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Περίληψη
Η

παρούσα διατριβή προσεγγίζει το θέμα των Στρατηγικών Συμμαχιών και

ειδικότερα στον χώρο των αερομεταφορών. Η στρατηγική αυτή, ήρθε στο
προσκήνιο μετά την απελευθέρωση (deregulation) των αερομεταφορών σε
παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που άλλαξε δραματικά τον κλάδο και κατά συνέπεια
τις επιλογές στρατηγικών που είχαν ως τότε οι διοικήσεις των αεροπορικών
εταιρειών. Η διατριβή εστιάζει στον καθορισμό των προσδιοριστικών παραγόντων
για τις στρατηγικές συμμαχίες καθώς και τις επιδράσεις αυτών των στρατηγικών
επιλογών τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο που αφορά άμεσα
τους καταναλωτές. Σκοπός της διατριβής είναι να περιγράψει το επιχειρησιακό
μοντέλο και να καταγράψει τις επιπτώσεις σε κοινωνικό επίπεδο, όσον αφορά την
ευημερία των καταναλωτών. Αναφορικά με την μεθοδολογική προσέγγιση,
επιλέχθηκαν τρείς περιπτώσεις μελέτης για την διερεύνηση των στρατηγικών, και
των επιδράσεών τους στις αγορές που εφαρμόστηκαν. Η επιλογή αυτή εξαρτήθηκε
σε μεγάλο βαθμό από την φύση του θέματος και των ερωτημάτων που τέθηκαν.
Βασικό συμπέρασμα το οποίο διεξάγεται είναι ότι ανάλογα με το είδος της
στρατηγικής και της αγοράς που εφαρμόζεται οδηγούμαστε σε θετικά και σε
αρνητικά αποτελέσματα ταυτόχρονα, που άλλοτε αφορούν τους καταναλωτές και
άλλοτε τις εταιρείες. Η επιλογή της στρατηγικής συμμαχίας μέχρι και σήμερα
αποτελεί μια από τις κύριες επιλογές στρατηγικών για τις διοικήσεις των
αεροπορικών εταιρειών, έχοντας ως πρωτεύον κριτήριο την σταθερότητα της αξίας
των επιχειρήσεων μέσα στον χρόνο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη μελέτη των στρατηγικών συμμαχιών οι
οποίες λαμβάνουν

χώρα στον κλάδο των αερομεταφορών. Ο κλάδος των

αερομεταφορών επιβατικού και εμπορευματικού φορτίου εμφανίζεται να είναι ως
ο ταχύτατα αναπτυσσόμενος μεταφορικός κλάδος, ενώ παράλληλα διαμορφώνει
ένα παγκόσμιο δίκτυο που ενώνει χώρες, ανθρώπους και πολιτισμούς. Η ταχύτητα
εξύπηρέτησης των προορισμών σε συνδυασμό με την ποιότητα των υπηρεσιών που
παρέχονται στο επιβατικό κοινό, καθιστούν τις αερομεταφορές ελκυστικότερες σε
σχέση με τα υπόλοιπα μεταφορικά μέσα.
Η απορρύθμιση του αεροπορικού κλάδου υπήρξε καταλυτικός παράγοντας στην
ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών των αεροπορικών εταιρειών, πυροδοτώντας
έτσι την αύξηση και την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών.
Ο συγκεκριμένος κλάδος τα τελευταία χρόνια λόγω διαρκών μεταβολών
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αποτέλεσμα των μεταβολών αυτών είναι και
το φαινόμενο των στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ δύο ή και περισσότερων
αεροπορικών εταιρειών.
Σκοπός της εργασίας είναι να απαντηθεί το επόμενο ερώτημα:
Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες επιλέγουν ως κύρια στρατηγική

την

στρατηγική συμμαχία έναντι άλλων στρατηγικών και πώς επηρεάζεται η
κοινωνική ευημερία ;

Για να απαντηθεί το παραπάνω ερώτημα, συλλέχθηκαν δεδομένα από μια σειρά
πηγών όπως επιστημονικά άρθρα, ειδικό τύπο αεροπορικών θεμάτων και
ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.
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Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε

σε μια σειρά παραγόντων όπως η

απορρύθμιση του αεροπορικού κλάδου, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός σε διεθνές
επίπεδο, η ζήτηση των επιβατών όσον αφορά τις υπηρεσίες των εταιρειών, οι
οποίοι παράγοντες αποτέλεσαν και αποτελούν τους βασικότερους λόγους για τη
σύναψη στρατηγικής συμμαχίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη
περιγραφή σε όλα τα είδη των στρατηγικών των επιχειρήσεων, καθώς και στα είδη
των στρατηγικών συμμαχιών. Ειδικότερα, στο τρίτο κεφάλαιο, θα επικεντρωθούμε
στις στρατηγικές συμμαχίες που αφορούν τον κλάδο των αερομεταφορών και θα
αναπτύξουμε ένα μαθηματικό μοντέλο αύξησης κερδών και αύξησης της κοινωνικής
ευημερίας υπό προυποθέσεις. Στο τέταρτο κεφάλαιο, επιλέξαμε τρεις περιπτώσεις
μελέτης στρατηγικών συμμαχιών που έχουν συμβεί στο παρελθόν και
παρατηρήσαμε τις επιπτώσεις που είχαν αμφότερα στις αεροπορικές εταιρείες και
στους καταναλωτές κάνοντας σύγκριση των αποτελεσμάτων. Στο πέμπτο κεφάλαιο,
καταλήγουμε σε συμπεράσματα και παραθέτουμε ορισμένες προτάσεις για την
καλύτερη διαχείρηση και λειτουργία των ομίλων που συνάπτουν Στρατηγική
Συμμαχία.
Ο

αεροπορικός

κλάδος

είναι

ιδιαίτερα

ευαίσθητος

στις

μεταβολές

μακροοικονομικών παραγόντων, όπως το επίπεδο τιμών των καυσίμων και το
επίπεδο των μισθών. Κατά συνέπεια τα περιθώρια κέρδους των αεροπορικών
εταιρειών

συρρικνώνονται

όλο

και

περισσότερο,

κάνοντας

έτσι

την

δραστηριοποίησή τους στον κλάδο ολοένα και πιο δαπανηρή.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα πρώτα χρόνια της απορρύθμισης του κλάδου στις
Η.Π.Α όπου μικρές εταιρείες εισήλθαν στην αγορά με πολύ χαμηλές τιμές
εντείνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον πόλεμο τιμών. Ως αποτέλεσμα οι μεγάλες
εταιρείες λόγω του μεγέθους τους είχαν τη δυνατότητα να τιμολογούν χαμηλά και
κάτω του κόστους, αναγκάζοντας τις μικρότερες εταιρείες να εξέλθουν από την
αγορά. Αντιμετώπιζαν

δηλαδή εμπόδια εισόδου

από τις ήδη υπάρχουσες

εταιρείες.
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Υπάρχουν όμως και άλλα εμπόδια εισόδου τα οποία σχετίζονται με άλλους
παράγοντες

όπως τα πιθανά

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

που έχουν

οι

αεροπορικές εταιρείες και τα οποία σχετίζονται με την κυριαρχία τους σε ένα
μεγάλο στρατηγικό αεροδρόμιο ή την ηγεσία τους σε ένα σύστημα κρατήσεων.
Ακόμη και αν οι στρατηγικές συμμαχίες μπορεί να είναι ένα πραγματικά ισχυρό
ανταγωνιστικό εργαλείο, οι managers των αεροπορικών εταιρειών θα πρέπει να
δώσουν προσοχή σε όλους τους πιθανούς κινδύνους προτού προβούν σε μια
εταιρική σχέση όπως μια στρατηγική συμμαχία.
Συνοψίζοντας, ο αεροπορικός κλάδος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε εξωτερικούς
παραγοντες λόγω ολιγοπωλιακού χαρακτήρα στις περισσότερες αγορές διεθνώς
και λόγω πολλών εμποδίων , τα οποία εμπόδια δεν επιτρέπουν τον ελεύθερο
ανταγωνισμό.
Οι

στρατηγικές συμμαχίες αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό

στρατηγικής

μακροπρόθεσμα , γεγονός

που

πετυχημένης

‘’παρακινεί’’ τις εταιρείες

του

κλάδου στην συμμετοχή τους . Για τον σκοπό της εργασίας θα προσδιορίσουμε
τους λόγους οι οποίοι υποκινούν τη δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Στρατηγικές των Επιχειρήσεων

2.1 Ορισμός Στρατηγικής μιας επιχείρησης
Στρατηγική μιας επιχείρησης, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Alfred Chandler,
είναι : ‘’.. ο καθορισμός των βασικών μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας
επιχείρησης και η ακόλουθη υιοθέτηση μιας σειράς πράξεων και ο προσδιορισμός
των

αναγκαίων

μέσων

για

την

πραγματοποίηση

των

στόχων

αυτών..’’

(Chandler,1962).
Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, την δραστηριότητά της και τους
στρατηγικούς της στόχους κάθε επιχείρηση επιλέγει το είδος της στρατηγικής που
την εξυπηρετεί καλύτερα και την φέρνει πιο κοντά στην πραγματοποίηση των
στρατηγικών της στόχων. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια σύντομη περιγραφή των
στρατηγικών επιλογών που έχουν οι εταιρείες στη διάθεσή τους, καθώς και τα είδη
των στρατηγικών συμμαχιών. Η περιγραφή των στρατηγικών γίνεται σε
επιχειρηματικό επίπεδο (business) και σε επιχειρησιακό (corporate).

2.1.1 Επιχειρηματική Στρατηγική
Η επιχειρηματική στρατηγική είναι η στρατηγική που ακολουθεί κάθε μία από τις
επιχειρηματικές μονάδες (SBUs) προκειμένου να αντιμετωπίσει τους ανταγωνιστές
της στο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται. Σύμφωνα με τον
M.Porter ονομάζεται και ανταγωνιστική στρατηγική καθώς δίνει το δικαίωμα στην
επιχείρηση με την κατάλληλη στρατηγική να αποκτήσει διατηρήσιμο πλεονέκτημα
έναντι των ανταγωνιστών της.
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Οι τρείς βασικές κατά τον Porter επιχειρηματικές στρατηγικές είναι :

• Ηγεσία κόστους (cost leadership) όπου στόχος της επιχείρησης είναι να έχει
το χαμηλότερο κόστος παραγωγής στον κλάδο.
• Διαφοροποίηση (differentiation) όπου στόχος είναι η προσφορά μοναδικών
προϊόντων στην αγορά που δίνουν στον αγοραστή μεγαλύτερη αξία από αυτή
των ανταγωνιστών.
• Εστίαση (focus) στοχεύοντας δηλαδή σε ένα πλεονέκτημα κόστους ή σε ένα
πλεονέκτημα διαφοροποίησης σε ένα περιορισμένο τμήμα της αγοράς.

2.1.2 Εταιρικές Στρατηγικές Διεθνοποίησης (Corporate
Internationalisation Strategies)
Η εταιρική στρατηγική διεθνοποίησης είναι άμεσα συνυφασμένη με την εταιρική
στρατηγική σε τοπικό επίπεδο, καθώς αποτελεί ουσιαστικά υποκατηγορία της
ανάπτυξης αγοράς.

Πρόκειται, δηλαδή, για μια στρατηγική επέκτασης των

δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε νέες αγορές εκτός των εθνικών συνόρων.
Η εταιρική στρατηγική θέτει το γενικότερο προσανατολισμό (π.χ. διεθνοποίηση ή
όχι) και η στρατηγική διεθνοποίησης καθορίζει τους στόχους στα πλαίσια των
επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Επομένως, η εταιρική στρατηγική απαντάει στο «τι
θα γίνει», ενώ η στρατηγική διεθνοποίησης στο « πώς θα γίνει».
Διακρίνουμε τέσσερα είδη στρατηγικών διεθνοποίησης με κριτήριο το βαθμό
διεθνοποίησης της επιχείρησης και την ανταπόκρισή της στις τοπικές αγορές, βάσει
των οποίων κρίνεται και η καταλληλότητά τους για εφαρμογή.
Παγκόσμια Στρατηγική
Διεθνική Στατηγική
Διεθνής Στρατηγική
Πολυτοπική Στρατηγική
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2.1.2.1 Παγκόσμια Στρατηγική (Global Strategy)
Η παγκόσμια στρατηγική θεωρήθηκε ως η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στους
εξωτερικούς κινητήριους μοχλούς της παγκοσμιοποίησης. Η επιχείρηση παράγει και
προωθεί ένα μοναδικό «παγκόσμιο προϊόν» διεθνώς, ενώ επικεντρώνει την
παραγωγική της δραστηριότητα σε λίγες άριστες ή ευνοούμενες τοποθεσίες. Η
παγκόσμια στρατηγική αποσκοπεί στη βελτίωση της παγκόσμιας επίδοσης μέσω της
κατανομής των πόρων και της ολοκλήρωσης των λειτουργιών της πολυεθνικής
επιχείρησης. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των επιχειρησιακών μονάδων είναι ιδιαίτερα
αυξημένΗ, γεγονός που επιβάλλει την ύπαρξη αυστηρών δομών συντονισμού και
κεντρικού ελέγχου. Η παγκόσμια στρατηγική αποσκοπεί στην αύξηση του
παγκόσμιου μεριδίου αγοράς και στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
κόστους, που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης– τα σταθερά
κόστη (π.χ. κεφαλαιουχικός εξοπλισμός). Το πλεονέκτημα αυτό επιτρέπει στην
επιχείρηση να προβεί σε πόλεμο τιμών, στον οποίο οι ανταγωνιστές της ενδέχεται
να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν. Άλλωστε, αποτελεί μια προσοδοφόρα
μέθοδος εξασφάλισης φθηνών πόρων και αποτροπής εξάρτησης από μια μόνο
αγορά. Αναλυτικότερα, η παγκόσμια στρατηγική ενδείκνυται σε κλάδους με ισχυρές
ανταγωνιστικές πιέσεις για λειτουργία σε χαμηλό κόστος (cost-efficiency), όπου η
διαπραγματευτική δύναμη των καταναλωτών είναι ισχυρή λόγω ύπαρξης χαμηλού
κόστους αλλαγής (του πελάτη). Η συγκεκριμένη στρατηγική, παρά το γεγονός ότι
αποτέλεσε σπουδαία συνεισφορά στην παγκόσμια βιβλιογραφία , δέχθηκε αρκετές
κριτικές για την επικέντρωσή της στις οικονομίες κλίμακας. Συγκεκριμένα,
τονίσθηκε η ανάγκη ενός μεγαλύτερου προσανατολισμού στις εγχώριες αγορές και
στις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου, η έλλειψη του οποίου είναι ικανή να οδηγήσει
μια αμιγώς παγκόσμια στρατηγική σε αποτυχία.
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2.1.2.2 Διεθνική Στρατηγική (Transnational Strategy)
Η διεθνική στρατηγική, αποσκοπεί αφ’ενός στην ικανοποιητική ανταπόκριση στις
τοπικές αγορές και αφ’ετέρου στη λειτουργία υπό συνθήκες άριστου κόστους. Η
επιχείρηση, βάσει αυτής της στρατηγικής καλείται να προσαρμόζεται τόσο στις
παγκόσμιες δυνάμεις που οδηγούν σε ομοιογενή παραγωγή, όσο και στις τοπικές
που οδηγούν σε διαφοροποίηση του προϊόντος. Η διεθνική στρατηγική δεν
περιορίζει την κατεύθυνση της ροής των θεμελιωδών ικανοτήτων ή/και προϊόντων
και υποστηρίζει πως μπορεί να είναι αμφίδρομη, δηλαδή από τις θυγατρικές στη
μητρική ή /και σε άλλες θυγατρικές μονάδες. Επομένως, η πολυεθνική επιχείρηση
που λειτουργεί σύμφωνα με τη διεθνική στρατηγική εμκεταλλεύεται ταυτόχρονα τις
καμπύλες μάθησης ή εμπειρίας και τις ευκαιρίες του τοπικού και διεθνούς
περιβάλλοντος. Η διεθνική στρατηγική, λόγω του ότι θεμελιώνει μια αντικρουόμενη
εσωτερική αναγκαιότητα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί πρακτικά. Για το
λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις που αποσκοπούν να λειτουργήσουν σύμφωνα με την εν
λόγω στρατηγική θα πρέπει να εξετάσουν πρωτίστως το κατά πόσο οι στρατηγικοί
τους στόχοι συνάδουν με τη στοχοθέτηση της διεθνικής στρατηγικής.
Η διεθνής βιβλιογραφία διακρίνει πέντε τύπους διεθνικών στρατηγικών:
Στρατηγική με βάση τη χώρα προέλευσης (home-based strategy).
Οι επιχειρήσεις εγκαθιδρύουν μονάδες προώθησης και διάθεσης των προϊόντων
τους, τα οποία προμηθεύονται από τη μητρική εταιρεία. Η μητρική αποτελεί,
δηλαδή, τη βασική μονάδα παραγωγής, ενώ οι θυγατρικές παίζουν δευτερεύοντα
ρόλο έχοντας μόνο αρμοδιότητες marketing. Η στρατηγική αυτή δίνει ισχυρά
πλεονεκτήματα κόστους στην πολυεθνική επιχείρηση, την εμποδίζει όμως να
επεκταθεί πολύ γεωγραφικά.
Στρατηγική «κεντρικού σημείου» (hub strategy).
Η μητρική επιχείρηση δημιουργεί θυγατρικές σε διάφορες περιοχές, οι οποίες
προμηθεύουν τις τοπικές αγορές από κεντρικά σημεία. Έτσι, τα σταθερά κόστη
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επιμερίζονται σε περισσότερες αγορές, γεγονός που εξασφαλίζει πλεονεκτήματα
κόστους στην επιχείρηση. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση της
στρατηγικής με βάση τη χώρα προέλευσης, που επεκτείνεται σε διαφορετικές
περιοχές.

Στρατηγική πλατφόρμας (platform strategy).
Η στρατηγική πλατφόρμας στοχεύει στην παραγωγή και διάθεση ελαφρώς
διαφοροποιημένων προϊόντων για την κάλυψη ενός ευρείου φάσματος της
διεθνούς αγοράς. Η παραγωγή διεξάγεται βάσει μιας πλατφόρμας - ως εκ τούτου η
στρατηγική πήρε και το αντίστοιχο όνομα - που προσαρμόζεται εύκολα σε μικρές
αλλαγές ( π.χ. οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία).
Έτσι, η επιχείρηση προσφέρει μία ευρεία γκάμα προϊόντων σε ανταγωνιστικές
τιμές– λόγω της τυποποίησης του προϊόντος και της μαζικής παραγωγής.
Στρατηγική εξουσιοδότησης (mandate strategy).
Η επιχείρηση επεκτείνεται στη διεθνή αγορά μέσω εγκαθίδρυσης γεωγραφικά
διεσπαρμένων θυγατρικών . Οι θυγατρικές εκτελούν εντολές της μητρικής
επιχείρησης, με την έννοια ότι συμμετέχουν στην παραγωγή, τη διάθεση ή σε άλλες
λειτουργίες, ανάλογα με τις τοπικές και επιχειρησιακές ανάγκες. Η στρατηγική
εξουσιοδότησης στοχεύει στην εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας και
εξειδίκευσης.
Στρατηγική χαρτοφυλακίου (portfolio strategy).
Η μητρική επιχείρηση εγκαθιδρύει εξειδικευμένες θυγατρικές σε διάφορες
τοποθεσίες,

επωφελούμενη από τις τοπικές ευκαιρίες. Ωστόσο, λόγω μη

αυτονομίας των θυγατρικών απαιτείται έντονος συντονισμός της δράσης τους.
Παράλληλα,

η σύλληψη ενός παγκόσμιου οράματος καθίσταται ιδιαίτερα

προβληματική.
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Στρατηγική επικεντρωμένη στη χώρα (Country-centred strategy).
Οι θυγατρικές είναι αυθύπαρκτες και εκτελούν ανεξάρτητα όλες τις επιχειρησιακές
δραστηριότητες με χαμηλό βαθμό κεντρικού συντονισμού και ελέγχου. Η
στρατηγική αυτή ακολουθείται από επιχειρήσεις που σκοπεύουν να ολοκληρωθούν
οριζόντια και αντιμετωπίζουν κάθε τοπική αγορά ως ιδιαίτερη.

Στρατηγική υψηλής ξένης επένδυσης (High foreign investment strategy).
Οι δραστηριότητες των μονάδων είναι γεωγραφικά διασκορπισμένες,

ενώ οι

θυγατρικές επιδέχονται ισχυρό έλεγχο και συντονισμό από τη μητρική επιχείρηση.
Η ευρεία γεωγραφική διασπορά των μονάδων, ωστόσο, δυσκολεύει τη διενέργεια
κεντρικής εποπτείας, γεγονός που αυξάνει το επικοινωνιακό κόστος και απαγορεύει
στις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από οικονομίες κλίμακας.
Εξαγωγική στρατηγική (Export-based strategy).
Πρόκειται για στρατηγική που ακολουθείται από πρόσφατα διεθνοποιημένες
επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν εγκαθιδρύσει ακόμα θυγατρικές εκτός της χώρας
προέλευσής τους. Η παραγωγική δραστηριότητα τελείται εγχώρια, ενώ το προϊόν
διανέμεται σε κοντινές γεωγραφικά χώρες μέσω εξαγωγών.
Παγκόσμια στρατηγική (Purest global strategy) .
Πρόκειται για την πλέον αποδοτική στρατηγική των πολυεθνικών επιχειρήσεων για
τη θεμελίωση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και τον ανταγωνισμό τους σε τοπικό
και διεθνές επίπεδο. Οι δραστηριότητες είναι κατανεμημένες σε διάφορες μονάδες,
με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη τοποθεσία για την εξειδίκευση των
θυγατρικών, ενώ παράλληλα ασκείται στενός έλεγχος από τη μητρική επιχείρηση .
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2.1.2.3 Διεθνής Στρατηγική (International Strategy)
Η διεθνής στρατηγική επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτομιών, νέων
παραγωγικών μεθόδων και γενικότερα στην επέκταση της τεχνογνωσίας και του
know-how. Η Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development) εφαρμόζεται από
τη μητρική επιχείρηση, η οποία στη συνέχεια μεταφέρει τις αποκτηθείσες γνώσεις
και την τεχνολογία στις θυγατρικές της. Οι θυγατρικές εκτελούν όλες τις υπόλοιπες
λειτουργίες , εκτός της Ε& Α, αξιοποιώντας στο έπακρο την παγκόσμια αγορά. Οι
επιχειρήσεις που υιοθετούν διεθνή στρατηγική επέκτασης στοχεύουν στη
δημιουργία θεμελιωδών ικανοτήτων και διαφοροποιημένων προϊόντων που να
τους επιφέρουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Έτσι, μεταφέροντας
ένα σημαντικό πακέτο ικανοτήτων και τεχνογνωσίας στις επιχειρησιακές μονάδες
και προσφέροντας ένα νέο, καινοτόμο προϊόν στις τοπικές αγορές, οι πολυεθνικές
επιχειρήσεις στοχεύουν στην προσήλωση των καταναλωτών των ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων. Αναφορικά με τις υπόλοιπες λειτουργίες, αυτές συντονίζονται
κεντρικά από τη μητρική επιχείρηση και δεν διαφοροποιούνται ανά γεωγραφική
περιοχή. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα της σημερινής πραγματικότητας δεν επιτρέπει
στις επιχειρήσεις να εστιάσουν αποκλειστικά σε μία λειτουργία, όπως συμβαίνει με
τη διεθνή στρατηγική.
Πολύ περισσότερο απαιτείται μία συντονισμένη δράση για την ανάπτυξη όλων των
επιχειρησιακών λειτουργιών παράλληλα ,

η οποία να μπορεί ταυτόχρονα να

αντεπεξέλθει στις ισχυρές απαιτήσεις των εγχώριων αγορών και να εκμεταλλεύεται
τις ευκαιρίες της παγκόσμιας αγοράς.

2.1.2.4 Πολυτοπική Στρατηγική (Multidomestic Strategy)
Σύμφωνα με την πολυτοπική στρατηγική, η επιχείρηση (μητρική ή θυγατρική)
ιδρύει θυγατρικές μονάδες σε κάθε αγορά, με σκοπό τη βέλτιστη κάλυψη των
τοπικών αναγκών. Οι νέες επιχειρησιακές μονάδες , προσαρμόζονται πλήρως στα
διακριτικά χαρακτηριστικά (π.χ. κουλτούρα) της χώρας υποδοχής, προσαρμόζοντας
τις λειτουργίες τους στις εγχώριες απαιτήσεις. Οι θυγατρικές αυτές επικεντρώνονται
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αποκλειστικά στη αύξηση του τοπικού μεριδίου αγοράς τους, αδιαφορώντας για το
διεθνή ανταγωνισμό.
Η εν λόγω στρατηγική υιοθετείται από επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην
οριζόντια ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων τους και που αντιμετωπίζουν κάθε
τοπική αγορά ως ξεχωριστή και ιδιαίτερη. Τα κίνητρα που τις ωθούν να αναλάβουν
τη συγκεκριμένη στρατηγική δράση είναι κυρίως αυξημένα κρατικά μέτρα κατά των
εισαγωγών, έντονος εθνικισμός, μεγάλη τοπική αγορά, ιδιαίτερες προτιμήσεις των
καταναλωτών για έναν ορισμένο τύπο προϊόντων (π.χ. η προτίμηση των Γερμανών
για Glühwein, ή αντίστοιχα των Γάλλων για vin chaud) ή άλλες συναφείς
ιδιαιτερότητες της εθνικής αγοράς.

