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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες (ΔΣΣ) αποτελούν μία από τις βασικές στρατηγικές 

επιλογές των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια οικονομία. Ω-

στόσο, αποτελούν μία στρατηγική που χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά αποτυχίας, 

αποτελώντας μία μάλλον επίφοβη επιλογή που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Σκοπός 

της παρούσας μελέτης είναι μέσα από μία ολοκληρωμένη προσέγγιση και εκτενή εξέ-

ταση της διεθνούς βιβλιογραφίας, να αποτυπωθούν οι παράγοντες που οδηγούν στην 

επιτυχία των ΔΣΣ με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που τις συνοδεύουν. 

Εξετάζοντας σε βάθος το φαινόμενο των στρατηγικών συμμαχιών στο πλαίσιο της διε-

θνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, επιχειρείται μία ολιστική ανάλυση και τεκμη-

ρίωση των σημαντικότερων πτυχών τους, τόσο μέσα από θεωρητικά οικονομικά μο-

ντέλα, όσο και μέσα από καλές πρακτικές και συμπεράσματα στα οποία έχουν κατα-

λήξει οι θεωρητικοί αναλυτές βασιζόμενοι σε πολυάριθμες εμπειρικές έρευνες. 

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι ΔΣΣ υπό το πρίσμα των εξής θεωριών: της Θεω-

ρίας Κόστους Συναλλαγών, της Θεωρίας των Πόρων και Ικανοτήτων, της Θεωρίας 

Οργανωσιακής Μάθησης, της Θεωρίας Βιομηχανικής Οργάνωσης, της Θεωρίας Παι-

γνίων, της Θεωρίας Δικτύων και της Θεωρίας Κοινωνικής Ανταλλαγής. Μέσα από τα 

συγκεκριμένα θεωρητικά μοντέλα εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τον τρόπο με 

τον οποίο θα πρέπει να αναλύονται οι ΔΣΣ, ώστε τα αρμόδια στελέχη να λαμβάνουν 

ορθές αποφάσεις. Στη συνέχεια, καταδεικνύονται οι σημαντικότερες διαστάσεις για 

την επιτυχία των ΔΣΣ και πιο συγκεκριμένα: ο συν-ανταγωνισμός (coopetition), η ε-

μπιστοσύνη και η επικοινωνία, η κουλτούρα, η δέσμευση, η μάθηση και οι συνέργειες. 

Προχωρώντας σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος, αναλύονται τα σημαντικότερα στάδια 

κατά τη διάρκεια της εξέλιξης μίας συμμαχίας. Η εμπεριστατωμένη αυτή ανάλυση ανά 

στάδιο, αναδεικνύει κρίσιμα στοιχεία που θα πρέπει λαμβάνονται υπόψιν σε κάθε φάση 

του κύκλου ζωής μίας συμμαχίας. Στο τέλος της μελέτης, τεκμηριώνεται ο καθοριστι-

κός ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι ΔΣΣ στο πλαίσιο της παγκόσμιας με-

τάβασης στην κυκλική οικονομία με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες, Παράγοντες Επιτυχίας, Βιώσιμη Α-

νάπτυξη 
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ABSTRACT 

International Strategic Alliances (ISAs) constitute one of the key strategic choices for 

companies operating in the global economy. However, they are a strategy characterized 

by high failure rates, being a rather dangerous choice that carries many risks. The pur-

pose of this study is to address the factors that result in the success of ISAs by mini-

mizing the relevant risks, through a comprehensive approach and an extensive review 

of the international literature. 

By examining thoroughly the phenomenon of strategic alliances in the context of inter-

national business activity, a holistic analysis and documentation of their most important 

aspects is attempted. Important theoretical economic models, best practices and con-

clusions that have been developed by theoretical analysts based on numerous empirical 

studies, form the framework of the hereby study. 

In this context, ISAs are examined in the light of the following theories: Transaction 

Cost Theory, Resource Based View, Knowledge Based View, Industrial Organization 

Model, Game Theory, Network Perspective and Social Exchange Perspective. Through 

these theoretical frameworks, useful conclusions are drawn regarding the way in which 

ISAs should be analyzed, so that competent executives are able to make the right deci-

sions. 

Following that, the most important dimensions for the success of ISAs are demonstrated 

and more specifically: coopetition, trust & communication, culture, commitment, learn-

ing and synergies. Furthermore, the most important stages during the development of 

an alliance are analyzed. This in-depth analysis highlights critical elements that must 

be taken into account during every stage of the alliance's life cycle. 

Finally, the crucial role of ISAs in the context of the global transition into a circular 

economy, so as to achieve sustainable development, is documented. 

 

Keywords: International Strategic Alliances, Success Factors, Sustainable Develop-

ment 
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Εισαγωγή 

Οι Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες (ΔΣΣ) αποτελούν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εκ-

φάνσεις των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Προάγουν την ανάπτυξη κρίσι-

μων συνεργειών, οι οποίες προσδίδουν πολλαπλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις ε-

ταιρείες που συμμαχούν, επιτρέποντας τους να πραγματοποιήσουν αλματώδη βήματα και 

να βρεθούν μπροστά από τον ανταγωνισμό, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν ανώτερη προ-

στιθεμένη αξία για τους πελάτες τους. Παρά την παρατηρούμενη συστηματική χρήση 

των στρατηγικών συμμαχιών τα τελευταία 30 χρόνια από πληθώρα επιχειρήσεων, σχεδόν 

σε κάθε κλάδο της οικονομίας, παραμένει εντυπωσιακά υψηλό το ποσοστό αποτυχίας 

τους, το οποίο ανέρχεται στο 50% (Echavarria, 2015; Bamford et al., 2004; Bleeke & 

Ernst, 1991; Kaplan et al., 2010). 

Το στοιχείο αυτό σηματοδοτεί πως υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμέ-

νου πλαισίου αποτελεσματικής σύναψης, διαχείρισης και συνεχούς αξιολόγησης των διε-

θνών συμμαχιών, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία τους. Καθώς το θέμα των ΔΣΣ είναι 

πολυσύνθετο και πολύπλοκο, στα πρώτα κεφάλαια της εργασίας γίνεται μία προσπάθεια 

λεπτομερούς περιγραφής του πλαισίου (context) της λειτουργίας τους στη σύγχρονη διε-

θνή οικονομική πραγματικότητα, αναλύοντας τόσο τους λόγους για τους οποίους αποτε-

λούν ένα σημαντικό στρατηγικό όχημα διεθνούς ανάπτυξης, όσο και τις διάφορες μορφές 

κι εκφάνσεις τους. Ακολουθεί ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στην εξέταση των ΔΣΣ μέσα 

από σημαντικά θεωρητικά μοντέλα ανάλυσης, τα οποία προσφέρουν μία λεπτομερή και 

συνάμα σφαιρική αντίληψη των στοιχείων που συνθέτουν την επιτυχία τους. Στη συνέ-

χεια, πραγματοποιείται μία πιο πρακτική προσέγγιση και περιγράφονται οι σημαντικότε-

ρες διαστάσεις των ΔΣΣ, δηλαδή τα σημεία εκείνα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής 

προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία βάσει των πολυάριθμων εμπειρικών ερευνών 

της διεθνούς βιβλιογραφίας. Ακολούθως, γίνεται μία εμπεριστατωμένη καταγραφή των 

καλών πρακτικών, εξετάζοντας κάθε στάδιο κατά την εξέλιξη μίας διεθνούς συμμαχίας. 

Στο τέλος της μελέτης, έχοντας ως στόχο την ανάδειξη της σημασίας των ΔΣΣ στο 

πλαίσιο της αναγκαιότητας για άμεση διεθνή συστράτευση ώστε να αντιμετωπιστεί η 

μεγάλη απειλή της κλιματικής αλλαγής και η ανεπανόρθωτη καταστροφή του φυσικού 

περιβάλλοντος, αναλύεται ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζουν οι στρατηγικές συμ-

μαχίες για τη μετάβαση της παγκόσμιας οικονομίας σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης 

με βασικό άξονα τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, τεκμηριώνεται 
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ότι μέσα από δίκτυα και στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων σε διεθνή κλί-

μακα, θα μπορέσει να ολοκληρωθεί επιτυχώς αυτή η κρίσιμη μετάβαση που θα καθορίσει 

το μέλλον της ανθρωπότητας. 

 

 

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

Μελετώντας κανείς τη διεθνή βιβλιογραφία που έχει αναπτυχθεί πάνω στο θέμα των ΔΣΣ 

και των παραγόντων για την επιτυχία τους, συνειδητοποιεί ότι πρόκειται για ένα θέμα 

που εξετάζεται εντατικά εδώ και περίπου 30 χρόνια, από τα τέλη της δεκαετίας του 80’. 

Οι ερευνητές αναλύουν ποικίλα θέματα και σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται ότι υ-

πάρχει σύμπνοια απόψεων γύρω από κεντρικά ζητήματα, όπως οι σημαντικές διαστάσεις 

που αναπτύσσονται στην παρούσα έρευνα (συν-ανταγωνισμός, εμπιστοσύνη, επικοινω-

νία, κουλτούρα κ.ά.) (Gomes et al., 2016). Επιπλέον, ο διαχωρισμός των συμμαχιών σε 

φάσεις – πριν και μετά τη συμφωνία - και η αντιμετώπιση τους ως δυναμικές καταστάσεις 

που διανύουν διάφορους κύκλους, αποτελεί ακόμη ένα από τα χαρακτηριστικά στα οποία 

γίνεται αναφορά σε πλήθος ερευνών. 

Το εντυπωσιακότερο, ίσως, εύρημα είναι ότι παρά το πλήθος των ερευνών και των 

βιβλίων που έχουν επικεντρωθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα, ακόμη και σήμερα πολλοί 

ερευνητές καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα που κατέληγαν πριν από 30 χρόνια, ότι οι 

συμμαχίες παρουσιάζουν ένα ποσοστό αποτυχίας της τάξεως του 50%, δηλαδή μία στις 

δυο συμμαχίες αποτυγχάνουν. Μάλιστα, όταν εξετάζεται πόσες συμμαχίες πραγματικά 

επιτυγχάνουν όλους τους στόχους τους και θεωρούνται καθαρά επιτυχείς, το ποσοστό 

μικραίνει ακόμη περισσότερο, αγγίζοντας περίπου το 25-30% (Echavarria, 2015)! Γεν-

νάται, συνεπώς, ένα βασικό ερώτημα: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να πετύχει μία στρατη-

γική συμμαχία; Σε γενικές γραμμές, τα στοιχεία που διερευνήθηκαν μέσα από την εκτενή 

βιβλιογραφική έρευνα της παρούσας εργασίας, καταδεικνύουν ότι το παγκοσμιοποιη-

μένο περιβάλλον μπορεί μεν να ανοίγει νέους ορίζοντες για τη σύναψη επιτυχημένων 

διεθνών συμμαχιών, προσφέροντας αμέτρητες επιλογές συνεργασίας κατά μήκος όλης 

της αλυσίδας αξίας κάθε επιχείρησης, παράλληλα όμως χαρακτηρίζεται κι από μεγάλη 

μεταβλητότητα. Συνεπώς, οι συνθήκες και κατ’ επέκταση οι στόχοι των συμμάχων μετα-

βάλλονται γρήγορα. Επιπλέον, διαφαίνεται η ύπαρξη ενός ελλείμματος γνώσεων από τα 

στελέχη που αναλαμβάνουν να λειτουργήσουν – διοικήσουν τις συμμαχίες, με πολλές 



  

Παράγοντες Επιτυχίας στις Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες 3 

 

έρευνες να εμβαθύνουν σε θέματα λήψης αποφάσεων (decision making) και διαχείρισης 

(management). Το έλλειμμα αυτό εντοπίζεται, κυρίως, σε τρία επίπεδα: 

Α. Εύρεση του κατάλληλου συμμάχου 

Β. Δημιουργία και διαμόρφωση της συμμαχίας πάνω σε γερές βάσεις 

Γ. Διαχείριση του κύκλου ζωής της συμμαχίας 

Για τους παραπάνω λόγους, κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν αρχικά κάποια πιο α-

φαιρετικά θεωρητικά οικονομικά μοντέλα, τα οποία προσφέρουν μία σταθερή – στιβαρή 

βάση θεωρητικής ανάλυσης των δεδομένων που καλούνται να κατανοήσουν τα στελέχη 

των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο της ανάπτυξης και διαχείρισης 

συμμαχιών. Κατανοώντας βαθύτερα κάποιες βασικές οικονομικές, αλλά και κοινωνιολο-

γικές αρχές που διέπουν τις συμμαχίες, καθίσταται δυνατή η λήψη έγκαιρων κι έγκυρων 

αποφάσεων μέσα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον. Επιπλέον, επιχειρείται η ανάδειξη έξι (6) 

σημαντικών διαστάσεων που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά τη σύναψη και δια-

χείριση συμμαχιών, οι οποίες αναφέρονται πολύ συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία. Στην 

συνέχεια, αναλύονται τα στάδια από τα οποία περνά μία συμμαχία, εξετάζοντας σε κάθε 

φάση τα κρισιμότερα σημεία που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν προκειμένου μία 

συμμαχία να στεφθεί με επιτυχία. 

Μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία διαφαίνεται ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις, ι-

διαίτερα οι ΜΜΕ, δεν είναι ακόμη αρκετά ώριμες πάνω στο θέμα της ανάπτυξης συμμα-

χιών. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακόμη και στην περίπτωση των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων, είναι λίγες εκείνες που διαθέτουν τμήματα ή ανθρώπους που ασχολούνται 

καθαρά με το κομμάτι των ΔΣΣ. Όμως, όπως συμβαίνει πάντα στην ανθρώπινη ιστορία, 

η ανάγκη είναι αυτή που καθορίζει την εξέλιξη. Με έναυσμα την αντιμετώπιση του με-

γάλου κινδύνου της κλιματικής αλλαγής, προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις θα αναπτύξουν 

σχέσεις και στρατηγικές συνεργασίες με κοινό παρονομαστή την επίτευξη βιώσιμης α-

νάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Ήδη παρατηρείται διεθνώς μεγάλη κι-

νητικότητα γύρω από την ανάπτυξη συμμαχιών και επιχειρηματικών συστάδων 

(clusters), που ως κεντρικό στόχο έχουν τη συνεργασία για την επίτευξη ενός μακροπρό-

θεσμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος βιώσιμης ανάπτυξης. 
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Μεθοδολογία 

Στο πρώτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας γίνεται καταγραφή της ιστορικής δια-

δρομής των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών από την αρχή της εμφάνισης τους μέχρι 

σήμερα. Επίσης, επιχειρείται να προσδιοριστεί ο ρόλος των διεθνών συμμαχιών στην 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εννοιολογική αποσαφήνιση των Διεθνών Στρατηγι-

κών Συμμαχιών και προσδιορίζονται οι διαφορές μεταξύ στρατηγικής συμμαχίας και α-

πλής συνεργασίας. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν τις επιχειρή-

σεις να συνάψουν ΔΣΣ και επισημαίνονται οι διαφορές μεταξύ των «εξερευνητικών» 

(explorative) και «εκμεταλλευτικών (exploitative) συμμαχιών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται τα είδη των στρατηγικών συμμαχιών. Συγκεκρι-

μένα αναλύονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των μετοχικών συμμαχιών και των μη 

μετοχικών συμμαχιών, καθώς και των οριζόντιων και κάθετων συμμαχιών. 

Το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στα θεωρητικά μοντέλα ανάλυσης που έχουν 

αναπτυχθεί από τους θεωρητικούς και συμβάλλουν στην κατανόηση των βασικών παρα-

μέτρων των ΔΣΣ. Συγκεκριμένα, αναλύονται υπό το πρίσμα των στρατηγικών συμμα-

χιών, η Θεωρία του Κόστους Συναλλαγών (Transaction Cost Theory), η Θεωρία των Πό-

ρων (Resource Based View), η Θεωρία της Οργανωσιακής Μάθησης (Knowledge Βased 

View), η Θεωρία της Βιομηχανικής Οργάνωσης (Industrial Organization Model), η Θε-

ωρία Παιγνίων (Game Τheory), η Θεωρία των Δικτύων (Network Perspective) και η Θε-

ωρία της Κοινωνικής Ανταλλαγής (Social Exchange Perspective). Μέσα από την κατα-

νόηση του θεωρητικού υπόβαθρου βάσει του οποίου λειτουργούν οι ΔΣΣ, γίνεται δυνατή 

η λήψη ορθών στρατηγικών αποφάσεων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των σημαντικότερων διαστάσεων για την ε-

πιτυχία των ΔΣΣ. Δίνεται έμφαση στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του συν-

ανταγωνισμού (coopetition) και στην ανάλυση των διαστάσεων της εμπιστοσύνης και 

της επικοινωνίας, της κουλτούρας, της δέσμευσης, της διαδικασίας μάθησης και των συ-

νεργειών. 

Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται τα στάδια που υφίστανται κατά την έναρξη και 

λειτουργία μιας διεθνούς στρατηγικής συμμαχίας, πριν και μετά τη σύναψη της 
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συμφωνίας. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε κάθε στάδιο τα σημεία εκείνα που χρήζουν 

ιδιαίτερης προσοχής από τα στελέχη που εμπλέκονται στη διαχείριση συμμαχιών. 

Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο, τεκμηριώνεται ο σημαντικός ρόλος που καλού-

νται να διαδραματίσουν οι ΔΣΣ, στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός βιώσιμου οικονομικού 

μοντέλου σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. 
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Κεφάλαιο 1ο: Πρόλογος - Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες (ΔΣΣ) 

1.1 Ιστορική Αναδρομή 

Οι στρατηγικές συμμαχίες υπάρχουν από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να ζει σε οργανω-

μένες κοινωνίες και κατ’ επέκταση σε οργανωμένες οικονομίες. Η ιστορία βρίθει από 

συμμαχίες που οδήγησαν είτε στην εξέλιξη, είτε στην καταστροφή. Στην αρχαία Ελλάδα, 

ιδιαίτερα τoν 5 αιώνα π.Χ., έχουμε πολλά παραδείγματα συμμαχιών μεταξύ των ελληνι-

κών πόλεων-κρατών, με διασημότερες την Αθηναϊκή και την Πελοποννησιακή συμμα-

χία. Τα παραδείγματα είναι αναρίθμητα και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της υδρο-

γείου, κατά μήκος του ρου της ιστορίας έως σήμερα. Αυτό όμως που άλλαξε ριζικά μόλις 

πριν από 50 χρόνια, ήταν το άνοιγμα των οικονομιών στο πλαίσιο της επικράτησης του 

φιλελεύθερου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης (Beamish & Lupton, 2016), ως του πιο 

αξιόπιστου και αποδοτικού μοντέλου για την ταχύτερη ανάπτυξη των νέων εθνών-κρα-

τών που δημιουργήθηκαν μετά τη λήξη του Α’ και Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Η νέα αυτή 

παγκόσμια τάξη πραγμάτων, συνοδευόμενη από τεκτονικές εξελίξεις σε διπλωματικό και 

διασυνοριακό επίπεδο, επέτρεψε την εδραίωση ιδιωτικών επιχειρήσεων με διεθνή προ-

σανατολισμό, οι οποίες δραστηριοποιούνταν εκτός συνόρων, είτε μέσα από το σχηματι-

σμό θυγατρικών εταιρειών πλήρως ελεγχόμενων από τη μητρική εταιρεία, είτε μέσω ει-

δικών σχημάτων συνιδιοκτησίας μεταξύ των αλλοδαπών και τοπικών εταιρειών. 

Κατά τη δεκαετία του ’70, το βασικό κριτήριο του σχηματισμού στρατηγικών συμ-

μαχιών ήταν το προϊόν καθαυτό και οι επιδόσεις του. Οι συμμαχίες στόχευαν στην προ-

μήθεια των καλύτερων πρώτων υλών στις χαμηλότερες τιμές και στη διείσδυση σε νέες 

αγορές. Μετέπειτα, τη δεκαετία του ’80, βασικό κίνητρο των συμμαχιών αποτελούσε 

πλέον η ενδυνάμωση - οχύρωση της θέσης στην αγορά μέσα από την εκμετάλλευση οι-

κονομιών κλίμακας και φάσματος. Το ’90 η ριζική απελευθέρωση των αγορών οδήγησε 

σε έναν άνευ προηγουμένου ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, όπου δεν αρκούσε 

μόνο η υπεράσπιση της θέσης, αλλά πλέον ο προσανατολισμός προς τη διαρκή καινοτο-

μία ήταν στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ, ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί στο διηνεκές ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, γεγονός που διαμόρφωσε ανάλογα και τα κριτήρια επιλο-

γής εταίρων (Serrat, 2017). 

Οι κοινοπραξίες (JV – Joint Ventures) αποτέλεσαν έναν βασικό μηχανισμό διείσδυ-

σης εταιρειών από ανεπτυγμένες οικονομίες, σε αναπτυσσόμενες περιοχές οι οποίες άρ-

χισαν τέλη του 20ου αιώνα να ανοίγουν τις οικονομίες τους, όπως η Λατινική Αμερική, οι 
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βαλκανικές χώρες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη του πρώην ανατολικού μπλοκ, η Ρω-

σία, καθώς και διάφορες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, με κυρίαρχη την Κίνα 

(Culpan, 2002). Σε πολλές από τις περιπτώσεις διείσδυσης μέσω κοινοπραξιών, η συνερ-

γασία αποτελούσε μονόδρομο και όχι επιλογή, καθώς οι τοπικές κυβερνήσεις των ανα-

πτυσσόμενων χωρών απαιτούσαν τη συμμετοχή τοπικών εταιρειών στα νέα εταιρικά 

σχήματα (Beamish & Lupton, 2016). Μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, οι κοινοπραξίες 

και άλλα σχήματα συνεργασίας αποτελούσαν ένα συνηθισμένο όχημα οικονομικής ανά-

πτυξης που βασιζόταν στη συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Χαρακτηρι-

στικά, το 17% των ΑΞΕ των Η.Π.Α. το έτος 1957 αφορούσε κοινοπραξίες ανά την υφή-

λιο. Μεγάλες εταιρείες προχωρούσαν στη σύναψη κοινοπρακτικών συμμαχιών, καθώς 

αποτελούσαν την πιο ελκυστική είσοδο στις νέες αναπτυσσόμενες αγορές λόγω των ει-

δικών κινήτρων που δίνονταν από τις τοπικές κυβερνήσεις, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό 

τον κίνδυνο εισόδου στα «άγνωστα νερά». Παράλληλα, οι μικρότερες τοπικές εταιρείες 

επωφελούνταν από την απόκτηση νέων γνώσεων και ιδεών. Παρ’ όλα αυτά, σε πολλές 

περιπτώσεις λόγω των συγκρουόμενων συμφερόντων, οι συμμαχίες κατέληγαν συχνά σε 

αποτυχία (Rangan & Yoshino, 1996). 

Σε γενικές γραμμές, οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες ξεκίνησε δυναμικά η πα-

ρουσία διεθνών στρατηγικών συμμαχιών, ήταν περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονταν ως 

αναπτυσσόμενες. Μάλιστα, ανά διαφορετικές ιστορικές περιόδους, η επικέντρωση των 

ερευνητών στη σύναψη συμμαχιών μετατοπιζόταν από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με 

τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που λάμβαναν χώρα στη διεθνή σκηνή. Χώρες και 

περιοχές που απασχόλησαν περισσότερο τους ερευνητές ήταν μεταξύ άλλων οι χώρες 

της πρώην Γιουγκοσλαβίας, που θεωρείτο το ’70 η γέφυρα μεταξύ των δυτικών φιλελεύ-

θερων και των ανατολικών κομμουνιστικών οικονομιών, αλλά και η Ρωσία, ιδιαίτερα 

μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το ’90. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε 

και η Ιαπωνία, της οποίας οι ιδιαιτερότητες δυσκόλεψαν σε μεγάλο βαθμό τις προσπά-

θειες σύναψης συνεργασίας, καθώς το μοτίβο των κοινοπραξιών δύσκολα μπορούσε να 

επιτύχει, λόγω της ιδιαίτερης κοινωνικής δομής της χώρας (Fukuyama, 1996). Παράλ-

ληλα, χώρες της Λατινικής Αμερικής αποτέλεσαν πεδίο έντονης ανάπτυξης στρατηγικών 

συμμαχιών μετά το άνοιγμα των οικονομιών τους μεταξύ των ετών 1970 – 2000. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι η αύξηση των ιδιωτικοποιήσεων των 

κρατικών επιχειρήσεων συνέβαλε στην ταχεία υιοθέτηση πρακτικών στρατηγικής συμ-

μαχίας μέσω κοινοπραξιών και άλλων σχημάτων συνεργασίας, τόσο σε ανεπτυγμένες 
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όσο και σε αναπτυσσόμενες οικονομίες. Μετά την ιδιωτικοποίησή τους στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, η British Telecom και η British Airlines αναζήτησαν στρατηγικούς συμμάχους 

στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. Ομοίως, αρκετές ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις σε πρώην 

σοσιαλιστικές και αναπτυσσόμενες χώρες αναζήτησαν στρατηγικές συνεργασίες με την 

πεποίθηση ότι τέτοιου είδους συμμαχίες θα συνέβαλλαν σημαντικά στην ανάπτυξη αντα-

γωνιστικών επιχειρησιακών δομών δυτικού τύπου. Ιδιαίτερα σε χώρες της Ασίας, υπήρχε 

και υπάρχει η πεποίθηση ότι οι δεσμοί με δυτικές εταιρείες διασφαλίζουν την εισφορά 

πολύτιμης τεχνογνωσίας και κεφαλαίου, που είναι απαραίτητα στοιχεία για τον μετασχη-

ματισμό και την ανάπτυξή τους. Σε αυτό το πνεύμα, οι Ρωσικές και Αζερικές εταιρείες 

πετρελαίου έχουν δημιουργήσει έναν μεγάλο αριθμό δεσμών με Αμερικάνικες και Ευρω-

παϊκές εταιρείες πετρελαίου. Ομοίως, εταιρείες τηλεπικοινωνιών στην Ινδία έχουν συ-

νεργαστεί με δυτικές εταιρείες. Εν γένει, οι στρατηγικές συμμαχίες με ανεπτυγμένες ε-

ταιρείες έδωσαν νέα πνοή σε ιδιωτικοποιημένες εταιρείες του δημόσιου τομέα, αναζωο-

γονώντας τις εμπορικές πρακτικές τους και εδραιώνοντας αποτελεσματικά τα συστήματα 

παραγωγής τους. Για πολλούς υπαλλήλους πρώην κρατικών επιχειρήσεων, οι προσδοκίες 

των πελατών, ο έλεγχος κόστους και η ανάπτυξη στρατηγικών βασικών ικανοτήτων 

(strategic core competencies) ήταν πρωτάκουστες έννοιες. Μέσα από την αλληλεπίδραση 

τέτοιων επιχειρήσεων με προηγμένες δυτικές εταιρείες, τους δόθηκε η ευκαιρία να εξε-

λιχθούν και να αναπτυχθούν γρήγορα, καθιστώντας τες ξανά ανταγωνιστικές (Culpan, 

2002). Η πλειονότητα των ερευνών γύρω από τις διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες έως 

σήμερα έχει επικεντρωθεί σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής (Beamish & Lupton, 

2016). H δυναμική της ανάπτυξης των χωρών στις δυο αυτές ηπείρους ήταν και είναι 

κυριολεκτικά αχανής, όπως άλλωστε αχανής είναι και ο πληθυσμός τους, περίπου το 70% 

του παγκόσμιου πληθυσμού. Επιπλέον, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από τις διεθνείς 

στρατηγικές συμμαχίες έως σήμερα έχει προκαλέσει η Κίνα (Beamish & Lupton, 2016). 

Το γεγονός αυτό εξηγείται άλλωστε κι από τον τεράστιο αριθμό δυτικών εταιρειών που 

έχουν μεταφέρει μεγάλο μέρος ή και το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών τους στη 

συγκεκριμένη χώρα. Τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, οι εταιρείες δοκίμασαν ποικίλα μο-

ντέλα συνεργασιών με προσανατολισμό στις διεθνείς συμμαχίες, όπως συμφωνίες παρα-

γωγής (contract manufacturing), παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (licensing), 

δικαιόχρηση (franchising), κοινοπραξίες (joint ventures) κι άλλες μορφές ΑΞΕ. Σε πολ-

λές περιπτώσεις οι προσπάθειες συνεργασίας δεν τελεσφόρησαν, ωθώντας σε 



  

Παράγοντες Επιτυχίας στις Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες 9 

 

στρατηγικές πλήρους ιδιοκτησίας, όπως η ίδρυση ιδιόκτητων θυγατρικών ή οι συγχωνεύ-

σεις και εξαγορές. 

Σήμερα, στον 21ο αιώνα, οι προκλήσεις δεν σταματούν μόνο στην αντιμετώπιση του 

εκτεταμένου διεθνούς ανταγωνισμού, αλλά περιλαμβάνουν και τις υψηλές απαιτήσεις 

των πελατών για ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, την προσαρμογή 

σε πολύ μικρότερους κύκλους ζωής προϊόντων, την αναγκαιότητα υψηλής εξειδίκευσης 

σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς, την ψηφιακή ολοκλήρωση και τις επιταγές μίας ψη-

φιακά διασυνδεμένης οικονομίας, η οποία χάρη στο διαδίκτυο επανακαθορίζει κάθε μέρα 

τόσο τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους, όσο και 

το επιχειρηματικό μοντέλο τους (Serrat, 2017). Επιπλέον, στις διηπειρωτικές συμμαχίες 

τείνει να επικρατήσει μία προσέγγιση περισσότερο συνεργατική, όπου κυριαρχεί η ά-

ποψη ότι μέσα από την αλληλοσυμπλήρωση των εταίρων σε επίπεδο πόρων και ικανο-

τήτων μπορούν να επιτευχθούν οι κοινές επιδιώξεις και η βιωσιμότητα της συνεργασίας, 

σε αντίθεση με την πιο «αποικιοκρατική» νοοτροπία που κυριαρχούσε στο παρελθόν, 

όπου η μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση προσπαθούσε ουσιαστικά να «εκμεταλλευτεί» 

(exploitation) τους πόρους (π.χ. χαμηλό εργατικό κόστος, πρόσβαση σε πρώτες ύλες) των 

μικρότερων τοπικών εταιρειών (Beamish & Lupton, 2016). 

Αν μη τι άλλο, οι διεθνείς συμμαχίες βρίσκονται στο επίκεντρο των επιχειρηματικών 

εξελίξεων, καθώς η τάση της παγκόσμιας οικονομίας για διασύνδεση και συνεχή τεχνο-

λογική ολοκλήρωση, θα δώσουν το έναυσμα για την ανάπτυξη και ενίσχυση διεθνών 

στρατηγικών συμμαχιών. Το 1980 μόλις το 2% της διεθνούς εταιρικής αξίας ήταν συν-

δεδεμένο με κάποιο είδος συμμαχίας. Το 2016 συνδεόταν πλέον το 25% της αξίας των 

επιχειρήσεων παγκοσμίως με κάποια συμμαχία (Echavarria, 2015). Επιπλέον, παράλ-

ληλα με την τεχνολογία, εξελίσσεται συνεχώς και το know-how των εταιρειών πάνω στη 

σύναψη επιτυχημένων διεθνών συμμαχιών (Beamish & Lupton, 2016). Οι εταιρείες που 

έχουν επιλέξει να επενδύουν χρόνο και χρήμα σε στρατηγικές συνεργασίες, αναπόφευκτα 

αποκτούν ένα στρατηγικό πλεονέκτημα στη σύναψη επιτυχημένων στρατηγικών συμμα-

χιών. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι διεθνείς κολοσσοί όπως η CISCO, η IBM 

και η Procter & Gamble, έχουν στο επίκεντρο των διεθνών στρατηγικών τους τις ΔΣΣ 

(Steinhilber, 2008). Στο σύγχρονο ταχέως μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλ-

λον, οι συμμαχίες προσφέρουν στις επιχειρήσεις νέες προοπτικές ανάπτυξης, καθιστώ-

ντας τις ΔΣΣ σε πολλές περιπτώσεις, όχι απλά θέμα επιλογής, αλλά θέμα επιβίωσης 

(Gomes-Casseres, 2015). 
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1.2 Ο ρόλος των ΔΣΣ στην Παγκόσμια Οικονομία 

Στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο χρησιμοποιούνται πολύ συχνά οι έννοιες «παγκο-

σμιοποίηση», «παγκόσμιες βιομηχανίες», «παγκόσμιος ανταγωνισμός», «παγκόσμιες 

στρατηγικές» και «παγκόσμιες εταιρείες». Όλο και περισσότερες εταιρείες αντιμετωπί-

ζουν την ανάγκη να δραστηριοποιηθούν στο παγκόσμιο περιβάλλον, γιατί διαφορετικά 

κινδυνεύει η επιβίωσή τους. Η παγκοσμιοποίηση έγινε αναγκαιότητα στις αρχές της δε-

καετίας του 1970, λόγω της σύγκλισης πολλών πολιτικών, τεχνολογικών, κοινωνικών και 

οικονομικών παραγόντων. Εννοιολογικά, η «παγκοσμιοποίηση» είναι το φαινόμενο της 

εξέλιξης των βιομηχανιών, των οποίων η ανταγωνιστική δομή αλλάζει σταδιακά από ε-

θνική σε παγκόσμια. Χαρακτηριστικά, βιομηχανίες όπως οι τηλεπικοινωνίες, τα μεταποι-

ημένα τρόφιμα, τα καλλυντικά και πολλοί ακόμη κλάδοι, βρίσκονται σε κατάσταση συ-

νεχούς και έντονης παγκοσμιοποίησης (Lasserre, 2003).  

 Τα επιχειρηματικά και ανταγωνιστικά οφέλη που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση, 

μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: οφέλη κόστους (cost), οφέλη μά-

θησης (learning), οφέλη χρονισμού (timing) και οφέλη arbitrage (Lasserre, 2003). 

Οφέλη κόστους: Αυτά προέρχονται από τις οικονομίες κλίμακας και φάσματος και την 

αυξημένη διαπραγματευτική εξουσία απέναντι σε προμηθευτές πρώτων υλών, εξαρτη-

μάτων, εξοπλισμού και υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, προέρχονται από τη δυνατό-

τητα δραστηριοποίησης σε τοποθεσίες όπου υπάρχει πρόσβαση σε πόρους με πολύ χα-

μηλότερο κόστος ή από την αποτελεσματικότερη οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Οφέλη χρονισμού: Αυτά σχετίζονται με τους κύκλους ζωής των προϊόντων μίας επιχεί-

ρησης. Ένα προϊόν που μπορεί να βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης σε μία αγορά, μπορεί 

σε μία άλλη αγορά να βρίσκεται σε φάσης ανάπτυξης. Ουσιαστικά μία επιχείρηση επε-

κτείνει τον συνολικό κύκλο ζωής ενός προϊόντος μέσα από την παρουσία της σε πολλές 

χώρες ταυτόχρονα. Στο διεθνές περιβάλλον, οι θυγατρικές επιχειρήσεις μίας μητρικής 

πολυεθνικής εταιρείας είναι σε θέση να υιοθετήσουν τα καταλληλότερα προϊόντα για τις 

δικές τους αγορές. Βέβαια, το πλεονέκτημα αυτό, όσο αυξάνεται η ολοκλήρωση των πα-

γκόσμιων αγορών, αρχίζει σιγά σιγά να φθίνει. Ήδη πολλές πολυεθνικές εταιρείες (π.χ. 

Microsoft) λανσάρουν τα προϊόντα τους σε όλες τις χώρες ταυτόχρονα (επωφελούμενες 

έτσι από τις οικονομίες κλίμακας). 
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Μαθησιακά οφέλη: Ιδιαίτερα σε πολυεθνικές εταιρείες, τα οφέλη αυτά προέρχονται από 

τη συντονισμένη μεταφορά πληροφοριών και τη διάχυση των βέλτιστων πρακτικών σε 

όλες τις θυγατρικές, γεγονός που εξαλείφει τη δαπανηρή «επανεφεύρεση του τροχού» 

και διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων. Επιπλέον, σε μαθησιακό επίπεδο 

επωφελούνται και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς χωρίς θυγατρικές, 

καθώς από την έκθεσή τους στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, αποκτούν σημαντικές προσ-

λαμβάνουσες αναφορικά με την ανάπτυξη προϊόντων και καινοτομιών. 

Οφέλη Arbitrage: Αυτά προέρχονται από τα πλεονεκτήματα που αποκτά μια πολυε-

θνική επιχείρηση μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείριση των πόρων σε μία χώρα, 

προς όφελος μίας θυγατρικής της που βρίσκεται σε άλλη χώρα. Τα πλεονεκτήματα αυτά 

μπορούν να είναι άμεσα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ή έμμεσα πλεονεκτήματα κό-

στους. Ένα άμεσο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να αποκτηθεί για παράδειγμα από 

την εξώθηση μιας ανταγωνιστικής εταιρείας Β να κάνει χρήση των πόρων της σε μία 

χώρα όπου δραστηριοποιείται και η εταιρεία Α, στερώντας έτσι από την εταιρεία Β υλι-

κούς πόρους, κεφάλαια και ταμειακές ροές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλ-

λού (σε κάποια άλλη χώρα, όπου δραστηριοποιείται επίσης η εταιρεία Α). Ένας άλλος 

τύπος arbitrage προέρχεται από την αποτελεσματικότερη διαχείριση στοιχείων κόστους, 

όπως οι φόροι και τα επιτόκια, αλλά και από τη μείωση του συναλλαγματικού κινδύνου. 

Οι εταιρείες σχηματίζουν Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες (ΔΣΣ) για πολλούς δια-

φορετικούς λόγους. Μερικοί από αυτούς είναι η μείωση του κόστους των λειτουργιών 

τους στην παραγωγή, την εφοδιαστική αλυσίδα ή την Ε&Α, καθώς και η ενίσχυση της 

θέσης τους στην αγορά και η πρόσβαση σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως η τεχνο-

γνωσία άλλων εταιρειών. Οι ΔΣΣ μπορεί να περιλαμβάνουν οριζόντιους ή κάθετους δε-

σμούς μεταξύ των επιχειρήσεων σε διαφορετικά επίπεδα και μπορούν να χρησιμοποιη-

θούν ως αποτελεσματικά εργαλεία για την εξωτερική ανάθεση σημαντικών εργασιών ή 

για τον εξορθολογισμό σημαντικών λειτουργιών όπου υστερούν, καθιστώντας τες ξανά 

ανταγωνιστικές. Παρέχουν, συνεπώς, στρατηγική ευελιξία στις επιχειρήσεις, επιτρέπο-

ντάς τους να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να αντιμε-

τωπίσουν επιτυχώς την εμφάνιση νέων ανταγωνιστών (Kang & Sakai, 2000). 

Για παράδειγμα, σε τομείς υψηλής τεχνολογίας όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, 

η αύξηση του κόστους έρευνας και τα στενά χρονοδιαγράμματα για εμπορευματοποίηση 

νέων προϊόντων, οδηγούν πολύ συχνά σε στρατηγικές συμμαχίες. Στην 
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αυτοκινητοβιομηχανία και τις μεταποιητικές βιομηχανίες, οι στρατηγικές συμμαχίες επι-

τυγχάνουν οικονομίες κλίμακας, με την εδραίωση παραγωγικών διαδικασιών σε παγκό-

σμια κλίμακα να αποτελεί πρωταρχικό κίνητρο. Σε τομείς υπηρεσιών όπως οι αεροπορι-

κές εταιρείες, οι στρατηγικές συμμαχίες έχουν στόχο την κοινή χρήση σημείων εξυπηρέ-

τησης πελατών ή κέντρων logistics. Από τα παραδείγματα που παρατίθενται ανωτέρω, 

γίνεται αντιληπτό πως οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες είναι καθοδηγούμενες από τις 

οικονομικές απαιτήσεις των παγκόσμιων αγορών, την ταχεία αλλαγή της τεχνολογίας, 

αλλά και τις ευκαιρίες που παρέχονται για είσοδο σε νέες αγορές. 

Ο αυξανόμενος ρυθμός, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών διε-

θνών στρατηγικών συμμαχιών σε παγκόσμιο επίπεδο, εγείρουν ζητήματα για τους υπεύ-

θυνους χάραξης στρατηγικής. Πολλές μελέτες καταδεικνύουν τις θετικές επιπτώσεις των 

στρατηγικών συμμαχιών όσον αφορά τις αποδόσεις και τα κέρδη για τις επιχειρήσεις, 

αλλά και τα κοινωνικά, οικονομικά και καταναλωτικά οφέλη για την κοινωνία. Ουσια-

στικά, οι στρατηγικές συμμαχίες μπορούν να αυξήσουν την κοινωνική ευημερία εξισώ-

νοντας την παγκόσμια τεχνογνωσία. Βέβαια, στον αντίποδα υπάρχει και ο κίνδυνος αρ-

νητικών επιπτώσεων στην οικονομία, λόγω του ολιγοπωλίου που δύναται να δημιουργη-

θεί όταν οι στρατηγικές συμμαχίες συνάπτονται μεταξύ των κορυφαίων ανταγωνιστών 

μίας αγοράς. Τα οφέλη σε εταιρικό επίπεδο, μπορεί να ποικίλουν μεταξύ των εταιρειών 

που μετέχουν στη συμμαχία. Συνήθως, ο μεγαλύτερος εταίρος μπορεί να αποκομίσει πε-

ρισσότερα κέρδη από τον μικρότερο πιο αδύναμο εταίρο, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί 

τον κανόνα. Επιπλέον, ένα φάσμα διαφορετικών εμποδίων, όπως η ασύμμετρη πληροφό-

ρηση και η έλλειψη πόρων, μπορεί να εμποδίζουν μικρότερες εταιρείες να συμμετέχουν 

σε διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες στον ίδιο βαθμό με τις μεγάλες πολυεθνικές (Kang & 

Sakai, 2000). Υπάρχει φυσικά κι η άλλη όψη του νομίσματος, το γεγονός δηλαδή ότι 

δίνεται η ευκαιρία σε μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν πολύ γρήγορα μέσα από τη 

συνεργασία τους με κολοσσούς (φαινόμενο που παρατηρείται αρκετά συχνά σε εταιρείες 

ανάπτυξης λογισμικών), όπως έγινε με την αμερικάνικη εταιρεία Uber, η οποία χάρη στη 

συνεργασία της με την Google το 2013 γιγαντώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, απο-

τελώντας σήμερα, μέσα σε λιγότερο από 10 χρόνια, παγκόσμιο ηγέτη στις υπηρεσίες με-

ταφορών (Sochan, 2018). Ένα ακόμη κλασικό παράδειγμα αποτελεί η γνωστή σε όλους 

Microsoft, η οποία εκτινάχτηκε χάρη στη συνεργασία της με την IBM τη δεκαετία του 

‘80 (Isaacson, 2011). Σε γενικές γραμμές, οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να ελίσσονται 

έξυπνα, προνοητικά και στρατηγικά όταν συνάπτουν συμμαχίες με μεγάλους κολοσσούς, 
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ώστε να μην «ποδοπατηθούν» εξαιτίας του μεγέθους και των στρατηγικών βλέψεων του 

εταίρου τους (Sochan, 2018). 

 Η αναζήτηση καινοτομίας και η ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, αποτελούν τους λό-

γους για τους οποίους πολλές διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες συναντώνται σε τομείς 

υψηλής τεχνολογίας. Σε άλλους τομείς, οι στρατηγικές συμμαχίες μπορεί να στοχεύουν 

σε πιο συμβατικές συνεργασίες, όπως τη κοινή χρήση των δικτύων πωλήσεων και διανο-

μής με τους συμμάχους. Επιπλέον, σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όταν υπάρχει 

απορρύθμιση και οι τοπικές κυβερνήσεις προχωρούν σε απελευθέρωση των αγορών, ο 

ανταγωνισμός αυξάνεται σε διεθνές επίπεδο και ενθαρρύνονται νέες στρατηγικές συμ-

μαχίες, όπως για παράδειγμα παρατηρήθηκε στην Ελλάδα με την απελευθέρωση του το-

μέα των τηλεπικοινωνιών (Παπαδάκης, 2002). Οι βασικοί παράγοντες πίσω από τις δια-

συνοριακές συμμαχίες προσδιορίζονται παρακάτω (Kang & Sakai, 2000): 

 

➢ Οικονομικοί παράγοντες 

Ο εντατικοποιημένος παγκόσμιος ανταγωνισμός σε πολλούς τομείς της μεταποίησης και 

των υπηρεσιών και η συνακόλουθη ανάγκη για αναδιάρθρωση σε παγκόσμιο επίπεδο, 

είναι οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν την ανάπτυξη των διεθνών στρατηγικών συμμα-

χιών. Σε γενικές γραμμές, οι συμμαχίες ενισχύουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ε-

ταιριών που συμμαχούν, ενοποιώντας αλληλεπικαλυπτόμενες ικανότητες και επιχειρη-

ματικές δραστηριότητες σε παγκόσμια κλίμακα. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συνάπτουν 

διασυνοριακές συμμαχίες με άλλες εταιρείες με στόχο τη μείωση κόστους και την απλο-

ποίηση των λειτουργιών τους, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν στις βασικές τους 

δραστηριότητες (core competencies). Το γεγονός αυτό οδήγησε στην κατακόρυφη αύ-

ξηση τόσο των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών, όσο και των στρατηγικών 

συμμαχιών τη δεκαετία του 1990. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος των διεθνών στρατη-

γικών συμμαχιών επικεντρώνεται στην ενοποίηση ή/και πρόσβαση σε πόρους/πρώτες ύ-

λες, μέσα από εγκαταστάσεις παραγωγής και τα δίκτυα διανομής των εταίρων, με στόχο 

την βελτίωση της συνολικής απόδοσης. 

Πολλές διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες αποτελούν μια αμυντική αντίδραση στον αυ-

ξημένο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Οι μειωμένες τιμές και η πλεονάζουσα προσφορά σε 

πολλούς τομείς της οικονομίας, οδηγούν σε σύναψη συμμαχιών για λόγους εξοικονόμη-

σης πόρων, αλλά και διασποράς κινδύνων (risk diversification). Στο πλαίσιο αυτό, οι 
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συμμαχίες που έχουν ως κύριο στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους, γίνονται συνήθως 

με πελάτες ή προμηθευτές που προσφέρουν την ευκαιρία δημιουργίας κάθετων σχέσεων 

εντός μίας αλυσίδας αξίας. Φυσικά, οι διασυνοριακές συμμαχίες, έχουν πολύ συχνά και 

τον στόχο της επέκτασης σε νέες αγορές, δίνοντας την ευκαιρία στους εταίρους να εισέλ-

θουν σε νέες αγορές και να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητες τους.  

 

➢ Τεχνολογικοί παράγοντες 

Η τεχνολογία οδηγεί στον σχηματισμό στρατηγικών συμμαχιών σε διεθνές επίπεδο με 

πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αντικατοπτρίζοντας την αυξανόμενη ευκολία επικοινω-

νίας, την επιδίωξη της μείωσης του κόστους έρευνας και ανάπτυξης και την ανάγκη ε-

φαρμογής διεθνών προτύπων. Το διαδίκτυο και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, 

καθιστά τις διασυνοριακές συνεργασίες πολύ πιο εύκολες και πρακτικές σε σχέση με το 

παρελθόν. Οι τεχνολογίες πληροφοριών (ΙCΤ) έχουν αλλάξει τον τρόπο που δραστηριο-

ποιούνται οι επιχειρήσεις σε πολλούς τομείς και έχουν επιτρέψει στις εταιρείες να μοι-

ράζονται τεχνογνωσία, πληροφορίες κι άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία σε διαφορετικές 

τοποθεσίες ταυτόχρονα. 

Σήμερα, η τεχνογνωσία (know-how) μιας εταιρείας, όπως νέα σχέδια και ιδέες προϊ-

όντων, μπορεί να βελτιωθεί ή να υιοθετηθεί από επιχειρήσεις σε μακρινές χώρες χωρίς 

καθυστέρηση. Η ταχεία πρόοδος στην τεχνολογία των πληροφοριών και της επικοινωνίας 

παρέχει στις επιχειρήσεις ένα ευνοϊκό περιβάλλον για εταιρικές συνεργασίες και ώθηση 

στην ανάπτυξη διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. 

 

➢ Πολιτικοί παράγοντες 

Ένας ακόμη πολύ σημαντικός παράγοντας που αποτελεί κινητήρια δύναμη των διεθνών 

στρατηγικών συμμαχιών είναι η απελευθέρωση των αγορών. Τη δεκαετία του 1990, η 

απελευθέρωση των αγορών σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο οδήγησε σε αυξημένες 

κινήσεις κεφαλαίων διεθνώς, με τις ΑΞΕ να ενισχύουν τις διασυνοριακές συναλλαγές, 

περιλαμβάνοντας ένα ευρύτατο φάσμα χωρών ανά τον κόσμο. Καθώς η παγκοσμιοποί-

ηση αυξάνει την αλληλεξάρτηση και τη διασύνδεση των οικονομιών, η συνεργασία με-

ταξύ διασυνοριακών επιχειρήσεων γίνεται ο κανόνας. Η απελευθέρωση σε τομείς όπως 

για παράδειγμα οι τηλεπικοινωνίες, έχει οδηγήσει σε δραματική αύξηση νέων παικτών, 

προσθέτοντας ανταγωνιστικές πιέσεις στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες 
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οδηγούνται στη δημιουργία ενός δικτύου συμμαχιών προκειμένου να παραμείνουν αντα-

γωνιστικές και να δημιουργήσουν εμπόδια εισόδου σε νέο-εισερχόμενες επιχειρήσεις. 

Περαιτέρω, η ολοκλήρωση των περιφερειακών αγορών στην Ευρώπη και τη Βόρεια Α-

μερική, έχει ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε ευ-

ρύτερες γεωγραφικές περιοχές, επιδιώκοντας συμμαχίες στους τομείς των πωλήσεων και 

του marketing. Η στρατηγική συμμετοχή σε δίκτυα συμμαχιών ή σε μεμονωμένες συμ-

μαχίες, κερδίζει συνεχώς έδαφος σε παγκόσμιο επίπεδο και καθίσταται ολοένα και πιο 

κρίσιμη για την επιβίωση των επιχειρήσεων. 

