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Φεβρουάριος 2017
Συντονιστής έργου: Yambol Chamber of Commerce and Industry (Yambol, Bulgaria)
Φεβρουάριος 2017
Άδεια χρήσης:
Στο παρόν εγχειρίδιο παρατίθεται μια σειρά εργαλείων όπως εντοπίσθηκαν, συλλέχθηκαν
κι επεξεργάστηκαν, που αποτελούν έργα τρίτων, οι δημιουργοί των οποίων δεν συμμετέχουν στη ανάπτυξη του περιεχομένου του παρόντος, δεδομένου ότι τα εν λόγω έργα
μνημονεύονται μόνο ως συμπληρωματικό υλικό αναφοράς προς υποστήριξη και ενίσχυση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται μνεία των δημιουργών τους. Σε
κάθε περίπτωση, εάν οι κάτοχοι δικαιωμάτων επί των εν λόγω έργων θεωρούν ότι παραβιάζονται τα σχετικά δικαιώματά τους, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας για την
επίλυση τυχόν διαφορών στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: yccibg@gmail.com
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Προοίμιο
Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν τον γνωστότερο τύπο επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Όπως προκύπτει από την ίδια την ονομασία, οι οικογενειακές επιχειρήσεις διαφοροποιούνται από άλλους τύπους επιχειρήσεων λόγω της αλληλεπίδρασης και της αλληλοεπικάλυψης
ανάμεσα σε δύο συστήματα (την επιχείρηση και την οικογένεια). Εκεί ακριβώς εδράζονται και
τα δυνατά και αδύνατα σημεία αυτών των επιχειρήσεων, όπου όλες οι εντάσεις της οικογενειακής ζωής διασταυρώνονται με τις πιέσεις του επιχειρηματικού βίου για να κορυφωθούν όταν
επέρχεται η εναλλαγή των γενεών στην ηγεσία.
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις είναι ότι αυτά τα δύο
συστήματα δεν είναι κατ’ ανάγκη συμβατά μεταξύ τους, καθότι η ύπαρξη τόσο της οικογένειας
όσο και της επιχείρησης οφείλεται σε θεμελιωδώς διαφορετικούς λόγους. Έτσι, το οικογενειακό επιχειρείν καταλαμβάνει μια θέση κάπου ανάμεσα στις σχέσεις και τους στόχους της οικογένειας και τις αντίστοιχες σχέσεις και στόχους της εταιρείας. Είναι δύσκολο να αναγνωρίσει
κανείς τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ αφενός των οικογενειακών δεσμών και αξιών και
αφετέρου της λειτουργίας μιας εταιρείας. Τα άτομα που διοικούν μια οικογενειακή επιχείρηση
τείνουν να παραγνωρίζουν, εκούσια ή ακούσια, τη σημασία των οικογενειακών και κοινωνικών
παραγόντων, εστιάζοντας περισσότερο στις οικονομικές διαστάσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Στη θεωρία γενικών αρχών διοίκησης, η διαδοχή ορίζεται ως η διαδικασία αντικατάστασης
ενός ηγέτη από κάποιον άλλο (Bass, 1990). Καταδεικνύεται λοιπόν η πολιτική διάσταση της
εν λόγω διαδικασίας, η οποία σχετίζεται με τη μεταβίβαση εξουσίας που επιφέρει σημαντικές
αλλαγές σε οργανωτικό και στρατηγικό επίπεδο. Εξάλλου, ο βασικός στόχος της διαδοχής
είναι η επίτευξη οργανωτικής και στρατηγικής ανανέωσης. Μερικές φορές η διαδοχή στη διοίκηση των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι επιβεβλημένη λόγω συνταξιοδότησης κάποιου
οικογενειακού μέλους, ενώ η επιλογή του διαδόχου γίνεται συχνά με σκοπό τη συνέχιση της
οικογενειακής παράδοσης.
Η διαδοχή σε μια οικογενειακή επιχείρηση δεν αποτελεί ένα γεγονός αλλά μια διαδικασία που
ενέχει τη μεταβίβαση τόσο της διοίκησης όσο και της ιδιοκτησίας και η οποία συντελείται μόνο
μετά την παράδοση και των δυο αυτών στοιχείων σε κάποιον άλλο. Ωστόσο, αυτά τα δύο δεν
συμβαίνουν πάντα ταυτόχρονα. Επιπλέον, εξακολουθεί να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στο
τεχνικό σκέλος της διαδοχής (π.χ. ελαχιστοποίηση φόρων, δέσμευση περιουσίας, οικογενειακά καταπιστεύματα, συμβάσεις αγοραπωλησίας, διαχείριση πλούτου, κτλ.), παραβλέποντας
τον ανθρώπινο παράγοντα ή άλλες μη τεχνικές πτυχές (όπως είναι η επικοινωνία μεταξύ των
μελών της οικογένειας, οι προσδοκίες, οι αξίες, οι ικανότητες και η δυναμική της οικογένειας,
κτλ.) που εμπεριέχει η διαδικασία διαδοχής.
Οι επαγγελματίες σύμβουλοι χρειάζεται να ενσωματώσουν παραδεδεγμένες στρατηγικές στις
συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουν, υποστηρίζοντας καλύτερα τους ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων και τους διαδόχους τους στη διαχείριση μιας τόσο σημαντικής πτυχής
όσο ο οικογενειακός παράγοντας. Πλέον δεν αρκεί μόνο η ενημέρωση των εμπλεκομένων γύρω από την αναγκαιότητα αντιμετώπισης αυτού του παράγοντα. Οι σύμβουλοι θα πρέπει να
εμπλουτίσουν τις σχετικές συμβουλευτικές πρακτικές τους για να μπορούν να κατευθύνουν
με επιτυχία την πορεία των σχεδίων διαδοχής στη διοίκηση και την ιδιοκτησία, διασφαλίζοντας
παράλληλα την οικογενειακή και επιχειρηματική αρμονία.
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Σχετικά με το Έργο
Το έργο αυτό έχει στόχο να προσφέρει βοήθεια στους ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων, τους συμβούλους τους και τους φορείς υποστήριξης επιχειρήσεων, ώστε να αναβαθμίσουν τις μη τεχνικές δεξιότητές τους. Για τη διασφάλιση της επιτυχούς μετάβασης μιας
επιχείρησης δεν αρκεί πλέον να διενεργείται ένας σχεδιασμός μόνο σε νομικό και τεχνικό
επίπεδο. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η ορθή προετοιμασία της οικογένειας για
την αντιμετώπιση αυτής της μετάβασης σε μια νέα κατάσταση. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει
την ενδυνάμωση των εγκάρσιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, πέραν δηλαδή των τεχνικών/
διοικητικών δεξιοτήτων, όπως είναι οι εξής:
• Επικοινωνιακές δεξιότητες στο περιβάλλον της οικογένειας και της επιχείρησης.
• Κατανόηση των συναισθηματικών συγκρούσεων που είναι πιθανόν να
ανακύψουν σε μια οικογενειακή επιχείρηση.
• Ικανότητα λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα ζητήματα διαδοχής και
μεταβίβασης, όταν εμπλέκονται συγγενείς εξ αίματος, συγγενείς εξ αγχιστείας
και μη συγγενικά πρόσωπα.
• Κριτική σκέψη (δηλαδή η ικανότητα να καταλήγει κανείς σε εμπεριστατωμένα
συμπεράσματα, να διαθέτει ανοιχτό μυαλό, να προβαίνει σε εποικοδομητική
εκτίμηση συνεπειών και οφελών, κτλ.).
• Πρόβλεψη και επίλυση συγκρούσεων.
Δεδομένης της τεράστιας σημασίας που κατέχουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή οικονομία και λόγω του ότι το 1/3 σχεδόν των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. αναμένεται
να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα διαδοχής ή μεταβίβασης ιδιοκτησίας ως το 2020, καθίσταται απολύτως αναγκαία η παροχή στοχευμένης υποστήριξης σε οικογενειακές επιχειρήσεις
και φορείς υποστήριξης επιχειρήσεων, ούτως ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τα θέματα
διαδοχής και μεταβίβασης, πολύ περισσότερο όταν αυτά αποτελούν πλέον αποδεδειγμένα ένα ακανθώδες ζήτημα για πολλές επιχειρήσεις. Το έργο SUCCESS..ion έχει στόχο να
αναπτύξει έναν εκπαιδευτικό μηχανισμό που θα προσφέρει αποτελεσματικές συμβουλές
και υποστήριξη, εμπλέκοντας άμεσα τους ιδιοκτήτες ΜμΕ, τους συμβούλους τους και τα
μέλη της οικογένειας κατά την προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την επιτυχή εκτέλεση της
μεταβίβασης μιας επιχείρησης.
Το έργο Success…ion ξεκίνησε στα τέλη του 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2017.
Οι εταίροι του έργου είναι οι εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yambol Chamber of Commerce and Industry, Βουλγαρία
Business Information and Consulting Centre Sandanski Association, Βουλγαρία
South-west University Neofit Rilski, Βουλγαρία
Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε., Ελλάδα
North Tree ltd., Ελλάδα
Κοιν.Σ.Επ. knowl για την Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση, Ελλάδα
R&DO Limited, Κύπρος
Fundación General Universidad de Granada Empresa, Ισπανία
Universität Trier, Γερμανία
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Σχετικά με τον Συνοδευτικό Οδηγό
Ο συνοδευτικός οδηγός για επιχειρηματικούς συμβούλους σχετικά με τα ζητήματα διαδοχής και μεταβίβασης στις επιχειρήσεις είναι εναρμονισμένος με τους βασικούς στόχους του
έργου, δηλαδή την παροχή στους συμβούλους συγκεκριμένων εργαλείων συμβουλευτικής
και καθοδήγησης που δεν σχετίζονται τόσο με τεχνικά ζητήματα (προσέγγιση με βάση την
επιχείρηση) όσο, και κυρίως, με τις ποικίλες εσωτερικές δυναμικές (προσέγγιση με βάση
την οικογένεια, π.χ. συναισθηματική, ηθική, ψυχολογική διάσταση), που αποτελούν και τα
συνήθη προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι οικογενειακές επιχειρήσεις κατά
τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της διαδικασίας μεταβίβασης.
Τα ευρήματα της αρχικής έρευνας που διεξήγαγαν τα οι εταίροι του έργου κατέδειξαν ότι
υπάρχουν διάφοροι τομείς που χρήζουν προσοχής στο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιχειρήσεων, οι οποία επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της διαδικασίας διαδοχής
στις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς που χρειάζονται βελτίωση καταγράφηκαν
στο έργο ως ακολούθως:
• Απουσία επίγνωσης, εκ μέρους της οικογένειας, της σπουδαιότητας του
σχεδιασμού της διαδοχής και των πιθανών κινδύνων που αυτή εμπεριέχει.
• Έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των μελών της οικογενειακής επιχείρησης
προς άτομα εκτός της επιχείρησης.
• Άγνοια εκ μέρους των επιχειρηματικών συμβούλων γύρω από συγκεκριμένα
υποστηρικτικά εργαλεία, εκπαιδευτικά σεμινάρια ή πρωτοβουλίες σχετικά με
τον σχεδιασμό της διαδικασίας διαδοχής στις επιχειρήσεις.
• Έλλειψη διαθέσιμης εξειδικευμένης κατάρτισης προς τους συμβούλους
οικογενειακών επιχειρήσεων.
Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν χρησίμευσαν ως βάση για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο στηρίχθηκε περαιτέρω:
• Στην ειδίκευση των εταίρων της κοινοπραξίας στη συμβουλευτική, το coaching και το mentoring στο πεδίο της επιχειρηματικότητας εν γένει και της
οικογενειακής επιχειρηματικότητας ειδικότερα.
• Στις ανάγκες των επιχειρηματικών συμβούλων αναφορικά με τα ζητήματα
μεταβίβασης οικογενειακών επιχειρήσεων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν από την
αρχική μελέτη που διεξήγαγαν τα μέλη της κοινοπραξίας.
• Στη σύνδεση των αναγκών αφενός των επιχειρηματικών συμβούλων και
αφετέρου των μελών/ιδιοκτητών οικογενειακών επιχειρήσεων, όπως αυτές
καταγράφηκαν κατά το ερευνητικό στάδιο του έργου.
• Στη δυναμική που εμφανίζεται ανάμεσα στις επιχειρηματικές ή τεχνικές
πτυχές της διαδικασίας μεταβίβασης επιχειρήσεων και στις οικογενειακές
πτυχές, υιοθετώντας μια προσέγγιση που δεν τις αντιμετωπίζει ξεχωριστά
και αυτόνομα αλλά εστιάζει περισσότερο στη συμπληρωματικότητα και τον
συσχετισμό μεταξύ τους.
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Μερικά από τα θέματα που αναπτύσσονται σε αυτόν τον οδηγό αφορούν ενδεικτικά στα
παρακάτω:
• Εντοπισμός των αναγκών και των στόχων που έχουν οι ιδιοκτήτες
οικογενειακών επιχειρήσεων.
• Επιλογή μεταξύ διαδόχων εντός και εκτός της οικογένειας.
• Εντοπισμός και διαχείριση δυνατών και αδύνατων σημείων, ευκαιριών και
κινδύνων που ενέχει ο σχεδιασμός της διαδικασίας διαδοχής.
• Πώς να αναθέτει κανείς αρμοδιότητες και εξουσίες.
• Πώς να καταλαβαίνει κανείς το πότε επιτυγχάνεται η «καλύτερη λύση».
• Προσωπικές δεξιότητες (soft skills) που χρειάζεται να διαθέτει ένας
επιτυχημένος επιχειρηματικός σύμβουλος.
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Συνοπτικά:
Κεφάλαιο 1: Τι εννοούμε όταν κάνουμε λόγο για οικογενειακή επιχείρηση;
Σκοπός αυτού του εισαγωγικού κεφαλαίου είναι να παροτρύνει τους επιχειρηματικούς
συμβούλους να έρθουν σε επαφή με τη νοοτροπία της οικογενειακής επιχείρησης, ώστε
να αντιληφθούν τις προκλήσεις, τη σπουδαιότητα και τις ιδιαιτερότητες που εμπεριέχει η
συμβουλευτική οικογενειακών επιχειρήσεων, εμβαθύνοντας στους λόγους που καθιστούν
την διαδοχή ως μια από τις δυσκολότερες και πιο σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις.

Κεφάλαιο 2: Προετοιμάζοντας τον δρόμο για τη μετάβαση
Το κεφάλαιο αυτό έχει στόχο να διευκολύνει τους τελικούς χρήστες (επιχειρηματικούς συμβούλους) στην επιτυχή διεξαγωγή μιας αρχικής συζήτησης με τους ιδιοκτήτες 1ης γενιάς
και τα υπόλοιπα οικογενειακά μέλη, πριν προχωρήσουν στον σχεδιασμό της μετάβασης, με
στόχο να προετοιμάσουν το έδαφος για τους συγκεκριμένους στόχους, το όραμα και την
αποστολή της οικογενειακής επιχείρησης καθώς και να εξοικειωθούν με τον χαρακτήρα
των εμπλεκόμενων οικογενειακών μελών.