Τόσο το παραγόμενο προϊόν όσο και οι

στρατηγικές διανομής και προώθησης είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τις
ανάγκες και τις κυριαρχούσες πρακτικές του τόπου εγκατάστασης. Οι νέες
δημιουργηθείσες μονάδες της επιχείρησης τελούν μια ολοκληρωμένη ακολουθία
δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων όλων των λειτουργιών μιας επιχείρησης .
Παράλληλα, διατηρούν μια σχετική αυτονομία, καθώς η οργάνωση της πολυεθνικής
επιχείρησης είναι αποκεντρωμένη. Το γεγονός του εγχώριου προσανατολισμού των
θυγατρικών και της αποκεντρωμένης οργανωτικής δομής της πολυεθνικής γεννά
μια σειρά από μειονεκτήματα. Το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η εφαρμογή της
πολυτοπικής στρατηγικής καθιστά τη δημιουργία σημαντικών οικονομιών κλίμακας
μη εφικτή .Τέλος, η εσωστρέφεια των θυγατρικών ενδέχεται να καταστήσει τις
δραστηριότητές τους απαρχαιωμένες, καθώς αποκόπτονται ουσιαστικά από τις
διεθνείς εξελίξεις. Η μη συμμετοχή στη δυναμικότητα του περιβάλλοντος σημαίνει
άλλωστε, πως πιθανές ευκαιρίες μπορεί να μην αξιοποιηθούν σωστά ή στην έσχατη
καθόλου. Για το λόγο αυτό , η συγκεκριμένη στρατηγική ενδείκνυται κυρίως στις
περιπτώσεις

ύπαρξης

υψηλών

πιέσεων

για

ανταπόκριση

στις

τοπικές

καταναλωτικές συνήθειες και αγορές.
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2.1.3 Επιχειρησιακή στρατηγική
Η Επιχειρησιακή στρατηγική (corporate strategy) περιγράφει την συνολική
κατεύθυνση του οργανισμού δηλαδή προσπαθεί να ξεκαθαρίσει σε ποιες
επιχειρηματικές δραστηριότητες θα πρέπει ο οργανισμός να δραστηριοποιηθεί και
πώς αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να δομηθούν και να διαχειρισθούν σωστά
(σε ποιους κλάδους ανταγωνιζόμαστε). Ο ρόλος της επιχειρησιακής στρατηγικής θα
πρέπει να είναι υποστηρικτικός, δηλαδή να ενισχύει την ανταγωνιστική θέση των
επιχειρηματικών μονάδων μέσα από την ανάπτυξη διασυνδέσεων μεταξύ τους (π.χ
μεταφορά τεχνογνωσίας), κατανομή των πόρων μεταξύ των μονάδων κ.ά
(Γεωργόπουλος, 2006).

Τα είδη των στρατηγικών που αναφέρονται σε αυτήν την κατηγορία είναι :
• Στρατηγική σταθερότητας (stability)
• Στρατηγική αναστροφής (turnaround)
• Στρατηγική ανάπτυξης (growth)

2.1.3.1 Στρατηγική Σταθερότητας
Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία σταθερότητας,
και δεν επιδιώκει καμία σημαντική αλλαγή. Διατηρεί την ίδια αποστολή καθώς και
παρόμοιους αντικειμενικούς σκοπούς. Οι βασικές αποφάσεις εστιάζουν στη
βελτίωση της επίδοσής της.
Στρατηγικές σταθερότητας αποτελούν οι :
•Στρατηγική καμίας αλλαγής
•Στρατηγικό διάλλειμα (παύση / συνέχιση με προσοχή)
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2.1.3.2 Στρατηγική αναστροφής
Μία επιχείρηση χρησιμοποιεί στρατηγική αναστροφής όταν η ανταγωνιστική
της θέση είναι αδύνατη και επομένως η επίδοση της είναι φτωχή (πολύ χαμηλές
πωλήσεις και αύξηση ζημιών). Παλιότερα κανένα στέλεχος δεν ήθελε να εφαρμόσει
μία στρατηγική αναστροφής, δηλαδή μείωση του μεγέθους ή της ποικιλίας των
οργανωσιακών

λειτουργιών

για

βελτίωση

της

αποδοτικότητας

και

της

αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, τα τελευταία χρόνια όμως η ανάγκη γίνεται
όλο και πιο επιτακτική. Αυτό συμβαίνει λόγω της παγκοσμιοποίησης, των εξαγορών
και των συγχωνεύσεων, καθώς και των πολλών τεχνολογικών επαναστάσεων που
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο.

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις κύριες στρατηγικές αναστροφής, οι οποίες είναι οι
ακόλουθες (Παπαδάκης, 2002):
1. Ανόρθωση
2. Αποεπένδυση
3. «Αιχμαλωσία»
4. Ρευστοποίηση

Στρατηγική ανόρθωσης
Οι στρατηγικές ανόρθωσης, οι πλέον συνηθισμένες από τις στρατηγικές
αναστροφής, είναι επιβεβλημένες όταν η απόδοσή της βρίσκεται για μεγάλο
χρονικό διάστημα κάτω από ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο, για παράδειγμα όταν
τα κέρδη που πραγματοποιεί δεν καλύπτουν το κόστος κεφαλαίου. Τα στάδια
εφαρμογής της στρατηγικής αυτής είναι τρία:

α) Το στάδιο της συρρίκνωσης (downsizing). Ο πρωταρχικό στόχος της επιχείρησης
είναι η διάσωσή της, γι’ αυτό είναι απαραίτητη η συγκράτηση των χρηματικών
ροών, κάτι που μεταφράζεται σε περικοπές κόστους, στην συγκεκριμένη δύσκολη
κατάσταση (Bibeault, 1982; Pearce II et al, 1993; Sloma, 1985). Στην περίπτωση αυτή
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματα αυτής της
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κίνησης (Hardy, 1987). Τέλος, αυτή η στρατηγική εφαρμόζεται συχνά προδραστικά
(proactive) προκειμένου να είναι δυνατή η αντιμετώπιση οποιονδήποτε
προβλημάτων προκύψουν.
β) Το στάδιο της σταθεροποίησης (stabilization). Μετά τη συρρίκνωση στόχος θα
πρέπει να είναι η σταθεροποίηση των λειτουργιών της επιχείρησης, μέσω της
βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους, καλύτερης προσαρμογής προϊόντων, εστίασης
σε αποδοτικές αγορές και σε νέες δραστηριότητες. Η χρήση της νέας τεχνολογίας
μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την επιτυχία σε αυτό το στάδιο.
γ) Το στάδιο της αναδόμησης (rebuilding). Κατά τη φάση αυτή και εφόσον έχουν
εξασφαλιστεί η επιβίωση και σταθεροποίηση, η επιχείρηση θα πρέπει να κάνει
πλέον βήματα επέκτασης και ανάπτυξης. Θα πρέπει να έχουν ξεπεραστεί τα
αρνητικά σημεία της συρρίκνωσης και να έχουν ισχυροποιηθεί οι σχέσεις των
μελών.

Στρατηγική αποεπένδυσης
Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την πώληση τμήματος ή τμημάτων της
επιχείρησης και συνήθως εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις, όταν η στρατηγική
ανόρθωσης εφαρμόστηκε αλλά τα αποτελέσματά της ήταν μη αναμενόμενα και
πρέπει η επιχείρηση να προχωρήσει σε πιο δραστικές λύσεις ή προκειμένου να
αυξήσει τη ρευστότητά της μία επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει να πουλήσει μία
μονάδα της ή ένα μέρος του εξοπλισμού της.
Στρατηγική «αιχμάλωτης» επιχείρησης
«Αιχμάλωτη» ονομάζεται μία επιχείρηση η οποία επιλέγει να μειώσει μερικές από
τις δραστηριότητές της και να γίνει εξαρτώμενη από μιας άλλη επιχείρηση.
Απαιτείται επομένως η εύρεση μίας άλλης επιχείρησης που μπορεί να αναλάβει το
ρόλο του «σωτήρα» για την πρώτη, απορροφώντας για παράδειγμα τα προϊόντα της
δεύτερης σε κάποιο ποσοστό. Όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να βασίζονται σε κάποιο
μακρόχρονια συνεργασία. Είναι αυτονόητο ότι οι ασθενείς επιχειρήσεις θα πρέπει
στην περίπτωση αυτή να ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις των συνεργατών τους
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σε ένα ευρύ φάσμα αποφάσεων και να λειτουργούν με βάση το κοινό τους
συμφέρον.

Στρατηγική ρευστοποίησης
Με αυτή τη στρατηγική η ύπαρξη της επιχείρησης δεν υφίσταται ως σύνολο. Είναι
το τελευταίο στάδιο και η λύση όταν όλες οι υπόλοιπές στρατηγικές έχουν
αποτύχει. Στην περίπτωση αυτή τα κεφαλαιουχικά αγαθά και ο πάγιος εξοπλισμός
της επιχείρησης πωλούνται στην τρέχουσα τιμή τους. Οπωσδήποτε η στρατηγική
αυτή δεν εφαρμόζεται για να αντιμετωπιστεί η ύφεση αλλά αποτελεί την τυπική
διαδικασία πριν η επιχείρηση αναστείλει ολοκληρωτικά τη δραστηριότητά της.

2.1.3.3 Στρατηγική Ανάπτυξης
Οι πιο δημοφιλείς και ευρέως διαδεδομένες επιχειρησιακές στρατηγικές επιλογές
είναι αυτές που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των πωλήσεων, των κεφαλαίων,
των κερδών ή κάποιο συνδυασμό αυτών.
Στρατηγικές ανάπτυξης αποτελούν οι :

•

οριζόντια ολοκλήρωση

Στην οριζόντια ολοκλήρωση μία επιχείρηση προσπαθεί να αναπτυχθεί μέσω
εξαγοράς ή δημιουργίας παρόμοιων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο
ίδιο στάδιο της αλυσίδας παραγωγής. Στόχος της είναι η επίτευξη συνεργειών από
οικονομίες κλίμακος, η γρήγορη αύξηση του μεριδίου αγοράς, η απόκτηση
μονοπωλιακών κερδών. Τα μειονεκτήματα της οριζόντιας ολοκλήρωσης είναι η
στενή σχέση της επιχείρησης με τον κλάδο και τις προοπτικές του, καθώς και μια
πιθανή ακύρωση της συμφωνίας λόγω αντιμονοπωλιακών κανονισμών

•

Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων

Όταν μία επιχείρηση μπορεί να αναπτυχθεί εσωτερικά, επεκτείνοντας τις
επιχειρηματικές της δραστηριότητες τοπικά ή παγκοσμίως, ή μπορεί να αναπτυχθεί
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εξωτερικά μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών ή στρατηγικών συμμαχιών. (Wheelen και
Hunger, 2008).

• Κάθετη ολοκλήρωση

Η κάθετη

ολοκλήρωση είναι η επέκταση της επιχείρησης είτε προς τα πίσω

(προμηθευτές), είτε προς τα εμπρός (διανομείς, λιανοπωλητές), μέσω δημιουργίας
νέων μονάδων, ή εξαγοράς άλλων επιχειρήσεων ή σύναψης στρατηγικών
συμμαχιών. Η κάθετη ολοκλήρωση διακρίνεται σε πλήρη (χαλυβουργία) και μερική
(αεροπορικές εταιρέιες, βιομ.πετρελαιοειδών.) και ενδείκνυται όταν υπάρχουν λίγοι
ή ακριβοί ή αναξιόπιστοι προμηθευτές/διανομείς προϊόντων, όταν δεν είναι
απαγορευτική η άριστη παραγωγική δυναμικότητα, όταν υπάρχει ταχεία ανάπτυξη
του κλάδου με καλές προοπτικές, όταν επιφέρει απόκτηση τεχνολογίας και
βελτίωση του marketing (μεταφορά πόρων & ικανοτήτων προς την επιχ/ση) και
όταν δημιουργεί εμπόδια σε ανταγωνιστές. Παρόλα αυτά, μπορούν να
δημιουργηθούν μειονεκτήματα όπως : αποτυχία επίτευξης συνεργειών (δύσκολος ο
συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών παραγωγικών μονάδων και η απόκτηση
θεμελιωδών ικανοτήτων στη διαχείριση τους), δυσκολία εξόδου της επιχείρησης
από το συγκεκριμένο κλάδο (υψηλός βαθμός δέσμευσης & κινδύνου).
Εναλλακτικές στρατηγικές της κάθετης ολοκλήρωσης είναι:
1. Οι μακροχρόνιες συνεργασίες με προμηθευτές & διανομείς
2. Βραχυχρόνιες Συνεργασίες (π.χ. δημοπρασίες για την προμήθεια α’ υλών ή
προϊόντων στην αυτοκινητοβιομηχανία)
3. Συνεργασίες Προστιθέμενης Αξίας (Value-Adding Partnerships –VAR’s) από
πολλές επιχ. που συνεργάζονται μεταξύ τους σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας
(προμηθευτές, παραγωγοί, διανομείς).
4. Στρατηγικές Συμμαχίες.
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2.1.4 Είδη στρατηγικών συμμαχιών
Όσον αφορά τα είδη των στρατηγικών συμμαχιών, στην βιβλιογραφία υπάρχει μία
πληθώρα απόψεων σχετικά με το είδος της συνεργασίας που συμπεριλαμβάνεται
στον ορισμό. Σύμφωνα με κάποιους μελετητές, στις στρατηγικές συμμαχίες
συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω μορφές συνεργασίας:

Α) Ολικές εξαγορές (Take over). Συνήθως με τον όρο ολική εξαγορά αναφέρεται
κανείς στην περίπτωση όπου μία επιχείρηση απορροφά ολοκληρωτικά μία άλλη και
η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταλήγει στην ύπαρξη ενός μόνο οργανισμού.

Β) Διεθνείς Κοινοπρακτικές Επιχειρήσεις (International Joint Ventures). Αποτελούν
συνεργασία δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων για την δημιουργία μίας νέας,
ξεχωριστής οντότητας, από την δραστηριότητα της οποίας οι μητρικές επιχειρήσεις
θα αποκομίσουν οφέλη και θα πραγματοποιήσουν τους αντίστοιχους στόχους τους,
οι οποίοι απαραίτητα θα πρέπει να είναι συμβατοί.

Γ) Μερικές εξαγορές (Partial Acquisitions). Είναι απόκτηση ενός ποσοστού του
μετοχικού κεφαλαίου μιας άλλης επιχείρησης, η οποία δίνει την δυνατότητα
συμμετοχής της εξαγοράζουσας επιχείρησης στην διοίκηση της δεύτερης.
(Χατζηδημητρίου,2002).

Δ) Συγχωνεύσεις (Mergers). Είναι διαδικασία συνένωσης δύο επιχειρήσεων,
από την οποία προκύπτει μία νέα μονάδα.

Ε) Συνεργασίες Έρευνας και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων (Research and
Development Partnership). Οι συνεργασίες αυτού του είδους βασίζονται στον
συνδυασμό των ικανοτήτων δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων πάνω σε ερευνητικά
προγράμματα για την ανάπτυξη νέας προηγμένης τεχνολογίας ή νέων προϊόντων
(Segil,2008; Χατζηδημητρίου,2002).
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ΣΤ) Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης (Licencing).
Είναι η περίπτωση κατά την οποία μία επιχείρηση συμφωνεί να παραχωρήσει την
τεχνογνωσία της,την εμπορική της ονομασία και το σήμα της (trademark) σε κάποια
άλλη. Ητελευταία υποχρεούται να δίνει στην πρώτη κάποια σταθερή προμήθεια
από τις προηγούμενες πωλήσεις της για το χρονικό διάστημα που εκμεταλλεύεται
την πνευματική ιδιοκτησία της (Χατζηδημητρίου,2002). Η συμφωνία αυτή μπορεί να
περιοριστεί σε συγκεκριμένο τεχνολογικό τομέα, γεωγραφική περιοχή ή και
διαδικασία παραγωγής (Segil,2008).

Ζ) Συμφωνίες Δικαιόχρησης (Franchising). Αυτό το είδος συμφωνιών αποτελεί μια
ειδική περίπτωση των συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης,
κατά την οποία ο δικαιοπάροχος ελέγχει εκτενέστερα τη δικαιούχο επιχείρηση σε
όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Η) Συμφωνίες Παραγωγής (Contract Manufacturing). Αποτελούν συμφωνίες
που περιλαμβάνουν την κατασκευή προϊόντων, τα οποία πωλούνται υπό την
επωνυμία της επιχείρησης που εκχωρεί το δικαίωμα αυτό στην κατασκευάστρια
εταιρεία. Η εκχωρούσα εταιρεία είναι αυτή που καθορίζει και τον τρόπο
τιμολόγησης, προώθησης και διανομής των προϊόντων (Χατζηδημητρίου,2002).

Θ) Συμφωνίες Προώθησης και/ή Διανομής (Joint Marketing and/or Distribution).
Είναι η συνεργασία δύο επιχειρήσεων με σκοπό την κοινή προώθηση και/ή διανομή
των προϊόντων της μίας ή και των δύο επιχειρήσεων.
Όπως αναφέραμε παραπάνω η στρατηγική συμμαχία είναι μια εναλλακτική
στρατηγική της κάθετης ολοκλήρωσης, η οποία κάθετη ολοκλήρωση αποτελεί
είδος της στρατηγικής σταθερότητας. Στη συνέχεια της εργασίας θα αναφερθούμε
αποκλειστικά στις στρατηγικές συμμαχίες που αφορούν τον αεροπορικό κλάδο.
Ενας κλάδος με κάθετη ολοκλήρωση όπως ο αεροπορικός κλάδος εφαρμόζει την
στρατηγική των συμμαχιών

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της αγοράς που

δραστηριοποιείται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Επισκόπηση βιβλιογραφίας
των στρατηγικών συμμαχιών στον κλάδο των αερομεταφορών.

3.1 Ορισμός Στρατηγικής Συμμαχίας
Ως στρατηγική συμμαχία μπορεί να οριστεί μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ
δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, όπου τα μέλη υιοθετούν μια προοπτική
αμοιβαίου οφέλους και συνεισφέρουν τους απαραίτητους πόρους ή και κεφάλαια
για την επιτυχή λειτουργία της (Παπαδάκης, 2002).
Μια στρατηγική συμμαχία συνδέει συγκεκριμένα τμήματα των συμμετεχουσών
επιχειρήσεων. Η συμφωνία αυτή αποτελεί μια εμπορική συνεργασία, η οποία
βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των ανταγωνιστικών στρατηγικών των
εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, καθώς υπάρχει αμοιβαία προσφορά τεχνολογικών
δυνατοτήτων, διοικητικών ικανοτήτων ή ακόμα και κεφαλαίου.
Στρατηγικές συμμαχίες λοιπόν ορίζονται όσες έχουν τα παρακάτω τρία
χαρακτηριστικά (Thompson, Strickland, 2001):

Συνεργασία δύο ή περισσοτέρων εταιρειών ώστε να επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι
στόχοι, με παράλληλη διατήρηση της ανεξαρτησίας τους και μετά την ίδρυση της
συμμαχίας .

Κατανομή των οφελών της συμμαχίας στις συνεργαζόμενες εταιρείες με παράλληλο
έλεγχο της απόδοσης των καθορισμένων στόχων .

Συνεχή συνεισφορά των συνεργαζόμενων εταιρειών σε έναν ή περισσότερους
τομείς, όπως τεχνολογία, R&D, προϊόντα κ.α (Yoshino, Rangan, 1995)
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Κατα τους Oum, Park και Zhang(2000, p. 4-5) έχουν παρατηρήσει ότι δεν υπάρχει
καθολικά αποδεκτός ορισμός της στρατηγικής συμμαχίας. Για τον κλάδο των
αερομεταφορών ορίζουν τον όρο ως :
‘’... μια μακροπρόθεσμη συνεργασία των δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων που
προσπαθούν να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα
έναντι

των

ανταγωνιστών

συμπεριλαμβανομένων

των

τους,

κατανέμοντας

περιουσιακών

στοιχείων

σπάνιους
και

της

συλλογικά
πόρους,
ικανότητας

πρόσβασης στην αγορά, ενίσχύοντας την ποιότητα υπηρεσιών, και ως εκ τούτου, τη
βελτίωση της κερδοφορίας. ‘’
Όπως επισημαίνεται στην βιβλιογραφία για την διαχείρηση στρατηγικών
συμμαχιών μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την σύναψη συμφωνίας
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3.2 Η Απορρύθμιση και η απελευθέρωση του κλάδου
Με τον όρο Απορρύθμιση (deregulation) ή Απελευθέρωση (Liberalization) όπως
είναι γνωστή στην Ευρώπη, εννοούμε τον περιορισμό του κρατικού ελέγχου στις
λειτουργίες των αερομεταφορών και των αεροπορικών εταιριών καθώς και την
ελεύθερη λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς να διαμορφώσουν τους άξονες και
τους παράγοντες στην βιομηχανία των αερομεταφορών.
Η απελευθέρωση των αεροπορικών μεταφορών ήταν μια διαδικασία βαθμιαίας
κατάργησης των ορίων στον προσδιορισμό, την ικανότητα, τη συχνότητα και το
δασμολόγιο που έθεταν οι εκάστοτε κυβερνήσεις στην πολιτική αεροπορία.
Όσον αφορά την γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, η αεροπορική κίνηση που
απελευθερώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’90, έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε
αεροπορική εταιρεία που είχε στη διάθεσή της την απαραίτητη πιστοποίηση (Αir
Operator Certificate) να δραστηριοποιείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τιμές
που καθορίζονται απο τις ίδιες τις αγορές (Council Regulations EEC 2407/92 έως
2409/92).
Η απελευθέρωση των αεροπορικών μεταφορών στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έγινε σταδιακά και ειδικότερα με τη λήψη τριών ‘’πακέτων-μέτρων’’ που λήφθηκαν
το 1987 ( οδηγίες 87/601/Ε.Κ. και 87/602/Ε.Κ.), το 1990 (Κανονισμοί 2342/1990,
2343/1990, 2344/1990) και το 1992 με τους κανονισμούς 2407/1992, 2408/1992,
και 2409/1999 που αποτελούν και το σημαντικότερο πακέτο μέτρων.
Η απελευθέρωση ήταν αρχικά περιορισμένη. Το πρώτο πακέτο μέτρων που
εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 1987 άρχισε να χαλαρώνει τους υπάρχοντες κανόνες.
Περιόρισε το δικαίωμα των κυβερνήσεων να διαμορφώνουν και να εισαγάγουν νέες
τιμές όσον αφορούσε την ενδοκοινοτική κυκλοφορία. Το δεύτερο πακέτο μέτρων το
1990, άνοιξε περισσότερο την αγορά επιτρέποντας έτσι μια ευελιξία ως προς την
διαμόρφωση των τιμών και την δυναμικότητα των θέσεων. Επίσης, όλοι οι
αερομεταφορείς της ΕΕ είχαν το δικαίωμα να μεταφέρουν απεριόριστο αριθμό
επιβατών ή φορτίων μεταξύ μιας άλλης χώρας της ΕΕ και της πατρίδας τους. Το
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τρίτο πακέτο της απελευθέρωσης των αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ είχε ισχύ
από τον Ιανουάριο του 1993 και περιελάμβανε τα εξής τρία νομοθετικά μέτρα :
1] Η εισαγωγή εναρμονισμένων απιτήσεων για μια άδεια λειτουργίας αερογραμμών
για τους αερομεταφορείς της ΕΕ (Κανονισμός 2407/92)
2] Η ανοικτή πρόσβαση για όλες τις αερογραμμές της ΕΕ με την άδεια λειτουργίας
σε όλες τις διαδρομές εντός της ΕΕ (Κανονισμός 2408/92) . Επίσης οι εθνικές
κυβερνήσεις έχουν την δυνατότητα να επιβάλλουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιων
υπηρεσιών στις διαδρομές που είναι σημαντικές για την περιφερειακή ανάπτυξη.
3] Η πλήρης ελευθερία όσον αφορά τις τιμές και τα ποσοστά (Κανονισμός ΕΟΚ
,2409/92). Οι αεροπορικές εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν τις
τιμές τους στις εθνικές αρχές για έγκριση.
Λίγο νωρίτερα όμως, η άρση των περιοριστικών ρυθμίσεων (deregulation) είχε
τεθεί σε ισχύ, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ το 1978, με την ψήφιση του νόμου Airline
Deregulation Act (Cannon, Kennedy, Pearson) που οδήγησε σε πολιτική ανοικτών
αιθέρων (open skies) παρόλο που ασκούνταν πολύ νωρίτερα πιέσεις για την άκρως
πολιτικά εξαρτώμενη Πολιτική Αεροπορία των ΗΠΑ.
Η βιομηχανία των αερομεταφορών στις ΗΠΑ πέρασε από το 1978 ως το 1985, από
τρεις φάσεις. Η πρώτη ήταν η ανάπτυξη των περιφερειακών αερομεταφορέων για
την εξυπηρέτηση των περισσότερο κερδοφόρων δρομολογίων μέσης απόστασης
(medium-haul routes) και η αποχώρηση των μεγάλων μεταφορέων από τα
ασύμφορα, χαμηλής πληρότητας, κίνησης και απόδοσης, δρομολόγια. Κατά την
δεύτερη φάση έγινε η είσοδος των νέων χαμηλού κόστους αεροπορικών εταιρειών
με περιορισμένες υπηρεσίες «εν πτήσει» (New York Air, People Express και Midway)
που προσπάθησαν να διεισδύσουν στους αεροδιαδρόμους υψηλής κίνησης και στα
περιφερειακά τμήματα της αγοράς.
Με την εισαγωγή νέου ανταγωνισμού από τις περιφερειακές και τις νέες
αεροπορικές εταιρείες η τρίτη φάση σημειώθηκε, όταν οι σημαντικές αερογραμμές
American, Delta, και United, ανέπτυξαν επιθετικές στρατηγικές ανταγωνισμού
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προσφέροντας χαμηλότερες τιμές καλύτερη εξυπηρέτηση και αποτελεσματικότερη
λειτουργία, για να αντισταθμίσουν το χαμηλό κόστος των νέων εταιρειών μαζί με
προγράμματα τακτικών ταξιδιωτών. Ήδη, οι πρώτες επιπτώσεις στην αγορά των
αερομεταφορών έιχαν σημειωθεί.
Η απελευθέρωση αναπόφευκτα είχε τεράστιες επιπτώσεις στις στρατηγικές των
αεροπορικών εταιριών. Οι Vellas και Becherel (1995:140) εστιάζουν τις αλλαγές
στην βιομηχανία των αερομεταφορών σε σημαντικούς παράγοντες όπως:
1. Η απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς στις ΗΠΑ που λειτούργησε ως
καταλύτης στην μείωση των ναύλων εσωτερικών και διεθνών πτήσεων και
κατ’επέκταση των ευρωπαϊκών πτήσεων.
2. Οι στρατηγικές των αεροπορικών εταιριών.
Σύμφωνα με τον Sherman (2000:788), η άρση των περιοριστικών ρυθμίσεων ήταν
αναπόφευκτη. Στην πραγματικότητα πολλοί οικονομολόγοι (Jim Miller, George
Douglas, Ted Keeler, Dick Caves, Lucille Keyes, Betsy Bailey, Mike Levine, Robert
Frank, John Snow, Darius Gaskins, και ο Fred Kahn) και πολλοί άλλοι εργάστηκαν
σκληρά για να στοιχειοθετήσουν επιχειρήματα και να συλλέξουν στοιχεία τα οποία
θα συνηγορούσαν υπέρ της απελευθέρωσης των αερομεταφορών.
Η απελευθέρωση των αερομεταφορών

οδήγησε στην κατάργηση του

παραδοσιακού εθνικού προστατευτισμού σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης και
στις Η.Π.Α. και είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση στη διαχείριση της
εναέριας κυκλοφορίας.
Κατ’επέκταση, το περιβάλλον των αερομεταφορών μεταβάλλεται σε μέγαλο
βαθμό διεθνώς. Ο κλάδος των αεροπορικών εταιρειών αναδιαμορφώνεται από
νέους παράγοντες προσφοράς και ζήτησης και τίθονται σε εφαρμογή νέες
στρατηγικές για την εδραίωση και την σταθερότητα των εταιρειών.
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Σελ. 29

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

3.2.1 Το Σκεπτικό για την σύναψη Στρατηγικών Συμμαχιών
Οι συμμαχίες είναι περισσότερο κατάλληλες όταν υπάρχουν “εμπόδια” σε καίρια
σημεία, τα οποία είναι πολύ ακριβά ή χρονοβόρα για να αναπτυχθούν από κάθε
εταιρεία μεμονωμένα. Επιπλέον, αποτελούν αρκετά καλή πρακτική, όταν μια
εταιρεία επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση στις ικανότητες μιας άλλης ή όταν ο
σύμμαχος που έχει τις επιθυμητές ικανότητες έχει τέτοιο μέγεθος που μια εξαγορά
δεν είναι εφικτή (Harbison, Peckar, 1993; Bleeke and Ernst, 1999). Οι στρατηγικές
συμμαχίες λοιπόν, προϋποθέτουν μόνιμη ή μακροχρόνια δέσμευση των
συνεργατών, καθώς και αμοιβαία συμβολή πόρων ή κεφαλαίων, μέχρι αμοιβαία
ιδιοκτησία του μετοχικού κεφαλαίου (Παπαδάκης, 2002). Γίνεται επομένως εύκολα
αντιληπτό, ότι οι συμμαχίες αποτελούν τον καλύτερο τρόπο ώστε μία επιχείρηση να
αποκτήσει πρόσβαση στις ικανότητες μιας άλλης επιχείρησης, καθώς και πρόσβαση
σε αγορές με αρκετά υψηλά εμπόδια εισόδου. Άλλωστε, τα παγκόσμια δεδομένα
έχουν διαμορφωθεί έτσι, που καμία επιχείρηση δεν μπορεί να δραστηριοποιείται
μόνη της στην διεθνή αγορά.

