτικές (π.χ. το 

παράδειγμα των Ιαπώνων σχετικά με τον έλεγχο της ποιότητας), πρωτοβουλίες 

περικοπής κόστους κυρίως στην προμήθεια εξαρτημάτων, και ανάπτυξη μιας σειράς 

επιτυχημένων νέων προϊόντων (Fujimoto & Heller, 2001). 

Έτσι, στο τέλος της δεκαετίας του 1990, η Renault απολάμβανε υγιή κερδοφορία, αλλά 

οι δραστηριότητες της εξακολουθούσαν να είναι περιορισμένες στην Ευρώπη και σε 

κάποια τμήματα της Λατινικής Αμερικής. Η Renault λοιπόν αναζητούσε ευκαιρίες 

προκειμένου να παγκοσμιοποιήσει τις δραστηριότητες της. Η Nissan από την άλλη ήταν 

μια πιο διεθνώς ενεργή εταιρεία από την Renault, αλλά δυστυχώς χρειαζόταν χρήματα 

προκειμένου να μειώσει το τεράστιο χρέος της. Γενικά, η Nissan ήταν σχετικά ισχυρή σε 

παραγωγικούς τομείς και στην τεχνολογία εξαρτημάτων στα εργοστάσια και στα τεχνικά 

κέντρα, αλλά ήταν σχετικά αδύναμη στον σχεδιασμό της στρατηγικής στα αρχηγεία, στο 

μάνατζμεντ της φίρμας, στο σχεδιασμό προϊόντων και στη σύλληψη ιδεών για προϊόντα. 

Υπήρχε επομένως μια ευκαιρία για δημιουργία συμμαχίας με βάση τις ικανότητες του 

κάθε εταίρου: η Nissan θα λάμβανε χρήματα και στρατηγικές ικανότητες από τη Renault, 

με αντάλλαγμα τη λήψη από τη Renault μικρών δικαιωμάτων ελέγχου και λειτουργικών 

ικανοτήτων της Nissan (Fujimoto & Heller, 2001). 
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Έτσι λοιπόν το Μάρτιο του 1999, η Renault απέκτησε το 36.8% της Nissan, ενώ η 

επακόλουθη συμμαχία ανάμεσα στις δύο εταιρείες μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια 

προσπάθειά τους να εμπλακούν σε μια κοινή προσπάθεια ανάπτυξης νέων ικανοτήτων 

και αμοιβαίας μάθησης.  

 

6.3 Αναθεώρηση της συμφωνίας – Κριτική στη Renault 
Η αναθεώρηση της συμφωνίας ανάμεσα στη Renault και τη Nissan στα τέλη του 2001 

δημιούργησε αρκετά αρνητικά σχόλια για τους χειρισμούς της γαλλικής εταιρείας. Παρά 

τη συζήτηση για μια πιο ισορροπημένη σχέση, η αναδιοργάνωση του μεριδίου ανάμεσα 

στη Renault SA και τη Nissan Motor Co. Ltd. είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνει 

αμετάβλητη η ηγεμονική θέση ελέγχου της Renault. Μεταξύ των αλλαγών που 

ανακοινώθηκαν την 30η Οκτωβρίου 2001 υπήρχαν (Saint-Seine, 2001): 

 Αύξηση του μεριδίου της Renault στη Nissan από 36.8% σε 44.4% έναντι 

$1.8δις. 

 Η Nissan απέκτησε ένα μερίδιο 15% στη Renault, μέσω της αγοράς 42 

εκατομμυρίων μετοχών που όμως δεν έδιναν δικαίωμα ψήφου. 

 Μια νέα εταιρική οντότητα, η Renault Nissan BV, δημιουργήθηκε στην Ολλανδία 

η οποία στόχευε να βοηθήσει τις δύο αυτοκινητοβιομηχανίες να εμποδίσουν κάθε 

ανεπιθύμητη απόπειρα εξαγοράς. 

Οι εταιρείες παρουσίασαν τις αλλαγές επί της αρχικής τους συμφωνίας (που είχε γίνει το 

Μάρτιο του 1999) ως μια ανταμοιβή προς τους υπαλλήλους της Nissan για τη 

συνεισφορά τους στην ανάρρωση του Ιάπωνα κατασκευαστή, και ως ένα βήμα προς μια 

αποτελεσματικότερη συνεργασία. Ο CEO της Nissan Carlos Ghosn είπε πως η 

κινητοποίηση των υπαλλήλων της Nissan είναι ο κύριος λόγος για αυτές τις αλλαγές, 

σημειώνοντας την σημαντική απόκτηση ενός μεριδίου 15% στη Renault. 

Μια προσεκτικότερη όμως ματιά στη νέα δομή αφήνει πολλούς παρατηρητές 

προβληματισμένους για τον πραγματικό αντίκτυπο αυτών των αλλαγών. «Ο συνδυασμός 

μεταξύ των δύο εταιρειών είναι απόλυτα λογικός, αλλά δεν είναι ιδιαιτέρως φανερό πως 

οι τελευταίες αλλαγές σηματοδοτούν μια βελτίωση» είπε ο Jim Collins, ένας αναλυτής 

της UBS Warburg στο Λονδίνο. Παράδειγμα είναι η νέα εταιρεία Renault Nissan BV, 

της οποίας οι αρμοδιότητες (σύμφωνα με τις δύο εταιρείες) για τον μέσο-μακροπρόθεσμο 
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σχεδιασμό είναι σχετικές με την τυποποίηση των προϊόντων και των δραστηριοτήτων 

έρευνας και ανάπτυξης μηχανικών μερών, καθώς και με αρχές χρηματοοικονομικής 

πολιτικής (Saint-Seine, 2001). 

Ο πρόεδρος της Renault, Louis Schweitzer, έχει την αποφασιστική ψήφο στο οκταμελές 

συμβούλιο της εταιρείας, αποκλείοντας ταυτόχρονα οποιαδήποτε προοπτική εναλλαγής 

της προεδρίας της Renault Nissan BV μεταξύ της Renault και της Nissan. Επίσης 

επαναβεβαίωσε την αντίθεσή του σε μια συγχώνευση των δύο εταιρειών. Ένα άλλο 

παράδειγμα είναι το μερίδιο 15% που απέκτησε η Nissan από τη Renault. Το μερίδιο 

στερείται δικαιωμάτων ψήφου, κάνοντας την εξαγορά του μια καθαρά συμβολική 

κίνηση. Ο ίδιος ο Schweitzer για να δικαιολογηθεί είπε πως μια αύξηση του μεριδίου της 

Nissan στη Renault δεν ήταν στο πρόγραμμα  (Saint-Seine, 2001). 

Ένα από τα πιο καινοτομικά σημεία της νέας συμφωνίας είναι παγίδα για ενδεχόμενους 

εταιρικούς εισβολείς στην συμμαχία. Σύμφωνα με την Ολλανδική νομοθεσία, η Renault 

Nissan BV μπορεί να αποτελέσει ένα ειδικό οργανισμό που θα έχει την εξουσία να 

απωθεί κάθε ανεπιθύμητη προσπάθεια εξαγοράς της επιχείρησης. Αυτό το σημείο είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμο για την γαλλική κυβέρνηση, η οποία σκέφτεται αναπροσαρμογή του 

μεριδίου της στη Nissan στο 25% (από 44.4%) όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. 

Γενικά οι αλλαγές μπορεί να ήταν σημαντικές, ωστόσο ο σεβασμός που είχε δείξει η 

Renault στη Nissan στο παρελθόν δεν επέτρεψε να δημιουργηθούν διαφωνίες και 

παρανοήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν το θετικό κλίμα μεταξύ των δύο 

εταιρειών και κατά συνέπεια και την επιτυχία της ίδιας της συμμαχίας.  

 

6.4 Κίνητρα - λόγοι δημιουργίας της συμμαχίας 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στα χαρτιά η συμφωνία έμοιαζε λογική και για τις δύο 

πλευρές: η δύναμη της Nissan στη Βόρεια Αμερική συμπλήρωνε ένα σημαντικό κενό για 

τη Renault, ενώ τα χρήματα της Renault μείωναν το τεράστιο χρέος της Nissan. Οι 

ικανότητες των δύο εταιρειών ήταν επίσης συμπληρωματικές: η Renault ήταν γνωστή για 

τον πρωτοποριακό σχεδιασμό της ενώ η Nissan για την ποιότητα των μηχανολογικών της 

τμημάτων.   

Πιο αναλυτικά (Bensaid, 2000), στο βιομηχανικό τομέα, αυτή η συνεργασία περνούσε 

από μια πολιτική περικοπής κόστους και ανάπτυξης μιας στρατηγικής κοινής 
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πλατφόρμας. Στόχευε στο να χρησιμοποιούν από κοινού οι δύο εταιρείες το μέγιστο 

αριθμό εξαρτημάτων για την κατασκευή περισσοτέρων μοντέλων προκειμένου να 

επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας. Επιπλέον η συμμαχία έδινε τη δυνατότητα επίτευξης 

συνεργιών σε τομείς τόσο γεωγραφικούς, όσο και γκάμας προϊόντων και τεχνολογίας. 

Στο γεωγραφικό τομέα, ο Ιάπωνας κατασκευαστής είναι πολύ ισχυρός στην Ασία, 

ιδιαίτερα στην Ιαπωνία, καθώς και στη Βόρεια και κεντρική Αμερική, περιοχές όπου η 

Renault είναι απών. Άντ’ αυτού, ο Γάλλος κατασκευαστής απολαμβάνει ιδιαίτερα καλή 

θέση στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική, περιοχές που παραμένουν τα αδύναμα 

σημεία της Renault. Στην πράξη, η Renault θα χρησιμοποιήσει τα εργοστάσια της Nissan 

στο Μεξικό και στη νοτιοανατολική Ασία, ενώ θα θέσει στη διάθεση του συμμάχου του 

τις εγκαταστάσεις της στο Mercosur. 