Κεφάλαιο 3: Καταρτίζοντας σχέδια για την ενδοοικογενειακή διαδοχή
Πρόκειται για το βασικό κεφάλαιο που επιτρέπει στους επιχειρηματικούς συμβούλους να
υποστηρίζουν τη διαδικασία διαδοχής τόσο από επιχειρηματική όσο και από οικογενειακή
άποψη, αναλύοντας πιο τεχνικά ζητήματα, μαζί με τις ενδεχόμενες ψυχολογικές επιπτώσεις
και τις ενδοοικογενειακές δυναμικές που αναδύονται στο πλαίσιο αυτό.

Κεφάλαιο 4: Παρέχοντας υποστήριξη στη νέα επιχειρηματική εποχή
Το κεφάλαιο αυτό έχει στόχο να εκπαιδεύσει τους επιχειρηματικούς συμβούλους σε θέματα υποστήριξης νέων ηγετών και διευθυντών (η νέα γενιά) κατά την ανάληψη ηγετικών καθηκόντων και την προώθηση αλλαγών με αποτελεσματικό τρόπο, διασφαλίζοντας έτσι την
επιτυχή έκβαση της μεταβίβασης της επιχείρησης. Το περιεχόμενο της εν λόγω κατάρτισης
περιλαμβάνει συμβουλές σχετικά με το πώς να διαχειρίζονται καλύτερα οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι το ζήτημα της μεταβίβασης, ακολουθώντας μια ομαλή, σταδιακή και καλά
ελεγχόμενη διαδικασία, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο διαδοχής, και αντιμετωπίζοντας
ταυτόχρονα τις προκλήσεις που εμφανίζονται στην πορεία της διαδικασίας αυτής.
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Κεφάλαιο 1:
Τι εννοούμε όταν κάνουμε λόγο
για οικογενειακή επιχείρηση;
Σκοπός αυτού του εισαγωγικού κεφαλαίου είναι να παροτρύνει τους επιχειρηματικούς συμβούλους να έρθουν σε επαφή με τη νοοτροπία της
οικογενειακής επιχείρησης, ώστε να αντιληφθούν τις προκλήσεις, τη
σπουδαιότητα και τις ιδιαιτερότητες που εμπεριέχει η συμβουλευτική οικογενειακών επιχειρήσεων, εμβαθύνοντας στους λόγους που καθιστούν
την διαδοχή ως μια από τις δυσκολότερες και πιο κρίσιμες προκλήσεις
με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι οικογενειακές επιχειρήσεις.
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Η οικογένεια στο τιμόνι
της επιχείρησης:
δυναμική και κανόνες
Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, θα είσαι σε θέση να:
- Αντιλαμβάνεσαι τι υπονοεί και τι εμπερικλείει ο όρος «οικογενειακή επιχείρηση»
- Διακρίνεις τι εμπίπτει σε αυτόν τον όρο και τι όχι
- Προσδιορίζεις τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τη δυναμική και τους κανόνες που διέπουν την οικογενειακή επιχείρηση

Ενότητα 1:
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Τρία μοντέλα κατανόησης
των οικογενειακών επιχειρήσεων:
Αυτά τα τρία μοντέλα μπορούν να υποστηρίξουν τους επιχειρηματικούς συμβούλους στην
προσπάθεια κατανόησης των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, της δυναμικής και των
κανόνων που διέπουν την οικογενειακή επιχείρηση σχετικά με θέματα, όπως οι στόχοι, η
διοίκηση, η επίδοση ή οι κανόνες για την είσοδο/έξοδο μελών.
1. Το πλαίσιο των 4-Μ που αφορά στην ηγεσία της οικογενειακής επιχείρησης.
Το πλαίσιο των 4-Μ αποτελείται από τα εξής: Μαθαίνοντας το επιχειρείν, Μαθαίνοντας
την οικογενειακή επιχείρηση, Μαθαίνοντας να ηγούμαι της επιχείρησης, Μαθαίνοντας να
αποσύρομαι από την επιχείρηση.
Σύντομη περιγραφή:
Το πλαίσιο των 4-Μ αποτελεί ένα πρακτικό μοντέλο απόκτησης γνώσεων γύρω από τον
ηγετικό ρόλο στην οικογενειακή επιχείρηση που βασίστηκε σε εμπειρικές έρευνες γύρω
από τα βιώματα ιδιοκτητών οικογενειακών επιχειρήσεων δεύτερης και τρίτης γενιάς, οι
οποίοι απέκτησαν διευθυντικό ρόλο στους κόλπους της οικογενειακής εταιρείας. Το δυνατό σημείο αυτού του πλαισίου είναι ότι λαμβάνει υπόψη:
• Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εταιρειών, η λειτουργία των οποίων
εναπόκειται σε συγγενείς εξ αίματος που είναι μέλη αποκλειστικά μιας
οικογένειας.
• Τα παράδοξα στοιχεία που πρέπει να διαχειριστούν οι ηγέτες οικογενειακών
εταιρειών όταν καλούνται να συνταιριάξουν δυο συστήματα – επιχείρηση και
οικογένεια – που παραδοσιακά θεωρούνται ότι δεν σχετίζονται μεταξύ τους.
Το πλαίσιο αποτελείται από τέσσερα διακριτά, διαδοχικά στάδια μάθησης που προέρχονται από επιτυχημένα μοντέλα οικογενειακών εταιρειών, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει
τις προτεραιότητες και τα συγκεκριμένα παράδοξα στοιχεία που εμφανίζονται σε κάθε
επιμέρους στάδιο μάθησης καθώς επίσης και τους τρόπους διαχείρισης των εν λόγω παράδοξων στοιχείων, όπως προέκυψε μέσα από τη μελέτη επιτυχημένων περιπτώσεων. Δύο
από τα στάδια αυτά σχετίζονται με την περίοδο μαθητείας ή εκμάθησης για την ανάληψη
της ηγεσίας σε μια οικογενειακή εταιρεία. Τα άλλα δυο αφορούν στον διοικητικό ρόλο ή
στο πώς οι ηγέτες συνεχίζουν να μαθαίνουν «πάνω στη δουλειά» (on the job) ενώ προετοιμάζονται για τη διαδοχή.
Οπτική αναπαράσταση του μοντέλου:
Τα δυο πρώτα στάδια, γνωστά ως περίοδος μαθητείας, αφορούν στα άτομα που δουλεύουν
«στην επιχείρηση» (in the business). Κατά τα επόμενα δύο τελικά στάδια ή αλλιώς κατά την
περίοδο ανάληψης διοικητικού ρόλου, τα άτομα εργάζονται «πάνω στην επιχείρηση» (on
the business). Κάθε στάδιο περιλαμβάνει ένα σύνολο προτεραιοτήτων, παράδοξων στοιχείων και τρόπων διαχείρισής τους.
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Μαθαίνοντας το επιχειρείν (Μ1):
Στο στάδιο (Μ1)-Μαθαίνοντας το επιχειρείν, το άτομο που φιλοδοξεί να αναλάβει την ηγεσία της επιχείρησης ανακαλύπτει τις θεωρητικές και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν τέτοιο ρόλο. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει διχογνωμία για το ποιο
περιβάλλον ενδείκνυται περισσότερο για κάτι τέτοιο. Στην πρώτη φάση του κύκλου, η
εκπαίδευση που αποκτάται εκτός της οικογενειακής επιχείρησης μπορεί να προσφέρει
οφέλη, δεδομένου ότι οι αποκτώμενες δεξιότητες και γνώσεις θα μπορούσαν στη συνέχεια
να τεθούν σε εφαρμογή στην οικογενειακή επιχείρηση. Βέβαια, το μειονέκτημα αυτής της
εκδοχής είναι ότι ενδέχεται το άτομο που εργάζεται εκτός της οικογενειακής επιχείρησης
να μην επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτή. Σε αυτή τη φάση, είναι χρήσιμο να ανατρέχει κανείς
στο καταστατικό της οικογενειακής επιχείρησης διότι μπορεί να προβλέπονται ορισμένα
κριτήρια σχετικά με την πολιτική απασχόλησης, ιδίως αναφορικά με τις προϋποθέσεις εισόδου στην επιχείρηση για τα οικογενειακά μέλη που το επιθυμούν, π.χ. ελάχιστο όριο
ηλικίας ή σχετική με το συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο εκπαίδευση και εμπειρία.
Μαθαίνοντας τη δική μου επιχείρηση (Μ2):
Αν και η προσοχή επικεντρώνεται συνήθως στην προετοιμασία του διαδόχου για τη μετέπειτα ανάληψη της ηγεσίας, εντούτοις θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν μπορεί οποιοσδήποτε να γίνει «ο ηγέτης». Στη διάρκεια του σταδίου (Μ2)-Μαθαίνοντας την επιχείρησή μου,
η προετοιμασία του διαδόχου μπορεί να λαμβάνει χώρα παράλληλα με τον σχεδιασμό για
την ένταξη και άλλων οικογενειακών μελών στην επιχείρηση, πιθανόν με την ανάθεση ηγετικών καθηκόντων χωρίς επιχειρησιακό χαρακτήρα. Τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και οι
υποχρεώσεις των μελών της οικογενειακής επιχείρησης, των οικογενειακών μετόχων, των
ιδιοκτητών, του διοικητικού συμβουλίου ή/και του οικογενειακού συμβουλίου θα πρέπει να
καθορίζονται και να αποτυπώνονται στο καταστατικό της. Σε διαφορετική περίπτωση είναι
πιθανόν να προκληθούν εντάσεις εάν δοθεί προτίμηση σε ένα συγκεκριμένο άτομο για τη
διαδοχή χωρίς να έχει τηρηθεί κάποιο πλαίσιο.
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Μαθαίνοντας να ηγούμαι της δικής μου επιχείρησης (Μ3):
Η απόκτηση επιχειρηματικών γνώσεων και ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής τους είναι δυο
διαφορετικά πράγματα. Ωστόσο, αυτό το χάσμα μεταξύ τους μπορεί να γεφυρωθεί εφόσον
ο εκάστοτε υποψήφιος ηγέτης διαθέτει αυτήν «την ιδιαίτερη οξυδέρκεια», το στοιχείο δηλαδή της διορατικότητας πάνω στην οποία στηρίζεται και το τρίτο στάδιο με την ονομασία
«Μαθαίνοντας να ηγούμαι της δικής μου επιχείρησης» (Μ3). Ο υποψήφιος για τον ρόλο
του ηγέτη θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει τα αίτια που πυροδοτούν τις οικογενειακές συγκρούσεις εντός της επιχείρησης. Επίσης, ο οξυδερκής ηγέτης μιας οικογένειας
μπορεί να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα της εκπόνησης πολιτικών που γίνονται σεβαστές
από όλους, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων που διέπουν την συμμετοχή μη
συγγενικών προσώπων, εξωτερικών συνεργατών και οικογενειακών μελών στη λειτουργία/
ιδιοκτησία της επιχείρησης καθώς και την πώληση μετοχών που ανήκουν στην οικογένεια.
Μαθαίνοντας να αποσύρομαι από την επιχείρησή μου (Μ4):
Η μετάβαση στο τελικό στάδιο με την ονομασία « Μαθαίνοντας να αποσύρομαι από την
επιχείρησή μου (Μ4)» απαιτεί ένα βαθμό προνοητικότητας και προετοιμασίας. Απαραίτητη
προϋπόθεση για μια ομαλή μετάβαση είναι ο κατάλληλος σχεδιασμός όπως επίσης και η
βούληση του εκάστοτε προσώπου να μεριμνήσει το ίδιο για την αποχώρησή του παρά να
συναινέσει απλά σε αυτήν. Στο πλαίσιο των 4-Μ υπάρχουν τρεις βασικές αρχές που θα
πρέπει να ακολουθήσει κανείς προκειμένου να αποσυρθεί από έναν ηγετικό ρόλο: 1) Καθορισμός ενός χρονοδιαγράμματος για την αποχώρηση, 2) Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, και το σπουδαιότερο, 3) Τήρηση κατά γράμμα του σχεδίου.

Πηγές

1. Barrett, M. (2014). The 4-L framework of family business leadership. In H. Hasan (Eds.), Being Practical with Theory: A Window into Business Research (pp. 72-79). Australia: Wollongong.
2. Clinton, E. (2014). Succession planning: Family planning. Business and Finance. Ανακτήθηκε από
το διαδίκτυο: goo.gl/bcGBf1
3. Barrett, M. (2014). Theories to define and understand family firms. In H. Hasan (Eds.), Being Practical with Theory: A Window into Business Research (pp. 168-170). Australia: Wollongong.
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Το Μοντέλο Τριών Κύκλων
του Συστήματος Οικογενειακής Επιχείρησης
Το εν λόγω μοντέλο αναπτύχθηκε στο Harvard Business School από
τους Renato Tagiuri και John Davis
Σύντομη περιγραφή:
Το συγκεκριμένο πλαίσιο εξηγεί με απλό γραφιστικό τρόπο τις τρεις αλληλοεξαρτώμενες και επικαλυπτόμενες ομάδες από τις οποίες απαρτίζεται ένα σύστημα οικογενειακής
επιχείρησης, δηλαδή την οικογένεια, την επιχείρηση και την ιδιοκτησία. Λόγω αυτής της
αλληλοεπικάλυψης εμφανίζονται επτά σύνολα συμφερόντων, καθένα εκ των οποίων με
διαφορετικές πεποιθήσεις και στόχους. Η μακροχρόνια επιτυχία ενός συστήματος οικογενειακής επιχείρησης εξαρτάται από τη λειτουργία και την αμοιβαία υποστήριξη αυτών
των συνόλων. Η αλληλεξάρτηση αυτών των τριών οντοτήτων φανερώνεται καλύτερα όταν
εξακριβώνουμε ποια πρόσωπα βρίσκονται εντός κάθε κύκλου. Για παράδειγμα, στο εφαπτόμενο σημείο των κύκλων συναντά κανείς άτομα που συνδυάζουν την ιδιότητα του οικογενειακού μέλους, του υπαλλήλου της εταιρείας αλλά και του μετόχου της εταιρίας. Αν
πάλι εξετάσει κανείς το εφαπτόμενο σημείο οικογένειας-επιχείρησης θα βρει άτομα που
είναι ταυτόχρονα μέλη της οικογένειας και υπάλληλοι της εταιρίας, χωρίς όμως να έχουν
μετοχές σε αυτή.
Το πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι ότι μέσα από την πλαισίωση των ατόμων εντός
των κύκλων μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά τους, η οποία συνδέεται συχνά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εκάστοτε θέσης που καταλαμβάνουν μέσα στους κύκλους.
Οπτική αναπαράσταση του μοντέλου:

Πρακτικό παράδειγμα:
Με τη βοήθεια αυτού το μοντέλου
μπορούμε να αναλύουμε τις περίπλοκες αλληλεπιδράσεις που ασκούνται
εντός της οικογενειακής επιχείρησης
για να αντιλαμβανόμαστε πιο εύκολα
τι συμβαίνει πραγματικά και γιατί συμβαίνει. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο που συμβάλλει στην κατανόηση γύρω από τα γενεσιουργά αίτια των
διαπροσωπικών συγκρούσεων, τα διλήμματα σε θέματα ρόλων, τις προτεραιότητες αλλά και τα όρια που θέτει
η εκάστοτε οικογενειακή επιχείρηση.
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Η Περιοχή 1 απεικονίζει τα οικογενειακά μέλη που δεν συμμετέχουν στην οικογενειακή
επιχείρηση
Η Περιοχή 2 απεικονίζει τους ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων που είναι μη συγγενικά πρόσωπα
Η Περιοχή 3 απεικονίζει τους εργαζομένους
που είναι μη συγγενικά πρόσωπα
Η Περιοχή 4 απεικονίζει τους ιδιοκτήτες
που είναι συγγενικά πρόσωπα αλλά δεν εργάζονται στην επιχείρηση
Η Περιοχή 5 απεικονίζει τους ιδιοκτήτες
που είναι μη συγγενικά πρόσωπα και εργάζονται στην επιχείρηση
Η Περιοχή 6 απεικονίζει τα οικογενειακή
μέλη που εργάζονται στην επιχείρηση χωρίς
όμως αυτή να τους ανήκει
Η Περιοχή 7 απεικονίζει τα οικογενειακά
μέλη που τους ανήκει η επιχείρηση και εργάζονται σε αυτή

Πηγές:

1. Tagiuri, R., & Davis, J. (1996). Bivalent attributes of the family firm. Family Business Review, 9(2).
Retrieved from goo.gl/p0j7qu
2. Kras, H. (August 14th, 2014). Family Business 3 Circle Model [video file]. Retrieved from https://
vimeo.com/103408525
3. Laurel Hubber Consulting. (n.d.). The 3 Circle Model in Family Business: Part 1 – Introduction to a
Governance Framework. Family Enterprise XChange. Retrieved from goo.gl/w7weZQ
4. Jurinski, J. J., & Zwick, G. A. (2002). Transferring Interests in the Closely Held Family Business. USA:
Amer Law Inst.
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Γενεόγραμμα Οικογενειακής Επιχείρησης
Συνοπτικά:
Για να σχηματίσουμε μια καλύτερη άποψη για τις ποικίλες επιρροές που διαμορφώνουν
την κουλτούρα των οικογενειακών επιχειρήσεων αλλά και την αλληλεπίδραση αυτών μεταξύ τους, θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουμε την οικογένεια από την οπτική της ιστορικής
και γενεαλογικής της εξέλιξης. Κάτι τέτοιο προσφέρει το γενεόγραμμα, δηλαδή ένα γράφημα που απεικονίζει τις βασικές αλλά και τις πιο σύνθετες πτυχές των σχέσεων μεταξύ των
οικογενειακών μελών, τόσο στους κόλπους της οικογένειας όσο και εντός της οργανωτικής
δομής της επιχείρησης. Πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο που επιτρέπει στους συμβούλους οικογενειακών επιχειρήσεων να μαθαίνουν περισσότερα για τη σχέση της οικογένειας με την επιχείρηση αλλά και για τις διαταραγμένες σχέσεις μεταξύ των μελών μιας
οικογένειας. Ένα προσεγμένο γενεόγραμμα μπορεί να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για την
επίτευξη θετικών αλλαγών, βελτιώνοντας έτσι το επίπεδο επικοινωνίας, οργάνωσης και
διακυβέρνησης. Μολονότι τα γενεογράμματα χρησιμοποιούνται συνήθως από κοινωνικούς
λειτουργούς και οικογενειακούς θεραπευτές, η χρήση τους έχει επεκταθεί πλέον και σε
άλλα πεδία, όπως τη γενεαλογία, την ιατρική αλλά και την έρευνα και συμβουλευτική για
οικογενειακές επιχειρήσεις.
Οπτική αναπαράσταση του μοντέλου:
Δημιουργία γενεογράμματος οικογενειακής επιχείρησης
1. Συγκέντρωσε στοιχεία για την οικογενειακή σύνθεση.
Α. Κάνε ένα διάγραμμα με τρεις γενιές οικογενειακών μελών (περιλαμβάνοντας ονόματα, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, σειρά γέννησης και θέση που κατέχουν).
Β. Πρόσθεσε σύμβολα με τα σημαντικά γεγονότα (υιοθεσία, θάνατος, διαζύγιο και
ασθένειες).
2. Συμπλήρωσε το χρονολόγιο της οικογενειακής επιχείρησης με τα σημαντικότερα επιχειρηματικά συμβάντα.
3. Σχολίασε και περίγραψε τις οικογενειακές σχέσεις χρησιμοποιώντας σύμβολα.
Α. Πώς σχετίζονται τα οικογενειακά μέλη με την πυρηνική τους οικογένεια (γονείς
και παιδιά);
Β. Πόσο στενές είναι οι διαγενεακές σχέσεις (αδέρφια);
Γ. Πώς σχετίζονται τα μέλη της οικογένειας στο πέρας των γενεών;
Πρακτικό παράδειγμα:
Το γενεόγραμμα είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει σε μια οικογένεια και τους συμβούλους της
να πραγματευθούν ευκολότερα όσα ζητήματα συνδέονται με το βιολογικό και το συναισθηματικό παρελθόν της οικογένειας. Η συμπλήρωση και ο σχολιασμός ενός γενεογράμματος
μπορεί να βοηθήσει μια οικογένεια να αποσαφηνίσει, να ερμηνεύσει και να νοηματοδοτήσει
διάφορες συμπεριφορές και στάσεις που εμφανίζονται σε όλες τις γενιές. Ένα προσεγμένο
γενεόγραμμα μπορεί να ωφελήσει μια οικογένεια στην προσέγγιση τριών ερωτημάτων: 1.
Πώς επηρεάζει η προηγούμενη εμπειρία μας τη συλλογική συμπεριφορά και τις σχέσεις μας;
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2. Πώς μπορούμε να κάνουμε πιο ουσιαστικές τις τωρινές μας σχέσεις (τόσο τις θετικές όσο
και αυτές που έχουν διαταραχθεί); 3. Ποιες αξίες και συμπεριφορές μπορούν να βοηθήσουν
την επόμενη γενιά να οικοδομήσει πιο θετικές διαπροσωπικές σχέσεις στο μέλλον;
Για παράδειγμα, κάποιες οικογένειες προτιμούν να μην έρχονται σε αντιπαραθέσεις, αποφεύγοντας να συζητούν ορισμένα θέματα που άπτονται της επιχείρησης, όπως τον μισθό, θεωρώντας ότι η αποσιώπηση ενός τέτοιου ζητήματος θα αποτρέψει τυχόν δυσάρεστα συναισθήματα
και θα διευκολύνει τις οικογενειακές σχέσεις. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα αυστηρά μοτίβα που
μπορεί να αναπτυχθούν στους κόλπους μιας οικογενειακής επιχείρησης, όπως:
• Αντιπαλότητα μεταξύ αδερφών ή μεταξύ παραρτημάτων της επιχείρησης
• Στερεότυπα φύλου (π.χ. το να προτιμώνται άνδρες για την ανάληψη τόσο της
ιδιοκτησίας όσο και της ηγεσίας)
• Υψηλές προσδοκίες εκ μέρους των γονέων (π.χ. η αντίληψη που θέλει τον
μεγαλύτερο γιο να είναι ο επόμενος ηγέτης)
• Σχέσεις που έχουν διαρραγεί, όπου η οικογένεια δεν μπορεί πλέον να υπομένει
συνεχείς συγκρούσεις, και
• Μπερδεμένες σχέσεις, όπου τα οικογενειακά μέλη αδυνατούν να αναπτύξουν
μια αίσθηση αυτονομίας.
Η χρήση του γενεογράμματος μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων
αυτών, βοηθώντας την οικογένεια να εστιάσει στην επίλυση των εκάστοτε προβλημάτων
με εποικοδομητικό τρόπο και να συζητήσει εν τέλει τα θέματα για τα οποία μέχρι τότε «δεν
έκανε λόγο». Ομοίως, οι σύμβουλοι μπορούν να μετατρέψουν μια γενική συζήτηση περί
έλλειψης επικοινωνίας σε μια πιο εστιασμένη αναζήτηση που θα διερευνά τις απαρχές
Sara
Mary
James
Delano
Roosevelt Rebecca
1828 -1900 1838 - 1876 1884

m - 1853

Elliot
Roosevelt
1860 - 1894

m 1880

Anna Hall
1863 - 1892
m 1883

In-law
Triangle
James “Rosie”
Roosevelt
1854
Franklin 1882

Eleanor 1884

Elliot Jr
1889 - 1893
Hall 1891

m - 1905

αυτών των πτυχών των οικογενειακών ιστοριών ή θρύλων. Με αυτό τον τρόπο, τα μέλη της
οικογένειας θα μπορέσουν να αντιληφθούν εκείνες τις πτυχές των τωρινών εμπειριών και
πεποιθήσεών τους που συντηρούν ακόμα παλιές συμπεριφορές.
Πηγές:

1. McGoldrick, M., Gerson, R., & Shellenberger, S. (1999). Genograms: Asessment and Intervention (2nd
edition). New York: W.W. Norton
2. Kets de Vries, M. F. R., Carlock, R. S., & Florent-Treacy, E. (2007). Family Business on the Couch: A
Psychological Perspective. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
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Εξάσκησε
το μυαλό σου:
1. Στόχοι και Επιδόσεις που σχετίζονται με την Οικογένεια και την Επιχείρηση
Περίγραψε τους διαφορετικούς τύπους στόχων και την επίδοση μιας οικογενειακής επιχείρησης με χαμηλό οικονομικό όφελος αλλά με υψηλό συναισθηματικό κεφάλαιο που
προέρχεται από τα μέλη της.
2. Ανάγκες της Οικογενειακής Επιχείρησης σήμερα και στο μέλλον
Τι είδους πληροφόρηση και συμβουλές θα χρειαζόταν μια οικογενειακή επιχείρηση κατά
τα διαφορετικά στάδια του βίου της;
3. Η θέση των συμβούλων οικογενειακών επιχειρήσεων
Κάνοντας χρήση του «Μοντέλου Τριών Κύκλων του Συστήματος Οικογενειακής Επιχείρησης», θα μπορούσες να περιγράψεις σε ποια θέση των κύκλων βρίσκονται οι σύμβουλοι
οικογενειακών επιχειρήσεων;
Ο ορισμός που δίνουν οι Davidow και Narva (1990) για τον σύμβουλο οικογενειακών επιχειρήσεων είναι ότι πρόκειται για κάποιον που «αποσυνδέεται από την αρχική επαγγελματική ιδιότητα του κλινικού επιστήμονα ή του παραδοσιακού επιχειρηματικού συμβούλου
και εφαρμόζει την εξειδικευμένη γνώση από το σχετικό επαγγελματικό πεδίο στην οικογένεια. Ο ορισμός που υποστηρίζεται τόσο από τη Hilburt, σύμβουλο οικογενειακών επιχειρήσεων, όσο και άλλους συμβούλους είναι ότι «οι σύμβουλοι οικογενειακών επιχειρήσεων
εργάζονται στην οριακή περιοχή όπου εκδηλώνονται οι επικαλύψεις μεταξύ αυτών των
συστημάτων»
Σύστημα ιδιοκτησίασ/
διοίκησησ
Νομικοί
Λογιστέσ
Σύμβουλοι διαχείρισησ περιουσίασ

Σύμβουλοι οικογενειακών
επιχειρήσεων

Σύστημα επιχείρησησ
Σύμβουλοι
επιχειρήσεων

Σύστημα οικογένειασ
Οικογενειακοί
σύμβουλοι
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4. Άσκηση πάνω στα Προσωπικά Χαρακτηριστικά των Συμβούλων Οικογενειακών Επιχειρήσεων
Από την παρακάτω λίστα διάλεξε πέντε χαρακτηριστικά που θεωρείς ότι είναι τα πιο σημαντικά για έναν αποτελεσματικό σύμβουλο οικογενειακών επιχειρήσεων:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συστημική σκέψη
Ικανότητα εργασίας με συστήματα καθώς και με άτομα σε συστήματα
Ικανότητα διατήρησης επαφής με όλα τα μέρη του συστήματος
Εφαρμογή σχεδιασμού που συνδυάζει τη συναισθηματική/ψυχολογική
διάσταση με την επιχειρηματική διάσταση
Αντοχή σε καταστάσεις σύγκρουσης και χάους
Στρατηγική σκέψη
Αντίληψη περί ορθού τρόπου δράσης (fair play)
Αφοσίωση στην προσωπική ανάπτυξη
Αυτογνωσία και αυτοδιαχείριση
Ικανότητα να ακούει τους άλλους
Ενσυναίσθηση
Ενσυναίσθηση για την επιχείρηση
Ενσυναίσθηση και αντικειμενικότητα
Ελπίδα και αισιοδοξία
Πεποίθηση ότι οι άνθρωποι επιλέγουν την υγιή αντί τη νοσηρή κατάσταση
Αναγνώριση του θάρρους που επιδεικνύει ο πελάτης όταν απευθύνεται σε έναν
σύμβουλο
Συμπόνια και ταπεινοφροσύνη
Αξίες/ ηθικές αρχές
Οικογενειακές αξίες
Ικανότητα προσαρμογής
Φαντασία
Σφαιρικό όραμα
Ικανότητα σύνδεσης με τον πελάτη
Νοημοσύνη
Ικανότητα αμφισβήτησης των ισχυρισμών του πελάτη
Διαφάνεια, ειλικρίνεια και ευθύτητα
Αυστηρότητα και συμπόνια
Ικανότητα να διαισθάνεται τι συμβαίνει σε ένα σύστημα
Εμπειρία
Ικανότητας υποστήριξης σε αγχωτικό πλαίσιο
Εξεύρεση λύσεων
Ικανότητα συλλογής δεδομένων και διατύπωσης σκέψεων με σαφήνεια
Αξιοπιστία
Να δίνει την εντύπωση (ο σύμβουλος) ότι είναι «ένας από μας»
Ικανότητα προσέγγισης της επιχείρησης από την οπτική του ηγέτη και
ικανότητα μετάδοσης αυτής της προσέγγισης σε/για άλλους
Να αναλαμβάνει ρίσκα
Να απολαμβάνει την ενασχόληση με άτομα και επιχειρήσεις
Να είναι σε θέση να προσφέρει καίριες και εφαρμόσιμες λύσεις

21

ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: EΝΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Συμβουλεύοντας
οικογενειακές επιχειρήσεις:
διαφοροποίηση
Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, θα είσαι σε θέση να:
– Αντιλαμβάνεσαι τις διαφορές που υπάρχουν στην επιχειρηματική συμβουλευτική οικογενειακών και μη οικογενειακών επιχειρήσεων.
– Έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς οι προκλήσεις (π.χ. σχετικά με τις ενδοοικογενειακές δυναμικές) που συναντούν οι σύμβουλοι οικογενειακών επιχειρήσεων
διαφοροποιούνται από αυτές που αντιμετωπίζουν άλλες ειδικότητες συμβούλων.
– Κατανοείς το πώς θα πρέπει να προσαρμόζονται οι συμβουλευτικές πρακτικές σε αυτά
τα δεδομένα.