Οι

στρατηγικές

συμμαχίες

πραγματοποιούνται

κυρίως

σε

τομείς

που

χαρακτηρίζονται από υψηλά κόστη εισόδου, από παγκοσμιοποίηση, οικονομίες
κλίμακας και συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές. Χρησιμοποιούνται κυρίως για:
• Να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας στους τομείς της παραγωγής και του R&D,
ώστε να αντισταθμίσουν τα υψηλά κόστη και το ρίσκο που συνεπάγεται η
εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά .
• Να μειώσουν το κόστος και το χρόνο που απαιτείται ώστε μια επιχείρηση να
αποκτήσει δυναμική θέση σε μια γεωγραφικά νέα

αγορά, σε σχέση με

το κόστος της άμεσης επένδυσης ή της εξαγοράς
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Σελ. 30

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
• Να ελαχιστοποιήσουν τις δυσκολίες που εμφανίζονται σε ολοκληρωμένες
συγχωνεύσεις συμπληρωματικών εταιρειών των οποίων οι διοικήσεις
μπορούν να έρθουν σε συμφωνία για ένα κοινό σχέδιο δράσης
• Να εισέλθουν σε αναπτυσσόμενες αγορές, όπου η συμμετοχή κάποιου
τοπικού εταίρου απαιτείται ή είναι επιθυμητή (Jagersma, 2005, Doz and
Hamel 1998).

Επίσης σύμφωνα με τον Mockler (1999) οι στρατηγικές συμμαχίες εάν
σχεδιαστούν και διοικηθούν κατάλληλα μπορούν:
• Να δώσουν αξία στην παραγωγική διαδικασία
• Να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις λειτουργίες, τις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, γνώση και τεχνολογία
• Να μειώσουν τον ανταγωνισμό
• Να μειώσουν το ρίσκο και να δώσουν τη δυνατότητα στους συμμάχους, να
προσαρμοστούν

ευκολότερα

στις

συνεχείς

αλλαγές

του

ανταγωνιστικού

περιβάλλοντος της αγοράς .
Βέβαια παρόλα τα θετικά που μπορούν να προσφέρουν οι συμμαχίες, ο Michael
Porter διατυπώνει μια διαφορετική άποψη για την στρατηγική αυτή. Θεωρεί ότι
εξασφαλίζουν μετριότητα και ότι η αποτυχία τους είναι δεδομένη. Έχουν πολύ
μεγάλο κόστος για να πραγματοιηθεί ο συντονισμός που απαιτείται, συμβιβάζουν
τους στόχους και θυσιάζουν τα κέρδη. Ενώ πολλοί διαφωνούν με τις απόψεις του, ο
Porter σωστά τονίζει ότι οι στρατηγικές συμμαχίες σε πολλές περιπτώσεις είναι μια
μεταβατική κατάσταση και διακόπτονται όταν οι στρατηγικοί στόχοι αλλάζουν ή
όταν ανακύψουν προβλήματα στην λειτουργία τους (Mockler, 1999)
Αρκετοί συγγραφείς έχουν επισημάνει διάφορους λόγους για το σχηματισμό των
στρατηγικών συμμαχιών στην αεροπορική βιομηχανία. Οι Burton και Hanlon (1994)
θεωρούν ότι οι συμμαχίες είναι στο επίκεντρο διαμόρφωσης της στρατηγικής των
επιχειρήσεων. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι στην αεροπορική βιομηχανία, δεν
υπάρχουν a priori επιχειρήματα για την ενωποίηση των εταιρειών μέσω συμμαχιών.
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Σελ. 31

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Οι αεροπορικές εταιρείες συνάπτουν συμμαχίες για να κερδίσουν οικονομίες
κλίμακας και το πιο σημαντικό, οικονομίες φάσματος.
Κατά τον Youssef (Youssef και Hansen , 1994) υπάρχουν δύο θεωρίες που εξηγούν
το λόγο που πραγματοποιούνται οι συμμαχίες. Η πρώτη θεωρία σχετίζεται με την
επίτευξη της τεχνικής αποτελεσματικότητας (technical efficiencies),της μείωσης του
κόστους παραγωγής και την καλύτερη εξυπηρέτηση, xαρακτηριστικά που
διατίθενται σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες σε σύγκριση με μικρότερες
αεροπορικές εταιρείες. Κάθε αεροπορική εταιρεία έχει

συνεχή αυξανόμενη

γεωγραφική εμβέλεια και συνεπώς ένα αυξανόμενο δίκτυο . Η αύξηση της κάλυψης
του δικτύου έχει το πλεονέκτημα της βελτίωσης της ποιότητας και της ποσότητας
των υπηρεσιών

που έχει να κάνει είτε με τον καλύτερο συντονισμό των

δρομολογίων ή με την αντίληψη των επιβατών ως προς αυτά. Δεύτερον, με την
αύξηση του δικτύου θα υπάρξουν οφέλη όσον αφορά τα προγράμματα συχνών
πτήσεων των πελατών που θα προσφέρονται. Έτσι, θα υπάρχουν περισσότερα
κίνητρα για τους επιβάτες να ταξιδέψουν με συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία και
οι αεροπορικές εταιρείες επωφελούνται πολύ. Αυτό

στη συνέχεια οδηγεί σε

χαμηλότερο κόστος ανά μονάδα παραγωγής κι έτσι προκύπτουν οι οικονομίες
δικτύου.
Η δεύτερη εξήγηση για τη δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών είναι η πιθανή
χρήση τους για τον περιορισμό του ανταγωνισμού στις αγορές . Δεδομένου ότι
υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί στην αγορά, τόσο στην εγχώρια όσο και την διεθνή,
οι στρατηγικές συμμαχίες επιτρέπουν το σχηματισμό εικονικών μονοπωλίων στις
αγορές μεταξύ των κόμβων (hubs) των εταίρων της συμμαχίας . Αυτό μπορεί να
περιορίσει τον ανταγωνισμό μέσω της μονοπώλησής τους. Επιπλέον, θα υπάρχει
αντικίνητρο για οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρεία να επεκταθεί διαμέσου
εσωτερικής επέκτασης.
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Σελ. 32

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Σαφώς, το μεγαλύτερο κίνητρο για τις αεροπορικές εταιρείες να συνάψουν
συμμαχίες είναι να επεκταθούν στην αγορά. Μερικές αεροπορικές εταιρείες που
κυριαρχούν στις εγχώριες αγορές τους έχουν συνάψει συμμαχία με διεθνή
αεροπορική εταιρεία για την παροχή σημαντικών πληροφοριών για τις αεροπορικές
εταιρείες τους. Η συμφωνία μεταξύ της Jet Airways (μια αεροπορική εταιρεία στην
εγχώρια αγορά της Ινδίας) και η KLM είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Έπειτα,
υπάρχουν και άλλοι λόγοι , όπως οι διοικήσεις που αναζητούν την καλύτερη
πρακτική διαχείρισης των αεροπορικών εταιρειών με τη βελτίωση των επιδόσεων
και των οικονομικών τους.
Στη συνέχεια οι δύο συγγραφείς συνοψίζουν τα κριτήρια για τους πιθανούς
εταίρους για την σύναψη συμμαχίας σε 3 κατηγορίες με το παράδειγμά της SAS και
της Swissair συμμαχίας:
Σύγκλιση: Παρόμοιες εικόνες των μεταφορέων στην ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών και της ασφάλειας.
Ανταγωνιστικότητα: οι υπάρχοντες φορείς πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί στις
δικές τους αγορές ώστε να μπορούν στη συνέχεια να αυξήσουν την
ανταγωνιστικότητα για το σύνολο των κοινών δράσεων.
Συμπληρωματικότητα: όσον αφορά τις διαδρομές που εξυπηρετούνται έτσι ώστε
να υπάρχουν περισσότερα δρομολόγια από πριν που μπορούν να εξυπηρετηθούν.
Αυτό θα παράσχει και τις απαραίτητες οικονομίες φάσματος.
Κατα τον Oum (2000) ο οποίος έχει επισημάνει αρκετές ομοιότητες συμμαχιών
μεταξύ άλλων κλάδων και της αεροπορικής βιομηχανίας, οι κύριοι λόγοι για τους
οποίους συνάπτουν στρατηγικές συμμαχίες οι εταιρείες, είναι η επιθυμία για την
επίτευξη οικονομιών κλίμακας και εξειδίκευσης η οποία επιτυγχάνεται με την
εξειδίκευση γνώσεων σε ένα συγκεκριμένο τομέα.
Στη συνέχεια, επικεντρώνεται και εντοπίζει τους ακόλουθους σημαντικούς λόγους
για τον σχηματισμό στρατηγικών συμμαχίών:
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Σελ. 33

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
(α) Επίτευξη Δικτύων Εξυπηρέτησης: Η σύνδεση των δικτύων δίνει στους
καταναλωτές μια μεγάλη επιλογή προορισμών για να επιλέξουν και να σχεδιάσουν
καλύτερα τα ταξίδια τους, και παράλληλα να απολαμβάνουν αυξημένα οφέλη των
Frequent Flyer Προγραμμάτων. Επίσης, το δίκτυο των συμμαχιών, είναι βολικό όταν
οι συνθήκες είναι ασύμφορες και υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία στις τιμές της
αγοράς (π.χ. συγκέντρωση πόρων από δύο αεροπορικές εταιρείες να συντονίσουν
και να ξεπεραστούν διάφορα εμπόδια άγονων γραμμών). Με τη σύνδεση των
δικτύων, οι εταίροι είναι σε θέση να επεκτείνουν τα δρομολόγιά τους πέραν των
εδαφών της χώρας τους.
(β) Βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας : Με την σύνδεση των δικτύων των
εταιριών οι φορείς μπορούν να αυξήσουν τους παράγοντες φορτίου τους. Επίσης, η
συχνότητα των πτήσεων μπορεί να αυξηθεί χωρίς να αυξηθεί το μέγεθος του
στόλου .
(γ) Μείωση Κόστους : Οι εταίροι της συμμαχίας έχουν οφέλη από την επίτευξη
οικονομιών κλίμακας (με κοινές ενέργειες των εναέριων και επίγειων υπηρεσιών)
και οικονομιών φάσματος (μέσω των αυξανόμενων και αποτελεσματικών
συνδέσεων) και της αυξημένης κυκλοφορίας (μέσω της επέκτασης του δικτύου).
(δ) Υπηρεσίες Βελτίωσης Ποιότητας : Ευκολία σε online συνδέσεις, στη συχνότητα
και την ευκολία προγράμματος. Με την είσοδο των εταιρειών σε συμμαχίες, τα
χρονοδιαγράμματα είναι καλύτερα συντονισμένα και ο χρόνος αναμονής για τους
επιβάτες μειώνεται.
(ε) Πλεονεκτήματα Marketing: Τα προγράμματα τακτικών πτήσεων των επιβατών
συγκεντρώνονται σε μια συμμαχία και οι επιβάτες έχουν έτσι μια ευρύτερη
επιλογή. Στη συνέχεια,

υπάρχουν πολλά

οφέλη λόγω του Συστήματος

Μηχανογραφημένης κράτησης των αεροπορικών εταιρειών που συνάπτουν
στρατηγικές συμμαχίες.
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Σελ. 34

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
H αύξηση του μεριδίου αγοράς και των τιμών είναι ένας ισχυρός λόγος που οι
αεροπορικές εταιρείες συνάπτουν στρατηγικές συμμαχίες. Υπήρξαν ανησυχίες με
την πάροδο του χρόνου σχετικά με τις αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις των
συμμαχιών, βέβαια υπήρξαν εξαιρέσεις, όπως η KLM-Northwest συμμαχία, η οποία
έλαβε αντιμονοπωλιακή ασυλία. Αυτό φέρεται να είναι ένας από τους λόγους που
Ολλανδία έγινε η πρώτη χώρα που υπέγραψε τη συμφωνία Open Skies με τις ΗΠΑ.
Ο Doganis (1994), έχει επίσης παρατηρήσει ότι οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες
μπαίνοντας σε μια συμμαχία, μπορούν να λειτουργήσουν ως εμπόδιο ενάντια στις
νεοεισερχόμενες εταιρείες του κλάδου.
Ένας άλλος λόγος για την σύναψη συμμαχίας έχει προταθεί από τον de Wit (1996),
όπου βρίσκει τις συμμαχίες ένα βολικό τρόπο για τον σχηματισμό μιας δομής
πολλαπλών κόμβων. Αυτή η δομή θα δώσει στη συμμαχία ένα σημαντικό
πλεονέκτημα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρεία που επιθυμεί να
λειτουργεί εκτός συμμαχίας στην Ευρώπη. Μια πανευρωπαϊκή συμμαχία ή μια
συμμαχία με δεσπόζουσα θέση στην Ευρώπη θα αποτελεί έναν ελκυστικό εταίρο
για τις υπόλοιπες εταιρείες. Αυτό είναι επίσης βασική προϋπόθεση για έναν πιθανό
συνεργάτη που πρόκειται να ενταχθεί σε ένα παγκόσμιο δίκτυο (Oum, Taylor and
Zhang, 1993).
Μελετώντας λοιπόν όλα τα παραπάνω κίνητρα για τη σύναψη Στρατηγικών
Συμμαχιών, δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε ένα οικονομικό μοντέλο που μας
δείχνει εκτενώς οτι η στρατηγική των αεροπορικών εταιρειών να επιλέγουν
συμμαχίες έναντι συγχωνεύσεων αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη, υπό προυποθέσεις,
για τις συμμετέχουσες εταιρείες

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σελ. 35

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

3.3 Μοντέλο μεγιστοποίησης κερδών και κοινωνικής
ευημερίας

-

Θεωρούμε ότι σε μια αγορά έχουμε 3 ανταγωνιστικές εταιρείες, τις 1 , 2 και
3 και οι δυο από αυτές επιλέγουν να συνεργαστούν, είτε να συνάψουν
συμμαχία, είτε να συγχωνευτούν και ονομάζουν την επικείμενη συνεργασία
τους ως ‘’Μ’’.

-

Οι 3 εταιρείες είναι παίχτες ενός παιγνίου τριών σταδίων,

-

Στο πρώτο στάδιο επιλέγουν τον τύπο της στρατηγικής, συμμαχία ή
συγχώνευση. Στο δεύτερο στάδιο επιλέγουν ταυτόχρονα ποσότητες
(αριθμός πτήσεων), υπό την συνθήκη αβεβαιότητας ζήτησης. Στο τρίτο
στάδιο, γνωρίζοντας πλέον την συνάρτηση ζήτησης αποφασίζουν για τις
ποσότητες με δυνητικούς περιορισμούς χωριτικότητας.

-

Οι εταιρείες ‘’Μ’’ (Συνεργασία εταιρειών 1 και 2) και η 3 διεξάγουν πτήσεις
στις πόλεις Α και Β.

Ισχύουν τα εξής:
α] Αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης των πόλεων Α και Β :
P=a–Q
P : τιμή
Q : Συνολική ζήτηση
a : παράμετρος που ακολουθεί ομοιόμορφη κατανομή στο [0,1]
β] Δεν υπάρχει διαφοροποίηση προιόντος (υπηρεσίες, διάρκεια πτήσης, συχνότητα
πτήσεων)

γ] Κάθε αεροπορική εταιρεία αντιμετωπίζει το ίδιο κόστος ανά μονάδα
χωριτηκότητας (identical per unit capacity cost) ίσο με

c . Αργότερα θα
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Σελ. 36

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
αναιρέσουμε αυτήν την υπόθεση λόγω κόστους συνεργιών των εταιρειών (cost
synergies).
δ] Υποθέτουμε οτι το c δε μπορεί να είναι πολύ υψηλό , δηλαδή 0 ≤ c ≤ 1/2.

Η περίπτωση της συγχώνευσης

Οι εταιρείες 1 και 2 συγχωνεύονται και δημιουργούν την ένωση ‘’Μ’’. Το
υποπαίγνιο που μελετάμε είναι δύο σταδίων, έχουμε δηλαδή δυοπώλιο μεταξύ των
συμμετρικών εταιρειών ‘’Μ’’ και της 3. Η παρακάτω αναφορά μας δείχνει τις
ποσότητες και τα κέρδη στην ισορροπία του υποπαιγνιου.

Λήμμα 1
Όταν οι εταιρείες 1 και 2 συγχωνεύονται τότε οι ποσότητες είναι :

(

)

K MM = K 3M = 1 − 2c / 3

Και τα κέρδη είναι :

(

Π MM = Π 3M = (1 / 27 ) 1 − 6c + 4 2c 3/ 2

)

Παρατηρούμε οτι κάθε μια από τις ετειρείες που είναι στην συγχώνευση
μοιράζονται τα κέρδη του δυοπωλίου.
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Σελ. 37

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Η περίπτωση της Στρατηγικής Συμμαχίας
Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις 1 και 2 συνάπτουν στρατηγική συμμαχία
όπου ισχύουν τα εξής :

α] Επιλέγουν από κοινού την χωριτικότητα προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα
κέρδη τους.

β] Μοιράζουν ισοδύναμα τις χωριτικότητες.

Οι παραπάνω περιορισμοί όπως θα δούμε οδηγούν στο γεγονός οτι η δομή της
αγοράς στο τρίτο στάδιο είναι τριοπώλιο, και ενδεχομένως υπάρχει και
ασυμμετρία. Για λόγους ευκολίας χρησιμοποιούμε τον δείκτη Α για τον
προσδιορισμό της συμμαχίας και τον εκθέτη Α για τις τιμές στην ισορροπία του
υποπαιγνίου.

Λήμμα 2
K AA =

1
(2 − 2c1/4
4

1
K 3A = (2 + 2c1/4
8

2 + 2.5 c + 2c )

2 + 2.5 c − 5 2c )

Και τα κέρδη είναι :

(

)

Π ΑΑ =

1 
1 − 3c + 2c1/3 +

24 

Π 3Α =

1 
1 − 3c + 22 2c1/3 − 3 2c − 1

48 

2c − 1

2 2 + 5 2 c 3/4 


(

)

2 2 + 5 2 c 3/ 4 + 3 2c 
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Σελ. 38

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Πρόταση 1
Μια στρατηγική συμμαχία είναι προτιμότερη από μια συγχώνευση, για κάθε
c ϵ( 0.0006 , 0.5 ],

Π ΑΑ ≥ Π Μ
Μ

και

Π3Α ≤ Π3Μ

Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει τον λόγο των κερδών

Α

Μ

Α

Μ

Π /Π

των

εταιρειών 1 και 2 όταν βρίσκονται σε συμμαχία ή συγχώνευση.
Γράφημα 1 : Ο λόγος των κερδών συμμαχία/συγχώνευση
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Σελ. 39

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Ομοίως στο γράφημα 2, ο λόγος των κερδών της εταιρείας 3 όταν αντιμετωπίζει
ανταγωνισμό συμμαχίας ή συγχώνευσης.
Γράφημα 2 : Ο λόγος των κερδών της εταιρείας 3 όταν αντιμετωπίζει ανταγωνισμό
συμμαχίας ή συγχώνευσης.

Το παραπάνω γράφημα μας οδηγεί στο συμπέρασμα οτι στο τελευταίο στάδιο του
παιγνίου, ο λόγος είναι πιό ‘’ομαλός’’. Πιό αναλυτικά, συγκρίνοντας τα κέρδη υπο
τον

περιορισμό της χωριτικότητας, είναι εμφανές οτι η στρατηγική συμμαχία

αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη στις δυο επιχειρήσεις.
Αυτό συμβαίνει για κάθε a ϵ [0,α1] και με δεδομένο οτι οι επιχειρήσεις
ανταγωνίζονται σε ποσότητες (Cournot competition).
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Σελ. 40

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Γράφημα 3 : Ο λόγος των ποσοτήτων συμμαχία/συγχώνευση

Ο λόγος των ποσοτήτων

Α

Μ

Α

Μ

Κ /Κ

για όλες τις επιτρεπόμενες τιμές του c.

Το γράφημα, απεικονίζει την συνολική χωριτικότητα η οποία υπερέχει στην περίπτωση μιας
στρατηγικής συμμαχίας σε σχέση με εκείνη της συγχώνευσης.
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Σελ. 41

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Γράφημα 4 : Ο λόγος Συμμαχία/Συγχώνευση
Ο λόγος Συμμαχία/Συγχώνευση από το συνολικό πλεόνασμα της κάθε περίπτωσης για όλες
τις επιτρεπόμενες τιμές του c .

Από το Γράφημα 4, συμπεραίνουμε ότι η κοινωνική ευημερία είναι πάντα υψηλότερη στην
περίπτωση της στρατηγικής συμμαχίας.
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Σελ. 42

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Συγκρίνοντας

τα

παραπάνω

αποτελέσματα

με

την

περίπτωση

των

εταιρειών

να

δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα στον κλάδο, τότε και η περίπτωση της συγχώνευσης και η
περίπτωση της στρατηγικής συμμαχίας αποφέρουν λιγότερα κέρδη αν δεν γίνουν οι απαραίτητες
μειώσεις στα κόστη.
Εναλλακτικά, αν οι εταιρείες επιτύχουν συνέργιες κόστους (cost synergies) κατάλληλες για τη
σύναψη στρατηγικής συμμαχίας, τότε η στρατηγική αυτή είναι πιό κερδοφόρα απο την
στρατηγική της συγχώνευσης.

Στο επόμενο κεφάλαιο θα εξετάσουμε ορισμένες περιπτώσεις των αεροπορικών εταιρειών που
έχουν συνάψει στρατηγικές συμμαχίες είτε συμπληρωματικού τύπου , είτε παράλληλου τύπου,
όπου τα αποτελέσματα περί κερδοφορίας ή κοινωνικής ευημερίας παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σελ. 43

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

3.4 Κατηγορίες Συμμαχιών
Για την κατηγοριοποίηση των συμμαχιών δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη λογική ή
διαδικασία που μπορούμε να διεξάγουμε, υπάρχουν πολλόι τρόποι που μπορούμε
να ταξινομήσουμε τις στρατηγικές συμμαχίες.
Ένας προτιμώμενος τρόπος είναι να κατηγοριοποιήσουμε τις συμμαχίες σε 3
κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό συντονισμού:
(1) Συμμαχία απλής διασύνδεσης (simple route by route interline alliance)
Η Interline Συμμαχία είναι η απλούστερη σε σχέση με τις άλλες συμμαχίες. Αφορά
τον συντονισμό ελάχιστων δρομολογίων, περιλαμβάνει την από κοινόυ επίγεια
εξυπηρέτηση του προσωπικού, την από κοινού χρήση των εγκαταστάσεων
εδάφους. Ακόμη, διακόπτει την πώληση των προγραμμάτων πτήσεων που
συνδέονται άμεσα.
(2) Eυρεία εμπορική Συμμαχία (broad commercial alliance)
Η Ευρεία εμπορική Aεροπορική Συμμαχία αφορά τομείς συντονισμού για την από
κοινού ανάπτυξη συστημάτων και την από κοινού εμπορία δραστηριοτήτων. Αυτό
μπορεί να περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά της κυκλοφορίας ενός αεροδρομίουκόμβου και σε άλλες αεροπορικές εταιρείες. Ένα παράδειγμα είναι η One World
Alliance που ιδρύθηκε την 1η Φεβρουαρίου, 1999. Τα ιδρυτικά μέλη της Συμμαχίας
είναι οι American Airlines, British Airways, Cathay Pacific και η Qantas. Αργότερα,
τον Σεπτέμβριο του 1999, η Finnair και η Iberia προχώρησαν στη συμμαχία. Η
συμμαχία επεκτάθηκε περαιτέρω με τη συμπερίληψη της Aer Lingus (Ιούνιος 2000)
και LAN Chile (Ιούνιος 2000). Η συμμαχία αυτή έχει στο ενεργητικό της περίπου
2000 αεροσκάφη με περισσότερα από 300 ακόμα σε παραγγελία. Είναι εξαπλωθεί
σε περισσότερες από 130 χώρες σε περισσότερες από 550 προορισμούς, και
απασχολεί περίπου 260.000 άτομα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του πως οι
συμμαχίες μπορούν να είναι χρήσιμες για τους πελάτες ώστε να μπορούν να
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Σελ. 44

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
προσφέρουν οφέλη που είναι πολύ πέρα από τις δυνατότητες των μεμονωμένων
αεροπορικών εταιρειών.
(3) Συμμαχία βάσει μετοχικού κεφαλαίου (equity alliance)
Η Συμμαχία βάσει μετοχικού κεφαλαίου, όπως υποδηλώνει και το όνομα, υπάρχει
αμοιβαία σνεισφορά του κεφαλαίου των εταιρειών. Η συμμαχία μεταξύ της
American Airlines και της

Canadian Airlines International το

1994 είναι ένα

παράδειγμα αυτού του είδους της συμμαχίας. H American Airlines επένδυσε 190
εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της Canadian Airlines International. Αυτό είναι και
το πιο ανθεκτικό είδος της συμμαχίας, αλλά το ποσοστό αυτού του τύπου
συμμαχίας έχει μειωθεί και οι φορείς ως επί το πλείστον συνάπτουν μια ευρεία
εμπορική συμμαχία.
Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι οι συμμαχίες είναι ένα ορόσημο στον
κλάδο των αερομεταφορών. Αλλαγές μπορούν να συμβούν σε οποιαδήποτε χρονική
φάση της συμμαχίας. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι συμμαχίες συνεχίζονται για
χρόνια και υπάρχει και το άλλο άκρο όπου συμμαχίες μπορούν να διαλυθούν σε
λίγες εβδομάδες.
Μια άλλη άποψη των συμμαχιών των αεροπορικών εταιρειών είναι να τις δούμε
υπό το πρίσμα δύο κατηγοριών (Doganis, 2001)
(i) Στρατηγικές Συμμαχίες
(ii) Εμπορικές (Marketing) Συμμαχίες
Στρατηγικές Συμμαχίες: Όταν οι εταίροι μοιράζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία,
προκειμένου να ακολουθήσουν από κοινού το σύνολο των επιχειρηματικών στόχων
τους. Η διαίρεση αυτή των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αφορά
εγκαταστάσεις, βάσεις συντήρησης, τα αεροσκάφη, το προσωπικό, τα δικαιώματα
κυκλοφορίας ή τα κεφάλαια. Ο έταιρος εκ των δύο μπορεί να είναι πολύ μικρότερος
από τον άλλον, ωστόσο, το γεγονός ότι μοιράζονται έναν κοινό στόχο, να αυξήσουν
τα κέρδη τους, αυτό είναι που καθιστά τη συμμαχία στρατηγικής φύσης.
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Σελ. 45

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Εμπορικές (Marketing) Συμμαχίες:

Είναι διαφορετική από την στρατηγική

συμμαχία. Οι εταιρείες παραμένουν ανεξάρτητες μεταξύ τους και κάθε επιχείρηση
ασκεί το δικό της πλάνο στόχων. Έτσι, πολλές συμφωνίες code sharing, ή κοινές
συμφωνίες προγραμμάτων τακτικών πτήσεων των επιβατών είναι ουσιαστικά
marketing συμμαχίες.