 Τέλος, οι ισχύουσες νομοθεσίες επηρεάζουν επίσης τη δημιουργία συμμαχιών. Στην 

Κίνα, όπου η δραστηριοποίηση μίας εταιρείας προϋποθέτει τη σύμπραξη με μία τοπική 

κινέζικη επιχείρηση, οι κοινοπραξίες αποτελούν μονόδρομο για πολλές ξένες επιχειρή-

σεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην Κινέζικη αγορά. Τη δεκαετία του ’90 στην ευρύ-

τερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, δίνονταν ισχυρά οικονομικά και φορολογικά κίνητρα 

για την προσέλκυση ΑΞΕ. Ειδικά στα Βαλκάνια, πολλές εταιρείες, μεταξύ τους και Ελ-

ληνικές, εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία αυτή μέσα από συμμαχίες. 

 

1.3 Ανακεφαλαίωση 

Στην ενότητα αυτή πραγματοποιήθηκε μία ιστορική αναδρομή των διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών, με στόχο να γίνει καλύτερα κατανοητό το πλαίσιο (context) της δράσης τους 

στο σύγχρονο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά στις κυ-

ριότερες επιχειρησιακές ανάγκες που οδηγούν στην ανάπτυξη διάφορων τύπων συμμα-

χιών και στα βαθύτερα αίτια για τα οποία οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την εύρεση συμμά-

χων στο διεθνές περιβάλλον. Τέλος, αναλύονται οι κυριότεροι παράγοντες του εξωτερι-

κού περιβάλλοντος που ωθούν τις επιχειρήσεις στη σύναψη συμμαχιών σε διεθνές επί-

πεδο.  
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Κεφάλαιο 2ο: Ορισμοί 

2.1 Τι είναι οι ΔΣΣ 

Ως Διεθνής Στρατηγική Συμμαχία (ΔΣΣ) ορίζεται η στρατηγική συνεργασία που περι-

λαμβάνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση και ανταλλαγή πόρων μεταξύ δύο ή περισσότε-

ρων εταιρειών, οι οποίες είτε εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες, είτε ενώ εδρεύουν στην 

ίδια χώρα, δραστηριοποιούνται από κοινού σε κάποια τρίτη χώρα (Christoffersen, 2013). 

Ο Culpan (2002) περιγράφει τις ΔΣΣ ως συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων (τουλάχιστον 

δύο) που εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες και περιλαμβάνουν τη μακροπρόθεσμη δέ-

σμευση πόρων με στόχο την εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων τους. Επιπλέον, τονί-

ζει το θέμα της ανταλλαγής συγκεκριμένων στρατηγικών πόρων με στόχο τη δημιουργία 

υπεραξίας και αμοιβαίου οφέλους. 

Οι ΔΣΣ αποτελούν ένα σχήμα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης που έχει αναπτυ-

χθεί ως αναπόσπαστο μέρος της επιτυχούς διεθνούς δραστηριοποίησης πολλών πολυε-

θνικών εταιρειών. Εκτός από τη διασφάλιση των απαραίτητων πόρων μέσα από τις κα-

θιερωμένες αγοραίες συναλλαγές (market transactions) με διάφορους προμηθευτές ή την 

εσωτερίκευση (internalization) - ανάπτυξη πόρων στρατηγικής σημασίας εσωτερικά (in-

house) - οι στρατηγικές συμμαχίες (strategic alliances) αποτελούν ένα μοντέλο επιχειρη-

ματικής δραστηριοποίησης που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως υβριδικό και το οποίο 

διασφαλίζει την απόκτηση κρίσιμων πόρων, ενισχύοντας τόσο την καινοτομία όσο και 

την επέκταση στις διεθνείς αγορές. Ουσιαστικά, πρόκειται για αμοιβαία επωφελείς στρα-

τηγικές συνεργασίες, όπου επιδιώκεται αφενός να ελαχιστοποιηθεί η αβεβαιότητα και το 

κόστος συναλλαγής (transaction cost) που εμπεριέχουν οι αγοραίες συναλλαγές και αφε-

τέρου να μειωθεί το μεγάλο κόστος της ανάπτυξης - εσωτερίκευσης πόρων μέσα από ίδια 

κεφάλαια (Culpan, 2002). 

Η σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από έντονες «διαμά-

χες» μεταξύ των εταιρειών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα διεθνώς σε πολλαπλά «μέτωπα» 

και ταυτόχρονα. Στο πλαίσιο αυτό, η καινοτομία, η αποτελεσματική προάσπιση των με-

ριδίων αγοράς, η διείσδυση σε νέες αγορές, το πλεονέκτημα του πρώτου, αλλά και η 

δημιουργία επιτυχημένων συμμαχιών, αποτελούν βασικές ανταγωνιστικές στρατηγικές 

(Serrat, 2017). Ο D’Aveni (1995) ανέπτυξε τον όρο «υπερ-ανταγωνισμό» (hyper compe-

tition), θέλοντας να δώσει έμφαση στην παγκοσμιοποιημένη και πολύ-επίπεδη διάσταση 

του ανταγωνισμού. Είναι γεγονός πως η ταχέως μεταβαλλόμενη φύση του διεθνούς 
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ανταγωνισμού, με πολύ πιο γρήγορους κύκλους ζωής προϊόντων, τις συνεχείς πιέσεις για 

βελτίωση της ποιότητας με χαμηλότερο κόστος και την τεράστια σημασία της τεχνογνω-

σίας, έχουν οδηγήσει τις εταιρείες σε μια κατάσταση «υπερ-ανταγωνισμού». Οι ΔΣΣ α-

ποτελούν ένα μέσο για την ενίσχυση ή την απόκτηση σημαντικών στρατηγικών πόρων 

και την ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Η αυτάρκεια γίνεται όλο και πιο 

δύσκολη στο περίπλοκο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, που απαιτεί από τις επιχειρή-

σεις να διαθέτουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Οι συνεχείς και με ένταση προ-

κλήσεις του περιβάλλοντος, έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις στη διαπίστωση ότι δε 

μπορούν να επιχειρούν πάντα μόνες τους, θεωρώντας την ανάπτυξη στρατηγικών 

συμμαχιών ως μια αξιόπιστη απάντηση απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις. 

Ο Drucker (2003) αναφέρει ότι η μεγαλύτερη αλλαγή στη σύγχρονη εταιρική κουλ-

τούρα, είναι η επιταχυνόμενη ανάπτυξη των εταιρικών σχέσεων που δεν βασίζονται στην 

ιδιοκτησία, αλλά στην εταιρική σχέση. Μία στρατηγική συμμαχία αποτελεί μια εθελού-

σια επίσημη ρύθμιση μεταξύ δύο μερών για τη συγκέντρωση πόρων (resource pooling) 

με σκοπό την επίτευξη ενός συνόλου κοινών στόχων, που ικανοποιούν κρίσιμες ανάγκες 

των εταίρων, ενώ οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις διατηρούν παράλληλα την ανεξαρτη-

σία τους. Οι στρατηγικές συμμαχίες τις περισσότερες φορές περιλαμβάνουν είτε την α-

νταλλαγή ή κοινή χρήση πόρων, είτε την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου προϊοντικού χαρ-

τοφυλακίου. Σε αντίθεση με το παρελθόν, σήμερα ένα μεγάλο κίνητρο για τη σύναψη 

συμμαχιών αποτελεί η απόκτηση και διατήρηση ενός μακροπρόθεσμου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέ-

κτημα μπορεί να επιτευχθεί μέσω των ΔΣΣ, καθώς δίνεται η δυνατότητα στους εταίρους 

να «αναβαθμίσουν» κατακόρυφα τις δραστηριότητές τους χάρη στο πλεονέκτημα που 

παράγουν οι οικονομίες κλίμακας, ο εμπλουτισμός της γνώσης, η ενίσχυση καινοτομιών 

μέσα από έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και η βελτίωση της συνολικής ποιότητας των προϊ-

όντων και υπηρεσιών που προσφέρουν (Beamish & Lupton, 2016). 

Σήμερα οι στρατηγικές συμμαχίες συναντώνται σε κάθε είδους επιχειρηματική δρα-

στηριότητα στο διεθνές περιβάλλον. Ανάλογα με τους στόχους που έχουν τεθεί από τις 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, διαμορφώνονται ποικίλες μορφές συμμαχιών. Κάποιες 

από τις σημαντικότερες είναι οι εξής: κοινοπραξίες, μερικές εξαγορές, δικαιώματα εκμε-

τάλλευσης (licensing), συμφωνίες παραγωγής (contract manufacturing), franchising (δι-

καιόχρηση), σχέσεις διανομής, συμμαχίες έρευνας και ανάπτυξης, ομάδες βιομηχανικών 

προτύπων, δίκτυα καινοτομίας και συστάδες επιχειρήσεων. Συνήθως, οι συμμαχίες που 
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αποτυγχάνουν έχουν βραχυχρόνιο ορίζοντα (2-3 έτη), και αρκετές φορές με τη λήξη τους 

καταλήγουν σε εξαγορά και συγχώνευση. Οι επιτυχημένες συμμαχίες διαρκούν για με-

γάλο χρονικό διάστημα και εξελίσσονται ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και τα 

κίνητρα των εταίρων. Διευκρινίζεται ότι οι στρατηγικές συμμαχίες μπορούν να πραγμα-

τοποιηθούν μεταξύ επιχειρήσεων που αναπτύσσουν διάφορες σχέσεις μεταξύ τους, είτε 

οριζόντιες, είτε κάθετες. Κάποιες από αυτές τις σχέσεις είναι σχέσεις επιχείρησης – πε-

λάτη, επιχείρησης - προμηθευτή, επιχείρησης - ανταγωνιστή, επιχείρησης - πανεπιστη-

μίων, επιχείρησης - ΜΚΟ κ.ά. (Beamish & Lupton, 2016). Για την εκπλήρωση των αμοι-

βαίων στόχων τους, οι επιχειρήσεις που συμμαχούν μοιράζονται κεφάλαια, γνώσεις, τε-

χνολογία, οργανωσιακή τεχνογνωσία ή/και άλλα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία  (Gulati 

& Singh, 1998). 

Συνοψίζοντας, οι σύγχρονες διεθνείς μορφές συμμαχιών επικεντρώνονται κυρίως 

στη σύγκλιση τεχνολογιών, προϊόντων, υπηρεσιών και οργανωτικών καινοτομιών 

(Beamish & Lupton, 2016). Οι κυριότεροι λόγοι σχηματισμού τους είναι η είσοδος σε 

νέες αγορές, ο καταμερισμός κόστους, καθώς και η εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας και 

των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των εταίρων. Στο πλαίσιο ενός διεθνούς προσα-

νατολισμού, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδιώκουν να επιτυγχάνουν το αποτελεσμα-

τικό και αποδοτικό ταίριασμα (matching) των εσωτερικών δυνάμεων τους με τις ευκαι-

ρίες που παρουσιάζονται στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον (Χατζηδημητρίου, 

2003). Οι διεθνείς συμμαχίες αποτελούν ένα εξαιρετικό όχημα εκμετάλλευσης ευκαι-

ριών, καθώς χάρη στην ευελιξία τους, παρέχουν τη δυνατότητα γρήγορης ανταπόκρισης 

στα κελεύσματα της παγκόσμιας αγοράς. 

 

2.2 Τι σημαίνει επιτυχία σε μία συμμαχία 

Επιτυχημένη είναι μια συμμαχία που αποφέρει στους συμμάχους έσοδα τα οποία είναι 

υψηλότερα από το κόστος επένδυσης που απαιτήθηκε για τη δημιουργία και την έναρξη 

λειτουργίας της συμμαχίας, εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος. Επιπλέον, επιτυ-

χημένη είναι μια συμμαχία που επιτυγχάνει τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί, 

όπως η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, η διείσδυση σε νέες αγορές και η απόσπαση μερι-

δίων αγοράς από τον ανταγωνισμό.  

Ο Echavarria (2015) και πολλοί άλλοι ερευνητές μελετώντας στατιστικά στοιχεία 

από το διεθνές περιβάλλον, προσδιορίζουν το ποσοστό αποτυχίας των συμμαχιών στο 



  

Παράγοντες Επιτυχίας στις Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες 19 

 

50%. Είναι ένα ποσοστό που φανερώνει την πολυπλοκότητα του ζητήματος και τη δυ-

σκολία επίτευξης στρατηγικών συνεργασιών με μακροπρόθεσμα και διαρκή οφέλη. Με-

λέτες από την Ένωση Επαγγελματιών στις Στρατηγικές Συμμαχίες (ASAP - Association 

of Strategic Alliance Professionals) που χρονολογούνται από το 2000, έχουν δείξει ότι 

υπάρχει ένα πραγματικό χάσμα μεταξύ των εν δυνάμει δυνατοτήτων των στρατηγικών 

συμμαχιών και του πραγματικού ποσοστού επιτυχίας τους. Για την ακρίβεια, τα τελευ-

ταία 15 έτη έχει προσδιοριστεί ότι το 50-60% των συμμαχιών αποτυγχάνει. Επίσης, οι 

συμμαχίες που επιβιώνουν, κατά 50% δεν πετυχαίνουν τα αποτελέσματα που είχαν σχε-

διάσει κατά την έναρξη της συμμαχίας. Από τα ανωτέρω προκύπτει πως μόλις το 25-30% 

(μία στις τρεις) των συμμαχιών κρίνονται επιτυχημένες, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό για 

μια επιχειρηματική στρατηγική που έχει ιδιαίτερη κρισιμότητα (Echavarria, 2015). Οι 

Bleeke και Ernst (1991) στηριζόμενοι στη μελέτη τους, αναφέρουν ότι τόσο οι διεθνείς 

συμμαχίες, όσο και οι διεθνείς συγχωνεύσεις και εξαγορές, σημειώνουν ένα ποσοστό ε-

πιτυχίας που ανέρχεται στο 50%. Μάλιστα, αναφέρουν ότι το 75% των μετοχικών συμ-

μαχιών που αποτυγχάνουν, καταλήγουν σε συγχώνευση και εξαγορά από κάποιον εταίρο. 

 Για τη μέτρηση της απόδοσης της επιτυχίας των συμμαχιών, έχουν αναπτυχθεί διά-

φοροι δείκτες. Υπάρχουν οι υποκειμενικοί δείκτες, οι οποίοι σύμφωνα με τον Ariño 

(2003) χωρίζονται σε υποκατηγορίες: οι δείκτες συνολικής ικανοποίησης και οι δείκτες 

επίτευξης των αρχικών στόχων των εταίρων. Οι δείκτες αυτοί αντανακλούν την ικανο-

ποίηση όχι μόνο από τη συνολική απόδοση της συμμαχίας, αλλά και από πιο συγκεκρι-

μένα αποτελέσματα, όπως το ύψος των πωλήσεων, το μερίδιο αγοράς, η ανάπτυξη τεχνο-

λογίας, η εξυπηρέτηση πελατών και η φήμη. 

Οι υποκειμενικοί δείκτες έχουν συζητηθεί ευρέως στη βιβλιογραφία, με τους υπο-

στηρικτές τους να υποστηρίζουν ότι είναι καταλληλότεροι καθώς αντικατοπτρίζουν όλα 

τα πλεονεκτήματα που αναζητούν οι εταιρείες όταν συνεργάζονται. Ο Ariño (2003) υπο-

στηρίζει ότι η αξιολόγηση με βάση την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν εξ αρχής, με-

τρά μόνο την απόδοση σε σύγκριση με τους αρχικούς στόχους, ενώ η μέτρηση της ικα-

νοποίησης βάσει της συνολικής απόδοσης, λαμβάνει υπόψη και τους σημαντικούς ανα-

κύπτοντες (emerging) στόχους, που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά. Οι μετρήσεις υποκει-

μενικής απόδοσης ποικίλουν και μεταξύ των ατόμων που τις αξιολογούν. Αυτό το χαρα-

κτηριστικό μπορεί να είναι ιδιαίτερα προβληματικό, εφόσον οι μετρήσεις δεν γίνονται 

στη βάση ενός αντικειμενικά καθορισμένου τρόπου. 
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 Επιπλέον, υπάρχουν οι αντικειμενικοί-σταθεροί δείκτες μέτρησης της απόδοσης. 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι αποχωρήσεις από συγκεκριμένες αγο-

ρές, οι αλλαγές στην κατανομή των μετοχών μεταξύ των μητρικών εταιρειών της συμ-

μαχίας, οι εξαγορές από τις μητρικές εταιρείες, οι εξαγορές από τρίτους και ο τερματι-

σμός της συμμαχίας. Κάποιοι από τους δείκτες αυτούς αντικατοπτρίζουν το τέλος της 

συμμαχίας, ενώ άλλοι σηματοδοτούν κινδύνους και σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Βέ-

βαια, έχει καταγραφεί η άποψη πως οι συμμαχίες μπορεί να είχαν εξαρχής προσωρινό 

χαρακτήρα, οπότε η διάλυσή τους δε συνιστά απαραίτητα αποτυχία (Bowman & Hurry, 

1993). 

 Μια ακόμη κατηγορία δεικτών είναι οι λογιστικοί δείκτες. Στη συγκεκριμένη κα-

τηγορία δεικτών, οι μετρήσεις απόδοσης βασίζονται σε χρηματοοικονομικά δεδομένα 

που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ποσοστών ανάπτυξης και της χρηματοοι-

κονομικής απόδοσης. Για τους δείκτες αυτούς έχουν γίνει αρκετά αρνητικά σχόλια, με 

βασικό επιχείρημα το γεγονός ότι δεν αντανακλούν καθόλου την απόδοση σε μη χρημα-

τοοικονομικούς τομείς. Παρά τις όποιες ενστάσεις, οι λογιστικοί δείκτες έχουν το πλεο-

νέκτημα ότι δεν εγείρουν αμφιβολίες σχετικά με την ορθότητα των παρεχόμενων πληρο-

φοριών (Beamish & Lupton, 2009).  

Μια ακόμη κατηγορία είναι ο δείκτης απόδοσης της αθροιστικής μη φυσιολογικής 

επιστροφής (CAR - Cumulative Abnormal Return). Ο δείκτης αυτός αντανακλά τον 

τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι και οι δυνητικοί μέτοχοι των εταίρων αντιδρούν στη συμ-

μαχία (Christoffersen, 2013; Merchant & Schendel, 2000). Η βασική υπόθεση για την 

ανάπτυξη αυτού του δείκτη είναι ότι τα χρηματιστήρια αντιδρούν κατά τη στιγμή της 

ανακοίνωσης της συμμαχίας με τρόπο που αντικατοπτρίζει την αξιολόγηση των μετόχων 

σε σχέση με τον βαθμό στον οποίο η συμμαχία θα αυξήσει ή θα μειώσει τη μετοχική της 

αξία (συνεπώς και τη συμβολή στη συνολική απόδοση) για τους εταίρους. 

 

2.3 Στρατηγική συμμαχία ή απλή συνεργασία 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των ενδια-

φερόμενων μερών (stakeholders), θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την 

επίτευξη στόχων όπως η μείωση κόστους, η ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 

η ανάπτυξη πόρων, η οργανωσιακή μάθηση και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας. Στο διεθνές 

ανταγωνιστικό περιβάλλον αποτελεί αναγκαιότητα όλες αυτές οι ζωτικές διαστάσεις να 
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ενσωματώνονται στη στρατηγική μίας επιχείρησης. Όπως αναλύθηκε ανωτέρω, όλα αυτά 

μπορούν να επιτευχθούν μέσα από τη δημιουργία δεσμών με άλλες επιχειρήσεις. 

Κατά τη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής, μία εταιρεία αναπτύσσει διαφο-

ρετικούς τρόπους συναλλαγών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η «εσωτερικοποίηση» 

(internalization), οι «συναλλαγές της αγοράς» (market transactions) και οι «στρατηγι-

κές συμμαχίες» (strategic alliances). Αυτοί οι τρόποι συναλλαγών συνδυάζονται, καθώς 

οι εταιρείες χρησιμοποιούν ταυτόχρονα μια ποικιλία προσεγγίσεων και μεταβαίνουν από 

τη μία μορφή συναλλαγής στην άλλη ή χρησιμοποιούν παράλληλα διαφορετικές μορφές 

συναλλαγών. Ωστόσο, η σε βάθος γνώση του αντίκτυπου κάθε τύπου συναλλαγής, ενι-

σχύει την κατανόησή σχετικά με τις ευρύτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις 

μακροπρόθεσμες συνέπειές τους (Hoffmann et al., 2018). Κατά την «εσωτερικοποίηση» 

(internalization) μια εταιρεία επεκτείνεται κάθετα ή οριζόντια, διατηρώντας πλήρη κυ-

ριότητα, με στόχο να ενισχύσει τις βασικές τις δυνατότητες (core competencies). Οι αγο-

ραίες συναλλαγές (market transactions) ουσιαστικά είναι όλες οι συναλλαγές που πραγ-

ματοποιεί μία επιχείρηση με άλλες εταιρείες (προμηθευτές) ή τους πελάτες της με στόχο 

την άντληση/προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών. Μια στρατηγική συμμαχία (strategic 

alliance), από την άλλη πλευρά, σημαίνει τη δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης συνεργα-

σίας μεταξύ τουλάχιστον δύο εταιρειών, χωρίς η μία να κατέχει πλήρως την άλλη. Στόχος 

μίας συμμαχίας είναι η από κοινού ανάπτυξη νέων λύσεων ή βελτιστοποιήσεων κατά 

μήκος της αλυσίδας αξίας. 

 

Εικόνα 1: Integrative model of the firm 

Πηγή: Culpan, (2002) 
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Μέσα από τη δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών δύναται να προέλθουν σημαντικά α-

νταγωνιστικά πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Μία 

στρατηγική συμμαχία μπορεί να κυμαίνεται από συμφωνίες παραγωγής έως διεθνείς κοι-

νοπραξίες. Υπάρχουν ποικίλοι σχηματισμοί στρατηγικών συμμαχιών και οι διάφορες εκ-

φάνσεις τους φανερώνουν το πλήθος των διαφορετικών συνεργασιών που μπορούν να 

υφίστανται μεταξύ των επιχειρήσεων. Εξαιτίας των πολυάριθμων μορφών εταιρικής συ-

νεργασίας, πολλές φορές είναι περίπλοκο να διακρίνει κανείς τις στρατηγικές συμμαχίες 

από τις αγοραίες συναλλαγές (Todeva & Knoke, 2005). Σε τελική ανάλυση, οι συναλλα-

γές στην αγορά πραγματοποιούνται, επίσης, μεταξύ δύο εταιρειών, οι οποίες συμφωνούν 

σε μια ανταλλαγή. Επομένως, καθίσταται απαραίτητο να υπάρχει διάκριση των δύο αυ-

τών μορφών συνεργασίας. Στην πραγματικότητα, οι στρατηγικές συμμαχίες και οι συ-

ναλλαγές της αγοράς σε ορισμένες περιπτώσεις αλληλεπικαλύπτονται, ενώ σε άλλες πα-

ρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. 

Φυσικά, μία στρατηγική συμμαχία πρέπει να εξετάζεται υπό άλλο πρίσμα, καθώς 

διαφέρει από μία απλή συνεργασία. Οι στρατηγικές συμμαχίες παρουσιάζουν δύο ξεχω-

ριστές σημαντικές ιδιότητες: (1) τη μακροπρόθεσμη δέσμευση και (2) την αμοιβαία 

συμβολή στη στρατηγική απόδοση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. 

Γίνεται αναφορά από τους Borys και Jemison (1989) πως οι στρατηγικές συμμαχίες 

αποτελούν υβρίδια, με χαρακτηριστικά που μπορεί να συναντώνται σε επιχειρήσεις ή/και 

σε συμβάσεις αγοράς. Για παράδειγμα, αναφέρονται στις κοινοπραξίες (joint ventures), 

τα δικαιώματα εκμετάλλευσης (licensing) και τις συμφωνίες παραγωγής (contract man-

ufacturing) ως υβριδικές μορφές συναλλαγών. Σε αυτές τις υβριδικές μορφές συναλλα-

γών περιλαμβάνονται οργανωτικοί συνδυασμοί διαφόρων μεγεθών, σχημάτων και σκο-

πών, μερικοί από τους οποίους είναι αυτόνομες οντότητες (για παράδειγμα, οι κοινοπρα-

ξίες), ενώ άλλοι είναι τυποποιημένες σχέσεις, όπως είναι τα δικαιώματα εκμετάλλευσης 

(licensing). Μια συμφωνία με κάποιον προμηθευτή αποτελεί στρατηγική συμμαχία όταν 

περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες σχέσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην οικοδό-

μηση ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος εκατέρωθεν (Elmuti & Kathawala, 

2001). 

Οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, καθώς έρχονται αντι-

μέτωπες με συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Άλλοτε αντιμετωπίζουν την αβεβαιό-

τητα που προκύπτει από το εσωτερικό περιβάλλον τους (π.χ. πόροι και ικανότητες) και 

άλλοτε την αβεβαιότητα  που προκύπτει από το εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. 
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ανταγωνισμός). Έτσι, επιδιώκουν τη στρατηγική προσαρμογή τους μεταξύ των περιβαλ-

λοντικών ευκαιριών και των εταιρικών δυνατοτήτων τους, μέσα από τις ανάλογες μορφές 

επιχειρηματικών συναλλαγών και συνεργασιών. 

 

2.3.1 «Εξερευνητικές» και «Εκμεταλλευτικές» Συμμαχίες 

Οι Dyer et al. (2018) έχουν προσδιορίσει τέσσερεις καθοριστικούς παράγοντες που 

οδηγούν στην προσπάθεια σύναψης μιας διεθνούς συμμαχίας. Αυτοί είναι: 

✓ οι συμπληρωματικοί πόροι και δυνατότητες 

✓ η συντονισμένη συν-εκμετάλλευση στοιχείων ενεργητικού (relation‐specific 

assets) 

✓ η ανταλλαγή γνώσεων 

✓ η αποτελεσματική διακυβέρνηση 

Στο πλαίσιο του τρόπου με τον οποίο συμμαχούν δυο ή περισσότεροι εταίροι για την 

ανάπτυξη συνεργειών στη βάση των τεσσάρων παραπάνω σημείων, πολλοί θεωρητικοί 

αναλυτές προσδιορίζουν δυο βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις – τύπους συμμαχιών: 

Υπάρχουν οι «εξερευνητικές συμμαχίες» (explorative alliances), που αποτελούν συμ-

μαχίες οι οποίες προσανατολίζονται στην από κοινού έρευνα και ανάπτυξη, την από κοι-

νού εύρεση νέων λύσεων και κατά βάση στοχεύουν στην καινοτομία. Επιπλέον, υπάρ-

χουν οι «εκμεταλλευτικές συμμαχίες» (exploitative alliances) οι οποίες ως επί το πλεί-

στον στοχεύουν στη μείωση του κόστους, στην ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας και στην 

αύξηση της αποδοτικότητας, μέσα από τη συν-εκμετάλλευση των πόρων που διαθέτουν 

οι εταίροι. Αυτοί οι δύο τύποι συμμαχιών είναι ποιοτικά διαφορετικοί. Μία εξερευνη-

τική συμμαχία εστιάζει στην αναζήτηση νέων γνώσεων και οδηγεί τις περισσότερες φο-

ρές στη διάθεση νέων προϊόντων στην αγορά. Από την άλλη πλευρά, μία εκμεταλλευτική 

συμμαχία δίνει έμφαση στη συν-εκμετάλλευση των υφιστάμενων γνώσεων και πόρων, 

οδηγώντας στην επίτευξη υψηλότερης ακρίβειας, καλύτερης ποιότητας και χαμηλότερου 

κόστους παραγωγής ή διαχείρισης (Koza & Lewin, 1998). 
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Εξερευνητικές συμμαχίες 

Συγκεκριμένα, οι «εξερευνητικές συμμαχίες» (explorative alliances) έχουν στόχο να α-

νακαλύψουν κάτι νέο. Με άλλα λόγια, εστιάζουν στο «Ε» κατά τη διαδικασία Ε&Α (Έ-

ρευνα και Ανάπτυξη) και μπορεί να οδηγήσουν στην εφεύρεση νέων λύσεων. Οι στρα-

τηγικές συμμαχίες αυτής της μορφής ενισχύουν την καινοτομία και υποκινούνται από 

την επιθυμία των εταίρων να αποκτήσουν γνώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών και διαδικασιών (Rothaermel & Deeds, 2004). 

Οι Koza και Lewin (1998) περιγράφουν τις «εξερευνητικές συμμαχίες» ως τις συμ-

μαχίες που αποσκοπούν στη δημιουργία νέων γνώσεων, συνήθως μέσα από κοινή Έ-

ρευνα και Ανάπτυξη, οδηγώντας στην ανάπτυξη βελτιωμένων ή νέων προϊόντων. Επι-

πλέον, οι εξερευνητικές συμμαχίες επικεντρώνονται στην αναζήτηση, τον πειραματισμό 

και την ανάληψη υπολογισμένων-μοιρασμένων κινδύνων μεταξύ των εταίρων, με στόχο 

την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων. Σημειώνεται ότι αυτός ο τύπος συμμαχίας περι-

λαμβάνει συχνά εταίρους με οριζόντιους δεσμούς, όπως ιδρύματα έρευνας και ανάπτυξης 

ή εταιρείες από βιομηχανίες που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες. 

 

Εκμεταλλευτικές συμμαχίες 

Ως «εκμεταλλευτικές συμμαχίες» (exploitative alliances) ορίζονται οι συμμαχίες που 

επικεντρώνονται στις υπάρχουσες γνώσεις και πόρους ή τα υφιστάμενα δίκτυα διανομής 

και περιουσιακά στοιχεία (assets) των εταίρων, όπως για παράδειγμα οι συμμαχίες στις 

οποίες εφαρμόζονται από κοινού πολιτικές marketing και πωλήσεων, η παραγωγή πρω-

τότυπου εξοπλισμού (ΟΕΜ), τα δικαιώματα εκμετάλλευσης (licensing) και οι συμφωνίες 

παραγωγής (contract manufacturing) (Rothaermel & Deeds, 2004). 

Κατά συνέπεια, οι «εκμεταλλευτικές συμμαχίες» περιγράφονται συνήθως ως οι συμ-

μαχίες όπου οι εταίροι ανταλλάσσουν ή/και συν-εκμεταλλεύονται τους υφιστάμενους πό-

ρους τους (πρώτες ύλες, εργαζόμενους, γνώσεις, πρόσβαση σε δίκτυα διανομής κτλ.). 

Μέσα από τις «εκμεταλλευτικές συμμαχίες» οι εταιρείες μπορούν αποκτήσουν πρό-

σβαση σε γνώσεις που μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα στα προϊόντα τους. Σημειώνεται 

δε, ότι εξαιτίας του γεγονότος των περιορισμένων πόρων (scarce resources) που πάντα 

παρατηρείται στην οικονομία, οι εταιρείες σε εκμεταλλευτικές συμμαχίες μπορεί να 
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συγκρούονται μεταξύ τους, ενώ παράλληλα δρουν και συνεργατικά (Gupta et al., 2006; 

Sampson, 2007). 

Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να ασχο-

λούνται ταυτόχρονα με την εκμετάλλευση (exploitation) και την εξερεύνηση 

(exploration) (Ancona et al., 2001). Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τους Katila και 

Ahuja (2002), η συν-εκμετάλλευση των υφιστάμενων δυνατοτήτων, είναι συχνά απα-

ραίτητο στοιχείο για την εξερεύνηση νέων δυνατοτήτων. Μέσα από την εξερεύνηση 

νέων δυνατοτήτων δύναται να προκύψει η ενίσχυση της υπάρχουσας βάσης γνώσεων 

μιας εταιρείας. Γίνεται, συνεπώς, αντιληπτό ότι η αλληλεπίδραση που υφίσταται μεταξύ 

της εξερεύνησης (exploration) και της εκμετάλλευσης (exploitation), έχει ισχυρή επί-

δραση πάνω σε ζητήματα καινοτομίας. 

Εν κατακλείδι, είναι βέβαιο ότι οι επιχειρήσεις χάνουν σταδιακά τα ανταγωνιστικά 

τους πλεονεκτήματα όταν καθησυχάζονται και παραμένουν ικανοποιημένες με τα υπάρ-

χοντα προϊόντα, τις διαδικασίες και τις γνώσεις τους. Αντίθετα, είναι σε θέση να παρα-

μείνουν έντονα ανταγωνιστικές όταν επιδιώκουν την καινοτομία. Πολλές επιχειρήσεις 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη καινοτομιών μπορεί να επιτευχθεί μόνο 

μέσα από τη δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών. Όπως αναλύθηκε, οι εξερευνητικές 

συμμαχίες επηρεάζουν θετικά την καινοτομία προϊόντων. Οι He και Wong (2004) ανα-

φέρουν πως και οι εκμεταλλευτικές συμμαχίες μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτομία 

προϊόντων. Οι συμμαχίες ανάπτυξης γνώσης (εξερευνητικές συμμαχίες), συχνά χρειά-

ζονται περισσότερο χρόνο για την κυκλοφορία νέων προϊόντων στην αγορά και απαιτούν 

υψηλότερο κόστος επένδυσης, ενώ διατρέχουν περισσότερους κινδύνους σε σχέση με τις 

συμμαχίες πρόσβασης στη γνώση (εκμεταλλευτικές συμμαχίες). Σε κάθε περίπτωση, ό-

ταν οι εταίροι μιας στρατηγικής συμμαχίας αποφασίζουν να συνεργαστούν στο πλαίσιο 

μίας εξερευνητικής ή εκμεταλλευτικής συμμαχίας, συμμετέχουν από κοινού σε δραστη-

ριότητες που προσβλέπουν ότι θα βελτιώσουν την απόδοσή τους και θα τους οδηγήσουν 

σε μεγαλύτερη επιτυχία. Είτε είναι εξερευνητικές, είτε εκμεταλλευτικές, οι συμμαχίες 

δίνουν την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να μαθαίνουν η μία από την άλλη, και οι καινοτο-

μίες είναι συνήθως το αποτέλεσμα αυτής της πολύτιμης μαθησιακής διαδικασίας (Leung 

et al., 2015). 
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2.5 Ανακεφαλαίωση 

Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται η εννοιολογική αποσαφήνιση και ο ακριβής 

προσδιορισμός των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. Επιπλέον, επιχειρείται ο προσδιο-

ρισμός της έννοιας της επιτυχίας σε μία στρατηγική συμμαχία και γίνεται η καταγραφή 

των διαφορετικών τρόπων μέτρησης της απόδοσης και του βαθμού επιτυχίας. Στη συνέ-

χεια, αποσαφηνίζονται οι διαφορές που παρουσιάζουν οι στρατηγικές συμμαχίες σε 

σχέση με τις απλές μορφές συνεργασίας που πραγματοποιούνται σε επίπεδο αγοραίων 

συναλλαγών (market transactions), καθώς συχνά καθίσταται δύσκολο να εντοπιστούν οι 

διαφορές αυτών των δυο μορφών επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, ιδιαίτερα από ό-

σους δεν έχουν μυηθεί στο πεδίο των στρατηγικών συμμαχιών. Τέλος, αναλύονται τα 

κυριότερα κίνητρα για τη σύναψη μιας διεθνούς συμμαχίας και πραγματοποιείται ένας 

διαχωρισμός ως προς τον προσανατολισμό τους στην εξερεύνηση ή την εκμετάλλευση 

(exploration / exploitation). 
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Κεφάλαιο 3ο: Είδη στρατηγικών συμμαχιών 

3.1 Μετοχικές Διεθνείς Συμμαχίες (Equity alliances) 

H βασικότερη ίσως διαφοροποίηση που παρουσιάζεται μεταξύ των στρατηγικών συμμα-

χιών, είναι ο διαχωρισμός τους σε συμμαχίες με μετοχική συμμετοχή (equity alliances) 

και σε συμμαχίες χωρίς μετοχική συμμετοχή (non-equity alliances), οι οποίες ονομά-

ζονται και συμβατικές συμμαχίες (contractual alliances) (Bamford et al., 2004; Culpan, 

2002). Ο διαχωρισμός αυτός έχει μεγάλη σημασία, καθώς η μορφή μίας συμμαχίας σε 

ιδιοκτησιακό-μετοχικό επίπεδο, καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον τρόπο λειτουρ-

γίας της. 

Οι συμμαχίες με μετοχική συμμετοχή (equity alliances) αποτελούν μία από τις κυρί-

αρχες μορφές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) και βασικό πυλώνα της διεθνούς επέ-

κτασης των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, μία επιχείρηση διαθέτει τις πα-

ρακάτω τρεις (3) επιλογές διεθνούς επέκτασης στο πλαίσιο των ΑΞΕ (Χατζηδημητρίου, 

2003): 

1) Ίδρυση θυγατρικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας (wholly owned subsidiary) 

o Ίδρυση νέας επιχείρησης (greenfield investment) 

o Ολική εξαγορά τοπικής επιχείρησης (acquisition) 

2) Ίδρυση διεθνούς κοινοπρακτικής επιχείρησης (international joint venture) 

o Ίδρυση νέας επιχείρησης από τους εταίρους 

o Εξαγορά τοπικής επιχείρησης από τους εταίρους 

3) Μερική εξαγορά (partial acquisition) 

Από τις παραπάνω 3 μεθόδους διεθνούς επέκτασης, η ίδρυση διεθνούς κοινοπρακτικής 

επιχείρησης (IJV – International Joint Venture) και η μερική εξαγορά τοπικής επιχείρη-

σης (partial acquisition) είναι μορφές ΔΣΣ και κατά γενική παραδοχή αποτελούν την πιο 

άμεση και σχετικά χαμηλού κινδύνου μέθοδο διεθνούς επέκτασης με μετοχική συμμε-

τοχή. Επιπλέον, ως όχημα εισόδου σε νέες αγορές παρέχουν την ασφάλεια της «μη ξέ-

νης» επιχείρησης, που σημαίνει ότι λόγω της σύμπραξης τους μία τοπική επιχείρηση, 

συνήθως χαίρουν καλύτερης αντιμετώπισης από την εκάστοτε τοπική κυβέρνηση και 

κοινωνία, ιδιαίτερα δε στις αναπτυσσόμενες χώρες (Χατζηδημητρίου, 2003). 
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Κοινοπραξίες (joint vetures) 

Στην περίπτωση των κοινοπραξιών (joint vetures), δυο ή περισσότερες επιχειρήσεις 

δημιουργούν από κοινού μία νέα εταιρεία. Ανάλογα με τη συμφωνία, ένας εταίρος μπορεί 

να είναι πλειοψηφικός μέτοχος, έχοντας πάνω από το 50% των μετοχών της νέας κοινο-

πρακτικής εταιρείας (majority equity ownership). Η ύπαρξη ενός πλειοψηφικού μέτο-

χου σε μία κοινοπραξία, συνεπάγεται αντίστοιχα και την ύπαρξη ενός μειοψηφικού μέ-

τοχου που διαθέτει κάτω από το 50% των μετοχών της κοινοπραξίας (minority equity 

ownership). Βεβαία, μπορεί επίσης να υφίσταται και ισότιμη ιδιοκτησιακή συμμετοχή 

των εταίρων, εφόσον οι εταίροι της κοινοπραξίας διαθέτουν ίσο αριθμό μετοχών (equal 

ownership). Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψιν ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της 

κοινοπραξίας επηρεάζει τον τρόπο διοίκησης και ελέγχου της. Συνήθως, ο πλειοψη-

φικός μέτοχος έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στη διοίκηση και τον έλεγχο της κοινοπρα-

ξίας, χωρίς όμως αυτό να είναι ο κανόνας. Μεγάλη επίδραση στο ποιος θα έχει τα «ηνία» 

της διοίκησης της κοινοπραξίας ασκεί και η φύση των πόρων που κατέχει κάθε εταίρος 

και πόσο απαραίτητοι είναι για την επιτυχία της κοινοπραξίας (Culpan, 2002). 

Ανάλογα με τον βαθμό ελέγχου που ασκείται από τους εταίρους, οι κοινοπραξίες μπο-

ρούν να διαχωριστούν σε (Killing, 2012): 

1) Κοινοπραξίες με δεσπόζουσα μορφή διοίκησης (dominant parent joint ventures), 

όπου ένας από τους εταίρους έχει δεσπόζουσα θέση και καθορίζει σε μεγαλύτερο 

βαθμό από τους υπόλοιπους εταίρους τη διοίκηση της κοινοπραξίας. 

2) Κοινοπραξίες με ισότιμη συμμετοχή (shared management ventures), όπου η συμ-

μετοχή των εταίρων είναι ισομερώς κατανεμημένη και οι αποφάσεις λαμβάνονται 

πάντα από κοινού. 

3) Ανεξάρτητες κοινοπραξίες (independent ventures), στις οποίες συμφωνείται ότι η 

κοινοπραξία θα διοικείται από μία νέα εντελώς ανεξάρτητη διοίκηση. Στην πράξη 

αυτό είναι πολύ σπάνιο, καθώς πάντα οι μητρικές επιδιώκουν να ελέγχουν, έστω και 

έμμεσα, τις κοινοπραξίες τους. 

 

Ένας ακόμη ενδιαφέρον διαχωρισμός των κοινοπραξιών έγκειται στον σκοπό της δη-

μιουργίας τους. Με βάση αυτό τον διαχωρισμό διακρίνονται τα εξής τέσσερα (4) είδη 

κοινοπραξιών (Bamford et al., 2004): 
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1) Κοινοπραξίες ενοποίησης (consolidation joint ventures), στις οποίες η αξία προέρ-

χεται από τον σε βάθος συνδυασμό των υφιστάμενων επιχειρησιακών δραστηριοτή-

των των εταίρων. 

2) Κοινοπραξίες μεταφοράς δεξιοτήτων (skills-transfer joint ventures), όπου η αξία 

προέρχεται από τη μεταφορά συγκεκριμένων δεξιοτήτων ενός εταίρου τόσο μέσα 

στην κοινοπραξία, όσο και απευθείας στον άλλο εταίρο. 

3) Κοινοπραξίες συντονισμού (coordination joint ventures), στις οποίες η αξία προέρ-

χεται από τη μόχλευση των συμπληρωματικών πόρων που διαθέτουν οι εταίροι. 

4) Κοινοπραξίες νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (new-business joint ven-

tures), στις οποίες η αξία δημιουργείται από τον συνδυασμό υφιστάμενων πόρων και 

δυνατοτήτων για την ανάπτυξη σε νέους τομείς. 

Οι κοινοπραξίες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την πρόσβαση μίας επιχεί-

ρησης σε πόρους που δύσκολα μπορεί να προσεγγίσει. Στο πλαίσιο αυτό, μια κατάταξη 

των κοινοπραξιών στην οποία εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο επιδιώκεται να συν-

δυαστούν οι πόροι μεταξύ εταίρων είναι η εξής (Culpan, 2002): 

1) Εκμετάλλευση συμμετρικών δυνατοτήτων (Exploiting symmetrical competen-

cies): Οι συμμαχίες αυτές δημιουργούνται από εταίρους που έχουν παρόμοιους πό-

ρους και δυνατότητες με σκοπό τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και φάσματος, 

συμβάλλοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

2) Ανάπτυξη μέσω ασύμμετρων δυνατοτήτων (Deploying asymmetrical competen-

cies): Οι συμμαχίες αυτές έχουν στόχο την αλληλοσυμπλήρωση των πόρων και δυ-

νατοτήτων μεταξύ των εταίρων. Οι δυνατότητες στις οποίες υπερισχύει ένας εταίρος, 

αντισταθμίζουν τις δυνατότητες στις οποίες υστερεί ο άλλος εταίρος. Για να μπορέ-

σουν να λειτουργήσουν οι συμμαχίες αυτές, που αποτελούν και την πλειονότητα των 

κοινοπραξιών, έχει μεγάλη σημασία η συμπληρωματικότητα (complementarity) των 

πόρων. 

3) Δημιουργία νέων δυνατοτήτων (Creating new competencies): Στις συμμαχίες αυ-

τές στόχος είναι η δημιουργία νέων δυνατοτήτων τις οποίες κανένας εταίρος δεν 

μπορεί να αναπτύξει μόνος του. Τυπικό παράδειγμα στην κατηγορία αυτή αποτελούν 

οι κοινοπραξίες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D joint ventures). 
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Μερικές εξαγορές 

Στις μερικές εξαγορές (partial acquisitions) μία εταιρεία-επενδυτής επιλέγει να αγορά-

σει ένα συγκεκριμένο ποσοστό μετοχών μίας εταιρείας-στόχου με την οποία επιθυμεί να 

συνεργαστεί. Ανάλογα με το ύψος της συμμετοχής στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας-

στόχου, η εταιρεία επενδυτής αποτελεί είτε μέτοχος πλειοψηφίας, είτε μέτοχος μειοψη-

φίας. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να συμφωνηθεί να αγοράσουν και οι δυο εταίροι 

μετοχές στην εταιρεία του άλλου (cross holding - αμοιβαίες μερικές εξαγορές), ενισχύο-

ντας έτσι τους δεσμούς της συνεργασίας τους εκατέρωθεν (Χατζηδημητρίου, 2003). Η 

συμμετοχή σε μία εταιρεία μέσα από την αγορά μετοχών δίνει πρόσβαση σε σημαντικές 

πληροφορίες και επιπλέον, ανάλογα με το ύψος της συμμετοχής, δίνει τη δυνατότητα 

επιρροής και ελέγχου των αποφάσεων που λαμβάνονται σε αυτή. Ουσιαστικά ο επενδυ-

τής που αγοράζει έναν σημαντικό αριθμό μετοχών μίας άλλης εταιρείας, έχει δικαίωμα 

συμμετοχής στο διοικητικό συμβούλιο της και μπορεί να τοποθετήσει διοικητικά στελέχη 

σε νευραλγικές θέσεις, συν-διαμορφώνοντας έτσι την στρατηγική της εταιρείας. Σε κά-

ποιες περιπτώσεις δε, η μερική εξαγορά μπορεί να αποτελεί και προθάλαμο για τη μελ-

λοντική ολική εξαγορά, εφόσον κριθεί πως αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα της επιχεί-

ρησης-επενδυτή (Culpan, 2002). 

Σε γενικές γραμμές, στην περίπτωση των μερικών εξαγορών, η εταιρεία-επενδυτής 

επιλέγει να αγοράσει ένα σημαντικό μέρος των μετοχών μίας εταιρείας-στόχου, με σκοπό 

να μπορεί να ασκεί επιρροή στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Από την άλλη 

πλευρά, η εταιρεία-στόχος είναι θετική απέναντι στη μετοχική συμμετοχή της εταιρείας-

επενδυτή, είτε λόγω πιθανών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει (π.χ. προ-

βλήματα ρευστότητας), είτε λόγω της επιθυμίας της να αποκτήσει πρόσβαση σε νέες α-

γορές και να εκμεταλλευτεί τις συνέργειες που μπορεί να επιφέρει η συνεργασία με μία 

μεγαλύτερη εταιρεία. 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι στις μερικές εξαγορές οι δυο εταιρείες συμφωνούν από 

κοινού τους όρους και τον τρόπο της συνεργασίας τους - δεν πρόκειται δηλαδή για κάποιο 

είδος επιθετικής εξαγοράς (hostile takeover) - η μορφή αυτής της συνεργασίας εντάσσε-

ται στις στρατηγικές συμμαχίες και αποτελεί μία πολύ χρήσιμη εναλλακτική έναντι της 

δημιουργίας νέας επιχείρησης (greenfield investment), καθώς απαιτεί μικρότερο κόστος 

επένδυσης, προσφέρει άμεση πρόσβαση στην αγορά ενδιαφέροντος και παρέχει μεγαλύ-

τερη ευελιξία στα επόμενα στρατηγικά βήματα της εταιρείας-επενδυτή. Επιπλέον, σε 



  

Παράγοντες Επιτυχίας στις Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες 31 

 

σχέση με τη δημιουργία κοινοπραξίας, απαιτεί λιγότερη προσπάθεια και μικρότερη ανά-

μειξη σε οργανωτικό επίπεδο. Στον αντίποδα βέβαια, συνοδεύεται και από περιορισμούς, 

όπως τον βαθμό στον οποίο θα μπορεί να καθορίζει τη στρατηγική της εταιρείας-στόχου 

η εταιρεία-επενδυτής ή την επάρκεια των διοικητικών δομών της εταιρείας-στόχου για 

τις επιδιώξεις της εταιρείας-επενδυτή. 

 

3.2 Μη μετοχικές Διεθνείς Συμμαχίες (Non-equity alliances) 

Εκτός από τις μετοχικές στρατηγικές συμμαχίες που αναλύθηκαν στην προηγούμενη ε-

νότητα, στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες συναντά κανείς πολύ συχνά και τις 

μη μετοχικές συμμαχίες - συμβατικές συμμαχίες (contractual alliances). Οι συμμα-

χίες αυτές χαρακτηρίζονται από μακροχρόνιο ορίζοντα, αμοιβαίες δεσμεύσεις και κοινή 

στοχοθεσία, και για τον λόγο αυτό διαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες συνήθεις συμ-

βατικές συμφωνίες - αγοραίες συναλλαγές (market transactions) που έχει μία επιχείρηση, 

όπως για παράδειγμα είναι οι συναλλαγές με τους διάφορους προμηθευτές της (Culpan, 

2002). Κάποιες από τις πιο συνηθισμένες μορφές μη μετοχικών ΔΣΣ είναι οι παρακάτω 

(Χατζηδημητρίου, 2003): 

1) Συμφωνίες παραγωγής (Contract Manufacturing) 

Πρόκειται για συμμαχίες όπου συμφωνείται μεταξύ δυο εταίρων Α και Β, η ανάθεση 

της παραγωγής των προϊόντων του εταίρου Α μέσω των παραγωγικών μονάδων του 

εταίρου Β. 

2) Συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (licensing) 

Στις συμφωνίες αυτές μία εταιρεία (licensor) παρέχει σε μία άλλη εταιρεία (licensee) 

το δικαίωμα να κάνει χρήση του εμπορικού της σήματος, καθώς και της τεχνογνω-

σίας της. Επιπλέον, η εταιρεία - licensee έχει το δικαίωμα να παράγει και να εμπο-

ρεύεται το προϊόν της εταιρείας - licensor, έναντι κάποιας αμοιβής (ποσοστό επί των 

πωλήσεων – royalties). 

3) Συμφωνίες διεθνούς δικαιόχρησης (international franchising) 

Σε αυτό το είδος των συμμαχιών, οι οποίες είναι πολύ διαδομένες στον τομέα των 

υπηρεσιών, η εταιρεία - δικαιοπάροχος (franchisor) παρέχει στην εταιρεία - δικαιο-

δόχο (franchisee) τα εμπορικά δικαιώματα χρήσης της τεχνογνωσίας και του εμπο-

ρικού της σήματος. Επιπρόσθετα, αναλαμβάνει να προμηθεύει την εταιρεία - fran-

chisee με εξοπλισμό και να την εκπαιδεύει. Η ουσιαστική διαφορά του franchising 



  

Παράγοντες Επιτυχίας στις Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες 32 

 

με το licensing έγκειται στον βαθμό ελέγχου, ο οποίος είναι πολύ πιο αυστηρός στην 

περίπτωση του franchising. 