Ενότητα 2:
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Παράγοντες επιτυχίας για τη συμβουλευτική οικογενειακών επιχειρήσεων:
Από την έρευνα σε βιβλιογραφικές πηγές προέκυψαν οι ακόλουθοι δέκα κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας που στοχεύουν στην υποστήριξη όσων ασχολούνται με τη συμβουλευτική
οικογενειακών επιχειρήσεων. Η σπουδαιότητά τους αναδεικνύεται περαιτέρω μέσα από
συγκεκριμένα παραδείγματα που παρατίθενται παρακάτω.

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας:
Οι σύμβουλοι θα πρέπει να επικεντρώνουν ιδιαίτερα την προσοχή τους στη διερεύνηση
των οραμάτων των μελλοντικών επιχειρήσεων, ώστε να είναι σε θέση να βοηθούν ιδιοκτήτες και οικογενειακά μέλη να αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες, κτλ.
1. Οι σύμβουλοι θα πρέπει να εστιάζουν ειδικά στην εξέταση της κατάστασης και της διαδικασίας διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση, ώστε να συμβουλεύουν ανάλογα τους
ιδιόκτητες αυτών των επιχειρήσεων γύρω από την έναρξη ή την εξακολούθηση ενεργειών που οι τελευταίοι θα πρέπει να αναλάβουν.
Πρακτικό παράδειγμα:
Σε περίπτωση που: 1) δεν υπάρχουν διάδοχοι, 2) ελλείπει το κίνητρο εκ μέρους των
οικογενειακών μελών για περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης, και 3) δεν υπάρχουν
άτομα με τις απαραίτητες δεξιότητες για τη συνέχιση της επιχείρησης, ο σύμβουλος θα
μπορούσε να προτείνει τα εξής: 1) Να πωληθεί η επιχείρηση ή 2) Να εφαρμοστεί η διαδικασία εκκαθάρισης, 3) Να παραχωρηθεί ο έλεγχος σε τρίτους εκτός της οικογένειας
(διαχειριστές εκτός της οικογένειας), 4) Να γίνει συγχώνευση με κάποια άλλη εταιρεία.
Όταν υπάρχουν περισσότεροι διάδοχοι με ηγετικά προσόντα, το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος θα τεθεί επικεφαλής της εταιρίας. Σε αυτή την περίπτωση, είναι
σκόπιμο να δηλωθεί ο διάδοχος που προορίζεται για ηγέτης, ανεξάρτητα από τον
προηγούμενο ιδιοκτήτη.
2. Ο σύμβουλος θα πρέπει να προσεγγίζει με πραγματικό ενδιαφέρον και κατανόηση τις
ανάγκες των πελατών του (μέλη της οικογενειακής επιχείρησης) προκειμένου οι τελευταίοι να του εναποθέσουν την εμπιστοσύνη και τις προσδοκίες τους για μια επιτυχημένη
διαδικασία διαδοχής.
Πρακτικό παράδειγμα:
Ο σύμβουλος θα πρέπει να καταστήσει τον πελάτη του ενεργό εταίρο σε όλο τον
σχεδιασμό της διαδοχής στην επιχείρηση, εδραιώνοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης
μεταξύ τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αναδυθεί και θα αποσαφηνιστεί ο ιδιαίτερος
χαρακτήρας της εν λόγω διαδικασίας.
Η έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οικογενειακές επιχειρήσεις σε συνδυασμό με τις τεχνικές/επαγγελματικές δεξιότητες
(hard skills) και τις προσωπικές δεξιότητες (soft skills) του συμβούλου μπορεί να
επηρεάσουν αρνητικά την εξεύρεση λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα.
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3. Ο σύμβουλος θα πρέπει να προσπαθεί για την καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας και
ευελιξίας στις σχέσεις μεταξύ των δυο μερών και να μαθαίνει περισσότερα στοιχεία για
τους ιδιοκτήτες και την επιχείρηση προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες των διαδόχων.
Πρακτικό παράδειγμα:
Ο σύμβουλος θα πρέπει να προτείνει μια ξεκάθαρη και ευέλικτη συμφωνία για τη
συνεργασία με τους πελάτες του, προσπαθώντας να αναπτύσσει μια καλή επαγγελματική σχέση μαζί τους. Σε αυτή την περίπτωση, θα ήταν σκόπιμο να υπογραφεί ένα
συμφωνητικό παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με ρητή αναφορά στα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
4. Ο σύμβουλος θα πρέπει να γνωρίζει καλά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τριών βασικών υποσυστημάτων που διέπουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις, δηλαδή το τρίπτυχο
επιχείρηση - ιδιοκτησία – οικογένεια, προκειμένου να είναι αποτελεσματικό το έργο του
με τους διαδόχους της οικογενειακής επιχείρησης.
Πρακτικό παράδειγμα:
Σε περίπτωση που ο σύμβουλος δεν γνωρίζει τα συγκεκριμένα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η οικογενειακή επιχείρηση, είναι πιθανόν να προβεί σε ενέργειες που
περισσότερο βλάπτουν παρά ωφελούν την εν λόγω επιχείρηση. Για τον λόγο αυτό,
θα πρέπει να συνομιλεί με άτομα που έχουν κεντρικό ρόλο τόσο στην οικογένεια όσο
και την επιχείρηση και να έχει πρόσβαση σε εκθέσεις, χρηματοοικονομικά στοιχεία
και άλλα αρχεία της εταιρείας. Επιπλέον, θα πρέπει να ενημερώνει τον πελάτη του
για τα συμπεράσματα και τις επιλογές/προτάσεις του για την επίλυση προβλημάτων.
5. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση,
ο σύμβουλος θα πρέπει να κατέχει γνώσεις και δεξιότητες σε διεπιστημονικά πεδία.
Πρακτικό παράδειγμα:
Εάν ο σύμβουλος δεν διαθέτει διεπιστημονικές δεξιότητες είναι πιθανόν να ακολουθήσει μια λανθασμένη προσέγγιση στη διαδικασία μεταβίβασης και διαδοχής στην
επιχείρηση, π.χ. μπορεί να πρόκειται για έναν καλό οικονομολόγο χωρίς ωστόσο νομική κατάρτιση και νομικές γνώσεις. Τούτο σημαίνει ότι μπορεί να διαχειρίζεται τις
οικονομικές διαστάσεις της διαδοχής, όπως τη λειτουργία της επιχείρησης και τις
συναλλαγές της με τρίτους, αλλά όσον αφορά σε νομικά ζητήματα που σχετίζονται
με τη διοίκηση και την ιδιοκτησία μπορεί να κάνει λανθασμένες ενέργειες.
Όταν μια επιχείρηση απευθύνεται σε κάποιον σύμβουλο που δεν γνωρίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των οικογενειακών επιχειρήσεων και δεν είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα διαδοχής, ενδέχεται η επιλογή αυτή να μην έχει επιτυχή έκβαση
για τη διαδικασία διαδοχής.
6. Ο σύμβουλος θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ των
εμπλεκομένων κατά τη διαδικασία μεταβίβασης και διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση.
Πρακτικό παράδειγμα:
Οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι προαπαιτούμενο για κάθε σύμβουλο και αυτό
γιατί η διαδικασία σχεδιασμού εμπεριέχει απαραίτητα τη διαρκή ανταλλαγή απόψε-
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ων και συζητήσεων με στόχο την επίλυση προβλημάτων. Ο ρόλος του συμβούλου
είναι να συντονίζει και να συμβουλεύει τα μέρη κατά τη διάρκεια των συζητήσεων
που διεξάγονται για τα συγκεκριμένα προβλήματα.
7. Ο σύμβουλος θα πρέπει να αναλαμβάνει ενέργειες σχετικά με τον σχεδιασμό της διαδοχής, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή εισδοχή των διαδόχων στην οικογενειακή επιχείρηση. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι έτοιμος να διεξάγει συζητήσεις με τον ιδιοκτήτη και τα
οικογενειακά μέλη για κάθε αρνητικό στοιχείο, πρόβλημα ή πιθανή απώλεια που μπορεί
να επιφέρει μελλοντικά η απόφαση περί μεταβίβασης και διαδοχής.
Πρακτικό παράδειγμα:
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κάποιο σχέδιο διαδοχής, ο σύμβουλος θα πρέπει να
θέτει τα ζητήματα που σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς:
–Δ
 ιανομή περιουσίας – συγχώνευση, συνένωση, απόσχιση, διάσπαση
– Αγορά μετοχών από τρίτους εκτός της οικογενειακής επιχείρησης / πώληση του
συνόλου ή μέρους των μετοχών. Εξωτερικός συνιδιοκτήτης / κύκλος προσώπων
που κατέχουν μετοχές της εταιρίας.
–Μ
 εταβίβαση ή πώληση μεταξύ των διαδόχων
–Έ
 ναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης της εταιρείας ως ενδεικνυόμενο μέτρο
Οι λόγοι που θα οδηγούσαν την εταιρεία σε εκκαθάριση είναι οι εξής:
–Π
 τώχευση της εταιρείας
–Α
 δυναμία σταθεροποίησης της εταιρείας
–Α
 νεπιτυχές σχέδιο διάσωσης
–Α
 ναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προϊόντος στην αγορά
–Α
 ντίκτυπος αρνητικών εξωγενών παραγόντων – οικονομική κρίση, κτλ.
–Μ
 εταφορά επιχείρησης σε χώρα του εξωτερικού
–Π
 εριουσιακά ζητήματα που παραμένουν ανεπίλυτα
–L
 iquidation out issues regarding creditors in respect of debtors staff
Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για την εκκαθάριση της εταιρείας
– Η στρατηγική της εταιρείας παραμένει η ίδια σε αυτό το ζήτημα – στρατηγική διατήρησης, μεταβολής ή αναπροσαρμογής
– Απόφαση για την εκκαθάριση της επιχείρησης εάν ενδείκνυται κάτι τέτοιο για το
προσωπικό που θα μείνει άνεργο / περικοπές – ηθική και υλική ευθύνη ως προς το
πλεονάζον προσωπικό
– Όταν επέρχονται μεταβολές στον έλεγχο της εταιρείας ενδέχεται να αλλάξουν οι
πολιτικές και οι στρατηγικές που αντανακλούν την κατάσταση της εταιρείας και
την κατεύθυνση της επιχείρησης, με συνέπειες για το ανθρώπινο δυναμικό / μπορεί να επιβληθούν περικοπές / μπορεί να χρειάζεται η αντικατάσταση υπαλλήλων
από άτομα που διαθέτουν κάποιες άλλες δεξιότητες
– Διανομή της ιδιοκτησίας της εταιρείας σε περισσότερους διαδόχους και πρόσφορος
τρόπος υλοποίησης αυτής της μεταβολής – εφόσον πρόκειται να συμβεί η μεταβολή
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8. Ο σύμβουλος θα πρέπει να εξακριβώνει τι είδους κατάρτιση χρειάζεται να λάβει ο ενδεδειγμένος, μεταξύ των πιθανών υποψηφίων, διάδοχος στην οικογενειακή επιχείρηση,
προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του για την επιτυχή μεταβίβαση του διαχειριστικού ελέγχου και της ιδιοκτησίας της επιχείρησης.
Πρακτικό παράδειγμα:
Ο σύμβουλος καθορίζει την ομάδα των πιθανών διαδόχων (οικογενειακά μέλη, άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα άτομα που προορίζονται για διευθυντική θέση), προσδιορίζοντας τις σχετικές ανάγκες κατάρτισης. Η προετοιμασία των πιθανών
διαδόχων μπορεί να συνοδεύεται από τα εξής: τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση, μαθητεία, επαγγελματική εξέλιξη με απόκτηση εμπειρίας εκτός της επιχείρησης, στενή
συνεργασία με τον διευθυντή.
9. Ο σύμβουλος θα πρέπει να μεριμνά για τον καθορισμό σαφών κανόνων και κριτήριων
αναφορικά με την επιλογή του πιθανού διαδόχου στην οικογενειακή επιχείρηση, προκειμένου να ολοκληρώνει με εγκυρότητα τη διαδικασία μεταβίβασης και διαδοχής στην
οικογενειακή επιχείρηση.
Πρακτικό παράδειγμα:
Η επιλογή του διαδόχου γίνεται επί τη βάση συγκεκριμένων κανόνων και κριτηρίων.
Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να ορίζεται μια επιτροπή για την επιλογή του
κατάλληλου διαδόχου. Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στον
διάδοχο και τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης.
10. Ο σύμβουλος θα πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία μεταβίβασης του διαχειριστικού ελέγχου και της ιδιοκτησίας, παρέχοντας συμβουλές στους ιδιοκτήτες των οικογενειακών επιχειρήσεων.
Πρακτικό παράδειγμα:
Η μεταβίβαση του διαχειριστικού ελέγχου και της ιδιοκτησίας αποτελεί ένα σημείο
εξαιρετικής σημασίας για τη διαδοχή στην οικογενειακή επιχείρηση. Πρόκειται για
μια μεταβατική φάση κατά την οποία αποχωρεί ο έως τότε επικεφαλής της επιχείρηση, παραχωρώντας τη θέση του στον διάδοχό του. Οι ενέργειες του συμβούλου θα
πρέπει να διασφαλίζουν τη συνέχεια στη στρατηγική κατεύθυνση της οικογενειακής
επιχείρησης και την ιδιοκτησιακή δομή μετά το πέρας της διαδικασίας διαδοχής και
μεταβίβασης.
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Εξάσκησε
το μυαλό σου:

Εξασκώντας τη Συλλογική Βέλτιστη Κρίση της Οικογένειας
Σύντομη περιγραφή:
Ο απώτερος στόχος της συμβουλευτικής οικογενειακών επιχειρήσεων είναι να αναπτύξει
μια διαδικασία μέσω της οποίας η οικογένεια θα είναι σε θέση να εξασκεί τη συλλογική
βέλτιστη κρίση της ως προς το μέλλον της επιχείρησης. Συνιστάται λοιπόν στους συμβούλους να σκέφτονται ποιες είναι οι βασικές ανάγκες που πρέπει να καλύπτουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις προτού καταφέρουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα τους, να θέτουν τα
σωστά ερωτήματα και να βελτιώνουν τη συλλογική βέλτιστη κρίση της οικογένειας.
1. Γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και των πρακτικών και συνηθειών που ακολουθούνται στη διαδικασία διαδοχής στις επιχειρήσεις. Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει
τα ζητήματα διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις
Σκοπός αυτής της άσκησης είναι να καθορίσει το κατά πόσο ένας σύμβουλος είναι
επαρκώς εξοικειωμένος με το νομικό πλαίσιο, τις πρακτικές και τις συνήθειες που
σχετίζονται με τη διαδοχή και τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας και του διαχειριστικού
ελέγχου των οικογενειακών επιχειρήσεων.
2. Πηγές πληροφόρησης / Πληροφορίες για την πρόσληψη προσωπικού που αποκαλύπτουν την κατάσταση της οικογενειακής επιχείρησης
Ο σύμβουλος χρειάζεται να γνωρίζει από πού θα πρέπει να αντλεί, να συγκρίνει
και να συσχετίζει πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση προσωπικού, τα περιουσιακά στοιχεία, την αγορά και τους ανταγωνιστές. Θα πρέπει να διενεργεί μια «Ανάλυση Δυνατών και Αδύνατων Σημείων, Ευκαιριών και Κινδύνων» (στο εξής «ανάλυση
SWOT») καθώς επίσης και στρατηγικές αναλύσεις.
3. Σχεδιασμός της διαδοχής και μεταβίβαση της οικογενειακής επιχείρησης
Ο σύμβουλος θα πρέπει να αποκτήσει δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον
σχεδιασμό της διαδικασίας διαδοχής.
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4. Μοντέλο για την Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
Σκοπός της άσκησης είναι να προσπαθήσει ο σύμβουλος να βρει και να διατυπώσει
τα αρχικά στοιχεία για τη δημιουργία ενός μοντέλου επιχειρηματικής ανάπτυξης.
5. Θέσπιση κριτήριων και κανόνων αναφορικά με την επιλογή υποψηφίων για τη διαδοχή
στην επιχείρηση
Ο σύμβουλος θα πρέπει να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για
τον καθορισμό των κριτήριων και των κανόνων που θα διέπουν τη διαδικασία επιλογής του διαδόχου στην επιχείρηση και να προβαίνει σε συστάσεις ανάλογα με την
περίπτωση της εκάστοτε υπόθεσης.
6. Προετοιμασία, διαμόρφωση ηγετικών ικανοτήτων και εξέλιξη του διαδόχου της επιχείρησης
Σκοπός της άσκησης είναι να προσπαθήσει ο σύμβουλος να εξακριβώσει τι είδους
κατάρτιση χρειάζεται να λάβει ο διάδοχος και να προτείνει κατάλληλες μεθόδους
κατάρτισης και τύπους εκπαίδευσης, όπως τυπική κατάρτιση, μαθητεία, απόκτηση
εμπειρίας εκτός της επιχείρησης, εργαστήρια, μαθήματα μέσω διαδικτύου, κτλ.
7. Εκπόνηση ενός σχεδίου που να ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση
Σκοπός της άσκησης είναι η εκπόνηση ενός σχεδίου για την υπερνίκηση διαφόρων
δυσχερειών, όπως είναι οι καταστάσεις συγκρούσεων όταν υπάρχουν περισσότεροι
διάδοχοι και άρα διαφορετικές δεξιότητες και ηγετικές φιλοδοξίες, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, το μερίδιο αγοράς της εταιρείας, κτλ.
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Μεταβιβάζοντας την οικογενειακή
επιχείρηση: το σημείο καμπής για
τη διαδοχή
Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, θα είσαι σε θέση να:
– Αναγνωρίζεις ποιες διαφορετικές επιλογές υπάρχουν για την παραχώρηση του
ελέγχου μιας οικογενειακής επιχείρησης.
– Κατανοείς τους λόγους για τους οποίους η διαδοχή ειδικά (δηλαδή η μεταβίβαση
εξουσιών και αρμοδιοτήτων από τη μια γενιά στην άλλη) αποτελεί μια στιγμή γεμάτη προκλήσεις και ένα σημείο καμπής για οποιαδήποτε οικογενειακή επιχείρηση.
– Αντιλαμβάνεσαι πιο ουσιαστικά το πώς βιώνουν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και τα
υπόλοιπα μέλη αυτή τη μετάβαση.
– Συνειδητοποιείς τον ρόλο που επιτελεί ένας σύμβουλος τόσο σε επιχειρηματικό
όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Ενότητα 3:
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Διαφορετικές πιθανές επιλογές που έχουν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων:
Σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις για τη διερεύνηση και την κατανόηση των διαφορετικών επιλογών που έχουν οι ιδιοκτήτες όταν παραδίδουν τον έλεγχο
της οικογενειακής τους επιχείρησης. Περιγράφονται οι βασικές επιλογές που έχουν στη
διάθεσή τους, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο
σύμβουλος απέναντι στην εκάστοτε επιλογή του ιδιοκτήτη.

Εισαγωγή:
Η συμβολή του επαγγελματία συμβούλου οικογενειακών επιχειρήσεων μπορεί να είναι καθοριστική όταν ανακύπτουν ζητήματα αναφορικά με τον σχεδιασμό της διαδοχής. Με την ουδέτερη στάση του, ο σύμβουλος μπορεί να επιφέρει ισορροπία στις συναισθηματικές δυνάμεις που
κυριαρχούν εντός της οικογένειας, χρησιμοποιώντας την εξειδικευμένη εμπειρία που έχει συσσωρεύσει από την ενασχόλησή του σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς. Γενικά, οι περισσότερες οικογένειες πιστεύουν ότι μόνο η δική τους επιχείρηση αντιμετωπίζει αυτά τα δύσκολα
ζητήματα. Με την παρέμβαση όμως του συμβούλου, αυτή η αντίληψη μπορεί να αλλάξει.
Ο ιδρυτής μιας οικογενειακής επιχείρησης που μελετά τον σχεδιασμό της μετάβασης δεν
έχει πολλές επιλογές όταν πλησιάζει η ώρα να παραδώσει τον έλεγχο σε κάποιο άλλο
άτομο. Οι εν λόγω επιλογές θα μπορούσαν να χωριστούν γενικά σε τέσσερις κατηγορίες:

1. Πώληση της εν ενεργεία επιχείρησης σε τρίτο
Σε κάποιους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων φαίνεται πιο λογικό να πωλήσουν την εν
ενεργεία επιχείρησή τους σε έναν ανεξάρτητο τρίτο από το να επιλέξουν κάποιον διάδοχο
μεταξύ των μελών της οικογένειας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν διάδοχοι ή ότι αυτοί που υπάρχουν δεν έχουν πρόθεση να συνεχίσουν τη λειτουργία της επιχείρησης. Κάποιες μικρότερες επιχειρήσεις πωλούνται συχνά σε «στρατηγικούς
αγοραστές» για να απορροφηθούν στη συνέχεια από την επιχείρηση των τελευταίων. Για
κάποιους ιδιοκτήτες βέβαια, αυτή η επιλογή μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για την
εξασφάλιση ενός καλού εισοδήματος όταν πλέον συνταξιοδοτούνται.
Ο ρόλος του συμβούλου σε αυτή την επιλογή:
Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την πώληση μιας επιχείρησης
απαιτούν ένα διαφορετικό είδος προετοιμασίας από την περίπτωση
της μεταβίβασής της σε κάποιο συγγενικό πρόσωπο. Είναι πιθανό να
χρειάζεται επαγγελματική υποστήριξη ήδη κατά το αρχικό στάδιο της
διαδικασίας πώλησης. Ο σύμβουλος θα μπορούσε να βοηθήσει τον
ιδιοκτήτη να συγκεντρώσει χρηματοοικονομικά στοιχεία, να τον προετοιμάσει για τις διαπραγματεύσεις και να τον βοηθήσει να παρουσιάσει την εταιρεία με τον καλύτερο τρόπο. Πρόκειται για μια διαδικασία
«καθαρισμού» της επιχείρησης ώστε να καταστεί ελκυστική σε πιθανούς αγοραστές. Προσπερνώντας το τεχνικό σκέλος της διαδοχής, ο
σύμβουλος θα μπορούσε να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων
που βρίσκονται ένα βήμα πριν την συνταξιοδότηση να προετοιμαστούν για τη νέα φάση της ζωής τους, όταν δεν θα βρίσκονται πλέον στον τιμόνι της επιχείρησης. Θα μπορούσαν ακόμα να ετοιμάσουν
από κοινού ένα σχέδιο για το πώς θα περνάνε πλέον τον χρόνο τους ή
για το πού θα διοχετεύουν εκ νέου την ενέργειά τους.
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1.1 Η διακοπή της λειτουργίας και η εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης μέσω της πώλησής τους σε τρίτο είναι μια επιλογή, αν και η ίδια η εκκαθάριση δεν
εμπίπτει συνήθως στην έννοια του «σχεδιασμού της διαδοχής», καθότι η επιχείρηση δεν
μεταβιβάζεται για επιχειρησιακούς λόγους. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, η εκκαθάριση μπορεί να αποτελεί την καλύτερη λύση για τον ιδιοκτήτη που πρέπει να καλύψει χρηματοοικονομικές ανάγκες. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν διάδοχοι
ή ότι αυτοί που υπάρχουν δεν έχουν πρόθεση να συνεχίσουν τη λειτουργία της επιχείρησης
ή ότι η «αξία» ή το λεγόμενο «πιστοποιητικό υγείας» της επιχείρησης δείχνει πως δεν θα
προσέλκυε εύκολα κάποιο τρίτο (είτε εντός είτε εκτός της οικογένειας) που να θέλει να
αγοράσει ή να αναλάβει τον έλεγχο της επιχείρησης.
Ο ρόλος του συμβούλου σε αυτή την επιλογή:
Εν προκειμένω, ο επιχειρηματικός σύμβουλος θα μπορούσε να ξεκινήσει από ένα
πρώιμο στάδιο, ελέγχοντας την κατάσταση της επιχείρησης, την αξία της και το κατά
πόσο θα μπορούσε να προσελκύσει κάποιο αγοραστή. Μόλις καθοριστεί ότι η καλύτερη δυνατή λύση για την εταιρεία είναι η διακοπή λειτουργίας και η εκκαθάριση
περιουσιακών στοιχείων, ο σύμβουλος θα μπορούσε να βοηθήσει στην εκπόνηση
συγκριτικών οικονομικών αναλύσεων αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία, τον
προσδιορισμό διαπραγματεύσιμων τιμών και την εξεύρεση κατάλληλων αγοραστών.

2. Διατήρηση της επιχείρησης στην οικογένεια
Το όραμα κάποιων οικογενειών είναι να διαφυλάξουν την ηγεσία της επιχείρησης εντός
της οικογένειας, εννοώντας με αυτό τόσο την ιδιοκτησία όσο και τον διαχειριστικό έλεγχο
αυτής. Πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο η οικογένεια θα συνεχίσει να ασχολείται με την
επιχείρηση και να έχει τον έλεγχο αυτής, προσφέροντας ταυτόχρονα στα μέλη της ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης που δεν θα έβρισκαν αλλού.
Ο ρόλος του συμβούλου σε αυτή την επιλογή:
Το πρώτο προαπαιτούμενο αυτής της προσέγγισης είναι να υπάρχει κάποιο
άτομο στην οικογένεια που να διαθέτει τη σχετική επαγγελματική εμπειρία,
να θεωρείται άξιο και να έχει την ικανότητα και την πρόθεση να αναλάβει
έναν τέτοιο ρόλο. Βέβαια, η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν υπάρχουν περισσότερα οικογενειακά μέλη που εξελίσσονται μέσα στην επιχείρηση, δεδομένου ότι η διαχείριση των προσδοκιών και των συναισθημάτων
της ευρύτερης οικογένειας είναι κάτι περίπλοκο.
Εν τέλει, ο ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει ο επιχειρηματικός σύμβουλος είναι να βοηθήσει στη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία όμως
θα πρέπει να βασίζεται στην ικανότητα και την αξία του εκάστοτε υποψηφίου και όχι στην οικογενειακή του θέση, τις προσδοκίες της οικογένειας ή
σε κάποιο άλλο κριτήριο συναισθηματικής φύσης. Για αυτό λοιπόν θα ήταν
σκόπιμο να αναλάβει ο σύμβουλος πρωτοβουλίες για την έγκαιρη διεξαγωγή
συνομιλιών ανάμεσα στα διοικητικά όργανα και την οικογένεια, αναφορικά
με τον τρόπο επιλογής του υποψηφίου και τον καθορισμό του περιεχομένου
της διαδικασίας και των ατόμων που θα εμπλακούν σε αυτή. Εκεί θα μπορούσε να συμβάλλει ο σύμβουλος προτείνοντας μια αντικειμενική, διαφανή και
αξιοκρατική διαδικασία που θα καθιστά δικαιότερες τις εν λόγω αποφάσεις,
διευκολύνοντας έτσι την αποδοχή του εκάστοτε αποτελέσματος.
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3. Διατήρηση του οικογενειακού ιδιοκτησιακού καθεστώτος με ταυτόχρονη ανάθεση της διεύθυνσης και λειτουργίας της επιχείρησης σε
άτομο εκτός της οικογένειας
Η ιδιοκτησία της επιχείρησης μεταβιβάζεται στους νόμιμους διαδόχους αλλά η διεύθυνση
της ίδιας της επιχείρησης ανατίθεται σε κάποιο άτομο εκτός της οικογένειας.
Ο ρόλος του συμβούλου σε αυτή την επιλογή:
Πρόκειται για την περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης μεταβιβάζει την
ιδιοκτησία σε οικογενειακά μέλη που δεν επιθυμούν ή δεν είναι σε θέση να
λειτουργήσουν επιτυχώς την οικογενειακή επιχείρηση, οπότε και επιλέγεται ως καλύτερη λύση η ανάθεση διευθυντικού ρόλου σε κάποιο πρόσωπο
έκτος της οικογένειας. Μια τέτοια απόφαση θα ήταν σκόπιμο να λαμβάνεται κατόπιν συζήτησης με την οικογένεια. Συνήθως πρόκειται για το χρονικό σημείο, όπου η οικογένεια συνειδητοποιεί τη σημασία που έχει για
τη μελλοντική ανάπτυξη και ευημερία της επιχείρησης να αναδείξει τον
επαγγελματισμό της, ενισχύοντάς την με την εξειδικευμένη εμπειρία εξωτερικών συνεργατών. Ο σύμβουλος οικογενειακών επιχειρήσεων θα μπορούσε να βοηθήσει συστήνοντας ηγετικά πρόσωπα εκτός της οικογένειας
ή προωθώντας κάποια στελέχη από τις βαθμίδες της επιχείρησης.
Κρίσιμο για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος είναι να υφίσταται ήδη
μια ορθή διαδικασία επιλογής. Έχει μεγάλη σημασία να επιλέγεται κάποιο
πρόσωπο που όχι μόνο διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, δεξιότητες και
επιτεύγματα αλλά συμμερίζεται τόσο την κουλτούρα και τις αξίες της οικογένειας όσο και αυτά που πρεσβεύει η επιχείρηση. Κατά συνέπεια, θα
ήταν σκόπιμο να υπάρχει μια τυπική και αντικειμενική διαδικασία προσλήψεων, όπου θα μπορούσαν να συμμετέχουν μέλη τόσο της οικογένειας
όσο και της επιχείρησης.