Όσον αφορά την γκάμα προϊόντων, η Renault, απούσα από την αγορά των 4x4 και των 

pick-up, θα επωφελούνταν από τις πλατφόρμες των Ιαπώνων αλλά και το υψηλό κομμάτι 

της γκάμας. Οι Γάλλοι λοιπόν θα χρησιμοποιούσαν τα ιαπωνικά 4x4 με αλλαγμένα 

σήματα, ενώ σε αντάλλαγμα η Nissan θα εμπορευόταν το Renault Kangoo με τα δικά της 

σήματα. Προβλεπόταν επίσης η χρήση μιας κοινής πλατφόρμας για τους αντικαταστάτες 

των μικρών μοντέλων των δύο εταιρειών Clio και Micra. Οι οικονομίες κλίμακας θα 

μπορούσαν να είναι σημαντικές, εφόσον η συγκεντρωμένη παραγωγή άγγιζε το 1 

εκατομμύριο μονάδες ετησίως. Ένας από τους σκοπούς αυτής της προσέγγισης ήταν η 

μείωση των χρησιμοποιούμενων πλατφορμών των δύο πλευρών: η Renault 

χρησιμοποιούσε ουσιαστικά οχτώ ενώ η Nissan είκοσι-έξι. Απώτερος στόχος ήταν να 

μειωθούν σε δέκα συνολικά. Επιπρόσθετα, οι Γάλλοι είχαν εφτά οικογένειες κινητήρων 

ενώ η Nissan είκοσι. Η νέα ομάδα ευελπιστούσε να ελαττώσει αισθητά τον αριθμό σε 8 

συνολικά. 

Στον τεχνολογικό τομέα, οι κινητήρες μικρού κυβισμού θα εξελιχτούν από κοινού. Στον 

τομέα των εξαρτημάτων, η Renault θα κατασκευάσει τα κιβώτια ταχυτήτων και η Nissan 

θα αναλάβει αυτά της αυτόματης μετάδοσης. Από το 1997 άλλωστε, η Nissan είχε 

παρουσιάσει τον κινητήρα της άμεσου ψεκασμού, ενώ ετοιμαζόταν να λανσάρει το 2001 

το πρώτο της υβριδικό μοντέλο. 

Ο ίδιος ο Ghosn αναφερόμενος στους λόγους που κρύβονταν πίσω από τη συμφωνία 

Renault-Nissan ήταν αναλυτικός (Emerson, 2001). Καταρχήν από την πλευρά της Nissan 
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ήταν το να βρει ένα συνεργάτη για να ξεπεράσει τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις. 

Ουσιαστικά οι τρεις κύριες προκλήσεις με σειρά σημαντικότητας και επιτακτικότητας 

ήταν: 

- Ο πρώτος ήταν το μεγάλο χρέος. Η Nissan είχε ένα χρέος ίσο με $22 δις και είχε 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει μόνη και 

έπρεπε να βρει ένα συνεργάτη. Αυτό ήταν ένα σημαντικό και επείγον θέμα.  

- Το δεύτερο θέμα ήταν η ανικανότητα της εταιρείας για πολλά χρόνια να 

εμφανίσει κέρδος. Αν και αυτό είναι σημαντικό για τους μετόχους, είναι εξίσου 

σημαντικό για την εικόνα της εταιρείας. Η έλλειψη κέρδους μπορεί να έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στους καταναλωτές, αφού μπορεί να υποθάλψει την εικόνα 

της εταιρείας. Η αγορά αυτοκινήτου είναι συνήθως μια μεγάλη επένδυση για τους 

ανθρώπους. Θέλουν να αγοράζουν από υγιείς επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν 

ομαλά. Όταν τα κέρδη είναι ανεπαρκή δημιουργούνται πολλά ερωτήματα στο 

μυαλό των καταναλωτών. 

- Το τρίτο θέμα ήταν σημαντικό, αλλά σίγουρα όχι ύψιστης σημασίας όπως το 

πρώτο, και αφορούσε τη συνεχή παρακμή του παγκόσμιου μεριδίου της Nissan 

από το 1990. 

Αυτές οι τρεις προκλήσεις ήταν μέρος της εξίσωσης όταν η Nissan έψαχνε συνεργάτη. 

Υπάρχει όμως και ένα άλλο στοιχείο σε ένα κλάδο που παγκοσμιοποιείται όλο και 

περισσότερο. Ερωτήματα δημιουργούνταν στο εσωτερικό της Nissan για το ποια θα ήταν 

η θέση τους σε ένα περιβάλλον που ενοποιείται ταχύτατα. Έτσι, ενώ οι κύριες ανησυχίες 

τους ήταν βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, δεν παρέβλεπαν το μέλλον. 

Από την πλευρά της Renault τα θέματα ήταν αρκετά πιο μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. 

Για την ακρίβεια δεν υπήρχαν πραγματικά βραχυπρόθεσμα ή επείγοντα θέματα. Η 

εταιρεία εμφάνιζε κερδοφορία, δεν υπήρχαν παλαιότερα χρέη, τα μερίδια αγορών 

ανέβαιναν και τα κέρδη από το 1998 στο 1999 ήταν σημαντικά. Υπήρχε επομένως μόνο 

μια μεγάλη έγνοια για τη Renault, η έγνοια για το μέλλον. Μπροστά στην ενοποίηση και 

παγκοσμιοποίηση που λάμβανε χώρα, πρώτα όσον αφορά τους ανταγωνιστές και έπειτα 

όσον αφορά τις αγορές που ανοίγονταν, η Renault πίστευε ότι ίσως δεν υπήρχε μέλλον 

χωρίς ένα ισχυρό συνεργάτη. Αν και η σκέψη τους εστιαζόταν στο να αποτελέσουν 
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μέλος ενός παγκόσμιου γκρουπ, δεν μπορούσαν να παραμελήσουν το ενδεχόμενο 

συνέργιας που μπορεί να προέλθει από μια συνεργασία. 

Τα κίνητρα επομένως για τη συμφωνία ήταν αντίστροφα για τις δύο εταιρείες: η Renault 

δρούσε κυρίως κινούμενη από μακροπρόθεσμους λόγους και πολύ λιγότερο από 

βραχυπρόθεσμους, ενώ οι ανησυχίες της Nissan ήταν πολύ περισσότερο βραχυπρόθεσμες 

και σε κάποιο μικρό βαθμό μακροπρόθεσμες. Προφανώς οι αποφασιστικοί παράγοντες 

δεν είχαν το ίδιο βάρος και για τις δύο εταιρείες.  

 

6.5 Επίτευξη συνεργιών 
Σχετικά με την ενοποίηση/μετασχηματισμό των Nissan και Renault, ο Ghosn έλεγε πως 

«δεν μπορείς να περιμένεις απλά η μια εταιρεία να αλλάζει κατά πολύ προκειμένου να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, χωρίς αυτή η διαδικασία αλλαγής να μην ακολουθείται ή 

να υποστηρίζεται από την άλλη εταιρεία» (Emerson, 2001). Οι Renault και Nissan 

αναζητούσαν από τη συμμαχία κάτι απλό. Όπως είχαν πει από την αρχή, δεν τους 

ενδιέφερε η συγχώνευση αλλά το να πετύχουν μεγαλύτερη απόδοση μέσω της επίτευξης 

συνεργιών μεταξύ τους. Το εργαλείο (και όχι ο στόχος) ήταν να βρεθούν και να 

αναπτυχθούν αυτές οι συνέργιες. Σε πολλές περιπτώσεις οι συμμαχίες και συγχωνεύσεις 

αποτυγχάνουν επειδή δεν δόθηκε αρκετή προσοχή στο όραμα ή στον πραγματικό σκοπό. 

Καταλήγουν λοιπόν να αντιμετωπίζουν το εργαλείο ως τον στόχο και τότε ο στόχος 

καταλήγει στο ότι πρέπει η συμμαχία να γίνει επιτυχημένη. Αυτό φυσικά δεν βγάζει 

νόημα αφού η συμμαχία είναι το μέσο για να επιτευχθεί ο στόχος. 

Στην περίπτωση των Renault-Nissan, ήταν προφανές ότι η χρήση ενδεχόμενων 

συνεργιών θα λειτουργούσε προς όφελος τόσο της Renault όσο και της Nissan. Ο τρόπος 

της από κοινού λειτουργίας αναθεωρούνταν συνεχώς. Αυτή η αναθεώρηση και 

υιοθέτηση δεν είναι ο σκοπός, αλλά το μέσο για να επιτευχθεί ο απόλυτος σκοπός της 

μεγιστοποίησης του μεριδίου της αγοράς, της μεγιστοποίησης των κερδών και της 

καλύτερης απόδοσης. Κατά τον Ghosn υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο πιθανών συνεργιών, 

και δεν αφορά μόνο την περικοπή κόστους αλλά π.χ. και την περικοπή ορισμένων κοινών 

εργασιών.  

Αλλά οι πιο σημαντικές συνέργιες είναι αυτές που αποκαλούνται «θετικές συνέργιες». 

Για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 2000 όταν ανακοινώθηκε η θετική ανάπτυξη της 
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βραζιλιάνικης αγοράς, αποκαλύφθηκε ότι η Nissan θα λάνσαρε 5 νέα μοντέλα στα 

προσεχή πέντε έτη μέσω μιας επένδυσης $300 εκατ., και αυτό θα γινόταν μέσω της 

χρήσης της υποδομής της Renault που υπήρχε ήδη εκεί πέρα και αφορούσε τα 

εργοστάσια της Renault στη Βραζιλία και στην Αργεντινή, το δίκτυο προμηθευτών και 

πωλητών της Renault, καθώς και το κέντρο υποστήριξης της γαλλικής εταιρείας. Η 

Nissan δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό μόνη της. Αν το έκανε θα της κόστιζε τέσσερις 

φορές περισσότερο ενώ θα απαιτούνταν και αρκετός πολύτιμος χρόνος. Μέσω της 

συμμαχίας με τη Renault επιτυγχάνεται αυτή η περικοπή κόστους η οποία οδηγεί σε 

ανάπτυξη (Emerson, 2001). 