4) Διοικητικά συμβόλαια (management contracts) 

Τα διοικητικά συμβόλαια αποτελούν συμφωνίες στις οποίες μία εταιρεία Α αναλαμ-

βάνει την ευθύνη οργάνωσης και διοίκησης της εταιρείας Β, είτε στο σύνολό της, 

είτε σε κάποια μεμονωμένα τμήματά της (π.χ. πωλήσεις και marketing). Στην περί-

πτωση των διοικητικών συμβολαίων, μία εταιρεία στην ουσία εξάγει την τεχνογνω-

σία της πάνω σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης. 

5) Συμφωνίες κατασκευής έργων «με το κλειδί στο χέρι» (turn key ventures) 

Οι συμμαχίες αυτού του είδους συναντώνται συχνότερα στον κατασκευαστικό το-

μέα, ιδιαίτερα σε έργα μεγάλης κλίμακας και έργα υποδομών. Η εταιρεία - ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου για κάποια άλλη εταιρεία ή οργανισμό σε 

έναν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα. Το κόστος κατασκευής αναλαμβάνεται συ-

νήθως εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα εταιρεία, εκτός αν συμφωνηθεί μερική 

χρηματοδότηση από τον ανάδοχο, με την προϋπόθεση να αποκτήσει το δικαίωμα της 

εκμετάλλευσης του έργου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αφότου αυτό ο-

λοκληρωθεί. 

Επιπρόσθετα, κάποιες ακόμη αξιοσημείωτες διεθνείς συμβατικές συμμαχίες είναι οι συ-

νεργασίες ανάπτυξης νέων προϊόντων και τεχνολογιών (technology partnerships), οι συμ-

φωνίες συνεργασίας Ε&Α (R&D partnerships), οι συμφωνίες συνεργασίας στη διανομή 

και οι συμφωνίες marketing (marketing agreements). Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχουν 

πολλές και διάφορες μορφές μη μετοχικών συμμαχιών και είναι δύσκολο να ομαδοποιη-

θούν όλες. Ωστόσο, όλες αυτές οι μορφές συνεργασίας αποτελούν στρατηγικές συμμα-

χίες καθότι - όπως άλλωστε και στην περίπτωση των διεθνών κοινοπραξιών 

(International Joint Ventures - IJVs) - έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ασκούν σημα-

ντική επίδραση στην αλυσίδα αξίας των εταιρειών που συμμαχούν, έχουν συγκεκριμένη 

δομή και τρόπο διαχείρισης και προσφέρουν στις εταιρείες - συμμάχους σημαντικά μα-

κροχρόνια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Σημειώνεται ότι στη διεθνή βιβλιογραφία όλα 

τα είδη των μη μετοχικών στρατηγικών συμμαχιών αναφέρονται και ως «International 

Contractual Ventures - ICVs» (Culpan, 2002). 
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Εικόνα 2: International contractual ventures decision model 

Πηγή: Culpan (2002) 

 

Τόσο οι διεθνείς κοινοπραξίες (IJVs), όσο και οι διεθνείς συμβατικές συμμαχίες (ICVs) 

εξυπηρετούν παρεμφερείς στόχους, περιλαμβάνουν όμως διαφορετικά κίνητρα από την 

μεριά των εκάστοτε εταίρων που τις συνάπτουν. Είναι βέβαιο ότι οι κοινοπραξίες είναι 

πιο πολύπλοκες στη διαχείρισή τους και συνδέονται με υψηλότερους κινδύνους, καθώς 

υπάρχει de facto μετοχική δέσμευση. Για τον λόγο αυτό αποτελούν μία καλή επιλογή 

όταν η ενσωμάτωση κάποιων πόρων ή δυνατοτήτων κρίνεται ως απαραίτητη ή όταν τα 

προσδοκώμενα οφέλη δικαιολογούν την προσπάθεια της σύναψης και δημιουργίας κοι-

νοπραξίας. Από την άλλη πλευρά, οι συμβατικές συμμαχίες παρέχουν μεγαλύτερη ευε-

λιξία στους εταίρους λόγω της απουσίας μετοχικών δεσμεύσεων και είναι 
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καταλληλότερες όταν η προστιθέμενη αξία παράγεται κυρίως μέσα από τη συντονισμένη 

προσπάθεια των συμμάχων, και όχι μέσα από την ενσωμάτωση των πόρων-δυνατοτήτων 

που προκύπτουν από τη συνεργασία τους (Bamford et al., 2004; Culpan, 2002). 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι μη μετοχικές συμμαχίες έχουν γενικά πιο αδύναμους 

και λιγότερους μηχανισμούς ελέγχου από τις μετοχικές συμμαχίες. Βέβαια, μέσω συμβα-

τικών διασφαλίσεων μπορούν να περιοριστούν φαινόμενα οπορτουνισμού με τους εξής 

δυο τρόπους: Πρώτον, μέσω του καθορισμού των οικονομικών συναλλαγών-υποχρεώ-

σεων των εταίρων με τρόπο τέτοιο ώστε το κόστος οπορτουνιστικής συμπεριφοράς να 

λειτουργεί αποτρεπτικά. Για παράδειγμα, όσο πιο δαπανηρή είναι η παραβίαση των συμ-

βάσεων σε περίπτωση ευκαιριακής συμπεριφοράς, τόσο περισσότερο μειώνεται ο κίνδυ-

νος κάποιος από τους εταίρους να λειτουργήσει οπορτουνιστικά (Parkhe, 1993). Δεύτε-

ρον, μέσω της αποσαφήνισης των διαδικασιών που θα εφαρμόζονται και της διασφάλι-

σης του απαιτούμενου επίπεδου διαφάνειας, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους που 

επιφέρει η στενή παρακολούθηση της συμμαχίας (Reuer & Ariño, 2002). Σε γενικές 

γραμμές, είναι σημαντικό να ορίζονται με μεγάλη σαφήνεια τα δικαιώματα και οι υπο-

χρεώσεις των εταίρων εξ αρχής. 

 

3.3 Οριζόντιες και Κάθετες Διεθνείς Συμμαχίες 

Όπως αναλύθηκε και ανωτέρω, μια συμμαχία μπορεί να ονομαστεί ασύμμετρη όταν υ-

πάρχει συνεργασία μεταξύ δύο εταιρειών με έντονες διαφορές όσον αφορά το χαρτοφυ-

λάκιο των πόρων τους και τη θέση τους στην αγορά (Barabel et al., 2014). Στο πλαίσιο 

αυτό, ένας ακόμη διαχωρισμός των ΔΣΣ μπορεί να γίνει μεταξύ των οριζόντιων 

(horizontal alliances) και των κάθετων συμμαχιών (vertical alliances). 

Μία οριζόντια συμμαχία είναι εκείνη στην οποία οι εταίροι ασχολούνται με παρεμ-

φερείς επιχειρηματικές δραστηριότητες (σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι και α-

νταγωνιστές), ενώ μια κάθετη συμμαχία είναι εκείνη στην οποία οι εταίροι προέρχονται 

από διαφορετικούς τομείς της αλυσίδας αξίας ενός ευρύτερου κλάδου. Συγκεκριμένα, οι 

οριζόντιες στρατηγικές συμμαχίες συνήθως σχηματίζονται από εταιρείες που δραστηριο-

ποιούνται στον ίδιο επιχειρηματικό τομέα με στόχο να βελτιώσουν την ισχύ τους στην 

αγορά σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Από την άλλη πλευρά, οι κάθετες στρατηγι-

κές συμμαχίες περιγράφουν τη συνεργασία μεταξύ εταίρων που βρίσκονται άνωθεν και 

κάτωθεν της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό συνήθως σημαίνει πως μια εταιρεία αναζητά 
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συνεργασία μεταξύ των προμηθευτών ή/και των διανομέων της με στόχο τη βελτίωση 

της αποδοτικότητας της. Οι ομοιότητες αυτών των δύο τύπων συμμαχιών βρίσκονται στα 

ακόλουθα σημεία (Yu et al., 2019): 

(1) Οι σύμμαχοι βασίζονται στις συμβουλές και τις συστάσεις των εταίρων τους στο 

πλαίσιο της εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ τους, γεγονός που δύναται να 

μειώσει την αβεβαιότητα και το κόστος συναλλαγών. 

(2) Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εταίρων μπορεί από τη μία πλευρά να ενισχύ-

σει τη διαρροή γνώσεων, αλλά από την άλλη να βελτιστοποιήσει τις παραγωγικές και 

εμπορικές διαδικασίες τους. 

(3) Με τη συμμετοχή των εταίρων σε μια συμμαχία, η από κοινού αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που προκύπτουν λειτουργεί προληπτικά (proactive measures), με απο-

τέλεσμα να αποτρέπονται απότομες/απρόβλεπτες αντιδράσεις (reactive actions) με-

ταξύ επιχειρήσεων των οποίων οι δραστηριότητες βρίσκονται σε στενή αλληλεξάρ-

τηση (π.χ. αποχώρηση από την αγορά). 

Επιπλέον, τόσο οι οριζόντιες, όσο και οι κάθετες συμμαχίες παρουσιάζουν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά (Rindfleisch & Moorman, 2001): 

(1) Ύπαρξη βασικών εταίρων: Οι κάθετες συμμαχίες επικεντρώνονται κυρίως στους 

προμηθευτές και τους πελάτες τους, ενώ οι οριζόντιες συμμαχίες επικεντρώνονται κυ-

ρίως στους άμεσους ή έμμεσους ανταγωνιστές (π.χ. ανταγωνιστές με κοινά συμφέρο-

ντα, εταιρείες με παρεμφερή ή συμπληρωματικά προϊόντα). 

(2) Βασικές δραστηριότητες: Στις κάθετες συμμαχίες οι εταιρείες συνεργάζονται συνή-

θως με σκοπό να μοιράζονται πρώτες ύλες, παραγωγικές διαδικασίες και δίκτυα δια-

νομής για τη μεγιστοποίηση των κερδών. Στην περίπτωση των οριζόντιων συμμαχιών 

επιδιώκεται η μείωση του φαύλου ανταγωνισμού και η εύρεση πιθανών ευκαιριών και 

συνεργειών. 

(3) Βασικές κατευθύνσεις: Οι αποτελεσματικές κάθετες συμμαχίες παρέχουν συμπλη-

ρωματικές πληροφορίες και γνώσεις για την επίτευξη οργανωτικής συνεργασίας με-

ταξύ των εταίρων. Στις οριζόντιες συμμαχίες, οι εταιρείες συνάπτουν στρατηγικές 

συμμαχίες με εταίρους (ανταγωνιστές ή μη), με τους οποίους έχουν κοινά συμφέροντα 

σε ορισμένες αγορές ή/και τομείς προϊόντων με στόχο την εκμετάλλευση των ευκαι-

ριών που ανακύπτουν. 
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Στο πλαίσιο των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι δυνατότητες που διαθέ-

τουν οι επιχειρήσεις για τη σύναψη είτε οριζόντιων, είτε κάθετων συμμαχιών, είναι ου-

σιαστικά αμέτρητες και αποτελεί μία ορθή στρατηγική προσέγγιση η ανάπτυξη συμ-

μαχιών σε και τα δυο επίπεδα, οριζόντια και κάθετα, με στόχο την ολοκληρωμένη 

βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους. 

 

3.5 Ανακεφαλαίωση 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στα διαφορετικά είδη των στρατηγι-

κών συμμαχιών. Συγκεκριμένα, προσδιορίζονται τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που 

συναντώνται στις μετοχικές και μη μετοχικές (συμβατικές) συμμαχίες. Επιπλέον, περι-

γράφεται ο διαχωρισμός των συμμαχιών σε οριζόντιες και κάθετες συμμαχίες. Στόχος 

του κεφαλαίου είναι να γίνουν κατανοητές οι βασικές διαφορές που παρουσιάζει κάθε 

είδος συμμαχίας, επισημαίνοντας τα κυριότερα οφέλη κάθε είδους για τη βελτίωση των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μίας εταιρείας στο πλαίσιο της διεθνούς δραστηριο-

ποίησής της. 
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Κεφάλαιο 4ο: Θεωρητικά μοντέλα ανάλυσης 

4.1 Θεωρία Κόστους Συναλλαγών (Transaction Cost Theory) 

H Θεωρία του Κόστους Συναλλαγών αποτελεί ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο συμπλη-

ρώνει τα παραδοσιακά νεοκλασικά οικονομικά μοντέλα. Σύμφωνα με τη θεωρία του κό-

στους συναλλαγών, κάθε οικονομική δραστηριότητα καταλήγει σε μια συναλλαγή, η ο-

ποία αποτελεί μία μορφή ανταλλαγής αγαθών ή υπηρεσιών, μεταξύ δύο ή περισσότερων 

οικονομικών μονάδων. Για τη βελτιστοποίηση αυτής της ανταλλαγής, θα πρέπει να ε-

φαρμόζεται ένας κατάλληλος μηχανισμός διακυβέρνησης ο οποίος συνάδει με τη φύση 

της συναλλαγής (Williamson, 1985). Υπάρχουν τρεις γενικές μορφές μηχανισμών διακυ-

βέρνησης εντός της θεωρίας κόστους συναλλαγών και συγκεκριμένα (Barney 1999): 

1. Η διακυβέρνηση «αγοράς» όπου εξετάζεται το κόστος των αγοραίων συναλλαγών. 

2. H «ενδιάμεση» διακυβέρνηση, που διέπεται από πολύπλοκες συμβάσεις και στρατη-

γικές συμμαχίες, 

3. H «ιεραρχική» διακυβέρνηση, που εξετάζει τη διαχείριση του κόστους συναλλαγής 

εντός των ορίων της εταιρείας. 

Πιο συγκεκριμένα, η θεωρία κόστους συναλλαγής επικεντρώνεται γύρω από ζητήματα 

που άπτονται της ελαχιστοποίησης του κόστους συναλλαγής κατά την εκτέλεση επι-

χειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι εταιρείες καλούνται να επιλέξουν τον τρόπο λειτουρ-

γίας τους μεταξύ ενός φάσματος, που στη μία άκρη έχει τις αγοραίες συναλλαγές (market 

transactions), δηλαδή τις συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, και 

στην άλλη άκρη την εσωτερικοποίηση (internalization) μέσα από την ενσωμάτωση λει-

τουργιών στην ιεραρχία (hierarchy) της επιχείρησης. Βασικός στόχος κατά την επιλογή 

αυτή είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγής. Ο όρος ιεραρχία, εν προκειμένω, 

αναφέρεται στους εσωτερικούς παράγοντες λειτουργίας και τη δομή των επιχειρήσεων. 

Ενώ οι αγοραίες συναλλαγές (market transactions) και οι ιεραρχίες – εσωτερικοποίηση 

(internalization) αποτελούν μεταξύ τους αντίθετα στοιχεία, οι στρατηγικές συμμαχίες θε-

ωρείται ότι βρίσκονται ανάμεσα στο φάσμα αυτών των δύο μορφών λειτουργίας, όντας 

ένα υβριδικό μοντέλο που συνδυάζει στοιχεία από τις ιεραρχίες και από τις αγοραίες 

συναλλαγές (Chen & Chen, 2003). 

Στο πλαίσιο των συμμαχιών, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό πως η εμφάνιση 

αυξημένου κόστους συναλλαγής στο επιχειρηματικό περιβάλλον μίας εταιρείας, συνή-

θως ευνοεί την επιλογή του σχηματισμού συμμαχίας. Σύμφωνα με τον Kogut (1988), η 



  

Παράγοντες Επιτυχίας στις Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες 38 

 

αβεβαιότητα κάθε εταιρείας για την απόδοση των εταιρειών με τις οποίες συναλλάσσεται 

(behavioral uncertainty), είναι ένας βασικός λόγος για την επιλογή σχηματισμού στρα-

τηγικής συμμαχίας.  

 Υπό το πρίσμα της θεωρίας του κόστους συναλλαγών, οι στρατηγικές συμμαχίες δεν 

είναι ιδιαίτερα δαπανηρές, με το μεγαλύτερο κόστος να προκύπτει ουσιαστικά όταν απο-

τυγχάνουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των εταίρων. Οι Beamish και Banks 

(1987) αναφέρουν ότι η έλλειψη αμοιβαίας ικανοποίησης των εταίρων, μπορεί να οδη-

γήσει στην δημιουργία συμβάσεων για την αυστηρότερη ρύθμιση της σχέσης τους (π.χ. 

για μεγαλύτερο έλεγχο), οι οποίες προκαλούν σημαντικό κόστος συναλλαγής. Τόσο ο 

βαθμός εμπιστοσύνης, όσο και ο βαθμός αλληλεξάρτησης ως προς τους πόρους και τα 

περιουσιακά στοιχεία (assets) μεταξύ των εταίρων, έχουν αντιστρόφως ανάλογη επί-

δραση πάνω στο κόστος συναλλαγής των συμμαχιών (Gulati, 1995). Oι στρατηγικές συμ-

μαχίες συνήθως αποτυγχάνουν λόγω ελλιπούς επικοινωνίας, χαμηλής εμπιστοσύνης και 

ισχνής δέσμευσης, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένο κόστος συναλλαγής μεταξύ των με-

λών της συμμαχίας και σε πολλές περιπτώσεις σε ευκαιριακή συμπεριφορά. Οι συνθήκες 

αυτές οδηγούν τις περισσότερες φορές στον τερματισμό της συμμαχίας και στη συνέχιση 

της συνεργασίας μέσα από αγοραίες συναλλαγές (market transactions). Σημειώνεται ότι 

το αντίθετο σενάριο μπορεί να συμβεί σε μετοχικές συμμαχίες (equity alliances), καθώς 

σε αυτή την περίπτωση πολλές φορές η αδυναμία αποτελεσματικής συνεργασίας οδηγεί 

σε εξαγορές ή συγχωνεύσεις, δηλαδή εσωτερικοποίηση (internalization). Τα παραπάνω 

δύο σενάρια μπορεί να προκύψουν τόσο σε στρατηγικές συμμαχίες με ουδέτερους εταί-

ρους, όσο και σε συμμαχίες με εταίρους που είναι ανταγωνιστές (coopetition) (Das & 

Teng, 2000b).  

Υπάρχει ένα ακόμη είδος κόστους συναλλαγής, γνωστό ως κόστος συντονισμού, το 

οποίο προκύπτει συχνά μέσα από τον σχηματισμό συμμαχιών. Αν και ο Coase (1937) 

αναφέρει ότι κατά βάση η εσωτερίκευση είναι εκείνη που δημιουργεί την ανάγκη συντο-

νισμού των εσωτερικών λειτουργιών (οδηγώντας κατ’ επέκταση σε αυξημένα κόστη συ-

ντονισμού), οι Gulati και Singh (1998) έχουν υποστηρίξει ότι σημαντικό κόστος συντο-

νισμού προκύπτει και στις συμμαχίες κατά τη διαχείρισή τους. Συνεπώς, ακόμη κι αν 

κάποια κόστη διαχείρισης και παραγωγής μπορούν να μειωθούν μέσω του σχηματισμού 

συμμαχιών, θα εξακολουθεί να προκύπτει ένα κόστος συναλλαγής εξαιτίας της ανάγκης 

συντονισμού των καθηκόντων στο πλαίσιο μιας συμμαχίας. 
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Οι διοικητικοί μηχανισμοί των εταίρων εντός των συμμαχιών, όπως αναφέρεται από 

τους Beamish και Banks (1987), πρέπει να συμβάλλουν στον συντονισμό των διάφορων 

καθηκόντων - δραστηριοτήτων εκατέρωθεν. Ωστόσο, η αποτυχία του συντονισμού των 

δραστηριοτήτων δεν οδηγεί απαραίτητα στον τερματισμό της συμμαχίας, καθώς συνή-

θως λαμβάνονται εκ των προτέρων σχετικά μέτρα (δικλίδες ασφαλείας) μέσω σχετικών 

εγγυήσεων, με αποτέλεσμα οι εταίροι να είναι «υποχρεωμένοι» να συνεχίσουν να υπο-

στηρίζουν τη συμμαχία παρά το υψηλό κόστος συντονισμού. Αυτή η κατάσταση είναι 

ιδιαίτερα προβληματική όταν μόνο ένας από τους εταίρους παρουσιάζει μεγάλα κόστη 

συντονισμού. Συνεπώς, παρόλο που οι συμμαχίες επιλέγονται πολλές φορές ως μέσο για 

τη μείωση του κόστους συναλλαγής, υπάρχει ο κίνδυνος να παρουσιαστούν κόστη συ-

ντονισμού τα οποία ενδέχεται να είναι πολύ υψηλά αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 

ή γίνει λάθος επιλογή εταίρου. Σε αυτή την περίπτωση είναι αποδοτικότερες οι αγοραίες 

συναλλαγές. Οι Reuer και Zollo (2005) έχουν αναφέρει πως οι συμμαχίες με ασαφή στο-

χοθεσία και κακή κατανομή καθηκόντων μεταξύ των εταίρων, τείνουν να έχουν υψηλό-

τερους βαθμούς αβεβαιότητας σε σχέση με την απόδοση της συμμαχίας, με αποτέλεσμα 

η εύρεση συνεργατών στο πλαίσιο των αγοραίων συναλλαγών να αποτελεί στην περί-

πτωση αυτή την ενδεδειγμένη λύση. 

 

Εικόνα 3: Transaction Cost Theory 

Πηγή: kfknowledgebank.kaplan.co.uk 

 

Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι αρκετές μελέτες πάνω στη θεωρία του κόστους συναλ-

λαγών επισημαίνουν ότι τόσο οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου, όσο και η ανά-

πτυξη εμπιστοσύνης, μειώνουν σε μεγάλο βαθμό το κόστος συναλλαγής εντός των συμ-

μαχιών (Mjoen & Tallman, 1997). 
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4.2 Θεωρία των Πόρων και Ικανοτήτων (Resource Based View) 

Η Θεωρία των Πόρων και Ικανοτήτων (Resource Based View Theory - RBV) αποτελεί 

ένα μοντέλο που εξετάζει τους πόρους και τις ικανότητες ως το κλειδί για την υψηλή 

απόδοση μίας επιχείρησης. Εφόσον οι πόροι και οι ικανότητες μίας επιχείρησης έχουν τα 

χαρακτηριστικά «VRIO» (Value, Rarity, Imitability, Organization), τότε έχει τη δυνατό-

τητα να αποκτήσει και να διατηρήσει μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

(Rothaermel, 2012). Πιο συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά VRIO αναλύονται ως εξής: 

✓ Αξία (Value): Ο βαθμός στον οποίο μία εταιρεία μπορεί να αντλήσει αξία από τους 

πόρους που διαθέτει ή να εξουδετερώσει εξωτερικούς κινδύνους. 

✓ Σπανιότητα (Rarity): Ο βαθμός στον οποίο οι πόροι μίας επιχείρησης είναι σπάνιοι, 

τουτέστιν άλλες επιχειρήσεις με τους ίδιους πόρους είναι λίγες ή δεν υπάρχουν. 

✓ Μίμηση (Imitability): Πόσο εύκολο είναι για άλλες επιχειρήσεις να αντιγράψουν 

τον πόρο που διαθέτει μία επιχείρηση. 

✓ Οργάνωση (Organization): Οι οργανωτικές δεξιότητες μίας επιχείρησης και ο βαθ-

μός στον οποίο μπορεί να αξιοποιήσει στο μέγιστο τους πόρους που διαθέτει. 

Η συγκεκριμένη θεωρία αποτελεί μια προσέγγιση για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλε-

ονεκτήματος και αναλύθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90. Οι 

υπέρμαχοι αυτής της θεωρίας υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να επικεντρώνο-

νται στο εσωτερικό περιβάλλον τους για να εντοπίσουν τις πηγές ανταγωνιστικού πλεο-

νεκτήματος, αντί να αναζητούν λύσεις στο εξωτερικό περιβάλλον.  



  

Παράγοντες Επιτυχίας στις Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες 41 

 

 

Εικόνα 4: Resource-Based View Model 

Πηγή: strategicmanagementinsight.com 

 

Σύμφωνα με τη Θεωρία των Πόρων και Ικανοτήτων (RBV), είναι πολύ αποτελεσματικό-

τερο να αξιοποιούνται οι ευκαιρίες που εμφανίζονται στην αγορά μέσω της χρήσης των 

υφιστάμενων πόρων και την εφαρμογή νέων τρόπων αξιοποίησής τους, παρά να γίνεται 

προσπάθεια από τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για κάθε νέα ευκαιρία 

που παρουσιάζεται στο περιβάλλον. Στο μοντέλο RBV, οι πόροι έχουν πρωτεύοντα ρόλο 

στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να επιτύχουν υψηλότερη οργανωτική απόδοση. Στο 

πλαίσιο αυτό, υπάρχουν δύο τύποι πόρων: οι απτοί (tangible) και οι άυλοι (intangible). 

Η γη, τα κτίρια, τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός και το κεφάλαιο αποτελούν απτούς πό-

ρους. Συνήθως, οι απτοί πόροι μπορούν να αποκτηθούν εύκολα μέσα από την αγορά, 

οπότε παρέχουν μακροπρόθεσμα μικρό πλεονέκτημα στις εταιρείες, επειδή οι ανταγωνι-

στές τους είναι σε θέση σύντομα να αποκτήσουν παρόμοιους πόρους απλά αγοράζοντάς 

τους (Rothaermel, 2012). Στον αντίποδα, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι οτιδήποτε 

δεν έχει φυσική υπόσταση και ανήκει στην εταιρεία. Η φήμη της επωνυμίας, τα εμπορικά 

σήματα, η πνευματική ιδιοκτησία, αποτελούν όλα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Σε αντί-

θεση με τους απτούς πόρους, η φήμη της επωνυμίας «χτίζεται» μέσα σε μεγάλο χρονικό 

διάστημα και είναι κάτι που άλλες εταιρείες δεν μπορούν να αγοράσουν, ούτε να αντι-

γράψουν. Οι άυλοι πόροι παραμένουν συνήθως μέσα σε μια εταιρεία και αποτελούν την 

κύρια πηγή μακροχρόνιου βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
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Επιπλέον, οι δύο κρίσιμες παραδοχές της θεωρίας αυτής είναι ότι οι πόροι πρέπει να 

είναι ετερογενείς (heterogeneous) και μη-μεταβιβάσιμοι (immobile). Οι δεξιότητες, οι 

δυνατότητες και οι πόροι που διαθέτουν οι επιχειρήσεις διαφέρουν από τη μια εταιρεία 

στην άλλη. Άλλωστε, εάν όλες οι επιχειρήσεις είχαν τον ίδιο αριθμό και συνδυασμό πό-

ρων, δε θα μπορούσαν να εφαρμόζουν διαφορετικές στρατηγικές για να ανταγωνίζονται 

μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή κάθε στρατηγική που θα εφάρμοζε μία επιχείρηση, 

θα μπορούσε να εφαρμοστεί και από κάποιον ανταγωνιστή της, με αποτέλεσμα να μην 

μπορεί να επιτευχθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επειδή, ωστόσο, το σενάριο αυτό δε 

συναντάται συνήθως στην πραγματική οικονομία, η RBV υποθέτει ότι οι εταιρείες επι-

τυγχάνουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επιστρατεύοντας τις διαφορετικές «δέσμες» 

των πόρων τους (Rothaermel, 2012). 

 Η Θεωρία των Πόρων και Ικανοτήτων αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο ανάλυσης 

για την κατανόηση των στρατηγικών συμμαχιών. Η θεωρία αυτή έχει προκύψει ως μια 

εναλλακτική προσέγγιση για την κατανόηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων και των 

ανταγωνιστικών στρατηγικών τους. Οι στρατηγικές συμμαχίες είναι ουσιαστικά το απο-

τέλεσμα της ολοκλήρωσης (integration) των πόρων μεταξύ δυο ή περισσότερων επιχει-

ρήσεων και περιγράφονται ως σχέσεις συνεργασίας που καθοδηγούνται από τη λογική 

της απόκτησης-ενσωμάτωσης αναγκαίων στρατηγικών πόρων. Μία στρατηγική συμμα-

χία δημιουργείται όταν δύο ή περισσότερες εταιρείες συγκεντρώνουν μέρος των πόρων 

τους (resource pooling) για την επίτευξη αμοιβαίου οφέλους (Kogut, 1988). 

 Συνεπώς, στο πλαίσιο μίας συμμαχίας επιδιώκεται η άντληση προστιθέμενης αξίας 

μέσω της πρόσβασης σε πολύτιμους πόρους άλλων εταιρειών. Για παράδειγμα, μια επι-

χείρηση μπορεί ευνοηθεί στην περίπτωση της μερικής εξαγοράς, όταν τα περιουσιακά 

στοιχεία που χρειάζεται για να συνεχίσει επιτυχώς τη λειτουργία της μπορούν να απο-

κτηθούν μέσω μερικής εξαγοράς ενός εταίρου που διαθέτει τους κατάλληλους πόρους. 

Σημειώνεται ότι όταν μία αγορά είναι εύκολα προσβάσιμη με χαμηλή ένταση ανταγωνι-

σμού ή όταν μία επιχείρηση ακολουθεί μια στρατηγική για την οποία διαθέτει εκτεταμέ-

νες δυνατότητες πόρων, υπάρχει συνήθως πολύ μικρότερο κίνητρο για τη δημιουργία 

συμμαχίας (Das & Teng, 2000a). 
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4.3 Θεωρία Οργανωσιακής Μάθησης (Knowledge Based View) 

Η Θεωρία Οργανωσιακής Μάθησης (Knowledge Based View) αποτελεί μία θεωρητική 

προσέγγιση, η οποία ουσιαστικά αποτελεί προέκταση της Θεωρίας των Πόρων και Ικα-

νοτήτων (Culpan, 2002; Kaplan et al., 2001). Βάσει της συγκεκριμένης θεωρητικής προ-

σέγγισης, οι θεωρητικοί αναλυτές φέρνουν στο προσκήνιο την εξαιρετικά μεγάλη σημα-

σία που έχει η γνώση μίας επιχείρησης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, εξετά-

ζοντάς την ως έναν πόρο που έχει εξέχουσα σημασία και θα πρέπει να αναλύεται ανε-

ξάρτητα από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία. Όπως περιγράφουν οι Kogut και Zander 

(1992), οι επιχειρήσεις αποτελούν κοινωνικές οντότητες εντός των οποίων η μετα-

φορά και ανταλλαγή τεχνογνωσίας (χάρη στην εξειδίκευση των εργαζόμενων σε διά-

φορους τομείς) οδηγεί στην ανάπτυξη ωφέλιμων προϊόντων και υπηρεσιών για την 

κοινωνία. Στο πλαίσιο της δομής μίας επιχείρησης, η γνώση αποθηκεύεται, διαμοιράζε-

ται, δημιουργείται και εξελίσσεται, οδηγώντας σε συνεχείς καινοτομίες. Μέσα από τη 

διαμόρφωση των απαραίτητων συνθηκών που επιτρέπουν τη διαχείριση, τη σύνθεση και 

την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται στο εσωτερικό περιβάλλον μίας επιχείρη-

σης, διασφαλίζονται ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που δεν μπορούν να μεταφερθούν ή 

να αντιγραφούν, ακριβώς γιατί βασίζονται στις σχέσεις και τις ροές επικοινωνίας που 

αναπτύσσουν μεταξύ τους οι εργαζόμενοι της επιχείρησης (Kogut & Zander, 1992). 

Η ικανότητα μίας επιχείρησης να παράγει τεχνογνωσία μέσα από τους πόρους που 

διαθέτει και να τους ανασυνθέτει με στόχο την καινοτομία, ανάλογα πάντα με τις επιτα-

γές της αγοράς, προσφέρει μακροχρόνια βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

(Culpan, 2008). Υπάρχουν δυο βασικά είδη γνώσης (knowledge): οι πληροφορίες που 

αποτελούν σαφώς ορισμένα κωδικοποιημένα δεδομένα και η τεχνογνωσία (know-how) 

που ενσωματώνει την εμπειρία και τις δεξιότητες που έχει μία επιχείρηση να εκτελεί α-

ποδοτικά και αποτελεσματικά τις λειτουργίες της. Οι πληροφορίες είναι εύκολα μεταβι-

βάσιμες, σε αντίθεση με την τεχνογνωσία που ενσωματώνει γνώση που δεν είναι εύκολο 

να αποκωδικοποιηθεί. Επιπρόσθετα, με στόχο τον προσδιορισμό της ευκολίας με την ο-

ποία μπορεί να μεταβιβαστεί η γνώση, ορίζονται δυο ακόμη χαρακτηριστικά της: η ευ-

κολία κωδικοποίησης (codifiability) και η πολυπλοκότητα (complexity) (Kogut & Zan-

der, 1992). 

Oι Ιάπωνες μελετητές Nonaka και Takeuchi (1995) αναφέρουν ότι μόνο οι επιχειρή-

σεις που είναι σε θέση να παράγουν γνώση είναι επιτυχημένες επιχειρήσεις, 
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υπογραμμίζοντας ότι μόνο έτσι διασφαλίζονται μακροχρόνια ανταγωνιστικά πλεονεκτή-

ματα. O Nonaka (2007), πρωτεργάτης θεωρητικός στον τομέα της διαχείρισης της γνώ-

σης (knowledge management) εντός των εταιρειών, διαχωρίζει τη γνώση σε «ρητή» 

(explicit) και «άρρητη» (tacit). Ρητή είναι η γνώση που είναι επίσημα καταγεγραμμένη 

και εύκολα μεταβιβάσιμη. Άρρητη είναι η γνώση που οι εργαζόμενοι μίας επιχείρησης 

έχουν αναπτύξει μέσα από την εμπειρία τους και είναι δύσκολο να κωδικοποιηθεί και να 

μεταδοθεί. Υπό αυτό το πρίσμα, υπάρχουν τέσσερεις (4) διαφορετικοί τρόποι δημιουρ-

γίας - μεταφοράς γνώσης (Nonaka, 2007): 

✓ Μεταβίβαση της άρρητης γνώσης (from tacit to tacit) 

✓ Μεταβίβαση της ρητής γνώσης (from explicit to explicit) 

✓ Μετατροπή της άρρητης γνώσης σε ρητή (from tacit to explicit) 

✓ Μετατροπή της ρητής γνώσης σε άρρητη (from explicit to tacit) 

Οι επιχειρήσεις που είναι προσανατολισμένες στη ανάπτυξη γνώσεων και τεχνογνωσίας 

(knowledge creating companies) δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να υπάρ-

χει μία δυναμική διαδικασία μεταφοράς και ανάπτυξης γνώσεων μεταξύ των εργαζόμε-

νων και του οργανισμού. Συνήθως, η «ροή» της γνώσης είναι η εξής: Οι άρρητες γνώσεις 

των εργαζόμενων κωδικοποιούνται, δηλαδή γίνονται ρητές γνώσεις, και μεταφέρονται 

στους υπόλοιπους εργαζόμενους του οργανισμού (σε όλα τα τμήματα και διοικητικά 

στρώματα, οριζοντίως και καθέτως). Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι με τη σειρά τους ενσω-

ματώνουν τις νέες γνώσεις που έλαβαν και ανατροφοδοτούν τις άρρητες γνώσεις τους, 

γεγονός που στη συνέχεια δύναται να προκαλέσει την παραγωγή νέας ρητής γνώσης. Η 

διαδικασία αυτή περιγράφεται ως «σπειροειδής μεταφορά της γνώσης» (spiral of 

knowledge) (Nonaka, 2007). 

Στο πλαίσιο των στρατηγικών συμμαχιών, όπως θα αναλυθεί διεξοδικότερα παρα-

κάτω, έχει μεγάλη σημασία ο βαθμός στον οποίο οι σύμμαχοι είναι σε θέση να μαθαίνουν 

ο ένας από τον άλλο (knowledge building capability), μέσα από την αμφίπλευρη μετα-

φορά γνώσεων και τεχνογνωσίας. Οι συμμαχίες αποτελούν για τις εταιρείες πλατφόρμες 

άντλησης γνώσεων και μία μοναδική ευκαιρία να ενδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητά 

τους. Η μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ εταιρειών με διαφορετικές γνώσεις και δεξιό-

τητες, επιτρέπει τον διαμοιρασμό πολύτιμων γνώσεων εκατέρωθεν. Σημειώνεται ότι α-

νάλογα με τον σκοπό και κατ’ επέκταση το είδος της συμμαχίας (μετοχική ή μη μετοχική 

συμμαχία), οι εταίροι μπορεί να επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν – αντλήσουν (exploit) 
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τη γνώση των εταίρων τους ή εναλλακτικά, ενώνοντας τις γνώσεις τους να διερευνήσουν 

(explore) τις δυνατότητες δημιουργίας νέων γνώσεων. Στον παρακάτω πίνακα τοποθε-

τούνται τα διάφορα είδη συμμαχιών ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης της γνώσης - εκ-

μετάλλευση (exploitation) ή διερεύνηση (exploration) - στο πλαίσιο των συμμαχιών 

(Culpan, 2008). 

 

Εικόνα 5: Strategic Alliances and Knowledge Acquisition 

Πηγή: Culpan (2008) 

Κατά τη μεταφορά και απορρόφηση γνώσεων από τους εταίρους που βρίσκονται μέσα 

σε συμμαχίες, παρατηρείται ότι δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις την ίδια ικανότητα μάθη-

σης. Κάποιες επιχειρήσεις είναι ικανότερες στη διαχείριση της γνώσης από άλλες. Για 

την αποτελεσματική ανταλλαγή γνώσεων πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι θα 

επιτρέπουν στα άτομα που δραστηριοποιούνται στη συμμαχία να έχουν τρόπους κωδικο-

ποίησης και αποκωδικοποίησης της άρρητη γνώσης, η οποία σε αντίθεση με τη ρητή, 

είναι δύσκολο να μεταφερθεί και απαιτεί στενή συνεργασία με τους εταίρους ώστε να 

μπορέσει να αποκτηθεί. Επιπλέον, κατά την ανταλλαγή γνώσεων, οι εταιρείες θα πρέπει 

να προστατεύουν τις κρίσιμες γνώσεις που βρίσκονται στον πυρήνα των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων τους και να μοιράζονται μόνο εκείνες τις γνώσεις που δεν δημιουργούν 

κινδύνους σε περίπτωση που o εταίρος μελλοντικά μετατραπεί σε ανταγωνιστή (Culpan, 

2002). 
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Εικόνα 6: A model for knowledge gaining through strategic alliances 

Πηγή: Culpan,(2008) 

Τα πνευματικά περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών αποτελούν την κινητήρια δύναμη 

της καινοτομίας και συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, παρέχοντας νέες 

ευκαιρίες και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (Belderbos et al., 2018). Επομένως, μπο-

ρούν να αποτελέσουν τα θεμέλια για την οικοδόμηση, τη συντήρηση και/ή την ενίσχυση 

υφιστάμενων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, καθώς και για την απόκτηση νέων πλε-

ονεκτημάτων. Οι Zack et. al (2009) σημειώνουν ότι οι πρακτικές διαχείρισης γνώσης 

(knowledge management), οι οποίες προωθούν τη δημιουργία νέων γνώσεων και οργα-

νωτικής μάθησης, είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη πλεονεκτημάτων σε 

σχέση με την καινοτομία. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αντλήσουν κρίσιμες πληρο-

φορίες ή να ενσωματώσουν την τεχνογνωσία ενός εταίρου, πρέπει πρώτα να αντιληφθούν 

σε ποιο σημείο της οργανωτικής δομής του εταίρου βρίσκονται τα στοιχεία εκείνα για τα 

οποία επιδιώκουν να αποκτήσουν γνώσεις. 

Οι Huang et al. (2015) αναφέρουν ότι η ικανότητα μίας εταιρείας να αποκτά νέες 

γνώσεις εντός μίας συμμαχίας προϋποθέτει την ύπαρξη «απορροφητικής δυναμικότη-

τας» (AC – Absorptive Capacity). Η απορροφητική δυναμικότητα αναφέρεται στην ι-

κανότητα μίας επιχείρησης να αποσπά, να αφομοιώνει και να αξιοποιεί τη γνώση. Επί-

σης, η στενή και προσωπική σχέση μεταξύ των εταίρων ευνοεί τη διαδικασία της μάθη-

σης, με την ποιότητα της συμμαχίας να έχει θετικό αντίκτυπο στην καινοτομία. Η από-

κτηση και η αξιοποίηση της γνώσης εξαρτάται από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες 

που επιδρούν πάνω στη σχέση των εταίρων, όπως το μέγεθος των εταίρων, οι οργανωτι-

κές τους ικανότητες σε σχέση με τη διαχείριση γνώσης (knowledge management), η διάρ-

κεια της συμμαχίας, η εμπιστοσύνη, το στρατηγικό ταίριασμα (strategic fit) μεταξύ των 
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εταίρων, καθώς και τυχόν κυβερνητικές ρυθμίσεις του πολιτικού περιβάλλοντος που εν-

θαρρύνουν την καινοτομία (Drewniak & Karaszewski, 2020). 

 

4.4 Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης (Industrial Organization Model) 

Η Θεωρία της Βιομηχανικής Οργάνωσης (I/O) επικεντρώνεται στις δυνάμεις του εξωτε-

ρικού περιβάλλοντος που δρουν πάνω στις επιχειρήσεις και εξετάζει τις ενέργειες που 

μπορεί να εφαρμόσει μια επιχείρηση προκειμένου να ανταπεξέλθει στις συνθήκες του 

περιβάλλοντος και να καταστεί ανταγωνιστική. 

Βάσει της Θεωρίας Βιομηχανικής Οργάνωσης, οι εταιρείες εντοπίζουν και επιδιώ-

κουν τη δραστηριοποίησή τους σε περιβάλλοντα που παρέχουν τις καλύτερες προοπτικές 

για ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεω-

ρίας, αναλύονται οι τέσσερις μορφές ανταγωνισμού σε μία οικονομία και συγκεκριμένα 

ο τέλειος ανταγωνισμός (perfect competition), το μονοπώλιο (monopoly), ο μονοπωλια-

κός ανταγωνισμός (monopolistic competition) και το ολιγοπώλιο (oligopoly). Ανάλογα 

με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, η στρατηγική συμπεριφορά μίας εταιρείας 

περιστρέφεται γύρω από πολιτικές που άπτονται της μεγιστοποίησης του κέρδους, της 

ανάπτυξης των πωλήσεων και διεκδίκησης μεριδίων, της τιμολόγησης, των στρατηγικών 

marketing και διαφήμισης και της έκτασης της καινοτομίας και των τεχνολογικών βελ-

τιώσεων. Κατά τη μέτρηση της απόδοσης, έμφαση δίνεται στην κερδοφορία, την αποδο-

τικότητα, την ποιότητα των προϊόντων και την τεχνολογική πρόοδο. Οι περιορισμοί της 

συγκεκριμένης θεωρίας σχετίζονται με τον βαθμό επίδρασης του εξωτερικού περιβάλλο-

ντος πάνω στην εφαρμοζόμενη στρατηγική, την ομοιογένεια ή μη των πόρων μεταξύ των 

εταιρειών, και της στρατηγικής πρόθεσης κάθε επιχείρησης. Ως μία θεωρία με προσανα-

τολισμό στο εξωτερικό περιβάλλον, αποτελεί το «αντίπαλο δέος» της Θεωρίας των Πό-

ρων και Ικανοτήτων (RBV – Resource Based View) (Meilak & Sammut‐Bonnici, 2015).  

Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να εξετάζει μία επιχείρηση ως 

προς την απόδοσή της, υπό της πρίσμα της συγκεκριμένης θεωρίας, είναι οι οικονομίες 

κλίμακας, τα εμπόδια εισόδου, η στρατηγική διαποίκιλση (diversification), η προϊοντική 

διαφοροποίηση (product differentiation), καθώς και ο βαθμός οριζόντιας ή κάθετης ολο-

κλήρωσης. Συνεπώς, η θεωρία I/O επικεντρώνεται στο πώς μία επιχείρηση μπορεί να 

γίνει ανταγωνιστική μέσα από τη στρατηγική της τοποθέτηση στον κλάδο της (Culpan, 
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2002). Στο πλαίσιο αυτό, ο Porter (1979) ανέπτυξε την ευρέως διαδομένη θεωρία των 

πέντε (5) δυνάμεων που δρουν μέσα σε κάθε βιομηχανικό κλάδο. Οι δυνάμεις αυτές είναι: 

1) Η απειλή από νέο-εισερχόμενες επιχειρήσεις (threat of new entrants) 

2) Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών (bargaining power of suppliers) 

3) Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών (bargaining power of buyers) 

4) Η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα (threat of substitute products) 

5) Η ένταση του ανταγωνισμού (rivalry intensiveness) 

Μία επιχείρηση, λοιπόν, μέσα από τα στρατηγικά εργαλεία που διαθέτει και την επίδραση 

που ασκούν πάνω της οι πέντε (5) δυνάμεις του Porter, επιδιώκει να τοποθετηθεί στην 

αγορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική και να 

μεγιστοποιήσει την απόδοσή της. Οι τρεις κυρίαρχες ανταγωνιστικές στρατηγικές που 

προκύπτουν μέσα από το συγκεκριμένο μοντέλο ανάλυσης είναι η στρατηγική διαφο-

ροποίησης (differentiation strategy), η στρατηγική ηγεσίας κόστους (cost leadership 

strategy) και η στρατηγική εστίασης (niche strategy) (Παπαδάκης, 2002).  

Συνεπώς, αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι στρατηγικές συμμαχίες μπορούν να συμβάλ-

λουν στη βελτίωση της στρατηγικής θέσης μίας επιχείρησης, αντιμετωπίζοντας αποτελε-

σματικά τις δυνάμεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Όπως έχει τεκμηριωθεί παραπάνω, 

οι ΔΣΣ μπορούν να ενδυναμώσουν κατακόρυφα τη θέση μίας επιχείρησης σε πολλαπλά 

επίπεδα, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας την ανταγωνιστική στρατηγική που επιλέγει 

να ακολουθήσει (differentiation strategy, cost leadership strategy, niche strategy). Υπό 

το πρίσμα της Θεωρίας Βιομηχανικής Οργάνωσης (Ι/Ο), είτε πρόκειται για τη δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας και φάσματος, είτε πρόκειται για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊ-

όντων που συμβάλουν στη διαφοροποίηση, οι ΔΣΣ μπορούν να αποτελέσουν ένα σημα-

ντικό στρατηγικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση. 

 

4.5 Θεωρία Παιγνίων (Game Theory) 

H Θεωρία Παιγνίων αποτελεί ένα μοντέλο ανάλυσης της αλληλεπίδρασης που λαμβάνει 

χώρα μεταξύ των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων (decision makers) σε μία οικονομία, οι 

οποίοι ουσιαστικά αποτελούν «παίκτες» ενός παιγνίου με διαφορετικές εκβάσεις, ανά-

λογα με τις επιλογές/ενέργειες κάθε παίκτη. Το μοντέλο επικεντρώνεται στην αλληλεπί-

δραση μεταξύ των παικτών, εξετάζοντας πως ένας παίκτης επηρεάζεται από τις ενέργειες 
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των άλλων παικτών. Συγκεκριμένα, κάθε παίκτης έχει συγκεκριμένες προτιμήσεις - επι-

λογές στο «οπλοστάσιό» του, τις οποίες αλλάζει ανάλογα με τις ενέργειες των υπόλοιπων 

παικτών (Wang et al., 2016). 

 Η συγκεκριμένη θεωρία αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τους Von Neumann και 

Morgenstern στις αρχές της δεκαετίας του 1940 (Brandenburger & Nalebuff, 1996). Σε 

απλούς όρους, αυτή η θεωρία χρησιμοποιείται κυρίως για τη μελέτη ή την πρόβλεψη των 

αποφάσεων πολλαπλών ατόμων - παικτών, των οποίων τα ενδιαφέροντα είναι αλληλέν-

δετα ή αλληλεξαρτώμενα. Με άλλα λόγια, οι στρατηγικές που υιοθετούν οι παίκτες έχουν 

άμεσο αντίκτυπο στις αποφάσεις των άλλων παικτών και το αποτέλεσμα του παιγνίου. 

Ως εκ τούτου, οι γνώσεις που παρέχει η προσέγγιση της Θεωρίας Παιγνίων συμβάλλει 

στην περαιτέρω κατανόηση των στρατηγικών συνεργασίας, όπως είναι οι στρατηγικές 

συμμαχίες (Wang et al., 2016). Συγκεκριμένα, μέσα από τη Θεωρία Παιγνίων γίνεται 

κατανοητή η διαρκής αλληλεπίδραση που έχουν οι επιχειρήσεις μεταξύ τους, είτε αυτές 

ανταγωνίζονται, είτε συνεργάζονται. Χάρη στην ανάλυση που προσφέρει η συγκεκρι-

μένη θεωρία μπορούν να προβλεφθούν τα σημεία ισορροπίας (equilibrium) μέσα σε 

μία ανταγωνιστική αγορά, καθώς και οι επιπτώσεις που δύναται να επιφέρουν οι κινή-

σεις οποιουδήποτε παίκτη. Για την ακρίβεια, οι συμμαχίες μπορούν να περιγράφουν ως 

επαναλαμβανόμενα παίγνια μεταξύ των εταίρων, με συνεχείς εναλλαγές μεταξύ συνερ-

γασίας και ανταγωνισμού. Ένα γνωστό υποθετικό σενάριο που περιγράφει αλληγορικά 

την κατάσταση αυτή είναι το «Δίλημμα του Φυλακισμένου», το οποίο περιλαμβάνει δυο 

παίκτες που δύναται είτε να συνεργαστούν, είτε να βλάψουν ο ένας τον άλλον προς ίδιον 

όφελος. Ανάλογα με τις επιλογές τους υπάρχουν διαφορετικές εκβάσεις, όμως η έκβαση 

σε περίπτωση που αποφασίσουν να συνεργαστούν είναι πολύ καλύτερη για και τους δυο, 

σε σύγκριση με την έκβαση του παιγνίου αν αποφασίσουν να βλάψουν ο ένας τον άλλον, 

σηματοδοτώντας έτσι την αξία της εύρεσης win – win λύσεων και αποφυγής λύσεων 

win-lose (zero sum games) στο πλαίσιο των συμμαχιών (Culpan, 2002). 