4. Διατήρηση του οικογενειακού ιδιοκτησιακού καθεστώτος με ταυτόχρονη
ανάθεση της διεύθυνσης της επιχείρησης σε κάποιο μέλος της οικογένειας
Η κατάρτιση ενός τέτοιου σχεδίου διαδοχής θα επέτρεπε στον ιδιοκτήτη και γονέα να παραμείνει στην εταιρία διατηρώντας σε κάποιο βαθμό τον έλεγχο ενόσω ο διάδοχός του
αποκτά εμπειρία και γνώσεις για τη μετέπειτα ανάληψη της ιδιοκτησίας.
Ο ρόλος του συμβούλου σε αυτή την επιλογή:
Ο επιχειρηματικός σύμβουλος θα μπορούσε να συμβάλλει με το έργο
του στην εκπαίδευση και την πρόοδο των μελλοντικών ιδιοκτητών,
ανεξάρτητα από το αν οι τελευταίοι απασχολούνται εντός της επιχείρησης, και αυτό είναι τόσο σημαντικό όσο και η εκπαίδευση της επομένης γενιάς διευθυντών και ηγετών. Οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν
ευαισθησία και είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις ασκούν τα διευθυντικά τους καθήκοντα με την υποστήριξη που χρειάζονται για να πάει
μπροστά η επιχείρηση, σταθμίζοντας τις ανάγκες της οικογένειας και
της επιχείρησης και βρίσκοντας εποικοδομητικούς τρόπους για την
επίλυση συγκρούσεων και τον συγκερασμό διαφορετικών απόψεων.
Έχουν επίγνωση της οικογενειακής παρακαταθήκης και αντιλαμβάνονται ότι η επιχείρηση αντανακλά τις αξίες της οικογένειας.
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Όσο υψηλότερο το επίπεδο προετοιμασίας και παροχής έργου εκ μέρους
των επιχειρηματικών συμβούλων που υποστηρίζουν τους τωρινούς/μελλοντικούς ιδιοκτήτες και την τωρινή/μελλοντική ομάδα διοίκησης, αφιερώνοντας χρόνο και πόρους για την ανάπτυξη των μελλοντικών ομάδων ιδιοκτητών και διοίκησης, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες για μια
επιτυχημένη μετάβαση τόσο σε επίπεδο ιδιοκτησίας όσο και σε επίπεδο
διοίκησης.

Πέντε σημαντικά ερωτήματα που θα πρέπει να τίθενται:
Υπάρχουν 5 βασικά ερωτήματα που θα ήταν σκόπιμο να τίθενται στους ιδιοκτήτες ως
αφορμή για περαιτέρω προβληματισμό γύρω από τη μετάβαση της επιχείρησης αλλά και
εν είδει παρακίνησης για την αναζήτηση όσων στοιχείων χρειάζονται για να δώσουν απαντήσεις σε αυτά. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα εν λόγω ερωτήματα στοχεύει
στην υποστήριξη ιδιοκτητών και οικογενειακών μελών κατά την περίοδο που τους απασχολεί το ζήτημα της μετάβασης.

1. ΈΧΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΉΤΗΣ ΚΆΠΟΙΟ ΣΧΈΔΙΟ ΜΕΤΆΒΑΣΗΣ ΚΑΙ, ΣΕ
ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΉ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ, ΤΟ ΓΝΩΡΊΖΕΙ ΑΥΤΌ Η ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΆ ΤΟΥ;
Στοιχεία που ίσως χρειάζεται να αναζητήσουν οι ιδιοκτήτες για να απαντήσουν σε αυτό το
ερώτημα:
Ο σχεδιασμός της διαδοχής συνοδεύεται από εύλογες ανησυχίες που συνδέονται αφενός
με την οικογένεια, εκεί όπου αναδύεται συνήθως ο συναισθηματικός παράγοντας, και αφετέρου με την επιχείρηση, όπου αυτό που ενδιαφέρει είναι οι προοπτικές και τα οικονομικά
της εταιρείας. Αυτή η αντιπαράθεση προβληματισμών συναισθηματικής και οικονομικής
φύσης μπορεί να περιπλέξει αρκετά το ζήτημα της διαδοχής. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα
μέλη μιας οικογένειας δυσκολεύονται να μιλήσουν ανοιχτά για αυτά τα ζητήματα μολονότι
υπάρχει γενικά μια κοινή βάση συνεννόησης. Τούτο διότι είναι δύσκολο σε ένα οικογενειακό
περιβάλλον να απομονώσει κανείς τα συναισθήματά του, κρίνοντας αντικειμενικά και με
βάση τα γεγονότα. Κατά συνέπεια, η εξωτερική και αμερόληπτη υποστήριξη που μπορούν
να λάβουν τα άτομα αυτά μπορεί να τα βοηθήσει αρκετά. Οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι που
εμπλέκονται στη διαδικασία διαδοχής θα πρέπει να συναντιούνται με τα οικογενειακά μέλη
και να συζητούν τις προσωπικές επιδιώξεις των τελευταίων για την ενεργή συμμετοχή τους
στην επιχείρηση. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να τεθούν τα ακόλουθα ερωτήματα: Θέλει
κάποιο άτομο να εργαστεί για την επιχείρηση ή να ηγηθεί της επιχείρησης ή προτιμά εναλλακτικά να επικεντρωθεί στο φιλανθρωπικό έργο της οικογένειας; Μήπως θέλει να χαράξει
τη δική του πορεία εκτός της επιχείρησης; Οι συλλογικές επιδιώξεις μιας οικογένειας μπορεί
να αναδυθούν μέσα από την προσπάθεια για τον καθορισμό της φιλοσοφίας και των αξιών
που πρεσβεύουν. Μήπως η οικογένεια θέλει να δει την επιχείρηση της να καταλαμβάνει τη
μεγαλύτερη θέση στο σχετικό βιομηχανικό κλάδο; Μήπως είναι θεμελιώδους σημασίας για
την οικογένεια να διατηρήσει την ιδιοκτησία και τη λειτουργία της επιχείρησής της ή σκέφτεται να αναθέσει σε τρίτους την ευθύνη της λειτουργίας της τα επόμενα χρόνια; Η κατανόηση
αυτών των επιδιώξεων μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των προσδοκιών και
τον καθορισμό των προτεραιοτήτων κατά τη διαδικασίας της διαδοχής.
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2. Τ
 Ι ΤΟ ΙΔΙΑΊΤΕΡΟ ΈΧΕΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΉΣ ΣΕ
ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ;
Στοιχεία που ίσως χρειάζεται να αναζητήσουν οι ιδιοκτήτες για να απαντήσουν σε αυτό το
ερώτημα:
Κάποιες οικογενειακές επιχειρήσεις προσδοκούν να δουν ένα μέλος της οικογένειας στην
ηγεσία της εταιρείας στο μέλλον. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να λειτουργεί σωστά για πολλές
εταιρείες και οικογένειες, ιδίως αν κάποιο οικογενειακό μέλος που διαθέτει τα απαραίτητα
προσόντα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για την ανάληψη του εν λόγω ρόλου και είναι σε
θέση να συμβάλλει πολλαπλώς στην εταιρεία με τη σχετική εμπειρία του. Η οικογενειακή
διαδοχή μπορεί να αποτελέσει παράγοντα σταθερότητας για την οικογένεια, την επιχείρηση και τους υπαλλήλους της. Μπορεί ακόμα να παρακινήσει και άλλα οικογενειακά μέλη
να σταδιοδρομήσουν εντός της επιχείρησης. Ωστόσο, δεν διαθέτουν όλες οι οικογένειες
κάποιο άτομο που να είναι έτοιμο να μεταπηδήσει σε ένα διευθυντικό ρόλο. Επιπλέον, περιορίζοντας τη διαδικασία διαδοχής εντός των μελών της οικογένειας αποκλείονται άλλα
εν ενεργεία στελέχη που θα μπορούσαν να διαθέτουν δεξιότητες ζωτικής σημασίας για
τον εν λόγω ηγετικό ρόλο. Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανόν κάποια στελέχη με υψηλά
προσόντα να αποφασίσουν να αποχωρήσουν από την εταιρεία εάν παρεμποδίζεται η ανέλιξή τους. Εν κατακλείδι, μια διαδικασία διαδοχής που περιορίζεται μόνο εντός των μελών
της οικογένειας μπορεί να μην οδηγήσει στην ιδανικότερη επιλογή για το άτομο που θα
αναλάβει διευθυντικά καθήκοντα στο μέλλον. Αντίθετα, υπάρχουν και άλλες επιλογές που
θα ήταν σκόπιμο να σκεφτεί κανείς.

3. ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΥΧΉ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΔΙΑΔΟΧΉΣ;
Στοιχεία που ίσως χρειάζεται να αναζητήσουν οι ιδιοκτήτες για να απαντήσουν σε αυτό το
ερώτημα:
Εκπονώντας ένα σχέδιο για τη διαδοχή
Ο σχεδιασμός της διαδοχής αποτελεί μια διαδικασία που αντλεί στοιχεία από διάφορα
επιστημονικά πεδία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και στρατηγική προσέγγιση στην
καθοδήγηση της οικογενειακής επιχείρησης κατά το μεταβατικό στάδιο της διαδοχής στη
διοίκησή της. Στην ουσία, αποτελεί τον οδικό χάρτη κάθε οικογενειακής επιχείρησης που
διέρχεται από αυτή τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωσή της. Πρόκειται για ένα έγγραφο
το περιεχόμενο του οποίου μπορεί να αναθεωρείται στην πορεία. Ο σχεδιασμός της διαδοχής πρέπει να χρησιμοποιείται ως οδηγός για την αντιμετώπιση της μετάβασης της επιχείρησης και τη διευκόλυνση του εν ενεργεία ηγέτη, ώστε να προβλέπει και να διαχειρίζεται
τυχόν αλλαγές. Για κάθε ηγέτη πρέπει να καταρτίζεται ένα ξεχωριστό σχέδιο διαδοχής δεδομένου ότι δεν υπάρχει ένα πρότυπο κοινό για όλες τις περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο
σχεδιασμός της διαδοχής αποτελεί μια πολύ προσωπική υπόθεση σε σχέση με τις ανάγκες
και τις απαιτήσεις της εκάστοτε οικογενειακής επιχείρησης, ταυτόχρονα όμως είναι και μια
διαδικασία θεμελιώδους σημασίας για όλους.
– Αρχίζοντας από νωρίς τον σχεδιασμό της διαδοχής
Οι προετοιμασίες για τη διαδοχή θα πρέπει να ξεκινούν το συντομότερο δυνατό. Συχνά, η αφορμή για να γίνουν οι πρώτες σοβαρές σκέψεις γύρω από το θέμα είναι ο
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θάνατος ή η επιβαρυμένη υγεία του προέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου. Κάτι
τέτοιο μπορεί να βλάψει σοβαρά την επιχείρηση λόγω του ότι δεν έχει προηγηθεί
ένας προσεκτικός σχεδιασμός της διαδικασίας διαδοχής, με αποτέλεσμα η οικογένεια να καταλήγει σε βεβιασμένες κινήσεις και απερίσκεπτες επιλογές. Κατά συνέπεια, τα ηγετικά πρόσωπα χρειάζεται να προλαμβάνουν έγκαιρα κάθε ενδεχόμενο
που επηρεάζει τη μελλοντική εξέλιξη της οικογενειακής επιχείρησης. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς τη σπουδαιότητα του σχεδιασμού στη διαδικασία της διαδοχής.
– Διατηρώντας το όραμα και της αξίες της οικογένειας
Οι οικογενειακές επιχειρήσεις που ευημερούν και επιτυγχάνουν στο πέρασμα των
γενεών είναι αυτές που ενστερνίζονται ένα βασικό όραμα, φιλοσοφία και σύνολο
αξιών, τα οποία συνδέονται με την αίσθηση κοινότητας και σκοπού. Η διατήρηση του
πνεύματος της οικογενειακής επιχείρησης είναι σίγουρα κάτι ωφέλιμο.
– Προάγοντας την οικογενειακή αρμονία
Η προαγωγή της οικογενειακής αρμονίας είναι ουσιώδης για την επιτυχία της διαδοχής και κατ’ επέκταση για τη διασφάλιση μιας εύρωστης και βιώσιμης οικογενειακής
επιχείρησης. Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός της διαδικασίας διαδοχής είναι το κλειδί
για τη διατήρηση αρμονικών σχέσεων στους κόλπους της οικογενειακής επιχείρησης.
– Εξασφαλίζοντας ότι ο διάδοχος συμφωνεί και διαθέτει το απαραίτητο κίνητρο για
τη συνέχιση της επιχείρησης
– Εξασφαλίζοντας ότι ο διάδοχος επιθυμεί πραγματικά και επιλέγει συνειδητά να
αναλάβει την ηγεσία της οικογενειακής επιχείρησης
– Ενισχύοντας περισσότερο τις ικανότητες του διαδόχου: Καθιέρωση μια διαδικασίας
εκπαίδευσης
Η υιοθέτηση μιας διαδικασίας εκπαίδευσης θα επιτρέψει στον διάδοχο να αναπτύξει
τις ικανότητές του προκειμένου να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του νέου του ρόλου. Η οικογενειακή επιχείρηση θα πρέπει να επενδύσει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του διαδόχου και να τον προετοιμάσει κατάλληλα για την ανάληψη της ηγεσίας.
Η εν λόγω προετοιμασία θα πρέπει να πραγματοποιείται σταδιακά ξεκινώντας, αν
γίνεται, από μικρή ηλικία. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπαίδευσης του υποψήφιου διαδόχου συνιστάται η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας εκτός της οικογενειακής
επιχείρησης προκειμένου αυτός να διευρύνει τους ορίζοντές του. Μόλις ο διάδοχος
βρεθεί εντός της επιχείρησης, ένα μέρος της διαδικασία εκπαίδευσης θα μπορούσε
να αφορά στη μεταφορά γνώσεων σε αυτόν καθώς και τον τρόπο συνεργασίας με
τον εν ενεργεία ηγέτη.
– Δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια ομαλή μετάβαση της εξουσίας
Σε πρώτη φάση, ο διάδοχος θα μπορούσε να ξεκινήσει παρατηρώντας υψηλόβαθμα
στελέχη και ιδιοκτήτες για να μάθει πώς διαχειρίζονται την καθημερινότητα της επιχείρησης, ποιες προτεραιότητες θέτουν και πώς λειτουργούν γενικά. Σε μια επόμενη
φάση, ο διάδοχος θα μπορούσε να αναλάβει έναν ρόλο γενικού διευθυντή με διαχειριστικά καθήκοντα αλλά χωρίς τη δυνατότητα χάραξης στρατηγικής, την οποία θα
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εξακολουθούσαν να ασκούν τα εν ενεργεία ηγετικά στελέχη. Το τελικό βήμα θα ήταν
να αναλάβει την ηγεσία ή την ιδιοκτησία της οικογενειακής επιχείρησης.
– Ζητώντας την αποχώρηση αλλά όχι την πλήρη εξαφάνιση του ηγέτη, ο οποίος θα
μπορούσε να αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο
Πρόκειται για την περίπτωση όπου ο εν ενεργεία ηγέτης βρίσκεται δίπλα στον διάδοχο και διατηρεί τον δεσμό με την οικογενειακή επιχείρηση, ταυτόχρονα όμως
είναι έτοιμος να αποχωρήσει για να αναλάβει την ηγεσία ο διάδοχός του. Γενικά, οι
ηγέτες που αποχωρούν είναι σκόπιμο να παραμένουν στη διάθεση των προσώπων
που τους διαδέχονται για να τους προσφέρουν συμβουλές και καθοδήγηση εφόσον
οι τελευταίοι το έχουν ανάγκη. Είναι σκόπιμο ένας ηγέτης να αποχωρεί χωρίς να εξαφανίζεται πλήρως όσο ο διάδοχός του αναλαμβάνει τον έλεγχο της επιχείρησης και
ισχυροποιεί την αξιοπιστία του.
– Καλλιεργώντας ομαδικό πνεύμα μεταξύ των διαφορετικών γενεών
Η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος μεταξύ των διαφορετικών γενεών είναι απαραίτητη για να εντοπίζονται τυχόν προβλήματα, έτσι ώστε να συζητούνται και να επιλύονται στη συνέχεια. Συνήθως τα ανεπίλυτα θέματα επανεμφανίζονται στο μέλλον
και τότε είναι πιο περίπλοκο και πιο δύσκολο να δοθούν λύσεις σε αυτά. Η επιτυχία ή
η αποτυχία μιας διαδικασίας διαδοχής οφείλεται συχνά στην ποιότητα των σχέσεων
ανάμεσα στον εν ενεργεία ηγέτη και την επόμενη γενιά.