Η βιβλιογραφία ωστόσο προτείνει μια άλλη κατάταξη των συμμαχιών:
Με βάση το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής.
(i) Οι περιφερειακές συμμαχίες

(Regional alliances): Αφορούν μια ευρύτερη

κλίμακα και μπορούν να διαχωριστούν σε δύο είδη. Το πρώτο είδος είναι μια
εμπορική συμφωνία που θα καλύπτει πολλές διαδρομές μιας συγκεκριμένης
γεωγραφικής περιοχής. Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν code-shared πτήσεις ,
κοινό μάρκετινγ. Για παράδειγμα, το 1999 η συμμαχία της Μalaysian Airlines και
της Thai Airways κάλυψε αρκετές διαδρομές code sharing των χωρών

τους.

Παρόμοια συμμαχία υπήρξε μεταξύ της SIA, Air New Zealand και Ansett. Η
συμμαχία

αυτή κάλυπτε

διαδρομές μεταξύ Νοτιοανατολικής Ασίας και της

Αυστραλίας, καθώς και ορισμένα δρομολόγια εντός της Αυστραλίας. Επίσης, η
συμμαχία μεταξύ της Swissair και της Αustrian ή μεταξύ της Lufthansa και της SAS
θα μπορούσε επίσης να εμπίπτει στην κατηγορία των περιφερειακών συμμαχιών.
Το δεύτερο είδος της περιφερειακής συμμαχίας είναι μια συμφωνία franchise που
γίνεται μεταξύ ενός μεγάλου φορέα και μικρότερων περιφερειακών εταιρειών.
Τέτοιο παράδειγμα συμμαχίας αποτελεί η British Airways το 1999 που είχε εννέα
συνεργάτες franchise, επτά εκ των οποίων είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία στη
Δανία και μια στη Νότια Αφρική. Μαζί πρόσθεσε 74 νέους προορισμούς στο δίκτυό
της ΒΑ.
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(ii) Οι Διεθνείς Συμμαχίες : Οι συμμαχίες αυτές έχουν παγκόσμια εμβέλεια και είναι
οι πιο σημαντικές στρατηγικές συμμαχίες όσον αφορά την επέκταση του δικτύου. Ο
πρωταρχικός σκοπός εδώ είναι να επιτευχθούν όλα τα οφέλη σε όλο το πεδίο
εφαρμογής και να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και φάσματος από
οποιαδήποτε σύνδεση δύο ή περισσότερων μεγάλων αεροπορικών εταιρειών που
λειτουργούν σε γεωγραφικά διακριτές αγορές (ιδανικά ηπείρους). Οι Διεθνείς
συμμαχίες περιλαμβάνουν μεγάλες διαδρομές code sharing. Τα μέλη της συμμαχίας
μπορεί να έχουν ένα μεγάλο αριθμό από συγκεκριμένες διαδρομές και ένα μικρό
αριθμό περιφερειακών διαδρομών.
Οι Burton και Hanlon ( 1994 ) παρέχουν ακόμα μια διαφορετική κατηγοριοποίηση.
Υποστηρίζουν ότι οι συμμαχίες μπορούν να ταξινομηθούν με βάση την έκταση της
συνεργασίας, το κίνητρο και το πεδίο εφαρμογής της συνεργασίας .
Όταν οι συμμαχίες ταξινομούνται με βάση την έκταση της συνεργασίας , η
προκύπτουσα στρατηγική συμμαχία είναι οριζόντια (συμφωνία για τον από κοινού
προγραμματισμό και marketing) , ή κάθετη (εξυπηρέτηση πελατών, ενοικιάσεις
αυτοκινήτων, ταξιδιωτικά γραφεία) ή εξωτερική ( «διαφοροποίηση» συμμαχίας ,
π.χ. συμμαχία μεταξύ της AT & T και Delta να χειριστεί δηλαδή ζητήματα όπως
πληροφοριακά συστήματα, όχι όμως ζητήματα κρατήσεων).
Τα κίνητρα για τη σύναψη μιας συμμαχίας μπορεί να είναι τεχνικά ή να είναι
συνδεδεμένα με παράγοντες της αγοράς. Συμμαχίες που επιτρέπουν στις
αεροπορικές εταιρείες να αξιοποιούν τις εγκαταστάσεις συντήρησης για αμοιβαία
χρήση εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες. Το 1968, η KLM, SAS, Swissair και η
πρώην UTA συμφώνησαν να σχηματίσουν την KSSU. Η ανάγκη αυτή διατυπώθηκε
με στόχο την εξοικονόμηση συντήρησης των

αεροσκαφών. Αυτό είναι επίσης

χρήσιμο στη μετατόπιση της βάσης από υψηλό κόστος σε χαμηλό κόστος. Ένα άλλο
σημαντικό κίνητρο είναι η ανάπτυξη εξελιγμένων συστημάτων κρατήσεων θέσεων.
Τα συστήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά ως ένα εργαλείο marketing και είναι
δαπανηρή η εγκατάστασή τους. Η συγκέντρωση τέτοιων πόρων από διαφορετικές
εταιρείες αποτελούν σίγουρα ισχυρό κίνητρο συμφωνίας.
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Η εφαρμογή μιας συνεργασίας σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την διακυβέρνηση
των επιχειρήσεων. Υπάρχουν περιπτώσεις, που υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση
μεταξύ των μελών και περιπτώσεις που δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος. Σε άλλες
περιπτώσεις, οι διευθυντές και των δύο εταίρων, εκπροσωπούνται στο διοικητικό
συμβούλιο των εταιρειών. Παρόλαυτά όμως ένα ισχυρό στοιχείο που δηλώνει την
ισχυρή δέσμευση που προκύπτει μετά από μια συμμαχία είναι οι επενδύσεις που
γίνονται μεταξύ των εταίρων. Για παράδειγμα, οι τεράστιες επενδύσεις της Βritish
Αirways στην αγορά κεφαλαίων άλλων αεροπορικών εταιρειών δείχνει την οριστική
δέσμευση για καλύτερες επιδόσεις και ένα σοβαρό ενδιαφέρον για μια
μακροπρόθεσμη συνεργασία.
Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι η αεροπορική βιομηχανία είναι ένας πολύ καλός
καταλύτης στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, αν και στον συγκεκριμένο κλάδο
υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί σε όλο τον κόσμο και δεν μπορεί ακόμη να λεχθεί
ότι είναι μια παγκόσμια βιομηχανία (Yergin et al, 2000, Staniland, 1998)
Ο αντίκτυπος των παγκόσμιων συμμαχιών μπορεί να μετρηθεί από το γεγονός ότι
υπάρχουν 4 μεγάλες παγκόσμιες συμμαχίες : Star Alliance, One World Alliance, Sky
Team και η συμμαχία Wings, η οποία είναι η μικρότερη από τις 4. Αυτές οι
τέσσερις συμμαχίες αντιπροσώπευαν περίπου το 57% των χιλιομέτρων των
επιβατών σε όλο τον κόσμο το 1998 (Doganis, 2001) και μετέφεραν πάνω από το 70
% των τακτικών διεθνών μεταφορών το 1999 (Yergin et al., 2000).
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Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει στοιχεία από τις 4 μεγαλύτερες Στρατηγικές
Συμμαχίες για το 2002.
Πίνακας 1 : Στρατηγικές Συμμαχίες

Όνομα

Αριθμός Εξυπηρετούμενες Έσοδα

Συμμαχίας μελών

Star

15

χώρες

124

8

135

μενοι

προσσ.)

πελάτες

USD

2.058

292εκ.

USD 51 1.983

230 εκ.

δις

World
Sky Team

(κατα

67.5 δις

Alliance
One

Στόλο Εξυπηρετού-

6

114

USD 50 1.224

228εκ

δις
Wings

3

100

USD 25

899

114εκ.

δις
Πηγές: Company literature, Air Transport World, World airlines Report,2002
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Στο παρακάτω χάρτη παρατηρούμε τα μερίδια αγοράς των στρατηγικών συμμαχιών
για κάθε περιοχή σε παγκόσμια κλίμακα. Αναλύοντας τον χάρτη εύκολα μπορούμε
να παρατηρήσουμε ότι οι συγκεκριμένες στρατηγικές συμμαχίες έχουν αναπτυχθεί
ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής βάσει των ποσοστών.

Εικόνα 1.1 Μερίδια αγοράς παγκοσμίως

Πηγή: Μarket share per region, 2002 www.google.com
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3.5 Τα πλεονεκτήματα των Στρατηγικών Συμμαχιών
Ο Yergin (2000) αναφέρει στο άρθρο του ότι ο σχηματισμός συμμαχίας μεταξύ
αεροπορικών εταιρειών είναι η πιο εμφανής αλλαγή στον κλάδο τα τελευταία 5-7
χρόνια, στο διάστημα της δεκαετίας του ’90. Η πρωτοβουλία για τον εξορθολογισμό
της λειτουργίας τους, ξεκινά με την ανάγκη για την αποτελεσματική κάλυψη του
μάρκετινγκ και την ομαλή σχέση μεταξύ των ανταγωνιστών ενεργώντας μέσα σε ένα
στενό ρυθμιστικό περιβάλλον.
1. Επίτευξη οικονομιών κλίμακας και φάσματος
Οι αεροπορικές εταιρείες επωφελούνται από τις οικονομίες κλίμακας και
φάσματος (Burton και Hanlon 1994, Doganis 1994, 2001, Oum, 2000). Τα
περισσότερα από τα οφέλη τα οποία προκύπτουν εκτός μιάς συμμαχίας, αποτελούν
και τους λόγους για τη σύναψή τους. Για παράδειγμα, οι διαιρεμένες δαπάνες μέσα
σε μια συμμαχία οδηγούν στη μείωση κόστους ανά μονάδα για τους σύμμαχους
εταίρους. Έπειτα, οι οικονομίες φάσματος από την συνεχή επέκταση του δικτύου
των εταιρειών. Ακόμη, το marketing που αναπτύσσεται, η χρήση κοινού σήματος,
κοινής στολής, κοινού λογότυπου ή σήματος , απαγορεύει με αυτόν τον τρόπο την
διαθεσιμότητα άλλων εταιρειών να χρησιμοποιήσουν τέτοιες ρυθμίσεις αν δεν
βρίσκονται σε μια πρακτική συμμαχίας (Burton και Hanlon, 1994). Κατά συνέπεια,
θα ήταν πολύ δύσκολο για μια αεροπορική εταιρεία να εδραιωθεί στο παγκόσμιο
δίκτυο από μόνη της, λόγω των ισχύοντων κανονισμών και περιορισμών.
2. Μείωση ναύλων και παράλληλη αύξηση εναέριας κυκλοφόριας
Σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ τον
Οκτώβριο του 2000, οι συμμαχίες μεταξύ Northwest-KLM, United-Lufthansa, καθώς
και μεταξύ Delta, Austrian, Sabena, Swissair μελετήθηκαν για να πάρουν εμπειρικά
στοιχεία σχετικά με τα οφέλη που διατίθονταν στους καταναλωτές στην
υπερατλαντική αγορά. Διαπιστώθηκε ότι οι συμμαχίες σε συνδυασμό με το
ρυθμιστικό πλάισιο Open Skies οδήγησε στην μείωση κατά μέσο όρο των ναύλων
την περίοδο 1996-99. Το συμπέρασμα ήταν ότι οι αεροπορικές εταιρείες
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μπορούσαν να προσφέρουν μια σειρά βελτιωμένων και πιο εμπορεύσιμων
υπηρεσιών και ότι αυτό αποτελούσε την κινήτηρια δύναμη των διατλαντικών
δρομολογίων με μειωμένες τιμές και παράλληλα την αύξηση της κυκλοφορίας.
Επίσης, ήταν προφανές ότι με την διεύρηνση του δικτύου γεωγραφικά, με τις
βελτιωμένες υπηρεσίες στους επιβάτες και γενικά με τη συνεχή επάκταση των
εταιρειών, το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα ολοένα και αυξανόταν. Οι
συμμαχίες μεταξύ των φορέων που μελετήθηκαν ως τότε έδειξαν ότι υπήρξε
ανάπτυξη νέων ευρωπαϊκών κόμβων και κατά συνέπεια αύξηση της κυκλοφορίας
πέρα από τις αγορές της Ευρώπης. Υπήρξαν σημαντικές αυξήσεις στα επίπεδα της
κυκλοφορίας με παράλληλη μείωση των τιμών μεταξύ των μικρότερων πόλεων της
Ευρώπης και σε όχι τόσο καλά αναπτυγμένους κόμβους όπως το Portland, και
Oregon των ΗΠΑ. Για παράδειγμα, οι τιμές των ναύλων για τις μικρότερες
ευρωπαϊκές πόλεις μειώθηκαν κατά 33% την περίοδο 1995-1999, ενώ η κίνηση
αυξήθηκε κατά 138% την ίδια περίοδο.
Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι διεθνείς αεροπορικές συμμαχίες
έχοντας βελτιώσει τις υπηρεσίες τους σε

υποεξυπηρετούμενες περιοχές του

κόσμου, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης των αερομεταφορών σε
αυτές τις αγορές.
3. Βελτίωση ποιότητας και ποσότητας της σύνδεσης των υπηρεσιών των
εταίρων
Η μελέτη της διεθνούς συμμαχίας μεταξύ της SAS και της Swissair, των Youssef και
Hansen (1994) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμμαχία βελτίωσε τόσο την
ποσότητα όσο και την ποιότητα της σύνδεσης των υπηρεσιών των εταίρων. Επίσης,
η εξοικονόμηση του κόστους που προέκυπτε από τη συμμαχία, ανέμενε να μειώσει
τους ναύλους στην αγορά, κάτι που αφορούσε άμεσα τον ανταγωνισμό. Οι μειώσεις
των ναύλων στην καλύτερη περίπτωση αναμενόταν να είναι σύμφωνη με τις
συνθήκες της αγοράς και όχι με την γενικευμένη μείωση που θα ωφελούσε τους
επιβάτες κατά πολύ.
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4. Επέκταση των αγορών
Οι διεθνείς συμμαχίες marketing που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των αεροπορικών
εταιρειών προσφέρουν δύο πρόσθετα πλεονεκτήματα . Το πρώτο, επέτρεψαν στις
αεροπορικές εταιρείες να επεκτείνουν τις υπάρχουσες αγορές τους και δεύτερον
νέες αγορές αναπτύχθηκαν που ήταν προηγουμένως απρόσιτες (Doganis, 2001) . H
Lufthansa είχε δηλώσει το 1997 ότι οι συμμαχίες στον τομέα του marketing με την
United , SAS, Τhai , South African και VARIG παρήγαγαν οφέλη ύψους 250 270.000.000 δολαρίων το χρόνο. Οι διεθνείς αεροπορικές συμμαχίες έχουν επίσης
αποδειχθεί επωφελής για τις υποεξυπηρετούμενες περιοχές όπως η Αφρική , όπου
οι εταίροι της συμμαχίας

μπόρεσαν

να

αυξήσουν τις υπηρεσίες

και να

διεισδύσουν στην αγορά. Αυτό είναι εμφανές από τα δεδομένα των αποδόσεων
στην Αφρική , τη Μέση Ανατολή και την Άπω Ανατολή που μειώθηκαν κατά 32% ,
29% και 35% αντίστοιχα, σε μια περίοδο που εκτείνεται μεταξύ 1992-1999 ( USDOT
, 2000 ) . Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης των αερομεταφιρών σε
αυτές τις αγορές. Η απώλεια του ανταγωνισμού όμως στην αγορά έτεινε να
πραγματοποιήσει μια αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων. Από στοιχεία του 1997 , η
τιμή των ναύλων που χρέωναν οι έταιροι των συμμαχιών για ένα ταξίδι ήταν 18%
χαμηλότερη από τους ναύλους που χρέωναν 2 φορείς που δε βρίσκονταν σε
συμμαχία .
Υπάρχουν απόψεις στη βιβλιογραφία ότι οι εγχώριες αεροπορικές συμμαχίες, όπως
της Delta με την United Airlines στις ΗΠΑ, απέφερε διεθνή οφέλη για τις
αεροπορικές εταιρείες. Το κόστος και τα οφέλη συμμαχίας στην εγχώρια αγορά
είναι σχεδόν τα ίδια (Clougherty ,2000) . Στο παραπάνω παράδειγμα της συμμαχίας
United Airlines με την Delta, η Delta δεν διέθετε εκτενή διεθνή δρομολόγια όπως η
United Airlines, μέσω της συμμαχίας όμως τα νέα διεθνή δρομολόγια θα
μπορούσαν να υποστηρίξουν ικανά την εκτεταμένη κάλυψη της εγχώριας
δραστηριότητας της Delta.
Ο Clougherty (2000) υποστηρίζει ότι, όταν οι διεθνείς αγορές χαρακτηρίζονται από
Cournot ανταγωνισμό, (ανταγωνισμός σε ποσότητες), η συγκέντρωση των εγχώριων
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αεροπορικών εταιρειών βελτιώνουν τη διεθνή απόδοση της εθνικής αεροπορικής
βιομηχανίας. Αυτό επιτυγχάνεται από την πλευρά των εταιρειών οι

οποίες

αυξάνουν την προσφορά, μέσω των βελτιωμένων οικονομιών κλίμακας και
μειώνοντας τον ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά. Αυτές οι οικονομίες κλίμακας
προέρχονται απο (α) εκτενή και αυξημένη χρήση των κόμβων δικτύου, και (β)
λόγω χαμήλου ανταγωνισμού που βοηθά τις αεροπορικές εταιρείες σε αυτό το
τμήμα της αγοράς. Κατά συνεπεία, καλύτερη εγχώρια κάλυψη σημαίνει ότι
διατίθενται περισσότεροι επιβάτες στο δίκτυο μιας συμμαχίας.
Επίσης διαπιστώνει ότι η αμερικανική εγχώρια αεροπορική βιομηχανία έχει να
κερδίσει περίπου 350 εκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον πλεόνασμα του
παραγωγού λόγω συμμαχιών στην εγχώρια αγορά . Επιπλέον, 4 εκατομμύρια
επιβάτες έχουν την δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διεθνείς πτήσεις διαφόρων
φορέων των ΗΠΑ . Τέλος, οι επιβάτες που επιλέγουν δρομολόγια εταιρειών που
έχουν συνάψει εγχώρια συμμαχία, αντιμετωπίζουν χαμηλότερους ναύλους οσον
αφορά την διεθνή ανταγωνιστική αγορά. Επομένως, η ισοδυναμία μεταξύ των
κερδών και του κόστους μιας εγχώριας συμμαχίας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω ,
βελτιώνει την εθνική ευημερία .
5. Εξειδικευμένα συμβόλαια για την εξυπηρέτηση επαγγελματικών ταξιδιών
Μια μελέτη για τα business travel αποκάλυψε ότι οι μεγάλες εταιρείες ήταν
πρόθυμες να υπογράψουν συμβάσεις με εταιρείες που συμμετέχουν σε συμμαχίες
για να έχουν πρόσβαση σε χαμηλότερες τιμές στα ταξίδια των εργαζομένων τους.
Περισσότερο από το 47% των μεγάλων εταιρειών είχαν συνάψει συμβάσεις τέτοιου
είδους για φθηνότερα επαγγελματικά ταξίδια και περίπου το 75% των διαχειριστών
αεροπορικών εταιρειών πίστευαν αντίστοιχα οτι οι μεγάλες εταιρείες θα
υπογράψουν συμβάσεις με εταιρείες που ανήκουν σε μια συμμαχία.
6. Περιορισμός ελέγχου της ΙΑΤΑ για την τιμολόγηση των ναύλων
Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ο περιορισμός ελέγχου της ΙΑΤΑ για τους
ναύλους. Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία τιμολόγησής τους, γίνεται καθαρά
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στρατηγικής φύσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των εταιρειών. Σαν αποτέλεσμα οι
ναύλοι μειώθηκαν (Brueckner,2001 ) . Μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι η
αντιμονοπωλιακή ασυλία έπρεπε να διατηρηθεί .
7. Αύξηση της αξίας των επιχειρήσεων
Οσον αφορά το άρθρο του Oum ( 2000), ανακάλυψε ότι οι στρατηγικές συμμαχίες
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην

παραγωγικότητα , στις τιμές και στην

κερδοφορία των εταίρων της συμμαχίας . Διαπίστωσε επίσης ότι ο σχηματισμός των
συμμαχιών είχε θετική επίδραση στην αξία των επιχειρήσεων των εταίρων . Με τη
μελέτη 58 διεθνών συμμαχιών την περίοδο 1989-1998 , διαπιστώθηκε ότι η αξία
της μετοχής της επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη συμμαχία είχε αυξηθεί
ανεξάρτητα από το μέγεθος των επιχειρήσεων . Επιπλέον, οι συμμαχίες που είχαν
κίνητρο μακροπρόθεσμης συνεργασίας είχαν μεγαλύτερη αξία από ό, τι οι
συμμαχίες βραχυπρόθεσμης συνεργασίας. Τέλος, όταν μια στρατηγική συμμαχία
έχει προοπτική μακροπρόθεσμης συνεργασίας σε συνδυασμό με την επένδυση
κεφαλαίου, η αξία που δημιουργείται στην συμμαχία ισχυροποιεί τους δεσμούς
της.
Απο την πλευρά της ζήτησης, υπάρχει διαφοροποιήση προιόντος που προκύπτει
απο τα προγράμματα σύχνων πτήσεων , marketing ,και άλλων παρεχόμενων
υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, ενω ο αριθμός των ανταγωνιστών στη διεθνή αγορά
παραμένει σταθερός οι συμμαχίες μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών αυξάνονται
επαρκώς.
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8. Πρόσβαση σε μεγάλους αερολιμένες
Στην περίπτωση περιορισμών των υποδομών και της

διαθεσιμότητας των

αερολιμένων που βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις-κόμβους, οι συμμαχίες μεταξύ
αεροπορικών εταιρειών μπορούν να προσφέρουν τις απαραίτητες υποδοχές για την
προσγείωση ή την απογείωση των αεροσκαφών. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να
παρέχουν ευκολότερη πρόσβαση σε ορισμένα αεροδρόμια που είναι στη
διαθεσιμότητα άλλων εταιρειών εκτός της δικής τους συμμαχίας Αυτό ήταν ένα
σημαντικό ζήτημα των συμμαχιών British Airways και Iberia, όπως μελετήθηκαν
από τους Gudmundsson (1999), και Flores Jr. (1996). Περαιτέρω, οι συμμαχίες είναι
ένας τρόπος για να παρακαμπτούν τα δαπανηρά τέλη του αεροδρομίου που
χρειάζονται σε κάθε πτήση.
Οι πτήσεις των εταιρειών που βρίσκονται σε συμμαχία παραμένουν ίδιες στο
πλήθος, όμως με περισσότερους επιβάτες που μεταφέρονται από και πρός το
αεροδρόμιο, με αυτόν τον τρόπο μειώνονται τα έξοδα των αεροπορικών εταιρειών.
Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν είναι δεδομένο οτι όλες οι
συμμαχίες είναι επωφελείς. Ο Vander Kraats (2000) παρατήρησε ότι τα οφέλη μιας
συμμαχίας εξαρτώνται από την γεωγραφική έκταση της συμφωνίας, από την
λειτουργικότητα, το marketing , και από τον σωστό καταμερισμό των εσόδων
μεταξύ των εταίρων. Τόνισε, επίσης ότι το πραγματικό οικονομικό όφελος μπορεί
να αποκτηθεί μόνο μέσω μιας οντότητας που θα ενοποιεί όλες τις πτυχές των
επιχειρήσεων.
Κάτι τέτοιο όμως είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την ευημερία των καταναλωτών.
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3.6 Τα μειονεκτήματα των Στρατηγικών Συμμαχιών

1. Η αυξομειώση των ναύλων ενάντια στα συμφέροντα των καταναλωτών
Ο Borenstein (1992) διαπίστωσε ότι μετα την απορρύθμιση στις ΗΠΑ, υπήρξε
πτώση των τιμών στην εγχώρια αεροπορική βιομηχανία σε διαδρομές μεγάλων
αποστάσεων , ενώ στα