Oι διαρκείς εναλλαγές και ανταλλαγές (trade offs) μεταξύ συνεργασίας και ανταγω-

νισμού που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των επιχειρήσεων και ο τρόπος που αλληλεπιδρούν 

μέσα στο δυναμικό περιβάλλον της οικονομίας, οδήγησε στην ανάπτυξη της έννοιας του 

συν–ανταγωνισμού (coopetition) από τους Brandenburger και Nalebuff (1996), στο ομώ-

νυμο βιβλίο τους «Coopetition». Στο βιβλίο τους, μεταξύ άλλων αναπτύσσεται η έννοια 

του «Δικτύου Αξίας» (Value Net), μέσω του οποίου αναλύονται και περιγράφονται οι 

σχέσεις αλληλεξάρτησης που υφίστανται μεταξύ διάφορων παικτών στο πλαίσιο ενός 
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επιχειρηματικού «παιγνίου», τουτέστιν ενός κλάδου της οικονομίας. Το «Δίκτυο Αξίας» 

κάθε κλάδου αποτελείται από επιχειρήσεις που αναπτύσσουν συν-ανταγωνιστικές σχέ-

σεις (co-opetitive relations) μεταξύ τους, οι οποίες μπορεί τη μία στιγμή να συνεργάζο-

νται, ενώ την άλλη να ανταγωνίζονται. Μάλιστα, μπορούν ακόμη να ανταγωνίζονται και 

να συνεργάζονται ταυτόχρονα, ανάλογα με τις συνθήκες και τις συμπεριφορές των υπό-

λοιπων παικτών της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, διακρίνονται πέντε (5) διαφορετικοί ρό-

λοι: 

1) Η επιχείρηση που εξετάζεται (company - focal firm) 

2) Οι προμηθευτές (suppliers) 

3) Οι πελάτες (customers) 

4) Οι ανταγωνιστές ή «υποκαταστάτες» (competitors / substitutors) 

5) Οι «συμπληρωτές» (complementors) 

 

 

Εικόνα 7: The Value Net 

Πηγή:  Brandenburger & Nalebuff (1996) 

Αναλύοντας το παραπάνω διάγραμμα (βλ. Εικόνα 7), στον οριζόντιο άξονα ένας «παί-

κτης» αποτελεί «συμπληρωτής» (complementor), εφόσον οι πελάτες δίνουν μεγαλύτερη 

αξία στο προϊόν της επιχείρησης (focal firm) όταν έχουν το προϊόν του «συμπληρωτή». 

Από την άλλη πλευρά, ένας «παίκτης» αποτελεί ανταγωνιστής, όταν οι πελάτες δίνουν 

μικρότερη αξία στο προϊόν της επιχείρησης (focal firm), εφόσον έχουν πρόσβαση στο 

προϊόν του ανταγωνιστή. Στον κάθετο άξονα, «παίκτες» αποτελούν οι πελάτες και οι 

προμηθευτές της επιχείρησης. Όπως γίνεται αντιληπτό, στρατηγικές συμμαχίες μπορούν 

να αναπτυχθούν μεταξύ όλων των παραπάνω παικτών, προκειμένου κάθε παίκτης να 

μεγιστοποιήσει την αξία που μπορεί να λάβει από τις σχέσεις που αναπτύσσει μέσα 

στο «Δίκτυο Αξίας». Διαφαίνεται δε, ότι ιδιαίτερα μεταξύ μίας επιχείρησης (focal firm) 
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και των επιχειρήσεων «συμπληρωτών» (complementors) υπάρχει μία εγγενής σχέση συ-

νεργασίας που μπορεί να προάγει ευκολότερα στρατηγικές συμμαχίες. Ένα τυπικό παρά-

δειγμα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων «συμπληρωτών» είναι οι σχέσεις μεταξύ εται-

ρειών που αναπτύσσουν hardware και software στον τομέα των υπολογιστών (Culpan, 

2002).  

Συνοψίζοντας, μέσα από τη Θεωρία Παιγνίων μπορούν να αναλυθούν αποτελεσμα-

τικά οι σχέσεις αλληλεξάρτησης που διαμορφώνονται εντός ενός δικτύου επιχειρήσεων, 

να εντοπιστούν ευκαιρίες συνεργασίας, αλλά και να προβλεφθούν οι συμπεριφορές των 

εταίρων και των ανταγωνιστών. Επιπρόσθετα, η Θεωρία Παιγνίων μας βοηθά να αντι-

ληφθούμε το γεγονός ότι ένας «παίκτης» μπορεί να έχει πολλαπλούς ρόλους. Η ίδια ε-

ταιρεία μπορεί να είναι ανταγωνιστής σε μία χώρα και ταυτόχρονα σύμμαχος σε κάποια 

άλλη. Επιπλέον, μία εταιρεία «συμπληρωτής» (complementor) μπορεί να έχει τον ρόλο 

του προμηθευτή ή/και του πελάτη. Αναλόγως, λοιπόν, θα πρέπει να διαμορφώνονται και 

οι ενέργειες μίας επιχείρησης στο πλαίσιο των ΔΣΣ που επιλέγει να αναπτύξει, έτσι ώστε 

να μεγιστοποιείται η παραγόμενη προστιθέμενη αξία. 

 

4.6 Θεωρία Δικτύων (Network perspective) 

Η Θεωρία Δικτύων (Network Perspective) προερχόμενη από τον επιστημονικό τομέα της 

κοινωνιολογίας, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση των συμμαχιών μεταξύ 

των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όταν αντικείμενο εξέτασης είναι συμμαχίες και στρατηγικές 

συνεργασίες που υπερβαίνουν τις τρεις επιχειρήσεις. Επικεντρώνεται στην διερεύνηση 

των κυρίαρχων και δευτερευόντων σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα σε ένα δίκτυο με-

ταξύ των διάφορων παικτών (actors) και βασίζεται στις θεωρίες της κοινωνικής ανταλ-

λαγής, της δύναμης (power) και της εξάρτησης - δέσμευσης πόρων. Βάσει της συγκεκρι-

μένης θεωρίας, σε ένα δίκτυο αναπτύσσονται σχέσεις με στόχο την αντιμετώπιση της 

αβεβαιότητας, μέσα από την πρόσβαση σε πόρους, την πληροφόρηση, αλλά και την α-

πόκτηση δύναμης. Εκτός από τις σχέσεις αλληλεξάρτησης που διαμορφώνονται μέσα σε 

ένα δίκτυο, η ανάλυση επεκτείνεται και (1) στη δομή του δικτύου (π.χ. συστάδα-cluster, 

εξωστρεφές ή εσωστρεφές δίκτυο) και (2) τους κόμβους του δικτύου, δίνοντας έμφαση 

(α) στη θέση κάθε κόμβου μέσα στο δίκτυο (π.χ. θέση στο κέντρο του δικτύου, συνδετι-

κός κρίκος, περιφερειακός κόμβος) και (β) στο είδος της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

κόμβων (π.χ. αμφίπλευρη επικοινωνία ή μονόπλευρη επικοινωνία) (Culpan, 2002). 
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Μέσω της ανάλυσης που προσφέρει η θεωρία των δικτύων, μπορούμε να αντιληφ-

θούμε καλύτερα το είδος της σχέσης που διατηρούν οι επιχειρήσεις εντός ενός δικτύου 

και να εξετάσουμε τις ροές επικοινωνίας μεταξύ τους. Η διασύνδεση των επιχειρήσεων 

μέσα σε ένα δίκτυο μπορεί να είναι οριζόντια ή κάθετη. Η οριζόντια διασύνδεση αφορά 

τις σχέσεις που αναπτύσσει μία επιχείρηση μεταξύ ανταγωνιστών και παρεμφερών επι-

χειρήσεων, ενώ η κάθετη διασύνδεση αφορά τις σχέσεις που αναπτύσσονται κατά μήκος 

της αλυσίδας αξίας από την παραγωγή μέχρι τη διανομή. Εξετάζοντας, λοιπόν, το είδος 

των σχέσεων μέσα σε ένα ευρύτερο δίκτυο επιχειρήσεων, είναι δυνατή η εξαγωγή χρή-

σιμων συμπερασμάτων αναφορικά με τη δομή, την ένταση και την κατεύθυνση των υφι-

στάμενων σχέσεων. Έτσι, μπορούμε να αντιληφθούμε σε μεγαλύτερο βάθος, (1) τον 

βαθμό αλληλεξάρτησης μεταξύ των παικτών ενός δικτύου, (2) τις δεσμεύσεις και α-

νταλλαγές σε πόρους που λαμβάνουν χώρα ανάμεσά τους, και εν τέλει (3) τη φύση των 

σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μέσα στο εξεταζόμενο δίκτυο όπου σκοπεύει να δραστη-

ριοποιηθεί η επιχείρηση, καταλήγοντας στην επιλογή του καταλληλότερου συμμάχου. 

Σημειώνεται ότι οι συμμαχίες επιχειρήσεων στις οποίες υπάρχει μετοχική επένδυση (ό-

πως είναι οι κοινοπραξίες) χαρακτηρίζονται ως σχέσεις υψηλής δέσμευσης, ενώ σχέσεις 

όπως συμφωνίες παραγωγής (contract manufacturing) ως σχέσεις χαμηλής δέσμευσης 

(Culpan, 2002). 

 

Δομικές Τρύπες και Κλειστά Δίκτυα 

Ένα ενδιαφέρον φαινόμενο των δικτύων που επιδρά έντονα πάνω στις ΔΣΣ είναι οι δο-

μικές τρύπες (structural holes). Ένα δίκτυο μεταξύ τριών επιχειρήσεων Α, Β, Γ παρου-

σιάζει μία δομική τρύπα όταν η επιχείρηση Α συνδέεται με τις επιχειρήσεις Β και Γ, ενώ 

οι τελευταίες (Β, Γ) δεν συνδέονται μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή η «δομική τρύπα» 

μεταξύ των Β και Γ, φέρνει την επιχείρηση Α σε πλεονεκτική θέση, καθώς λειτουργεί ως 

«γέφυρα» μεταξύ τους. Η θέση της επιχείρησης Α, της δίνει πρόσβαση σε περισσότερες 

πληροφορίες και της επιτρέπει να ελέγχει το δίκτυο που σχηματίζεται ανάμεσα στις τρεις 

επιχειρήσεις του συγκεκριμένου παραδείγματος. Αντίθετα, αν υποθέσουμε ότι οι επιχει-

ρήσεις Α, Β, και Γ είναι όλες συνδεδεμένες μεταξύ τους, τότε το δίκτυο θεωρείται κλει-

στό (closure). Τα κλειστά δίκτυα συνήθως ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των παικτών 

που τα συνθέτουν και συμβάλλουν στην καλλιέργεια της εμπιστοσύνης ανάμεσά τους, 

γεγονός που μεγιστοποιεί τον διαμοιρασμό της γνώσης και κατ’ επέκταση την επίδοση 

(performance) του δικτύου. Συνεπώς, ανάλογα με τις συνθήκες και τις σχέσεις που 
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επικρατούν μεταξύ των παικτών ενός δικτύου, μία επιχείρηση θα πρέπει να κρίνει ποια 

κατάσταση είναι πιο ωφέλιμη για την ίδια (Zaheer et al., 2010).  

 

Εικόνα 8: Structural Hole Illustration 

Πηγή: Zaheer et al. (2010) 

Η Θεωρία Δικτύων (Network Perspective) ουσιαστικά υπογραμμίζει την οικονομική ε-

πίδραση που έχουν οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παικτών ενός δικτύου. 

Εταιρείες που κατέχουν κεντρική θέση μέσα σε ένα δίκτυο, απολαμβάνουν αμεσότερη 

και συνολικότερη πληροφόρηση, καλύτερες εμπορικές συμφωνίες και προσελκύουν κα-

λύτερους υποψήφιους εταίρους, λόγω ακριβώς της στρατηγικής τους θέσης μέσα στο 

δίκτυο (Zaheer et al., 2010). Στο πλαίσιο των συμμαχιών έχει μεγάλη σημασία να εξετά-

ζεται η διάσταση των εταιρικών δικτύων υπό το πρίσμα της εξάρτησης – δέσμευσης πό-

ρων, της απόκτησης δύναμης (power), καθώς και της κοινωνικής ανταλλαγής (social ex-

changes) η οποία αναλύεται ενδελεχέστερα παρακάτω. 

 

4.7 Θεωρία της Κοινωνικής Ανταλλαγής  

Η Θεωρία της Κοινωνικής Ανταλλαγής (Social Exchange Perspective) είναι μια κοινω-

νιολογική και ψυχολογική θεωρία που μελετά την κοινωνική συμπεριφορά δύο μερών 

που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση, θεωρώντας ότι εφαρμόζουν κάθε φορά μια ανάλυση 

κόστους - οφέλους για τον προσδιορισμό των κινδύνων και των ωφελειών που προκύ-

πτουν από τη σχέση τους. Στη θεωρία συμπεριλαμβάνονται και οι οικονομικές σχέσεις, 

καθώς κάθε μέρος έχει αγαθά που εκτιμά το άλλο μέρος. Με βάση τη θεωρία της κοινω-

νικής ανταλλαγής, αυτή η ανάλυση κόστους - οφέλους λαμβάνει χώρα τόσο σε 
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παγιωμένες, όσο και σε εφήμερες σχέσεις, συμπεριλαμβάνοντας ακόμη και τις πιο απλές, 

όπως η ανταλλαγή μερικών λέξεων στο πλαίσιο ενός διαλόγου με έναν πελάτη στο τα-

μείο. Η θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής υποστηρίζει ότι εάν το κόστος μίας σχέσης 

είναι υψηλότερο από τα οφέλη, τότε ελλοχεύουν προβλήματα - συγκρούσεις και κατ’ 

επέκταση επέρχεται η λήξη της σχέσης (Cook, 2015). 

Η συγκεκριμένη θεωρία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεωρίες κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης στις κοινωνικές επιστήμες. Ουσιαστικά, υποστηρίζει ότι οι συμπεριφο-

ρές μπορούν να θεωρηθούν ως αποτέλεσμα των αναλύσεων κόστους - οφέλους που προ-

κύπτουν από άτομα που προσπαθούν να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον τους. Εάν 

ένα άτομο πιστεύει ότι με την εκτέλεση μίας συμπεριφοράς είναι σε θέση να λάβει πε-

ρισσότερα από όσα χάνει, τότε το άτομο θα εκτελέσει τη συμπεριφορά. Αντίθετα, όταν 

το άτομο πιστεύει ότι το κόστος θα υπερβεί το όφελος, η συμπεριφορά δεν θα εκτελεστεί. 

Κατ’ επέκταση, εάν κάποιος σύμμαχος δεν εκτιμά την αξία της διατήρησης μιας σχέσης, 

ή είναι δύσπιστος και δεν προσδοκά ότι τα άλλα μέρη θα ακολουθήσουν τη συμφωνία 

μεταξύ τους, τότε η ισορροπία θα μετατοπιστεί προς μία πρόβλεψη χαμηλότερης αξίας, 

διαμορφώνοντας ανάλογα και τη σχέση των συμμάχων. Το σχετικό αναμενόμενο κόστος 

θα είναι υψηλότερο και τα αναμενόμενα οφέλη θα είναι χαμηλότερα (Cook, 2015). Η 

θεωρία κοινωνικής ανταλλαγής προσφέρει ένα ακόμη ενδιαφέρον πλαίσιο ανάλυσης των 

διεθνών συμμαχιών, τόσο στο επίπεδο των ατόμων που διαχειρίζονται τη συμμαχία, όσο 

και ευρύτερα μεταξύ της σχέσης των εταίρων. Αποτελεί ένα εργαλείο πρόβλεψης της 

συμπεριφοράς δυο ή περισσότερων συμμάχων και καταδεικνύει ότι οι συμμαχίες ευνο-

ούνται όταν η ανταλλαγή πόρων που λαμβάνει χώρα είναι συμφέρουσα, και το κόστος 

της ανταλλαγής δεν υπερβαίνει το όφελος για τους εταίρους. 

 

 

4.8 Ανακεφαλαίωση 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν κάποια από τα σημαντικότερα 

θεωρητικά μοντέλα ανάλυσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τα οποία προσφέ-

ρουν πολύτιμες γνώσεις σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης συμμαχιών στο διεθνές 

περιβάλλον. Ουσιαστικά, αποκρυσταλλώθηκαν οι βασικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις 

που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα σε σχέση με τις ΔΣΣ, συμβάλλοντας στη βαθύτερη 

κατανόηση της επίδρασης που επιφέρουν οι συμμαχίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό 

περιβάλλον μίας επιχείρησης. Κατανοώντας τις παραπάνω θεωρίες, στελέχη που έχουν 
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αναλάβει την ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών, μπορούν να λάβουν εμπεριστατωμένες 

αποφάσεις τόσο κατά την επιλογή εταίρων, όσο και κατά τη διαχείριση συμμαχιών στο 

διεθνές περιβάλλον. 
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Κεφάλαιο 5ο: Σημαντικές Διαστάσεις για την Επιτυχία των ΔΣΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται οι έξι (6) διαστάσεις, οι οποίες με βάση τις αναλύσεις 

πολλών θεωρητικών μελετητών διεθνώς, αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες 

επιτυχίας στις στρατηγικές συμμαχίες. 

 

5.1 Συν-ανταγωνισμός  

Το 1996 οι Brandenburger και Nalebuff εισήγαγαν την έννοια του «συν-ανταγωνισμού» 

(coopetition) με στόχο να αναλύσουν διεξοδικά το φαινόμενο κατά το οποίο δυο ή πε-

ρισσότερες εταιρείες ανταγωνίζονται και συνεργάζονται ταυτόχρονα. Το ενδιαφέρον για 

το φαινόμενο της ταυτόχρονης συνεργασίας και ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων 

παρατηρείται ήδη από το 1993. Είναι η περίοδος όπου ο Noorda Raymond (CEO της 

Novell) σημείωνε ότι οι εταιρείες πληροφορικής ανταγωνίζονται έντονα μεταξύ τους, 

ενώ θα μπορούσαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συνεργαστούν προς έναν συγκε-

κριμένο επιχειρηματικό στόχο (Sam & Krzos, 2013). Ο Walley (2007) έχει προτείνει 

τρεις κατηγορίες συνεργασίας σε καταστάσεις όπου ο ανταγωνισμός και η συνεργασία 

λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα: 

✓ «Επικράτηση συνεργασίας», όπου η συνεργασία υπερισχύει του ανταγωνισμού 

μεταξύ δύο επιχειρήσεων. 

✓ «Ίση συνεργασία», όπου ο βαθμός συνεργασίας και ανταγωνισμού μεταξύ δυο ε-

πιχειρήσεων είναι ισότιμος. 

✓ «Επικράτηση του ανταγωνισμού», όπου οι ανταγωνιστικές δραστηριότητες υπε-

ρισχύουν των δραστηριοτήτων συνεργασίας. 

Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία μεταξύ συνεργασίας και ανταγωνισμού. Η ένταση με-

ταξύ ανταγωνισμού και συνεργασίας προκύπτει λόγω των αντικρουόμενων συμφερό-

ντων που πολύ συχνά υφίστανται στις διεθνείς συμμαχίες. Ο ανταγωνισμός και η συνερ-

γασία διαμορφώνουν αντικρουόμενες εταιρικές συμπεριφορές. Συγκεκριμένα, η συνερ-

γασία συνεπάγεται κοινή χρήση και ανταλλαγή πόρων με έναν εταίρο, ενώ ο ανταγωνι-

σμός απαιτεί την προστασία κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και τον περιορισμό της 

ανεπιθύμητης διαρροής γνώσεων που μπορεί να ωφελήσει έναν ανταγωνιστή (Kale et al., 

2000). Επιπλέον, η συνεργασία διευκολύνει την ευθυγράμμιση των στόχων και τον συ-

ντονισμό των δραστηριοτήτων μεταξύ των εταίρων, ενώ ο ανταγωνισμός ενθαρρύνει τις 
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επιχειρήσεις να συνεχίσουν τις ιδιωτικές τους ατζέντες, γεγονός που οδηγεί σε οπορτου-

νιστικές συμπεριφορές (Khanna et al., 1998). Μια προσέγγιση που μπορεί να εφαρμοστεί 

από μία εταιρεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου και την 

προστασία των κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων της, είναι η ανάπτυξη των κρίσιμων 

δραστηριοτήτων να γίνεται in-house, ενώ ταυτόχρονα θα συνεργάζεται με εταιρείες 

του ανταγωνισμού πάνω σε άλλες συμπληρωματικές δραστηριότητες (Hoffmann et al., 

2018). 

Σημειώνεται ότι το αν οι επιχειρήσεις αποφασίζουν να συνεργαστούν ή να ανταγωνι-

στούν αποτελεί μία δυναμική κατάσταση που συνεχώς μεταλλάσσεται. Μάλιστα, σε πολ-

λές περιπτώσεις το δυναμικό και αβέβαιο περιβάλλον είναι εκείνο που διαμορφώνει τις 

κατάλληλες συνθήκες, ώστε δυο ανταγωνιστές να αποφασίσουν να συνεργαστούν, κα-

θότι καλούνται να αντιμετωπίσουν κοινές απειλές. Σε σχέση με το φαινόμενο του συν-

ανταγωνισμού (coopetition) μέσα στο ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον, οι Hoffmann et 

al.(2018) αναφέρουν κάποια σημεία που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν: 

1) Υπάρχει κάποιος ανταγωνιστής ο οποίος θα μπορούσε να γίνει πολύτιμος εταίρος; Ο 

σύμμαχος που επιλέχθηκε πόσο πιθανό είναι να γίνει μελλοντικά ανταγωνιστής και 

από ποιους εξωγενείς ή ενδογενείς παράγοντες θα εξαρτηθεί αυτή η μεταστροφή; 

2) Ανάλογα με το προφίλ του συμμάχου ως προς τα παραπάνω χαρακτηριστικά, θα πρέ-

πει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα (δομή συμμαχίας, ειδικές ρήτρες στο συμφωνη-

τικό κτλ.) για την αποτροπή τέτοιων καταστάσεων (δηλαδή τη μεταστροφή του εταί-

ρου σε ανταγωνιστή); 

Η φύση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων καθορίζεται επίσης από το είδος των 

δραστηριοτήτων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας τους. Για παράδειγμα, ο ανταγωνισμός 

και η συνεργασία μπορούν να υφίστανται στην οριζόντια διάσταση, μεταξύ των επιχει-

ρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο βιομηχανικό τομέα. Μπορούν επίσης να υφί-

στανται στην κατακόρυφη διάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας, μεταξύ αγοραστών και 

προμηθευτών που συνεργάζονται, ενώ ταυτόχρονα ανταγωνίζονται για την αύξηση των 

περιθωρίων κέρδους τους. Επίσης, ο ανταγωνισμός και η συνεργασία μπορούν να προ-

κύψουν μεταξύ επιχειρήσεων με συμπληρωματικές δραστηριότητες, που συνεργάζονται 

και ανταγωνίζονται όντας μέρος ενός οικοσυστήματος (Kumaraswamy et al., 2018). Ο 

συν-ανταγωνισμός (coopetition) μπορεί να παρουσιαστεί τόσο στις αγορές τελικών προϊ-

όντων λόγω του ανταγωνισμού σε επίπεδο τιμών, της διαφήμισης και της προώθησης, 
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όσο και στις αγορές πόρων, όταν οι εταιρείες συνεργάζονται ή ανταγωνίζονται για τις 

ίδιες πρώτες ύλες, για την εύρεση υπαλλήλων, για τεχνογνωσία ή για οικονομική υπο-

στήριξη από την πολιτεία. Μπορεί, ακόμη, να παρουσιαστεί όταν οι επιχειρήσεις καλω-

σορίζουν ή προσπαθούν να αποτρέψουν την είσοδο ή έξοδο μιας άλλης επιχείρησης στην 

αγορά (Hoffmann et al., 2018). 

Σε κάθε περίπτωση είναι πάντα σημαντικό να προσδιορίζεται η ένταση της σχέσης 

μεταξύ του ανταγωνισμού και της συνεργασίας. Ακόμη και όταν οι μελετητές αναγνω-

ρίζουν ότι ο ανταγωνισμός μπορεί να υπονομεύσει τη συνεργασία, παραμένει το ζήτημα 

της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ ανταγωνισμού και συνεργασίας. Η αλληλοεπικά-

λυψη σε κάποιες κοινές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εταίροι μπορεί να 

διευκολύνει την καινοτομία, αλλά η υπερβολική αλληλοεπικάλυψη κινδυνεύει να απο-

σταθεροποιήσει τη συμμαχία, λόγω των ευθέως συγκρουόμενων συμφερόντων. Ως εκ 

τούτου, πριν τη σύναψη συμμαχίας θα πρέπει να πραγματοποιείται μία διεξοδική μελέτη 

των περιβαλλοντικών και οργανωτικών συνθηκών που επηρεάζουν το επιθυμητό σημείο 

ισορροπίας μεταξύ ανταγωνισμού και συνεργασίας με κάποιον εν δυνάμει εταίρο. Επί-

σης, θα πρέπει να ορίζονται συγκεκριμένες διαδικασίες και μηχανισμοί που επιτρέπουν 

στις επιχειρήσεις να διασφαλίζουν μια ισορροπία μεταξύ συνεργασίας και ανταγωνισμού 

με άλλες εταιρείες, σε αντίθεση με τη μονοδιάστατη προσέγγιση που προσανατολίζεται 

είτε στον ανταγωνισμό, είτε στη συνεργασία. Επομένως, ο ανταγωνισμός και η συνεργα-

σία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως διακριτές επιλογές και πρέπει να λαμβάνο-

νται πάντα υπόψιν οι αντισταθμίσεις μεταξύ τους (Hoffmann et al., 2018). 

Συνοψίζοντας, έρευνες σχετικά με τα αίτια που οδηγούν στην επιλογή του συν-αντα-

γωνισμού (coopetition), εντοπίζουν ως πιθανά κίνητρα την ανάγκη πρόσβασης σε πό-

ρους, την επιδίωξη κατανομής του κόστους και τη διασπορά κινδύνων. Όσον αφορά τους 

κινδύνους που συνδέονται με τον συν-ανταγωνισμό, πολλές μελέτες υπογραμμίζουν τις 

προκλήσεις της διαχείρισης της έντασης μεταξύ ανταγωνισμού και συνεργασίας. O υπο-

λανθάνων ανταγωνισμός μεταξύ δυο εταίρων μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή γνώσεων, 

την ευκαιριακή συμπεριφορά και την έλλειψη δέσμευσης, γεγονός που μπορεί να υπονο-

μεύσει τη σταθερότητα της συμμαχίας και να οδηγήσει στη διάλυσή της. Η αλληλεπί-

δραση του ανταγωνισμού και της συνεργασίας μπορεί να δημιουργήσει ή να μειώσει την 

προστιθέμενη αξία μίας ΔΣΣ, οπότε είναι απαραίτητο να διαμορφώνονται από τους 
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υπεύθυνους διαχείρισης των συμμαχιών οι κατάλληλες συνθήκες που ευνοούν την ανά-

πτυξη συν-ανταγωνιστικών (coopetitive) συνεργασιών (Gnyawali & Park, 2009). 

 

5.2 Εμπιστοσύνη και Επικοινωνία: Οι επιταχυντές της επιτυχίας 

Η εμπιστοσύνη, όπως αναφέρει ο Francis Fukuyama στο ομώνυμο βιβλίο του «Εμπιστο-

σύνη», αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομική 

πραγματικότητα, δίχως την οποία η ανάπτυξη και η ευημερία αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυ-

σχερές εγχείρημα. Την ίδια βαρύτητα έχει η έννοια της εμπιστοσύνης και στις διεθνείς 

στρατηγικές συμμαχίες, ως καταλύτης ελαχιστοποίησης του κόστους συναλλαγών, απο-

τελώντας κεντρικό θέμα σε πληθώρα δημοσιευμένων επιστημονικών άρθρων (Ertug et 

al., 2013). Κατ’ επέκταση, αναπόσπαστο στοιχείο της οικοδόμησης εμπιστοσύνης, απο-

τελεί η αποτελεσματική επικοινωνία, μέσα από αρχές διαφάνειας και ρητά καθορισμένες 

ροές επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών μίας διεθνούς στρατηγικής 

συμμαχίας (Mayer et al., 1995). 

Οι Mayer et al. (1995) ορίζουν την εμπιστοσύνη ως την προθυμία μίας επιχείρησης Α 

να είναι ευάλωτη (vulnerable) απέναντι στις ενέργειες μίας άλλης επιχείρησης Β, με βάση 

την προσδοκία ότι η επιχείρηση Β θα πραγματοποιήσει μία ενέργεια που είναι σημαντική 

για την επιχείρηση Α, άσχετα από την ικανότητα της Α να παρακολουθεί και να ελέγχει 

τις ενέργειες της επιχείρησης Β. Αυτό υπονοεί ότι η επιχείρηση Α είναι έτοιμη να ανα-

λάβει τον κίνδυνο της έκθεσης της απέναντι στην επιχείρηση Β, ακριβώς επειδή υπάρχει 

εμπιστοσύνη μεταξύ των δυο μερών. Σύμφωνα με τους Muthusamy et al. (2007), η ύ-

παρξη εμπιστοσύνης που βασίζεται στην ικανότητα, την καλοσύνη (benevolence) και την 

ακεραιότητα, σημαίνει πως οι εταίροι έχουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για να ε-

νεργούν καλοπροαίρετα ο ένας απέναντι στον άλλο, τηρώντας με ευλάβεια όσα έχουν 

αποδεχτεί κατά τη σύναψη της συμφωνίας για στρατηγική συνεργασία. Όλοι οι ερευνητές 

που έχουν διερευνήσει τον αντίκτυπο της εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων πάνω στην 

απόδοση, συμπεραίνουν ότι υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ εμπιστοσύνης και απόδο-

σης (Christoffersen, 2013). Οι περισσότεροι βασίζονται στο επιχείρημα ότι η εμπιστο-

σύνη μειώνει τον κίνδυνο ευκαιριακής συμπεριφοράς και έλλειψης ουσιαστικού ενδια-

φέροντος για την εξέλιξη της συμμαχίας και ότι αντικαθιστά άκαμπτους μηχανισμούς 

ελέγχου, μειώνοντας έτσι το κόστος συναλλαγής. 
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Συμμαχίες με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης χαρακτηρίζονται από λίγες συγκρούσεις 

χαμηλής έντασης και αποτελεσματική συνεργασία με ελάχιστες τριβές (Muthusamy et 

al., 2007). Στα συμπεράσματα της έρευνας τους οι Judge και Dooley (2006) αναφέρουν 

ότι οι συμβατικές διασφαλίσεις (contractual safeguards) και η αξιοπιστία 

(trustworthiness) των εταίρων είναι ισχυρός ανασταλτικός παράγοντας οπορτουνιστικών 

συμπεριφορών. Επιπλέον, παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η ύπαρξη εμπιστοσύ-

νης έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα σε συμμαχίες όπου η εμφάνιση ευκαιριακής συμπε-

ριφοράς είναι πιθανότερη, ενώ αντίθετα σε συμμαχίες όπου υπάρχουν σαφώς ορισμένες 

συμβατικές εγγυήσεις, συνήθως έχει μικρότερη σημασία (Judge & Dooley, 2006). 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι το κλειδί για την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης είναι 

το κοινό όραμα και η ανοιχτή επικοινωνία (Bamford et al., 2004; Bleeke & Ernst, 1991; 

Echavarria, 2015; Kaplan et al., 2010). Πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να μειώσουν 

τις απώλειες και αρχίζουν να «οχυρώνονται», όταν μία συμμαχία αρχίζει να μην αποδίδει. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψιν ότι η ανάπτυξη εμπιστοσύνης απαιτεί 

χρόνο για να καλλιεργηθεί και να αρχίσει να διαφαίνεται η επίδρασή της πάνω στην α-

πόδοση της συμμαχίας. Οι Kale et al. (2000) τονίζουν στην έρευνά τους τη θετική επί-

δραση που επιφέρει η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των εργαζόμενων των εταίρων, αναφε-

ρόμενοι στον όρο «relational capital», δηλαδή τον βαθμό στον οποίο έχουν αναπτυχθεί 

σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλοκατανόησης. Ακόμη και η πιο προσεκτικά σχεδια-

σμένη συμμαχία, θα καταρρεύσει χωρίς ανοιχτή και συχνή επικοινωνία. Σε πολλές συμ-

μαχίες, οι διευθύνοντες σύμβουλοι βρίσκονται μόλις μια φορά τον χρόνο για να συζητή-

σουν θέματα σχετικά με τη συνεργασία των εταιρειών τους. Η έλλειψη επικοινωνίας μπο-

ρεί να καταστρέψει ακόμη και την πιο καλή εταιρική σχέση (Bleeke & Ernst, 1991). 

Συνεπώς, οι υπεύθυνοι διαχείρισης συμμαχιών θα πρέπει να διαμορφώνουν τόσο κατά 

τη σύναψη της συμφωνίας, όσο και κατά την έναρξη και λειτουργία της συμμαχίας, όλες 

τις απαραίτητες συνθήκες για να μπορέσει να αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη και η ανοιχτή - 

ειλικρινής επικοινωνία μεταξύ των εταίρων. 

 

5.3 Κουλτούρα: Η σημασία της αλληλοκατανόησης  

Όταν δύο ή περισσότερες εταιρείες με διαφορετική κουλτούρα αποφασίζουν να συνερ-

γαστούν στο πλαίσιο μίας συμμαχίας, είναι πολύ πιθανό οι πολιτισμικές - ιδιοσυγκρα-

σιακές τους διαφορές να δημιουργήσουν σοβαρά εμπόδια στη μεταξύ τους συνεργασία. 
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Για τον λόγο αυτό, πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά η κουλτούρα ενός υποψήφιου εταί-

ρου, τόσο πολιτισμικά (βλ. θρησκεία, ήθη και έθιμα χώρας προέλευσης κτλ.), όσο και 

οργανωσιακά (στυλ διοίκησης, τρόπος λήψης αποφάσεων κτλ.) (Faulkner et al., 2002). 

Καθώς είναι αναπόφευκτο ότι μέσα σε μία συμμαχία θα υπάρχουν διαφορές σε επί-

πεδο κουλτούρας, έχει μεγάλη σημασία οι εταίροι να δημιουργούν στο πλαίσιο της συμ-

μαχίας μία νέα κοινή κουλτούρα (Dasí-Rodríguez & Pardo-del-Val, 2015). Η υβριδική 

αυτή κουλτούρα βασίζεται στο κοινό όραμα και τους στόχους των εταίρων και επιτρέπει 

τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αγαστή συνεργασία τους. Βέβαια, ι-

διαίτερα στην περίπτωση εταίρων από διαφορετικές χώρες που έχουν μεγάλη πολιτι-

σμική απόσταση (cultural distance) με διαφορετικά συστήματα αξιών, είναι πολλές 

φορές δύσκολη η εύρεση ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας. Παρ’ όλα αυτά, δε θα πρέ-

πει απαραίτητα να αποφεύγεται η συνεργασία με εταίρους των οποίων η κουλτούρα είναι 

διαφορετική, καθώς η διαφορετικότητα πολλές φορές μπορεί να «ξεκλειδώσει» την και-

νοτομία, χάρη στις ζυμώσεις που λαμβάνουν χωρά μεταξύ των διαφορετικών προσεγγί-

σεων κατά την εύρεση λύσεων. Ακόμη και στην περίπτωση σημαντικής πολιτισμικής 

απόστασης μεταξύ των εταίρων, η συνεργασία είναι εφικτή εφόσον έχει προηγηθεί η κα-

τάλληλη προετοιμασία, ώστε να ξέρει κάθε εταίρος τι να προσδοκά και να αποφεύγονται 

τυχόν παρεξηγήσεις. Σημειώνεται ότι αν οι εταίροι έχουν αναπτύξει μεταξύ τους ένα α-

ξιόλογο επίπεδο εμπιστοσύνης εξαιτίας προγενέστερης συνεργασίας τους στο παρελθόν, 

η πιθανότητα συγκρούσεων αμβλύνεται λόγω της αλληλοκατανόησης που έχει ήδη καλ-

λιεργηθεί. (Dasí-Rodríguez & Pardo-del-Val, 2015). 

Ο ανθρώπινος παράγοντας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό εάν το όραμα μίας συμμαχίας 

μπορεί να υλοποιηθεί με επιτυχία. Συνεπώς, είναι σημαντικό να δίνεται προσοχή και στη 

διάσταση των HRM πολιτικών που εφαρμόζει κάθε εταίρος, που όπως είναι φυσικό είναι 

στενά συνδεδεμένες την κουλτούρα. Το είδος της κουλτούρας που έχει αναπτύξει μια 

επιχείρηση, υπαγορεύει για παράδειγμα το πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την αβεβαι-

ότητα (Liu & Almor, 2016) ή το είδος των ατομικών φιλοδοξιών τους (Faulkner et al., 

2002). Πολλές έρευνες καταδεικνύουν πως η κουλτούρα είναι μια ισχυρή δύναμη για την 

επίτευξη μακροχρόνιων συμμαχιών (Albanese, 2016). Αν και τα αγαθά και οι υπηρεσίες 

που εμπορεύεται μια εταιρεία αποτελούν τη βάση της επιχειρηματικής της δραστηριότη-

τας, στις συμμαχίες είναι οι σχέσεις εκείνες που θα οδηγήσουν στην επιτυχία. Οι σχέσεις 

μεταξύ των εταίρων θα πρέπει να βασίζονται στην κοινή κατανόηση του πολιτισμού και 
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της κουλτούρας του άλλου. Οι συμμαχίες που δίνουν έμφαση σε αυτά τα κρίσιμα στοι-

χεία, προχωρούν σε μεγαλύτερη επένδυση χρόνου στη σχέση τους με τους εταίρους, καλ-

λιεργώντας την εμπιστοσύνη και τις κοινές αξίες, ώστε να δημιουργήσουν το έδαφος για 

μεγαλύτερες αποδόσεις. Η δημιουργία του πλαισίου μιας κοινής κουλτούρας μπορεί να 

είναι δύσκολη, ωστόσο παρακάτω προσδιορίζονται κάποιες ενέργειες που μπορούν να 

διαμορφώσουνν ισχυρές συνεργασίες (Albanese, 2016): 

 

➢ Δημιουργία σαφούς οράματος 

Οι ηγέτες της συμμαχίας πρέπει να έχουν σαφή κατανόηση του πολιτισμού και της κουλ-

τούρας του εταίρου τους. Με βάση την εταιρική ταυτότητα κάθε εταίρου, η ομάδα σχε-

διασμού και διαχείρισης της συμμαχίας θα πρέπει να αναλύσει τη δομή και τη φύση της 

συμμαχίας, να αξιολογήσει τις προτεραιότητες και να συντάξει μια κοινή δήλωση ορά-

ματος, δημιουργώντας ένα μοντέλο συνεργασίας που συνάδει με την αποστολή και το 

όραμα όλων των εμπλεκόμενων. Η κεντρική ιδέα του οράματος θα πρέπει να είναι η 

αύξηση της αξίας για τους πελάτες. 

 

➢ Κατανόηση της αξίας 

Είναι σημαντικό κάθε εταίρος να αντιλαμβάνεται ότι συνεισφέρει ισότιμα και να κατα-

νοεί την αξία στην οποία θα οδηγήσει η κοινή προσπάθεια. Για παράδειγμα, μία επιχεί-

ρηση μπορεί να διαθέτει προηγμένες IT πλατφόρμες, αλλά χωρίς την καινοτόμα λύση 

του εταίρου για μία συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης, η πλατφόρμα να αποφέρει μικρή 

αξία στους πελάτες. Όταν και οι δύο πλευρές της σχέσης κατανοούν η μία την αξία της 

άλλης, μόνο τότε μπορούν να αφήσουν κατά μέρος τις ατομικές προκαταλήψεις και να 

αναπτύξουν την ιδανική πρόταση αξίας για τους πελάτες τους, χρησιμοποιώντας τις κα-

λύτερες δυνατές λύσεις που μπορούν να αναπτύξουν από κοινού. 

 

➢ Καθορισμός στόχων σε επίπεδο διαδικασιών 

Εκτός από τους στόχους σε επίπεδο τακτικής που ορίζουν οι ομάδες εργασίας των εταί-

ρων, είναι επίσης σημαντικό να προσδιοριστούν οι στόχοι για τις εφαρμοζόμενες διαδι-

κασίες. Οι στόχοι μίας διαδικασίας μπορούν να γίνουν κατανοητοί ως κανόνες ομάδας ή 

κοινές συμφωνίες μεταξύ των μελών για τις προσδοκώμενες συμπεριφορές. Οι στόχοι 

διαδικασιών αποτελούν τη βάση για το πώς οι εταίροι σε μία συμμαχία θα πρέπει να 
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συνεργάζονται και να συγχωνεύουν δύο ανεξάρτητες εταιρικές κουλτούρες, δημιουργώ-

ντας συνέργειες και προστιθέμενη αξία για τους πελάτες τους. Η επένδυση στην εκπαί-

δευση και ο καθορισμός κοινών κανόνων, αυξάνει τη δέσμευση στη συνεργασία. Όταν 

οι εταίροι συμφωνούν με την καθορισμένη διαδικασία, τότε δημιουργείται ένα ξεκάθαρο 

πλαίσιο κανόνων δράσης και σπάνια υπάρχουν αποκλίσεις. Οι διαδικασίες για την ενί-

σχυση της συνεργασίας άπτονται των παρακάτω θεμάτων: 

α) Επικοινωνία 

Οι διασκορπισμένες ομάδες δυσκολεύονται να συμμετάσχουν σε προσωπικές συζητή-

σεις, ειδικά όταν οι ομάδες είναι διασκορπισμένες γεωγραφικά, όπως συμβαίνει συχνά 

σε ΔΣΣ, όπου η απόσταση και οι διαφορετικές ζώνες ώρας δυσχεραίνουν ακόμη περισ-

σότερο την καθημερινή επικοινωνία. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ξεπερα-

στούν αυτές οι προκλήσεις. Για παράδειγμα, οι τηλεδιασκέψεις μπορούν υποκαταστή-

σουν την αλληλεπίδραση που λαμβάνει χώρα στον φυσικό χώρο. Επιπλέον, εργαλεία 

κοινής χρήσης αρχείων και διαδικτυακής συνεργασίας μπορούν να δημιουργήσουν έναν 

κοινό «ψηφιακό» χώρο εργασίας, όπου η καθημερινή επικοινωνία γίνεται άμεσα, παρά 

την μεγάλη γεωγραφική απόσταση. 

β) Λήψη αποφάσεων 

Ο τρόπος λήψης αποφάσεων είναι πολύ συχνά βαθιά ριζωμένος στον πολιτισμό μιας 

κοινωνίας (π.χ. αποκεντρωμένος ή συγκεντρωτικός τρόπος λήψης αποφάσεων). Αυτό 

μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όταν οι εταιρείες προέρχονται από διαφορετικά 

μέρη του κόσμου με εντελώς διαφορετική κουλτούρα (π.χ. δυτικές και ασιατικές εται-

ρείες). Ο ακριβής καθορισμός του τρόπου λήψης αποφάσεων εκ των προτέρων, θα συμ-

βάλλει στην αποφυγή περιττών συγκρούσεων που μπορεί να υπονομεύσουν τις σχέσεις 

των εταίρων. 

γ) Αξιολόγηση παραδοτέων προς τους πελάτες 

Η διοικητική ομάδα διαχείρισης της συμμαχίας πρέπει να ορίζει σαφείς οδηγίες για την 

αξιολόγηση των παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως τα πρότυπα ποιό-

τητας, η προτιμώμενη μορφή των παραδοτέων και το branding. Έτσι, διασφαλίζεται ότι 

το προσφερόμενο προϊόν ή η υπηρεσία πληροί τα πρότυπα κάθε εταίρου, αυξάνοντας 

τις πιθανότητες επιτυχίας και ικανοποίησης των πελατών.  
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Στην έρευνα τους πάνω στην επίδραση που έχουν οι πολιτισμικές διαφορές ως προς την 

καινοτομία, οι Elia et al. (2019) αναφέρουν ότι η πολιτισμική διαφορετικότητα (cultural 

diversity) έχει θετική επίδραση στις «εξερευνητικές» συμμαχίες (explorative alliances) 

και αρνητική επίδραση σε «εκμεταλλευτικές» συμμαχίες (exploitative alliances). 

Συγκεκριμένα, όταν ο στόχος μίας συμμαχίας είναι η εξερεύνηση και η ανάπτυξη 

νέων τεχνολογιών, αντί της εκμετάλλευσης υφιστάμενων τεχνολογιών, ο πολιτισμικός 

πλουραλισμός μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της δημιουργικότητας και της ποικι-

λίας των προτεινόμενων λύσεων. Η εξερευνητική φύση μίας συμμαχίας αποτελεί γόνιμο 

έδαφος για την «εξερεύνηση» των διαφορετικών προσεγγίσεων που έχει να προτείνει 

κάθε εταίρος. Ο εγγενής πλουραλισμός, λοιπόν, που υπάρχει σε συμμαχίες με εταίρους 

διαφορετικών κουλτουρών, ενισχύει την καινοτομία. Αντίθετα, συμμαχίες όπου οι εταί-

ροι έχουν πανομοιότυπες κουλτούρες είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν το ψυχολογικό 

φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthink), μην όντας σε θέση να εξερευνήσουν νέα 

μονοπάτια σκέψης. Από την άλλη πλευρά, σε συμμαχίες που είναι εκμεταλλευτικές 

(exploitative) και στις οποίες στοιχεία όπως η ομαλή ροή πληροφορίας και η ανταλλαγή 

υφιστάμενης τεχνογνωσίας έχουν κεντρικό ρόλο, παρατηρείται ότι οι πολιτισμικές δια-

φορές είναι πολύ πιθανότερο να δημιουργήσουν έλλειψη επικοινωνίας και τριβές, μειώ-

νοντας σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της συμμαχίας. Οι διαφορές στη 

γλώσσα, στα πρότυπα επικοινωνίας, στις απόψεις, στις στάσεις και τις πεποιθήσεις, αυ-

ξάνουν σημαντικά το κόστος απόκτησης και αξιοποίησης της γνώσης κατά μήκος όλων 

των ομάδων της συμμαχίας και των εταίρων της. Η πολιτισμική απόσταση είναι πιθανό 

να δημιουργήσει τριβές στη σχέση των εταίρων, αποδυναμώνοντας την αποτελεσματικό-

τητα της απόκτησης γνώσεων (δηλαδή, το βαθμό στον οποίο οι εταίροι μπορούν να κα-

τανοήσουν και να διατηρήσουν τις γνώσεις του άλλου), κάτι που όμως αποτελεί ένα α-

παραίτητο στοιχείο για την προώθηση και τη δημιουργία νέων γνώσεων εντός της συμ-

μαχίας. Σε αυτή την περίπτωση, η έλλειψη επικοινωνίας οδηγεί στην έλλειψη εμπιστο-

σύνης απέναντι στον εταίρο, γεγονός που εν τέλει οδηγεί στην επιφυλακτικότητα και την 

προσπάθεια περιορισμού των πληροφοριών και της τεχνογνωσίας που οι σύμμαχοι μοι-

ράζονται μεταξύ τους. Έτσι, περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό η απόκτηση γνώσης 

(knowledge acquisition) και συνεπακόλουθα η δημιουργία νέας γνώσης στο πλαίσιο της 

συμμαχίας (Elia et al., 2019). 
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Επιπλέον, στην ίδια μελέτη εξετάζεται η επίδραση που έχουν οι πολιτισμικές διαφο-

ρές μεταξύ μίας θυγατρικής εταιρείας που συνάπτει συμμαχία με κάποιον εταίρο, σε 

σχέση με την επιστροφή της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας πίσω στην μητρική εταιρεία. 

Συμπεραίνεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δηλαδή μία πολυεθνική εταιρεία επι-

διώκει την ανάπτυξη τεχνογνωσίας μέσα από συμμαχία που δημιουργεί μία θυγατρική 

της, δυσχεραίνεται η μεταφορά γνώσης προς τη μητρική εταιρεία όταν υπάρχουν πολιτι-

σμικές διαφορές μεταξύ της θυγατρικής και του εταίρου της. Συνεπώς, θα πρέπει να α-

ποφεύγονται εταίροι που διαφέρουν πολιτισμικά σε σχέση με τη θυγατρική και τη μη-

τρική εταιρεία. Όταν μία θυγατρική εταιρεία συνάπτει συμμαχίες, θα πρέπει να εξε-

τάζεται η πολιτισμική συμβατότητα όχι μόνο της ίδιας, αλλά και της μητρικής με 

τον εν δυνάμει εταίρο. Καθώς η θυγατρική θα πρέπει να συνδυάσει τις γνώσεις που θα 

λάβει από την τοπική συμμαχία με τις δυνατότητες που διαθέτει η μητρική εταιρεία, γί-

νεται αντιληπτό ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ροή επικοινωνίας 

μεταξύ του συγκεκριμένου τριγώνου (μητρική εταιρεία - θυγατρική – συμμαχία θυγατρι-

κής), θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρες δομές επικοινωνίας και συνεργασίας στις οποίες 

διασφαλίζεται ότι η κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση της γνώσης γίνεται ανεμπόδι-

στα και αποτελεσματικά (Elia et al., 2019). 

Στο διεθνές περιβάλλον οι διαφορές στην κουλτούρα είναι αναπόφευκτες. Σε κάποιες 

περιπτώσεις αποτελούν ευκαιρίες για την ανάπτυξη καινοτομίας, σε άλλες όμως αποτε-

λούν σημαντικά εμπόδια επικοινωνίας και συνεργασίας. Τα στελέχη που αναλαμβάνουν 

τη διαχείριση μίας ΔΣΣ θα πρέπει να γνωρίζουν όλες τις πιθανές συνέπειες της πολιτι-

σμικής απόστασης και αναλόγως να ρυθμίζουν τις λειτουργίες και τις διαδικασίες της 

συμμαχίας. 

 

5.4 Δέσμευση: Η αφοσίωση στο κοινό όραμα 

Η δέσμευση αναφέρεται γενικά στην πρόθεση των εταίρων να παραμείνουν στη συμμα-

χία και να επενδύσουν σε αυτή τον απαιτούμενο χρόνο και πόρους για την επιτυχία της 

(Christoffersen, 2013). Ένας παράγοντας που συμβάλει στην ύπαρξη μακροχρόνιας δέ-

σμευσης είναι ο υψηλός βαθμός αμοιβαίας αλληλεξάρτησης, καθώς έτσι η αναγκαιό-

τητα της πρόσβασης στους πόρους του εταίρου μετουσιώνεται σε ισχυρή θέληση να δια-

τηρηθεί η συμμαχία. Ο Christoffersen (2013) αναφέρει ότι υπάρχουν δυο είδη δέσμευ-

σης: 
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✓ Η υπολογιστική δέσμευση (calculative commitment), βάσει της οποίας οι εταίροι 

σταθμίζουν το σχετικό κόστος και τα οφέλη της συμμαχίας. 