Κάτι ανάλογο γίνεται και για τη Renault στο Μεξικό, όπου αξιοποιείται η τεράστια 

παρουσία της Nissan στη Μεξικανική αγορά. Συγκεκριμένα την περίοδο έναρξης της 

συμμαχίας, στις αρχές του 1999, η Nissan χαρακτηριζόταν από αχρησιμοποίητη 

παραγωγική ικανότητα στη Μεξικανική αγορά εξαιτίας της νωθρής εγχώριας ζήτησης 

και τις χαμηλές πωλήσεις στις Η.Π.Α. του γηρασμένου πλέον μοντέλου Sentra. Η 

Renault από την άλλη σκεφτόταν την επανείσοδο της στη Μεξικανική αγορά την οποία 

είχε εγκαταλείψει το 1986. Η τοποθέτηση μάνατζερς και από τις δύο εταιρείες μαζί 

σήμαινε ότι είχαν από την αρχή αναγνωρίσει την ευκαιρία για πραγματοποίηση 

συνεργιών. Σε μόλις πέντε μήνες είχαν καταστρώσει ένα λεπτομερές σχέδιο για 

παραγωγή αυτοκινήτων της Renault στα εργοστάσια της Nissan. Μόλις ένα χρόνο μετά, 

το Δεκέμβριο του 2000, τα πρώτα μοντέλα Renault έβγαιναν από τις γραμμές 

παραγωγής. 

Η βελτίωση της κατασκευαστικής θέσης της Nissan ήταν εκπληκτική. Στο εργοστάσιο 

Cuernavaca, το ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας αυξήθηκε από 

55% στο τέλος του 1998 σε σχεδόν 100%. Από την πλευρά της Renault, η συμφωνία 

επιτάχυνε σημαντικά την επάνοδο στο Μεξικό. Στην πράξη, η Renault ήταν σε θέση να 

ξεκινήσει να πουλάει στο Μεξικό ακόμα και πριν ακόμα βγει το πρώτο Scenic από την 

γραμμή παραγωγής. Επίσης, επειδή η Μεξικανική κυβέρνηση αναγνώριζε τη Renault ως 

συνεταίρο του γκρουπ της Nissan, η Renault μπορούσε απευθείας να εξάγει αυτοκίνητα 

στο Μεξικό χωρίς να χρειαστεί να αποκτήσει κάποια ξεχωριστή κυβερνητική άδεια. 

Τέλος η Renault μπορούσε να χρησιμοποιήσει το δίκτυο τοπικών πωλητών και 
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αντιπροσώπων της Nissan, απαλλάσσοντάς την έτσι από χρονοβόρες διαδικασίες και 

δαπάνη περαιτέρω κεφαλαίων (Ghosn, 2002). 

 

6.6 Λόγοι επιτυχίας της συμμαχίας 
Η επιτυχία της συμμαχίας των Renault-Nissan δεν ήταν κάτι απλό και εξαρτιόταν σε 

μεγάλο βαθμό από την επαναφορά της Nissan σε μια κερδοφόρα και ακμάζουσα 

εταιρεία. Αυτή η δουλειά ανατέθηκε στον Carlos Ghosn ο οποίος είχε ανάλογη εμπειρία 

από την περίπτωση των Renault-Volvo αλλά και παλαιότερα όταν ακόμα ήταν CEO στη 

Michelin Βορείου Αμερικής και έπρεπε να χειριστεί την συγχώνευση με τη Uniroyal 

Goodrich. Η πρώτη παρατήρηση που έκανε ο Ghosn ήταν ότι τα κόστη αγορών στη 

Nissan ήταν 15% έως 20% υψηλότερα από τη Renault, ενώ η αχρησιμοποίητη 

παραγωγική ικανότητα αύξανε περαιτέρω το κόστος. Συγκεκριμένα υπολογιζόταν ότι τα 

ιαπωνικά εργοστάσια μπορούσαν να παράγουν ετησίως σχεδόν ένα εκατομμύριο 

περισσότερα αυτοκίνητα, από αυτά που η εταιρεία πουλούσε. Επιπλέον ακόμα και μετά 

την επένδυση της Renault, τα χρέη έφταναν τα $11 δις οπότε δημιουργούνταν μια 

κατάσταση με δύο εναλλακτικές: ή η κατάσταση θα αναστρεφόταν, ή η Nissan θα έπαυε 

να υπάρχει (Ghosn, 2002). 

Στην πορεία λοιπόν ο Ghosn αντιμετώπισε διάφορες δυσκολίες. Ο χειρισμός τους και η 

στάση του Ghosn (που εξέφραζε εν μέρει και τη στάση της Renault) αποτέλεσαν βαρίδιο 

για την επιτυχή έκβαση της συμμαχίας και αποτελούν πρότυπο για μελέτη και 

αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων.  

 

6.6.1 Κατάσταση της Nissan - οργάνωση της εταιρείας 

Καταρχήν η κατάσταση που έπρεπε να αντιμετωπίσει ο νέος CEO της Nissan ήταν 

εξαιρετικά λεπτεπίλεπτη αφού σε περιπτώσεις αναστροφής εταιρικής πορείας, ιδιαίτερα 

όταν εμπλέκονται συγχωνεύσεις ή συμμαχίες, η επιτυχία δεν είναι απλά ένα θέμα 

πραγματοποίησης θεμελιωδών αλλαγών στην οργάνωση και στις δραστηριότητες μιας 

εταιρείας. Πρέπει επίσης να προστατευτεί η ταυτότητα της εταιρείας και η αξιοπρέπεια 

των ανθρώπων της. Αυτοί οι δύο στόχοι –η πραγματοποίηση των αλλαγών και η 

εξασφάλιση της ταυτότητας- μπορούν εύκολα να έρθουν σε σύγκρουση. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σωστό σε αυτή την περίπτωση, αφού άλλωστε ο Carlos Ghosn αντιμετωπιζόταν 
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στην αρχή από τους μάνατζερς και τους υπαλλήλους της Nissan με σκεπτικισμό, αφού 

ήταν ένας μη-Ιάπωνας, ένας άνθρωπος που δεν ήταν της Nissan. Οι συνετοί χειρισμοί 

όμως του Ghosn έδειξαν την λεπτότητα με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτές 

οι καταστάσεις. Γνώριζε ότι αν προσπαθούσε να δίνει διαταγές από πάνω, οι εργαζόμενοι 

θα δημιουργούσαν ένα είδος άμυνας και θα κλονίζονταν το ηθικό και η παραγωγικότητα. 

Αν από την άλλη ήταν ιδιαίτερα παθητικός, η εταιρεία απλά θα συνέχιζε την καθοδική 

της πορεία. Για να το αντιμετωπίσει αυτό, ο Ghosn σε πρώτη φάση κινητοποίησε τους 

μάνατζερς της Nissan μέσω της οργάνωσης τους σε ομάδες, προωθώντας έτσι τις ριζικές 

αλλαγές που έπρεπε να γίνουν. Επιπλέον, η Renault σε κάθε περίπτωση παρέμεινε 

ευαίσθητη στο θέμα της κουλτούρας της Nissan, αφήνοντας χώρο στην εταιρεία να 

αναπτύξει μια νέα εταιρική κουλτούρα η οποία θα στηριζόταν στα καλύτερα στοιχεία της 

ιαπωνικής εθνικής κουλτούρας.   

Απαραίτητο επίσης στοιχείο για την επιτυχία μιας τέτοιας συμμαχίας, είναι να πιστέψουν 

οι άνθρωποι ότι μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα και ότι μπορούν να πιστέψουν αυτό που 

ακούνε από τους άλλους. Η εδραίωση της εμπιστοσύνης ωστόσο είναι ένα 

μακροπρόθεσμο σχέδιο. Αυτοί που είναι επικεφαλείς πρέπει να δείξουν ότι 

πραγματοποιούν αυτά που υπόσχονται και αυτό θέλει χρόνο. Επιπλέον σημαντική 

αποδείχτηκε η δέσμευση των ατόμων και η ανάληψη της ευθύνης για τις παρατηρήσεις 

και τα νούμερα που παρουσίαζαν. Πρώτος ο Ghosn άλλωστε, δήλωσε πως θα παραιτηθεί 

αν αποτύγχανε να πραγματοποιήσει κάποια από τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει. Σε ένα 

ευρύτερο μάλιστα πεδίο, αποφάσισε την εδραίωση διαφάνειας σε όλους τους τομείς της 

εταιρείας, προκειμένου καθένας να γνωρίζει τι κάνει ο άλλος και να υπάρχει 

εμπιστοσύνη (Ghosn, 2002). 

 

6.6.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων μορφής της συμμαχίας 

Αξιοσημείωτη ήταν και η στάση του Ghosn όταν σε κάποιο σημείο των 

διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο εταιρειών υπήρχε συζήτηση σχετικά με το πώς θα 

δούλευαν από κοινού. Οι διαπραγματευτές της Renault υπέθεταν ότι ο καλύτερος τρόπος 

θα ήταν να δημιουργήσουν μια σειρά από joint ventures, και ήθελαν να συζητήσουν όλα 

τα νομικά θέματα που σχετίζονται με ένα joint venture: ποιος συνεισφέρει τι και πόσο, 

πως μοιράζεται η απόδοση κ.ο.κ. Η ομάδα της Nissan εντούτοις ήθελε να μελετήσουν 
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επιχειρησιακά θέματα καθώς και αυτά του μάνατζμεντ, και όχι νομικές λεπτομέρειες. 