4. ΈΧΕΙ ΔΕΣΜΕΥΤΕΊ Ο ΤΩΡΙΝΌΣ ΗΓΈΤΗΣ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΉΣΕΙ ΣΕ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΚΑΙ ΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΕΆΝ ΔΙΣΤΆΖΕΙ
ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΉΣΕΙ ΠΛΉΡΩΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ;
Στοιχεία που ίσως χρειάζεται να αναζητήσουν οι ιδιοκτήτες για να απαντήσουν σε αυτό το
ερώτημα:
Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων αφήνουν το δικό τους διακριτό
αποτύπωμα σε μια οικογενειακή επιχείρηση. Η διατήρηση ενός τέτοιου στοιχείου κατά τη
μετάβαση της επιχείρησης είναι απαραίτητη, ταυτόχρονα όμως χρειάζεται να βρεθεί μια
λεπτή ισορροπία όταν ο ιδιοκτήτης θελήσει να αφήσει την επιχείρηση.
Οι σύμβουλοι οικογενειακών επιχειρήσεων θα πρέπει να διατηρούν μια ισορροπία και να
υπερνικούν τυχόν δισταγμούς των απερχόμενων προσώπων, ώστε να μπορούν να ετοιμάζουν από κοινού ένα σχέδιο «ομαλής πορείας» για τη σταδιακή παραχώρηση του ελέγχου
και τη μετάβαση σε άλλες δραστηριότητες, όσο ο διάδοχος αναλαμβάνει τον έλεγχο της
επιχείρησης και ισχυροποιεί την αξιοπιστία του σε αυτή. Επιπλέον, οι οικογενειακές επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάζουν αν χρειάζεται να γίνουν κάποιες αναπροσαρμογές στο
μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης, όταν ο απερχόμενος ηγέτης παραδώσει τα ηνία. Μολονότι τέτοιου είδους αναπροσαρμογές μπορούν να γίνουν και εκτός πλαισίου διαδοχής,
είναι πολύ συνηθισμένο να επέρχονται μετά τη μετάβαση στη δεύτερη ή την τρίτη γενιά.
Εξάλλου, η προσέγγιση που θέλει έναν ισχυρό ηγέτη με πολύ ενεργό ρόλο (hands-on) στη
διακυβέρνηση συχνά δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην επόμενη γενιά, δημιουργώντας έτσι
την ανάγκη για τον διαχωρισμό και την επισημοποίηση ρόλων καθώς και τη θέσπιση πολλών επιχειρηματικών διαδικασιών.
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5. ΈΧΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΆ ΜΈΛΗ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΉΤΗΣ ΜΙΑ
ΞΕΚΆΘΑΡΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΉ ΆΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΤΟΥ ΕΚΆΣΤΟΤΕ ΔΙΑΔΌΧΟΥ;
Στοιχεία που ίσως χρειάζεται να αναζητήσουν οι ιδιοκτήτες για να απαντήσουν σε αυτό το
ερώτημα:
Η επιχείρηση θα πρέπει να καθορίσει τη διαδικασία επιλογής που θα εφαρμόζει στο μοντέλο διαδοχής, είτε πρόκειται για την επιλογή προσώπου από το οικογενειακό περιβάλλον
είτε εξετάζει το ενδεχόμενο μη συγγενικών προσώπων. Ο εξωτερικός σύμβουλος επιχειρήσεων θα μπορούσε να συνεισφέρει στον καθορισμό της μεθοδολογίας για μια τέτοια
διαδικασία. Η διαδικασία επιλογής θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια και
να ορίζει σαφώς τους διακριτούς ρόλους των οικογενειακών οργάνων διακυβέρνησης και
των ηγετών της επιχείρησης, προσδιορίζοντας τα πρόσωπα που θα προΐστανται της διαδικασίας, θα προτείνουν υποψηφίους και θα λαμβάνουν αποφάσεις. Είναι πολύ σημαντικό
να ξεκινάνε από νωρίς οι σχετικές ενέργειες, ιδίως εάν εξετάζεται η υποψηφιότητα περισσότερων μελών της οικογένειας ή υπάρχει το ενδεχόμενο διάσπασης της επιχείρησης
για να ικανοποιηθούν περισσότερες ηγετικές φιλοδοξίες. Για μια πιο αντικειμενική άποψη
σχετικά με το ποιο μέλος της νεότερης γενιάς θα ήταν πιθανότερο να αναλάβει ηγετικό ρόλο, θα ήταν χρήσιμο να απευθύνεται η εκάστοτε οικογένεια σε εξωτερικούς συμβούλους,
οι οποίοι μπορούν να συνδράμουν στην αξιολόγηση του ταλέντου του υποψηφίου και τη
διαχείριση εν γένει της διαδικασίας επιλογής.
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Εξάσκησε
το μυαλό σου:
1. Η άποψη των συμβούλων για το θέμα
των ιδιοκτητών οικογενειακών επιχειρήσεων
Ποια είναι τα κυριότερα ενδιαφέροντα στοιχεία και οι βασικότερες προκλήσεις που εμπεριέχει η ενασχόληση με τους ιδιοκτήτες Οικογενειακών Επιχειρήσεων;
Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύμβουλοι όταν ασχολούνται με οικογενειακές επιχειρήσεις αφορούν σε πολλά μη τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τον
ανθρώπινο παράγοντα.
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ένας αποτελεσματικός σύμβουλος οικογενειακών επιχειρήσεων
χρειάζεται να διαθέτει και άλλες δεξιότητες πέραν των σχετικών επαγγελματικών προσόντων.
Υπάρχει υψηλός βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης από την ενασχόληση για μεγάλα
χρονικά διαστήματα με τα περίπλοκα ζητήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων.
Οι σύμβουλοι απογοητεύονται όταν αντιμετωπίζουν την πρόκληση του να πρέπει να κερδίσουν την προσοχή των πελατών τους και να τους πείσουν να ενεργήσουν με βάση τις
συμβουλές τους.

2. Προετοιμασία εν όψει της συμβουλευτικής διαδικασίας
Τι μπορούν να κάνουν οι οικογένειες για να είναι προετοιμασμένες όταν χρειαστεί να λάβουν συμβουλές στο μέλλον; Πώς μπορούν να εξασφαλίσουν οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι ότι οι ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων θα εμπλακούν ουσιαστικά στη σχετική
διαδικασία;
Συνήθως οι σύμβουλοι είναι απαραίτητοι μόνο όταν μια οικογενειακή επιχείρηση εξαντλήσει τα δικά της όρια, κάτι που συμβαίνει πολλές φορές όταν η παλαιότερη γενιά φτάνει στη
συνταξιοδότηση ή όταν υπάρχει κάποια οικογενειακή κρίση.
Μολονότι το να καταφέρει κανείς να εμπλέξει ουσιαστικά την οικογένεια – είτε προλαμβάνοντας μια κατάσταση είτε αντιμετωπίζοντάς την εκ των υστέρων – συνιστά πρόκληση,
εντούτοις αποτελεί απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας του επιχειρηματικού σχεδιασμού.
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Ο εκ των προτέρων σχεδιασμός και η υιοθέτηση μιας συμβουλευτικής διαδικασίας μπορεί
να διευκολύνει την επιδίωξη συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Οι σύμβουλοι έχουν υιοθετήσει κάποιες πρακτικές για να βελτιώνουν την ετοιμότητα. Σε
αυτές περιλαμβάνονται η εκπαίδευση, η συμβουλευτική και η αυθεντία στον τομέα εξειδίκευσης τους.

Σχεδιασμός της διαδοχής
Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις
αναφορικά με την υλοποίηση ενός σχεδίου διαδοχής; Πώς μπορεί να συμβάλλει ο σύμβουλος στη διαχείριση της διαδικασίας διαδοχής;
Ο διαχωρισμός των δικαιωμάτων και των καθηκόντων των ιδιοκτητών από αυτά των διευθυντικών στελεχών είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας
διαδοχής.
Ο σχεδιασμός της διαδοχής αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα ως προς την αναγκαιότητα υιοθέτησης μιας συμβουλευτικής διαδικασίας με ολιστικό χαρακτήρα παρά μια προσέγγισης με επίκεντρο το προϊόν.
Οι σύμβουλοι αξιοποιούν δυο βασικές δεξιότητες στον σχεδιασμό της διαδοχής: αφενός
υιοθετούν αντικειμενικά κριτήρια για τις απαραίτητες διευθυντικές δεξιότητες και αφετέρου τηρούν στάση ουδέτερου παρατηρητή αναφορικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία
καθενός εκ των μελών της οικογένειας.
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Τροφή για σκέψη:

Ιστοσελίδες, βίντεο και
ιστολόγια σχετικά με τα
υπό εξέταση θέματα:

http://www.continuityfbc.com/wp-content/uploads/2016/07/DeconstructingConflictSneakPeekJuly2016.pdf

Το βιβλίο αυτό θα εφοδιάσει τα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων και τους συμβούλους
του με τις πλέον σύγχρονες απόψεις για την επιτυχή εξέλιξη της οικογενειακής επιχείρησης στο πέρας των γενεών.
https://player.vimeo.com/video/127932216

Συμβουλές για ζητήματα διαδοχής από τον ιδρυτή και πρόεδρο του Ινστιτούτου για τις
οικογενειακές επιχειρήσεις του Κέιμπριτζ (Cambridge Institute for Family Enterprises)
https://player.vimeo.com/video/127833343

Προετοιμάζοντας την επόμενη γενιά για την ενεργή συμμετοχή της στην οικογενειακή επιχείρηση, από το Ινστιτούτο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις του Κέιμπριτζ (Cambridge
Institute for Family Enterprises)
https://player.vimeo.com/video/128141266

Η σημασία της ανάπτυξης της επόμενης γενιάς, από το Ινστιτούτο για τις οικογενειακές
επιχειρήσεις του Κέιμπριτζ (Cambridge Institute for Family Enterprises)
https://player.vimeo.com/video/127931391

Μαθήματα για την εξασφάλιση συνέχειας στις επιχειρήσεις, από το Ινστιτούτο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις του Κέιμπριτζ (Cambridge Institute for Family Enterprises)
https://www.familybusinessmagazine.com/family-business-blog

Ιστολόγιο με χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία οικογενειακών επιχειρήσεων
http://www.wsj.com/video/family-business-succession-tips/1C9B5391-2D3A-4B20-89E59928410D63E9.html

Συμβουλές σχετικά με ζητήματα διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις
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http://www.lawdonut.co.uk/business/law/exit-strategies/exiting-a-family-business/passingyour-business-on-to-your-family-faqs

Συχνές ερωτήσεις γύρω από το ζήτημα της μεταβίβασης της επιχείρησης σε μέλη της οικογένειας.

http://www.bizfilings.com/toolkit/sbg/run-a-business/exiting/planning-for-business-succession.aspx

Εργαλειοθήκη για την επιχειρηματική διαδοχή

Αποσπάσματα ή αποφθέγματα από αναφορές και άλλες βιβλιογραφικές πηγές προστιθέμενης αξίας:
Human Resources in Family Business από τους David Ransburg, Wendy Sage-Hayward και
Amy Schuman
«Είναι σαφές ότι οι ομάδες που επιδεικνύουν υψηλό βαθμό αφοσίωσης αποφέρουν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα, ωστόσο η καλλιέργεια μιας τέτοιας κουλτούρας εταιρικής αφοσίωσης είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Το βιβλίο “Human Resources in the Family Business” αποτελεί έναν εξαιρετικά αναλυτικό πρακτικό οδηγό για κάθε οικογενειακή
επιχείρηση που επιθυμεί να προαγάγει την ομάδα της σε ένα νέο επίπεδο και να επιτύχει
περισσότερα» -Robert Pasin, Chief Wagon Officer, Radio Flyer Inc.
Family Business Succession. The Final Test of Greatness από τους C. Aronoff, S. McClure, J. Ward
«Ο πατέρας μας, αν και πολύ καλός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας αλλά και θαυμάσιος ως γονιός, δεν είχε προετοιμάσει κατάλληλα τη διαδικασία μεταβίβασης της επιχείρησης. Ευτυχώς για εμάς και την επιχείρηση μας εφαρμόσαμε τις αρχές που βρήκαμε στο
βιβλίο “Family Business Succession: The Final Test of Greatness”, το οποίο μας βοήθησε
ιδιαίτερα κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή του σχεδίου διαδοχής που εκπονήσαμε. Το
αποτέλεσμα είναι να έχουμε πλέον μια πιο υγιή και ευημερούσα οικογένεια και οικογενειακή επιχείρηση από όσο θα μπορούσαμε να είχαμε φανταστεί». - Betsy McCool, Chairman,
Western Communications, Bend, OR
«Η διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελεί μια από τις πλέον οδυνηρές εμπειρίες
που βιώνει οποιαδήποτε οικογενειακή επιχείρηση βρίσκεται στο στάδιο μετάβασης από
τη μια γενιά στην επόμενη, οπότε είναι όντως σημαντικό να προβληματίζεται κανείς γύρω
από το ζήτημα της διαδοχής», - Alfredo De Massis, διευθυντής του Κέντρου Οικογενειακών
Επιχειρήσεων στη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστήμιου του Λάνκαστερ (Lancaster University Management School)
«Αν αποτύχεις να προετοιμαστείς, τότε ετοιμάζεσαι να αποτύχεις» (“If you fail to plan, you
are planning to fail”) - Benjamin Franklin
Βιβλιογραφία - Πηγές:

1. Fischetti, M. (1997). The Family Business Succession Handbook. Philadelphia: Family Business Publishing Company.
2. Aronoff, C. E, McClure, S. C, & Ward, J. L. (2003). Family Business Succession: The Final Test of Greatness. Marietta Ga: Business Owner Resources.
3. Keyt, A. (2015). Myths and Mortals: Family Business Leadership and Succession Planning. New Jersey: Wiley.
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Κεφάλαιο 2:
Προετοιμάζοντας τον
δρόμο για τη μετάβαση
Το κεφάλαιο αυτό έχει στόχο να διευκολύνει τους τελικούς χρήστες
(επιχειρηματικούς συμβούλους) στην επιτυχή διεξαγωγή μιας αρχικής
συζήτησης με τους ιδιοκτήτες 1ης γενιάς και τα υπόλοιπα οικογενειακά
μέλη, πριν προχωρήσουν στον σχεδιασμό της μετάβασης με στόχο να
προετοιμάσουν το έδαφος για τους συγκεκριμένους στόχους, το όραμα
και την αποστολή της οικογενειακής επιχείρησης καθώς και να εξοικειωθούν με τον χαρακτήρα των εμπλεκόμενων οικογενειακών μελών.
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Ελέγχοντας της «κατάστασης
υγείας» της Επιχείρησης
Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, θα είσαι σε θέση να:
–Δ
 ιενεργείς μια διεξοδική ανάλυση SWOT για την εξακρίβωση και την
εκτίμηση των δυνατών και αδύνατων σημείων, των πιθανών κινδύνων
και των ευκαιριών μιας οικογενειακής επιχείρησης, θέτοντας έτσι τη
στρατηγική και τον σχεδιασμό της διαδοχής σε πιο στέρεες βάσεις.