✓ Η συναισθηματική δέσμευση (affective commitment), βάσει της οποίας οι εταίροι 

ταυτίζονται με τη συμμαχία και τον εταίρο. 

Όταν υπάρχει υπολογιστική δέσμευση, οι εταίροι «ζυγίζουν» το κόστος και τα οφέλη της 

αποχώρησης. Όταν το κόστος της αποχώρησης είναι πολύ μεγάλο, οι εταίροι είναι πιο 

αποφασισμένοι να κάνουν τη συμμαχία να λειτουργήσει. Όπου υπάρχει συναισθηματική 

δέσμευση, το αρχικό κίνητρο για την προσπάθεια που καταβάλλεται προκειμένου να λει-

τουργήσει η συμμαχία προκύπτει από συναισθήματα συμπάθειας προς τον εταίρο, παρά 

από το καθαρά υπολογιστικό κόστος/όφελος της συνεργασίας (Voss et al., 2006). 

Βασική προϋπόθεση για να μπορέσει να λειτουργήσει μία συμμαχία είναι να θυσιά-

ζονται τα ατομικά συμφέροντα για την επίτευξη των κοινών στόχων της συμμαχίας. Η 

διακύμανση των δεικτών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του επίπεδου της δέ-

σμευσης είναι εκτεταμένη (Christoffersen, 2013). Η πλειοψηφία των ερευνητών που ε-

κτιμούν την υπολογιστική δέσμευση, χρησιμοποιούν δείκτες που αποτελούνται από υπο-

λογισμούς των εταίρων για το μέγεθος της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί, το οποίο 

συνδέεται άμεσα με το ύψος του κόστους αλλαγής (switching cost). Σε περίπτωση που 

το κόστος αλλαγής είναι μεγάλο, επικρατεί η πρόθεση να παραμείνουν στη συμμαχία. 

Όταν εξετάζεται η συναισθηματική δέσμευση, οι δείκτες αντικατοπτρίζουν τη συναισθη-

ματική εμπλοκή των εταίρων και την προσκόλληση τους τόσο στη συμμαχία, όσο και 

στον εταίρο (Voss et al., 2006). 

Ανεξάρτητα από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται, τα αποτελέσματα είναι αρκετά 

συνεπή, καταδεικνύοντας μια θετική σχέση ανάμεσα στη δέσμευση και την απόδοση των 

συμμαχιών (Christoffersen, 2013). 

Επιπλέον, σε λειτουργικό - διαχειριστικό επίπεδο, η δέσμευση των ανθρώπων που 

αναλαμβάνουν τη διαχείριση και ανάπτυξη της συμμαχίας είναι εξίσου σημαντική. Πολύ 

συχνά, οι managers των εταίρων που διαχειρίζονται συμμαχίες παραμένουν υπό το κα-

θεστώς των HRM πολιτικών που ισχύουν στις μητρικές εταιρείες (προαγωγές, κίνητρα, 

παροχές) και ακολουθούν τις πορείες ανάπτυξης και σταδιοδρομίας μέσα στη δική τους 

εταιρεία, έχοντας ελάχιστα κίνητρα να αφιερωθούν εξ ολοκλήρου στο έργο της συμμα-

χίας. Λαμβάνοντας υπόψιν αυτό το στοιχείο, γίνεται ίσως εύκολα κατανοητό γιατί πολλές 

συμμαχίες προσφέρουν απογοητευτική απόδοση. Ωστόσο, μπορούν να αντιμετωπιστούν 
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τέτοιου είδους προβλήματα, εφόσον οι εταιρείες επικεντρωθούν στη στρατηγική, τη δέ-

σμευση και το όραμα της συμμαχίας. Η δημιουργία μίας συμμαχίας με αφοσιωμένους 

εργαζόμενους κι έναν ηγέτη που εμπνέει και δημιουργεί όραμα, αποτελεί ένα από τα πιο 

κρίσιμα σημεία που θα καθορίσουν την επιτυχία της (Bamford et al., 2004).  

Επιπρόσθετα, ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που ενισχύει τη δέσμευση των εταίρων 

πάνω στον σκοπό της συμμαχίας, είναι η ισότητα στην ιδιοκτησία και το management 

της συμμαχίας. Αν η ιδιοκτησία μίας κοινοπραξίας είναι ισομερώς κατανεμημένη (50-50 

σε περίπτωση συμμαχίας μεταξύ δυο εταίρων), είναι πιθανότερο να δοθεί η απαραίτητη 

προσοχή από αμφότερες πλευρές για την επιτυχία της, καθώς και οι δυο εταίροι έχουν 

επενδύσει το ίδιο στη συμμαχία και συνεπώς μοιράζονται εξίσου τον κίνδυνο αποτυχίας. 

Συνήθως, όταν ένας από τους εταίρους έχει δεσπόζουσα ιδιοκτησιακή θέση, έχει την 

τάση να επιβάλει τις απόψεις του και να επιδιώκει τα ατομικά του συμφέροντα, αδιαφο-

ρώντας για τη γνώμη του εταίρου που έχει μικρότερη συμμετοχή. Βέβαια, στην περί-

πτωση αυτή το αποτέλεσμα είναι να χάνουν και οι δυο, εξαιτίας του τερματισμού της 

συμμαχίας λόγω της αδυναμίας σύμπλευσης (Bleeke & Ernst, 1991). Ακόμα όμως κι όταν 

υπάρχει άνιση κατανομή στην ιδιοκτησία της συμμαχίας ή όταν στο πλαίσιο μίας μη με-

τοχικής ΔΣΣ ο ένας εκ των δυο εταίρων έχει μεγαλύτερη επιρροή και δύναμη (λόγω με-

γέθους ή άλλων παραγόντων), έχει μεγάλη σημασία να γίνεται δίκαιη κατανομή των ρό-

λων κάθε συμμάχου, ώστε να γίνεται αντιληπτό ότι η στρατηγική συνεργασία τους α-

ποτελεί μία κατάσταση κερδίζω – κερδίζεις (win-win) και όχι ένα παίγνιο μηδενικού 

αθροίσματος (zero-sum game). 

Σε κάθε περίπτωση, σε μετοχικές ΔΣΣ είναι πολύ πιθανότερο να αναπτυχθεί εξ αρχής 

μία αυτόνομη και ικανή ομάδα διαχείρισης της συμμαχίας, με στόχο να εξυπηρετηθούν 

αποτελεσματικά οι επιδιώξεις των εταίρων λόγω της αμοιβαίας ανάληψης επενδυτικού 

κινδύνου. Η ισότητα στη συμμετοχή της διαχείρισης – management της συμμαχίας 

προάγει την εμπιστοσύνη και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υψηλή δέσμευση 

και ικανοποίηση των στόχων όλων των εταίρων μίας συμμαχίας (Bleeke & Ernst, 

1991).  

 

5.5 Η Διαδικασία της Μάθησης 

Οι ΔΣΣ δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν περαι-

τέρω τις δυνατότητές τους μέσω της απόκτησης νέας τεχνογνωσίας (Culpan, 2008; Pak 
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et al., 2015). Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Serrat (2018, σελ. 644) «οι επιχειρήσεις 

μπορεί να μην διαθέτουν εγκέφαλο, έχουν όμως γνωστικά συστήματα και μνήμη». Η τεχνο-

γνωσία αποτελεί ίσως το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο μίας εταιρείας. Στις ΔΣΣ η 

εκτίμηση της τεχνογνωσίας που διαθέτει ένας πιθανός εταίρος αποτελεί πολύ συχνά η 

αφορμή για τη συνεργασία. Άλλωστε, όπως εξετάστηκε σε προηγούμενη ενότητα, η τε-

χνογνωσία αποτελεί από τα λίγα περιουσιακά στοιχεία μίας εταιρείας που είναι δύσκολο 

να αντιγράψει ο ανταγωνισμός, ακόμα και στην εποχή της παγκοσμιοποιημένης αγοράς 

με τις αμέτρητες δυνατότητες και επιλογές (Meier, 2011). 

Η οργανωσιακή μάθηση λαμβάνει χώρα όταν μια επιχείρηση αποκτά, αφομοιώνει 

και εφαρμόζει νέες πληροφορίες, γνώσεις και δεξιότητες, που βελτιώνουν τη μακροπρό-

θεσμη απόδοσή της και αυξάνουν το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Η επιτυχία των 

στρατηγικών συμμαχιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των εταί-

ρων να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο (Serrat, 2017). Ο Meier (2013) σημειώνει ότι 

ανάλογα με το είδος της συμμαχίας, τα κίνητρα μάθησης των εταίρων χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες: 

1) Οι συμμαχίες στις οποίες οι επιχειρήσεις αποσκοπούν να απορροφήσουν τις υφιστά-

μενες γνώσεις των εταίρων τους. 

2) Οι συμμαχίες στις οποίες ο στόχος είναι να δημιουργηθεί νέα γνώση, μέσα από τη 

συνεργασία των εταίρων. 

3) Οι συμμαχίες όπου στόχος είναι η από κοινού εφαρμογή των γνώσεων κάθε εταίρου. 

Στην περίπτωση αυτή οι γνώσεις κάθε εταίρου λειτουργούν συμπληρωματικά με-

ταξύ τους. 

Για να μπορέσει να λάβει μία εταιρεία τις γνώσεις κάποιας άλλης εταιρείας, θα πρέπει 

καταρχήν να έχει πρόσβαση σε αυτές. Όμως, η πρόσβαση από μόνη της δεν αρκεί, εφό-

σον η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να απορροφήσει και να μετατρέψει τις γνώσεις αυτές 

σε κάτι ωφέλιμο για την ίδια (Serrat, 2017). Έχει, λοιπόν, πολύ μεγάλη σημασία στις ΔΣΣ 

να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε τόσο η πρόσβαση στη γνώση, όσο και 

η μεταφορά – αφομοίωσή της από τους εταίρους να γίνεται αποτελεσματικά, δημιουρ-

γώντας αξία για όλους όσους συμμετέχουν στη συμμαχία (Meier, 2011). 

Η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης που βασίζεται στις γνώσεις που διαμοιράζονται με-

ταξύ τους οι εταίροι με κοινό όραμα, σε αντίθεση με την προσποιητή εμπιστοσύνη βάσει 

υπολογισμών κόστους/οφέλους, έχει θεμελιώδη σημασία. Οι στρατηγικές συμμαχίες ε-

ξελίσσονται, καθώς οι συνεργάτες μαθαίνουν (ή αποτυγχάνουν να μάθουν). Όσο οι 
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ικανότητες αλλάζουν, παράλληλα επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι και μεταβάλλεται η 

δυναμική της μάθησης. Καθότι η εκμετάλλευση (exploitation) της γνώσης των εταίρων 

θεωρείται πολλές φορές σιωπηρά ή ρητά καταχρηστική, οι επιχειρήσεις δεν επιδιώκουν 

να την αποκτήσουν πάντα με ιδιαίτερα ενεργό τρόπο. Γενικά, η μάθηση μέσα σε μία 

συμμαχία αποτελεί μία δύσκολη, συχνά παρεξηγημένη, διαδικασία που ενέχει τόσο κιν-

δύνους ρήξης της σχέσης των εταίρων, όσο και πολύ σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. 

Δυστυχώς, πολύ συχνά παραβλέπεται ο δυναμικός και διαδραστικός χαρακτήρας της μά-

θησης και δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των 

γνώσεων που ενσωματώνει κάθε εταίρος (Meier, 2011; Serrat, 2017). 

Ο Doz (1996) έχει διερευνήσει πέντε τομείς μέσω των οποίων οι εταίροι δύναται να 

αντλούν γνώσεις και να μαθαίνουν κατά την εξέλιξη μίας συμμαχίας: 

(1) το περιβάλλον (environment) 

(2) τις δράσεις (tasks) 

(3) τις διαδικασίες (process) 

(4) τις δεξιότητες (skills) 

(5) τους στόχους (goals) 

Το περιβάλλον αφορά το εξωτερικό (π.χ. κλάδος, αγορές, ανταγωνισμός, κυβέρνηση, 

κοινωνία, πολιτισμός κλπ.) και το εσωτερικό περιβάλλον (π.χ. το στρατηγικό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε εταίρος). Οι δράσεις (tasks) είναι οι ενέργειες - 

εργασίες που μοιράζονται οι εταίροι και πρέπει να εκτελούνται με επιτυχία από κοινού. 

Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν τις αποφάσεις και τις σχετικές επιχειρηματικές λειτουρ-

γίες που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων. Οι δεξιότητες είναι οι 

άρρητες γνώσεις ενσωματωμένες στο τρόπο λειτουργίας του κάθε εταίρου, που αφορούν 

τη συμμαχία και πρέπει να μεταφερθούν μεταξύ των εταίρων. Οι στόχοι είναι τα κίνητρα 

και οι επιδιώξεις που έχουν οι εταίροι στο πλαίσιο της συμμαχίας. Οι επιτυχημένες στρα-

τηγικές συμμαχίες εξελίσσονται συνεχώς και αναπτύσσουν κύκλους μάθησης, επαναξιο-

λόγησης και επαναπροσδιορισμού. Βασικό ρόλο σε κάθε φάση της συμμαχίας έχουν τα 

συστήματα, οι μηχανισμοί, οι λειτουργίες και οι συμπεριφορές που οικοδομούν και βελ-

τιώνουν τη διαδικασία μάθησης, συνειδητά και ακατάπαυστα, σχεδιάζοντας και ανα-

πτύσσοντας τα μέσα ώστε η μάθηση να μετατραπεί σε μια εξελισσόμενη λειτουργία με 

αμοιβαίο όφελος. Επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες μάθησης λαμβάνουν χώρα σε πολλα-

πλά επίπεδα, δηλαδή σε ατομικό, ομαδικό και εταιρικό επίπεδο (Doz, 1996). 
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Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, ενώ η ρητή γνώση (explicit 

knowledge) είναι σχετικά εύκολα μεταβιβάσιμη, η άρρητη γνώση (tacit knowledge) είναι 

η εξατομικευμένη γνώση που οι άνθρωποι ή οι οργανισμοί δεν έχουν κωδικοποιήσει με 

κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Είναι πιο δύσκολο να τυποποιηθεί, ωστόσο μπορεί να με-

ταφερθεί μέσω συζητήσεων, αφήγησης και προσωπικών αλληλεπιδράσεων (Nonaka, 

2007). Υπάρχουν δύο διαστάσεις άρρητης γνώσης (Serrat, 2017): 

1) η τεχνική διάσταση (technical dimension), η οποία περιλαμβάνει το είδος των άτυ-

πων προσωπικών δεξιοτήτων ή τεχνών που συχνά αναφέρονται ως τεχνογνωσία 

(know-how). 

2) η γνωστική διάσταση (cognitive dimension), η οποία αποτελείται από πεποιθήσεις, 

ιδανικά, αξίες, σχήματα και νοητικά μοντέλα που είναι ριζωμένα στις αντιλήψεις 

των ατόμων και συχνά θεωρούνται δεδομένα. 

Η άρρητη γνώση ενός εταίρου, ακριβώς επειδή είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιγραφεί 

και να αναπαραχθεί, αποτελεί πολλές φορές το κύριο κίνητρο για τη σύναψη συμμαχιών 

(Meier, 2011; Nonaka & Takeuchi, 1995). Οι Inkpen και Dinur (1998) έχoυν εντοπίσει 

τρεις (3) διαστάσεις που οδηγούν στη μεγιστοποίηση της αμοιβαίας μάθησης και επι-

δρούν θετικά πάνω στη μαθησιακή αποτελεσματικότητα στις στρατηγικές συμμαχίες: 

1) Η πρώτη αφορά τον αριθμό - την ένταση των συνδέσεων (connections) μέσω των 

οποίων μεταφέρεται η γνώση μεταξύ των εταίρων, είτε μέσα από επίσημους, είτε 

μέσα από ανεπίσημους δίαυλους επικοινωνίας, τόσο μεταξύ ατόμων, όσο και μεταξύ 

ομάδων. 

2) Η δεύτερη αφορά τη σχετικότητα που παρουσιάζουν μεταξύ τους οι γνώσεις των 

εταίρων (όταν είναι τελείως ξένα μεταξύ τους τα γνωστικά αντικείμενα των εταίρων, 

παρουσιάζονται δυσκολίες στη μάθηση), καθώς και η γνώση - εμπειρία τους πάνω 

στη διαχείριση συμμαχιών. 

3) Τέλος, η τρίτη αφορά την πολιτισμική ευθυγράμμιση των εταίρων σε επίπεδο πεποι-

θήσεων και κουλτούρας, που αποτελεί σημαντικό καταλύτη για την ομαλή ροή των 

γνώσεων μέσα στη συμμαχία. 

Στη μελέτη τους οι Pak et al. (2015) αναφέρουν ότι στις διεθνείς κοινοπραξίες (IJVs) 

υπάρχουν τέσσερα (4) μαθησιακά στάδια: 

1) Η αρχική μεταφορά των γνώσεων κάθε εταίρου στην κοινοπραξία (knowledge mi-

gration – transfer). 
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2) Η προσαρμογή - ενσωμάτωση των γνώσεων των μητρικών εταιρειών στις δομές τις 

κοινοπραξίας (knowledge adaptation). 

3) Η δημιουργία νέας γνώσης μέσα από τις ζυμώσεις που λαμβάνουν χώρα στο εσωτε-

ρικό περιβάλλον της κοινοπραξίας (knowledge creation). 

4) Η μεταφορά της νέας γνώσης που παράχθηκε πίσω στις μητρικές εταιρείες (reverse 

knowledge migration – transfer). 

 

Εικόνα 13: A multi-stage model of knowledge management in the IJV context 

Πηγή: Pak et al. (2015)  

Τα τέσσερα (4) αυτά στάδια είναι αλληλένδετα, και η απόδοση των εταίρων σε κάθε 

στάδιο διαμορφώνει εν τέλει την αξία της γνώσης που παράγεται μέσα από τη συμμαχία. 

Επισημαίνεται δε, ότι ιδιαίτερα το στάδιο της υιοθέτησης - ενσωμάτωσης της γνώσης 

(knowledge adaptation) είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο, καθώς αποτελεί μία σύνθετη δια-

δικασία στην οποία πρέπει να αποκωδικοποιηθούν αποτελεσματικά οι γνώσεις των εταί-

ρων και να προσαρμοστούν στο πλαίσιο (context) της συμμαχίας. Ιδιαίτερα στις διεθνείς 

συμμαχίες, όπου πολύ συχνά υπάρχουν μεγάλες πολιτισμικές διαφορές, κρίνεται σκόπιμη 

η ανάθεση της διαχείρισης της γνώσης (knowledge management) σε έναν «Knowledge 

Integration Manager», ο οποίος θα διασφαλίζει την ομαλή ροή των γνώσεων σε κάθε 

στάδιο και θα δημιουργεί το έδαφος για την ανοιχτή και αποτελεσματική επικοινωνία 

μεταξύ των συμμάχων. 
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Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι η μάθηση μέσα στις συμμαχίες αποτελεί ση-

μαντικότατο παράγοντα επιτυχίας ιδιαίτερα όταν υπάρχει αμοιβαιότητα σε σχέση με 

την αξία των γνώσεων που αποκτώνται εκατέρωθεν από τους εταίρους. Για τον λόγο 

αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το πρόβλημα της ασυμμετρίας σε επί-

πεδο γνώσεων που μπορεί να υφίσταται μεταξύ των εταίρων. Οι ασυμμετρίες αυτές υ-

πάρχουν συνήθως σε σχέση με την ποσότητα και την ποιότητα των πληροφοριών που 

διαμοιράζονται, την αξία των γνώσεων κάθε εταίρου και την ικανότητα μάθησης - απορ-

ρόφησης των γνώσεων από κάθε πλευρά (Serrat, 2017). Συνεπώς, η σωστή επιλογή του 

εταίρου και η προνοητικότητα, ώστε να αμβλύνονται τυχόν μαθησιακές ασυμμετρίες, 

αξίζουν μεγάλης προσοχής από τα στελέχη που αναλαμβάνουν τη διαχείριση διεθνών 

στρατηγικών συμμαχιών. 

 

5.6 Συνέργειες: Βλέποντας με στρατηγικό βάθος 

Μεγάλο μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας πάνω στις στρατηγικές συμμαχίες ασχολείται 

διεξοδικά με το θέμα των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των εταίρων και πως αυτές 

μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ή να αποφευχθούν μέσω της επιλογής του 

καταλληλότερου συμμάχου. Ένα θέμα όμως το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, είναι το 

κατά πόσο μπορούν να δημιουργηθούν συνέργειες μέσα από τον συνδυασμό των πόρων 

δυο ή περισσότερων εταίρων. 

Όταν οι πόροι δυο ή περισσότερων εταίρων χαρακτηρίζονται από συνδυαστική συ-

μπληρωματικότητα (complementarity), τότε σημαίνει ότι οι εταίροι διαθέτουν μονα-

δικούς πόρους, οι οποίοι δεν αλληλεπικαλύπτονται και οι οποίοι μέσα από τον συνδυα-

σμό τους «ξεκλειδώνουν» υψηλή προστιθέμενη αξία χάρη στην εγγενή μεταξύ τους συ-

νέργεια. Ως συνέργεια ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία η επίδοση και η αξία 

συμπληρωματικών πόρων είναι μεγαλύτερη εφόσον αυτοί συνδυαστούν, από όσο θα 

ήταν αν οι πόροι αξιοποιούνταν μεμονωμένα. Η συνδυαστική συμπληρωματικότητα 

(complementarity) των πόρων έχει καθοριστική επίδραση στην επιτυχία μίας συμμαχίας, 

καθώς μέσα από τον επιτυχή συνδυασμό των πόρων τους, οι εταίροι αντλούν πολύ μεγα-

λύτερα οφέλη και ουσιαστικά «αναβαθμίζουν» την προστιθέμενη αξία που προκύπτει 

από την αξιοποίηση των πόρων που ήδη διαθέτουν. Επιπρόσθετα, πολύ σημαντικό είναι 

το γεγονός ότι οι συνέργειες που προκύπτουν μέσα από τον συνδυασμό των πόρων στο 

πλαίσιο μίας συμμαχίας είναι δύσκολα αντιγράψιμες, δημιουργώντας σημαντικά συγκρι-

τικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών. 
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Επιπλέον, εκτός από τη συνδυαστική συμπληρωματικότητα (complementarity), μία 

ακόμη σημαντική διάσταση αποτελεί η αθροιστική συμπληρωματικότητα 

(supplementarity), η οποία επιδιώκεται συνήθως σε συμμαχίες όπου ο στόχος είναι οι 

οικονομίες κλίμακας και φάσματος, τουτέστιν η μεγιστοποίηση της απόδοσης των παρα-

γωγικών λειτουργιών. Στην περίπτωση αυτή, οι σύμμαχοι προσβλέπουν στο να συγκε-

ντρώσουν τους πόρους τους και να τους αξιοποιήσουν από κοινού, έχοντας υπολογίσει 

τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνάθροιση των πόρων (resource pooling) τους 

(Cobeña et al., 2017). 

Μία πολυεθνική επιχείρηση με παρουσία σε πολλαπλές χώρες και συμμετοχή σε πο-

λυάριθμες συμμαχίες σε διάφορα επίπεδα της αλυσίδας αξίας της, θα πρέπει να διαχειρί-

ζεται το χαρτοφυλάκιο των συμμαχιών της (alliance portfolio) με τρόπο τέτοιο ώστε να 

συνδυάζονται οι πόροι και να πραγματοποιούνται συνέργειες μεταξύ των πολλαπλών 

συμμαχιών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Έτσι, καθίσταται ουσιαστικά αδύνατη η 

αντιγραφή από ανταγωνιστές και μεγιστοποιείται η αξία που μπορεί να αντλήσει από το 

σύνολο των ΔΣΣ που διαθέτει (Faems et al., 2010). Επίσης, ανάλογα με τους στρατηγι-

κούς στόχους και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται μία πολυεθνική επιχείρηση, 

θα πρέπει να αποφασίσει αν θα επικεντρωθεί στη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου συμ-

μαχιών με ετερογενείς εταίρους των οποίων οι πόροι χαρακτηρίζονται από συνδυαστική 

συμπληρωματικότητα (συμμαχίες διασύνδεσης – link alliances) ή την διαχείριση συμ-

μαχιών με ομοιογενείς εταίρους όπου καθοριστική σημασία έχει η αθροιστική συμπλη-

ρωματικότητα των πόρων (συμμαχίας κλίμακας – scale alliances). Στο πλαίσιο αυτό, 

συνιστάται να μην ακολουθείται ένα διττό μοντέλο (με συμμαχίες διασύνδεσης και κλί-

μακας ταυτόχρονα) μέσα στο ίδιο χαρτοφυλάκιο - δίκτυο συμμαχιών, καθώς σύμφωνα 

με τους ερευνητές η μέγιστη απόδοση και αποτελεσματικότητα δημιουργείται όταν ε-

φαρμόζεται μία από τις δυο αυτές στρατηγικές κατευθύνσεις μέσα σε ένα δίκτυο συμμα-

χιών (Cobeña et al., 2017). 

Ως γενική κατεύθυνση, οι πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει να συνάπτουν συμμαχίες 

με ετερογενείς εταίρους για να την απόκτηση υψηλότερων επιδόσεων και την ανάπτυξη 

καινοτομιών. Αντίθετα, θα πρέπει να αναζητούν ομοιογενείς εταίρους με παρόμοιους πό-

ρους για τη βελτίωση της υφιστάμενης απόδοσης και τη μείωση κόστους. Το γεγονός 

αυτό καθιστά σαφές ότι οι υπεύθυνοι συμμαχιών θα πρέπει να διαχειρίζονται με στρατη-

γικό βάθος τα χαρτοφυλάκια συμμαχιών (alliance portfolios), ανάλογα με τον 
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προσανατολισμό της εταιρείας τους. Επιπλέον, ειδικά σε περιπτώσεις πολλαπλών διε-

θνών στρατηγικών συμμαχιών υψηλής ετερογένειας, λόγω του σημαντικού κόστους συ-

ντονισμού κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει ένα τμήμα διαχείρισης χαρτοφυλακίου συμμα-

χιών, μέσω του οποίου η εταιρεία να μπορεί (α) να λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις, (β) 

να ελέγχει και (γ) να συντονίζει τις ετερογενείς συμμαχίες της αποτελεσματικά με στόχο 

την ανάπτυξη συνεργειών σε επίπεδο Έρευνας και Ανάπτυξης (Bos et al., 2017; Faems 

et al., 2010). 

 

 

5.7 Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκαν διεξοδικά οι βασικές διαστάσεις που καθορίζουν την 

επιτυχία των ΔΣΣ. Καταρχάς εξετάστηκε η διάσταση του συν-ανταγωνισμού 

(coopetition) που αποτελεί ένα ιδιαίτερο φαινόμενο το οποίο αν και πολλές φορές δεν 

είναι ορατό, υφίσταται στις περισσότερες συμμαχίες. Οι σχέσεις μεταξύ εταιρειών πολύ 

συχνά διακατέχονται τόσο από δυνάμεις που ωθούν προς τη συνεργασία, όσο και από 

δυνάμεις που ωθούν προς τον ανταγωνισμό, ανάλογα με το σημείο της εφοδιαστικής α-

λυσίδας, τα τμήματα της αγοράς και τη γεωγραφική περιοχή. Έχει μεγάλη σημασία να 

εντοπίζεται η ισορροπία μεταξύ συνεργασίας και ανταγωνισμού, επιτρέποντας την απρό-

σκοπτη συνεργασία των εταίρων, ενώ παράλληλα ανταγωνίζονται. 

Η εμπιστοσύνη αποτέλεσε μία ακόμη κρισιμότατη διάσταση που αναλύθηκε στο πα-

ρόν κεφάλαιο, άλλωστε ομολογουμένως αποτελεί το «λιπαντικό» των σχέσεων μεταξύ 

των εταίρων, που μειώνει τις τριβές και επιτρέπει τη μεγιστοποίηση της αξίας της συμ-

μαχίας. Εξίσου σημαντική διάσταση αποτελεί και η κουλτούρα, που ιδιαίτερα στο διεθνές 

περιβάλλον, όπου συναντώνται συχνά σημαντικές πολιτισμικές διαφορές, θα πρέπει να 

εξετάζεται με μεγάλη προσοχή ώστε να αποτρέπονται συγκρούσεις και πρόωροι τερμα-

τισμοί. Επιπλέον, η δέσμευση αποτελεί ίσως τη βάση για να μπορέσει να διασφαλιστεί η 

μακροβιότητα και η επιτυχία της στρατηγικής συνεργασίας, διότι καθορίζει την απαραί-

τητη αφοσίωση στο όραμα της συμμαχίας. 

Στην εποχή της πληροφορίας και δη της ψηφιακής πληροφορίας, η διαδικασία της 

οργανωσιακής μάθησης και της διαχείρισης της γνώσης έχει πρωτεύοντα ρόλο για κάθε 

επιχείρηση. Ιδιαίτερα όταν οι εταίροι κατέχουν πολύτιμες γνώσεις, οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες ώστε να μπορούν μεταφέρουν και να 

αφομοιώνουν γνώσεις στο πλαίσιο των συμμαχιών τους. 
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Τέλος, η ουσία των συμμαχιών βρίσκεται στην έννοια του γεγονότος ότι το σύνολο 

είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών. Οι συνέργειες που μπορούν να «ξεκλει-

δώσουν» οι επιτυχημένες συμμαχίες στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι σε 

θέση να εκτοξεύσουν την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών που συνάπτουν ΔΣΣ και συ-

νεπώς, θα πρέπει να εντοπίζονται εγκαίρως από τα αρμόδια στελέχη. 
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Κεφάλαιο 6ο: Συνάπτοντας Επιτυχημένες Στρατηγικές Συμμαχίες 

 

6.1 Τα στάδια μίας συμμαχίας 

Κάθε συμμαχία αποτελεί από τη φύση της μία δυναμική κατάσταση, που συνεχώς εξε-

λίσσεται και διακρίνεται από διάφορα στάδια κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της. Οι 

δυνάμεις που επιδρούν πάνω σε μία συμμαχία και τη διαμορφώνουν, μπορεί να πηγάζουν 

είτε από το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο δρουν οι εταίροι, είτε από το εσωτερικό 

περιβάλλον των εταίρων και της συμμαχίας. Μέσα σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, οι 

συμμαχίες δέχονται δυνάμεις οι οποίες ωθούν προς τη σύγκλιση (convergence) των ε-

ταίρων, εμβαθύνοντας και ενδυναμώνοντας τη μεταξύ τους σχέση. Άλλες φορές όμως, 

επιδρούν δυνάμεις οι οποίες υπονομεύουν τη συμμαχία και οδηγούν προς την απόκλιση 

(divergence) των στόχων και επιδιώξεων των εταίρων, απειλώντας την αρμονική συνερ-

γασία και διαμορφώνοντας έμμεσα ή άμεσα τις συνθήκες για τον τερματισμό της συμμα-

χίας. Οι επιδράσεις αυτές γίνονται ακόμη εντονότερες στην περίπτωση των διεθνών κοι-

νοπραξιών (international joint ventures), όπου το πλαίσιο δράσης είναι ακόμη πιο ευμε-

τάβλητο (volatile), αποτελώντας καθημερινά μία πρόκληση για τα στελέχη που τις δια-

χειρίζονται (Büchel, 2002). 

Πολλοί ερευνητές έχουν επισημάνει το γεγονός ότι κάθε συμμαχία έχει έναν κύκλο 

ζωής (life cycle) με διακριτά στάδια κατά τη διάρκεια των οποίων θα πρέπει, ανάλογα με 

τις συνθήκες που επικρατούν ενδογενώς και εξωγενώς, να λαμβάνονται οι κατάλληλες 

αποφάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι ερευνητές διακρίνουν δυο κυρίαρχες φάσεις, εκ 

των οποίων κάθε μία αποτελείται από διάφορα στάδια. Η πρώτη φάση, αφορά τις ενέρ-

γειες και αποφάσεις που λαμβάνονται πριν την ενεργοποίηση της συμμαχίας, όπως εί-

ναι η απόφαση για τη δημιουργία συμμαχίας, η εύρεση συμμάχου και η διαπραγμάτευση 

για την τελική σύναψη της συμφωνίας. Η δεύτερη φάση, αφορά τη διαχείριση της συμ-

μαχίας και περιλαμβάνει αποφάσεις που στόχο έχουν τη διασφάλιση της ομαλής και α-

ποτελεσματικής λειτουργίας της, όπως η οργανωτική δομή, ο τρόπος διαχείρισης, ο έλεγ-

χος και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Επίσης, στη δεύτερη φάση ανήκουν και οι 

αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν για τον ομαλό τερματισμό της συμμαχίας, με το 

μικρότερο δυνατό κόστος για τους εταίρους (Büchel, 2002; Culpan, 2002; Echavarria, 

2015; Serrat, 2017; Steinhilber, 2008). Στο πλαίσιο αυτό, ο Steinhilber (2008, σελ. 19) 

διακρίνει έξι (6) στάδια σε κάθε συμμαχία: 
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1) Αξιολόγηση (Evaluating) της στρατηγικής επιλογής για τη δημιουργία συμμαχίας 

και εντοπισμός εν δυνάμει εταίρων. 

2) Διαμόρφωση (Forming) των προδιαγραφών της συμμαχίας. 

3) Σύσφιξη συνεργασίας (Incubating) και δημιουργία πλάνου δράσης. 

4) Διαχείριση (Operating) της συμμαχίας. 

5) Εξέλιξη (Transitioning) της συμμαχίας. 

6) Τερματισμός (Retiring) της συμμαχίας.  

 

 

Εικόνα 9: Alliance Life Cycle 

Πηγή: Steinhilber (2008) 

 

Ο Echavarria (2015) δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρώτη φάση, δηλαδή πριν την ενερ-

γοποίηση της συμμαχίας, και αναλύει στο μοντέλο του «5-Territories of Alliance Devel-

opment» τα πέντε (5) παρακάτω στάδια: 
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1) Ευθυγράμμιση και προετοιμασία (Align and Prepare) 

Στο στάδιο αυτό τα στελέχη της επιχείρησης καθορίζουν τους στρατηγικούς στόχους 

που θα πρέπει να επιτύχει η συμμαχία και προετοιμάζουν το εσωτερικό περιβάλλον, 

ώστε η επιχείρηση να είναι έτοιμη να «υποδεχτεί» τη συμμαχία που πρόκειται να δη-

μιουργηθεί. Θα πρέπει να σχηματιστεί εσωτερικά η ομάδα που θα αναλάβει τη διαχεί-

ριση της συμμαχίας και θα πρέπει να οριστούν τα ορθά κριτήρια για την εύρεση και 

την επιλογή του κατάλληλου εταίρου. 

2) Πρόσκληση και δέσμευση (Invite and Commit) 

Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η προσέγγιση και αξιολόγηση των υποψήφιων συμμάχων, 

με στόχο την εύρεση του καλύτερο δυνατού εταίρου και την επίτευξη μίας αρχικής 

συμφωνίας και δέσμευσης. 

3) Δημιουργία και επικύρωση-παγίωση (Create and Consolidate) 

Ίσως το πιο κομβικό στάδιο. Έχοντας πλέον καταλήξει στον καταλληλότερο εταίρο, 

θα πρέπει μέσα από ομάδες εργασίας όπου μετέχουν αμφότερες πλευρές, να παρθούν 

αποφάσεις σχετικές με τον τρόπο λειτουργίας της συμμαχίας, τη διαχείριση των στρα-

τηγικών πόρων που διαθέτει ο καθένας, την οργανωτική δομή και τις αρμοδιότητες 

που θα αναλάβει κάθε πλευρά. Στο στάδιο αυτό οι εταίροι θα πρέπει να είναι έτοιμοι 

να αλλάξουν εσωτερικά, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη μα-

κροχρόνια συνεργασία που πρόκειται να επακολουθήσει. 

4) Διαπραγμάτευση και ενεργοποίηση της συμμαχίας (Negotiate and Launch) 

Έχοντας ολοκληρώσει την προετοιμασία και καθορίσει λεπτομερώς κάθε πτυχή της 

συμμαχίας, οι εταίροι προχωρούν στην επίσημη σύναψη της συμφωνίας. Στο στάδιο 

αυτό ολοκληρώνονται οι τελικές διαπραγματεύσεις όπου καθορίζονται οι ρήτρες και 

οι όροι της συμμαχίας.  

5) Διατήρηση και εμβάθυνση της συμμαχίας (Sustain and Deepen) 

Το τελευταίο στάδιο αφορά τη διαχείριση και αξιολόγηση της πορείας της συμμαχίας. 

Θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ 

των εταίρων, τη διασφάλιση της επικοινωνίας και της ομαλής συνεργασίας. 
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Εικόνα 10: 5-Territories of Alliance Development 

Πηγή: Echavarria (2015) 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της ανάλυσής του, ο Echavarria προτείνει την ύ-

παρξη ενός «Partnership Coach», ενός εξειδικευμένου δηλαδή στελέχους σε θέματα που 

άπτονται των συμμαχιών, που φροντίζει για την ομαλή πορεία της συμμαχίας σε κάθε 

στάδιο και διασφαλίζει την αγαστή συνεργασία μεταξύ των εταίρων. 

Οι στρατηγικές συμμαχίες, παρόλο που έχουν πάντα στόχο τη δημιουργία μιας κα-

τάστασης κερδίζω - κερδίζεις (win - win) για τους εταίρους, συχνά αντιμετωπίζουν δυ-

σκολίες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στη λήξη της συνεργασίας. Τα πιο συνηθισμένα 

προβλήματα που οδηγούν στον τερματισμό των συμμαχιών είναι η κακή επικοινωνία, οι 

ασυμβίβαστοι στόχοι, ο αυξημένος κίνδυνος, η χαμηλή απόδοση, η δυσκαμψία, ζητή-

ματα ιδιοκτησίας, η έλλειψη εμπιστοσύνης και οι συνεπακόλουθες συγκρούσεις. Χρειά-

ζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τον σχηματισμό στρατηγικών συμμαχιών, ειδικά σε σχέση 

με τα ζητήματα που αφορούν την επιλογή του εταίρου, την επιλογή της οργανωτικής 

δομής και τη δυναμική εξέλιξη της συμμαχίας. Κατά τον Serrat (2017, σελ. 642) τα συ-

νηθέστερα στάδια κατά τη διαμόρφωση μίας στρατηγικής συμμαχίας είναι: 

1. Ο εντοπισμός των ευκαιριών για την ανάπτυξη συμμαχιών στο πλαίσιο του οράμα-

τος, της αποστολής και της στρατηγικής της επιχείρησης. 

2. Ο προσδιορισμός των στόχων και του εύρους μίας πιθανής συμμαχίας, ως προς τους 

πόρους και τις δυνατότητες που θέλει να αποκτήσει η επιχείρηση. Καθορισμός της ση-

μασίας που έχουν για την επιχείρηση οι ζητούμενοι πόροι και οι ζητούμενες δυνατότη-

τες. 

3. Ο προσδιορισμός του τι θα προσφέρει ο εταίρος στη συμμαχία και καθορισμός των 

σημείων αλληλεξάρτησης. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να καθοριστεί τι θα πρέπει να 

γίνει in-house, τι δεν μπορεί να γίνει εσωτερικά, και τι θα μπορούσε να γίνει εξωτερικά. 
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4. Ο εντοπισμός και αξιολόγηση του υποψήφιου εταίρου με βάση το επίπεδο συνέργειας 

που μπορεί να επιτευχθεί και τις δυνατότητες συνεργασίας. 

5. Ο προσδιορισμός και η αναγνώριση των αμοιβαίων ευκαιριών, συμπεριλαμβανομέ-

νων της διαφάνειας και της δυνατότητας ανταλλαγής των πληροφοριών που ζητούνται 

στο πλαίσιο της συμμαχίας. 

6. Η διερεύνηση των δυνατοτήτων διαπραγμάτευσης. 

7. Η κατανόηση των απαιτήσεων, ώστε να καθοριστούν οι εργασίες που θα πρέπει να 

γίνονται από κοινού και διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη ενός κατάλληλου 

εργασιακού περιβάλλοντος μεταξύ των εταίρων. Καλό θα είναι να γίνεται σε αυτό το 

στάδιο και μία έρευνα για την γνώμη των μετόχων (shareholders) και των σημαντικών 

ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders), σε σχέση με την επικείμενη έναρξη της συμμα-

χίας. 

8. Τελική διαπραγμάτευση και σύναψη της συμφωνίας, με στόχο τη μακροχρόνια συ-

νεργασία. Ορισμός των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας της 

συμμαχίας, ώστε να υπάρχει επαρκής διαφάνεια γύρω από τα αποτελέσματα και την 

απόδοσή της.  

9. Καθορισμός του συστήματος διακυβέρνησης που θα εποπτεύει και θα διαχειρίζεται 

τη συμμαχία, με βασικά κριτήρια την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την αμοιβαιότητα και 

τον περιορισμό οπορτουνιστικών συμπεριφορών. 

10. Ολοκλήρωση (integration) των κοινών λειτουργιών και καθορισμός των κρίσιμων 

σημείων επαφής (touch points) μεταξύ των εταίρων. 

11. Επίσημη έναρξη της λειτουργίας της συμμαχίας και διασφάλιση της δέσμευσης ό-

λων των εμπλεκόμενων για την επιτυχία της. 

12. Διαχείριση της παραγόμενης αξίας που προκύπτει μέσα από τη συμμαχία και αξιο-

λόγηση της αλληλεπίδρασης που έχει η συμμαχία με το περιβάλλον στο οποίο δραστη-

ριοποιείται. 

Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάλυση του Culpan (2002), ο οποίος επικε-

ντρώνει την ανάλυση του στις διεθνείς κοινοπραξίες (IJVs – International Joint Ven-

tures), διακρίνοντας συνολικά τέσσερα (4) στάδια: 

1) Το αρχικό στάδιο της απόφασης για την επιλογή ή όχι διεθνούς κοινοπραξίας 

(initial stage): Στο στάδιο αυτό η επιχείρηση εξετάζει αν η δημιουργία μίας 
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κοινοπραξίας αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση για τους στρατηγικούς στόχους 

της και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στην αγορά. Εφόσον 

οι αγοραίες συναλλαγές (market transactions) δεν είναι αρκετά αποδοτικές, δηλαδή 

οι «αγορές αποτυγχάνουν» (markets fail), η επιλογή στρατηγικής συμμαχίας είναι 

πολύ πιθανή λύση, εφόσον εντοπιστεί ένας κατάλληλος συνεργάτης. 

2) Η δημιουργία της συμμαχίας (formation stage): Αφού παρθεί η απόφαση για τη 

δημιουργία συμμαχίας, αρχίζουν οι διαδικασίες για την εύρεση του ιδανικού εταί-

ρου. Ορίζονται προσεκτικά τα κριτήρια επιλογής, καθώς και το ιδιοκτησιακό καθε-

στώς (ownership) και η μορφή διακυβέρνησης (management), βάσει των οποίων θα 

λειτουργήσει η συμμαχία. Ανάλογα με τους στόχους της συμμαχίας, θα πρέπει να 

δοθεί μεγάλη προσοχή στην εύρεση του ιδανικού «μείγματος συνεργασίας». Οι α-

ποφάσεις που θα ληφθούν στο στάδιο αυτό, θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυ-

χία ή αποτυχία της συμμαχίας. 

3) Η διαχείριση της συμμαχίας (operation stage): H διεθνής κοινοπραξία έχει πλέον 

δημιουργηθεί και οι σύμμαχοι καλούνται να ορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα α-

ξιολογούν την απόδοση της συμμαχίας (performance assessment), καθώς και τους 

μηχανισμούς ελέγχου (control) που θα εφαρμόζονται. Τόσο ο τρόπος αξιολόγησης, 

όσο και ο έλεγχος, διαφέρουν από συμμαχία σε συμμαχία, ανάλογα με τις επιδιώξεις 

των εταίρων. 

4) H αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συμμαχίας (outcome stage): Το τελευταίο 

στάδιο είναι αυτό του απολογισμού της συμμαχίας, κατά το οποίο εξετάζεται μετά 

από ένα εύλογο χρονικό διάστημα εάν η κοινοπραξία έχει επιτύχει τους στόχους της 

και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Στο στάδιο αυτό αποφασίζεται εάν θα συνεχι-

στεί η συμμαχία ή αν θα πρέπει να τερματιστεί. Σε περίπτωση συνέχισης της συμμα-

χίας, λαμβάνονται αποφάσεις σε σχέση με τον επαναπροσδιορισμό των στόχων, κα-

θώς και σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισής της. Σε περίπτωση τερματισμού, λαμβά-

νονται αποφάσεις σε σχέση με την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων της κοι-

νοπραξίας ή εξετάζεται η απορρόφησή της από κάποιον από τους εταίρους. 
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Εικόνα 11: Joint venture decision model 

Πηγή: Culpan (2002) 

Τέλος, η Büchel (2002) εξετάζει τα στάδια μίας κοινοπραξίας εν εξελίξει υπό ένα πιο 

δυναμικό πρίσμα και διακρίνει τρεις φάσεις μέσα στις οποίες παρουσιάζονται διαφορε-

τικές δυνάμεις επίδρασης (driving forces) τις οποίες πρέπει να διαχειρίζονται αποτελε-

σματικά τα αρμόδια στελέχη, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα της συμμαχίας. Οι 

τρεις αυτές διακριτές φάσεις βρίσκονται σε μία κατάσταση δυναμικής αλληλεπίδρασης 

και εν μέρει αλληλεπικαλύπτονται. Επίσης, οι φάσεις δεν διαδέχονται γραμμικά η μία 

την άλλη, αντίθετα κατά την εξέλιξη της συμμαχίας οι εταίροι διέρχονται πολλαπλές φο-

ρές από κάθε φάση, διότι όσο μεταβάλλονται οι εσωτερικοί και οι εξωγενείς παράγοντες 

που επιδρούν πάνω στη συμμαχία, μεταβάλλονται οι όροι και οι στόχοι της συνεργασίας. 

Συγκεκριμένα, ορίζει τις τρεις (3) παρακάτω φάσεις: 
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1) Διαμόρφωση (Formation) 

Στη φάση αυτή ορίζονται οι προθέσεις των εταίρων, και συμφωνούνται - κατοχυρώ-

νονται οι κοινές επιδιώξεις τους. Στο πλαίσιο της «Διαμόρφωσης» γίνονται όλες οι 

απαραίτητες διαπραγματεύσεις και συζητήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η σύμπνοια 

(common ground) των εταίρων και να μην υφίστανται κρυφά σχέδια (hidden agendas). 

Είναι σημαντικό να ορίζεται από κοινού ένα επιχειρηματικό σχέδιο δράσης (business 

plan), το οποίο θα αποτελεί τη βάση αναφοράς των εταίρων. 

 

2) Προσαρμογή (Adjustment) 

Στη φάση της «Προσαρμογής» θα πρέπει ανάλογα με τις αλλαγές που πραγματοποι-

ούνται στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον (τόσο μέσα στη συμμαχία όσο και 

στις μητρικές εταιρείες), να εξετάζεται ο βαθμός απόκλισης των εταίρων σε σχέση με 

τον τρόπο ερμηνείας διάφορων θεμάτων που αφορούν τη συμμαχία (διαδικασίες, α-

ποτελέσματα, τρόποι διαχείρισης). Ακόμη, θα πρέπει να καθορίζονται οι προβλεπό-

μενες - προσδοκώμενες συμπεριφορές και διαδικασίες από την πλευρά των ομάδων 

που διαχειρίζονται τη συμμαχία. 

 

3) Αξιολόγηση (Evaluation) 

Η φάση της «Αξιολόγησης» βρίσκεται σε αμφίδρομη σχέση με τη φάση της «Προ-

σαρμογής». Εδώ εξετάζεται ή επανεξετάζεται ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται οι 

στόχοι της κοινοπραξίας, ο βαθμός συμμετοχής κάθε εταίρου σε μετοχικό (equity) και 

διαχειριστικό επίπεδο, καθώς και το μέγεθος της έντασης τυχόν διαφορών και συ-

γκρούσεων που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της συνεργασίας. Εφόσον παρατηρηθεί 

ότι δεν υπάρχει σύμπνοια, οι εταίροι θα πρέπει να περάσουν στη φάση της «Προσαρ-

μογής» και να αναπροσαρμόσουν τον τρόπο της συνεργασίας τους. Αν συνεχίζουν να 

υπάρχουν προβλήματα, τότε θα πρέπει να περάσουν ξανά στη φάση της «Διαμόρφω-

σης» και να προσδιορίσουν εκ νέου τη μορφή της συμμαχίας.  
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Εικόνα 12: Stages in Development of Joint Ventures 

Πηγή: Büchel (2002) 

 

Στις επόμενες ενότητες θα επιχειρηθεί να αναλυθούν διεξοδικότερα τα σημαντικότερα 

στάδια κατά την ανάπτυξη συμμαχιών. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, παρατηρώντας ότι 

υπάρχουν δυο σημαντικά διακριτές φάσεις σε κάθε είδους συμμαχία, αναλύονται τα στά-

δια πριν τη σύναψη της συμφωνίας και τα στάδια μετά τη σύναψη της συμφωνίας. 

Θεωρήθηκε κρίσιμο να γίνει αυτή η διάκριση, καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται 

πριν αρχίσει μία συμμαχία έχουν εκ των πραγμάτων μία πιο «προνοητική» (proactive) 

διάσταση, ενώ οι αποφάσεις που λαμβάνονται αφότου ξεκινήσει τη λειτουργία της μία 

συμμαχία είναι συνήθως αποφάσεις αντίδρασης (reactive). Επιπλέον, κρίθηκε πολύ ση-

μαντικό να διαχωριστούν αυτές οι δυο φάσεις, καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται 

στην πρώτη φάση, αναπόφευκτα επιδρούν καθοριστικά πάνω στην πορεία της συμμαχίας 

κατά τη δεύτερη φάση. 

 

6.2 Πριν τη σύναψη συμφωνίας 

 

6.2.1 Αξιολόγηση της ανάγκης για συμμαχία 

Το πρώτο και ίσως πιο σημαντικό βήμα που πρέπει να πραγματοποιήσει μία επιχείρηση 

πριν αποφασίσει να προχωρήσει στην εύρεση ενός εταίρου είναι να προσδιορίσει το «αν» 

και «γιατί» χρειάζεται να συμμαχήσει με μία άλλη εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει, 
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αφού εξεταστεί σε βάθος η στρατηγική κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει η επι-

χείρηση, να αναλυθούν όλες οι διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές. 