δρομολόγια κοντινών αποστάσεων υπήρξε

μικρή ή

αρνητική μεταβολή , καθώς οι τιμές αυξήθηκαν σε ορισμένες αγορές. Επίσης έγινε
αντιληπτό οτι η TACOs ,( Travel Agent Commission Override), διαδραμάτισε
σημαντικό ρόλο στην αύξηση των πωλήσεων κάθε φορέα με αποτέλεσμα την
αυξημένη ισχύ στην αγορά. Επίσης , οι οριζόντιες συγχωνεύσεις μεταξύ των άμεσων
ανταγωνιστών βρέθηκαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ευημερία των
επιβατών σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (Burton και Hanlon , 1994). Όποια και αν
ήταν η αποδοτικότητα της παραγωγής των συγχωνεύσεων, δεν αντικατοπτριζόταν
στις τιμές αλλά στην αυξημένη ισχύ της αγορά. Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες δεν
θα μπορούσαν να εκτιμηθούν λόγω της πιθανής εξάλειψης τέτοιων συγχωνεύσεων
ορισμένων επιχειρήσεων. Επίσης, αναφέρθηκε ότι με την αύξηση των συμμαχιών
υπήρξε αυξημένη συγκέντρωση στον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών
(Borenstein, 1992,Brueckner και Whalen, 2000, Cooper 2001) . Σε περιπτώσεις, που
η συμμαχία αφορούσε οικονομικά ασθενή αεροπορική εταιρεία, υπήρξε απότομη
αύξηση στα επίπεδα των ναύλων. Ως εκ τούτου ο καταναλωτής ήταν σε δυσχερή
κατάσταση. Ο Stavins (2000), εξετάζοντας την διακριτική τιμολόγηση των εταιρειών
σε ανταγωνιστικές αγορές διαπίστωσε ότι υπήρχε μείωση τιμών στις αγορές με
σχετικά μικρή συγκέντρωση και οι εκπτώσεις ήταν ακόμη μικρότερες σε διαδρομές
που βρίσκονταν σε αγορές με υψηλότερη συγκέντρωση. Αυτό ήταν ένα στρατηγικό
πλεονέκτημα που προέκυπτε από τη συμμαχία και είχε δυνητικά αρνητικές
συνέπειες για τα συμφέροντα των καταναλωτών.
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2. Η κοινή εκμετάλλευση των πτήσεων οδηγεί σε μη-ανταγωνιστική
συμπεριφορά
Επιπλέον, η κοινή εκμετάλλευση των πτήσεων (code sharing) έχει την δυναμική να
είναι μια ‘’μάσκα” για την αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά μεταξύ ανταγωνιστών
οσον αφορά την κατανομή των αγορών, τον

περιορισμό της παραγωγής, την

αύξηση των ναύλων ή την ώθηση των αντιπάλων εκτός αγορών (Vander Kraats,
2000). Υπήρχαν περιπτώσεις, στο παρελθόν που 2 φορείς είχαν πρόσβαση σε μια
διαδρομή, όμως μετά τον σχηματισμό της συμμαχίας μόνο ένας φορέας είχε
πρόσβαση . π.χ., η Swissair αγόρασε το 49,5% της Sabena και οι υπηρεσίες μεταξύ
της Ελβετίας και του Βελγίου μπόρεσαν να αιτιολογήσουν την μη- ανταγωνιστική
συμπεριφορά. Ουσιαστικά, στις διαδρομές όπου υπήρχε δυοπώλιο νωρίτερα, τώρα
ήταν μονοπώλιο. Ο ανταγωνισμός

εξαλείφθηκε, η ανάπτυξη των ικανοτήτων

περιορίστηκε και η τιμολόγηση των ναύλων μπορούσε να διατηρηθεί σε υψηλά
επίπεδα. Στη μελέτη τους, οι Brueckner και Whalen (2000) κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι η απουσία αντι-ανταγωνιστικού στοιχείου πρέπει να θεωρηθεί ως
ένα ‘’δειλό’’ συμπέρασμα. Δεν μπορούσαν να καθορίσουν αν μια συμμαχία μεταξύ
δύο προηγουμένων ανταγωνιστών θα οδηγούσε σε αύξηση των ναύλων.
Σε μια ανάλυση παγκόσμιας στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ της Northwest Airlines
και της Continental που έγινε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των Η.Π.Α.(
όπως παρατίθεται από τον Hemphill , 2000), διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πιθανότητα
για μείωση του ανταγωνισμού στην αγορά μιας διαδρομής (one-stop market),
επειδή πολλές διαδρομές που εξυπηρετούνται από συμμαχίες βρίσκονται κάτω από
την ίδια συμμαχία.
Η Transport Research Board ( TRB) του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας των ΗΠΑ στην
έκθεση που εκδόθηκε το 1999, συνέστησε μια σειρά προτάσεων για τη διασφάλιση
του ανταγωνισμού στην αεροπορική βιομηχανία των ΗΠΑ . Η έκθεση παρέθεσε
ανησυχίες ότι η κοινή εκμμετάλευση και άλλες ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ των
μεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική
ενοποίηση μεταξύ των σημερινών και των δυνητικών ανταγωνιστών. Επιπλέον, η
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παγκόσμια συμμαχια μεταξύ αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ και άλλων χωρών θα
μπορούσε να είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβλαβής σε μακροπρόθεσμη βάση
, μειώνοντας τον ανταγωνισμό στα διεθνή δρομολόγια και καθιστώντας
δυσκολότερο για τους αδέσμευτους μεταφορείς να ανταγωνιστούν τις άλλες
εταιρείες στην εγχώρια αγορά, καθώς και τη διεθνή αγορά .
Στο άρθρο του ο Oum (1993), υποστήριξε ότι θα υπάρχουν παγκόσμια δίκτυα που
θα παρέχουν υπηρεσίες στις περισσότερες από τις μεγάλες και μεσαίες πόλεις σε
όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία . Επίσης,
υποστήριζε οτι οι επιβάτες των αερομεταφορών θα έχουν να επιλέξουν μεταξύ 5 με
6 συμμαχιών. Πάνω από το 70% της πρόγνωσης αυτής επαληθεύτηκε.
Ο Doganis (1994) μελέτησε την απελευθέρωση των ευρωπαϊκών αεροπορικών
εταιρειών και κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι θα υπάρξει συγκέντρωση στον
κλάδο και θα γίνεται ολοένα και πιο ολιγοπωλιακός ακολουθώντας συγχωνεύσεις
και συμμαχίες που θα είναι
τα αποτελέσματα της απελευθέρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι Burton και
Hanlon ( 1994 ) διαπίστωσαν επίσης ότι θα υπάρξει μια αύξηση της ισχύος στην
αγορά που θα είναι στην δυνατότητα των μεγάλων εταιρειών που είναι μέλη των
μεγάλων συμμαχιών.
Ο ανταγωνισμός πιθανότατα να μειωνόταν εάν δεν υπήρχε νέα είσοδος στις
αγορές.

3. Αύξηση μεριδίου της αγοράς χωρίς εξοικονόμηση κόστους

Ο Flores Jr.(1998) είχε επισημάνει ότι οι συμμαχίες είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο
που χρησιμοποιείται από τις εταιρείες του κλάδου για να αυξήσουν το μερίδιο της
αγοράς. Η έμφυτη επιθυμία είναι να κερδίσουν πλήρη έλεγχο της αγοράς υπό τις
διατάξεις του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου. Με άλλα λόγια, ο κύριος σκοπός
τους ήταν να αποκτήσουν ή να προστατευσουν το μερίδιο αγοράς και όχι να το
χρησιμοποιήσουν για την εξοικονόμηση κόστους ή αποδοτικότητας. Επίσης,
αποφάνθηκε ότι οι συμμαχίες είναι μεταβατικές από τη φύση τους και ως εκ
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τούτου είναι καταδικασμένες. Θα υπάρξουν μεγαλύτεροι φορείς που θα
προκύπτουν από κάθε ομάδα των συμμαχιών, αυτό ενισχύει περαιτέρω την άποψη
ότι θα υπάρξει αύξηση της συγκέντρωσης της αγοράς στην αεροπορική βιομηχανία
που θα αυξήσει περαιτέρω την ισχύ στην αγορά των εταιρειών στην βιομηχανία, η
οποία μπορεί στη συνέχεια να εκμεταλλευτεί τους πόρους ενάντια στα οφέλη των
καταναλωτών.
Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι οι στρατηγικές συμμαχίες, στην αεροπορική
βιομηχανία, ειδικά στις ΗΠΑ, οδήγησαν σε σχηματισμό καρτέλ. Ένα μέρος των
μεγάλων επιχειρήσεων που κυριαρχούν στην αγορά σπάνια ανταγωνίζονται μεταξύ
τους. Περαιτέρω, το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ είχε εντοπίσει 15 αεροδρόμια,
όπου το μερίδιο αγοράς της δεσπόζουσας επιχείρησης υπερέβη τα όρια του
μονοπωλίου στο 70%. Η βιομηχανία βρέθηκε με μέτρια συγκέντρωση, όπου ο
δείκτης Herfindahl-Hirschman (HHI) ήταν στο 1400. (HHI 1000-1800 => μέτρια
συγκέντρωση, πάνω από 1800 => Υψηλή συγκέντρωση). Οι επόμενες 2 συμμαχίες
που έγιναν United/US & American/TWA και Delta/NW ή Delta/Continental- με
δείκτη HHI ξεπέρασαν τις 2200 μονάδες.

Νέες αναφορές σχετικά με τις συμμαχίες στην αεροπορική βιομηχανία κρίνουν
απαραίτητο την παρέμβαση των ρυθμιστικών αρχών για να δώσουν ένα τέλος στην
μονοπωλιακή συμπεριφορά και στην επιθετική τιμολόγηση των εταιρειών.
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3.7 Το ζήτημα της επιβίωσης των Συμμαχιών

Σύμφωνα με μια έρευνα της Boston Consulting Group το 67% των συμμαχιών που
σχηματίστηκαν την περίοδο 1991 με 1992 διαλύθηκαν μέχρι το 1995. Όλες οι
συμμαχίες αυτές δεν είχαν συνεισφορά ή καταμερισμό κεφαλαίων μεταξύ των
εταίρων, σημαντικός παράγοντας για την μακροπρόθεσμη συνεργασία. Υπήρξαν
ακόμη αρκετοί λόγοι που επηρέασαν σημαντικά την μακροβιότητα των συμμαχιών,
όπως η ασυμμετρία μεταξύ των μεγεθών των εταιρειών, ασυμμετρία μεταξύ
οφελών και προσδοκώμενων αποδόσεων, έλλειψη διοικητικών δομών για την
επιτυχία των συμμαχιών.
Έιναι σημαντικό όμως να αναφέρουμε και τους λόγους επιτυχίας που αφορούν την
μακροβιότητα των συμμαχιών:

Συμμετρία των μελών της συμμαχίας, όσον αφορά το μερίδιο αγοράς και τον
σύνολο των περιουσιακών στοιχείων.
Εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της συμμαχίας και κοινή διοικητική
φιλοσοφία.
Κοινό όραμα και στόχοι.
Δίκαιος καταμερισμός των κερδών.

Η έρευνα της BCG περιγράφει ένα μοντέλο ( Avmark Aviation Economist , 1993 ,
p. 22), το οποίο αποκαλύπτει ότι οι συμμαχίες είναι μια χρονοβόρα διαδικασία,
αρχίζει με τον καθορισμό των στόχων , τον σχεδιασμό , την εφαρμογή, για τη
θέσπιση κατάλληλων δομών και συστημάτων , την
επανασχεδιασμό

της

σχέσης

η

οποία

στη

επανεξέταση και τον

συνέχεια

οδηγεί

στον

επαναπροσδιορισμό των στόχων της συμμαχίας .
Ο Doganis (2001 ) πρότεινε ένα μοντέλο 3-σταδίων για την οικοδόμηση μιας
συμμαχίας . Η πρώτη φάση επικεντρώνεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων .
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Οι συμμαχίες αυτές πρέπει να είναι εμπορικής φύσης. Με άλλα λόγια, δεν
υπάρχει εύκολη είσοδος ή έξοδος από τη συμμαχία. Η φάση δύο περιλαμβάνει
τη συνέχιση και την ενίσχυση της συνεργασίας, η επέκταση της πρώτης φάσης
δηλαδή, οδηγώντας έτσι σε επιχειρησιακά κέρδη των εταίρων της συμμαχίας.
Αυτή η φάση είναι πιθανό να περιλαμβάνει διαφορετικές συμφωνίες σε μία ή
περισσότερες συγκεκριμένες περιοχές όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να
μειώσουν το κόστος, για παράδειγμα στις υπηρεσίες εδάφους ή τη συντήρηση .
Αυτές οι δύο φάσεις , όμως, δεν είναι απαραίτητα θεμέλια της συμμαχίας . Η
θεμελίωση της συμμαχίας λαμβάνει χώρα στην τρίτη φάση, όταν οι συνεργάτες
μοιράζονται από κοινού τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι
αρκετές μεγάλες συμμαχίες δεν έχουν απομακρυνθεί από την πρώτη φάση του
μοντέλου που αναπτύσσει ο συγγραφέας, σημείο που ισχυροποιεί το
συμπέρασμα ότι είναι δύσκολη η έξοδος από μια συμμαχία.

Οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας των συμμαχιών μπορεί συνεπώς να είναι:
Ορισμός ρεαλιστικών και συγκεκριμένων στόχων.
Επιμέλεια των καθηκόντων που πρέπει να διενεργούνται από τους δύο
εταίρους.
Σαφής χρονικός ορίζοντας των στόχων και η μελλοντική κατεύθυνση της
συμμαχίας είναι αναγκαία.
Ανάλυση κόστους και οφέλους και δημιουργία αμοιβαίας εξάρτησης μεταξύ
των μελών.
Οι κατάλληλοι πόροι που θα διατεθούν για τη συμμαχία.
Η επικοινωνία μεταξύ των εταίρων θα πρέπει να είναι συνεχής και να
αξιολογείται συνεχώς η επιτυχία της συμμαχίας ανα τακτά χρονικά
διαστήματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εμπειρικές μελέτες στρατηγικών συμμαχιών.
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά σε εμπειρικές μελέτες αεροπορικών εταιρειών
που εισήλθαν σε στρατηγικές συμμαχίες. Οι πληροφορίες τις οποίες παρέχει, έχουν
ως στόχο να κατανοήσουμε και πρακτικά τις δραστηριότητες των εταιρειών
ενεργώντας μέσα σε έναν όμιλο, να εκτιμήσουμε τις δυσκολίες που προκύπτουν
μέσα σε μια συνεργασία καθώς και να προσεγγίσουμε την σκοπιά των επιβατών και
τα δυνητικά αποτελέσματα στην κοινωνική ευημερία.

4.1 Περίπτωση μελέτης 1:
Η συγχώνευση των εταιρειών Air France και KLM οδηγεί στην
συγχώνευση των στρατηγικών συμμαχιών που ανήκουν, σε μια ΜέγαΣυμμαχία.
Στην παρακάτω μελέτη θα εξετάσουμε την συγχώνευση των εταιρειών Air France
και KLM, η οποία αναμενόταν να τονώσει την ενοποίηση των συμμαχιών
Northwest-KLM και της SkyTeam σε μια ενιαία μέγα-συμμαχία. Τα αποτελέσματα
της ανάλυσης δείχνουν ότι, παρόλο που οι αεροπορικές εταιρείες επωφελούνται
μέσω υψηλότερων κερδών, η συγχώνευση και η συμμαχία βλάπτουν τους
καταναλωτές, με αποτέλεσμα να μειώνεται η συνολική κοινωνική ευημερία. Ο
λόγος για αυτό το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα είναι ότι στις επιπτώσεις της
συγχώνευσης και της ενοποίησης των συμμαχιών παρουσιάζονται προβλήματα
αντίθετα προς τον ανταγωνισμό.
Οι περισσότερες από τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ανήκουν σε μια από τις
παγκόσμιες συμμαχίες. Οι Ευρωπαϊκές συγχωνεύσεις των αεροπορικών εταιρειών
λόγω της δομής τους και των δραστηριοτήτων τους είχαν και δευτερογενείς
επιπτώσεις τέτοιες ώστε να διαταράξουν τη δομή των συμμαχιών, με αποτέλεσμα
την περαιτέρω ανακατάταξη στον κλάδο των αερομεταφορών. Ειδικότερα, στην
τρέχουσα εταιρική συμμαχία KLM- Northwest, αναμενόταν να συνάψει μια μέγαΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
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συμμαχία με την SkyTeam συμμαχία, η οποία είχε ως μέλη την Air France και την
Delta.
Οι ενέργειες αυτές έφεραν οικονομικές αναλύσεις αξιόλογες για τον κλάδο των
αερομεταφορών. Οι συνολικές αρνητικές επιπτώσεις που περιγράφονται στην
ανάλυση δεν αποτελούν έκπληξη για τον χαρακτήρα της συγχώνευσης και τη
σχετική σταθεροποίηση της συμμαχίας που ήθελε να επιτύχει. Συγκεκριμένα, οι
αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τους καταναλωτές (π.χ. αύξηση ναύλων) ήταν
αισθητές σε λίγες μόνο αγορές που εξυπηρετούσαν οι αερομεταφορείς. Στη
συνέχεια θα μελετήσουμε ένα μοντέλο που απεικονίζει ως ένα βαθμό τις κινήσεις
των εταιρειών και των ομίλων που εξετάζουμε.
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Μοντέλο μελέτης
Το παρακάτω μοντέλο θα μας δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τις ενέργειες
που προέβησαν οι εταιρείες Air France με την KLM και οι όμιλοι KLM-Northwest και
SkyTeam.
Γράφημα 5 : Δομή Δικτύου

Θεωρούμε δύο αμερικάνικες αεροπορικές εταιρείες τις 1 και 2, και δύο ευρωπαικές
αεροπορικές εταιρείες τις 3 και 4 . Ακόμη οι εταιρείες 1 και 3 βρίσκονται στην ίδια
συμμαχία και αντίστοιχα η 2 και 4 σε μια άλλη συμμαχία. Οι αερομεταφορείς
πραγματοποιούν πτήσεις όπου A, B και E είναι αμερικάνικες πόλεις και C, D και F
είναι ευρωπαικές πόλεις. Η εταιρεία 1 έχει την πόλη Α ως κόμβο και εκτελεί
πτήσεις προς τις πόλεις B, C, D, E (στο γράφημα απεικονίζεται με πυκνή μάυρη
γραμμή) και η εταιρεία 2 έχει την πόλη Β ως κόμβο και εκτελεί πτήσεις στις πόλεις
A, C, D, E (στο γράφημα απεικονίζεται με λεπτή μάυρη γραμμή). Η εταιρεία 3 έχει
ως κόμβο την πόλη C και εκτελεί πτήσεις προς τις πόλεις Α, B, D, F (στο γράφημα
απεικονίζεται με διακεκομμένη γραμμή) και η εταιρεία 4 έχει την πόλη D ως κόμβο
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σελ. 65

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
και εκτελεί πτήσεις προς τις πόλεις A, B, C, F (στο γράφημα απεικονίζεται με την πιο
λεπτή διακεκομμένη γραμμή).
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε δύο σενάρια συγχώνευσης. Κάθε σενάριο
περιλαμβάνει την συγχώνευση των αεροπορικών εταιρειών 3 και 4 μαζί με την
ενοποίηση των 1 και 3 και 2 και 4 συμμαχιών σε μια μέγα-συμμαχία. Το σενάριο 2
διαφέρει από το σενάριο 1 ως προς το βαθμό της συνεργασίας στο πλαίσιο της
μέγα-συμμαχίας, ο οποίος είναι μεγαλύτερος στο σενάριο 2. Για διευκόλυνση των 2
σεναρίων οι αεροπορικές εταιρείες 3 και 4 εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται
χωριστά, ακόμη κι αν συμπεριφέρονται σαν μια ενιαία εταιρεία μετά τη
συγχώνευση. Η προσέγγιση είναι ρεαλιστική στην περίπτωση της συγχώνευσης της
Air France-KLM, όπου οι αεροπορικές εταιρείες διατήρησαν ξεχωριστές ταυτότητες
για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο παρά την κοινή ιδιοκτησία τους.
Μετά τη συγχώνευση, οι αεροπορικές εταιρείες 3 και 4 παύουν να ανταγωνίζονται
στην αγορά C και D, θέτοντας ναύλους από κοινού, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν
το κοινό κέρδος τους. Επιπλέον, οι δύο εταιρείες συνεργάζονται στις αγορές A με F
και B με F, όπου στο παρελθόν ανταγωνίζονταν σε αυτό το δίκτυο.
Στην περίπτωση αυτή, η αεροπορική εταιρεία 1 θα εκπροσωπήσει την Northwest
και η αεροπορική εταιρεία 2 θα είναι η Delta, οι αεροπορικές εταιρείες 3 και 4
αντιπροσωπεύουν την KLM και Air France αντιστοίχως.
Η κύρια επίδραση αυτής της ενοποίησης της συμμαχίας ήταν ότι ο ναύλος
διασύνδεσης των πόλεων E με F δεν καθοριζόταν πλέον από τον ανταγωνισμό
μεταξύ των 1 και 3 εταιρειών και των 2 με 4 συμμαχιών. Αντ 'αυτού, το αντίτιμο του
εισιτηρίου έχει οριστεί από κοινού με τους τέσσερις φορείς της μέγα-συμμαχίας,
έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η κοινή τους προοπτική και στόχος.
Με δεδομένο το σενάριο 2, μπορούσε να επιτραπεί επίσης η συμπαιγνία στις
αγορές A με D και B με C, στις οποίες προηγουμένως υπήρξε ανταγωνισμός. Το
αποτέλεσμα αυτό είναι εύλογο, δεδομένου οτι μια μέγα-συμμαχία θα απαιτήσει
νέες επιχορηγήσεις αλλά και αντιμονοπωλιακή ασυλία, οπότε υπό τις συνθήκες
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αυτές οι τέσσερις αερομεταφορείς μπορούν να συνωμοτούν για τον καθορισμό του
ναύλου στο δίκτυο E με F.
Με δεδομένο το σενάριο 1, οι επιβάτες μπορούσαν να συνεχίζουν να επιλέγουν είτε
κάποια από τις εταιρείες Northwest-KLM, είτε τις Air France-Delta παρά την μέγασυμμαχία και τα ανάλογα δρομολόγιά τους. Ενώ στο σενάριο 2 είχαν τη δυνατότητα
να συνδυάσουν πτήσεις με τις εταιρείες αυτές σε όποια αγορά επιθυμούσαν.
Μελετώντας διεξοδικά τα δυο σενάρια, καταλήγουμε οτι υπάρχουν σημαντικοί
περιορισμοί όσον αφορα τον ανταγωνισμό. Στις αγορές AF, BF, CD, και EF δεν
υπάρχει ανταγωνισμός. Στο σενάριο 2 παρατηρούμε μια επιπλέον μείωση του
ανταγωνισμού στις αγορές AD και BC σε συνδυασμό με την μείωση της κίνησης
στο δίκτυο της αγοράς EF.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις μειώσεις του

ανταγωνισμού, θα περίμενε κανείς ότι η συγχώνευση των εταιρειών 3 και 4 και η
ενοποίηση των συμμαχιών θα έχει αρνητικά αποτελέσματα για τους καταναλωτές
και θετικά αποτελέσματα για τις αεροπορικές εταιρείες. Στο υπόλοιπο της
ανάλυσης θα αξιολογήσουμε αυτήν την υπόθεση αναλύοντας τα κέρδη και τα
κόστη.
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Έσοδα και κόστη

Οι υποθέσεις που κάνουμε στο μοντέλο αυτό, είναι :
Η ζήτηση των πτήσεων είναι ίδια για κάθε πόλη, με ναύλο p και με αντίστροφη
συνάρτηση ζήτησης d(Q), όπου Q η συνολική κίνηση στην αγορά. Το Q , δίνει τον
συνολικό αριθμό των πτήσεων με επιστροφή για κάθε αγορά του δικτύου. Αν
χαλαρώσουμε την υπόθεση της κοινής συνάρτησης ζήτησης τότε θα παρουσιαστούν
μικρές διαφορές οι οποίες δε θα επηρεάσουν τα βασικά συμπεράσματα που θα
αναφέρουμε παρακάτω.
Στην βασική περίπτωση του δικτύου, πρίν προβούν δηλαδή οι εταιρείες στο σενάριο
1 ή 2, τα έσοδα είναι ως εξής :

1
2
1,3
1
1
4
Re vbase
= Q1AB d (Q1AB + QAB
) + (Q1,2
AC / 2) d (QAC ) + QAD d (QAD + QAD )
1
1
2
1
1
2
+Q1AE + d (Q1AE ) + QCE
d (QCE
+ QCE
) + QDE
d (QDE
+ QDE
)
1,3
1,3
2,4
+ (QEF
/ 2) + d (QEF
+ QEF
)

(1)

Παρατητούμε οτι ως δείκτες έχουμε τις αγορές του δικτύου και ως δυνάμεις έχουμε
τις εταιρείες. Κάθε όρος της εξίσωσης δίνει τα έσοδα της κάθε αγοράς και της
αντίστοιχης εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εκάστοτε αγορά, για
παράδειγμα ο πρώτος όρος δίνει τα έσοδα στην αγορά ΑΒ της εταιρείας 1 όπου
ανταγωνίζεται την εταιρεία 2, δεδομένου οτι d(.) εξαρτάται απο το άθροισμα
2
Q1AB + QAB
, δηλαδή τα επίπεδα της κίνησης. Το ίδιο ισχύει και για τον τρίτο, τον

πέμτπο, και έκτο όρο, ενώ ο τέταρτος όρος δίνει τα μονοπωλιακά κέρδη της
εταιρείας 1 στην αγορά ΑΕ.
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Για να αναπτύξουμε την συνάρτηση κόστους θα εργαστούμε ως εξής :
Έστω c(V) συνάρτηση, όπου V η συνολική κίνηση της διαδρομής. Η συνάρτηση c(.)
απεικονίζει οικονομίες πυκνότητας κίνησης ( economies of traffic density ), με
πρώτη παράγωγο θετική c’>0, και δεύτερη παράγωγο αρνητική c’’<0. Με τις
οικονομίες πυκνότητας το κόστος ανά επιβάτη μειώνεται εφόσον η κίνηση του
δρομολογίου αυξάνεται. Οπότε αφου η αεροπορική εταιρεία 1 καλύπτει το δίκτυο
τεσσάρων δρομολογίων, το συνολικό κόστος θα είναι το άθροισμα των κοστών.