Σαν αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις μπλοκαρίστηκαν. Σε συζήτηση σχετικά με την 

επίλυση αδιεξόδου μεταξύ του CEO της Renault Louis Schweitzer και του Carlos Ghosn, 

ο τελευταίος πρότεινε την εγκατάλειψη της προσέγγισης μέσω του joint venture. 

Συγκεκριμένα έλεγε ότι «αν θες οι άνθρωποι να εργαστούν μαζί, το τελευταίο πράγμα 

που χρειάζεσαι είναι μια νομική δομή να μπαίνει στη μέση». Η λύση που πρότεινε και 

έγινε αποδεκτή ήταν η οργάνωση σε ομάδες, όπου άλλες θα εστίαζαν σε συγκεκριμένα 

θέματα της κατασκευής και παράδοσης των αυτοκινήτων (για παράδειγμα υπήρχε μια 

ομάδα που εστίαζε στο σχεδιασμό της διαδικασίας παραγωγής του προϊόντος και άλλη 

που εστίαζε στην κατασκευή και στο logistics) και άλλες εστίαζαν στην περιοχή π.χ. 

Ευρώπη και Κεντρική Αμερική (Ghosn, 2002). 

 

6.6.3 Διαπολιτισμικές διαφορές 

Σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στον ιαπωνικό και στο γαλλικό τρόπο του να γίνονται 

τα πράγματα, καθώς και τις δια-πολιτισμικές προκλήσεις που προκύπτουν από την 

ανάμειξη μια γαλλικής εταιρείας σε μια ιαπωνική, η άποψη του Ghosn ήταν άκρως 

ενδιαφέρουσα: «Οι πολιτισμικές διαφορές μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ένα 

σημαντικό μειονέκτημα ή ως ένας ισχυρός σπόρος για τη δημιουργία κάτι καινούργιου». 

Από την αρχή έβλεπε τις πολιτισμικές διαφορές σαν μια ευκαιρία για να πρωτοπορήσουν 

στην επίτευξη των πραγματικών επιχειρηματικών στόχων. Έξι μήνες μάλιστα μετά την 

έναρξη υλοποίησης του σχεδίου αναγέννησης της Nissan, o Ghosn δήλωνε πως οι 

πολιτισμικές διαφορές λειτουργούσαν περισσότερο ως ένα στοιχείο γονιμότητας και 

πρωτοπορίας στον τρόπο που ενεργούσαν, παρά ως αντικείμενο που δημιουργούσε 

μπερδέματα και διαφωνίες. Όταν άλλωστε οι άνθρωποι της Renault έφτασαν στην 

Ιαπωνία, οι μάνατζερς της Nissan είχαν επίγνωση της κρισιμότητας της κατάστασης και 

ότι δεν υπήρχε χρόνος για διαφωνίες και για ατέρμονες συζητήσεις σχετικά με τη 

διαδικασία που θα υιοθετούνταν.  

Το σχέδιο αναγέννησης της Nissan ήρθε πολύ γρήγορα και εδραίωσε σημαντικούς 

στόχους, μην αφήνοντας χώρο για περισυλλογή σχετικά με τις διαφορές στις κουλτούρες. 

Αυτό που φαίνεται ύστερα από καιρό είναι ότι οι διαφορές στην κουλτούρα 

χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως τρόποι για να ακούσουν αυτό που 
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διαφορετικοί άνθρωποι μπορούν να προτείνουν προκειμένου να επιτευχθούν οι 

μελλοντικοί στόχοι.  

Φυσικά υπήρξαν μπερδέματα τα οποία πάντοτε υπάρχουν με τους γλωσσικούς φραγμούς. 

Άλλωστε εκεί που δεν μπορεί να υπάρξει αυθόρμητη επικοινωνία αλλά απαιτείται 

διαμεσολάβηση μεταφραστή το 40% των λεγομένων χάνεται. Αυτά τα μικρά 

προβλήματα είναι μάλλον αποτέλεσμα του ότι οι άνθρωποι στη Γαλλία και στην Ιαπωνία 

δεν σκέφτονται ή ενεργούν με τον ίδιο τρόπο (Emerson, 2001). 

 

6.6.4 Ο σεβασμός της Nissan 

Κατά την εφαρμογή του σχεδίου αναγέννησης της Nissan, όπως ίσως αναμενόταν, οι 

περικοπές που έγιναν στην Ιαπωνία είχαν σαν αποτέλεσμα να υπάρχει κάποια ταραχή 

στο κοινό σχετικά με το σχέδιο αναγέννησης, και ο Ghosn, ως ο ξένος επικεφαλής, έγινε 

ο δέκτης των περισσοτέρων έντονων διαφωνιών. Μέσα στη Nissan ωστόσο, οι άνθρωποι 

αναγνώριζαν ότι η Renault δεν προσπαθούσε να αναλάβει την εταιρεία, αλλά μάλλον 

προσπαθούσαν να τη βοηθήσουν να ανακτήσει την παλιά της δόξα. Ο Ghosn δήλωνε ότι 

είχε την εμπιστοσύνη των υπαλλήλων για ένα απλό λόγο: οι αντιπρόσωποι της Renault 

τους έδειχναν σεβασμό. Αν και έγιναν πολλές σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που 

δούλευε η Nissan, υπήρχε πάντοτε προσοχή για να προστατευτεί η ταυτότητα της Nissan 

και η αξιοπρέπειά της ως εταιρεία. 

Αυτό ήταν εμφανές ακόμα και κατά τη διάρκεια των αρχικών διαπραγματεύσεων μεταξύ 

της Renault και της Nissan. Όπως ήταν γνωστό, η Renault δεν ήταν η πρώτη επιλογή της 

Nissan για επιλογή συνεργάτη. Η DaimlerChrysler ήταν ο προτιμώμενος συνεργάτης, 

κάτι το οποίο στα χαρτιά μοιάζει απόλυτα λογικό αναλογιζόμενοι την οικονομική της 

δύναμη και τη φήμη της εκείνη την περίοδο. Ενώ η Nissan διαπραγματευόταν με την 

Renault, μιλούσε επίσης με την DaimlerChrysler, και ο ίδιος ο Ghosn πίστευε ότι 

πιθανότατα οι δυο τους θα συμφωνούσαν. Στο τέλος ωστόσο, η DaimlerChrysler 

αποσύρθηκε πιστεύοντας ότι η συνεργασία με τη Nissan θα ήταν πολύ ριψοκίνδυνη. 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα ενός υψηλόβαθμου στελέχους της Chrysler, μια συνεργασία με 

την προβληματική Nissan θα ήταν σα να έβαζε κάποιος $5δις σε ένα ατσάλινο κοντέινερ 

και να το πετούσε στον ωκεανό. 
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Με την DaimlerChrysler να έχει αποσυρθεί, η Renault ήταν η μόνη ελπίδα της Nissan για 

επιβίωση. Ο άλλος υποψήφιος μνηστήρας, η Ford, είχε αποσυρθεί πριν από αρκετό 

καιρό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, θα θεωρούνταν λογικό η Renault να σκληρύνει 

τους όρους συνεργασίας με τη Nissan. Ωστόσο η Renault αποφάσισε να μην 

εκμεταλλευτεί το βραχυπρόθεσμο πλεονέκτημα που είχε στις συναλλαγές. Το σκεπτικό 

της ήταν πως επρόκειτο να εισέλθει σε μια μακροπρόθεσμη σχέση, και αν ξεκινούσε με 

εκμετάλλευση του εταίρου της λογικά θα το πλήρωνε στο μέλλον. Αυτή η απόφαση της 

Renault να επιμείνει στους αρχικούς όρους, ακόμα και αφότου αποσύρθηκε η 

DaimlerChrysler, συνεισέφερε σημαντικά σύμφωνα με το Ghosn στο να διατηρηθεί 

υψηλό το ηθικό των μάνατζερς της Nissan στην αρχή.  

Από τότε φυσικά, η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών διέλυσε όλους τους φόβους 

για ξένη κυριαρχία. Αν και οι ανάγκες για την αναγέννηση της Nissan σήμαιναν ότι αυτή 

στην αρχή ήταν περισσότερο μαθητής απ’ ότι η Renault, η σχέση μεταξύ των δύο 

εταιρειών εξελίχτηκε εξίσου ισορροπημένη. Οι άνθρωποι της Renault πλέον μαθαίνουν 

από τη Nissan, και οι κορυφαίοι μάνατζερς της Nissan μεταδίδουν τις ικανότητες τους 

στις επιχειρηματικές μονάδες της Renault. Τελικά, μόλις 3 χρόνια μετά τον ερχομό του 

Ghosn στη Nissan, μάλλον κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτός και οι άνθρωποι 

που έφερε μαζί του ανήκουν στη Renault. Έχουν μάλλον συνεισφέρει πολύ περισσότερα 

στη Nissan απ’ ότι στη Renault (Ghosn, 2002). 

 

6.6.5 Σύνοψη των συστατικών της επιτυχίας 

Κατά τον Ghosn (Emerson, 2001) τρία ήταν τα κύρια συστατικά της επιτυχίας: 

- Καταρχήν η εξασφάλιση του σεβασμού των προτεραιοτήτων, οι οποίες οφείλουν 

να αφορούν μόνο επιχειρηματικούς σκοπούς. Απαιτείται λοιπόν εστίαση όχι στη 

διαδικασία που είναι το εργαλείο, αλλά στο «βραβείο» δηλαδή στα τελικά 

αποτελέσματα. Μόνο έτσι μπορεί να δημιουργηθεί αξία, τόσο βραχυπρόθεσμα 

όσο και μεσοπρόθεσμα για τους πελάτες, τους μετόχους και τους υπαλλήλους. 

- Δεύτερο είναι η στάση και η συμπεριφορά των κορυφαίων μάνατζερς. Το τι 

σκέφτονται και το τι λένε είναι γνωστό, οπότε πρέπει και να το υλοποιούν. 