Ουσιαστικά, οι συμμαχίες αποτελούν ένα ακόμη στρατηγικό εργαλείο, το οποίο για 

να αξιοποιηθεί σωστά θα πρέπει να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις στρατηγικές προτε-

ραιότητες της εταιρείας. Αν για παράδειγμα ο στόχος είναι η ανάπτυξη και η απόκτηση 

ενός πόρου που μπορεί να προσδώσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, θα 

πρέπει να εξεταστεί εάν είναι προτιμότερο να αναπτυχθεί ο πόρος αυτός εσωτερικά (in-

house) ή ενδεχομένως να αποκτηθεί μέσα από μία εξαγορά μίας μικρότερης επιχείρησης 

που διαθέτει τον ζητούμενο πόρο. Σε πολλές περιπτώσεις η σύναψη μίας συμμαχίας δεν 

αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση, παρόλο που εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται 

ελκυστική επιλογή. Αν στόχος της επιχείρησης είναι η απόκτηση μίας κρίσιμης τεχνο-

γνωσίας η οποία θα έχει καθοριστικό ρόλο στην μετέπειτα εξέλιξή της και στην αντιμε-

τώπιση του ανταγωνισμού, είναι πολύ πιθανό ο δρόμος της εσωτερικοποίησης 

(internalization) να είναι ο καταλληλότερος (Culpan, 2002). 

Από την άλλη πλευρά, σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου οι κύκλοι 

ζωής των προϊόντων και κατ’ επέκταση της τεχνολογίας είναι πολύ σύντομοι, δεν θα 

πρέπει να αποτελεί μονόδρομο η ανάπτυξη πόρων και δεξιοτήτων στο εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης. Η υψηλή καθετοποίηση, παρόλο που προσφέρει παρα-

πάνω έλεγχο και ασφάλεια, μπορεί να δημιουργήσει αγκυλώσεις και δυσκαμψία στον 

τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιείται μία επιχείρηση στο διεθνές περιβάλλον, όπου η 

ευελιξία και η ταχύτητα προσαρμογής αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά επιβίωσης. 

Μία επιτυχημένη συμμαχία μπορεί να εξασφαλίσει πολύ γρήγορα την πρόσβαση σε νέες 

αγορές και πόρους και να δώσει τη δυνατότητα σε μία επιχείρηση να εκμεταλλευτεί πα-

ράθυρα ευκαιρίας που παρουσιάζονται στην αγορά (Steinhilber, 2008). 

Κάποια βασικά σημεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν για τη στρατηγική απόφαση 

της εύρεσης ενός συμμάχου είναι (Steinhilber, 2008): 

➢ Η συμμαχία αποτελεί ένα εργαλείο στρατηγικής, δεν είναι αυτοσκοπός. Επιτρέπει 

την γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς και την είσοδο σε νέες αγορές με 

χαμηλό κόστος και λιγότερα εμπόδια. Μία επιχείρηση δεν μπορεί να τα κάνει όλα, 

ούτε μπορεί να ανταπεξέρχεται μόνη της σε όλα τα μέτωπα που καλείται να αντιμε-

τωπίσει κατά μήκος της αλυσίδας αξίας. Μία συμμαχία με τον κατάλληλο εταίρο 
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μπορεί να διασφαλίσει ευκολότερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, να μειώσει πολ-

λούς κινδύνους και να προσφέρει γρήγορα προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών. 

➢ Πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ του τι αποτελεί κεντρικό πυρήνα 

των δραστηριοτήτων (core activities) και τι συνδέεται με το πλαίσιο (context) 

της εκάστοτε αγοράς. Όπως εξετάστηκε και στο μοντέλο της Θεωρίας των Πόρων 

και Ικανοτήτων (Resource Based View), μία επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει πολύ 

καλά ποιοι πόροι και ποιες δραστηριότητες ανήκουν στην «καρδιά» των δραστηριο-

τήτων της και συνεπώς θα πρέπει να βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχό της. Αντίθετα, 

πόροι που είναι μεν σημαντικοί, αλλά δεν αποτελούν μέρος του πυρήνα της επιχείρη-

σης, είναι πολλές φορές καλύτερο να προσεγγίζονται μέσα από συμμαχίες, ιδιαίτερα 

στη διεθνή αγορά όπου ανάλογα με τις ιδιομορφίες κάθε χώρας, οι επιχειρήσεις κα-

λούνται να προσαρμοστούν στα δεδομένα της εκάστοτε τοπικής οικονομίας. 

➢ Θα πρέπει να σταθμίζεται συνολικά η επένδυση που απαιτείται για κάθε εναλλα-

κτική και να αξιολογείται το κόστος επένδυσης και κόστος ευκαιρίας ανά στρατηγική 

επιλογή. Πολλές φορές, όπως είδαμε και σε προηγούμενα κεφάλαια, η ανάπτυξη μίας 

επιτυχημένης συμμαχίας απαιτεί πολύ χρόνο και δέσμευση των διοικητικών στελε-

χών της επιχείρησης, γεγονός που προκαλεί κόστη που ενδέχεται να μη διαφαίνονται 

από την αρχή. Επιπλέον, δεν αποκλείεται μέσα από μία εξαγορά ή τη δημιουργία μίας 

αυτόνομης επιχειρηματικής μονάδας (business unit), π.χ. spin-off, να επιτυγχάνονται 

αποτελεσματικότερα οι στρατηγικοί στόχοι της επιχείρησης. 

➢ Οι ηγέτες της επιχείρησης πρέπει να ανοίξουν έναν ανοιχτό διάλογο με όλα τα 

αρμόδια τμήματα που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται με την επιχειρηματική δραστη-

ριότητα για την οποία εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμαχίας. Άλλωστε, οι άνθρωποι 

της επιχείρησης θα καθορίσουν στο τέλος το αποτέλεσμα της συμμαχίας, κι αν δεν 

προσδιορίσουν πρώτα εκείνοι ξεκάθαρα ποια είναι τα προβλήματα και ποιες οι δια-

θέσιμες λύσεις, οποιαδήποτε κίνηση θα είναι βιαστική και θα ενέχει κινδύνους. 

➢ Τέλος, θα πρέπει να προσδιοριστεί με σαφήνεια ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος 

της επιχείρησης. Πρόκειται για την είσοδο σε κάποια νέα αγορά ή για την καθετοποί-

ηση της επιχείρησης προς τα εμπρός/πίσω στην αλυσίδα αξίας; Ανάλογα με τον στόχο 

που θα τεθεί και εφόσον η δημιουργία συμμαχίας αποτελεί μία από τις επικρατέστε-

ρες επιλογές, οδηγούμαστε στο επόμενο βήμα που είναι η εύρεση του κατάλληλου 

συμμάχου. 
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Επιπλέον, αναφορικά με τις διεθνείς κοινοπραξίες, κατά την εξέταση του ενδεχόμενου 

δημιουργίας κοινοπραξίας, μία επιχείρηση συνήθως εξετάζει τις ευκαιρίες ανάπτυξης σε 

σχέση με τις οικονομίες κλίμακας, τη μείωση κόστους/κινδύνων, την τεχνολογία, την 

πρόσβαση σε νέες αγορές και πόρους, καθώς και τη μάθηση (learning) μέσα από την 

τεχνογνωσία του εταίρου. Εφόσον η προβλεπόμενη προστιθέμενη αξία μπορεί να υπερ-

κεράσει το κόστος και τους κινδύνους που συνδέονται με τη δημιουργία και τη διαχείρισή 

της, τότε η επιλογή της κοινοπραξίας αποτελεί μία ενδεδειγμένη λύση. Διαφορετικά, η 

επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει την οδό της εσωτερικοποίησης (internalization) 

(Culpan, 2002). 

Βέβαια, πάντα υπάρχει και η επιλογή μία επιχείρηση να μην προχωρήσει σε οποια-

δήποτε κίνηση, αλλά στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης θεωρούμε ότι παρουσιάζεται 

μία στρατηγική ευκαιρία ανάπτυξης, η οποία είναι σημαντικό να μην παραμείνει αναξιο-

ποίητη και η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από τις αγοραίες συναλλαγές 

(market transactions). 

 

6.2.2 Επιλογή του καταλληλότερου εταίρου 

Η επιλογή του κατάλληλου εταίρου αποτελεί μία πολύ σημαντική απόφαση που καλείται 

να λάβει οποιαδήποτε επιχείρηση βρίσκεται σε αναζήτηση στρατηγικής συμμαχίας. Ο 

συνδυασμός των συμπληρωματικών πόρων και ικανοτήτων των εταίρων είναι ο βασικό-

τερος λόγος για τη δημιουργία συμμαχιών. Η κατανόηση των ομοιοτήτων/διαφορών των 

εν δυνάμει εταίρων και η ορθή τελική επιλογή του εταίρου, αποτελεί κρισιμότατο παρά-

γοντα για την επιτυχία μίας συμμαχίας (Ulas, 2005). Η επιλογή του κατάλληλου εταίρου 

θα πρέπει λοιπόν να γίνεται εμπεριστατωμένα, μέσω της αξιολόγησης συγκεκριμένων 

κριτηρίων, εκ των οποίων τα πιο σημαντικά είναι (Hill et al., 2014): 

1. Οι πόροι, οι εγκαταστάσεις, το μέγεθος και η θέση του εταίρου στην αγορά καθώς και 

ο κλάδος δραστηριοποίησης, είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα κριτήρια που πρέπει 

ελέγχονται πριν τη σύναψη συμμαχίας. 

2. Η δυνατότητα επίτευξης των επιδιωκόμενων στρατηγικών στόχων, όπως η πρόσβαση 

σε νέες αγορές, η κατανομή του κόστους και η διασπορά των κινδύνων κατά την ανά-

πτυξη νέων προϊόντων ή η απόκτηση κρίσιμων πόρων, ώστε μέσα από τη συμμαχία να 

προσδίδονται ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Στην ουσία κάθε εταίρος θα πρέπει να δια-

θέτει σημαντικούς πόρους και δυνατότητες που λείπουν από τον άλλο. 
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3. Ένας καλός εταίρος ταυτίζεται με το όραμα της συμμαχίας. Εάν δύο εταιρείες προσεγ-

γίζουν μία συμμαχία με τελείως διαφορετικές προθέσεις, είναι πολύ πιθανό η σχέση τους 

να μην είναι αρμονική και να λήξει γρήγορα. Επιπλέον, όταν ξεκινούν οι πρώτες διερευ-

νητικές επαφές με υποψήφιους εταίρους, θα πρέπει να δίνεται προσοχή σε συγκεκριμένα 

κριτήρια που καταδεικνύουν πόσο ταιριάζουν οι σύμμαχοι μεταξύ τους και τα οποία είναι 

κρίσιμα για την επιτυχία της συμμαχίας. 

Αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνουν την προσωπικότητα – ιδιοσυγκρασία του εταίρου, τις 

αξίες, το στυλ διοίκησης, την εταιρική κουλτούρα, τη φιλοσοφία, τις ικανότητες, αλλά 

και τις αδυναμίες του. 

4. Να μην υπάρχει μονόπλευρη, ευκαιριακή εκμετάλλευση της συμμαχίας για την κά-

λυψη των στόχων της μίας μόνο πλευράς. Ένα τυπικό παράδειγμα αποτελεί η μονό-

πλευρη εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας ενός εταίρου με ελάχιστα ανταλλάγματα. 

Βασικό κλειδί για την επιτυχία των συμμαχιών αποτελεί η συμβατότητα τόσο σε επίπεδο 

πόρων (resource compatibility), όσο και σε επίπεδο κουλτούρας (culture compatibil-

ity). Η συμβατότητα πόρων (resource compatibility) αναφέρεται στον βαθμό ταιριά-

σματος (fit) και αλληλοσυμπλήρωσης των πόρων που διαθέτουν οι σύμμαχοι. Οι πόροι 

αυτοί μπορεί να είναι είτε υλικοί, είτε άυλοι, και είναι σίγουρο ότι πρόκειται να αξιοποι-

ηθούν στο πλαίσιο της συμμαχίας. Η συμβατότητα των πόρων αποτελεί ένα πολύ σημα-

ντικό θέμα, το οποίο δυστυχώς συχνά παραβλέπεται λόγω της αισιόδοξης ατμόσφαιρας 

που επικρατεί κατά τη δημιουργία μίας συμμαχίας (Culpan, 2002). Οι πόροι ενός δυνη-

τικού εταίρου, πρέπει να αξιολογούνται όχι μόνο ως προς το εύρος τους, αλλά και ως 

προς τη δυνατότητα τους να επιστρατευτούν στο πλαίσιο της συμμαχίας. Για τον λόγο 

αυτό είναι σημαντικό να καθοριστούν από νωρίς οι κρισιμότεροι πόροι κάθε εταίρου και 

ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι πρόκειται να συνδυαστούν στο πλαίσιο της συμμαχίας, οικο-

δομώντας ουσιαστικά το επιδιωκόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό δε σημαίνει 

ότι θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητα μία ισορροπημένη διάθεση πόρων από αμφότερες 

πλευρές, αλλά ότι θα πρέπει το ταίριασμα (fit) των πόρων να οδηγεί σε υψηλή προ-

στιθέμενη αξία. Για παράδειγμα, στην κοινοπραξία που πραγματοποίησε η αμερικάνικη 

εταιρεία McDonalds με την τοπική κυβέρνηση του Πεκίνου, με στόχο τη δημιουργία ενός 

franchise καταστήματος στην κεντρική πλατεία Tiananmen, συνδυάστηκαν αποτελεσμα-

τικά τα περιουσιακά στοιχεία της τοπικής κυβέρνησης (δηλ. διάθεση χώρου σε 
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στρατηγικό σημείο) με την τεχνογνωσία της McDonalds (δηλ. σχεδιασμός και λειτουργία 

fast food εστιατορίου) (Culpan, 2002). 

Η συμβατότητα κουλτούρας (culture compatibility) αποτελεί ένα κριτήριο που 

εξετάζει την πολιτισμική απόσταση (cultural distance) ή πολιτισμική εγγύτητα (cultural 

proximity) που χαρακτηρίζει τους εταίρους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των διεθνών κοι-

νοπραξιών, η πολιτισμική συμβατότητα είναι συχνά δύσκολη, καθώς θα πρέπει να ται-

ριάξουν τόσο οι εθνικές-πολιτισμικές ταυτότητες (national cultural distance), όσο και η 

οργανωσιακή κουλτούρα (organizational cultural distance) των εταίρων (Christoffersen, 

2013). Η κουλτούρα, όπως εξετάστηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας με-

λέτης, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας και ασκεί 

άμεση επίδραση στον τρόπο της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, στον τρόπο με τον 

οποίο γίνεται η διαχείριση (management) και λαμβάνονται οι αποφάσεις, καθώς και στον 

τρόπο με τον οποίο λαμβάνει χώρα η μάθηση μεταξύ των εταίρων. Σε περίπτωση υψηλής 

ασυμβατότητας σε επίπεδο κουλτούρας, ο τερματισμός της συμμαχίας χωρίς να επιτύχει 

τους στόχους της είναι συνήθως βέβαιος (Culpan, 2002). 

Επιπρόσθετα, ένα ακόμη χαρακτηριστικό που έχει μεγάλη σημασία και συχνά δε 

λαμβάνεται υπόψιν κατά την επιλογή εταίρου, είναι η εμπειρία που διαθέτει ο υποψή-

φιος εταίρος σε σχέση με τη διαχείριση συμμαχιών. Μία επιχείρηση που έχει αναπτύ-

ξει και διαχειριστεί στο παρελθόν συμμαχίες, είναι πολύ πιθανότερο να λαμβάνει ορθό-

τερες αποφάσεις, τόσο κατά τη δημιουργία της συμμαχίας, όσο και κατά τη λειτουργία 

της, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά κάθε πρόκληση που προκύπτει (Christoffersen, 

2013). Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας επιτυχίας, είναι η επιλογή εταίρων με τους 

οποίους η επιχείρηση έχει αναπτύξει ήδη σχέσεις από προηγούμενη συνεργασία, καθώς 

έτσι μειώνεται ο κίνδυνος αποτυχίας λόγω της εμπιστοσύνης που έχει ήδη αναπτυχθεί. 

Εν δυνάμει εταίροι που είναι ήδη γνωστοί και με τους οποίους έχουν καλλιεργηθεί σχέ-

σεις συνεργασίας κατά το παρελθόν, είναι λιγότερο πιθανό να υιοθετήσουν οπορτουνι-

στική συμπεριφορά. Επίσης, τόσο η ροή των πληροφοριών, όσο και η ανταλλαγή γνώ-

σεων μεταξύ των εταίρων, συνήθως γίνονται αποτελεσματικότερα όταν εξαιτίας προγε-

νέστερης συνεργασίας οι εταίροι γνωρίζουν καλά ο ένας τον άλλο (Christoffersen, 2013). 

Στον αντίποδα, έρευνες έχουν δείξει ότι αν κι οι εταίροι που είναι ήδη γνωστοί παρέχουν 

μεγαλύτεροι ασφάλεια και μικρότερο κόστος διαχείρισης, σε πολλές περιπτώσεις δεν πα-

ρέχουν τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και καινοτομίας που μπορεί να προσφέρει 

ένας πιο «μακρινός» εν δυνάμει εταίρος, που αν και λιγότερο προβλέψιμος, δύναται να 
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δώσει πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνογνωσία ή σημαντικά εμπορικά δίκτυα (Kang & 

Zaheer, 2018). Συνεπώς, θα πρέπει πάντα να σταθμίζονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη που 

μπορεί να προκύψουν και αναλόγως να επιλέγονται κοντινότεροι ή πιο μακρινοί εταίροι. 

Ένα ακόμη στοιχείο που συμβάλλει στην επιτυχία των ΔΣΣ, ιδιαίτερα στις διεθνείς 

κοινοπραξίες, είναι η ομοιότητα – σχετικότητα (relatedness) των εταίρων. Όσο περισ-

σότερο μοιάζουν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εταίρων, τουτέστιν δραστηριο-

ποιούνται σε παρεμφερή ή ίδιο τομέα της οικονομίας, τόσο ευκολότερη θα είναι οι συ-

νεργασία τους, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ανταλλαγή γνώσεων και την αποτελεσμα-

τική επικοινωνία μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, τυχόν οπορτουνιστική συμπεριφορά είναι 

ευκολότερα ανιχνεύσιμη και αποτρέψιμη σε συμμαχίες με εταίρους που δραστηριοποι-

ούνται σε παρεμφερείς κλάδους (Christoffersen, 2013). Βέβαια, οι Kang και Zaheer 

(2018) αναφέρουν μεταξύ άλλων, ότι ένας εταίρος με μεγαλύτερη εγγύτητα μπορεί να 

αντιγράψει και να απορροφήσει την τεχνογνωσία πολύ ευκολότερα. Συνεπώς, χρειάζεται 

μεγάλη προσοχή και ενδελεχή αξιολόγηση των κινδύνων και των αντισταθμίσεων (trade-

offs), ανάλογα με κάθε περίπτωση. Σημειώνεται δε, ότι όταν υπάρχει αμοιβαία σχέση 

εξάρτησης μεταξύ των εταίρων, μειώνεται σε μεγάλο βαθμό ο κίνδυνος οπορτουνιστικής 

συμπεριφοράς (Χατζηδημητρίου, 2003).  

 

6.2.3. Διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας 

Ένα πολύ βασικό στάδιο κατά την εύρεση στρατηγικού συμμάχου είναι αυτό της δια-

πραγμάτευσης και της υπογραφής της τελικής συμφωνίας. Όπως είναι λογικό, πριν την 

οριστική σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας, λαμβάνουν χώρα πολλές συναντήσεις και 

διαπραγματεύσεις έως ότου οι σύμμαχοι καταλήξουν στη μορφή και τις παραμέτρους της 

συνεργασίας. Το στάδιο της διαπραγμάτευσης για τη συμφωνία συνεργασίας είναι πολύ 

σημαντικό για δύο λόγους (Sochan, 2018): 

Πρώτον, δίνει την ευκαιρία στους εταίρους να μιλήσουν ανοιχτά για τις επιδιώξεις τους 

και τι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν σε ενδεχόμενη συμμαχία, βοηθώντας τους να 

αντιληφθούν καλύτερα εάν πράγματι είναι συμβατοί ως εταίροι. Επιπλέον, εφόσον υπάρ-

χει στρατηγικό ταίριασμα (strategic fit) μεταξύ τους, στο στάδιο της διαπραγμάτευσης 

ορίζονται για πρώτη φορά το όραμα και η αποστολή της συμμαχίας, γεγονός που συμ-

βάλλει στην ευθυγράμμιση των εταίρων ως προς τους στόχους της συμμαχίας. 
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Δεύτερον, στο στάδιο αυτό καθορίζονται σημαντικές παράμετροι της συμμαχίας που α-

φορούν την οργανωτική δομή της, τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες/ευθύνες 

των διοικητικών στελεχών της συμμαχίας, τους στόχους, την προστασία των εταίρων σε 

περίπτωση τερματισμού της συμμαχίας (π.χ. προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας), κα-

θώς και οτιδήποτε άλλο κριθεί σημαντικό από τις δυο πλευρές (π.χ. αποκλειστικότητα, 

στόχος πωλήσεων κτλ.), ώστε να κλείσει η συμφωνία. 

Ειδικότερα, αρχικά κατά την αναζήτηση εταίρου γίνονται συνήθως κάποιες αναγνω-

ριστικές συναντήσεις, όπου εξετάζονται σε ανώτερο επίπεδο (high level) οι δυνατότητες 

συνεργασίας. Στη φάση αυτή είναι σημαντικό η επιχείρηση που κάνει το πρώτο βήμα και 

προτείνει τη στρατηγική συνεργασία στον δυνητικό εταίρο, να κάνει ξεκάθαρο ποιες εί-

ναι οι επιδιώξεις της και πώς θεωρεί ότι η συνεργασία θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και 

των δυο πλευρών (win-win). Σημειώνεται ότι καθώς σε πολλές περιπτώσεις μία επιχεί-

ρηση που βρίσκεται σε αναζήτηση εταίρου ξεκινά παράλληλες συζητήσεις με περισσό-

τερες εταιρείες μέχρι να κατασταλάξει, είναι καλό να υπογράφονται συμφωνητικά μη 

αποκάλυψης (NDA – Non-Disclosure Agreements) πριν την έναρξη των συζητήσεων, 

ώστε να τηρηθεί εχεμύθεια και να μπορούν οι δυο πλευρές να μιλήσουν πιο ανοιχτά σε 

σχέση με τους στόχους και τις επιδιώξεις τους (Sochan, 2018). 

Εφόσον οι πρώτες συζητήσεις τελεσφορήσουν και υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον για 

τη σύναψη συμμαχίας εκατέρωθεν, η επόμενη φάση είναι η διαμόρφωση και υπογραφή 

των όρων της τελικής συμφωνίας. Σε αυτή τη φάση είναι πολύ πιθανό πριν την οριστική 

συμφωνία να υπογραφούν αρχικά κάποια προσύμφωνα συνεργασίας (Alliance Term 

Sheet), μέχρι να προχωρήσουν οι εταίροι στην υπογραφή των τελικών όρων (Echavarria, 

2015). Επίσης, είναι πολύ σημαντικό πριν αρχίσει η διαδικασία της τελικής σύναψης της 

συμμαχίας, στην οποία όπως είναι φυσικό παρίστανται και τα νομικά τμήματα των εται-

ρειών, να έχει γίνει σαφής και ξεκάθαρος ο στόχος και το όραμα της συμμαχίας, όπως 

επίσης σαφές θα πρέπει να είναι και το είδος των πόρων που θα χρειαστεί να επιστρατεύ-

σουν οι εταίροι. Αυτό διότι είναι πολύ πιθανό τα νομικά τμήματα - των οποίων η προσοχή 

επικεντρώνεται στο πως θα διασφαλίσουν την προστασία των εταιρειών τους, παρά στην 

επιτυχία της συμμαχίας - να αποδυναμώσουν με τις παρεμβάσεις τους τη δυναμική της 

συνεργασίας με ρήτρες και όρους που δύναται να λειτουργήσουν μελλοντικά ως εμπόδια 

μεταξύ των εταίρων (Sochan, 2018). 
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Οι Bamford et al. (2004) επισημαίνουν τη μεγάλη σημασία που έχει να δημιουργείται 

από την ομάδα σχεδιασμού μίας κοινοπραξίας ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέ-

διο (business plan), σαν να επρόκειτο για μία start-up επιχείρηση που προσπαθεί προ-

σελκύσει έναν επενδυτή (venture capitalist). Στο πλαίσιο του λεπτομερούς αυτού επιχει-

ρηματικό σχεδίου, θα πρέπει να γίνονται συναντήσεις σε κάποιο «ουδέτερο έδαφος» και 

να αναλύονται διεξοδικά όλες οι προεκτάσεις και οι μηχανισμοί που θα πρέπει να ενερ-

γοποιηθούν για την επιτυχή υλοποίηση του. Είναι σημαντικό όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 

να συμμετέχουν στις συγκεκριμένες διαβουλεύσεις, μέχρι να οριστικοποιηθεί το επιχει-

ρηματικό σχέδιο και να είναι έτοιμο προς εφαρμογή. Το σχέδιο αυτό μπορεί να αποτελέ-

σει το σημείο αναφοράς των διαπραγματεύσεων πριν την τελική - επίσημη συμφωνία 

συνεργασίας. 

Κατά τον Echavarria (2015) μερικά από τα σημαντικότερα θέματα, που θα πρέπει να 

τεθούν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και να καθοριστούν επακριβώς στην τελική 

συμφωνία, είναι τα παρακάτω: 

➢ Συνεργασία και Οργανωτική δομή: Θα πρέπει να καθοριστούν οι ρόλοι, οι υπεύ-

θυνοι λήψης αποφάσεων και οι αρμοδιότητες τους και γενικότερα οι ευθύνες που θα 

αναλάβουν οι εταίροι στο πλαίσιο της συμμαχίας. Ελλιπής καθορισμός των σημείων 

αυτών θέτει σε μεγάλο κίνδυνο τη βιωσιμότητα και την επιτυχία της συμμαχίας. 

➢ Όροι τερματισμού: Θα πρέπει να εξεταστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι 

όροι τερματισμού της συμμαχίας, καθώς και οι ειδικοί όροι σε περίπτωση πρόωρου 

τερματισμού της συμμαχίας. Για παράδειγμα, θέματα όπως οι όροι σε σχέση με το 

χρονικό διάστημα μετά από το οποίο μπορεί κάποιος εταίρος να αποχωρήσει από τη 

συμμαχία ή πόσο νωρίτερα θα πρέπει να ανακοινωθεί επιθυμία αποχώρησης, είναι 

μείζονος σημασίας. 

➢ Πνευματικά δικαιώματα: Το σημείο αυτό αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα θέματα 

προς διαπραγμάτευση, ιδιαίτερα σε κοινοπραξίες. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πώς 

θα κατανεμηθούν τα πνευματικά δικαιώματα των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της συμμαχίας των εταίρων. Επίσης, καλό είναι να 

καθοριστούν οι όροι εξαγοράς των πνευματικών δικαιωμάτων, σε περίπτωση που 

θελήσει να αποχωρήσει από τη συμμαχία κάποιος από τους εταίρους. 

➢ Δικαιώματα εκμετάλλευσης πελατολογίου: Ένα σημείο στο οποίο συχνά προκύ-

πτουν συγκρούσεις ιδιαίτερα σε κλάδους σχετιζόμενους με υπηρεσίες, αλλά και σε 
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κλάδους προϊόντων. Εδώ θα πρέπει να καθοριστούν τα δικαιώματα πρόσβασης στο 

πελατολόγιο του κάθε εταίρου, εντός και εκτός της συμμαχίας. 

➢ Νομική δομή της συμμαχίας: Είτε πρόκειται για συμμαχίες μέσω σύμβασης 

(contractual alliances), είτε για μετοχικές συμμαχίες (joint ventures, partial acquisi-

tions), θα πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

εταίρων στο πλαίσιο της συμμαχίας, καθώς και οι επιπτώσεις σε περίπτωση αθέτη-

σης των συμφωνημένων όρων. 

 

Μέθοδοι διαπραγμάτευσης 

Στον τομέα των διαπραγματεύσεων οι δυο κυρίαρχες διαπραγματευτικές τακτικές είναι 

η ανταγωνιστική προσέγγιση (competitive/adversarial approach – win/lose) και η προ-

σέγγιση εύρεσης λύσης (problem solving approach – win/win) (Horton, 2012). Στην α-

νταγωνιστική προσέγγιση, ο διαπραγματευτής προσπαθεί να πάρει όσα περισσότερα 

μπορεί, υιοθετώντας μία μαξιμαλιστική στάση. Καθότι στο πλαίσιο των συμμαχιών δια-

κυβεύονται σχέσεις μακροχρόνιας συνεργασίας, η προσέγγιση αυτή κρίνεται ως λανθα-

σμένη και παρόλο που μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα για κάποιον από τους εταί-

ρους, υπονομεύει την εμπιστοσύνη μεταξύ των εταίρων. 

Αντίθετα, η προσέγγιση εύρεσης λύσης ακολουθεί τη λογική κερδίζω-κερδίζεις 

(win-win), κατά την οποία ο διαπραγματευτής προσπαθεί να εντοπίσει τα σημεία εκείνα 

που προσφέρουν λύσεις και οφέλη για αμφότερες πλευρές. Ουσιαστικά αποτελεί μία ο-

λοκληρωμένη διαπραγματευτική προσέγγιση που εξετάζει σε βάθος τις ανάγκες της άλ-

λης πλευράς, με σκοπό να βρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις που μεγιστοποιούν τα οφέλη 

εκατέρωθεν (Echavarria, 2015). 

Αν και η προσέγγιση της εύρεσης λύσης αποτελεί μία σαφώς αποτελεσματικότερη 

μέθοδος διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο των συμμαχιών, υστερεί σε δυο σημεία: (1) προ-

ϋποθέτει ότι λαμβάνει χώρα ακριβώς πριν την τελική συμφωνία, και (2) θεωρεί ότι 

η διαπραγμάτευση λαμβάνει χώρα μεταξύ δύο ατόμων και όχι ομάδων που όμως 

είναι η συνηθέστερη περίπτωση σε συμφωνίες συμμαχίας. Στο πλαίσιο αυτό, προτεί-

νεται ως το πλέον κατάλληλο μοντέλο διαπραγμάτευσης η προσέγγιση της συν-δη-

μιουργίας (co-create model), στην οποία εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές με την προσέγγιση 

εύρεσης λύσης, με τη διαφορά όμως ότι εδώ το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης επεκτείνε-

ται και είναι πιο δυναμικό. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, η 
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διαπραγμάτευση γίνεται μεταξύ ομάδων στις οποίες μετέχουν τόσο οι επίσημοι διαπραγ-

ματευτές, όσο και τα άτομα που θα αναλάβουν την υλοποίηση της συμμαχίας, αλληλεπι-

δρώντας μεταξύ τους και συν-δημιουργώντας το καλύτερο δυνατό πλαίσιο συνεργασίας 

για την επικείμενη συμμαχία (Echavarria, 2015). Να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι 

ιδιαίτερα οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κοινοπραξιών είναι πολύ σύνθετες και 

μερικές φορές μπορεί να διαρκέσουν ακόμη και χρόνια μέχρι την τελική συμφωνία 

(Culpan, 2002). 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το στάδιο της σύναψης συμφωνίας μπορεί να οδηγήσει σε 

αδιέξοδο, εφόσον οι εταίροι αρχίσουν να αναλώνονται αποκλειστικά με την προτεραιο-

ποίηση των δικών τους συμφερόντων κι όχι αυτών της συμμαχίας ως αυτόνομης οντότη-

τας. Είναι πολύ εύκολο να λειτουργήσουν «μυωπικά» οι εταίροι και να απομακρυνθούν 

από την ουσία, που είναι ο καθορισμός της συνολικής πρότασης αξίας που πρεσβεύει η 

συμμαχία που πρόκειται να σχηματιστεί. Η συμβουλευτική εταιρεία McKinsey σε έρευνά 

της υποστηρίζει ότι τα στελέχη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων συχνά ξοδεύουν 

πολύ χρόνο πάνω σε θέματα μηδαμινής αξίας, και λιγότερο χρόνο σε θέματα μείζονος 

σημασίας για την πορεία της συμμαχίας. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι το 50% του χρόνου 

κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αναλώνεται πάνω σε θέματα που άπτονται των 

όρων της συμφωνίας, που επιδρούν μόνο κατά 10% στην αξία της συμμαχίας, ενώ ξο-

δεύουν μόλις 20% του χρόνου πάνω σε συζητήσεις σε σχέση με την επιχειρησιακή και 

οργανωτική δομή, που εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 40% της αξίας της συμμαχίας 

(Sochan, 2018). 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία ενός πλαισίου 

όρων που επιφέρει δυσκαμψία και οργανωτικές αγκυλώσεις στη συμμαχία, αυξάνοντας 

το κόστος συναλλαγής σε ασύμφορο βαθμό (Bamford et al., 2004). Είναι σημαντικό η 

συμφωνία να σχεδιάζεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να αποσαφηνίζονται οι ρόλοι και οι αρ-

μοδιότητες των εταίρων και να ενισχύεται η εμπιστοσύνη ανάμεσά τους, έχοντας πάντα 

στο επίκεντρο το όραμα και την αποστολή της συμμαχίας. 

Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει ένας μόνο δρόμος για να καταλήξουν στην τελική συμ-

φωνία της στρατηγικής συνεργασίας δύο ή περισσότεροι εταίροι. Η μορφή των διαπραγ-

ματεύσεων διαφέρει ανάλογα με το είδος της συμμαχίας και την ιδιοσυγκρασία - κουλ-

τούρα των εταίρων. Το βέβαιο είναι ότι οι διαπραγματευτές θα πρέπει να υιοθετούν μία 

κουλτούρα συνεργασίας και να είναι αποτελεσματικοί στη διαχείριση των αρχικών 
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σχέσεων και επαφών που λαμβάνουν χώρα με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας 

(Echavarria, 2015). Επιπλέον, μία χρήσιμη συμβουλή θα ήταν να ορίζονται εξ αρχής κά-

ποια σαφή, αλλά ταυτόχρονα και ευέλικτα πλαίσια σε σχέση με τους στόχους των συμ-

μάχων. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνεται καθορισμός της ελάχιστης αποδεκτής απόδο-

σης και της μέγιστης προσδοκώμενης απόδοσης, ώστε να υπάρχουν μεν ξεκάθαροι στό-

χοι, χωρίς όμως να δημιουργούνται λανθασμένες προσδοκίες που θα προκαλέσουν τη 

δυσαρέσκεια των εταίρων σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν, ιδιαίτερα κατά τα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας της συμμαχίας (Sochan, 2018). 

 

6.3 Μετά τη σύναψη συμφωνίας 

6.3.1 Καθορισμός της οργανωτικής δομής 

Η οργανωτική δομή μίας συμμαχίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διεθνείς κοινοπραξίες, 

αποτελεί πολύ κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. Στα πρώτα βήματα της λειτουργίας μίας 

συμμαχίας, οι εταίροι πρέπει αρχικά να συμφωνήσουν για το ποια στρατηγική θα εφαρ-

μοστεί και στη συνέχεια να καθορίσουν τους δείκτες μέτρησης απόδοσης βάσει των ο-

ποίων θα παρακολουθείται η πορεία της. Επιπλέον, θα πρέπει να εδραιωθεί ένα κοινό 

όραμα και να δοθούν κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους της συμμαχίας να 

βελτιστοποιήσουν τη συνεργασία, ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εί-

ναι σημαντικό να διαμορφωθούν διαδικασίες που θα διασφαλίζουν ότι τα συνεργαζόμενα 

μέρη θα διατηρούν ανοιχτή επικοινωνία, ώστε να είναι σε θέση να μιλούν ειλικρινά για 

τις δυσκολίες που προκύπτουν, να επιλύουν γρήγορα τυχόν διαφορές, να μοιράζονται 

αποτελεσματικά πληροφορίες και να είναι σε θέση να προσαρμόζουν συνεχώς τη στρα-

τηγική της συμμαχίας στις εξελισσόμενες εξωτερικές συνθήκες, καθώς και σε πιθανές 

νέες εσωτερικές δυνατότητες (Kaplan et al., 2010). 

Οι Hughes και Weiss (2007) έχουν προτείνει κάποιους απλούς κανόνες, η εφαρμογή 

των οποίων συμβάλει στην ανάπτυξη επιτυχημένων συμμαχιών. Οι κανόνες αυτοί είναι 

οι εξής: 

✓ Μικρότερη εστίαση στον καθορισμό του επιχειρηματικού σχεδίου και μεγαλύτερη 

εστίαση στο πώς θα συνεργάζονται οι εταίροι.  

✓ Ανάπτυξη δεικτών που θα συνδέονται όχι μόνο με τους στόχους της συμμαχίας, αλλά 

και με την πρόοδο της συμμαχίας. 

✓ Μόχλευση των διαφορών για τη δημιουργία αξίας και όχι απόπειρα εξάλειψής τους. 
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✓ Υπέρβαση των επίσημων δομών διακυβέρνησης για να ενθαρρύνεται η συνεργατική 

συμπεριφορά. 

✓ Αφιέρωση χρόνου τόσο στην καλλιέργεια - εμβάθυνση της σχέσης με τον εταίρο, 

όσο και στη διαχείριση των εσωτερικών ενδιαφερομένων μερών - εργαζόμενων της 

εταιρείας που «τρέχουν» τη συμμαχία. 

Στην περίπτωση των διεθνών κοινοπραξιών (international joint ventures), όπου ου-

σιαστικά δημιουργείται μία νέα επιχειρηματική οντότητα σε ξένο έδαφος, γίνεται ακόμη 

πιο σύνθετη η ανάπτυξη μίας κατάλληλης οργανωτικής δομής. Μία αποτελεσματική ορ-

γανωτική δομή θα πρέπει επιτρέπει στην κοινοπραξία να λαμβάνει εγκαίρως αποφάσεις, 

ενώ παράλληλα θα παρέχει επαρκή εποπτεία στις μητρικές, ώστε να διασφαλίζεται η 

προστασία των περιουσιακών στοιχείων τους (Culpan, 2002). Θα πρέπει να βρεθεί η 

χρυσή τομή, ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη διοίκηση της κοινοπραξίας να 

είναι ευθυγραμμισμένες με τους στρατηγικούς στόχους των μητρικών εταιρειών (parent 

companies) που δημιούργησαν τη συμμαχία. Το πρώτο σημείο, λοιπόν, που χρήζει προ-

σοχής, είναι η σαφής στοχοθεσία και ο καθορισμός συγκεκριμένων δεικτών μέτρη-

σης απόδοσης (KPIs). Έχοντας ως βάση τα όσα συμφωνήθηκαν κατά την υπογραφή της 

συμφωνίας συνεργασίας, θα πρέπει να καταλήξουν οι σύμμαχοι στους στόχους και σε 

ένα χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο αυτοί θα πρέπει να επιτευχθούν. Ιδιαίτερα όσον 

αφορά στους οικονομικούς στόχους, θα πρέπει τόσο τα διοικητικά μέλη των μητρικών 

εταιρειών, όσο και η διοίκηση της κοινοπραξίας, να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και τον 

τακτικό έλεγχο των οικονομικών στοιχείων (Bamford et al., 2004). 

Πολλές φορές η απόκλιση των επιδιώξεων των εταίρων μπορεί να προκαλέσει ισχυ-

ρούς κλυδωνισμούς και τερματισμό της συνεργασίας, επειδή δεν τέθηκαν εξαρχής οι βα-

σικοί στρατηγικοί στόχοι της συμμαχίας. Μπορεί, για παράδειγμα, βασική επιδίωξη του 

ενός εταίρου να είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσω της προώθησης προϊόντων με 

χαμηλές τιμές, τη στιγμή που ο άλλος επιθυμεί την αύξηση των περιθωρίων κέρδους μέσα 

από την προώθηση πιο premium προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον, 

μπορεί ο ένας εταίρος να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη διασφάλιση υψηλής ρευστότη-

τας, ενώ ο άλλος να στοχεύει στην αύξηση του κύκλου εργασιών. Αποτελεί μία συχνή 

παρανόηση οι εταίροι να θεωρούν ότι η στοχοθεσία και οι δείκτες απόδοσης αποτελούν 

σημεία που έχουν ήδη συμφωνηθεί κατά το στάδιο της διαπραγμάτευσης και της σύνα-

ψης της συμφωνίας. Είναι πρακτικά αδύνατο να υπάρξει μία ξεκάθαρη στοχοθεσία και 
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αποτελεσματική μέτρηση της απόδοσης πριν οι σύμμαχοι αρχίσουν να ενορχηστρώνουν 

και να υλοποιούν τη λειτουργία της συμμαχίας (Bamford et al., 2004). 

Αφού καθοριστούν οι στόχοι και οι δείκτες απόδοσης, θα πρέπει να αρχίσει να δια-

μορφώνεται η οργανωτική δομή της κοινοπραξίας σε πρακτικό πλέον επίπεδο, με τρόπο 

τέτοιο, ώστε οι καθημερινή λήψη αποφάσεων μέσα στη συμμαχία να ανταποκρίνεται στις 

επίσημες (formal) και ανεπίσημες (informal) δομές διακυβέρνησης (governance struc-

tures) και επιρροής, στο πλαίσιο της εγγενούς αλληλεπίδρασης της κοινοπραξίας με τις 

μητρικές εταιρείες. Ένα από τα βασικότερα πράγματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν 

σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, είναι ο βαθμός αλληλεξάρτησης των λειτουργιών 

της κοινοπραξίας με τις μητρικές εταιρείες. Όπως είναι φυσικό, μία κοινοπραξία στηρί-

ζεται στις μητρικές εταιρείες για τη διασφάλιση πόρων, όπως πρόσβαση σε κεφάλαια, 

εργατικό δυναμικό, πνευματική ιδιοκτησία, πρώτες ύλες και πελατολόγιο. Συνεπώς, α-

νάλογα με τους πόρους που παρέχει κάθε εταίρος στην κοινοπραξία, δημιουργούνται α-

ντίστοιχα κέντρα λήψης αποφάσεων και ελεγκτικοί μηχανισμοί. Βέβαια, με στόχο τη μεί-

ωση της πολυπλοκότητας και τη διασφάλιση επαρκούς αυτονομίας, θα πρέπει οι πόροι 

για τους οποίους η κοινοπραξία εξαρτάται από τις μητρικές εταιρείες να ελαχιστοποιού-

νται, όσο αυτό είναι δυνατό (Bleeke & Ernst, 1991). Επιπλέον, εφόσον έχουν συμφωνη-

θεί οι πόροι που θα μεταφέρει ο κάθε σύμμαχος στην κοινοπραξία, θα πρέπει να καθορι-

στεί η τιμολόγηση για τη μεταφορά κάθε είδους πόρου, ώστε να υπάρχει διαφάνεια και 

να δίνεται η δυνατότητα στην κοινοπραξία να εντοπίζει πιθανούς εξωτερικούς προμη-

θευτές οι οποίοι πιθανόν παρέχουν πιο ανταγωνιστικές τιμές (Bamford et al., 2004). 

Επιπρόσθετα, κατά τη διαμόρφωση της οργανωτικής δομής κοινοπραξιών, συχνά υ-

πάρχει η τάση από τη μεριά των εταίρων να επιλέγουν κάποιες εδραιωμένες οργανωτικές 

δομές, παρόμοιες με αυτές που υιοθετούν οι ίδιοι. Αυτό όμως μπορεί να αποτελέσει ε-

μπόδιο στην ανάπτυξη συνεργειών, που άλλωστε αποτελεί πρωταρχικό στόχο μίας συμ-

μαχίας. Είναι καλή πρακτική να καθορίζεται η οργανωτική δομή με βάση τους στό-

χους και τις ανάγκες της κοινοπραξίας, ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει στο μέγι-

στο τις δυνατότητές της. Φυσικά, πρωτεύοντα ρόλο για την επιτυχία της κοινοπραξίας 

έχει και η στελέχωσή της. Για το συγκεκριμένο θέμα διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

το είδος της διακυβέρνησης που υιοθετείται, ανάλογα με το βαθμό της διοικητικής εξάρ-

τησης της κοινοπραξίας. Υπάρχουν τρία (3) μοντέλα διοικητικής εξάρτησης μίας συμμα-

χίας ως προς τις μητρικές εταιρείες (Bamford et al., 2004):  
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1) Ανεξάρτητο μοντέλο (independent model) 

Στο μοντέλο αυτό η κοινοπραξία διαμορφώνει μία εντελώς ανεξάρτητη διοικητική δομή, 

με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, δική της κουλτούρα και την ελευθερία να στελεχώνει προ-

σωπικό χωρίς την παρέμβαση των μητρικών εταιρειών. Το πλεονέκτημα του μοντέλου 

αυτού είναι ότι δημιουργείται μια νέα δυναμική επιχειρηματική οντότητα με δικό της 

όραμα, προσηλωμένη στην επίτευξη των στόχων της, χωρίς να δημιουργείται «θόρυβος» 

από τις παρεμβάσεις των μητρικών εταιρειών. Το μειονέκτημα στην περίπτωση αυτή εί-

ναι ότι καθότι εφαρμόζεται ένα ανεξάρτητο σύστημα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων 

(ΔΑΠ), γίνεται δυσκολότερη η εύρεση παρακινημένων στελεχών (managers), διότι η α-

νάληψη κάποιας θέσης σε μία κοινοπραξία που εκ των πραγμάτων αποτελεί συνήθως μία 

μικρότερη εταιρεία (ένα είδος «start-up»), δεν προσφέρει τις ίδιες ευκαιρίες ανάπτυξης 

και σταδιοδρομίας που παρέχει η μεγαλύτερη μητρική εταιρεία. 

 

2) Εξαρτημένο μοντέλο (dependent model) 

Στην περίπτωση αυτή η κοινοπραξία λειτουργεί ως βραχίονας - επιχειρηματική μονάδα 

(business unit) ενός από τους εταίρους της συμμαχίας. Υιοθετεί λοιπόν παρόμοιες πολι-

τικές ΔΑΠ και ευκαιρίες ανάπτυξης, γεγονός που καθιστά ευκολότερη την εύρεση υπο-

ψήφιων στελεχών. Μεγάλο μειονέκτημα του συγκεκριμένου μοντέλου είναι ότι ο άλλος 

εταίρος δε συμμετέχει στο θέμα της στελέχωσης και της διαχείρισης προσωπικού, γεγο-

νός που μειώνει την επιρροή του σε θέματα ανθρώπινων πόρων και κατ’ επέκταση την 

αφοσίωσή του στη συμμαχία. 

 

3) Μοντέλο αλληλεξάρτησης (interdependent model) 

To μοντέλο αλληλεξάρτησης είναι αυτό που εφαρμόζεται στη συντριπτική πλειοψηφία 

των κοινοπραξιών. Εδώ το προσωπικό που στελεχώνει την κοινοπραξία διατηρεί τους 

δεσμούς του με τις μητρικές εταιρείες και συνεχίζει να «ανήκει» σε αυτές, με παρόμοια 

πλάνα μισθοδοσίας και ευκαιρίες ανάπτυξης. Αν και στο μοντέλο αυτό διασφαλίζεται η 

κινητροποίηση (motivation) των στελεχών των μητρικών εταιρειών και παρέχεται μέγι-

στη ευελιξία στη στελέχωση της κοινοπραξίας, πολλές φορές είναι πολύπλοκη η διαχεί-

ριση του προσωπικού, διαιωνίζοντας μία κατάσταση «διηρημένης πιστότητας» (divided 

loyalty) μεταξύ της μητρικής εταιρείας στην οποία ανήκει ο κάθε εργαζόμενος και της 

κοινοπραξίας για την οποία εργάζεται. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί, 
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εφόσον δοθεί η δυνατότητα στον διευθύνοντα σύμβουλο της κοινοπραξίας να είναι υπεύ-

θυνος για τον έλεγχο της απόδοσης και τις προσλήψεις/απολύσεις του προσωπικού. 

 

Όποιο μοντέλο στελέχωσης κι αν ακολουθείται, σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο ότι 

θα πρέπει η ομάδα του οργανωτικού σχεδιασμού της συμμαχίας να δημιουργήσει μία 

εταιρεία στην οποία τα ικανά στελέχη θα έχουν πολλαπλά κίνητρα να εργαστούν. Άλλω-

στε, η υποστήριξη του έργου μίας δυναμικά ανερχόμενης νέας εταιρείας παρέχει ισχυρά 

κίνητρα ανάμειξης, ιδιαίτερα αν συνδέεται με παροχές/bonus επίτευξης στόχων. Φυσικά, 

η εύρεση ικανών ηγετών και η ύπαρξη ενός διευθύνοντα συμβούλου (CEO) που εμπνέει 

το προσωπικό, αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία μίας ισχυρής κοινοπραξίας. Αυτό 

ισχύει ιδιαίτερα όταν η στελέχωση ακολουθεί το μοντέλο αλληλεξάρτησης 

(interdependent model), καθώς σε αυτή την περίπτωση η προσωπικότητα του CEO μπο-

ρεί να αμβλύνει την προσκόλληση των εργαζομένων στη μητρική εταιρεία από την οποία 

προήλθαν, ώστε να ασπαστούν το όραμα της νέας επιχειρηματικής οντότητας. Επιπλέον, 

ιδιαίτερα στις διεθνείς συμμαχίες, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η εγγύτητα των αν-

θρώπων που στελεχώνουν την κοινοπραξία, ώστε να δομηθούν αποτελεσματικές ομάδες 

εργασίας. Τέλος, σε επίπεδο διαχείρισης ανθρώπων, είναι πολύ σημαντικό τα διοικητικά 

στελέχη της κοινοπραξίας να μπορούν να διατηρούν στενούς δεσμούς και κανάλια επι-

κοινωνίας με εργαζόμενους «κλειδιά» από την πλευρά των μητρικών εταιρειών, των ο-

ποίων η εργασία έχει άμεση ή έμμεση επίδραση στην κοινοπραξία. Στα άτομα αυτά πε-

ριλαμβάνονται οι managers κομβικών τμημάτων των μητρικών, όπως τα τμήματα Έρευ-

νας και Ανάπτυξης ή Marketing που παρέχουν σημαντικούς πόρους στην κοινοπραξία, 

αλλά κι άτομα που εργάζονται καθημερινά πάνω σε θέματα που αφορούν τη συμμαχία, 

ενώ παραμένουν εργαζόμενοι στις μητρικές εταιρείες (Bamford et al., 2004). 
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Εικόνα 14: Clearing the Hurdles 

Πηγή: Bamford James et al. (2004) 

 

6.3.2 Διαχείριση της συμμαχίας 

Αν και η διαχείρισή μιας συμμαχίας δεν αποτελεί κάτι εύκολο, όπως εξετάστηκε οι ΔΣΣ 

αποτελούν σημαντικό μέσο ανάπτυξης και βελτίωσης της απόδοσης των επιχειρήσεων 

στο σύγχρονο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Άλλωστε, έχει υποστηριχτεί ότι οι 

συμμαχίες μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη αξία από τις συγχωνεύσεις και εξα-

γορές, είναι όμως αρκετά πιο δύσκολες και απρόβλεπτες κατά τη διαχείρισή τους 

(Bamford et al., 2004). Αφού επιλεγεί ένας εταίρος και διαμορφωθεί η κατάλληλη οργα-

νωτική δομή, μία επιχείρηση καλείται να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της από τη συμμαχία. 