1
1
1,3
1
1
Costbase
= c (Q1AB ) + c (Q1,3
AC / 2 + QCE + QEF / 2) + c (Q AD + QDE )
1
1
1,3
+ c (Q1AE + QCE
+ QDE
+ QEF
)

(2)

Τα αντίστοιχα κόστη ισχύουν για τις υπόλοιπες εταιρείες με διαφορά για την
εταιρεία 3, που θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια για συγκρίσεις. Τα έσοδα και
το κόστος της εταιρείας 3 είναι :
3
3
3
4
1,3
3
2
3
Re vbase
= QCD
d (QCD
+ QCD
) + (Q1,3
AC / 2) d (QAC ) + QBC d (QBC + QBC )
3
3
3
3
4
3
3
4
+QCF
+ d (QCF
) + QAF
d (QAF
+ QAF
) + QBF
d (QBF
+ QBF
)

+ (Q

1,3
EF

/ 2) + d (Q

1,3
EF

(3)

+Q )
2,4
EF

3
3
3
1,3
3
3
Costbase
= c (QCD
) + c (Q1,3
AC / 2 + Q AF + QEF / 2) + c (QBC + QBF )
3
3
3
1,3
+ c (QCF
+ QAF
+ QBF
+ QEF
)
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Για το σενάριο 1 τα έσοδα και το κόστος αλλάζει. Οπότε για την αεροπορική
εταιρεία 1 έχουμε :
2
1,3
1
1
4
Re v1scnI = Q1AB d (Q1AB + QAB
) + (Q1,3
AC / 2) d (Q AC ) + QAD d (QAD + QAD )
1
1
2
1
1
2
+Q1AE + d (Q1AE ) + QCE
d (QCE
+ QCE
) + QDE
d (QDE
+ QDE
)
1,2,3,4
1,2,3,4
+ (QEF
/ 4) + d (QEF
)

1
1
1,2,3,4
1
/ 4) + c(Q1AD + QDE
)
CostscnI
= c(Q1AB ) + c (Q1,3
AC / 2 + QCE + QEF
1
1
1,2,3,4
+ c(Q1AE + QCE
+ QDE
+ QEF
)

(5)

(6)

Για την εταιρεία 3 αντίστοιχα οι εξισώσεις κυμαίνονται ως εξής :

3
3,4
3,4
1,3
3
2
3
Re vscnI
= (QCD
/ 2) d (QCD
) + (Q1,3
AC / 2) d (QAC ) + QBC d (QBC + QBC )
3
3
3,4
3,4
+QCF
d (QCF
) + (QAF
/ 2) d (QAF
)
3,4
3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
+QBF
d (QBF
) + (QEF
/ 4) d (QEF
)

(7)

Η διαφορά με την εξίσωση (3) είναι οτι στο σενάριο 1 ,τα επίπεδα κίνησης
δρομολογίων στις αγορές CD, AF, και BF στην περίπτωση αυτή διαμορφώνονται
μαζί με την εταιρεία 4.
Και το κόστος της εταιρείας 3 στο σενάριο 1 είναι :
3
3
3,4
1,2,3,4
3
3,4
CostscnI
= c (QCD
) + c(Q1,3
/ 4) + c(QBC
+ QBF
/ 2)
AC / 2 + QAF / 2 + QEF
3
3,4
3,4
1,2,3,4
+ c (QCF
+ QAF
/ 2 + QBF
/ 2 + QEF
/ 2)

(8)

Όσον αφορά το σενάριο 2, γίνονται μόνο οι απαραίτητες αλλάγες στους δείκτες που
αφορούν τις αγορές και στις δυνάμεις που αφορούν τις εταιρείες.
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Μελετώντας τους παραπάνω τύπους, καταλήγουμε στις εξής προτάσεις :
Πρόταση 1.
Σε σχέση με το βασικό σενάριο, η συγχώνευση των δύο ευρωπαϊκών φορέων μαζί
με την ενοποίηση των δύο διατλαντικών συμμαχιών οδηγεί, σύμφωνα με το
σενάριο Ι, στην μείωση της κίνησης αλλά και σε υψηλότερους ναύλους σε όλες τις
αγορές, εκτός από την αγορά ΑΒ, η οποία παραμένει ανεπηρέαστη. Ως αποτέλεσμα,
η κοινωνική ευημερία, όπως μετράται από το πλεόνασμα του καταναλωτή,
μειώνεται. Το συνολικό κέρδος των τεσσάρων εταιρειών αυξάνεται.
Πρόταση 2.
Οι ναύλοι και τα επίπεδα κίνησης στις αγορές ΑΒ και CD είναι τα ίδια στα σενάρια Ι
και ΙΙ, ενώ οι ναύλοι είναι συνήθως υψηλότεροι και τα επίπεδα κίνησης συνήθως
χαμηλότερα σε άλλες αγορές στο σενάριο II από ότι στο σενάριο I. Η μόνη εξαίρεση
σε αυτόν κανόνα είναι στις αγορές AC και BD, όπου οι ναύλοι στο σενάριο II είναι
χαμηλότεροι και τα επίπεδα κίνησης υψηλότερα. Σε σχέση με το σενάριο Ι, το
πλεόνασμα των καταναλωτών είναι χαμηλότερο, τα κέρδη των εταιρειών είναι
υψηλότερα και η κοινωνική ευημερία είναι χαμηλότερη από το σενάριο ΙΙ.
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4.2 Περίπτωση μελέτης 2:
Η Turkish Airlines γίνεται μέλος του ομίλου Qualiflyer group
- Oι λόγοι επιτυχίας και αποτυχίας της συνεργασίας.
Η περίπτωση μελέτης που θα αναπτύξουμε, διερευνά τους λόγους της επιτυχίας και
τους λόγους της αποτυχίας της συνεργασίας της αεροπορικής εταιρείας Turkish
Airlines με τον όμιλο Qualiflyer group. Ο όμιλος Qualiflyer group, υπήρξε ο
μεγαλύτερος όμιλος στρατηγικών συμμαχιών μέχρι και την κατάρρευσή του το
2001. Η κατάληξη αυτή του ομίλου ήταν η αρχή ενός πλήθους προβληματισμών για
την αξιολόγηση και την επιτυχία των στρατηγικών συμμαχιών στον κλάδο των
αερομεταφορών.
Ο όμιλος Qualiflyer group
Ο όμιλος Qualiflyer group , η μεγαλύτερη αεροπορική συμμαχία, ιδρύθηκε από τις
αεροπορικές εταιρείες : Swissair, Austrian Airlines, Sabena, AOM France, Crossair,
Lauda Air, TAP Portugal και Turkish Airlines τον Μάρτιο του 1998. Οι αεροπορικές
εταιρείες Air France και LOT Polish εισήλθαν στον όμιλο το 1999 και η Air Littoral,
Portugalia και Volare Air το 2000. Μέχρι το τέλος του 2000 ο όμιλος εξυπηρετούσε
περισσότερους απο 330 προορισμούς παγκοσμίως.
Ο στόλος του ομίλου περιελάμβανε πάνω απο 450 αεροσκάφη και είχε πρόσβαση
σε διεθνή μεγάλα αεροδρόμια όπως στις Βρυξέλλες, Κωνσταντινούπολη,
Λυσσαβώνα, Μιλάνο, Νίκαια, Παρίσι, Ζυρίχη.
Ο όμιλος διακρινόταν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όπως :
I)

Όλοι οι εταίροι που συμμετείχαν στον όμιλο ήταν Ευρωπαικές εταιρείες.

II)

Η συνεργασία έμοιαζε να είναι μεταξύ ίσων, όσον αφορούσε τη δομή της
διακυβέρνησης η Swissair κατείχε την κύρια επιρροή των στρατηγικών
αποφάσεων.
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III)

Οι εταίροι δεν είχαν ισχυρές σχέσεις μεταξύ τους αλλά μια κοινή ισχυρή
βάση που ήταν η εταιρεία .

H Swissair ήταν η ‘’καρδιά’’ του ομίλου με μετοχικά μρίδια στις παερισσότερες απο
τις εταιρείες- μέλη της συμμαχίας. Ειδικότερα κατείχε ποσοστό μεριδίου : 70.52%
της Crossair, 49.79% της Volare Air , 49.5% της Sabena, 49.5% της Air Liberte, 49%
της Air Littorial, 37.6% της LOT, 10% της Austrian Airlines.

Η αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines
Η αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines (ΤΚ), ο εθνικός αερομεταφορέας της
Τουρκίας μια μεσαίου μεγέθους αεροπορική εταιρεία της οποίας το πλειοψηφικό
μερίδιο (98.17%) ανήκε στην Τουρκική Διοίκηση Ιδιωτικοποιήσεων ( Turkish
Privatization Administration, TPA ) οι υπόλοιπες μετοχές ήταν ανοιχτές υπό
διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Η Turkish Airlines
μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’90 κατατασσόταν μέσα στις 200 μεγαλύτερες
εταιρείες στον αναπτυσσόμενο κόσμο (Travel Agent,2001). Γνώρισε πρωτοφανή
ανάπτυξη από την ίδρυσή της το 1933, αύξησε το δίκτυό της σε 66 τακτικούς
διασυνοριακούς προορισμούς, με 66 αεροσκάφη σε στόλο απο το 1998. Μέχρι και
τις αρχές του 2000 η εταιρεία απασχολούσε 12.300 άτομα. Η θέση της εταιρείας
στην περιφέρεια της Ευρώπης ήταν σημαντική αφού ήταν κομβικό σημείο της
Ανατολικής Ευρώπης.
Η Turkish Airlines στις αρχές της δεκαετίας του ’90 βρισκόταν σε μια κρίσιμη
περίοδο λόγω των μεταβολών που είχε επιφέρει η απορρύθμιση στον κλάδο των
αερομεταφορών. Την περίοδο εκείνη ο Γενικός Διευθυντής κ. Bolayirli βλέποντας το
ταραχώδες περιβάλλον του κλάδου κατέστησε σαφές πως μόνο μέσω μιας
συμμαχίας η

Turkish Airlines θα μπορούσε να παραμείνει ανταγωνιστική και

αναπτυσσόμενη. Άλλωστε οι συμμαχίες επιτρέπουν στις εταιρείες την ευκαιρία να
συνδυάζουν τα δίκτυα τους σε παγκόσμιο εμπορικό επίπεδο, λειτουργώντας έτσι σε
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ένα μεγαλύτερο φάσμα. Ακόμη, η επίτευξη οικονομιών κλίμακας , ήταν άλλο ένα
κίνητρο για τον φορέα να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο της σύναψης συμμαχίας.
Ο στόλος των 66 αεροσκαφών δεν αποτελούσε ανταγωνιστικό στοιχείο στο
ευρωπαικό περιβάλλον των αερομεταφορών όταν η Lufthansa είχε 280 αεροσκάφη,
η British Airways 271 και η Air France 205 απο το 1998. Για παράδειγμα η Turkish
Airlines είχε 2 πτήσεις προς τις Η.Π.Α. : Σικάγο (5 μέρες/εβδομάδα) και Νέα Υόρκη (7
μέρες/εβδομάδα) ενώ η Lufthansa για Σικάγο και Νέα Υόρκη είχε πτήσεις 2 φορές
την ημέρα. Θα απαιτούσε επένδυση εκατομμυρίων και πολλά χρόνια για να
επιτευχθεί μια τέτοιου μεγάλου μεγέθους επέκταση στόλου και απαραίτητο
ανθρώπινο δυναμικό.
Η ελκυστικότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης
αναμενόταν να αυξηθεί και να γίνει μια εταιρεία που θα παρείχε στους πελάτες ένα
ευρύτερο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και μια εταιρική σχέση με ένα πολύ καλό
‘’όνομα’’ στον κλάδο των αερομεταφορών.
Παράγοντες που επηρέασαν την απόδοση της αεροπορικής συμμαχίας
Στην παρούσα μελέτη, διερευνάμε τους παράγοντες που επηρέασαν την επιτυχία
της συμμαχίας σε δυο επίπεδα : μακροοικονομικό επίπεδο και μικροοικονομικό
επίπεδο. Η βιβλιογραφία της διοίκησης επιχειρήσεων αναφέρει οτι σε
μικροικονομικό επίπεδο, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συνολική απόδοση των
στρατηγικών συμμαχιών μπορεί να είναι η αβεβαιότητα των εταίρων, η
εμπιστοσύνη

μεταξύ των

εταίρων,

η

διαχείρηση

των

συγκρούσεων,

η

προσαρμοστικότητα στις αλλάγές, η εφαρμογή των μηχανισμών και η
παρακολούθησή τους, η καιροσκοπική συμπεριφορά (Gulati, 1998, Kleymann and
Seristo 2001, Dyer et al. 2001, Das and Teng 1998) οι αλλαγές στους στόχους των
εταίρων και ούτω καθεξής. Οι παραπάνω μικροοικονομικοί παράγοντες
συνοψίζονται σε 4 διαστάσεις : συμβατών στόχων, ανάλυση υποψήφιων εταίρων,
διαχείρηση δραστηριοτήτων της Συμμαχίας και το επίπεδο της συνεργασίας. Τέλος
οι μακροοικονομικοί παράγοντες περιλαμβάνουν διαφορές στην πολιτική και την
οικονομία των χωρών, στους διεθνείς κανονισμούς και στον ανταγωνισμό.
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Μακροοικονομικοί Παράγοντες
Η τουρκική οικονομία στις αρχές της δεκαετίας του ’90 βίωνε σημαντικές
διαρθρωτικές

αλλαγές

επικεντρωμένες

στις

ιδιωτικοποιήσεις.

Ωστόσο

το

πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης δεν εφαρμόστηκε όπως είχε σχεδιαστεί , κυρίως λόγω
πολιτικών και νομικών περιορισμών ( Εrtuna 1998) . Η ιδιωτικοποίηση της Turkish
Airlines είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 1998 ( Borsa
Market,1999) όπως ήταν και η προτεραιότητα της τουρκικής οικονομίας. Το 50%
των μετοχών που κατείχε η ΤΡΑ προσφέρθηκε σε πελάτες, νομικά πρόσωπα καθώς
και σε κοινοπραξίες. Όπως ήταν αναμενόμενο η καθυστέρηση των διαδικασιών
επηρέσε δραματικά τις σχέσεις της εταιρέιας με τον όμιλο, οι εμπορικές συμφωνίες
θα γίνονταν πιο δεσμευτικές και πιεστικές στο μέλλον οπότε η εταιρεία δεν ήταν
πρόθυμη να εξυπηρετεί αυτήν την συνεργασία. Ο Γενικός Διευθυντής κ. Bolayirli
ανακοίνωσε οτι θα παραμείνει η εταιρεία μέλος του ομίλου αλλά τέθηκαν από
κοινού σε αναμονή προγράμματα ανάπτυξης μέχρι την ολοκλήρωση της
ιδιωτικοποίησης (Para 2000).
Aυτή η δύσκολη περίοδος αναμονής των διαδικασιών της ιδιωτικοποίησης, μείωσε
σημαντικά την ικανότητα της εταιρείας να συμμετέχει αποδότικά στον όμιλο. Ο
Γενικός Διευθυντής κ. Bolayirli

εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για τις

καθυστερήσεις που έπρεπε να υποστεί η εταιρεία και ξεκαθάρισε πως η εταιρεία
ήταν σε θέση να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα μέλη του ομίλου σε οποιαδήποτε
δραστηριότητα εκτός από τις πτήσεις κοινού κωδικού (code sharing) και τα
προγράμματα συχνών πτήσεων (Frequent Flyer Programme) ,(Borsa Market 1999).
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Σελ. 75

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Μικροοικονομικοί παράγοντες
Συμβατότητα στόχων
Σε μια στρατηγική συμμαχία είναι σημαντικό να υπάρχει συμβατότητα στόχων
μεταξύ των εταίρων και να διασφαλίζεται η επιτυχής πορεία τους . Η Turkish
Airlines στις αρχές του 2000 είχε ως στόχο την δραστηριοποίησή της στια
αναπτυσσόμενες αγορές της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής . Ως εκ τούτου η
παγκόσμια επέκτασή της ήταν ένα σημαντικό κίνητρο για να εισέλθει σε μια
συμμαχία.
Οι κύριοι στόχοι που ενθάρρυναν την εταιρεία να εισέλθει σε μια στρατηγική
συμμαχία ήταν :
i)

Η διεύρυνση του δικτύου των αεροδρομίων

ii)

Η προσέλκυση πελατών

iii)

Η αύξηση των εσόδων χωρίς επιπλέον κόστος

Οι συγγραφείς των μελετών που αναφέρονται στις στρατηγικές συμμαχίες συχνά
αναφέρουν πως η πρόσβαση σε μια αγορά είναι και κύριο κίνητρο για να εισέλθει
μια εταιρεία σε στρατηγική συμμαχία (Bleeke and Ernst 1993, Ellis 1996, Suen 2002).
Eπίσης ένα σημαντικό κίνητρο είναι το δίκτυο που δημιουργείται μεταξύ των
επιχειρήσεων όταν η κάθε επιχείρηση προσφέρει μια βασική ικανότητα που οι
άλλες επιχειρήσεις δεν έχουν. Στην περίπτωση του αεροπορικού κλάδου είναι η
πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη αγορά. Συγκεκριμένα, λαμβάνοτας ως παράδειγμα
το δίκτυο της Swissair η Turkish airlines κατάφερε να έχει την μεγαλύτερη παρουσία
σε αυτήν την αγορά και είχε πλεονεκτική θέση σε σημαντικούς κόμβους με
προορισμούς υψηλής ζήτησης, γαι παράδειγμα σε 9 αεροδρόμια στην Γερμανία. Οι
επιπλέον προορισμοί που επιτεύχθηκαν μέσω κοινού κωδικού, π.χ. Μάλτα μέσω
Ζυρίχης, ήταν περισσότερο μικρές περιοχές της Ευρώπης που είχαν περιορισμένη
ζήτηση από και προς την Κωνσταντινούπολη. Η Swissair ωστόσο κατείχε τους
περισσότερους διηπειρωτικούς προορισμούς σε σχέση με την Turkish airlines,
δηλαδή 66 προορισμούς έναντι 24 που είχε Turkish airlines και την ίδια
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Σελ. 76

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
δραστηριότητα είχαν οι εταιρείες Sabena, Austrian Airlines. Ακόμη, η Swissair
επικεντρώθηκε περισσότερο στις περιφερειακές αγορές της Ευρώπης παρά στην
παγκόσμια αγορά.
Οι εταιρείες Air France και AOM France έδωσαν πρόσβαση στην Swissair στην
γαλλική αγορά, η συμμετοχή της Volare επέτρεψε πρόσβαση στην ιταλική αγορά ,
και η ΤΑΡ έδωσε με την σειρά της πρόσβαση στην πορτογαλική αγορά και στις
διασυνδέσεις με Νότια Αμερική. Όμως οι στρατηγικές συμμαχίες των αεροπορικών
εταιρειών που κάλυπταν ένα ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο, ήταν σε θέση και να
παρέχουν ένα ανώτερο επίπεδο υπηρεσιών στους πελάτες απ’ότι η περιφερειακή
εστίαση του ομίλου Qualiflyer group. (Suen 2002).

Aνάλυση της προοπτικής των συνεργατών του ομίλου
Το κύριο κριτήριο για την αξιολόγηση των συνεργατών για την ΤΚ ήταν η δυνητική
συνεργασία που αφορούσε τις διαδρομές συμπληρωματικών δικτύων . Μέχρι το
τέλος του 1997 η Swissair είχε 93 προορισμούς εντός Ευρώπης και 66 προορισμούς
εκτός Ευρώπης . Ακόμη, την περίοδο του 1998 έκαναν την εμφάνισή τους δυο
εξίσου ισχυροί όμιλοι, ο όμιλος Star Alliance και ο όμιλος Nrthwest/KLM. Η εταιρεία
Lufthansa και KLM είχαν τότε 127 προορισμούς εντός Ευρώπης και 150
προορισμούς εκτός Ευρώπης, και 63 εντός και 85 εκτός, αντίστοιχα.

Η αύξηση του αριθμού των εταιρειών στα πρώτα στάδια μιας συμμαχίας, αυξάνει
και τα πιθανά οφέλη για 3 κυρίως λόγους:

i) Το δίκτυο της συμμαχίας που αναπτύσσεται εξυπηρετεί ένα μεγάλο ποσοστό
επιβατών.
ii) Η συμμαχία επιτυγχάνει τον κύριο σκοπό της που είναι η κάλυψη της παγκόσμιας
αγοράς.
iii) Υπάρχουν περισσότερα πλεονεκτήματα λόγω οικονομιών κλίμακας, οικονομιών
φάσματος, και οικονομιών εκμάθησης.
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Σελ. 77

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Τα παραπάνω κίνητρα ήταν πολύ ελκυστικά για μια εταιρεία να σκεφτεί σοβαρά την
συνεργασία της με την Star Aliance. Από την άλλη πλευρά ήταν δύσκολο να εισέλθει
μια εταιρεία στον όμιλο Star Aliance αφού η αύξηση μεγέθους θα έπρεπε να
συνοδεύεται από μέιωση επιπρόσθετης αξίας με κάθε νεο συνεργάτη.
Η συνεργασία με την Swissair άρχισε το 1997 με την καθιερωμένη πτήση Κων/πολη
– Γενεύη – Κων/πολη και Σμύρνη – Ζυρίχη – Σμύρνη. Τον Ιανουάριο του 1998 το
διοικητικό συμβούλιοτης ΤΚ υπέγραψε συμφωνία με τον όμιλο Swissair που πριείχε
θέματα εμπορικά, τεχνικά, θέματα τεχνολογίας , υπηρεσιών, εδάφους, φορτίου,
δασμών και τροφοδοσίας (ΙΜΚΒ Bulten 1998).
Μετά από μια σειράσυγχωνεύσεων της Swissair με άλλες εταιρείες, τον Νοέμβριο
του 2001 η Swissair κατέθεσε αίτηση πτώχευσης μετά απο σοβαρές οικονομικές
δυσκολίες που είχαν προκληθεί απο κακή διαχείρηση και δυσκολίες του κλάδου.
Διοικητικές σχέσεις μεταξύ των εταίρων
Η οικοδόμηση ενός δικτύου πολλαπλών επιχειρησιακών σχέσεων, απαιτεί αλλαγές
στις κουλτούρες των εταιρειών. Ετσι οι οργανισμοί που στην προκειμένη δεν είχαν
την επισημότητα της ΤΚ που ήταν κρατική, θα ήταν και πιο ευέλικτοι και θα
οδηγούσαν σε μια επιτυχημένη συμμαχία (Cravens et al ,1994)
Aποφάσεις σχετικά με κρίσιμα ζητήματα όπως η αγορά αεροσκαφών, η έναρξη
νέων δρομολογίων θα απαιτούσε λιγότερο χρονικό διάστημα αν η εταιρεία ήταν
ιδιωτική. Με όλες τις δυσκολίες της χρονοβόρας διαδικασίας της ιδιωτικοποίησης η
ΤΚ δεν κατάφερα να οργανώσει μια ενιαία υπηρεσία για την διαχέιρηση σχέσεων με
τον όμιλο. Αρχικά ίδρυσε μια μικρή μονάδα υπεύθυνη για τις σχέσεις εταιρείαςομίλου, η οποία λειτουργία της σταμάτησε σύντομα.
Η βάση για την επιχειρησιακή ολοκλήρωση ήταν τα εξής προγράμματα :
1) Η από κοινού εξυπηρέτηση εδάφους.
2) Η εφαρμογή ενιαίων συστημάτων πληροφορικής ΙΤ.
3) Η συνεργασία σχετικά με τις τεχνικές εργασίες.
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Σελ. 78

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Το ζήτημα ‘’ κόστος έναντι οφέλους ‘’ είναι και το πιο σημαντικό σε μια συμμαχία
καθώς αρχίζουν να δημιουργούνται επίσημα οι ομάδες εταιρειών. Η εφαρμογή
ενιαίων συστημάτων πληροφορικής διασφαλίζει ένα σημαντικό κομμάτι της
συνεργασίας και απαιτεί υψηλά επένδυση για την λειτουργία της. Το εκτιμώμενο
κόστος μπορεί να κυμαίνεται απο 1,5 εκ,δολάρια μέχρι 13 εκ.δολαρια (Feldman
2000). Mια άλλη επένδυση του ομίλου ήταν το ποσοστό συμμετοχής 16,6% στην
εταιρεία Ground Handling Ltd., όπως επίσης και η ενεργή της θέση σχετικά με τον
κατάλογο των ναύλων. Ακόμη, προκειμένου να μπορεί να παράσχει πληροφορίες
σχετικά με τα δρομολόγια ανα τον κόσμο , έπρεπε να πληρώνει ένα ποσό για κάθε
διαδρομή στην Εταιρεία Εκδόσεων Αεροπορικών Δασμών (Airline Tariff Publishing
Corporation).
To επίπεδο συνεργασίας
Οι εταιρείες του ομίλου Qualiflyer, λαμβάνοντας υπόψη τους κοινόυς στόχους και
με εργαλείο τις πτήσεις κοινού κωδικού, στόχευαν μεσω αυτού στην μεγιστοποίηση
του οφέλους τους . Ενα τόσο δυνατό εργαλείο όπως η εφαρμογή κοινού κωδικού,
προσέφερε την επιπλέον δυνατότητα για την εξυπηρέτηση μικρών διαδρομών με
ελάχιστο κόστος και διευκόλυνε κατά πολύ την συνεργασία μεταξύ των μελών.
Ωστόσο η ΤΚ ήταν σε θέση να συνεργαστεί σε τέοιου είδους συμφωνία μόνο με τρία
μέλη του ομίλου, την Swissair, Sabena, και Austrian Airlines. Όπως αναφέραμε η
συνεργασία της ΤΚ με τον όμιλο είχε στην προοπτική της την ολοκλήρωση
λειτουργικών προγαμμάτων. Η από κοινού εξυπηρέτηση εδάφους ξεκίνησε με έδρα
την Ζυρίχη και αργότερα επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις . Αυτή ήταν και η αρχή της
ολοκληρωσης ενός απο τα προγράμματα και στη συνέχεια ο εξοπλισμός της
εταιρέιας με πληροφοριακά συστήματα για έναν αποτελεσματικό συντονισμό.
Ωστόσο το πρόγραμμα που αφορούσε τη συνεργασία σχετικά με τις τεχνικές
εργασίες δεν εφαρμόστηκε. Μια τέτοια αδυναμία θα οδηγούσε σε μείωση της
διαπραγματευτικής δύναμης των εταίρων, κάτι το οποίο έγινε. Ένας εξίσου
σημαντικός παράγοντας που θα έκρινε το επίπεδο συνεργασίας ήταν και η άποψη
των επιβατών, οπότε έμμεσα ήταν ένα είδος αξιολόγησης της μέχρι τότε πρείας της
ΤΚ.
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Σελ. 79

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Την περίοδο εκείνη δεν υπήρχε κάποιος φορέας αξιολόγησης των δεικτών της
εταιρείας που θα μπορούσε να βαθμολογήσει την ποιότητα των υπηρεσιών όπως :
αν υπήρχαν καθυστερήσεις , απώλειες αποσκευών ή άρνηση των επιβατών να
ταξιδέψουν. Για την περίπτωση αυτή οι εταιρείες δεσμεύτηκαν οτι για να
αποφευγχθούν τυχούσες παρεξηγήσεις θα δήλωναν παρατηρήσεις τέτοιου τύπου
σε μορφή συμβολαίου μέσω των εισιτηρίων.
Η παραπάνω μελέτη στην περίπτωση της ΤΚ , απεικονίζει τις δυσκολίες που
αντιμετώπισε η εταιρεία, είτε τεχνικές, είτε λειτουργικές, είτε διοικητικές, μετά τη
σύναψη στρατηγικής συμμαχίας με τον όμιλο. Οι συνθήκες την περίοδο εκέινη ήταν
ιδιαίτερα δύσκολες αφού η εταιρεία περνούσε από την κρατική διοίκηση σε
ιδιωτική και είσερχόμενη σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον συνάπτει συμμαχία με
έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους της δεκαετίας. Παράγοντες μικροοικονομικοί
αλλά και μακροοικονομικοί επηρέσαν εκτενώς τις σχέσεις της εταιρείς με τον όμιλο.
Μη αποτελεσματικός προγραμματισμός, αδυναμία αντιμετώπισης τεχνικών και
λειτουργικών προγραμμάτων, κακή διαχείρηση, μη σαφής ορισμός οράματος και
στόχων κλόνισαν την συνεργασία της εταιρέιας με τον όμιλο, έχοντας έτσι ως
κατάληξη να εγκαταλέιψουν την εταιρική τους σχέση.
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Σελ. 80