«Πρέπει να είμαστε άμεμπτοι, εξασφαλίζοντας ότι τα λόγια μας ανταποκρίνονται 

στις πράξεις μας», έλεγε ο Ghosn. Ασυμφωνία μεταξύ αυτού που δηλώνεται και 
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αυτού που γίνεται, μπορεί να σημάνει καταστροφή. Συμπεριλαμβανόμενο σε 

αυτό είναι και η υπευθυνότητα. Καθένας πρέπει να αναλαμβάνει τις συνέπειες 

των πράξεων του. Και συμπλήρωνε: «Η ιαπωνική κουλτούρα είναι μια περήφανη 

κουλτούρα. Τόσο οι μάνατζερς όσο και οι εργάτες θέλουν να πετύχουν. Το ίδιο 

ισχύει και για τα συνδικάτα εντός της Nissan. Χρειάζονται ένα μάνατζμεντ για να 

τους διοικεί. Και το καλό μάνατζμεντ περιλαμβάνει και υπευθυνότητα».  

- Το τρίτο είναι ότι υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις διαστάσεις της συμπεριφοράς 

των κορυφαίων στελεχών που θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχία. 

Καταρχήν πρέπει να είναι ανοιχτόμυαλα και να μην εισέρχονται στις 

διαπραγματεύσεις με προκατειλημμένες αντιλήψεις σχετικά με το πως πρέπει να 

γίνει κάτι. Στη συνέχεια πρέπει να ακούν πραγματικά οποιονδήποτε μέσα στην 

εταιρεία, τόσο όσον αφορά τις ιδέες του όσο και τις ανησυχίες του. Έπειτα 

υπάρχει η απαραίτητη εστίαση στο «βραβείο» ή στο στόχο, ενώ τέλος πρέπει 

όλες οι ενέργειες να γίνουν πολύ γρήγορα. Δεν μπορούν να υπάρξουν 

συμβιβασμοί ούτε όσον αφορά το χρόνο, ούτε όσον αφορά την εκτέλεση του 

προγράμματος. 

Αυτά είναι κατά τον Ghosn τα βασικά συστατικά οποιασδήποτε επιτυχημένης συνταγής 

μάνατζμεντ, ωστόσο η τοποθέτησή τους στη σωστή σειρά είναι κάτι το σπάνιο. 

 

6.7 Συμπέρασμα 
Ο αριθμός των joint ventures, συμμαχιών, συνεργασιών –ή όπως αλλιώς αποκαλούνται- 

που έλαβαν χώρα μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών τα τελευταία 20 χρόνια μπορεί να 

προκαλέσει πονοκέφαλο. Αλλά είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι σε πολλές 

περιπτώσεις, αυτοί οι αποκαλούμενοι γάμοι δεν πέτυχαν αυτό που κάποιος θα πίστευε, ή 

αυτό που τα εμπλεκόμενα μέρη θα ήθελαν. 

Όταν ανακοινώθηκε η συμμαχία ανάμεσα στη Renault και στη Nissan, πολλοί 

οικονομικοί παρατηρητές περίμεναν να εξελιχτεί σε ένα νέο διεθνές αυτοκινητιστικό 

ναυάγιο. Η απλή λογική συνηγορούσε στο ότι και μόνο οι πολιτισμικές διαφορές 

ανάμεσα στους Γάλλους της Renault και τους Ιάπωνες της Nissan θα οδηγούσαν αυτή τη 

συμμαχία σε ένα άσχημο τέλος. Ωστόσο οι δύο εταιρείες συνεργάστηκαν από κοινού από 

την πρώτη στιγμή, με τη Renault να προσφέρει απεριόριστη βοήθεια στη Nissan, 
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δείχνοντας παράλληλα σεβασμό στους ανθρώπους και στην κουλτούρα της Nissan. 

Αυτές φυσικά οι απαραίτητες αλλαγές στη Nissan ίσως να μην μπορούσαν να 

επιτευχθούν χωρίς τη βοήθεια του Carlos Ghosn που τοποθετήθηκε επικεφαλής της 

Nissan (και αποτελεί το 2005 και Πρόεδρο και CEO και της Renault) και κατάφερε με τις 

μεθόδους και τον τρόπο λειτουργίας του να δημιουργήσει θετικό κλίμα και να οδηγήσει 

την ιαπωνική εταιρεία ξανά στην κερδοφορία. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η 

πολυαναμενόμενη συντριβή να μην συμβεί ποτέ, με τα σημερινά σημάδια ευημερίας της 

συμμαχίας Renault-Nissan να είναι εντυπωσιακά. 
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Κεφάλαιο 7  Οι Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες ως η 

ενδεικνυόμενη λύση - Επίλογος 
 
7.1 Ο λάθος δρόμος του πρόσφατου παρελθόντος - Εντατικές 

συγχωνεύσεις και εξαγορές 
Το 2000 η κύρια τάση που επικρατούσε στην αυτοκινητοβιομηχανία αφορούσε 

συγχωνεύσεις και εξαγορές. Πιο συγκεκριμένα επικρατούσε ένας πυρετός αφού 

πραγματοποιήθηκαν πάνω από 580 αγοροπωλησίες συνολικής αξίας $46.8 δις μεταξύ 

των ΟΕΜ, προμηθευτών, καθώς και χοντρεμπόρων και λιανοπωλητών αυτοκινήτων. 

Χαρακτηριστικό του μεγέθους της έξαρσης του 2000, είναι ότι την επόμενη χρονιά που 

τα πράγματα ηρέμησαν η αξία των ανάλογων συμφωνιών δεν ξεπέρασε τα $19 δις 

(Automotive Industry Online, 2003). 

 

Πίνακας 7.1 Αξία των 

συγχωνεύσεων και 

εξαγορών παγκοσμίως  

στον τομέα της 

Αυτοκινητοβιομηχανίας  

για τα έτη 2000 και  

2001 

 

Οι τάσεις συνένωσης στην αυτοκινητοβιομηχανία υπήρχαν από το ξεκίνημά της όταν 

200 μικρές εταιρείες ενώθηκαν και δημιούργησαν την GM. Στα μέσα του περασμένου 

αιώνα διάσημες εταιρείες όπως οι Studebaker και American Motors έκλειναν ή 

απορροφούνταν από ισχυρότερες εταιρείες, αφήνοντας στην Αμερική τον κλάδο στα 

χέρα των GM, Ford και Chrysler. Στην Ευρώπη, σχεδόν όλη η Βρετανική 

αυτοκινητοβιομηχανία ενώθηκε στην British Leyland, που ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος 

κατασκευαστής παγκοσμίως όταν δημιουργήθηκε το 1970. Στη Γαλλία, η Citroen 

απορροφήθηκε από την Peugeot, ενώ η Simca από την Chrysler και εξαφανίστηκε τελικά 

από το χάρτη (Economist, 8th Sept. 2005). 
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Η συνένωση εταιρειών όμως στην αυτοκινητοβιομηχανία δεν είναι τόσο φανερή όπως ας 

πούμε ήταν στον τομέα των Προσωπικών Υπολογιστών. Μια πληθώρα σημάτων 

παραμένει καθώς οι συμμαχίες και οι συγχωνεύσεις μεταξύ των εταιρειών έχουν απλά 

στοιβάξει τις διάφορες φίρμες σε ομάδες. Μεταξύ των 10 μεγαλύτερων κατασκευαστών 

επιβιώνουν 58 εταιρείες. Αποτέλεσμα είναι ότι αν λάβουμε υπόψη τους συνεργάτες, 

καθώς και τις πλήρους ιδιοκτησίας εταιρείες, οι πέντε μεγαλύτερες εταιρικές συμμαχίες 

συγκεντρώνουν το 75% της παγκόσμιας αγοράς, ενώ αν προσθέσουμε και τις επόμενες 

πέντε το ποσοστό φτάνει το 90%, με τους παραγωγούς στην Κίνα, την Ινδία και τη 

Μαλαισία να συγκεντρώνουν το υπόλοιπο (Economist, 8th Sept. 2005). 

Είναι γεγονός πάντως ότι η στρατηγική της συγχώνευσης των εταιρειών δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί εντελώς επιτυχημένη. Για την ακρίβεια αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια 

αντίστροφη σχέση μεταξύ του αριθμού των εταιρειών που έχει μια φίρμα και της 

κερδοφορίας που αυτή εμφανίζει. Tα παραδείγματα σύμφωνα με το άρθρο του 

Economist (8th Sept. 2005) είναι πολλά. Καταρχήν η GM μπορεί να εξακολουθεί να είναι 

ο γίγαντας στον κλάδο, αλλά δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα απορρόφησης άλλων 

εταιρειών. Έχει διπλάσιο αριθμό εταιρειών απ’ ότι ο κοντινότερος ανταγωνιστής της, η 

Ford, η οποία μετά την προσάρτηση των Mazda 

 και Volvo παραμένει μπροστά από την Toyota  

σε όρους παραγωγής. Η Toyota, ο πρωταθλητής 

 του κλάδου σε όρους κερδοφορίας, έχει μόλις  

τέσσερις εταιρείες και λίγα μοντέλα, αλλά μια  

τεράστια ποικιλία παραλλαγών σε αυτά. 