Η ικανότητα μίας επιχείρησης να διαχειρίζεται με επιτυχία στρατηγικές συμμαχίες, δύ-

ναται να της προσδώσει ένα καίριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Όπως αναλύθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, ένα σημαντικό συστατικό της επιτυ-

χίας των ΔΣΣ είναι η κατανόηση και αποδοχή των πολιτισμικών διαφορών. Πολύ συχνά, 

οι διαφορές σχέση με τη μορφή διοίκησης κάθε εταίρου οφείλονται στις πολιτισμικές 

διαφορές και συνεπώς είναι απαραίτητο τα διοικητικά στελέχη να τις λαμβάνουν υπόψη 

(Dasí-Rodríguez & Pardo-del-Val, 2015). H μεγιστοποίηση των ωφελειών μιας συμ-

μαχίας επέρχεται όταν οικοδομούνται πραγματικές σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ 

των εταίρων και ξεκινούν πλέον να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον. Η ορθή διαχεί-

ριση μίας συμμαχίας, απαιτεί την επιτυχημένη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων 
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μεταξύ των στελεχών των εταιρειών. Η ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των εργαζόμενων 

των εταίρων αποτελεί το πρώτο βήμα που θα συμβάλλει στη δημιουργία μίας σχέσης 

εμπιστοσύνης και στην ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων μεταξύ των εταιρειών που συμμα-

χούν. Οι διαπροσωπικές σχέσεις βοηθούν στη δημιουργία ενός ανεπίσημου δικτύου επι-

κοινωνίας μεταξύ των εταίρων. Αυτό το δίκτυο μπορεί στη συνέχεια να φανεί ιδιαίτερα 

χρήσιμο στην επίλυση προβλημάτων που είναι πιθανό να προκύψουν σε κρίσιμες κατα-

στάσεις (Gulati, 1995; Hughes & Weiss, 2007). 

Ένα σημείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής στις κοινοπραξίες, είναι η εύρεση της 

ισορροπίας μεταξύ του ελέγχου που ασκούν οι μητρικές εταιρείες και την ελευθερία κι-

νήσεων της κοινοπραξίας. Θα πρέπει μέσω μίας προσέγγισης «χαλαρής – στενής» παρα-

κολούθησης (loose-tight approach) να διασφαλίζεται η επαρκής αυτονομία στην κοι-

νοπραξία, χωρίς όμως να δίνονται υπερβολικές ελευθερίες σε σημαντικές στρατηγικές 

πτυχές όπου οι αποφάσεις των μητρικών εταιρειών είναι απαραίτητες. Ιδιαίτερα τα θέ-

ματα που αφορούν άμεσα τους μετόχους, όπως η διαχείριση της απόδοσης (performance 

management) και η κατανομή κεφαλαίου (capital allocation), θα πρέπει να ελέγχονται σε 

υψηλό βαθμό από τις μητρικές εταιρείες, ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνοι εκτροχια-

σμοί. 

 

Εικόνα 15: Loose-tight approach 

Πηγή: Bamford James et al (2004) 

 

Περαιτέρω, ένα κρίσιμο ζήτημα είναι η διαχείριση τόσο των υλικών, όσο και των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. Συνήθως, οι εταίροι επικεντρώνονται στη διαχείριση μόνο των 

υλικών περιουσιακών στοιχείων, σε βάρος της διαχείρισης των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων της συμμαχίας. Οι λιγότερο τυπικές συμβάσεις που δίνουν μεγαλύτερη 
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ελευθερία κινήσεων, επιτρέπουν στους εταίρους να διερευνήσουν πώς μπορούν να μοι-

ράζονται τους πόρους τους με πολλαπλούς τρόπους και να μαθαίνουν ο ένας από τον 

άλλο μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, προκειμένου να δημιουργήσουν προστιθέ-

μενη αξία για τις επιχειρήσεις τους (Gulati, 1995; Steensma & Lyles, 2000). Με την έ-

ναρξη μίας συμμαχίας, μία επιχείρηση πρέπει να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει τη ροή 

πληροφοριών και γνώσεων από τον εταίρο της, ώστε να μπορέσει να τις αξιοποιήσει κα-

τάλληλα για τις δικές της λειτουργίες. Για να παραχθεί προστιθέμενη αξία από τη γνώση 

που αποκτάται μέσα σε μια συμμαχία, πρέπει αυτή να διαχέεται σε ολόκληρη την επιχεί-

ρηση (Kale et al., 2000). Όσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη αναπτύσσεται μεταξύ των εταί-

ρων κατά τη διάρκεια της συμμαχίας, τόσο αποτελεσματικότερη θα είναι η ανταλλαγή 

γνώσεων, αμβλύνοντας τυχόν φόβους εμφάνισης οπορτουνιστικής συμπεριφοράς 

(Gulati, 1995). Επιπλέον, η εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τα 

πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του εταίρου είναι κρίσιμης σημασίας κατά την έναρξη 

μίας συμμαχίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευ-

ρών (Hill et al., 2014). 

Πολλές φορές, οι αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον ή στο εσωτερικό περιβάλλον 

ενός εκ των εταίρων, μπορούν να οδηγήσουν τη συμμαχία στην αναθεώρηση των στρα-

τηγικών της προτεραιοτήτων. Συνεπώς, κατά τη διαχείριση μίας συμμαχίας θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η επαρκής ευελιξία, ώστε οι εταίροι να μπορούν να αναπροσαρμόζουν τις 

προτεραιότητες και κατ’ επέκταση την οργανωτική δομή της συμμαχίας. Όση περισσό-

τερη αυτονομία διαθέτει η συμμαχία, τόσο πιο ευέλικτη θα είναι στο να λαμβάνει εγκαί-

ρως αποφάσεις και να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στο 

ευμετάβλητο διεθνές οικονομικό περιβάλλον (Bleeke & Ernst, 1991).  

 

Διαχείριση Συγκρούσεων (Conflict Management) 

Οι συγκρούσεις μέσα σε ομάδες, ορίζονται ως η συνειδητοποίηση των εμπλεκόμενων 

μερών ότι υπάρχουν ασυμφωνίες και ασυμβίβαστες προσδοκίες. Αν κι αυτός ο ορισμός 

αναφέρεται συνήθως σε ενδοεταιρικές συγκρούσεις, εναρμονίζεται απόλυτα με τις αντι-

λήψεις σχετικά με τις συγκρούσεις εταίρων οι οποίοι έχουν συνάψει και διαχειρίζονται 

μία συμμαχία. Αναλυτικότερα, οι Jehn και Mannix (2001) έχουν διακρίνει τις συγκρού-

σεις εργασιών (work conflicts), τις συγκρούσεις διεργασιών (process conflicts) και τις 

συγκρούσεις σχέσεων (relationship conflicts), οι οποίες αναφέρονται, αντίστοιχα, σε 

διαφωνίες σχετικά με το ποιες δραστηριότητες και ποια καθήκοντα πρέπει να 
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εκτελούνται, ποιος πρέπει να εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες και την ένταση - συναι-

σθηματική σύγκρουση μεταξύ των εκπροσώπων των εταίρων (Jehn & Mannix, 2001). 

Οι συγκρούσεις επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση, καθώς προκαλούν παρεξηγή-

σεις, δυσπιστία και άγχος, και ως εκ τούτου οδηγούν σε λιγότερο αποτελεσματική ολο-

κλήρωση των δραστηριοτήτων κάθε μέρους, ενώ η προσπάθεια που καταβάλλεται για να 

επιλυθούν οι διαφωνίες, απορροφά πολύτιμο χρόνο που απαιτείται για άλλες σημαντικές 

αποφάσεις (Steensma & Lyles, 2000). Εκτός τούτου, οι συγκρούσεις διαβρώνουν την 

εμπιστοσύνη και δημιουργούν ένα φαινόμενο κλειστής ανάδρασης (feedback loop), 

κατά το οποίο οι συγκρούσεις μειώνουν την εμπιστοσύνη και η μειωμένη εμπιστο-

σύνη αυξάνει περαιτέρω τις συγκρούσεις, προκαλώντας στην ουσία μία σπείρα 

(spiral) συνεχών συγκρούσεων (Anderson & Narus, 1990). 

Οι υπεύθυνοι διαχείρισης συμμαχιών θα πρέπει να κατανοούν σε βάθος τη δυναμική 

των σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα σε μία συμμαχία και να είναι σε θέση να προλαμ-

βάνουν συγκρούσεις που τις περισσότερες φορές εκκολάπτονται εξαιτίας συγκεκριμένων 

καταστάσεων, οι σημαντικότερες εκ των οποίων έχουν αναλυθεί στην παρούσα εργασία 

(βλ. συν-ανταγωνισμός, πολιτισμική απόσταση, έλλειψη δέσμευσης, ασυμμετρίες μάθη-

σης κ.ά.). Δίνοντας προσοχή στα σημεία τριβής μεταξύ των εταίρων, θα πρέπει να καθο-

ρίζονται συμβιβαστικές λύσεις που θα ικανοποιούν όλα τα μέρη της συμμαχίας. Ο Ec-

havarria (2015) για την αποφυγή συγκρούσεων προτείνει την υιοθέτηση μίας ανθρωπο-

κεντρικής προσέγγισης βάσει της οποίας ένας «Partnership Coach» αναλαμβάνει τον συ-

ντονισμό των εργαζόμενων της συμμαχίας, δίνοντας έμφαση σε κάποια κρίσιμα συμπε-

ριφορικά χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο της ανάλυσής του, διακρίνει τις εμφανείς (συνει-

δητές) θετικές συμπεριφορές που οδηγούν στην καλλιέργεια θετικής συνεργασίας και 

τις αντιπαραθέτει απέναντι στις υπολανθάνουσες (υποσυνείδητες) αρνητικές συμπερι-

φορές που καλλιεργούν συγκρουσιακές καταστάσεις. Στόχος των διοικητικών στελεχών 

μίας συμμαχίας θα πρέπει να είναι η δημιουργία όλων των απαραίτητων συνθηκών, ώστε 

να προάγονται οι θετικές συμπεριφορές, ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι σε θέση να 

διακρίνουν και να αντιμετωπίζουν εγκαίρως τις υπολανθάνουσες πηγές συγκρούσεων. 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (βλ. Εικόνα 11), οι θετικές συμπεριφορές 

βάσει της αλληλουχίας τους από το αίτιο στο αιτιατό, είναι: 

1. Ανάπτυξη δεσμών (Affiliation and Membership) 

2. Επικοινωνία (Communication) 
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3. Συνεργασία (Cooperation) 

4. Μάθηση και Αλλαγή (Learning and Change) 

5. Εμβάθυνση σχέσεων (Relevance and Collaboration) 

6. Εδραίωση μακροχρόνιας συνεργασίας (Partnership) 

 

Από την άλλη πλευρά, οι αρνητικές υπολανθάνουσες συμπεριφορές βάσει της αλλη-

λουχίας τους από το αίτιο στο αιτιατό, είναι: 

1. Ιστορικό υπόβαθρο (Historical perspectives) 

2. Συστήματα αξιών και πολιτισμικές πεποιθήσεις (Value systems and Cultural 

norms) 

3. Ατομικές ανάγκες (Individual needs) 

4. Μη εκφρασμένες προθέσεις (Undisclosed intentions) 

5. Στερεότυπα και αβάσιμες υποθέσεις (Fixed ideas and unexplored assumptions) 

6. Ανείπωτες συγκρούσεις (Unspoken conflicts) 

 

 

Εικόνα 11: Inverted Partnership Cone 

Πηγή: Echavarria (2015) 
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Στηριζόμενοι πάντα στην προσεκτική ενδοσκόπηση, οι υπεύθυνοι διαχείρισης συμμα-

χιών θα πρέπει να φέρνουν στην επιφάνεια όλα εκείνα τα συμπεριφορικά στοιχεία που 

οδηγούν σε συγκρουσιακές καταστάσεις. Μετέπειτα, η εκάστοτε ομάδα θα πρέπει να τα 

επεξεργάζεται μέσα από τα βήματα των συνειδητών θετικών συμπεριφορών (ανάπτυξη 

δεσμών, επικοινωνία, συνεργασία, μάθηση και αλλαγή, εμβάθυνση σχέσεων, εδραίωση 

μακροχρόνιας συνεργασίας). Οι ενστάσεις και οι λόγοι για σύγκρουση ποτέ δεν εξαφα-

νίζονται τελείως σε μία συμμαχία και συνέχεια προκύπτουν νέες δυσκολίες. Όμως, μέσω 

του έγκαιρου εντοπισμού των στοιχείων που δημιουργούν το συγκρουσιακό φορτίο και 

την άμβλυνσή τους στο πλαίσιο μίας συνεργατικής νοοτροπίας, πάντα θα βρίσκονται λύ-

σεις για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των λειτουργιών της συμμαχίας. Έτσι, 

οι ομάδες της συμμαχίας θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά οποιαδή-

ποτε πρόκληση ή ευκαιρία (Echavarria, 2015). 

 

Εικόνα 12: Making the Implicit Explicit 

Πηγή: Echavarria (2015) 

 

 

6.3.3 Αξιολόγηση και Έλεγχος 

Όπως αναλύθηκε, η σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα επιβάλλει για πολλές επιχει-

ρήσεις τη χρήση ΔΣΣ ως αναπόσπαστο συστατικό της στρατηγικής τους. Κατά συνέπεια, 

η ανάγκη αξιολόγησης της απόδοσης αυτών των συμμαχιών αποτελεί βασική προτεραι-

ότητα. Παρόλο που η αξιολόγηση της απόδοσης είναι ένας κρίσιμος παράγοντας επιτυ-

χίας, πολλές συμμαχίες δεν αναπτύσσουν και δεν εφαρμόζουν σαφώς καθορισμένες δια-

δικασίες αξιολόγησης της απόδοσης. Είναι συχνά δύσκολο να δημιουργηθεί μία επίσημη 
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διαδικασία αξιολόγησης, λόγω της μοναδικής φύσης κάθε συμμαχικής δομής (Cravens 

et al., 2000). 

Οι στρατηγικοί στόχοι της συμμαχίας είναι εκείνοι που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν 

τα κριτήρια αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, τα κριτήρια αξιολόγησης μπορεί να διαφέρουν 

ανάλογα με το είδος της συμμαχίας, τη σχέση που έχουν οι εταίροι και τους πόρους που 

παρέχουν στη συμμαχία. Είναι δύσκολο έως αδύνατο να εκτιμηθεί ο βαθμός επιτυχίας 

μίας συμμαχίας που δεν μπορεί να αξιολογηθεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και στό-

χων. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει συνεχής αξιολόγηση και παρακολούθηση της πο-

ρείας της. Η πληροφόρηση που πηγάζει από την ανάλυση της απόδοσης της συμμαχίας 

σε διάφορους τομείς, είναι κρίσιμη για την προσαρμογή της στρατηγικής και των διαδι-

κασιών, εφόσον παρατηρηθεί απόκλιση από τους στόχους της συμμαχίας. Ανάλογα με 

τον τρόπο διακυβέρνησης και ελέγχου (management control system) της συμμαχίας, θα 

πρέπει να ενσωματώνονται αντίστοιχοι μηχανισμοί αξιολόγησης. Για τον λόγο αυτό είναι 

σημαντικό να ορίζεται ένα σύστημα αξιολόγησης ανεξάρτητο από αυτό των εταίρων, 

ώστε να μπορούν να εκτιμώνται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι επιδόσεις της συμμαχίας 

(Cravens et al., 2000).  

Στο πλαίσιο αυτό, μία αποτελεσματική μέθοδος αξιολόγησης αποτελεί η χρήση της 

ισορροπημένης κάρτας αποτελεσμάτων (balanced scorecard) (Kaplan & Norton, 1998), 

βάσει της οποίας μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρότυπο που συνδέει την αξιολόγηση των 

επιδόσεων με τους στόχους της συμμαχίας. Η ισορροπημένη κάρτα αποτελεσμάτων μπο-

ρεί να προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες απαιτήσεις αξιολόγησης οποιασδήποτε συμμα-

χίας (Cravens et al., 2000; Kaplan et al., 2010). Οι τέσσερεις τομείς αξιολόγησης που θα 

πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο της ισορροπημένης κάρτας αποτελεσμάτων είναι: (1) 

οικονομικά στοιχεία, (2) πελάτες, (3) λειτουργίες και διαδικασίες και (4) εσωτερική 

μάθηση και ανάπτυξη. 

Επιπρόσθετα, έχει μεγάλη σημασία να ορίζονται τόσο βραχυπρόθεσμοι, όσο και μα-

κροπρόθεσμοι στόχοι. Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι είναι σημαντικοί ιδιαίτερα όταν το πε-

ριβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η συμμαχία έχει αυξημένα ρίσκα ή/και όταν δεν 

έχει αναπτυχθεί ακόμη εμπιστοσύνη μεταξύ τον εταίρων. Επιπλέον, είναι πολύ σημα-

ντικό να γίνονται ενημερώσεις σε σχέση με τα αποτελέσματα και να δίνεται feedback 

προς όλους τους εμπλεκόμενους της συμμαχίας. Ακόμη, είναι βασικό τα κριτήρια αξιο-

λόγησης να μεταβάλλονται ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η συμμαχία, ώστε 
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να ανταποκρίνονται κάθε φορά στις νέες στρατηγικές κατευθύνσεις της συμμαχίας. Εξί-

σου σημαντικό είναι να υπάρχει και ένα σύστημα αξιολόγησης απόδοσης βάσει του ο-

ποίου οι εργαζόμενοι και οι ομάδες θα ανταμείβονται ανάλογα με τις επιδόσεις τους 

(Cravens et al., 2000).  

Ιδιαίτερα στις διεθνείς κοινοπραξίες, ο τρόπος της αξιολόγησης απόδοσης και του 

ελέγχου, αποτελούν δυο από τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να εξετάσουν οι 

εταίροι. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της απόδοσης, θα πρέπει να καθορίζονται οι επι-

θυμητοί δείκτες μέτρησης της απόδοσης. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνεται σε δυο επίπεδα 

(Culpan, 2002): 

Πρώτον, στο επίπεδο της ικανοποίησης των μητρικών εταιρειών από τις επιδόσεις και τα 

αποτελέσματα της συμμαχίας, βάσει των αρχικών τους προσδοκιών και επιδιώξεων. Αυ-

τός ο τρόπος μέτρησης είναι εκ των πραγμάτων πιο υποκειμενικός, καθώς συνήθως κάθε 

εταίρος ορίζει με διαφορετικό τρόπο την επιτυχία. 

Δεύτερον, στο επίπεδο της ίδιας της συμμαχίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κοινοπραξία 

που αποτελεί μία νέα οντότητα με δική της στοχοθεσία, όπου εξετάζεται αν η συμμαχία 

πετυχαίνει τους στόχους που είχαν καθοριστεί στο επιχειρηματικό σχέδιο και ικανοποιεί 

τους δείκτες απόδοσης που είχαν τεθεί, όπως ο κύκλος εργασιών, η κερδοφορία, τα με-

ρίδια  αγοράς κ.ά. Αυτός ο τρόπος μέτρησης της απόδοσης αποτελεί μία πιο αντικειμε-

νική εκτίμηση και περιλαμβάνει σύγκριση της τρέχουσας απόδοσης της κοινοπραξίας, 

είτε με την προηγούμενη απόδοσή της, είτε με τους σημαντικότερους ανταγωνιστές ή τα 

στοιχεία του κλάδου (industry standard) στον οποίο δραστηριοποιείται. Βέβαια, η αξιο-

λόγηση της απόδοσης της συμμαχίας ανεξάρτητα από τις επιδιώξεις των εταίρων ενέχει 

κινδύνους, καθώς δεν λαμβάνεται υπόψιν η στρατηγική που έχουν οι μητρικές εταιρείες. 

Όπως είναι λογικό, εάν οι εταίροι θεωρήσουν ότι η κοινοπραξία δεν ικανοποιεί τους στό-

χους που έχουν θέσει, το πιθανότερο είναι αργά ή γρήγορα να την τερματίσουν. Ως εκ 

τούτου, κατά την αξιολόγηση της απόδοσης των κοινοπραξιών που έχουν σημαντική αυ-

τονομία, θα πρέπει πάντα να συνεκτιμάται και ο βαθμός ικανοποίησης των στόχων που 

είχαν θέσει οι εταίροι κατά την αρχική διαμόρφωση της συμμαχίας. 

Σε γενικές γραμμές, ο βαθμός αμοιβαίας εξάρτησης και ο βαθμός αφοσίωσης στη 

συμμαχία, αποτελούν σημαντικοί δείκτες πρόγνωσης της επίδοσης (P. Beamish & Banks, 

1987). Επιπλέον, πέρα από τους πιο συνηθισμένους στόχους - όπως είναι οι οικονομίες 

κλίμακας, η μείωση κόστους, η πρόσβαση στις αγορές και η ανάπτυξη νέας τεχνολογίας 
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ή προϊόντων - μία ακόμη πολύ σημαντική διάσταση, που αποτελεί δείκτης επιτυχίας των 

συμμαχιών αλλά συχνά δεν λαμβάνεται υπόψιν, είναι ο βαθμός στον οποίο τα μέλη της 

συμμαχίας μαθαίνουν το ένα από το άλλο. Όπως εξετάστηκε και σε προγενέστερες ε-

νότητες, η μάθηση αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα επιτυχίας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο 

των διεθνών συμμαχιών, όπου εταιρείες με εντελώς διαφορετικό υπόβαθρο έχουν την 

ευκαιρία να ανταλλάξουν πολύτιμη τεχνογνωσία μέσα από τη συνεργασία τους (Serrat, 

2017).  

Η μέτρηση της απόδοσης των κοινοπραξιών βασίζεται συνήθως τόσο σε βραχυπρό-

θεσμους, όσο και σε μακροπρόθεσμους στόχους. Οι managers των μητρικών εταιρειών 

εξετάζουν το βαθμό επίτευξης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, και 

αξιολογούν τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά οφέλη που προκύπτουν μέσα από τη συμ-

μαχία. Συνήθως είναι ευκολότερο να εκτιμηθούν τα βραχυπρόθεσμα οφέλη, σε σχέση με 

τα πιθανά μακροπρόθεσμα οφέλη. Οι οικονομικοί δείκτες, όπως οι πωλήσεις, η απόδοση 

επένδυσης (ROI) και η απόδοση των μετοχών, καθώς και δείκτες όπως το μερίδιο αγοράς 

ή το εύρος προϊόντων, αντικατοπτρίζουν την πραγματική απόδοση της κοινοπραξίας σε 

ετήσια βάση ή σε έναν χρονικό ορίζοντα μεταξύ τριών έως πέντε ετών. Επιπλέον, έχει 

μεγάλη σημασία να εξετάζονται και κάποιοι πιο ποιοτικοί - στρατηγικοί στόχοι σε μα-

κροπρόθεσμη βάση. Η εκτίμηση της μακροπρόθεσμης δυναμικής της συμμαχίας είναι 

εξίσου σημαντική με την αξιολόγηση των πιο βραχυπρόθεσμων ποσοτικών στόχων 

(Culpan, 2002). 

 

➢ Έλεγχος 

Ο τρόπος ελέγχου των λειτουργιών και διαδικασιών μίας συμμαχίας ποικίλει ανάλογα με 

την οργανωσιακή κουλτούρα (π.χ. συγκεντρωτική ή αποκεντρωμένη διοίκηση) και του 

διεθνούς προσανατολισμού (π.χ. εθνοκεντρικός, πολυκεντρικός ή γεωκεντρικός προσα-

νατολισμός) των εταίρων. Επιπλέον, εξαρτάται από το επίπεδο εμπιστοσύνης που υπάρ-

χει ανάμεσά τους, αλλά και των όρων που συμφωνήθηκαν κατά τη σύναψη της συμμα-

χίας. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των μετοχικών συμμαχιών, οι μητρικές εταιρείες ασκούν 

συνήθως αυστηρό έλεγχο στην κοινοπραξία, λόγω του αυξημένου οικονομικού κινδύνου 

σε περίπτωση αποτυχίας. Ο έλεγχος που ασκείται στις δραστηριότητες της συμμαχίας 

μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε καθημερινά σε κάθε πτυχή των λειτουργικών διαδικασιών 

της, είτε πιο αραιά σε επίπεδο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, δίνοντας μεγαλύτερη 

αυτονομία στη συμμαχία. Συνήθως, η παρέμβαση των μητρικών εταιρειών στις 
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καθημερινές δραστηριότητες μίας κοινοπραξίας δεν αποτελεί σωστή προσέγγιση και συ-

χνά οδηγεί σε αποτυχία συνεργασίας λόγω της δυσκαμψίας στη λήψη αποφάσεων. Ένας 

από τους αποτελεσματικότερους τρόπους ελέγχου των διεθνών κοινοπραξιών είναι η στε-

λέχωση κρίσιμων θέσεων με εκπατρισμένα στελέχη (expatriates) από τις μητρικές εται-

ρείες. Με τον τρόπο αυτό οι εταίροι διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι πολιτικές και τα 

πρότυπα που επιθυμούν, ώστε να επιτυγχάνονται οι επιδιώξεις τους. Επιπλέον, τα εκπα-

τρισμένα διοικητικά στελέχη μεταδίδουν την εταιρική κουλτούρα των εταίρων στην κοι-

νοπραξία και λειτουργούν ως θεματοφύλακες των συμφερόντων των μητρικών εταιρειών 

(Culpan, 2002).  

 

➢ Συνολικός απολογισμός 

Ανάλογα με την συνολική τους ικανοποίηση από τη συμμαχία, οι εταίροι αποφασίζουν 

αν θα συνεχίσουν τη συνεργασία ή αν θα την τερματίσουν. Όπως αναλύθηκε παραπάνω, 

ο βαθμός ικανοποίησης από τη συμμαχία μπορεί να εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 

και συμπεριλαμβάνει τόσο στοιχεία επίδοσης της συμμαχίας, όσο και συμπεριφορικά 

στοιχεία που σχετίζονται με τη σχέση των εταίρων και τη συμβατότητά τους. Πολλές 

φορές, παρά την καλή επίδοση, οι συμμαχίες τερματίζονται λόγω σημαντικών διαφωνιών 

μεταξύ των εταίρων. Σε κάθε περίπτωση, ένας εταίρος που είναι ικανοποιημένος από την 

απόδοση της συμμαχίας τείνει να συνεχίζει να την υποστηρίζει. Φυσικά, πρέπει να υπάρ-

χει πάντα αντιστοιχία μεταξύ της απόδοσης της συμμαχίας και των προσδοκιών των ε-

ταίρων (Culpan, 2002). 

Ωστόσο, κάποιες φορές παρά την κακή απόδοση της συμμαχίας, οι εταίροι μπορεί 

να επιθυμούν να διατηρήσουν τη συνεργασία τους, εφόσον στοχεύουν σε κάποια μακρο-

πρόθεσμα οφέλη. Σε περίπτωση αποτυχίας σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η συνέχιση της 

συμμαχίας εξαρτάται από το επίπεδο ανοχής των μητρικών εταιρειών και τον βαθμό της 

δέσμευσής τους στους κοινούς μακροπρόθεσμους στόχους (Culpan, 2002). Είναι σημα-

ντικό να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις μεταξύ των εταίρων, στις 

οποίες θα αναλύονται σε βάθος τα αποτελέσματα της συμμαχίας, ώστε να είναι σε θέση 

να λαμβάνουν έγκαιρα αποφάσεις σε σχέση με τη συνέχιση ή όχι της συνεργασίας. Επι-

πλέον, καθώς οι συμμαχίες δραστηριοποιούνται σε δυναμικά περιβάλλοντα, στο πλαίσιο 

της αξιολόγησης θα πρέπει να επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και οι στόχοι, σε περί-

πτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο για τη βιωσιμότητα της συμμαχίας (Büchel, 2002). 
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Σε κάθε περίπτωση, πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο του τερματισμού της συμμαχίας, 

είτε λόγω κακής απόδοσης, είτε λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων. Για τον λόγο αυτό 

είναι σημαντικό κάθε εταίρος να έχει προβλέψει μία στρατηγική αποχώρησης, ώστε το 

«διαζύγιο» να γίνει ανώδυνα και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Οι Manuel και Cascio 

(1996) αναφέρουν τους παρακάτω έξι (6) πιο συνηθισμένους λόγους εξαιτίας των οποίων 

τερματίζονται οι συμμαχίες: 

1) Η συμμαχία δεν αποδίδει και κρίνεται ως αποτυχημένη. 

2) Σημαντικές διαφορές μεταξύ των εταίρων, π.χ. σε επίπεδο ανθρώπων και κουλ-

τούρας, σε επίπεδο τρόπου διοίκησης και σε επίπεδο επιδιώξεων - στόχων. 

3) Αθέτηση των συμφωνημένων όρων από κάποιον εταίρο. 

4) Η συμμαχία δεν πληροί πλέον τους στρατηγικούς στόχους ενός εταίρου. 

5) Ένας από τους εταίρους πρέπει να αποχωρήσει από τη συμμαχία λόγω οικονομι-

κών δυσκολιών ή για να εκμεταλλευτεί άλλες καλύτερες ευκαιρίες. 

6) Η συμμαχία έχει επιτύχει τον στόχο της. 

 

6.3.4 Στρατηγική αποχώρησης 

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η αύξηση του αριθμού και της σημασίας των στρα-

τηγικών συμμαχιών έχει απασχολήσει μεγάλο αριθμό ερευνητών. Ως αποτέλεσμα, έχουν 

ειπωθεί πολλά σχετικά με την κατανόηση και τη διαχείριση των συμμαχιών, την επιλογή 

του σωστού εταίρου, τη δομή της συμμαχίας και πολλών ακόμη σημαντικών παραγό-

ντων. Ένα σημαντικό μέρος των μελετών της διεθνούς βιβλιογραφίας ασχολείται με την 

κατανόηση ορισμένων από τις βασικές διαδικασίες διαχείρισης που συμβάλλουν στην 

επιτυχία των συμμαχιών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι περισσότεροι ερευνητές έχουν συμπε-

ράνει ότι παρά τις καλές προθέσεις και τις φιλόδοξες προσπάθειες, οι συμμαχίες αποτε-

λούν εγγενώς δύσκολες σχέσεις και, ως εκ τούτου, πολλές από αυτές αποτυγχάνουν. Ε-

πιπλέον, πολλές συμμαχίες διαλύονται καθώς «πέφτουν θύματα» των αλλαγών του επι-

χειρηματικού περιβάλλοντος ή/και της αλλαγής στρατηγικής πλεύσης των εταίρων 

(Gulati et al., 2008). 

Ο τερματισμός μίας διεθνούς κοινοπραξίας μπορεί να λάβει χώρα είτε απροσδόκητα, 

είτε μέσω μίας συγκεκριμένης στρατηγικής αποχώρησης. Αρκετά συχνά, τον τερματισμό 

ακολουθεί η συγχώνευση της κοινοπρακτικής επιχείρησης από έναν από τους εταίρους. 

Άλλες φορές λαμβάνει χώρα ο επανασχεδιασμός της συμμαχίας με τη συμμετοχή νέων 
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εταίρων. Σε κάθε περίπτωση, η πρόβλεψη και η συμφωνία των βασικότερων παραμέτρων 

σε σχέση με τον τερματισμό της συμμαχίας μειώνει το κόστος τερματισμού και συμβάλ-

λει στην ευκολότερη διαχείριση θεμάτων, όπως είναι οι νομικές και οι επιχειρησιακές 

παράμετροι, καθώς και ο τρόπος κατανομής των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

και παθητικού. Επιπλέον, το κόστος τερματισμού μειώνεται και μέσα από τον σαφή κα-

θορισμό σε σχέση με το πότε δικαιούται να αποχωρήσει ένας εταίρος από τη συμμαχία, 

καθώς και μέσω του καθορισμού της διευθέτησης εργασιακών ζητημάτων (π.χ. αποζη-

μιώσεις) και θεμάτων αναφορικά με τις σχέσεις με τις τοπικές κυβερνήσεις (π.χ. όταν 

προϋπόθεση για τη δραστηριοποίηση μίας πολυεθνικής αποτελεί η κοινοπραξία με κά-

ποια τοπική επιχείρηση) (Culpan, 2002). 

Πολλά στελέχη και διευθυντές συμμαχιών αναφέρουν ότι αν η αποχώρηση από μια 

συμμαχία δεν είναι προγραμματισμένη και δεν έχει μελετηθεί διεξοδικά μπορεί να οδη-

γήσει τις επιχειρήσεις σε σημαντικές απώλειες. Ο σχεδιασμός της αποχώρησης από μια 

στρατηγική συμμαχία μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Υπάρχουν οι σκληρές - 

δύσκολες αποχωρήσεις που είναι μακροχρόνιες και κοστοβόρες, και οι εύκολες απο-

χωρήσεις που είναι γρήγορες και δεν συνδέονται με μεγάλα κόστη. Μία συμμαχία που 

επιτρέπει την εύκολη αποχώρηση, συνήθως δεν περιλαμβάνει τη δέσμευση κεφαλαίων 

και η ειδοποίηση τερματισμού μπορεί να γίνει ακόμη κι ένα μήνα νωρίτερα. Αυτό είναι 

θετικό, καθώς η εύκολη αποχώρηση χαρακτηρίζεται από υψηλή ευελιξία όσον αφορά τη 

λήψη στρατηγικών αποφάσεων και την ανακατανομή των πόρων. Από την άλλη πλευρά, 

η σκληρή – δύσκολη αποχώρηση δεν αποτελεί απαραίτητα μειονέκτημα, διότι ωθεί τους 

εταίρους στο να παραμείνουν αφοσιωμένοι στη συμμαχία - ακόμη και κατά τη διάρκεια 

δύσκολων περιόδων - και να οικοδομήσουν μεταξύ τους εμπιστοσύνη και μια βαθύτερη 

δέσμευση σε ένα κοινό όραμα (Gulati et al., 2008). 

Η απόφαση για το αν σε μία συμμαχία θα πρέπει να εφαρμόζονται ρήτρες εύκολης 

ή δύσκολης εξόδου, θα πρέπει να λαμβάνεται ύστερα από μία εμπεριστατωμένη ανά-

λυση της θέσης ισχύος κάθε εταίρου, της εκτίμησης των εξελίξεων στην αγορά και τις 

διάφορες φάσεις στις οποίες βρίσκεται η συμμαχία. Επιπλέον, υπάρχουν τριών (3) ειδών 

μοτίβα αποχώρησης ανάλογα με την ευκολία/δυσκολία κάθε εταίρου να αποχωρήσει από 

τη συμμαχία (Gulati et al., 2008): 

1) Συμμετρική δυσκολία αποχώρησης: Όταν η αποχώρηση από τη συμμαχία είναι 

δύσκολη για και τους δύο εταίρους (βλ. Εικόνα 13, τεταρτημόριο III). 
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2) Συμμετρική ευκολία αποχώρησης: Όταν η αποχώρηση από τη συμμαχία είναι εύ-

κολη για και τους δύο εταίρους (βλ. Εικόνα 13, τεταρτημόριο I). 

3) Ασύμμετρη ευκολία/δυσκολία αποχώρησης: Όταν η αποχώρηση είναι εύκολη για 

τον έναν εταίρο και δύσκολη για τον άλλο (βλ. Εικόνα 13, τεταρτημόρια II και IV). 

 

Εικόνα 13: Contingency-Based Difficulty of Exit 

Πηγή: Gulati et al. (2008) 

 

Ανάλογα με το είδος της συμμαχίας, τον βαθμό εξάρτησης μεταξύ των εταίρων και το 

κόστος που θα έχει για τον καθένα η πιθανή λήξη της συμμαχίας, θα πρέπει να υπάρχουν 

ρήτρες αποχώρησης - εξόδου, οι οποίες θα ενεργοποιούνται την κατάλληλη στιγμή προ-

στατεύοντας, συνήθως, τον εταίρο που βρίσκεται σε πιο αδύναμη θέση. Κατά την αρχική 

διαμόρφωση της συμμαχίας, τα στελέχη που είναι υπεύθυνα για τη σύναψη της συμφω-

νίας στρατηγικής συνεργασίας, θα πρέπει να προβλέπουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα - 

εκβάσεις (contingencies) της συμμαχίας και να ορίζουν τις κατάλληλες ρήτρες αποχώρη-

σης. Έτσι, με βάση τις προβλέψεις των εταίρων είναι σημαντικό να καθορίζονται: εύκο-

λες ή δύσκολες και συμμετρικές ή ασύμμετρες ρήτρες εξόδου (Gulati et al., 2008). Οι 

ρήτρες αυτές συνήθως καθορίζουν το κόστος της πρόωρης αποχώρησης για κάθε εταίρο 

και πολλές φορές περιλαμβάνουν χρονικές δεσμεύσεις (π.χ. δικαίωμα αποχώρησης μετά 

τα πρώτα 3 έτη λειτουργίας της συμμαχίας). 
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Για παράδειγμα, αν ο εταίρος Α εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους πόρους 

του εταίρου Β, τότε προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές ασυμμετρίες και το ενδε-

χόμενο ο Β να εκμεταλλευτεί τη θέση ισχύος του λειτουργώντας οπορτουνιστικά, θα ήταν 

μία ορθή κίνηση εκ μέρους του εταίρου Α να ζητήσει κατά την αρχική συμφωνία αυστη-

ρές ρήτρες εξόδου, που θα λειτουργήσουν ως αντικίνητρο για τον εταίρο Β να υιοθετήσει 

μελλοντικά μία οπορτουνιστική συμπεριφορά. Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει 

αμοιβαία αλληλεξάρτηση μεταξύ των εταίρων είναι καλό να ορίζονται αμοιβαίες ρήτρες 

δύσκολης εξόδου, οι οποίες προσδίδουν ένα αίσθημα ασφάλειας σε και τις δυο πλευρές, 

συμβάλλοντας στην καλλιέργεια εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων. Αντίθετα, σε περι-

πτώσεις όπου έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των εταίρων ή διαφαίνεται ότι οι στόχοι που 

ορίστηκαν εξ αρχής δεν είναι πλέον επιτεύξιμοι, κρίνεται σκόπιμο να είναι εύκολη η α-

ποχώρηση από τη συμμαχία για και τους δύο εταίρους (Gulati et al., 2008). 

Επιπρόσθετα, στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι Gulati et al. (2008, σελ. 160 - 

161), επισημαίνουν τα εξής τέσσερα (4) κρίσιμα σημεία που χρήζουν προσοχής από τους 

υπεύθυνους διαχείρισης συμμαχιών: 

1) Στο πλαίσιο της ευφορίας που μπορεί να υπάρχει όταν προετοιμάζεται η έναρξη μίας 

πολλά υποσχόμενης συμμαχίας, συχνά παρατηρείται μία ψευδής αίσθηση συμφω-

νίας μεταξύ των εταίρων, που περιλαμβάνει αόριστους ορισμούς σχετικά με τους 

όρους της συμμαχίας, οι οποίοι τίθενται απλά και μόνο για να εξασφαλίσουν τη συμ-

φωνία. Η ασάφεια, ενώ παρέχει στους υπεύθυνους της συμμαχίας μία αίσθηση α-

σφάλειας, προκαλεί συχνά δυσχερείς συνθήκες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

τερματισμού. Τα στελέχη της συμμαχίας πρέπει επομένως να αφιερώνουν επαρκή 

χρόνο κατά τη διάρκεια του σταδίου σχηματισμού, προβλέποντας όλες τις πιθανές 

τροπές, ώστε οι εταίροι να είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο που μπορεί 

να απειλήσει την ακεραιότητα της συμμαχίας. Αυτό προϋποθέτει, κατά το στάδιο 

των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμμαχίας, την επιμονή για τον καθορισμό 

των όρων σε ενδεχόμενο τερματισμό, χωρίς τον φόβο ότι η εκκίνηση ενός τέτοιου 

διαλόγου θα προκαλέσει αρνητισμό. 

2) Πολλές φορές οι συμμαχίες αντιμετωπίζονται εσφαλμένα ως κάτι στατικό. Αντίθετα, 

οι συμμαχίες έχουν έναν άκρως δυναμικό χαρακτήρα και περνούν από διάφορες φά-

σεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Ανάλογα με τη φάση στην οποία βρί-

σκεται μία συμμαχία, θα πρέπει τα αρμόδια στελέχη να επανακαθορίζουν τις ρήτρες 
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αποχώρησης. Μπορεί για παράδειγμα μία συμμαχία να ξεκινήσει τη λειτουργία της 

με χαλαρές δεσμεύσεις, αλλά στην πορεία να προκύψει μία ευκαιρία, η εκμετάλ-

λευση της οποίας απαιτεί μεγαλύτερη δέσμευση, και συνεπώς αυστηρότερους όρους 

αποχώρησης. Επιπλέον, μπορεί να συμβεί και το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή παρόλο 

που μία συμμαχία βρίσκεται σε φάση κορεσμού – προσφέροντας μικρή πλέον αξία 

σε έναν από τους εταίρους (ή και στους δυο) – να μη δίνεται η δυνατότητα εύκολης 

αποχώρησης. Θα πρέπει, συνεπώς, να προβλέπεται η ανανέωση των όρων αποχώρη-

σης σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ανταποκρίνονται στα συμφέροντα των 

εταίρων, ανάλογα με τις φάσεις της συμμαχίας. 

3) Πολλοί συχνά οι υπεύθυνοι διαχείρισης των συμμαχιών αδυνατούν να εκτιμήσουν 

την πραγματική αξία που δημιουργεί μία συμμαχία για την επιχείρησή τους, καθώς 

και τα πιθανά κόστη ευκαιρίας που συνδέονται με αυτή. Ως αποτέλεσμα, δεν φρο-

ντίζουν να διαμορφώσουν εγκαίρως τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να είναι εύκολη 

ή δύσκολη (ανάλογα με την περίπτωση) η αποχώρηση της επιχείρησης τους ή του 

εταίρου. Θα πρέπει να γίνεται μία συνολική ανάλυση της αξίας ή του κόστους ευκαι-

ρίας που επιφέρει η συμμαχία και αντίστοιχα να ρυθμίζονται οι ρήτρες αποχώρησης. 

4) Τέλος, παρατηρείται πολλές φορές οι εργαζόμενοι που «τρέχουν» τη συμμαχία να 

μην είναι εκείνοι που διαπραγματεύονται τους όρους της συμφωνίας. Αυτό οδηγεί 

σε ένα χάσμα, καθώς οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής που έχουν καλύτερη γνώση 

της πορείας της συμμαχίας, δεν είναι ενήμεροι για σημαντικές διαστάσεις της συμ-

μαχίας, όπως οι ρήτρες αποχώρησης που έχουν υπογραφεί από τους εταίρους. Είναι, 

συνεπώς, μία καλή πρακτική να εμπλέκονται στις διαδικασίες διαμόρφωσης πριν και 

μετά την έναρξη της συμμαχίας και τα στελέχη που διαχειρίζονται τη συμμαχία. Βέ-

βαια, αυτό θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθότι δεν θα πρέπει η εμπλοκή των 

συγκεκριμένων στελεχών στη διαμόρφωση της συμμαχίας να αποτελέσει εμπόδιο 

στο να επιτελούν αποτελεσματικά το έργο της διαχείρισης της. Ένα σχετικό παρά-

δειγμα, αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση υιοθετεί μία επιθετική 

διαπραγματευτική προσέγγιση απέναντι στον εταίρο της, όπου είναι καλύτερο να μη 

συμμετέχουν τα στελέχη της πρώτης γραμμής, καθώς αυτό θα δημιουργούσε μία αρ-

νητική εντύπωση στον εταίρο ως προς τη δέσμευση των στελεχών που τρέχουν τη 

συμμαχία. 
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Οι περισσότερες κοινοπραξίες κάποια στιγμή λήγουν, ακόμη και οι πιο επιτυχημένες. 

Στην έρευνά τους οι Bleeke και Ernst (1991) εξετάζοντας 150 συμμαχίες σε Η.Π.Α., Ευ-

ρώπη και Ιαπωνία βρήκαν ότι πάνω από το 75% των κοινοπραξιών που τερματίζονται, 

εξαγοράζονται από έναν από τους εταίρους. Παρ’ όλα αυτά, πολλές επιχειρήσεις δεν 

προετοιμάζονται σωστά για το ενδεχόμενο του τερματισμού της συμμαχίας και βρίσκο-

νται προ εκπλήξεως όταν ο εταίρος τους προτείνει να εξαγοράσει την κοινοπραξία, όντας 

πλέον σε θέση ισχύος. 

 

 

«Φυσικός αγοραστής» (natural buyer) 

Πολλές φορές κάποιος από τους εταίρους ενδέχεται να βλέπει την εξαγορά της συμμαχίας 

ως φυσική συνέχεια της προσπάθειας του να εισέλθει σε έναν νέο επιχειρηματικό τομέα 

ή μία νέα γεωγραφική περιοχή. Για παράδειγμα, σε μία συμμαχία μεταξύ δύο εταιρειών 

παραγωγής χημικών, η συμφωνία συνεργασίας ήταν ο ένας εταίρος να παρέχει τις φόρ-

μουλες των προϊόντων και την τεχνογνωσία παραγωγής κι ο άλλος εταίρος να διασφαλί-

ζει την προώθηση και τη διανομή των προϊόντων. 

Μετά από μία δεκαετία επιτυχούς συνεργασίας, ο εταίρος που είχε αναλάβει την ε-

μπορική διαχείριση, όντας πλέον σε θέση να παράγει μόνος του παρόμοια προϊόντα (έ-

χοντας αντιγράψει την τεχνολογία του εταίρου του) πρότεινε να εξαγοράσει την κοινο-

πραξία. Όντας σε μειονεκτική θέση, ο εταίρος που συνέβαλε για 10 χρόνια με την τεχνο-

γνωσία του στη συμμαχία, αποδέχτηκε την πρόταση, καθώς έτσι κι αλλιώς ήταν πλέον 

θέμα χρόνου η λήξη της συμμαχίας. Παρόλο που μπορεί να ήταν κερδοφόρα η συναλ-

λαγή της πώλησης της κοινοπραξίας για τον εταίρο που βρέθηκε σε αδύναμη θέση, χά-

θηκε η πρόσβαση που είχε σε μία σημαντική αγορά (Bleeke & Ernst, 1991). Ο «φυσικός 

αγοραστής» (natural buyer) σε μία συμμαχία είναι συνήθως εκείνος ο οποίος είναι πιο 

πρόθυμος να επενδύσει στη συμμαχία. Στο πλαίσιο των κοινοπραξιών, οι επιχειρήσεις 

που έχουν οικονομική ευρωστία και δίνουν περισσότερη έμφαση σε μακροπρόθεσμα 

στρατηγικά αποτελέσματα και όχι σε βραχυπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, είναι πολύ πι-

θανό να πραγματοποιήσουν κάποια στιγμή μία κίνηση εξαγοράς (Bleeke & Ernst, 1991). 

Ανάλογα, λοιπόν, με τον σύμμαχο που έχει απέναντι της μία επιχείρηση, θα πρέπει 

να εξετάσει όλα τα πιθανά σενάρια και να διασφαλίσει: 
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(1) την ύπαρξη ρητρών ως δικλείδων ασφαλείας (π.χ. κανένας σύμμαχος να μη μπορεί 

να έχει μερίδιο πάνω από το 50% στην κοινοπραξία ή πιθανή πρόταση εξαγοράς να 

μπορεί να γίνει μόνο μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα). 

(2) τον σχεδιασμό στρατηγικών τερματισμού που ενεργοποιούνται την κατάλληλη 

στιγμή, πριν να είναι αργά και ο εταίρος πλέον βρίσκεται σε θέση ισχύος. 

Σε σχέση με τις εξαγορές κοινοπρακτικών επιχειρήσεων, χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελούν οι διαφορές στη στρατηγική προσέγγιση των συμμαχιών μεταξύ δυτικών και 

ιαπωνικών επιχειρήσεων. Σε έρευνα της McKinsey Tokyo τη δεκαετία του ’90, με αντι-

κείμενο 700 συμμαχίες μεταξύ ιαπωνικών και μη ιαπωνικών εταιρειών, βρέθηκε ότι στο 

70% των περιπτώσεων οι αγοραστές των κοινοπραξιών κατά τη λήξη τους ήταν ιαπωνι-

κές εταιρείες. Μάλιστα, σε ανάλογη έρευνα βρέθηκε ότι οι ιαπωνικές εταιρείες, σε αντί-

θεση με τις δυτικές εταιρείες, έδιναν μικρότερη βαρύτητα στα βραχυπρόθεσμα/μεσοπρό-

θεσμα οικονομικά οφέλη και ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία έτοιμες να ζημιω-

θούν οικονομικά, προκειμένου να επιτύχουν κάποια μακροπρόθεσμα στρατηγικά πλεο-

νεκτήματα, όπως η επιτυχής είσοδος σε κάποιον νέο επιχειρηματικό τομέα (Bleeke & 

Ernst, 1991). 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι ιδιαίτερα στις ΔΣΣ θα πρέπει να εξετάζονται σε βάθος 

τα κίνητρα του εταίρου για τη δημιουργία της συμμαχίας και να λαμβάνονται τα ανάλογα 

μέτρα σε σχέση με τον τερματισμό της. Στις συμμαχίες το ερώτημα δεν είναι το «αν» θα 

λήξουν, αλλά το «πότε» θα λήξουν, και συνεπώς όποιος σύμμαχος είναι καλύτερα προε-

τοιμασμένος ως προς αυτό το αναπόφευκτο ενδεχόμενο, είναι βέβαιο ότι θα ζημιωθεί 

λιγότερο από τη λήξη της συμμαχίας, σε σχέση με εκείνον που είναι απροετοίμαστος. 

