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Στο προηγούµενο, όπως και σε παλαιότερα άρθρα µας, είχαµε κάνει αναφορά στην
τεράστια σηµασία των συνεργασιών, των κοινοπραξιών και γενικά της απο κοινού, µαζί
µε άλλες επιχειρήσεις δηλαδή, αξιοποίησης δυνατοτήτων και ευκαιριών που απο µόνοι
µας, δεν έχουµε καµιά δυνατότητα να εκµεταλευτούµε.
Τί όµως εννοούµε συνεργασία στον επιχειρηµατικό τοµέα ; Η Αγγλική φράση “joint
venture» αποδίδει πιστεύω πολύ καλύτερα αυτό που θέλω να πω, ενώ στα Ελληνικά
µεταφράζεται ως κοινοπραξία. Στα Αγγλικά βέβαια δίδεται µια σχετικά πιο ευρεία και
χαλαρότερη έννοια απο τη Ελληνική «κοινοπραξία». Εν πάσει περιπτώσει, θα
µπορούσαµε να πούµε πως ενα Joint Venture, οπως το εννούµε σε αυτή την αναφορά,
ειναι µια σχετικα χαλαρή επιχειρηµατική σχέση που δηµιουργείται µεταξύ επιχειρήσεων
– ακόµα και φυσικών προσώπων – µε στόχο την υλοποίηση µιας δραστηριότητας που θα
επιφέρει κάποιο αναµενόµενο κέρδος. Τα δύο ή περισσότερα µέρη συµφωνούν βέβαια εκ
των προτέρων ποιές θα είναι οι υποχρεώσεις του καθενός και πως θα διαµοιραστεί το
οποιοδήποτε κέρδος. Υπάρχει ακόµα βέβαια και ο όρος στρατηγική συνεργασία, όπου
δύο οργανισµοί αποφασίζουν να αξιοποιήσουν στρατηγικά τα πλεονεκτήµατα τους σε
µια σχέση συνέργιας.

Η επιτυχηµένη εφαρµογή της απλής αυτής έννοιας µπορεί πραγµατικά να επιφέρει
φοβερά πλεονεκτήµατα στις επιχειρήσεις µας ιδιαιτερα σε περιόδους ύφεσης.
Παρ’ολα αυτά ελάχιστες επιχειρήσεις – σε ολόκληρο τον κόσµο – αντιλαµβάνονται την
τεράστια δύναµη που έχουν στα χέρια τους αν αξιοποιήσουν θετικά και δηµιουργικά το
φοβερό όπλο που είναι στη διάθεση τους και λέγεται joint venture. Το πιο ευχάριστο
όµως από όλα είναι οτι πολλές αποδοτικές και κερδοφόρες πρωτοβουλίες για joint
ventures δεν χρειάζονται καν επενδύσεις παρά µόνο δηµιουργική σκέψη, διάθεση για
συνεργασία και µειωµένα επίπεδα εγωισµού.
Ας γίνουµε όµως πιο πρακτικοί. Κατ’αρχάς ας αναγνωρίσουµε το γεγονός ότι ο
συνδιασµός γνώσεων και πόρων είναι οπωσδήποτε καλύτερος απο τη µονοµερή
δραστηριότητα. Ακόµη θα πρέπει να δεχτούµε οτι δεν είναι δυνατό µια επιχείρηση να
υπερτερεί σε όλα. Αν είναι καλή στην παραγωγή ίσως να µειονεκτεί στην διανοµή και
στο δύκτιο. Αν έχει δυνατό δύκτιο ίσως να έχει ανεπαρκείς αποθηκευτικούς χώρους. Αν
έχει δυνατά προιόντα ίσως να µειονεκτεί στο µάρκετινγκ και στο πελατολόγιο. Αν έχει
τη γνώση και τις δυνατότητες να διαγωνισθεί σε κάποιες προσφορές είναι δυνατό να µή
έχει την εµπειρία ή την ιστορία και τις συστάσεις που χρειάζεται.
Όλο λοιπόν το νόηµα είναι να αποφασίσω τι θέλω να επιτύχω και µετά να καταγράψω τις
αδυναµίες µου και εκείνα που µε εµποδίζουν να το επιτύχω. Στη συνέχεια, αντί να
παραιτηθώ και να πώ «αυτό δεν είναι για µένα» θα πρέπει να διερωτηθώ. Ποιός άλλος