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει βιώσει την 

τελευταία εικοσαετία μια τεράστια 

σπατάλη, με κύριο παράδειγμα την GM η 

οποία απορρόφησε τις Saab και Daewoo, 

ενώ συνεργάστηκε με τις Isuzu, Suzuki και 

Subaru στην Ιαπωνία, αποκτώντας μερίδια  

ιδιοκτησίας σε αυτές προκειμένου να                     Σχήμα 7.1 Παγκόσμια παραγωγή οχημάτων 

επωφεληθεί από τις γνώσεις τους στην                           για το 2004 ανά συμμαχική ομάδα 
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παραγωγή μικρών αυτοκινήτων καθώς και για να αποκτήσει πρόσβαση στην Ασιατική 

αγορά. Τα αποτελέσματα αυτών των κινήσεων δεν ήταν τα αναμενόμενα με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την πορεία της Saab, την οποία ο αμερικανικόςκολοσσός 

είχε εξαγοράσει σαν παρηγοριά όταν νικήθηκε από τη Ford στην προσπάθεια εξαγοράς 

της Jaguar. Δεκαπέντε χρόνια μετά η κίνηση αυτή μοιάζει με λάθος. Μάλιστα το 2005 

βγήκε στο φως της δημοσιότητας μια μελέτη η οποία δεν απέκλειε τίποτα όσον αφορά τη 

σουηδική εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχομένων πώλησης ή ακόμα και 

κλεισίματος. Ένα εντατικό πρόγραμμα είναι σε ισχύ προκειμένου να μειωθούν τα κόστη 

μέσω εξοικονομήσεων από χρήση κοινής πλατφόρμας και εξαρτημάτων με άλλα μέλη 

της συμμαχίας της GM όπως η Subaru και η Chevrolet. Αλλά η απλή χρήση κοινών 

εταιρικών εξαρτημάτων είναι παγίδα αφού είναι επίσης ένας γρήγορος τρόπος για να 

«φτηνύνει» μια εταιρεία. 

Από το 1989 η Ford απέκτησε τις Jaguar, Aston Martin, Land Rover και Volvo, ενώ είχε 

ένα μεγάλο μερίδιο στη Mazda. Αλλά και αυτή, όπως και η GM, ξόδεψε περισσότερα 

απ’ όσα πραγματικά πήρε. Η Jaguar εξακολουθεί να είναι ζημιογόνα μετά από μια 

επένδυση $5 δις, ενώ η Volvo μόλις πρόσφατα παρουσίασε τα πρώτα κερδοφόρα 

αποτελέσματα. Τίποτα από αυτά δεν βοήθησαν την κερδοφορία της εταιρείας αφήνοντάς 

την χαμηλή, πάνω μόλις από τη GM και την αδύναμη FIAT.  

Κατόπιν υπάρχει η Volkswagen, το καμάρι των Ευρωπαϊκών αρπακτικών. 

Χρησιμοποίησε τις εξαγορές για να επεκταθεί γεωγραφικά, καταρχήν προς τα νότια 

μέσω της Seat στην Ισπανία και έπειτα ανατολικά μέσω της απόκτησης της Skoda στην 

Τσεχία. Παράλληλα με την εύστοχη εικοσάχρονη αναμόρφωση της Audi ως μια εταιρεία 

κύρους, η VW εξαγόρασε τις Bentley, Bugatti και Lamborghini από τους μεμονωμένους 

ιδιοκτήτες τους. 

Η Bentley έχει σημαντική επιτυχία με ουρές από ενθουσιώδεις αγοραστές για το νέο της 

coupe, ενώ η Lamborghini έχει βγάλει μια νέα σειρά γρήγορων αυτοκινήτων τα οποία 

δείχνουν πολύ καλά, χωρίς ωστόσο να έχουν αποφέρει ακόμα κερδοφορία. Οι κριτικοί 

είναι περίεργοι για το πώς θα καταφέρει η VW να χειριστεί το μπέρδεμα που προκύπτει 

με τις Volkswagen, Skoda και Seat που αγωνίζονται όλες στο μεσαίο τμήμα της αγοράς 

ανταγωνιζόμενες η μια την άλλη, καθώς και για το τι μπορεί να κάνει για να αναρώσει 

από την πρόσφατη μείωση του μεριδίου της στην αμερικανική αγορά, όπου μόλις πριν 
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λίγα χρόνια βρισκόταν στις κορυφαίες θέσεις. Οι απολύσεις στην Γερμανία που 

ανακοινώθηκαν μάλλον δεν θα επιλύσουν το πρόβλημα, αλλά αντιθέτως  μπορεί να 

προκαλέσουν ζημιογόνες απεργίες. 

Απέναντι σε αυτούς υπάρχει ο πιο μυαλωμένος από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, η 

Toyota, που εμφανίζει απέχθεια προς το παιχνίδι των συνενώσεων. Η Toyota μπορεί να 

μην είναι ακόμα ο μεγαλύτερος κατασκευαστής παγκοσμίως, αλλά με δεδομένη την 

ταχύτητα που αυτή αναπτύσσεται αλλά και αυτή με την οποία η GM συρρικνώνεται, η 

μέρα που η Toyota θα γίνει ο μεγαλύτερος ίσως να μην απέχει περισσότερο από πέντε 

χρόνια. Οι επενδυτές ήδη την αναγνωρίζουν ως τον ηγέτη. Η ανωτερότητα αυτή 

επιτεύχθηκε μέσω της εστίασης στην συστηματοποιημένη ανάπτυξη. Πέρα από την 

σύμπραξη με την Daihatsu προκειμένου να αποκτήσει μηχανολογικά και κινητήρες για 

μικρά αυτοκίνητα πριν από μερικά χρόνια, η Toyota συγκεντρώθηκε αποκλειστικά στο 

να βελτιώσει αυτό που προσφέρει, με μια επίμονη εστίαση στην αποτελεσματικότητα, 

την περικοπή κόστους και την διαφοροποίηση των επιτυχημένων μοντέλων με ένα 

αυξανόμενα γρήγορο ρυθμό. 

Η εταιρεία πολυτελών αυτοκινήτων της 

Toyota, η Lexus, δημιουργήθηκε μέσω της 

ίδιας της εταιρείας και όχι με εξαγορά 

κάποιας άλλης διάσημης (και ενδεχομένως 

ταλαιπωρημένης) εταιρείας. Αποφεύχθηκε 

λοιπόν η ενδεχόμενη ταλαιπωρία και το άγχος 

από τις διαπραγματεύσεις εξαγοράς μια ήδη 

υπάρχουσας εταιρείας και πέτυχε 

ακολουθώντας μια πολιτική που αρκετοί 

κατασκευαστές δυσκολεύονται να 

αντιγράψουν: έδινε αυτοκίνητα στους 

καταναλωτές που δεν χαλούσαν, ενώ τους  

φερόταν με ευγένεια και σεβασμό σαν                Σχήμα 7.2 Περιθώριο λειτουργικού  

ήταν προνομιούχος τάξη.                                                 κέρδους ανά εταιρεία 

Οι δύο μεγαλύτερες συμφωνίες πάντως συνένωσης στον κλάδο είναι επίσης και οι πιο 

πρόσφατες: η ανάληψη της Chrysler από την Daimler-Benz to 1998 και η συμμαχία των 
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Renault-Nissan την επόμενη χρονιά. Η περίπτωση της DaimlerChrysler αποδεικνύεται 

ένα φιάσκο μέχρι στιγμής. Χρειάστηκαν χρόνια προκειμένου να οργανωθεί η Chrysler, 

ελέγχοντας την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και αναγεννώντας την εταιρεία με 

νέα προϊόντα, αρκετά καλά ώστε να την επαναφέρουν στην κερδοφορία. Ωστόσο η 

προσοχή της εταιρείας αποσπάστηκε από τα αυξανόμενα προβλήματα στην έδρα της 

Daimler-Benz με κύριο αυτό της ποιότητας της Mercedes, με αποτέλεσμα να χαθεί η 

μακρόχρονη κυριαρχία στην εξαιρετικά κερδοφόρα γερμανική αγορά από την 

ανταγωνίστρια BMW. 

Η καλύτερη εξήγηση για την συμφωνία των Daimler-Chrysler ήταν το αυξανόμενο 

κόστος των ηλεκτρονικών συστημάτων στα οχήματα πολυτελείας. Η Mercedes ήταν ο 

παγκόσμιος ηγέτης σε τέτοια εξεζητημένα και σύνθετα ηλεκτρονικά συστήματα, ωστόσο 

επειδή δεν ήταν ένας κατασκευαστής με μεγάλη παραγωγή επωμιζόταν αυτό το κόστος 

σε μεγαλύτερο βαθμό. Το σκεπτικό της Daimler ήταν ότι αγοράζοντας την Chrysler θα 

μπορούσε να διανείμει αυτά τα κόστη  νέας τεχνολογίας σε περισσότερα μοντέλα. 

Ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχτηκαν έτσι. Οι Daimler και Chrysler αξίζουν από κοινού 

σήμερα σε όρους χρηματιστηρίου λιγότερο απ’ ότι η Daimler μόνη της πριν την 

συγχώνευση.  

Η συμφωνία μεταξύ των Renault και Nissan από την άλλη που αποτέλεσε μια Διεθνή 

Στρατηγική Συμμαχία (και όχι συγχώνευση όπως η περίπτωση της DC) ήταν μια 

τολμηρή κίνηση από την γαλλική εταιρεία προκειμένου να αποκτήσει παγκόσμια 

κλίμακα. Έτσι ο τότε επικεφαλής Louis Schweitzer άρπαξε την ευκαιρία να δώσει στη 

Renault παγκόσμια έκταση και κλίμακα και έκανε στους Ιάπωνες μια φιλική προσφορά, 

προσέχοντας όμως να αποκτήσει καταρχήν μόνο ένα μερίδιο 37%. Οι Γάλλοι αργότερα 

αύξησαν το μερίδιό τους στο 44% καθώς το βιομηχανικό χρέος της Nissan μειώθηκε 

χάρη στα κέρδη αλλά και στην πώληση των μικρών μεριδίων που κατείχε η Nissan σε 

πολλές εταιρείες. Η συμμαχία αυτή λοιπόν απέδωσε, σε αντίθεση με την Γερμανο-

Αμερικάνικη συγχώνευση. 