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

4.3 Περίπτωση μελέτης 3:
Eγχώριες στρατηγικές συμμαχίες και η ευημερία των καταναλωτών
Η έρευνα που αναπτύσσουμε στην παρακάτω μελέτη, στηρίζεται σε ένα διακριτό
οικονομετρικό μοντέλο. Στην περίπτωση αυτή έχουμε δυο μεγάλες αεροπορικές
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον γεωγραφικό χώρο των Ηνωμένων
Πολιτειών, η Continental Airlines και η Northwest Airlines. Για την περεταίρω
ανάλυση του μοντέλου γίνονται οι εξής παραδοχές: ότι οι καταναλωτές έχουν
ετερογενείς προτιμήσεις ως προς τις πτήσεις που τους προσφέρονται και ότι
αντιμετωπίζουν διαφορετικές τιμές για την ίδια πτήση. Η εμπειρική μεθοδολογία
που αναπτύσσεται παρακάτω αντιμετωπίζει σφάλμα μέτρησης που προκύπτει από
την έλλειψη δεδομένων των καταναλωτών ως προς τις τιμές. Τα αποτελέσματα
εκτίμησης του μοντέλου δείχνουν ότι η συμφωνία ‘’κοινού-κωδικού πτήσεων’’
μεταξύ των δυο εταιρειών δεν επηρέασε σημαντικά των μέσο όρο των
καταναλωτών. Ωστόσο, αυξήθηκε κατά μέσο όρο το πλεόνασμα των επιβατών που
προτιμούν πτήσεις με σύνδεση ενδιάμεσου αεροδρομίου, αλλά μειώθηκε κατα
μέσο όρο το πλεόνασμα των επιβατών που επέλεγαν πτήσεις χωρίς στάση σε
ενδιάμεσο αεροδρόμιο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το
μέγεθος των αποτελεσμάτων που αφορούν την κοινωνική ευημερία αφορά ως ένα
μεγάλο βαθμό τις αλλαγές στα χαρακτηριστικά του ‘’προιόντος’’ που εφαρμόζουν οι
αεροπορικές εταιρείες.
Η πρακτική ‘’κοινού-κωδικού’’, των αεροπορικών εταιρειών που συνάπτουν
στρατηγικές συμμαχίες, έχει αποτελέσει την πιο κοινή πρακτική τα τελευταία 30
χρόνια (Olivier Armantier and Oliver Richard, 2007). Στην γεωγραφική περιοχή των
Ηνωμένων Πολιτειών έχει παρατηρηθεί σημαντική ανάπτυξη τέτοιων πρακτικών
μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών, λόγω του ότι η συγκεκριμένη πρακτική
επιτρέπει στις αεροπορικές εταιρείες την πώληση εισιτηρίων σε νέες αγορές,
συνεπώς και την επέκταση της δαστηριότητάς τους σε αυτές, χωρίς να χρειάζεται
επιπλέον εξοπλισμός αεροσκαφών.
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Σελ. 81

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Αυτού του τύπου οι πρακτικές που προκύπτουν από τις στρατηγικές συμμαχίες των
εταιρειών, οι οποίες έχουν δείξει οτι ωφελούν τους καταναλωτές όχι μόνο ως προς
το εύρος επιλογών πτήσεων που μεγεθύνεται, αλλά και ως προς την μείωση των
τιμών.
Στην συγκεκριμένη μελέτη, θα αναφερθούμε στις αεροπορικές εταιρείες
Continental Airlines και

Northwest Airlines

που θα αναφέρονται ως CO-NW

αντίστοιχα – οι οποίες παρουσιάζουν διακριτά χαακτηριστικά σε αντίθεση με άλλες
εταιρείες, οι δυο εταιρείες δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ δίκτυο που εκετείνεται
σε όλο το μήκος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν αντιμετωπίζουν περιορισμούς ή
εμπόδια ως προς την είσοδό τους σε νέες αγορές, αλλά επιτρέπεται να
ανταγωνιστούν σε τιμές αφού δεν καλύπτονατι απο αντιμονοπωλιακή ασυλία. Η
πρακτική κοινού-κωδικού για τις δυο εταιρείες εφαμόστηκε το 1999. Η συμφωνία
αυτή όπως ήταν αναμενόμενο έφερε απόψεις και έρευνες βάσει αντιμονοπωλικής
ασυλίας που υποστήριζαν οτι θα ζημίωνε πολύ τους καταναλωτές. Υπήρξαν ωστόσο
και έρευνες όπως των Armantier και Richard (2006) που εξέτασαν την περίπτωση
των CO-NW και κατέληξαν ότι υπήρχαν μεικτά αποτελέσματα για τους
καταναλωτές.
Συγκεκριμένα, βρήκαν ότι η εφαρμογή της πρακτικής κοινού-κωδικού, συνοδευόταν
από μια μείωση στον μέσο όρο των τιμών αλλά και μια αύξηση στον μέσο όρο των
τιμών για τους επιβάτες που δεν είχαν ενδιάμεση στάση στην πτήση τους. Οι
Armantier και Richard (2006) ωστόσο δεν είχαν σαφή συμεράσματα στην ανάλυσή
τους για δυο λόγους : πρώτον επειδή δεν μπορούσαν να συναθροίσουν τα συνολικά
κέρδη, τις ζημιές και το πλήθος των επιβατών σε όλες τις αγορές που εξέταζαν, και
δεύτερον, δε μπορούσαν να επικεντρωθούν αποκλειστικά στις τιμές και στον όγκο
των επιβατών.
Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε ένα μοντέλο που θα απεικονίζει τις προτιμήσεις των
καταναλωτών ως προς τις πτήσεις, για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε κατάλληλα
τα πολλαπλά αποτελέσματα στην κοινωνική ευημερία.
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Σελ. 82

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Ενα Οικονομετρικό, διακριτό μοντέλο.
Σύμφωνα με τους Berry, Carnall και Spiller (2006), ορίζουμε μια αγορά ως ένα
ταξίδι. Για παράδειγμα, από το Pittsburgh στο Miami και από το Miami στο
Pittsburgh είναι δυο διαφορετικές αγορές. Το προιόν σε μια αγορά ορίζεται να είναι
ένα εισιτήριο πτήσης που συνδέει την εκάστοτε πόλη με τον προορισμό. Αν στο
προιόν εμπεριέχεται στάση σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο τότε το προιόν λέγεται
‘’συνδετικό’’ (connecting).
Oι καταναλωτές έχουν να επιλέξουν από ένα εύρος επιλογών που ορίζεται ως
σύνολο
ʝ : { j=0,…… J } όπου j=0 σημαίνει οτι ο καταναλωτής δεν επιλέγει κανένα προιόν από
την εν λόγω αγορά. Κατα τους Berry (1990), Carnall και Spiller (2006), υποθέτουμε
ότι το μέγεθος της αγοράς είναι Ν και είναι ανάλογο του πληθυσμού.
Ορίζουμε Ν = ( φο +φ1 t ) ΡΟΡt , όπου (φο, φ1) παράμετροι που θα εκτιμηθούν. Η
αγορά με μέγεθος Ν ορίζει ότι έχει Ν – πλήθος ετερογενών καταναλωτών που
επιλέγουν από το ίδιο σύνολο,

J+1

προιόντα, όμως κάθε καταναλωτής έχει

διαφορετικό διάνυσμα τιμών, δηλαδή ο καταναλωτής δεν επιλέγει την ώρα της
συναλλαγής, την ώρα της πτήσης, το είδος της θέσης ή την αγορά.
Οπότε, η έμμεση χρησιμότητα (indirect utility) ενός καταναλωτή i που επιλέγει j
προιόν είναι :

Ui,j = ai Pi,j + Y’j δi + Z’j λ + ξj + ε i,j

(1)

Όπου i = 1,. . . ., N καταναλωτές
j = 1,. . . , J προιόντα
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Σελ. 83

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Pi,j :

η τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής i για το προιόν j .

( Yj, Zj ) : τα διανύσματα που ορίζουν τα χαρακτηριστικά του προιόντος .
ξj :

αναπαριστά τα μη παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά του προιόντος όπως η

φήμη που διαδίδεται από τους καταναλωτές, η επίδραση της διαφήμισης .

( αi ,δi ) :
λ

τυχαίοι, ανεξάρτητοι συντελεστές συσχέτισης του καταναλωτή i .

: διάνυσμα παραμέτρων .

εi,j : όρος σφάλματος, ανεξάρτητος και ταυτοτικά κατανεμημένος (i.i.d) .

Κάθε καταναλωτής στην αγορά εμπορεύεται το αγαθό που μεγιστοποιεί την έμμεση
χρησιμότητά του. Το πρόβλημα βελτιστοποίησης οδηγεί στην γνωστή λογιστική
πιθανότητα ( logistic probability ) όπου ο καταναλωτής i αγοράζει αγαθό j .

πi,j (Pi) =



exp(aiPi, j + Y ' jδ i + Z ' jλ + ξ j )


 ∑ j '∈J exp(aiPi, j + Y ' j ' δ i + Z ' j ' λ + ξ j ') 

(2)

όπου Pi = ( Pi,1 , . . . . Pi,J ) το διάνυσμα τιμών για τον καταναλωτή i .

Το μερίδιο αγοράς για το j

προιόν, μπορεί να γραφεί ως η αναμενόμενη

πιθανότητα αγοράς που προκύπτει από όλους τους καταναλωτές της αγοράς.
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Σελ. 84

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

sj = E

 exp(ai Pi , j + Y ' j δ i + Z ' j λ + ξ j ) 


 ∑ j '∈J exp( ai Pi , j + Y ' j ' δ i + Z ' j ' λ + ξ j ' ) 

(3)

όπου Ε[.] υπολογίζεται από τις τυχαίες μεταβλητές (αi , δi , Pi ) .
Στο μοντέλο αυτό, μπορούμε μόνο να παρατηρήσουμε τα μερίδια αγοράς ως προς
το επίπεδο των αεροπορικών δρομολογίων και όχι ωε προς το ε΄πιπεδο των
προιόντων. (airline-itinerary level).
Για την παραδοχή αυτή, θα χρειαστεί να κάνουμε έναν μετσχηματισμό ο οποίος θα
στηρίζεται σε μια επιπλέον υπόθεση, ότι όλα τα προιόντα j μέσα σε ένα δρομολόγιο
Κ έχουν μή παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά ξκ

.

Μια υπόθεση εύλογη, εφόσον

χαρακτηριστικά όπως η επιρροή της διαφήμισης, η ποιότητα μιας υπηρεσίας, ή η
φήμη που δημιουργούν οι καταναλωτές είναι ποιοτικού χαρακτήρα.
Οπότε, τα μερίδια των αεροπορικών δρομολογίων είναι ως εξής :

sk = ∑

j∈ K

sj

=E


∑ j∈k exp(ai Pi, j + Y ' j δ i + Z ' j λ + ξk ) 

 ∑ k '∈K ∑ j '∈k ' exp(ai Pi , j + Y ' j ' δ i + Z ' j ' λ + ξ k ' ) 

(4)

όπου j ∈ k , δηλώνει ένα προιόν που ανήκει σε ένα δρομολόγιο k , και Κ το σύνολο όλων
των αεροπορικών δρομολογιών.
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Σελ. 85

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Ο όρος σφάλματος
Στο οικονομετρικό μοντέλο της μελέτης, είναι φανερό οτι δε μπορούμε να
παρατηρήσουμε το διάνυσμα

Ρi,j

, δηλαδή η τιμή που αναφέρεται σε κάθε

καταναλωτή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αναμενόμενη τιμή, δηλαδή ο
διάνυσμα Pk για κάθε αγαθό j .
Ορίζουμε

ei,j = Ρi,j -

Pk

Αντικαθιστώντας έχουμε :

U i , j = ai Pk + Y j'δι + Ζ'j λ + ξ k + ε%i , j όπου ε%i , j = ai ei , j + ε i , j

(5)

Υποθέτουμε ότι τα εi,j είναι ανεξάρτητα και ταυτοτικά κατανεμημένα με τύπου Ι
κατανομή ακραίων τιμών. Για να είναι έγκυρη η προσέγγιση αυτή πρέπει να
ικανοποιούνται οι εξής συνθήκες :

ei,j πρέπει να είναι ασυσχέτιστα με τα χαρακτηριστικά προιόντος ( Υj , Zj , ξκ ) και
αi δε μπορεί να είναι τυχαίο, διότι σε αυτήν την περίπτωση τα εi,j δε θα ήταν
ανεξάρτητα και ταυτοτικά κατανεμημένα, που είναι απαραίτητη συνθήκη για να
εξάγουμε τις πιθανότητες logit . (logit probabilities)
Στην περίπτωση αυτή όμως, ένας αναλυτής δύσκολα μπορεί να εκτιμήσει το
διακριτό μοντέλο αφού ο όρος σφάλματος δε μπορεί να καθοριστεί άμεσα. Μια
εναλλακτική προσέγγιση είναι ο όρος σφάλματος :

ei,j = Ρi,j -

Pk

= Φ1(Αj) + Φ2(Βi) + ui,j

όπου Αj , Βi διανύσματα που έχουν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των
προιόντων και τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών, Φ1(.) και Φ2(.) συναρτήσεις ,
και ui,j ανεξάρτητη τυχαία μεταβλητή με μέσο ίσο με 0
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Σελ. 86

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Πίνακας 4.1 : Περιγραφικά Στατιστικά στοιχεία για το αρχικό δείγμα, την περίοδο
1998-2001.

Μέσος

Τυπική απόκλιση

Minimum

Maximum

Αριθμός επιβατών

5.514,55

4.480,24

1.800,00

44.250,00

Αριθμός προιόντων

164,77

90,63

9,00

660,00

Μέση τιμολόγηση (σε 100ς$)

3,81

1,08

1,47

9,34

Αριθμός

16,49

11,62

1,00

62,00

5,26

1,99

1,00

10,00

POP ( σε εκατ.)

2,34

0,95

0,77

6,57

GMP (σε 100$)

0,00

0,09

(0,21)

0,34

MILES ( σε χιλ.)

1,42

0,63

0,16

2,58

Αριθμός επιβατών

334,34

1.065,92

10,00

24.310,00

Αριθμός προιόντων

9,99

12,01

1,00

156,00

Τιμολόγηση (σε 100ς$)

3,76

1,83

0,27

26,42

NONSTOP

0,09

0,28

0,00

1,00

PEAK

0,03

0,15

0,00

1,00

TRAVEL TIME(λεπτά σε 100)

6,68

1,91

1,00

13,06

TRANSITTIME(λεπτά σε 100)

1,17

0,52

0,00

3,00

HUB

0,12

0,32

0,00

1,00

INTHUB

0,82

0,36

0,00

1,00

AIRPOTSHR

0,16

0,15

0,00

0,80

Ανα αγορά
(1077 παρατηρήσεις)

Αεροπ. Δρομολογίων
Αριθμός
Αεροπ. Εταιρειών

Ανα Αεροπορικό
δρομολόγιο
(17.764 παρατηρήσεις)

Ανα προιόν
(177.454 παρατηρήσεις)
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Σελ. 87

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Μεταβλητές με Τυχαία παράμετρο
-

PEAK : μεταβλητή που δείχνει αν οι ώρες εισερχόμενων και εξερχόμενων
πτήσεων σε ένα δρομολόγιο χωρίς στάση, είναι στις ώρες αιχμής. Για
παράδειγμα οι επιβάτες που πραγματοποιούν επαγγελματικά ταξίδια έχουν
υψηλότερες εκτιμήσεις στις τιμές.

-

NONSTOP : ψευδομεταβλητή (dummy) ίση με 1 αν το προιόν j είναι χωρίς
στάση . Η μεταβλητή αυτή δείχνει αν ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος να
υποστεί την αναμονή σε ένα ενδιάμεσο αεροδρόμιο, γεγονός που ενέχει
υψηλότερη

πιθανότητα

απώλειας

αποσκευών

ή

και

πιθανότητα

καθυστερήσεων.
-

AIRPORT_SHR : μεταβλητή που δείχνει το ποσοστό των επιβατών που
προτιμούν το προιόν j μιας εταιρείας που υπάρχει σε ένα αεροδρόμιο.

-

HUBj : ψευδομεταβλητή που είναι ίση με 1 αν το αεροδρόμιο προέλευσης
είναι κομβικό σημείο (hub) για την αεροπορική εταιρεία που προσφέρει το
προιόν j . Η μεταβλητή αυτή ουσιαστικά ‘’μετραέι’’ τα πλεονεκτήματα που
περιλαμβάνουν τα μεγάλα αεροδρόμια, όπως μεγάλα σαλόνια, εμπορικά
καταστήματα, πρόσβαση σε πύλες, περισσότερες επιλογές δηλαδή, σε
περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσης.

Οι τυχαίες παράμετροι (αi , δi) που συνδέονται με (Pi,j , Yj) ορίζονται να
είναι :

αi = α0 + b0 GMP + ωi,0
δi,l = αl + bl GMP + ωi,l
όπου ωi,l

∀ l ϵ { 1,….4}

( l=0,….4) είναι η από κοινού κατανομή με μέσο 0 και

διακύμανση σ12 ,
GMP ο ετήσιος μέσος για το κατα κεφαλήν ακαθάριστο προιόν.
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Σελ. 88

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Το διακριτό μοντέλο επιλογής
Τα αποτελέσματα εκτίμησης του διακριτού μοντέλου για τις τυχαίες παραμέτρους
(αi , δi)
Πίνακας 4.2 : Αποτελέσματα εκτίμησης
Μεταβλητή
αi

bi

σi

PRICE

-1,253* (0,111)

0,421*(0,075)

0,256* (0,053)

PEAK

0,352*(0,081)

0,111*(0,029)

0,145*(0,032)

NONSTOP

1,062*(0,126)

0,240*(0,090)

0,343*(0,087)

AIRPOTSHR

0,179*(0,048)

0,064*(0,024)

0,039*(0,018)

HUB

0,807*(0,188)

0,065*(0,026)

0,074*(0,025)

ρ1

0,568*(0,145)

ρ2

0,279*(0,101)

Σημείωση: Ο * σημαίνει ότι οι παραμέτροι έχουν επίπεδο σημαντικότητας 5%,
οι τιμές στις παρενθέσεις ανάφερονται στο τυπικό σφάλμα.

Στον πίνακα διακρίνουμε τις εκτιμήσεις των τυχαίων παραμέτρων (αi , δi). Οι
εκτιμώμενες μέσες τιμές των αi είναι σημαντικά διαφορετικές από το 0. Για
παράδειγμα, οι καταναλωτές αποφεύγουν τις υψηλές τιμές και προτιμούν πτήσεις
χωρίς ενδιάμεση στάση. Στην τρίτη στήλη, βλέπουμε πως η μεταβλητή GMP τους
τυχαίους συντελεστές συσχέτισης (αi , δi). Παρατηρούμε ότι οι καταναλωτές με
υψηλό GMP είναι λιγότερο ευαίσθητοι στις τιμές κι έχουν υψηλότερες εκτιμήσεις
για τις μεταβλητές NONSTOP, PEAK, AIRPORT_SHR, HUBj. Εύλογο αποτέλεσμα
αφού τα χαρακτηριστικά αυτά είναι οι κύριοι παράγοντες επιλογής για ένα
επαγγελματικό ταξίδι. Στην τελευταία στήλη, έχουμε τις τυπικές αποκλίσεις των
τυχαίων μεταβλητών. Παρατηρούμε ότι είναι σημαντικά διαφορετικές από το 0 , το
οποίο επιβεβαιώνει οτι οι καταναλωτές έχουν ετερογενείς προτιμήσεις για τα
χαρακτηριστικά ενός προιόντος. Ιδιαίτερα, οι τυπικές αποκλίσεις των παραμέτρων
PEAK και NONSTOP είναι υψηλές σε σχέση με τον μέσο των αi . Οι Berry, Carnall
και Spiller (2006) επισημαίνουν οτι οι καταναλωτές με υψηλή οριακή χρησιμότητα
είναι πιθανότερο να προτιμήσουν υποκατάστατα προιόντα βάσει των παραπάνω
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εκτιμήσεων των παραμέτρων. Τέλος, διακρίνουμε τις εκτιμήσεις ρ1 σε σχέση με ρ2
που μας δείχνουν τους πιθανούς συνδιασμούς των ψευδομεταβλητών Di .
Ανάλυση Ευημερίας των Καταναλωτών
Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τα στοιχεία που εκμαιέυσαμε από τις εκτιμήσεις
του οικονομετρικού μοντέλου, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την ευημερία των
καταναλωτών, ύστερα από την πρακτική κοινού-κωδικού των δυο εταιρειών.
Το αναμενόμενο πλεόνασμα του καταναλωτή σε μια αγορά είναι :
1

ECS = E  U i , j*  ,
 ai


Όπου j* = ArgMaxjϵJ Ui,j ορίζει το προιόν του καταναλωτή i , Ui,j είναι η συνάρτηση
χρησιμότητας, αi η οριακή χρησιμότητα εισοδήματος και Ε[.] αναμενόμενη τιμή .
Διακύμανση στο πλεόνασμα του καταναλωτή μετά την πρακτική κοινού-κωδικού
σε μία αγορά (%)
Πίνακας 4.3 : Διακύμανση στο πλεόνασμα του καταναλωτή
Τύπος Πρακτικής

Όλοι οι

Πτήσεις

Πτήσεις χωρίς

Καταναλώτες

Σύνδεσης

στάση

Ατομικό Πλεόνασμα

Κοινός κωδικός

-1,51(1,26)

2,35*(1,08)

-5,90*(1,62)

Καταναλωτή

Χωρίς Κοινό κωδικό

0,56(1,32)

1,78(0,98)

-0,99(1,47)

Συνολικό Πλεόνασμα

Κοινός κωδικός

3,44*(1,45)

5,46*(1,32)

-3,76*(1,60)

Καταναλωτή

Χωρίς Κοινό κωδικό

3,67*(1,35)

0,05(1,44)

2,86*(1,39)

Σημείωση: Ο * σημαίνει ότι οι παραμέτροι έχουν επίπεδο σημαντικότητας 5%,
οι τιμές στις παρενθέσεις ανάφερονται στο τυπικό σφάλμα.

Οι εκτιμήσεις σχετικά με την κοινωνική ευημερία διεξάγονται υπό τις ακόλουθες
υποθέσεις:
i)

Οι μεταβλητές ξj εμπεριέχουν τις διακυμάνσεις στα μη παρατηρήσιμα
χαρακτηριστικά του προιόντος και όχι τις διακυμάνσεις στις προτιμήσεις
των καταναλωτών.
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ii)

Η ποιότητα του εξωτερικού αγαθού παραμένει σταθερή σε μια δεδομένη
χρονική περίοδο.

iii)

Η επέκταση της αγοράς είναι εξωγενής.