έχει αυτούς του πόρους που δεν έχω εγώ ; Θα µπορούσα να τον προσεγγίσω και να
διερευνήσω τις δυνατότητες συνεργασίας. Μιάς συνεργασίας βέβαια που θα στηρίζεται
στην εντιµότητα και στον επαγγελµατισµό µε στόχο το ανάλογο όφελος όλων των
πλευρών σε συνάρτηση µε τη συνεισφορά των. Θα σκεφτούν ίσως µε πλεονεξία κάποιοι
και θα πούν. Ναι, αλλά έτσι, εγώ που είχα την πρωτοβουλία και την ιδέα θα αναγκαστώ
να µοιράσω το κέρδος µου µε ένα ή περισσότερους.
Σε αυτούς η απάντηση µας είναι απλή. Είναι πολύ πιο σοφό και επικερδές να αποκτήσεις
έστω και µικρό ποσοστό από κάτι παρά να πάρεις το 100 % του....τίποτα !
Συνεργασίες λοιπόν και joint ventures. Παντού και σε όλα τα επίπεδα. Μόνο να
κερδίσουµε έχουµε. Να χάσουµε όχι. Βέβαια, όπως λεει και ο λαός µας, ολα τα πράγµατα
έχουν τη τέχνη τους. Έτσι και αυτό.Σε πολές περιπτώσεις θα µπορέσουµε να δράσουµε
µόνοι µας. Χωρίς βοήθεια απο κάποιο εξειδικευµένο σύµβουλο. Σε άλλες, ίσως
χρειαστούµε βοήθεια . Αξίζει όµως τον κόπο. Εκείνο που έχει σηµασία είναι ότι απο τη
τη στιγµή που θα αλλάξουµε τον τρόπο σκέψης µας απο µονοδιάστατο σε πολυδιάστατο
θα δούµε να ανοίγονται µπροστά µας δυνατότητες, ευκαιρίες και προοπτικές που δεν
ονειρευτήκαµε ποτέ.
∆εν είναι άλλωστε καθόλου τυχαίο που εταιρείες κολοσσοί δηµιουργούν σήµερα ένα
πολύ µεγάλο ποσοστό των εσόδων τους απο τέτοιες ακριβώς στρατηγικές ή άλλες
συνεργασίες. Υπολογίζεται ότι ο αριθµός των συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο, και
δυστυχώς τα στοιχεία δίδονται για µεγάλες µόνο εταιρείες – αυξάνεται κατα 20 % κάθε
χρόνο. Τον τελευταιο µόνο χρόνο ανακοινώθηκαν πάνω απο 10,000 διαφόρων µορφών
συνεργασίας πολλών εταιρειών. Χαρακτηριστικά, το γνωστό περιοδικό Forbes αναφέρει
πως την προηγούµενη πενταετία, οι εταιρείες µε έσοδα πάνω απο 2 δις δολλάρια έκαναν
κατα µέσω όρο 138 συνεργασίες η κάθε µια. Ας µη θεωρήσουµε όµως µε αυτά τα
εντυπωσιακά οτι οι συνεργασίες είναι για τους κολοσσούς και όχι για τις ΜΜΕ.
Αντίθετα. Εκείνο που θα πρέπει να διερωτηθούµε είναι το εξής. Αν οι γίγαντες αυτοί,
που µπορούν να έχουν όποιους και όσους πόρους θέλουν, αξιοποιούν τις πρακτικές αυτές
και αυξάνουν τα κέρδη τους γιατί οι πιό µικρές επιχειρήσεις να µην τις εκµεταλλεύονται
στο βαθµό που θα έπρεπε ;

Η ζωή είναι πολύ µικρή για να αποκτήσουµε και να συσσωρεύσουµε µέσα στην
επιχείρηση µας όλες τις γνώσεις, τους πόρους και τις δεξιότητες που χρειαζόµαστε.
Είναι όµως αδιανόητο να υπάρχουν δίπλα µας πόροι, πηγές και ευκαιρίες και να µη
βρίσκουµε ένα δηµιουργικό τρόπο να τις αξιοποιήσουµε.
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