Επιπλέον υπάρχει σήμερα μια αμφισβήτηση σχετικά με το κατά πόσο η επίτευξη 

πλεονεκτημάτων κλίμακας μέσω της εξαγοράς εταιρειών αξίζει. Η Keith Hayes του 

Goldman Sachs αναγνωρίζει ότι τα 500.000 κομμάτια μιας πλατφόρμας είναι το όριο στο 

οποίο τα πλεονεκτήματα κλίμακας αρχίζουν να υποχωρούν. Πέρα από αυτό, υπάρχουν 
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άλλωστε πολλά πιο σημαντικά πράγματα για τις μεγάλες εταιρείες στα οποία πρέπει να 

εστιαστούν. Στο παρελθόν, η επίτευξη μεγάλου όγκου πωλήσεων, από λίγα μοντέλα ήταν 

ο τρόπος για να επιβιώσει μια εταιρεία. Πλέον ο κανόνας που χαρακτηρίζει τις 

πετυχημένες εταιρείες είναι η επίτευξη πωλήσεων σε πολλά όμως παράγωγα ενός 

μοντέλου.  

Το προφανές συμπέρασμα θα μπορούσε να ήταν το ότι η εκατόχρονη 

αυτοκινητοβιομηχανία, έχοντας περάσει από το ορθολογιστικό στάδιο καθώς και από 

αυτό της συνένωσης, είναι πλέον ξεκαθαρισμένη και πιο προσαρμοσμένη στην 

πραγματικότητα. Όμως έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά τελικά δεν είναι. Ο John Murray, 

ειδικός στις επιχειρηματικές σπουδές στο Κολέγιο Trinity του Δουβλίνου, σημειώνει μια 

ανησυχητική απώλεια δύναμης από τις αυτοκινητοβιομηχανίες και όχι το αναμενόμενο 

όφελος. Η ανάθεση κύριων δραστηριοτήτων σε τρίτους και προμηθευτές τους απόσπασε 

πέρα από πνευματική ιδιοκτησία και κάποια υλικά στοιχεία. Αν συνεχιστεί αυτή η 

κατάσταση, οι αποκαλούμενοι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα επιμελούνται μόνο το 

σχέδιο ή το μάρκετινγκ των μοντέλων των εταιρειών, δηλαδή θα έχουν μια εικόνα 

εντελώς διαφορετική από εκείνη του παρελθόντος που έπρεπε να διαχειρίζονται μια 

μεγάλη κατασκευαστική επιχείρηση. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ο σημερινός κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας, η 

GM, να αντιμετωπίζει προβλήματα και να υπάρχει ακόμα και ο κίνδυνος της χρεοκοπίας 

στο μέλλον. Αρκετοί ωστόσο πιστεύουν ότι τελικά η GM δεν θα εκραγεί αλλά θα γίνει η 

νέα Nissan ακολουθώντας μια πορεία αναγέννησης ανάλογη με αυτή της ιαπωνικής 

εταιρείας. Είναι σίγουρο πάντως ότι στο μέλλον, καθώς η βιομηχανία θα εξαπλώνεται, 

νέα ονόματα θα εμφανιστούν δίπλα σε αυτό της Toyota και των υπολοίπων. Οι εταιρείες-

αρπακτικά, που πριν λίγο καιρό είχαν αποκτήσει εμμονή με τις συγχωνεύσεις και τις 

εξαγορές, θα δώσουν την σκυτάλη σε νέους πιο εύστροφους κατασκευαστές οι οποίοι θα 

αναδιοργανώσουν την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία (Economist, 8th Sept. 2005).  

 

7.2 Η λύση των Διεθνών Στρατηγικών Συμμαχιών 
Ύστερα λοιπόν από δύο δεκαετίες ξέφρενων συγχωνεύσεων και εξαγορών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία, το δίδαγμα είναι ότι οι εξαγοραζόμενες επιχειρήσεις, όσο 

ελκυστικές και ισχυρές κι αν φαίνονται, χρειάζονται χρόνια για να ανανεωθούν και να 
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λειτουργήσουν σωστά. Απαραίτητο είναι σε κάθε περίπτωση το αρχικό ξεκαθάρισμα ενώ 

στη συνέχεια απαιτείται να προσαρμόσουν τη μορφή και τη συμπεριφορά τους στη νέα 

οικογένεια (Economist, 8th Sept. 2005). Πρόκειται λοιπόν για διαδικασία πολύπλοκη η 

οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία του εγχειρήματος. 

Αντιθέτως λοιπόν με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, υπάρχουν θετικά σημάδια για τις 

στρατηγικές συμμαχίες ή τα joint ventures, τα οποία επιτρέπουν στους κατασκευαστές, 

ιδιαίτερα στις μικρότερες εταιρείες, να μοιραστούν τον κίνδυνο ανάπτυξης νέων 

προϊόντων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόσφατη συνεργασία της Porsche με την 

Volkswagen για την ανάπτυξη των SUV μοντέλων Cayenne και Touareg για τις δύο 

εταιρείες αντίστοιχα. Ανάμεσα στα 110 στελέχη εταιρειών που ρωτήθηκαν στη Βόρεια 

Αμερική και στην Ευρώπη το Νοέμβριο του 2002 από το παγκόσμιο συμβουλευτικό 

οργανισμό KPMG σαν τμήμα για την «Αποτίμηση του Κλάδου της 

Αυτοκινητοβιομηχανίας του 2003», το 72% θεωρούσε ότι τα joint ventures θα γίνουν μια 

πιο σημαντική στρατηγική για τις εταιρείες του κλάδου σε σχέση με τις συγχωνεύσεις 

και εξαγορές, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την τάση για παραχώρηση κατασκευής όλο και 

περισσοτέρων τμημάτων του αυτοκινήτου σε τρίτους (Automotive Industry Online, 

2003). 

 

7.3 Προβλέψεις για μελλοντικές εξελίξεις στην αυτοκινητοβιομηχανία 
Σύμφωνα με το άρθρο του Economist (8th Sept. 2005), οι σημερινές έριδες για τις υψηλές 

τιμές πετρελαίου και τα υψηλής κατανάλωσης (καυσίμου) SUV δίνουν μια τμηματική 

μόνο εικόνα του τι θα αντιμετωπίσει ο κλάδος στο μέλλον. Μπορεί να υπάρχουν ώριμες 

αγορές όπως η Βόρεια Αμερική, η Ευρώπη και η Ιαπωνία, όπου η υπερβολική παραγωγή 

να μειώνει τελικά τα κέρδη, ωστόσο παγκοσμίως η αυτοκινητοβιομηχανία ετοιμάζεται 

να καταγράψει μια τεράστια ανάπτυξη χάρη στην Κίνα και την Ινδία. Μέσα σε λίγα 

χρόνια η Κίνα αναμένεται να αντικαταστήσει την Ιαπωνία ως τη δεύτερη μεγαλύτερη 

εθνική αγορά μετά τις Η.Π.Α. Μερικοί ειδικοί προβλέπουν ότι τα επόμενα 20 χρόνια θα 

κατασκευαστούν περισσότερα αυτοκίνητα, απ’ ότι στη συνολική ιστορία των 110 

χρόνων της αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Ο Gharel Rhys, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας της Αυτοκινητοβιομηχανίας στο 

Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ στην Βρετανία, λέει ότι αυτή η ανάπτυξη θα δημιουργήσει 
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την ανάγκη για 180 νέα εργοστάσια, καθένα από τα οποία θα παράγει 300.000 οχήματα 

ετησίως, διπλασιάζοντας σχεδόν την παραγωγική δυναμικότητα της παγκόσμιας 

βιομηχανίας σε πάνω από 110 εκατ. μονάδες ετησίως. Επιπλέον τα σημερινά εργοστάσια 

θα χρειαστεί να ανανεωθούν, να ανακαινιστούν και να εξοπλιστούν με νέα μηχανήματα 

προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικά.  

Αυτό είναι ένα αποθαρρυντικό μήνυμα για τους σημερινούς μεγάλους και εδραιωμένους 

κατασκευαστές, πολλοί από τους οποίους έχουν συγχωνεύσει τις πορείες τους 

δημιουργώντας γίγαντες, οι οποίοι όμως ταλαιπωρούνται από κληρονομικά κόστη και 

λειτουργικά προβλήματα. Σαν αποτέλεσμα, μπορεί να νικηθούν από τους 

νεοεισερχόμενους ανταγωνιστές οι οποίες μέχρι στιγμής απέφυγαν το παιχνίδι των 

συγχωνεύσεων. Οι νέες αυτοκινητοβιομηχανίες που ξεφυτρώνουν στην Κίνα και στην 

Ινδία αναμένεται να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της μελλοντικής 

παραγωγής. Καθώς τα προϊόντα τους αρχίζουν να κυκλοφορούν διεθνώς το ερώτημα που 

γεννιέται είναι το ποιος από τους σημερινούς κατασκευαστές θα πληγεί περισσότερο, 

ενώ σε μια πιο σκληρή του μορφή το ερώτημα θα μπορούσε να ήταν ποιος θα επιβιώσει.  

 

7.4 Επίλογος 
Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν, περιγράφτηκε αναλυτικά η κατάσταση στην 

αυτοκινητοβιομηχανία, η εξέλιξη της, καθώς και ο ρόλος που διαδραμάτισαν οι 

στρατηγικές από τις αρχές του αιώνα μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια αναλύθηκε ο ρόλος 

των Διεθνών Στρατηγικών Συμμαχιών ως ένα μέσο αντίδρασης των εταιρειών στον 

παγκοσμιοποιημένο και συγκεντρωτικό χαρακτήρα που τείνει να λάβει η 

αυτοκινητοβιομηχανία σήμερα. Τα όποια διδάγματα μάλιστα έγιναν πιο φανερά μέσα 

από την μελέτη των περιπτώσεων των συμμαχιών Volvo-Renault και GM-Fiat που 

διαλύθηκαν χωρίς να προλάβουν να πραγματοποιήσουν πλήρως τους στόχους τους, 

καθώς και της συμμαχίας Renault-Nissan, η οποία αποτελεί το πιο πρόσφατο και 

σημαντικότερο παράδειγμα επιτυχημένης συμμαχίας τέτοιου μεγέθους.  

Περιληπτικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι η σύναψη μιας διεθνούς στρατηγικής 

συμμαχίας μοιάζει να είναι η λύση για να αντιμετωπιστεί η παγκοσμιοποίηση που 

χαρακτηρίζει και τον κλάδο του αυτοκινήτου. Ωστόσο μια τέτοια κίνηση δεν πρέπει να 

αντιμετωπιστεί από την επιχείρηση επιπόλαια, ή ως κάτι που πρέπει να υιοθετηθεί 
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ακολουθώντας την τρέχουσα τάση. Η ανάλογη αντίδραση των επιχειρήσεων στην 

περίπτωση των συγχωνεύσεων και εξαγορών έδειξε με κατηγορηματικό τρόπο ότι οι 

κινήσεις της επιχείρησης πρέπει να χαρακτηρίζονται από μεγάλη προσοχή. Οι ΔΣΣ 

μπορούν να ωφελήσουν σημαντικά την επιχείρηση και να οδηγήσουν στην αναγέννησή 

της (περίπτωση Nissan), εφόσον υπάρξει προσεκτική επιλογή κατάλληλου εταίρου και η 

πορεία υλοποίησης της συμμαχίας προχωρήσει ομαλά βάση σχεδίου. Αντιθέτως η 

σύναψη συμμαχίας που γίνεται με σπασμωδική αντίδραση της εταιρείας στις φήμες για 

ισχυροποίηση του αντιπάλου της (όπως δείχνει το παράδειγμα σύναψης της συμμαχίας 

GM-Fiat υπό τις φήμες για συμφωνία DaimlerChrysler-Fiat) μπορεί να οδηγήσει την 

εταιρεία σε μερική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της συμμαχίας και τελικά σε 

προβληματική λειτουργία άρα και διάλυση της, με τις επακόλουθες υψηλές οικονομικές 

αποζημιώσεις για τη μία πλευρά. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσεχτούν οι 

πολιτισμικές διαφορές των δύο εταιρειών καθώς και οι διαφορές στην εταιρική 

κουλτούρα. Σκοπός πρέπει να είναι η συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και η 

επίτευξη οικονομιών κλίμακας που είναι βασικό στοιχείο για την εξασφάλιση της 

βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Τέλος η εκμετάλλευση των συμπληρωματικών 

ικανοτήτων των συμμάχων είναι ένα ακόμα στοιχείο που μπορεί να συντελέσει στην 

επιτυχία της συμμαχίας. Σημαντικό όμως είναι, όλα αυτά να γίνουν με απόλυτο σεβασμό 

στην άλλη επιχείρηση και στους εργαζομένους της.  

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να κλείσει αυτή η μελέτη, από την επανάληψη των 

απαραίτητων στοιχείων που πρέπει να υπάρχουν σε μια Διεθνή Στρατηγική Συμμαχία 

σύμφωνα με τον «μάγο των Συμμαχιών» Carlos Ghosn και αφορούν: 

• τον σεβασμό των προτεραιοτήτων και εστίαση στο στόχο 

• τη στάση των κορυφαίων μάνατζερς (υπευθυνότητα και σεβασμός) 

• συμπεριφορά των κορυφαίων στελεχών που αφορά: ανοιχτό μυαλό – απουσία 

συμβιβασμών όσον αφορά το χρόνο και την εκτέλεση του προγράμματος – 

προσοχή στις απόψεις και ιδέες των υπαλλήλων – εστίαση στο βραβείο 

Η παρουσία των παραπάνω συστατικών μπορεί να μοιάζει εύκολη, κρίνοντας ωστόσο 

από την πληθώρα των αποτυχημένων συμμαχιών φαίνεται ότι δεν είναι. Οι Διεθνείς 

Στρατηγικές Συμμαχίες είναι κι αυτές ένα εργαλείο στα χέρια της επιχείρησης και πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν σωστά προκειμένου να αποδώσουν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



 

Fiat 

GM 

Isuzu 

Honda 

Ford & DaimlerChrysler

Toyota 

Daewoo 
 

Suzuki 

SAIC & SGM Wuling
Subaru 

Παρατηρήσεις 
•Η GM έχει joint venture στην Κίνα με τη SAIC (Shanghai Automotive Industry Corp.) και την SGM Wuling, παραγωγής 
μικρών φορτηγών και αυτοκινήτων. 
•Η GM έχει μερίδια στις Isuzu, Subaru και Suzuki που φτάνουν στο 10% για την πρώτη εταιρεία και στο 20% για τις άλλες 
δύο. Η Daewoo έχει εξαγοραστεί πλέον από την GM. 
•Η συμμαχία με τη Fiat ύστερα από συμφωνία τερματίστηκε από τις αρχές του χρόνου και μόνο κάποια τμήματα της αρχικής 
συμφωνίας συνεργασίας παραμένουν ενεργά. 

Διάγραμμα 1 Οι Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες της 
General Motors με άλλες εταιρείες του κλάδου 
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Fiat Ford

GM & DaimlerChrysler

Mazda
Daimler Chrysler & Ballard Power

Changan 

 
Παρατηρήσεις 
•Η Changan είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής στην Κίνα και έχει συμφωνίες με τη Ford, αλλά και τις Suzuki και 
Mazda, για δραστηριότητες στην Κίνα. 
•Η συμφωνία της Ford με τη Fiat ανακοινώθηκε στις 9/9/2005 και αφορά τη συνεργασία των δύο εταιρειών για την κατασκευή 
ενός μικρού οχήματος, το οποίο θα παράγεται (στις δύο διαφορετικές του εκδόσεις) στο εργοστάσιο της ιταλικής εταιρείας 
στην Πολωνία. Σκοπός τους η περικοπή του κόστους εξέλιξης καθώς και του κόστους προμήθειας υλικών. Πέρα από την κοινή 
πλατφόρμα, οι δύο εκδοχές του μικρού οχήματος θα μοιράζονται και κάποια κοινά εξαρτήματα και τεχνολογίες, θα έχουν όμως 
σημαντικές διαφορές όσον αφορά το σχεδιασμό τους.  

Διάγραμμα 2 Οι Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες της 
Ford με άλλες εταιρείες του κλάδου 
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GM 

PSA

Nissan

FAW 

ToyotaYamaha 

Daihatsu

Παρατηρήσεις 
•Η συνεργασία της Toyota με τη Subaru αφορά την ανταλλαγή τεχνολογιών, αφού η Toyota θα δώσει στη Subaru τη μπαταρία 
της Li-On ενώ η Subaru θα δώσει στην Toyota το HSD. 
•Η συμμαχία με την Yamaha εστίαζε στη δημιουργία ενός μικρού φορτηγού. 
•Η Daihatsu ανήκει σήμερα στην Toyota. 

Subaru

Διάγραμμα 3 Οι Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες της  
Toyota με άλλες εταιρείες του κλάδου 
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Volvo 

Samsung Motor Company

Nissan 
Dacia 

Renault

DongFeng Motor
 Corporation 

Toyota 
Mahindra Ltd 

Παρατηρήσεις 
•Η Renault συμφώνησε με την Mahindra Ltd, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή οχημάτων ελευθέρου χρόνου στην Ινδία, την 
δημιουργία μιας εταιρείας με σκοπό την κατασκευή και διάθεση στην Ινδία του μοντέλου Logan της Dacia, θυγατρικής της 
Renault.  
•Οι Dacia και Samsung Motor Company εξαγοράστηκαν από τη Renault, ύστερα από μια περίοδο κοινής πορείας. 
•Η συμμαχία με τη Volvo, μια από τις σημαντικότερες στην ιστορία της αυτοκίνησης, έχει τερματιστεί εδώ και αρκετά χρόνια. 

Διάγραμμα 4 H Διεθνής Στρατηγική  Συμμαχία των Renault-Nissan  
και οι επιμέρους ΔΣΣ των δύο εταιρειών με άλλες εταιρείες του κλάδου
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DaimlerChrysler

Ford & Ballard Power

MitsubishiMercedes 
Benz 

& 
Chrysler Hyundai 

Caterpillar 

ΒΜW Group & GM

Παρατηρήσεις 
•Η DaimlerChrysler έχει μερίδιο 10% και 20% στις Hyundai Motor Corporation και Mitsubishi Motor αντίστοιχα. 
•Η συμμαχία των Caterpillar και DaimlerChrysler αφορά την από κοινού ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση κινητήρων και 
άλλων μηχανολογικών τμημάτων για φορτηγάκια με σκοπό την πώλησή τους σε τρίτους πελάτες ή ακόμα και για χρήση σε 
μοντέλα των δύο εταιρειών. 
•Η DaimlerChrysler υπέγραψε τον Ιούλιο του 2005 μια συμφωνία με τις BMW και GM με σκοπό τη δημιουργία μιας 
συμμαχίας μεταξύ ίσων για την από κοινού ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων. 

Διάγραμμα 5 Οι Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες της 
DaimlerChrysler με άλλες εταιρείες του κλάδου 
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Fiat

GM

Suzuki PSA 

Ford 

Παρατηρήσεις 
•Η συμφωνία με τη Ford είναι η πιο πρόσφατη στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και αποτελεί την πρώτη για την Fiat 
ύστερα από τον τερματισμό της ΔΣΣ με την GM. Από τεχνικής σκοπιάς πρόκειται για Συμφωνία Παραγωγής και όχι για joint 
venture. 
•Ανάλογες συμφωνίες έχει η Fiat με τις Suzuki και PSA/Peugeot-Citroen. 
•Η συμμαχία με την GM διαλύθηκε και πλέον μόνο μερικές πτυχές της αρχικής συμφωνίας παραμένουν ενεργές. 

Διάγραμμα 6 Οι Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες της 
Fiat με άλλες εταιρείες του κλάδου 
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