Βέβαια, η προσέγγιση αυτή δεν υπονοεί ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με δυσπιστία 

οι εταίροι, καθώς όπως έχει επισημανθεί η εμπιστοσύνη αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για 

την επιτυχία κάθε συμμαχίας. Αντίθετα, σημαίνει ότι θα πρέπει τα στελέχη που συνά-

πτουν συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας να αναγνωρίζουν ότι σε ένα δυναμικό πα-

γκοσμιοποιημένο περιβάλλον, στο οποίο αλλάζουν γρήγορα οι στόχοι και οι στρατηγικές 

φιλοδοξίες των εταίρων, πάντα πρέπει να υπάρχει ένα «αλεξίπτωτο» αποχώρησης. 
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6.4 Ανακεφαλαίωση 

Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται τα στάδια των στρατηγικών συμμαχιών και εντοπίζονται 

οι κρισιμότεροι παράγοντες για την επιτυχή διαχείριση κάθε σταδίου. Συγκεκριμένα, τα 

στάδια των συμμαχιών κατανέμονται σε δυο μεγάλες φάσεις: Τα στάδια πριν τη σύναψη 

της συμφωνίας για στρατηγική συνεργασία και τα στάδια μετά τη σύναψη της συμφωνίας 

για στρατηγική συνεργασία. Τα στάδια της πρώτης φάσης (αξιολόγηση της ανάγκης για 

συμμαχία, επιλογή του καταλληλότερου εταίρου, διαπραγμάτευση της συμφωνίας) έχουν 

καθοριστική επίδραση στα στάδια της δεύτερης φάσης (καθορισμός της οργανωτικής δο-

μής, διαχείριση της συμμαχίας, αξιολόγηση και έλεγχος, στρατηγική αποχώρησης). 

Μέσα από την ενδελεχή ανάλυση των βασικότερων παραμέτρων κάθε σταδίου μίας 

συμμαχίας, ο αναγνώστης λαμβάνει κάποιες πολύ χρήσιμες πρακτικές συμβουλές για τον 

τρόπο διαχείρισης και τη λήψη κρίσιμων στρατηγικών αποφάσεων, ώστε να δημιουργεί 

και να διαχειρίζεται επιτυχημένες διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες. 
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Κεφάλαιο 7ο: Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

7.1 Η Κυκλική Οικονομία ως ενισχυτής των ΔΣΣ 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες συνειδητοποίησαν ότι πρέ-

πει να προσανατολιστούν προς μια διαφορετική αναπτυξιακή στρατηγική με στόχο την 

αλλαγή του τρέχοντος οικονομικού μοντέλου που επιβαρύνει τις μελλοντικές γενιές και 

βασίζεται στη λανθασμένη αντίληψη ότι η οικονομική ανάπτυξη αναπόφευκτα οδηγεί 

στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη θα πρέπει να εξυπηρετεί την αντιμε-

τώπιση των αναγκών της σημερινής γενιάς, χωρίς την υπονόμευση της ικανότητας των 

μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες. 

Στο πλαίσιο αυτό, η κυκλική οικονομία αποτελεί ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυ-

ξης στο οποίο δίνουν μεγάλη έμφαση οι κυβερνήσεις και διεθνείς θεσμικοί φορείς. Σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σχεδιαστεί ένα σχέδιο δράσης για την κυκλική οικο-

νομία με στόχο μία βιώσιμη και ανταγωνιστική Ευρώπη. Το νέο σχέδιο δράσης επιβε-

βαιώνει ότι η Ε.Ε. θα συνεχίσει να οδηγεί τον δρόμο προς τη μετάβαση στην κυκλική 

οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο και θα χρησιμοποιεί την επιρροή, την εμπειρογνωμο-

σύνη και τους χρηματοοικονομικούς της πόρους για την υλοποίηση της ατζέντας «Προς 

μία βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030», αλλά ακόμη και πέραν αυτής στο πλαίσιο του «Green 

Deal», με στόχο μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. 

(European Commission, 2020). Επιπλέον, πολλές χώρες κι εκτός Ε.Ε. έχουν κάνει ήδη 

σοβαρές προσπάθειες σε επίπεδο δράσεων και νόμων για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου 

λειτουργίας της κυκλικής οικονομίας. 

Η έννοια της κυκλικής οικονομίας - που έγινε ευρύτερα γνωστή ως αποτέλεσμα των 

Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs - Sustainable Development Goals) του Ο.Η.Ε. και 

της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή - αποτελεί ένα μοντέλο οικονο-

μικής ανάπτυξης βάσει του οποίου η χρήση των φυσικών πόρων και των προϊόντων, βελ-

τιστοποιείται με στόχο την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και της περιβαλλοντικής ρύ-

πανσης (AFDB, 2020). Η λέξη «κυκλική» σηματοδοτεί την εφαρμογή ενός οικονομι-

κού συστήματος κλειστού βρόγχο (closed-loop), αντί ενός συστήματος ανοιχτού 

βρόγχου (open loop). 

Σε μια εξελισσόμενη κυκλική οικονομία, τόσο οι βιομηχανίες όσο και οι τελικοί χρή-

στες πρέπει να προσπαθούν να επιμηκύνουν τη διάρκεια ζωής των πόρων και των 
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τελικών προϊόντων, μεγιστοποιώντας την αξία τους, και στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

να επιδιώκουν την ανάκτηση της αξίας τους μέσα από παρόμοια ή άλλη χρήση. Ουσια-

στικά, οι βασικές αρχές «3R» της κυκλικής οικονομίας είναι: οικονομία - μείωση 

(Reduce), επαναχρησιμοποίηση (Reuse) και ανακύκλωση υλικών (Recycle) (Heshmati, 

2017). Το φυσικό περιβάλλον (πόροι), το τεχνολογικό περιβάλλον, το οικονομικό περι-

βάλλον και η κοινωνία, αποτελούν τις βασικές διαστάσεις της κυκλικής οικονομίας και 

βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ τους (Han et al., 2020). 

 

Εικόνα 16: Conceptualization of a circular economy 

Πηγή: Han et al., (2020) 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα γύρω από το θέμα 

της κυκλικής οικονομίας και τη δημιουργία «πράσινων» συστάδων επιχειρήσεων 

(clusters) στο πλαίσιο του Green Deal. Τα αρμόδια θεσμική όργανα της Ε.Ε. αναπτύσ-

σουν συνεχώς πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και επιδιώκουν 

συνεργασίες με δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς 

αυτή την κατεύθυνση. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Frans Timmermans, 

έχει επισημάνει πως με την κυκλική παραγωγή και κατανάλωση μπορεί να δημιουργηθεί 

μια υγιής και ανθεκτική οικονομία για τις επόμενες δεκαετίες. Έως σήμερα τουλάχιστον 

250 «πράσινα» οικοσυστήματα στην Ευρώπη ωθούν καθημερινά την πράσινη μετά-

βαση προς τα εμπρός, βοηθώντας τις εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε προηγμένη τεχνο-

γνωσία, να δοκιμάζουν νέες πράσινες επιχειρηματικές ιδέες και να αναπτύσσουν νέες 
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πράσινες καινοτομίες. Όλα αυτά επιταχύνουν, αλλάζουν και υποστηρίζουν τις ευρωπαϊ-

κές επιχειρήσεις, ώστε να επικεντρώνονται περισσότερο στο δρόμο μίας βιώσιμης οικο-

νομίας, με καλύτερη διαχείριση των πόρων και προστασία του περιβάλλοντος 

(clustercollaboration, 2020). 

Οι προκλήσεις για την πράσινη μετάβαση είναι πολλές, με αποτέλεσμα να μη μπο-

ρούν να αντιμετωπιστούν με ευκολία. Αυτός, άλλωστε, είναι κι ο λόγος για τον οποίο 

έχουν δημιουργηθεί οικοσυστήματα επιχειρήσεων (clusters) με στόχο την ανάπτυξη των 

κατάλληλων εργαλείων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων μέσα από τη συνεργασία 

και τη μάθηση. Αυτή η ισχυρή Ευρωπαϊκή υποδομή συνεργαζόμενων συστάδων επιχει-

ρήσεων, συμβάλει στον διαμοιρασμό γνώσεων, ικανοτήτων και νέων πράσινων καινοτο-

μιών σε διάφορους τομείς και κλάδους της οικονομίας. Η φιλοδοξία του προγράμματος 

είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων (ΜΜΕ), ώστε να αξιο-

ποιήσουν αποτελεσματικότερα τις νέες γνώσεις και επιχειρηματικές ευκαιρίες στο πεδίο 

της κυκλικής οικονομίας, να ενισχύσουν την εξειδίκευσή τους και τις δυνατότητες για 

επενδύσεις, ώστε να διεθνοποιηθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε παγκόσμιες αλυ-

σίδες αξίας (clustercollaboration, 2019). 

Εκτός από τους θεσμικούς φορείς και τις εθνικές κυβερνήσεις, υπάρχουν πολλά ι-

δρύματα που αναπτύσσουν δράσεις για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Για πα-

ράδειγμα, το ίδρυμα Ellen Mac Arthur εγκαινίασε το 2013 το πρόγραμμα Circular Econ-

omy 100 (CE100), το οποίο στοχεύει στη συγκέντρωση ενός δικτύου κορυφαίων επιχει-

ρήσεων παγκοσμίως για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της δέσμευσης τους σε νέες 

δράσεις κυκλικής οικονομίας. 

Το CE100 παρέχει εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων πάνω σε βασικά θέματα και 

αναδυόμενες τάσεις, μοιράζεται τις νέες γνώσεις που εντοπίζει και αναπτύσσει λύσεις 

απέναντι σε κοινές προκλήσεις. Ο στόχος είναι οι συμμετέχουσες εταιρείες να αναλάβουν 

συγκεκριμένες ενέργειες γύρω από την κυκλική οικονομία. Μέσω αυτής της πρωτοβου-

λίας δίνεται η ευκαιρία στις επιχειρήσεις να μοιράζονται εμπειρίες, να μαθαίνουν από τις 

βέλτιστες πρακτικές και να συνεργάζονται για να επιτύχουν σημαντικά επιχειρηματικά 

οφέλη. Καθένα από τα μέλη του CE100 έχει δεσμευτεί για μια πρωτοβουλία κυκλικής 

οικονομίας, ενθαρρύνοντας την καινοτομία, τις επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέ-

σεων εργασίας (Ellen MacArthur Foundation, 2013). 
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Σύμφωνα με τους Narayan και Tidström (2020), τα δίκτυα κυκλικής οικονομίας 

χαρακτηρίζονται από το στοιχείο του συν-ανταγωνισμού (coopetition) και περιλαμβά-

νουν τόσο τη συνεργασία, όσο και τον ανταγωνισμό μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, 

όντας σε θέση να προάγουν την δημιουργικότητα και την καινοτομία. Μέσα από τη σύλ-

ληψη της ιδέας ότι κάθε προϊόν αποτελεί το επίκεντρο ενός ευρύτατου δικτύου επι-

χειρήσεων, οι οποίες δημιουργούν και καρπώνονται την αξία του στα διάφορα στάδια 

του κύκλου ζωής του, υποστηρίζουν ότι η κυκλική οικονομία δύναται να ξεκλειδώσει 

μορφές συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες κάθετα ή οριζόντια 

μεταξύ τους. Μάλιστα, προτείνουν την οικοδόμηση οικοσυστημάτων κυκλικής οικονο-

μίας μέσω της τεχνολογίας blockchain, η οποία μπορεί να επιτρέψει την αξιόπιστη ιχνη-

λάτηση κάθε προϊόντος και του σταδίου του κύκλου ζωής στο οποίο βρίσκεται κάθε 

στιγμή (π.χ. με τη βοήθεια τεχνολογιών IoT) (Narayan & Tidström, 2020). 

 

Εικόνα 17: The circular economy value chain 

Πηγή: Spring & Araujo (2017) 

Κεντρικός στόχος του νέου αυτού πλαισίου επιχειρηματικής δραστηριοποίησης αποτελεί 

η δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσα από την επανάχρηση, την ανακύκλωση ή το 

upcycling, την επισκευή ή ανακατασκευή των προϊόντων / πόρων που διακινούνται σε 
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μία οικονομία. Η παραγόμενη αξία διαχέεται κατά μήκος όλου δικτύου επιχειρήσεων 

(business network), κάθε μία από τις οποίες αποτελεί ουσιαστικά αναπόσπαστο μέρος 

ενός ενιαίου δικτύου «κυκλικής οικονομίας». Γίνεται συνεπώς κατανοητό ότι οι ΔΣΣ 

μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν καταλύτη μέσα από τον σχηματισμό στρατηγι-

κών συνεργασιών με στόχο τον εξορθολογισμό του σημερινού γραμμικού εφοδιαστι-

κού μοντέλου «αντλώ – παράγω – αποθέτω» (take – make - dispose) και τη μετάβαση 

στο κυκλικό οικονομικό μοντέλο. Το σημείο κλειδί για αυτή την εξέλιξη αποτελεί η 

ενεργοποίηση ενός δικτύων επιχειρήσεων που είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες με-

ταξύ τους (Spring & Araujo, 2017). 

 

7.2 Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω ΔΣΣ 

Οι στρατηγικές συμμαχίες που έχουν αναπτυχθεί έως σήμερα με στόχο την προαγωγή 

του βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας είναι αρκετές και ως επί το 

πλείστον αφορούν στρατηγικές συνεργασίες επιχειρήσεων με Μη Κερδοσκοπικούς Ορ-

γανισμούς (ΜΚΟ). Κεντρικό ζήτημα για όλο και περισσότερες εταιρείες αποτελεί σή-

μερα το θέμα της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EM – Environmental Management), που 

σε πολλές χώρες (και στην Ελλάδα) αποτελεί πλέον νομική υποχρέωση. Άλλωστε, το 

διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14000 υιοθετείται πλέον με γρήγο-

ρους ρυθμούς από πολλές επιχειρήσεις διεθνώς (Kumar & Malegeant, 2006). 

Στη μελέτη τους σε σχέση με τις εφοδιαστικές αλυσίδες κλειστού βρόγχου, οι Kumar 

και Malegeant (2006) περιγράφουν πώς η ανάπτυξη αντίστροφων εφοδιαστικών αλυσί-

δων (reversed supply chains) μέσα από στρατηγικές συμμαχίες επιχειρήσεων με ΜΚΟ, 

μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση τόσο της ρύπανσης του περιβάλλοντος, όσο 

και της εξάντλησης των φυσικών πόρων. Μέσα από την εφαρμογή μίας αλυσίδας αξίας 

με βασικό πυλώνα τη συλλογή των παραγόμενων απορριμμάτων σε κάθε στάδιο με στόχο 

την επανάχρηση ή ανακύκλωση, μπορεί να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο μοντέλο κυκλικής 

οικονομίας. Αναγνωρίζοντας το κόστος που έχει για τις επιχειρήσεις η ανάπτυξη μίας 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, προτείνεται η ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών 

με ΜΚΟ και συγκεκριμένα η ενσωμάτωση (integration) των ΜΚΟ μέσα στις εφοδιαστι-

κές αλυσίδες των επιχειρήσεων, ώστε να αναλαμβάνουν κάποιες βασικές κοστοβόρες 

λειτουργίες, όπως  είναι η συλλογή και η προώθηση υλικών - απορριμμάτων για επανά-

χρηση. 
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Εικόνα 18: Closed-loop supply chain 

Πηγή: Kumar & Malegeant (2006) 

 

Η πολυεθνική εταιρεία Nike που δραστηριοποιείται στον τομέα της ένδυσης και υπόδη-

σης, ανέπτυξε το 2004 μία στρατηγική συμμαχία με τον «Εθνικό Συνασπισμό Ανακύ-

κλωσης» (National Recycling Coalition – NCR) των Η.Π.Α., μία ΜΚΟ με 4.500 μέλη 

(εταιρείες, δημόσιοι φορείς, καταναλωτές, περιβαλλοντικές ΜΚΟ) που στόχο έχει την 

προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τον εξορθολογισμό της χρήσης των πόρων με 

κεντρικό άξονα την ανακύκλωση. Στόχος της συμμαχίας ήταν η ανακύκλωση 125.000 

ζευγαριών υποδημάτων ανά έτος στις Η.Π.Α., μέσω της ενεργοποίησης του προγράμμα-

τος ανακύκλωσης και επανάχρησης «Reuse-a-Shoe» που αφορούσε τη συλλογή αθλητι-

κών υποδημάτων (όχι μόνο της Nike, άλλα κι άλλων brands) από τη NCR. Συγκεκριμένα, 

η NCR ανέλαβε τον διαχωρισμό των υποδημάτων σε τρία μέρη (πάτος, σόλα και εξωτε-

ρικό ύφασμα των υποδημάτων) και την προώθηση των διαχωρισμένων υλικών στη μο-

νάδα ανακύκλωσης της Nike «Reuse-a-Shoe», όπου θα πραγματοποιείτο η κατάλληλη 

χημική επεξεργασία με στόχο την επανάχρηση των υλικών για νέα παπούτσια, καθώς και 

για άλλες εφαρμογές (π.χ. γήπεδα άθλησης από καουτσούκ). 

Η συμμαχία αυτή είχε πολλαπλά οφέλη και για τους δύο εταίρους, καθώς αφενός η 

Nike απέκτησε μία νέα πηγή πρώτων υλών χαμηλού κόστους και παράλληλα βελτίωσε 

την εικόνα του brand της στο καταναλωτικό κοινό (βασική προϋπόθεση για την αύξηση 

των πωλήσεων της έναντι των ανταγωνιστών της) και αφετέρου η NCS συνέβαλε στην 

ανακύκλωση ενός μεγάλου αριθμού υποδημάτων που σε διαφορετική περίπτωση θα 
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συγκεντρώνονταν ως απορρίμματα σε χωματερές, ρυπαίνοντας το περιβάλλον. Μετά τη 

μεγάλη επιτυχία του συγκεκριμένου προγράμματος, η Nike εφάρμοσε παρόμοια προ-

γράμματα και σε άλλες χώρες, όπως στην Αγγλία, την Αυστραλία και την Ιαπωνία 

(Kumar & Malegeant, 2006). Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυ-

ξης της Nike το 2016, η Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας, Hannah Jones, 

χαρακτηριστικά δήλωσε το εξής: «We’ve set a moonshot challenge to double our business 

with half the impact. It’s a bold ambition that’s going to take much more than incremental 

efficiency – it’s going to take innovation on a scale we’ve never seen before. It’s a chal-

lenge we are setting for ourselves, our collaborators and our partners as we move toward 

a circular economy future» (Furlong, 2016). 

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα διεθνής συμμαχία αποτελεί ο οργανισμός WBCSD (World 

Business Council for Sustainable Development), ο οποίος ιδρύθηκε από εταιρείες που 

κατασκευάζουν, χρησιμοποιούν, πωλούν, επεξεργάζονται, συλλέγουν και ανακυκλώ-

νουν πλαστικά υλικά. Πρόκειται για μία μοναδική πρωτοβουλία πολλαπλής αξίας και 

παρέχει ένα πλαίσιο συνεργασίας για εταιρείες που στοχεύουν στην καταπολέμηση των 

πλαστικών απορριμμάτων στο περιβάλλον. Αποτελείται από περισσότερες από 200 με-

γάλες διεθνείς εταιρείες, που συνεργάζονται πάνω στην εύρεση λύσεων για την ελαχι-

στοποίηση και τη διαχείριση πλαστικών απόβλητων, καθώς και την ανάπτυξη καινοτό-

μων μεθόδων για την επαναχρησιμοποίηση τους (WBCSD, 2020). 

Το ίδρυμα Ellen Mac Arthur, η διεθνής ΜΚΟ που αναφέρθηκε στην προηγούμενη 

ενότητα και επικεντρώνεται σε θέματα κυκλικής οικονομίας, πρόσφατα ανακοίνωσε ότι 

ανανέωσε τη συνεργασία της με την Unilever για τρία ακόμη χρόνια. Η αμερικάνικη πο-

λυεθνική Unilever, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες καταναλωτικών αγαθών στον κό-

σμο, υποστηρίζει εδώ και αρκετό καιρό την παγκόσμια μετάβαση σε μια κυκλική οικο-

νομία και εντάχθηκε για πρώτη φορά στο ίδρυμα Ellen Mac Arthur ως εταίρος το 2014. 

Η ανανεωμένη εταιρική συνεργασία τους θα επικεντρωθεί στην αύξηση των προσπα-

θειών για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία πλαστικών προϊόντων, στον τομέα των 

ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCGs). Επιπλέον, θα επικεντρωθεί και 

στην ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής της κυκλικής οικονομίας στον τομέα των τρο-

φίμων, αλλά και της μόδας – αναπτύσσοντας για παράδειγμα προϊόντα περιποίησης ρού-

χων που επεκτείνουν τον κύκλο ζωής τους. 
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Το πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης «Unilever Sustainable Living Plan» (USLP) της 

Unilever αποτελεί βασικό πυλώνα του νέου επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας 

κατά την τελευταία δεκαετία και έχει ως στόχο την αποσύνδεση της ανάπτυξής της από 

τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενισχύοντας ταυτόχρονα το θετικό αντίκτυπο 

των δραστηριοτήτων της στην κοινωνία (Ellen MacArthur Foundation, 2013). Στην ιστο-

σελίδα της εταιρείας χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Unilever has a ‘zero waste mind-set’, 

and since the launch of the Unilever Sustainable Living Plan in 2010, our supply chain 

has delivered significant reductions in the amount of waste sent to landfill from our op-

erations. Global partnerships are contributing to this goal by working with food banks 

to reduce waste in the supply chain, finding ways to create a positive social impact while 

making environmental improvements» (Unilever, 2021).  

Η Unilever έχει αναπτύξει συμμαχίες και με άλλες ΜΚΟ, καθώς και με διάφορους 

εμπορικούς συνεργάτες της κατά μήκος της αλυσίδας αξίας της, μέσω των οποίων προ-

ωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη σε πολλαπλά επίπεδα (μείωση της κατανάλωσης νερού, μεί-

ωση απορριμμάτων, προστασία των δασών κ.ά.). Άλλωστε, ένα μεγάλο μέρος του χαρ-

τοφυλακίου των προϊόντων της Unilever συνδέεται άμεσα με μεγάλα περιβαλλοντικά 

ζητήματα που απασχολούν σήμερα την ανθρωπότητα. Συγκεκριμένα, τα είδη περιποίη-

σης και ατομικής υγιεινής της εταιρείας, όπως σαμπουάν και άλλα καλλυντικά, συνδέο-

νται άμεσα με την κατανάλωση νερού. Επιπλέον, τα γνωστά σε όλους διεθνή brands α-

πορρυπαντικών ρούχων που παράγει και εμπορεύεται, συνδέονται τόσο με την κατανά-

λωση νερού (η πλύση των ρούχων γίνεται με νερό), όσο και με το μεγάλο περιβαλλοντικό 

πρόβλημα των απορριμμάτων που προκαλούν τα ρούχα - το σημερινό μοντέλο παραγω-

γής και χρήσης ρούχων αποτελεί μάστιγα για το περιβάλλον και δαπανά τεράστιες ποσό-

τητες νερού (Shumpert, 2017). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η ΔΣΣ που 

ανέπτυξε η Unilever σε επίπεδο συμφωνίας marketing (marketing agreement) με την α-

μερικάνικη εταιρεία «Savers» που δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταχειρισμένων 

(second hand) ρούχων και έχει αναπτύξει μία εκτενή συνεργασία με διάφορες ΜΚΟ στις 

Η.Π.Α., αλλά και σε 35 χώρες σε όλο τον κόσμο, με στόχο τη συλλογή και εμπορία sec-

ond hand ρούχων. Οι δύο εταιρείες λανσάρανε το 2016 από κοινού την καμπάνια «I Give 

a Sh!rt» με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης ως προς την ορθολογικότερη 

χρήση και απόθεση των ρούχων. 

Η καμπάνια έτρεξε υπό την ομπρέλα του χαρτοφυλακίου των προϊόντων αποσμητι-

κών της Unilever, καθώς παράλληλος επικοινωνιακός στόχος της εταιρείας ήταν η 
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προβολή της νέας τεχνολογίας «Anti-Marks Technology» που ενσωματώνουν τα απο-

σμητικά της, μέσω της οποίας μειώνεται η φθορά των ρούχων από τα λευκά στίγματα 

που συγκεντρώνονται πάνω στα ρούχα με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, οι καταναλωτές 

επεκτείνουν τον κύκλο ζωής των ρούχων τους, μειώνοντας τόσο τη ρύπανση του περι-

βάλλοντος, όσο και την κατανάλωση νερού (αφού αργούν να προβούν στην αγορά νέων 

ρούχων). Στο πλαίσιο της συμμαχίας, η Savers είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει στους 

καταναλωτές τη δυνατότητα που έχουν να δωρίσουν τα ρούχα τους, ενώ παράλληλα ε-

πωφελείτο από το γεγονός ότι τα second hand ρούχα, χάρη στη νέα τεχνολογία της Uni-

lever, δεν θα είχαν πλέον λευκά στίγματα! 

Μία ακόμη ενδιαφέρουσα ΔΣΣ της Unilever, ήταν αυτή που σύναψε με έναν σημα-

ντικό B2B πελάτη της, τη γερμανική πολυεθνική αλυσίδα super market «Metro Group». 

Συγκεκριμένα, οι δύο εταιρείες ενεργοποίησαν από κοινού μία καμπάνια ευαισθητοποί-

ησης των καταναλωτών σε σχέση με την εξοικονόμηση νερού με τίτλο «Water Savers», 

η οποία έτρεξε σε 14 χώρες ταυτόχρονα το 2017. Για την οργάνωση της καμπάνιας, η 

Unilever ανέπτυξε ένα εκτενές πλάνο δράσεων και επικοινωνίας προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες κάθε χώρας και η «Metro Group» ανέλαβε την υλοποίηση του πλάνου επικοι-

νωνίας στις κατά τόπους θυγατρικές της. Τα αποτελέσματα της καμπάνιας ήταν θεαμα-

τικά με αξιοσημείωτη αύξηση πωλήσεων σε Κίνα, Πακιστάν, Πολωνία και Ουγγαρία. 

Στο πλαίσιο της καμπάνιας «Water Savers», ο διευθυντής του τμήματος Globel Custom-

ers της Unilever, Alexandre Hennion, δήλωσε: «With strategic partners, we can scale up 

sustainability programmes and reach millions of consumers» (sellingwithpurpose, 2021). 

 

7.3 Ανακεφαλαίωση 

Στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζονται οι ΔΣΣ στο πλαίσιο της βιώσιμης (sustainable) ανά-

πτυξης και του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας. Η νέα περιβαλλοντική πραγματικό-

τητα απαιτεί ριζικές λύσεις προκειμένου να αποφευχθεί η μη αναστρέψιμη καταστροφή 

του περιβάλλοντος. Ο Ο.Η.Ε. έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις 

που έχει στο περιβάλλον το υφιστάμενο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης και έχει επιση-

μάνει τη σημασία της στροφής προς ένα κυκλικό οικονομικό μοντέλο, μέσω του οποίου 

γίνεται πιο λελογισμένη χρήση των πρώτων υλών και των προϊόντων που καταναλώνο-

νται διεθνώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal), 

ήδη έχει ξεκινήσει σημαντικές δράσεις με στόχο το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα έως 

το 2050. Μεταξύ αυτών των δράσεων περιλαμβάνεται και η δημιουργία συστάδων 
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(clusters) επιχειρήσεων, οι οποίες μέσα από τη στρατηγική τους συνεργασία μπορούν να 

εφαρμόσουν ένα κυκλικό οικονομικό μοντέλο. 

Οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, καθώς ένα κυκλικό οικονομικό μοντέλο προϋ-

ποθέτει τη δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς 

κλάδους, κάθετα και οριζόντια των αλυσίδων αξίας, χωρίς περιορισμούς μεταξύ γεωγρα-

φικών συνόρων. Συνεπώς, η κυκλική οικονομία ουσιαστικά εξαρτάται από την επιτυχία 

των στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και ΜΚΟ. Η 

κεντρική σημασία των ΔΣΣ σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, διαφαίνεται και μέσα από 

τις δημόσιες τοποθετήσεις κορυφαίων ανώτατων στελεχών πολύ γνωστών πολυεθνικών 

επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται σε θέματα κυκλικής οικονομίας και προστα-

σίας του περιβάλλοντος, τα οποία τονίζουν τη σημασία των στρατηγικών συμμαχιών για 

την επιτυχή μετάβαση προς ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης. 
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Κεφάλαιο 8ο: Συμπεράσματα και Προτάσεις 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μία ολιστική ανάλυση των διεθνών στρατη-

γικών συμμαχιών, με σκοπό να εντοπιστούν οι παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία 

τους. Παρόλο που στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των διεθνών αγορών οι ΔΣΣ αποτελούν 

ένα δημοφιλές στρατηγικό όχημα ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις, παρατηρείται από πολ-

λούς ερευνητές το γεγονός ότι περίπου το 50% των συμμαχιών αποτυγχάνουν. Το στοι-

χείο αυτό δε μας εκπλήσσει, καθότι φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό μεταξύ της 

πολυπλοκότητας των ΔΣΣ και της τεχνογνωσίας (know-how) που διαθέτουν οι εταιρείες 

που τις συνάπτουν. 

Σίγουρα θα αναρωτηθεί κανείς, γιατί παραμένουν μέχρι σήμερα μία από τις βασικές 

στρατηγικές επιλογές για τις επιχειρήσεις που αποβλέπουν στην εύρεση νέων δρόμων 

ανάπτυξης. Ο λόγος είναι απλός: Τα πλεονεκτήματά που αποφέρουν είναι ιδιαίτερα ελ-

κυστικά, αντισταθμίζοντας τους πιθανούς κινδύνους σε περίπτωση αποτυχίας. Μερικά 

από τα χαρακτηριστικότερα πλεονεκτήματα στα οποία αποσκοπούν οι επιχειρήσεις που 

συνάπτουν συμμαχίες είναι οι οικονομίες κλίμακας και φάσματος, η διασπορά κινδύνου, 

η ανάπτυξη ριζοσπαστικών καινοτομιών και η μείωση του κόστους σε διάφορα στάδια 

της αλυσίδας αξίας. Ιδιαίτερα οι ΔΣΣ μπορούν να συμβάλλουν έντονα στην ανάπτυξη 

των διεθνών επιχειρήσεων, μέσω τις διείσδυσης σε νέες αγορές ή μέσω καινοτομιών, 

τόσο σε επίπεδο Έρευνας και Ανάπτυξης, όσο και σε επίπεδο παραγωγικών διαδικασιών 

και εφοδιαστικής αλυσίδας (operations). Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ο ευεργετικός 

αντίκτυπος των ΔΣΣ στην παγκόσμια οικονομία, καθώς χάρη στην επιτάχυνση της α-

νταλλαγής πόρων και γνώσεων μεταξύ εταιρειών, επιταχύνεται η διάχυση των καινοτο-

μιών σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν θα ήταν υπερβολή να αναφέρουμε ότι οι ΔΣΣ αποτε-

λούν ουσιαστικά τον καταλύτη της παγκοσμιοποίησης και του «εκδημοκρατισμού» των 

διεθνών αγορών. Μέσα από τη στρατηγική συνεργασία διεθνών επιχειρήσεων με διαφο-

ρετικό πολιτισμικό υπόβαθρο μεν, αλλά με κοινό όραμα δε, έχουν συμβάλει στην αύξηση 

της ευημερίας διεθνώς. Το χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα, αποτελεί η ανερχό-

μενη οικονομία της Κίνας, της οποίας η ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό στηρίχτηκε στην 

πολιτική της κινέζικης κυβέρνησης για προσέλκυση ΑΞΕ μέσα από κοινοπραξίες τοπι-

κών εταιρειών με αναπτυγμένες εταιρείες της Δύσης, με απώτερο στόχο την απορρόφηση 

της τεχνογνωσίας τους. Αντίστοιχα, ανεπτυγμένες πολυεθνικές εταιρείες της Δύσης κα-

τάφεραν μέσα από τις συμμαχίες τους με κινέζικες εταιρείες να ελαχιστοποιήσουν τα 
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κόστη τους και να αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας, παρέχοντας πολύ οικονομικότερα 

προϊόντα στους καταναλωτές σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Γεννάται, λοιπόν, ένα 

εύλογο ερώτημα: πώς γίνεται να αποφύγουν ή να αποτρέψουν οι εταιρείες τους κινδύνους 

που συνδέονται με την ανάπτυξη συμμαχιών; Ποιοι παράγοντες οδηγούν στην επιτυχία 

των ΔΣΣ; 

Για την ολοκληρωμένη απάντηση στο ερώτημα αυτό, αρχικά έγινε μία προσπάθεια 

να αναλυθεί ο ορισμός των ΔΣΣ, να αποτυπωθούν τα διάφορα είδη τους και να εξετα-

στούν εν γένει μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο (context) της παγκόσμιας οικονομίας (κεφά-

λαια 1 – 3). Έπειτα, στο κεφάλαιο 4 αναπτύχθηκαν οι σημαντικότερες θεωρίες που συμ-

βάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση των συμμαχιών και των βασικών στοιχείων που θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά τη σύναψή τους. Μερικά από τα σημαντικότερα 

σημεία που πηγάζουν από τις θεωρητικές προσεγγίσεις πολλών ερευνητών διεθνώς, είναι 

το κόστος συναλλαγής και συντονισμού, η σημασία της εσωτερικής ανάπτυξης πόρων 

και ικανοτήτων και η σημασία της ανταλλαγής, απορρόφησης και διαχείρισης γνώσεων. 

Επιπλέον, μέσα από κάποιες ενδιαφέρουσες θεωρίες (βλ. θεωρίες παιγνίων, δικτύων και 

κοινωνικής ανταλλαγής), εξετάστηκαν κάποια θεωρητικά μοντέλα που βοηθούν τον α-

ναγνώστη να συλλάβει τη δυναμική που ενσωματώνουν οι συμμαχίες, οι οποίες ουσια-

στικά δραστηριοποιούνται μέσα σε ευρύτερα δίκτυα επιχειρήσεων, όπου η κίνηση του 

κάθε «παίκτη» επηρεάζει τις κινήσεις των υπόλοιπων παικτών. 

Έχοντας λοιπόν αναπτύξει τη «σκακιέρα» των ΔΣΣ, μετέπειτα στο κεφάλαιο 5 πα-

ρουσιάστηκαν ενδελεχώς οι σημαντικότερες διαστάσεις που βάσει της διεθνούς βιβλιο-

γραφίας συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία των συμμαχιών. Ο συν-ανταγωνισμός 

(coopetition) αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές διαστάσεις των ΔΣΣ, και εφόσον δια-

χειριστεί σωστά μπορεί οδηγήσει στην επιτυχία. Η λεπτή ισορροπία μεταξύ συνεργασίας 

και ανταγωνισμού είναι δύσκολο να εντοπιστεί και απαιτεί σημαντική προετοιμασία από 

όλους τους εταίρους μίας συμμαχίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που είναι 

ήδη άμεσοι ή έμμεσοι ανταγωνιστές. Μέσα από τη διατήρηση αυτής της ισορροπίας, η 

συνεργασία μπορεί να αποφέρει τεράστια οφέλη, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση 

της γνωστής σε όλους επιτυχημένης διεθνούς συμμαχίας μεταξύ των δύο κολοσσών της 

αυτοκινητοβιομηχανίας Renault και Nissan. 
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Επιπλέον, εξετάστηκε η μεγάλη σημασία της καλλιέργειας εμπιστοσύνης μεταξύ των 

εταίρων μίας συμμαχίας και ο καθοριστικός ρόλος της επικοινωνίας. Η εμπιστοσύνη και 

η επικοινωνία έχουν μία ανάλογη σχέση, με τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας να επι-

φέρει την άμεση αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων. Κατ’ επέκταση η διά-

σταση της πολιτισμικής απόστασης που παρατηρείται συχνά στις ΔΣΣ και η μείωση της 

απόστασης αυτής μέσω της αλληλοκατανόησης και του σεβασμού απέναντι στην κουλ-

τούρα του εταίρου, αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα επιτυχίας που εκτός από 

τη σύσφιγξη των σχέσεων, οδηγεί στην «απελευθέρωση» των δυνάμεων της δημιουργι-

κότητας χάρη στην ύπαρξη ενός γόνιμου πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος. 

Επιπρόσθετα, η δέσμευση και η αφοσίωση των μελών μίας συμμαχίας αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας της. Αν τα διοικητικά στελέχη και οι εργαζόμενοι των 

εταίρων δεν ασπάζονται το όραμα της συμμαχίας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η συμμαχία θα 

οδηγηθεί αργά ή γρήγορα στην αποτυχία. Θα πρέπει, λοιπόν, να καλλιεργείται το κατάλ-

ληλο έδαφος, ακόμη και πριν την έναρξη της συμμαχίας, ώστε το επίπεδο της δέσμευσης 

να είναι υψηλό. Συνεχίζοντας, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των συμμαχιών είναι 

αυτό της ανταλλαγής γνώσεων και της μάθησης. Μάλιστα, πολλές συμμαχίες συνάπτο-

νται εξ αρχής με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων, ενώ ακόμη και οι συμμαχίες που δεν 

έχουν ως άμεσο στόχο την απόκτηση γνώσεων (knowledge acquisition), εξαρτώνται από 

την ικανότητα που επιδεικνύουν οι εταίροι να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Η αμοι-

βαία μάθηση οδηγεί σε μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία μέσα από την ανάπτυξη βελτιω-

μένων διαδικασιών και καινοτομιών. Η γνωστή σε όλους φράση «ισχύς εν τη ενώσει», η 

οποία καταδεικνύει ότι η δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από τη συνεργασία 

και την ομαδικότητα, οδηγεί σε αποτελέσματα πολύ μεγαλύτερα από το άθροισμα των 

μεμονωμένων δράσεων κάθε μέλους της ομάδας, ισχύει και για τις συμμαχίες. Οι συνέρ-

γειες που μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο των ΔΣΣ έχουν τεράστια δυναμική και 

θα πρέπει να εξετάζονται όλες οι δυνατότητες και οι συνδυασμοί πόρων που είναι πιθανό 

να οδηγήσουν σε συνέργειες, μέσα στο πλαίσιο της αλληλοσυμπλήρωσης 

(complementarity) των εταίρων. Ο εντοπισμός των συνεργειών θα πρέπει να γίνεται τόσο 

κατά την έναρξη της συμμαχίας, όσο και κατά την εξέλιξή της μέσα από την εκμετάλ-

λευση των ευκαιριών που ανακύπτουν. 
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Εν συνεχεία, στο κεφάλαιο 6, αναλύθηκαν τα κρίσιμα στάδια κάθε συμμαχίας, με 

στόχο να εξεταστούν οι παράγοντες επιτυχίας των ΔΣΣ μέσα από μία πιο πρακτική προ-

σέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώθηκε ότι μία εταιρεία θα πρέπει να πραγματοποιεί 

μία εμπεριστατωμένη εξέταση των στόχων και των πραγματικών επιδιώξεών της, πριν 

προβεί στη δημιουργία μίας συμμαχίας. Επιπλέον, θα πρέπει να προχωρά στην εύρεση 

του καταλληλότερου εταίρου, έχοντας πρώτα προσδιορίσει επακριβώς τις ανάγκες της. 

Χαρακτηριστικά όπως η συμβατότητα (complementarity), η σχετικότητα (relatedness), 

το στρατηγικό ταίριασμα (strategic fit), η εμπειρία των εταίρων στις ΔΣΣ και η αμοιβαία 

εξάρτηση, είναι καίρια για την επιτυχία μίας συμμαχίας. Επιπρόσθετα, κάθε συμφωνία 

σύναψης συμμαχίας συνοδεύεται από εκτενείς διαπραγματεύσεις, οι οποίες εφόσον 

πραγματοποιηθούν επιτυχώς, δίνουν την ευκαιρία στους εταίρους να αποσαφηνίσουν τις 

επιδιώξεις και τους στόχους τους, ώστε προστατευτούν από απειλές που μπορεί να προ-

κύψουν στο μέλλον στο πλαίσιο της συνεργασίας. Οι επιδέξιοι διαπραγματευτές είναι 

απαραίτητοι στις ΔΣΣ. Τονίζεται δε, ότι η διαπραγματευτική λογική στο πλαίσιο των 

ΔΣΣ, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ακολουθεί τη συνεργατική προσέγγιση κερδίζω - 

κερδίζεις (win-win), ειδάλλως οποιαδήποτε συμφωνία θα επιτευχθεί μόνο σε επιφα-

νειακό επίπεδο, χωρίς μεγάλη χρονική διάρκεια. 

Φυσικά, κρίσιμες αποφάσεις καλούνται να λάβουν τα στελέχη που διαχειρίζονται 

ΔΣΣ και μετά την επίσημη έναρξη της συνεργασίας. Μία άρτια οργανωτική δομή που 

εξυπηρετεί τις ανάγκες της συμμαχίας, σε συνδυασμό με ξεκάθαρους στόχους και ένα 

κοινό όραμα που ασπάζονται όλοι οι εταίροι, αποτελεί σίγουρα το κλειδί για την επιτυχία 

της συμμαχίας. Λαμβάνοντας υπόψιν τις διαστάσεις που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 5 

(συν-ανταγωνισμός, εμπιστοσύνη, επικοινωνία, κουλτούρα, δέσμευση, συνέργειες), οι 

αρμόδιοι διαχειριστές συμμαχιών θα πρέπει να προλαμβάνουν τις συγκρούσεις και να 

αξιολογούν συνεχώς τόσο την ποσοτική, όσο και την ποιοτική επίδοση της συμμαχίας. 

Επιπλέον, στη βάση της αντίληψης ότι μία συμμαχία δεν είναι κάτι στατικό, αλλά μία 

δυναμικά εξελισσόμενη κατάσταση, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να πραγματοποιούν προ-

σαρμογές και βελτιώσεις ανάλογα με τις αλλαγές στο εξωτερικό και το εσωτερικό περι-

βάλλον της συμμαχίας και των εταίρων που τη συνθέτουν. 

Τέλος, όπως είναι λογικό, όλες οι συμμαχίες κάποια στιγμή τερματίζονται. Αυτό ι-

σχύει τόσο για τις αποτυχημένες, όσο και για τις επιτυχημένες συμμαχίες. Εξετάστηκε, 

λοιπόν, η σημασία του να υπάρχει ένα σαφές πλάνο δράσης σε σχέση με το ενδεχόμενο 

τερματισμού της συμμαχίας. Μάλιστα, αποδείχθηκε ότι έχοντας το συγκεκριμένο 
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ενδεχόμενο κατά νου, τα στελέχη που διαχειρίζονται συμμαχίες μπορούν να προστατεύ-

σουν την ομαλή λειτουργία των συμμαχιών τους, προλαμβάνοντας δυσάρεστες καταστά-

σεις που συνδέονται με τις μονομερείς λήξεις συμμαχιών, όταν ο ένας από τους εταίρους 

επιθυμεί ξαφνικά να αποχωρήσει από τη συμμαχία. Αλλά και στην περίπτωση των επι-

τυχημένων συμμαχιών, όπου οι στόχοι έχουν επιτευχθεί, θα πρέπει πάντα να ξεκαθαρί-

ζονται οι όροι τερματισμού, εγκαίρως και με σαφήνεια. 

Κλείνοντας, στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας εξετάστηκαν οι ΔΣΣ υπό το πρί-

σμα της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Επισημάνθηκε ο σημαντικός 

ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι ΔΣΣ για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλ-

λοντος στο πλαίσιο του αειφόρου μοντέλου ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας. Ως σύ-

στημα κλειστού βρόγχου (closed-loop), η κυκλική οικονομία ουσιαστικά επιτάσσει τη 

συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, ώστε να γίνεται η βέλτιστη χρήση και επανάχρηση 

των πόρων και προϊόντων που διοχετεύονται μέσα στην οικονομία. Δεν είναι άλλωστε 

τυχαίο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή το Green Deal, έχει ήδη αρχίσει 

να προωθεί και να χρηματοδοτεί τη δημιουργία συστάδων (clusters) επιχειρήσεων που 

έχουν ως κεντρικό άξονα την αειφορία και την «πράσινη» ανάπτυξη. Επιπλέον, δεν είναι 

λίγα τα παραδείγματα επιτυχημένων πρωτοβουλιών διεθνών κολοσσών (π.χ. Unilever, 

Nike) που στηρίχτηκαν στις ΔΣΣ για μπορέσουν να υλοποιήσουν σημαντικές δράσεις 

στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξής τους. Θα μπορούσε να πει κανείς, ότι αφότου οι 

ΔΣΣ εκδημοκράτισαν την παγκόσμια οικονομία επιτρέποντας την ανταλλαγή πόρων και 

γνώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, τώρα καλούνται να τη μετασχηματί-

σουν ξανά, προάγοντας τη βιωσιμότητα (sustainability) με κεντρικό άξονα την προστα-

σία του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Καταγραφή περιορισμών/αδυναμιών της μελέτης 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εξέταση των 

παραγόντων και των πρακτικών που οδηγούν τις συμμαχίες στην επιτυχία. Εκ των πραγ-

μάτων, λοιπόν, εξετάστηκαν πολλά ζητήματα ταυτόχρονα χωρίς να γίνεται πάντα ενδε-

λεχής ανάλυση κάθε μεμονωμένου παράγοντα επιτυχίας. Στόχος ήταν η παράθεση και η 

σύντομη ανάλυση των κρισιμότερων παραγόντων επιτυχίας, παρά η διεξοδική τεκμηρί-

ωσή τους. Συνεπώς, ο αναγνώστης της μελέτης αυτής καλείται να διερευνήσει περαιτέρω 

τους μεμονωμένους παράγοντες επιτυχίας που τον απασχολούν, εφόσον χρειαστεί μία 

διεξοδικότερη ανάλυση. 
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Επιπλέον, σε κάποια σημεία της μελέτης δίνεται συνειδητά μεγαλύτερη έμφαση στις 

διεθνείς κοινοπραξίες, καθότι αποτελούν τις πιο πολύπλοκες μορφές των ΔΣΣ και είναι 

συνδεδεμένες με μεγαλύτερους κινδύνους, παραλείποντας ίσως μερικές φορές κάποιες 

διεξοδικότερες αναλύσεις που θα μπορούσαν να γίνουν σε σχέση με τις συμβατικές - μη 

μετοχικές συμμαχίες (contractual alliances). Επιπλέον, τα κριτήρια επιλογής του κατάλ-

ληλου συμμάχου, εξετάστηκαν με στόχο την παράθεση και την περιγραφή των κρισιμό-

τερων κριτηρίων, χωρίς να γίνεται ενδελεχής ανάλυση ανά κριτήριο επιλογής. Το γεγο-

νός αυτό δίνει χώρο για μελλοντική σε βάθος ανάλυση των σημαντικότερων κριτηρίων 

επιλογής κατά την εύρεση εταίρου και τη διαβάθμιση της σημασίας τους ανά είδος συμ-

μαχίας. 

Ο τομέας της διαχείρισης γνώσης (knowledge management) στο πλαίσιο των ΔΣΣ 

εξετάστηκε ως μία σημαντική διάσταση και τεκμηριώθηκαν τα οφέλη που μπορεί να 

προσδώσει σε μία συμμαχία. Βέβαια, θα ήταν χρήσιμο μελλοντικά να εκπονηθεί μία με-

λέτη βάσει της οποίας θα τεκμηριώνονται οι αποτελεσματικότεροι τρόποι διαχείρισης 

της γνώσης, ανάλογα με το προφίλ των εταίρων και το είδος της συμμαχίας. Παρομοίως, 

και ο τομέας της διαχείρισης συγκρούσεων (conflict management) στο πλαίσιο των συμ-

μαχιών χρήζει μεγαλύτερης ενδοσκόπησης, ώστε να έρθουν στην επιφάνεια χρήσιμα συ-

μπεράσματα σε σχέση με τη διαχείριση συγκρούσεων μέσα στις ΔΣΣ, με στόχο τη μεί-

ωση των τριβών και την αποτροπή πρόωρων τερματισμών. 

Τέλος, σε σχέση με την ανάπτυξη ΔΣΣ στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, επιχει-

ρήθηκε μία γενική περιγραφή και παράθεση στοιχείων που καταδεικνύουν τη σημασία 

και τη δυναμική των συμμαχιών για ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο. Είναι βέβαιο ότι 

στον συγκεκριμένο τομέα μπορούν να διεξαχθούν περαιτέρω μελέτες σε σχέση με τους 

παράγοντες επιτυχίας των στρατηγικών συμμαχιών υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονο-

μίας και της βιώσιμης (sustainable) ανάπτυξης. 

Εν κατακλείδι, με αφορμή τη δεινή κατάσταση στην οποία περιήλθε η ανθρωπότητα 

εξαιτίας της πανδημίας που προκάλεσε ο ιός SARS-CoV-2, κατά τη διάρκεια της οποίας 

ολοκληρώθηκε η παρούσα εργασία, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι ΔΣΣ δεν αποτελούν 

απλά ένα κρισιμότατο στρατηγικό όχημα ανάπτυξης για τις διεθνείς επιχειρήσεις, αλλά 

μία αναγκαιότητα για τις ασύμμετρες απειλές που πάντα θα εμφανίζονται στο διάβα της 

ιστορίας του ανθρώπου. Οι ΔΣΣ που σχηματίστηκαν μεταξύ των φαρμακοβιομηχανιών 

με στόχο την ανάπτυξη του εμβολίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας πέτυχαν ένα 

παγκόσμιο ρεκόρ: Μέσα σε περίπου ένα έτος αναπτύχθηκαν εμβόλια που σε άλλες 
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περιπτώσεις θα χρειάζονταν δεκαετίες για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν στην αγορά. 

Συνεπώς, οι συνέργειες που επιτρέπουν οι ΔΣΣ έχουν μία ριζοσπαστική (disruptive) δυ-

ναμική και μπορούν να επιφέρουν πολλαπλά οφέλη και υψηλή προστιθέμενη αξία σε 

παγκόσμια κλίμακα. Ελπίζουμε, λοιπόν, η εκτενής και ολιστική ανάλυση των Παραγό-

ντων Επιτυχίας των Διεθνών Στρατηγικών Συμμαχιών που επιχειρήσαμε στην παρούσα 

εργασία, να συμβάλλει στην υιοθέτηση καλύτερων πρακτικών για την ελαχιστοποίηση 

των κινδύνων που συνδέονται με την αποτυχία τους. 
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