Έτσι, αξιολογώντας το πλεόνασμα του καταναλωτή σύμφωνα με τις οικονομετρικές
εκτιμήσεις του πίνακα, παρατηρούμε ότι το ατομικό πλεόνασμα του καταναλωτή
μειώθηκε κατά 1.51% κατά μέσο όρο μετά την συμφωνία κοινού-κωδικού των CONW . Η μείωση αυτή ωστόσο, δεν είναι στατιστικά σημαντική

και δεν είναι

σημαντικά χαμηλότερη από ό, τι στις αγορές στις οποίες η CO- NW δεν εφάρμοσε
την εν λόγω πρακτική. (δηλαδή +0.56%).
Αν παρατηρήσουμε τις ενδογενείς μεταβολές του όγκου των επιβατών, βρίσκουμε
ένα μικρό κέρδος της τάξης του 3.44% στο συνολικό πλεόνασμα του καταναλωτή,
μετά τη συμφωνία των εταιρειών. Αυτό το κέρδος είναι σημαντικά μεγαλύτερο από
το μηδέν, αλλά δεν είναι σημαντικά διαφορετικό από την αύξηση 2.86% στο
συνολικό πλεόνασμα του καταναλωτή που παρατηρήθηκε σε αγορές στις οποίες
CO-NW δεν εφάρμοσε την πρακτική κοινού-κωδικού. Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι η
συμφωνία κοινού κωδικού CO-NW δεν είχε σχεδόν καμία επίπτωση στους
καταναλωτές.
Το αποτέλεσμα αυτό όμως είναι σχετικά παραπλανητικό, διότι οι επιδράσεις στους
καταναλωτές δεν ήταν ισομερώς κατανεμημένες. Στις δυο τελευταίες στήλες του
πίνακα παρατηρούμε οτι μετά την συμφωνία της πρακτικής κοινού-κωδικού το
ατομικό πλεόνασμα καταναλωτή για τους επιβάτες που επιλέγουν πτήσεις χωρίς
ενδιάμεση στάση, μειώθηκε κατά 5.90%, ενώ το ατομικό πλεόνασμα του
καταναλωτή για τους επιβάτες που έχουν ενδιάμεση στάση στην πτήση τους,
αυξήθηκε 2,45% κατά μέσο όρο.
Οι ασυμμετρίες που προκύπτουν, μπορούν ως ένα βαθμό να αποδοθούν στις
διακυμάνσεις των τιμών των εισιτηρίων μεταξύ των πτήσεων με ενδιάμεση στάση
και των πτήσεων χωρίς ενδιάμεση στάση.
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Συγκεκριμένα, μπορούμε να πούμε ότι οι ένα ποσοστό επιβατών υποκατέστησε την
επιλογή ‘’πτήση χωρίς στάση’’ με άλλες φθηνότερες πτήσεις που εμπεριείχαν
στάσεις , εφόσον μετά την σωμφωνία των εταιρειών αυξήθηκαν οι τιμές.
Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι, αν και οι καταναλωτές δεν επηρεάστηκαν
σημαντικά κατά μέσο όρο μετά την εφαρμογή της συμφωνίας κοινού κωδικού στην
αγορά, οι επιβάτες που επέλεγαν ‘’συνδετικό’’ προιόν έιχαν αύξηση του
πλεονάσματός τους κατά μέσο όρο, ενώ οι επιβάτες που επέλεγαν πτήσεις χωρίς
ενδιάμεση στάση παρουσίασαν πτώση κατά μέσο όρο στο πλεόνασμα τους.
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4.4 Σύγκριση αποτελεσμάτων των μελετών
Οι περιπτώσεις μελετών που αναπτύξαμε, δείχνουν σημαντικά αποτελέσματα τόσο
σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Στην πρώτη περίπτωση
μελέτης, εξετάσαμε την συγχώνευση δυο αεροπορικών εταιρειών, την Air France
με την KLM, που αργότερα

οδήγησε στην μέγα-στρατηγική συμμαχία των

αντίστοιχων δύο στρατηγικών συμμαχιών που ανήκαν οι εκάστοτε εταιρείες,
Northwest-KLM και SkyTeam. Τα αποτελέσματα έδειξαν πώς με την συγκεκριμένη
στρατηγική επιλόγη οι αεροπορικές εταιρείες απολαμβάνουν υψηλότερα κέρδη,
όμως ζημιώνονται οι καταναλωτές αφού το συνολικό πλεόνασμα καταναλωτή
μειώνεται. Ο λόγος για αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα είναι ότι οι επιδράσεις που
δημιουργούνται πλήττουν τον ανταγωνισμό. (anticompetitive effects). Σύμφωνα με
το μοντέλο που αναπτύξαμε, διαπιστώνουμε ότι εγχώριος ανταγωνισμός μειώνεται,
όπως επίσης μειώνεται και ο ανταγωνισμός στις τοπικές αγορές που συνδέονται
μέσω του δικτύου που αναπτύσσουν οι στρατηγικές συμμαχίες. Δεύτερον,
μειώθηκε σημαντικά ο ανταγωνισμός στο εσωτερικό της αγοράς που συνδέει τις
ΗΠΑ με το εσωτερικό των Ευρωπαϊκών αεροπορικών δικτύων, μια αγορά που
βασίζεται στην επέκταση της υπηρεσίας διασύνδεσης που παρέχονται από τις ΗΠΑ
και τους Ευρωπαίους εταίρους της συμμαχίας. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε αν
στο μοντέλο μελέτης έχουν σκοπίμως παραβλεφθεί κάποιοι παράγοντες που
πιθανόν να επηρεάζουν τις τελικές εκτιμήσεις. Μια τέτοια παράβλεψη, γίνεται στην
αγορά CD του μοντέλου η οποία εξυπηρετείται από δυο διαφορετικές αεροπορικές
εταιρείες, οι οποίες συνεργάζονται και θέτουν μία ενιαία τιμή, όμως θυσιάζουν της
οικονομίες πυκνότητας αφού χωρίζουν την αγορά. Μια άλλη σημαντική παράβλεψη
που γίνεται στο μοντέλο, είναι ότι μερικοί επιβάτες έχουν την επιλογή να διαλέξουν
μια πτήση εσωτερικού που να μην υποστηρίζεται απο κάποια συμμαχία, όμως
βάσει της μέγα-συμμαχίας μπορούν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες της, έτσι μπορούν
να έχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με χαμηλή τιμή. Για να είμαστε ακριβείς,
είναι ιδιαίτερα δύσκολο να έχουμε σημαντικά θετικά αποτελέσματα από μια
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συγχώνευση δυο στρατηγικών συμμαχιών, διευκρινίζοντας βέβαια πώς ακόμη και
τα αρνητικά αποτελέσματα είναι στατιστικά πολύ μικρά.
Στην

δεύτερη περίπτωση μελέτης , εξετάσαμε την είσοδο της αεροπορικής

εταιρείας Turkish airlines στον όμιλο Qualiflyer group. Στην προκειμένη μελέτη
είδαμε συγκεκριμένα πως οι λόγοι επιτυχίας μιας εταιρείας εισερχόμενη σε έναν
μεγάλο όμιλο, είναι μακροικονομικοί και μικροοικονομικοί, παράγοντες που
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και επηρεάζουν σημαντικά την πορεία της εταιρείας,
όπως και διαπιστώσαμε στην μελέτη μας. Οι μακροοικονομικοί παράγοντες
περιόρισαν την ικανότητα της ΤΚ να συνεργαστεί αποτελεσματικά με τον όμιλο,
αφού την περίοδο εκείνη η ΤΚ βρισκόταν υπό τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης,
οπότε υπήρχαν άμεσα οικονομικές και πολιτικές διαφορές. Οι συνθήκες
συνεργασίας υπήρξαν ιδιαίτερα δύσκολες, που με την σειρά τους οδηγούσαν σε
ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Παρατηρήσαμε επίσης οτι δεν υπήρχε ικανή
ευελιξία όσον αφορά την διαχείριση των σχέσεων μεταξύ του ομίλου και της
εταιρείας. Επιπλέον, ο όμιλος δεν βοήθησε ιδιαίτερα στο να αυξήσει το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ΤΚ εφόσον η στρατηγική του ομίλου ήταν
επικεντρωμένη στην διεύρυνση του Ευρωπαικού δικτύου. Σημαντικοί και ικανοί
παράγοντες δηλαδή που δημιούργησαν εμπόδια σε όλη την πορεία της
συνεργασίας, γεγονός που προμήνυε και ένα αβέβαιο μέλλον.
Στην τρίτη περίπτωση μελέτης, ανεφερθήκαμε στην πρακτική κοινού-κωδικού που
επέλεξαν οι εταιρείες Continental Airlines και η Northwest Airlines, δυο εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναπτύξαμε ένα οικονομετρικό,
διακριτό μοντέλο το οποίο μας βοήθησε να εξάγουμε ορισμένα αποτελέσματα
σχετικά με την κοινωνική ευημερία. Δεδομένου οτι οι επιβάτες έχουν ετερογενείς
προτιμήσεις ως προς τις πτήσεις που τους προσφέρονται και ότι αντιμετωπίζουν
διαφορετικές τιμές και διαφορετικά χαρακτηριστικά, στις εκτιμήσεις του μοντέλου –
όπως είναι αναμενόμενο- προκύπτει σφάλμα μέτρησης. Βάσει των μετρήσεων,
παρατηρήσαμε οτι οι επιβάτες που επιλέγουν πτήσεις χωρίς ενδιάμεση στάση σε
κομβικό αεροδρόμιο έχουν μια απότομη μείωση στο πλεόνασμα του καταναλωτή,
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ενώ οι επιβάτες που επιλέγουν πτήσεις με ενδιάμεση στάση σε κάποιο κομβικό
αεροδρόμιο, είχαν σημαντική αύξηση στο πλεόνασμα του καταναλωτή.
Ακόμη, η μελέτη μας, δείχνει ότι παρά τις χαμηλές τιμές που εφάρμοσαν οι
εταιρείες, οι καταναλωτές ζημιώθηκαν από τις αλλαγές στα χαρακτηριστικά των
προιόντων που τους προσφέρονταν, όπως για παράδειγμα η διάρκεια της πτήσης ή
η ώρα αναχώρησης. Επιπλέον μπορούμε να διακρίνουμε ότι στις αγορές που δεν
εφαρμόστηκε η πρακτική κοινού-κωδικού, οι καταναλωτές θα είχαν μεγαλύτερες
απώλειες όσον αφορά το πλεόνασμα του καταναλωτή αν οι εταιρείες εφάρμοζαν
τις νέες τιμές. Τέλος, η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στην παρούσα μελέτη, και
ιδίως η μέθοδος που επινοήθηκε για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σχετικά με το
σφάλμα μέτρησης, θα πρέπει να είναι γενικότερου ενδιαφέροντος για την ανάλυση
της αεροπορικής βιομηχανίας, αφού την τελευταία δεκαετία μόνο, σημαντικά
γεγονότα, όπως συγχωνεύσεις, πτωχεύσεις, ή η επέκταση αεροπορικών εταιρειών
χαμηλού κόστους, υπήρξαν σημαντικοί παράγοντες που επηρέασαν σημαντικά τα
χαρακτηριστικά των προιόντων που προσφέρουν οι αεροπορικές εταιρείες, και
κατ’επέκταση επηρεάζουν την κοινωνική ευημερία .
Συγκρίνοντας και τις τρείς περιπτώσεις μελέτης, διακρίνουμε οι σε κάθε περίπτωση,
το είδος της στρατηγικής συμμαχίας που επέλεξαν οι αεροπορικές εταιρείες
διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες των εταιρειών και τον εκάστοτε στόχο τους.
Παρατηρήσαμε ότι στην περίπτωση της ΤΚ , το είδος της συμμαχίας ήταν ευρεία
εμπορική συμμαχία σε συνδυασμό με συμμαχία μετοχικού κεφαλαίου. Το επίπεδο
της συνεργασίας στα πρώτα στάδια υπήρξε ικανοποιητικό όμως με την πάροδο του
χρόνου και με την επιδείνωση των συνθηκών οι σχέσεις μεταξύ του ομίλου και της
εταιρείας έγιναν πιό δυσχερείς, με αποτέλεσμα να έχει άμεσο αντίκτυπο στην
απόδοση της εταιρείας και συνεπώς έμμεσα στους καταναλωτές. Γεγονός που
επηρέασε άμεσα και την επιλογή των καταναλωτών όσον αφορά το προιόν που
προσέφερε η ΤΚ και την ποιότητα του προιόντος που δύναται να προσφέρει.
Διακρίναμε επίσης, στην περίπτωση των εταιρειών Continental Airlines και
Northwest Airlines που σύναψαν μια ευρεία εμπορική συμμαχία ενώ παράλληλα
εξυπηρετούσαν αγορές-προορισμούς που δεν είχαν πρόσβαση παλαιότερα, δηλαδή
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μια παράλληλη συμμαχία. Εφαρμόζοντας την πρακτική κοινού-κωδικού σε πτήσεις
χωρίς ενδιάμεση στάση είδαμε πως υπήρξε απότομη μείωση στο πλεόνασμα των
καταναλωτών, ενώ στις πτήσεις με ενδιάμεση στάση είχαμε απότομη αήξηση στο
πλεόνασμα των καταναλωτών. Πιθανόν, στην δεύτερη περίπτωση οι επιβάτες παρά
το ‘’κόστος’’ της αναμονής σε ένα ενδιάμεσο αεροδρόμιο, απολάμβαναν με
χαμηλότερη τιμή ίδιας ποιότητας υπηρεσίες και τις υπηρεσίες μεγάλων
αεροδρομίων. Αντίθετα, στη πρώτη περίπτωση, οι επιβάτες θέλοντας να
αποφύγουν την αναμονή, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή με
την ίδια ποιότητα υπηρεσιών, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τον δείκτη στο
πλεόνασμα των καταναλωτών και συνεπάγεται η απότομη μείωση. Ακόμη, είδαμε
στην περίπτωση των εταιρειών Air France και KLM που επέλεξαν συμμαχία απλής
διασύνδεσης σε συνδυασμό με περιφερειακή συμμαχία, πως ο εγχώριος και ο
τοπικός ανταγωνισμός μειώθηκε όμως τα κέρδη των εταιρειών αυξήθηκαν εφόσον
αυξήθηκαν οι ναύλοι, ζημιώνοντας τους καταναλωτές με αποτέλεσμα να επέλθει
μείωση στο πλεόνασμα των καταναλωτών. Θα μπορούσαμε να πούμε οτι και σε
αυτήν την περίπτωση έχουμε παράλληλη συμμαχία και διακρίνουμε μείωση στο
πλεόνασμα των καταναλωτών. Υπό την συνθήκη αυτή, οι καταναλωτές έχουν ένα
εύρος επιλογών για τον ίδιο προορισμό όμως αντιμετωπίζουν μικρές διαφορές στις
τιμές.
Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή, μπορούμε με επιφύλαξη να πούμε πως οι
στρατηγικές συμμαχίες που εξετάσαμε

σαφώς έφεραν υψηλότερα κέρδη στις

συμμετέχουσες εταιρείες, όμως δε μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση
είχαμε και αύξηση της κοινωνικής ευημερίας. Οι απόψεις ποικίλουν βάσει των
αποτελεσμάτων

και των

μετρήσεων, εφόσον

σε

ορισμένες περιπτώσεις

παρατηρούμε αύξηση στο πλεόνασμα των καταναλωτών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις
παρατηρούμε μείωση.
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Κεφάλαιο 5
5.1 Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή των συμπερασμάτων και
των κυριότερων σημείων σε όλη την πορεία της εργασίας. Ερευνώντας το κύριο
ερώτημά μας γιατί οι αεροπορικές εταιρείες επιλέγουν ως κύρια στρατηγική την
στρατηγική συμμαχία έναντι άλλων στρατηγικών και πώς επηρεάζεται η κοινωνική
ευημερία που είναι και ο στόχος της εργασίας μας, δε θα μπορούσαμε να
καταλήξουμε μονομερώς σε θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα.
Ο αεροπορικός κλάδος είναι ένας από τους κυριότερους κλάδους που συναντάμε
την στρατηγική των συμμαχιών. Η ευαισθησία του κλάδου στις ραγδαίες μεταβολές
της τεχνολογίας έφερε με την σειρά της και τις εναλλακτικές στρατηγικές που είχαν
να επιλέξουν οι αεροπορικές εταιρείες. Οι κυριότερες αιτίες οι οποίες παρακινούν
τις αεροπορικές εταιρείες στη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών πηγάζουν από την
ανάγκη ανάπτυξης δικτύου διαδρομών, την ανάγκη μείωσης κόστους, την ανάγκη
αύξησης κερδών. Το αεροπορικό προιόν είναι μη διαφοροποιήσιμο, οπότε η
στρατηγική των συμμαχιών είναι ένας ακόμη λόγος για να αυξήσουν το
ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα οι αεροπορικές εταιρείες.
Με την σύναψη μιας στρατηγικής συμμαχίας οι αεροπορικές εταιρείες κερδίζουν
οικονομίες κλίμακος και το πιο σημαντικό οικονομίες φάσματος. Θα μπορούσαμε
να πούμε ότι η στρατηγική των συμμαχιών αποτελεί έναν βολικό τρόπο για τον
σχηματισμό μιας δομής πολλαπλών κόμβων. Μια τέτοια δομή δίνει στους
συνεργάζοντες εταίρους ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με οποιαδήποτε
άλλη αεροπορική εταιρεία που λειτουργεί εκτός συμμαχίας. Ωστόσο , διακρίνουμε
ότι υπάρχει και μια διαφορετική άποψη, η άποψη του Michael Porter, που
διατυπώνει πως η συγκεκριμένη στρατηγική εξασφαλίζει μετριότητα. Κατά την
άποψη αυτή, οι έταιροι μιας συμμαχίας συμβιβάζουν τους στόχους των εταιρειών
και θυσιάζουν μεγάλο ποσοστό χρόνου για τον συντονισμό που απαιτείται.
Επιπλέον, τονίζει ότι οι στρατηγικές συμμαχίες σε πολλές περιπτώσεις είναι μια
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μεταβατική κατάσταση και ιδιαίτερα ευαίσθητη όταν προκύψουν προβλήματα στην
λειτουργία της.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μια στρατηγική συμμαχία μπορεί να
αποβεί πετυχημένη ή μη. Η αξιολόγηση της επιτυχίας μιας συμμαχίας θα πρέπει να
γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που αφορούν τις συνεργαζόμενες εταιρείες και
σύμφωνα με τα κριτήρια που αφορούν την συμμαχία ως οντότητα στην αγορά των
αερομεταφορών. Ο χρονικός ορίζοντας για την αξιολόγηση των συμμαχιών είναι
σαφώς εκτενής, εφόσον μια τέτοιου είδους συνεργασία απαιτεί ισχυρές βάσεις,
συνοχή, οργάνωση, δομή, συμβατότητα, χαρακτηριστικά δηλαδή που διακρίνονται
μακροπρόθεσμα στην λειτουργία τους και απαιτούν χρόνο και σταθερότητα.
Όσον αφορά την σκοπιά των εταιρειών απολαμβάνουν υψηλότερα κέρδη με την
μέιωση κόστους λόγω οικονομιών κλίμακος και φάσματος. Όσον αφορα την σκοπιά
του επιβατικού κοινού, ένα ποσοστό των καταναλωτών επωφελείται, ενώ ένα άλλο
ποσοστό των καταναλωτών ζημιώνεται. Ειδικότερα, στην περίπτωση μιας
συμπληρωματικής συμμαχίας, οι αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν αθροιστικά τα
κέρδη τους, μειώνουν τους ναύλους, συνεπώς έχουν υψηλότερα κέρδη λόγω
οικονομιών πυκνότητας, άρα και υψηλότερη ζήτηση, το οποίο σημαίνει χαμηλότερο
κόστος ανα μονάδα για κάθε επιβάτη. Στην περίπτωση μιας παράλληλης συμμαχίας,
μειώνεται ο αριθμός των δυνητικών ανταγωνιστών, όμως δεν έχει παρατηρηθεί
σημαντική μείωση στους ναύλους.
Ακόμη, διακρίνουμε μέσα από οικονομετρικές εκτιμήσεις πως τα αποτελέσματα
διαφέρουν ανάμεσα στην επιλογή πτήσης με ή χωρίς ενδιάμεση στάση σε κομβικό
αεροδρόμιο. Χαρακτηριστικά όπως, η πιθανότητα αναμονής, η καθυστέρηση
πτήσης, οι υπηρεσιες κομβικών αεροδρομίων, το πλήθος αναχωρήσεων και
αφίξεων κατά τις ώρες αιχμής επηρεάζουν σημαντικά την επιλογή προιόντος που
προσφέρουν οι αεροπορικές εταιρείες, και ανάλογα παρατηρούμε τις επιδράσεις
στον πλεόνασμα των καταναλωτών και κατ’επέκταση στην κοινωνική ευημερία.
Οι

στρατηγικές

συμμαχίες

είναι

ισχυροί

οργανισμοί

στον

κλάδο

των

αερομεταφορών, είναι οργανισμοί με δυναμική στον χρόνο και στην ποιότητα των
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υπηρεσιών που προσφέρουν. Έχοντας ως προτέρημα την διατήρηση της
ανεξαρτησίας των συνεργαζόμενων εταιρειών ενεργούν αποτελεσματικά σε μεγάλο
ποσοστό. Κάθε εταιρεία με κριτήριο το δικό της συμφέρον, ξεκινά μια συνεργασία
τέτοιου είδους με σκοπό μια καλύτερη προοπτική για το μέλλον. Εναλλάκτικά, θα
μπορούσαμε να πούμε οτι είναι μια συμβατική λύση αλλά και μια λύση ανάπτυξης.
Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ορισμένες
προτάσεις για την καλύτερη διαχείρηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών μιας
συμμαχίας. Η σωστή διαχείριση μεταξύ των διοικήσεων φέρει και αποτελεσματικές
λειτουργίες μέσα σε έναν οργανισμό. Η δημιουργία ενός τμήματος σε κάθε
εταιρεία, που θα διαπραγματεύεται θέματα που αφορούν τα μέλη μιας συμμαχίας,
είναι μια πρόταση για την ομαλή λειτουργία και την ανάπτυξη σχέσεων των
εταιρων. Μια άλλη πρόταση, είναι η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού των
αεροπορικών εταιρειών με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση αλλά και την
αναβάθμιση των υπηρεσιών. Επιπλέον, η εφαρμογή και η ανάπτυξη εννιαίων
πληροφοριακών συστημάτων δίνει την δυνατότητα στις αεροπορικές εταιρείες για
μια βάση δεδομένων πιο αποτελεσματική, γεγονός που θα εξυπηρετεί αμφότερα
εταιρείες και επιβατικό κοινό, γρήγορα, εύκολα και σωστά.
Οι παραπάνω προτάσεις στηρίζονται στο σκεπτικό των συμμαχιών που επιδιώκουν
να έχουν μια σταθερή αξία στο χρόνο και ταυτόχρονα να αναπτύσσουν και να
εξελίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Όπως αναφέρουμε, το περιβάλλον
των αερομεταφορών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ιδιαίτερα ευαίσθητο ως
προς τις μεταβολές της τεχνολογίας, οπότε απαιτείται αμοιβαία προσπάθεια από τα
συνεργαζόμενα μέλη για να μπορέσουν να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις
δυσκολίες που παρουσιάζονται στον κλάδο.
Τέλος, οι στρατηγικές συμμαχίες ενεργώντας σε ένα υψηλά ανταγωνιστικό
περιβάλλον, εαν σχεδιαστούν και διοικηθούν κατάλληλα μπορούν να μειώσουν το
ρίσκο και να δώσουν τη δυνατότητα στους συμμάχους να προσαρμοστούν
ευκολότερα στις συνεχείς αλλαγές του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της αγοράς,
να βελτιώσουν τις λειτουργίες της, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, και να μειώσουν
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τον ανταγωνισμό. Υπό το πρίσμα μιας καλύτερης συνεργασίας των μελών και
μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος, οι Στρατηγικές Συμμαχίες των
αεροπορικών εταιρειών μπορούν να είναι μια σίγουρη λύση ανάπτυξης και
σταθερότητας της αξίας των αεροπορικών εταιρειών.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σελ. 100

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Βιβλιογραφία
Βιβλία
Κατσουλάκος Γιάννης, Βέττας Νίκος,(2004) Πολιτική Ανταγωνισμού & Ρυθμιστική
Πολιτική, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης.
Γεωργόπουλος Νικόλαος (2006), Στρατηγικό Μάνατζμεντ, εκδόσεις Μπένου Αθήνα.
Παπαδάκης Βασίλης Μ. (2002), Στρατηγική των επιχειρήσεων, εκδόσεις Μπένου
Αθήνα
BESANKO, D., DRANOVE, D., AND SHANLEY, M. The Economics of Strategy. New York:
John Wiley, 1996.
Tirole, J. (1989): The Theory of Industrial Organization, MIT Press.
Alfred D. Chandler 1962, Resources Firms and Strategies, Strategy and Oxford
University Press.
J. David Hunger, Thomas L. Wheelen,(2008) Strategic Management, Upper Saddle
river,NJ Pearson

΄Αρθρα
[1] B. Agusdinata, W. de Klein, The dynamics of airline alliances, Journal of Air
Transport Management, 2002, pp.201–211.
[2] Armantier, O. and Richard, O., 2003, .Exchanges of Cost Information in the Airline
Industry., RAND Journal of Economics, 34, 461-477.
[3] Berry, S., Carnall, M. and Spiller, P., 2006, .Airline Hubbing: Costs, and Demand,
in Advances in Airline Economics Vol. 1: Competition Policy and Antitrust, D. Lee, ed.
Elsevier Press, 183-214.
[4] Bibeault D. G. (1982), Corporate Turnaround: How Managers Turn Losers Into
Winners, New York, McGraw-Hill
[5] Bleeke, J., & Ernst, D. (1993). The way to win in cross-border alliances.
Collaborating to Compete. Edited by: Bleeke&Ernst, New York: John Wiles&Sons
Publishing.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σελ. 101

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

[6] Bolayirli, Y. (2001). Current issues in air transport sector. Civil Aviation
Department Meeting. March, [On-line], available: www.ubak.gov.tr.
[7] Brueckner, J.K., Spiller, P.T., 1991. Competition and mergers in airline networks.
International Journal of Industrial Organization 9, 323–342.
[8] Burton, J. and Hanlon, P. (1994), “Airline Alliances: co-operating to compete?”,
Journal of Air Transport Management, 1 (4), 209-277.
[9] Clougherty, Joseph A. U.S. Domestic Airline alliances: Does the National Welfare
Impact Turn on Strategic International Gains? Contemporary Economic Policy, Vol.
18, No. 3, July 2000, pp.: 304-314.
[10] Cravens, D.W., Shipp, S.H.,&Cravens, K.S. (1994). Reforming the traditional
organization: the mandate for developing networks. Business Horizons. July-August,
19-28.
[11]

Doganis Rigas (2001): The Airline Business in the Twenty First Century;

Routledge, London.
[12] Doz, Y., and G. Hamel (1998). Alliance Advantage: The Art of Creating Value
through Partnering. Harvard Business School Press, Boston, MA
[13] Ellis, C. (1996). Making strategic alliances succeed. Harvard Business Review,
74:4, [On-line], available: www.ebscohost.com.
[14] Ertuna, O. (1998). Constraints of privatization: The Turkish case. Mediterranean
Development Forum, September 3-6.
[15] Flôres Jr., Renato G.(1998): Competition and Trade in Services: The Airlines’
Global Alliances, World Economy, November, 21(8), pp.: 1095-1108.
[16] Georgiou, A.C., Hajidimitriou, Y.A. & Porgianos, D.Ε., (2002) "The Selection οf
Foreign Market Entry Strategies for European Firms", December 8-10, 2002.
[17] S.V. Gudmuudsson, D. Rhoades, (2001) Airline alliance survival analysis:
typology, strategy and duration, Transport Policy, 8, pp.209-218.
[18] P. Hanlon, Global airlines, Butterworth Heinemann, Oxford, 1999.
[19] Hardy C. H. (1987), "Investing in Retrenchment: Avoiding the Hidden Costs",
California ManagementReview, Vol. 29, No 4, pp. 111-125
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σελ. 102

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
[20] Harbinson John R. and Peckar P. Strategic alliances , Booz, Allen & Hamilton, Los
Angeles, CA
[21] Philippe Barla and Christos Constantatos, (September 2006) ‘’On the choice
between Strategic Alliance and Merger in the Airline sector : The role of strategic
effects’’, Journal of transport economics and policy, vol.40, part 3
[22] M. Porter, Technology and competitive advantage, The Journal of Business
Strategy, Winter, 1985, pp.60-70.
[23] Park, J., Zhang, A., (2000). Globalization and Strategic Alliances: the Case of the
Airline Industry. Pergamon Press, Oxford.
[24] L.D. Segil, Making Business Alliance Work, “Management Quarterly”, Summer
2008, 49, no. 2, p. 30.
[25] Suen, W.W. (2002). Alliance strategy and the fall of Swissair. Journal of Air
Transport Management, available: www.sciencedirect.com.
[26] Sloma R. S. (1985), The Turnaround Manager's Handbook, New York, Free Press
[27] Oum, T. H., Park, J. H. and Zhang, A. M. (1996), "The effects of airline
codesharing agreements on firm conduct and international air fares", Journal of
TransportEconomics and Policy, 30 (2), 187- 199.
[28] Vander Kraats, Stephen A.(2000): Gaining A Competitive Edge Through Airline
Alliances, Competitiveness Review, Vol. 10, No.2, pp.: 56-63
[29] de Wit, Jaap G. An urge to merge? (1995) Journal of Air Transport Management,
2(3/4), pp.: 173-180
[30] Yergin, Daniel, Vietor, Richard H.K. and Evans, Peter C. Fettered Flight (2000):
Globalization and the Airline Industry, Cambridge Energy Research Associates,
Cambridge, MA.
[31] Yoshino, M.Y. and Rangan, (1995) U.S. Strategic Alliances: An Entrepreneurial
Approach to Globalization. Boston: Harvard Business School Press.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σελ. 103

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
[32] Youssef, W., Hansen, M., (1994). Consequences of strategic alliances between
international airlines: the case of Swissair and SAS. Transportation Research-A 28,
415–431.
[33] The Role of Alliances in the Strategy of Airlines, Boston Consulting Group, 1995.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σελ. 104

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σελ. 105