Ενότητα 1:
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Τρία εργαλεία για την εκτίμηση της «κατάστασης
υγείας της επιχείρησης»:
Πρόκειται για τη συλλογή τριών τεχνικών ειδικά σχεδιασμένων για τη διοίκηση επιχειρήσεων που μπορεί να διευκολύνει τους επιχειρηματικούς συμβούλους κατά την εκτίμηση
της «κατάστασης υγείας» μιας (οικογενειακής) επιχείρησης, έτσι ώστε η στρατηγική και ο
σχεδιασμός της διαδοχής που εφαρμόζουν να στηρίζονται σε πιο στέρεες βάσεις (δυνατά
και αδύνατα σημεία, πιθανοί κίνδυνοι, ευκαιρίες, κτλ.).
Προσέγγιση με βάση το καθαρό ενεργητικό της επιχείρησης
Μια επιχείρηση θεωρείται υγιής όταν δημιουργεί περισσότερη άξια από ό,τι αυτή που παράγει για τους πιστωτές και τους πελάτες της.
Σύντομη περιγραφή:
Ένας τρόπος για να ελέγχουμε την «κατάσταση υγείας» μιας εταιρείας είναι να διενεργούμε
μια αξιολόγηση με βάση τον ισολογισμό της. Ειδικότερα, μια εταιρεία αξιολογείται βάσει
των λογιστικών τιμών που αποτυπώνονται στον ισολογισμό της εταιρείας. Η πιο προφανής λύση, δηλαδή η άθροιση όλων των καταγεγραμμένων στοιχείων ενεργητικού και η
αφαίρεση όλων των καταγεγραμμένων στοιχείων παθητικού δεν λαμβάνει υπόψη της ότι
η τρέχουσα αξία κάποιων στοιχείων ενεργητικού μπορεί να παρεκκλίνει από τις αρχικά
καταγεγραμμένες τιμές στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας. Κατά συνέπεια, χρειάζεται να
υπολογίζουμε την τρέχουσα αγοραία αξία των στοιχείων του ενεργητικού. Ας υποθέσουμε,
για παράδειγμα, ότι μια εταιρεία αγόρασε πριν από μερικά χρόνια ένα οικόπεδο εκτός της
βασικής βιομηχανικής ζώνης αλλά σήμερα η εν λόγω περιοχή έχει αναπτυχθεί πλήρως. Η
τρέχουσα, εύλογη αγοραία αξία θα είναι κατά πολύ υψηλότερη από την τιμή αγοράς του εν
λόγω ακινήτου που εμφανίζεται στα λογιστικά βιβλία. Επίσης, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι
η αξία των στοιχείων παθητικού αναπροσαρμόζεται με βάση την εύλογη αγοραία αξία ανά
έτος και έτσι δεν χρειάζεται κάποια διόρθωση σχετικά.
Μετά τον προσδιορισμό της τρέχουσας, εύλογης αγοραίας αξίας για καθένα από τα στοιχεία ενεργητικού στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας μπορούμε να υπολογίσουμε την αξία
μιας εταιρείας ως τη διαφορά ανάμεσα στην εύλογη αγοραία αξία όλων των στοιχείων
ενεργητικού και την εύλογη αγοραία αξία όλων των στοιχειών παθητικού. Εάν το συνολικό
αποτέλεσμα είναι θετικό, θεωρείται εύρωστη η εταιρεία καθότι η αξία της είναι μεγαλύτερη από τις εκκρεμείς οφειλές της.
Δείκτες «κατάστασης υγείας» που χρησιμοποιούνται:
–Α
 ξιολόγηση βασισμένη αποκλειστικά στα στοιχεία ενεργητικού
– Εξωτερικοί παράγοντες πιο εσωστρεφούς χαρακτήρα μπορούν να συμπεριληφθούν κατά τον προσδιορισμό της εύλογης αγοραίας αξίας
–Δ
 εν περιλαμβάνονται
• Κάποια άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως η φήμη ή το εργατικό δυναμικό
• Ευκαιρίες μελλοντικές ανάπτυξης
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Πρακτικό παράδειγμα:
Ο σύμβουλος που βοηθά στην εξεύρεση της εύλογης αγοραίας αξίας των στοιχείων
ενεργητικού της εταιρείας χρειάζεται να γνωρίζει τα ακόλουθα:
– Ποια στοιχεία ενεργητικού επηρεάζονται εύκολα από μεταβολές αξίας; Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας, δεδομένου ότι σε κάθε χώρα υπάρχουν διαφορετικοί λογιστικοί κανόνες και
πρότυπα. Επιβάλλεται λοιπόν να γνωρίζει κανείς στοιχειωδώς τους κανόνες και τα
πρότυπα που ισχύουν σε τοπικό επίπεδο.
– Πώς υπολογίζεται η εύλογη αξία; Οι σύμβουλοι χρειάζεται να διαθέτουν έναν συνδυασμό εμπειρίας και επικαιροποιημένων γνώσεων γύρω από τις τρέχουσες αλλαγές στην αγορά, για να μπορούν να υπολογίζουν την εύλογη αξία των στοιχείων
ενεργητικού μιας εταιρείας. Θα ωφελούσε επίσης να έχουν γνώσεις σχετικά με τη
διαχρονική διακύμανση των τιμών στην αγορά περιουσιακών στοιχείων καθώς και
να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στις τρέχουσες τιμές συναφών
ειδών. Εάν οι σύμβουλοι πιστεύουν ότι δεν είναι σε θέση να υπολογίσουν την εύλογη αξία, θα ήταν σκόπιμο να απευθύνονται περαιτέρω σε κάποιον ειδικό (π.χ.
ζητώντας τη γνώμη ενός κτηματομεσίτη για την αξία της περιουσίας).
Πηγές:

1. Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F., & Mohanty, P. (2012). Principles of corporate finance. New York:
Tata McGraw-Hill Education.
2. Graham, B. (2005). Intelligent Investor: The Classic Text on Value Investing. Harper Collins. Retrieved
from goo.gl/gK8qQ3

Ανάλυση με βάση τη μέθοδο Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών
Ροών
Σύντομη περιγραφή:
Η ανάλυση με βάση τη μέθοδο προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών (DCF) χρησιμοποιείται ευρέως για την αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης καθότι συνδυάζει στοιχεία όχι μόνο για τις τρέχουσες τιμές αλλά και για τις απρόβλεπτες αυξήσεις στην αξία μιας
επιχείρησης στο μέλλον.
Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναπαριστούν όλα τα μετρητά που διατίθενται ελεύθερα
στους επενδυτές και τους πιστωτές, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι κεφαλαιακές δαπάνες,
όπως μηχανήματα, ακίνητα, κτλ.
Free Cash Flow
=EBIT∙(1-Tax Rate)+Depreciation+Amortization
-Change in Net Working Capital-Capital Expenditures
Η πρόβλεψη για τις ελεύθερες ταμειακές ροές γίνεται για κάθε επόμενο έτος, το δε άθροισμα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του κόστους κεφαλαίου της εταιρείας οδηγεί στον
υπολογισμό της αξίας μιας πλασματικής εταιρείας χωρίς μόχλευση. Δεδομένου ότι είναι
αδύνατο να υπολογίσει κανείς τις ελεύθερες ταμειακές ροές στο διηνεκές, η συνήθης προσέγγιση περιλαμβάνει μια αναλυτική πρόβλεψη για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει
τα 10 έτη. Μπορούμε εύλογα να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα στοιχεία για
να κάνουμε συγκεκριμένες προβλέψεις για το εγγύς μέλλον. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για
γεγονότα και εξελίξεις στο απώτερο μέλλον. Κατά συνέπεια, όλα τα επόμενα εταιρικά έτη
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καλύπτονται από τον υπολογισμό μιας τελικής αξίας, με βάση την υπόθεση ότι η εταιρεία
θα συνεχίσει να υπάρχει για πάντα και θα έχει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης που θα είναι
χαμηλότερος από το υποθετικό κόστος κεφαλαίου της εταιρείας.

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 =   

𝒕𝒕!𝑵𝑵 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭  𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪  𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝒕𝒕
𝒕𝒕!𝟏𝟏 (𝟏𝟏!𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪  𝒐𝒐𝒐𝒐  𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪)𝒕𝒕

𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭  𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪  𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭

𝒕𝒕!𝟏𝟏
+    (𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪  𝒐𝒐𝒐𝒐  𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪!𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬  𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮  𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹)

Μετά την αφαίρεση του παθητικού από αυτό το προσωρινό αποτέλεσμα, η ανάλυση που
στηρίζεται στην προεξόφληση μελλοντικών ταμειακών ροών έχει ολοκληρωθεί. Εφόσον
το αποτέλεσμα είναι θετικό, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η εταιρεία είναι εύρωστη και
εμφανίζει ανάπτυξη.

Δείκτες «κατάστασης υγείας» που χρησιμοποιούνται:
– Αποτίμηση βάσει προβλέψεων για το μέλλον
– Εξωτερικοί παράγοντες πιο εσωστρεφούς χαρακτήρα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται, π.χ. στους ρυθμούς ανάπτυξης
–Ό
 σοι δεν επηρεάζονται από τις λογιστικές πρακτικές και τη νομοθεσία
Ας έχουμε υπόψη ότι η ακρίβεια της ανάλυσης με βάση την προεξόφληση μελλοντικών
ταμειακών ροών εξαρτάται από την ποιότητα των υποθέσεων σε σχέση με τις ελεύθερες
εισροές μετρητών, την τελική αξία και τους δείκτες προεξόφλησης που χρησιμοποιούμε!
Προϋπόθεση για την εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου είναι να έχουν οι υπό εκτίμηση επιχειρήσεις ένα επαρκές μέγεθος, για αυτό και η σχετική μέθοδος δεν εφαρμόζεται σε πολύ
μικρές επιχειρήσεις.

Οπτική αναπαράσταση του μοντέλου:
(see Excel spreadsheet “Template DCF Valuation.xlsx”)
Πρακτικό παράδειγμα:
Για την εφαρμογή μιας προσεγμένης ανάλυσης DCF, ο ειδικός σύμβουλος θα πρέπει να
Εξετάζει όλα τα διαθέσιμα εσωτερικά στοιχεία που μπορεί να συλλέξει από τους
ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων, τους ισολογισμούς και τους φοροτεχνικούς ελέγχους της εταιρείας, προκειμένου να είναι σε θέση να προσδιορίζει κατάλληλα την αξία των απαιτούμενων μεταβλητών. Το ίδιο ισχύει και για τα εξωτερικά
στοιχεία, όπως οι προβλέψεις για την ανάπτυξη της αγοράς και του σχετικού βιομηχανικού κλάδου. Θα πρέπει επίσης να συζητά με κάθε άτομο που εμπλέκεται
στα οικονομικά ζητήματα της εταιρείας, από τον διευθύνοντα σύμβουλο μέχρι τον
υπάλληλο λογιστηρίου.
Διενεργεί μια ανάλυση ευαισθησίας για να κατανοεί ποιες μεταβλητές επηρεάζουν εύκολα την επιχείρηση. Συνιστάται να ξεκινήσει εξετάζοντας τον ρυθμό ανάπτυξης και το κόστος ίδιων κεφαλαίων/κόστος χρέους. Επίσης, ο συνυπολογισμός
του καλύτερου και του χειρότερου σεναρίου μπορεί να συμβάλλει στην βαθύτερη
κατανόηση της επιχείρησης εκ μέρους του συμβούλου.
Πηγές:

1. Damodaran, A. (2016). Damodaran on valuation: security analysis for investment and corporate finance (Vol. 324). New Jersey: John Wiley & Sons.
2. Berk, J. B., & DeMarzo, P. M. (2007). Corporate finance. Pearson Education.
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Αποτίμηση με Χρήση Πολλαπλασιαστών
Σύντομη περιγραφή:
Αν υποθέσουμε ότι μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα παρατηρώντας άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε παρεμφερείς κλάδους της αγοράς, η αποτίμηση με χρήση
πολλαπλασιαστών βασίζεται σε όσα γνωρίζουμε για τις παρελθούσες συναλλαγές με τις εν
λόγω παρεμφερείς εταιρείες.
Το πρώτο βήμα για την επιτυχή αποτίμηση με χρήση πολλαπλασιαστών είναι να διαλέξει
κανείς μια ομάδα με ομοειδή χαρακτηριστικά αποτελούμενη από εταιρείες, οι οποίες μοιάζουν όσο το δυνατό περισσότερο με την υπό εκτίμηση εταιρεία στα εξής: βιομηχανικός
κλάδος, προφίλ κινδύνου και μέγεθος. Η εν λόγω ομάδα με ομοειδή χαρακτηριστικά θα
πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο εταιρείες ή, ακόμα καλύτερα, να υπερβαίνει αυτόν τον αριθμό. Επιβάλλεται να γνωρίζει κανείς σε βάθος τα βασικά στοιχεία αυτών των
εταιρειών. Το επόμενο βήμα του αναλυτή είναι να επιλέξει τις κατάλληλες τιμές βάσης
για τον υπολογισμό των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται κατά τη σύγκριση της ομάδας
με ομοειδή χαρακτηριστικά με την εταιρεία-στόχο. Ως τιμές βάσης χρησιμοποιούνται συνήθως οι καθαρές πωλήσεις, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα
κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT), η ταμειακή ροή ή τα καθαρά ετήσια έσοδα, εάν πρόκειται για ΜμΕ. Κατόπιν, ο αναλυτής προχωρά στον υπολογισμό της μεταβλητής με βάση
τις παρατηρηθείσες αξίες συναλλαγών:

𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 =   

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶  𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭  𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵  𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺, 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬, 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆.

Έτσι, αυτό που εκλαμβάνεται ως αξία της εταιρείας-στόχος είναι το (μαθηματικό) γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του μέσου όρου μεταβλητής της ομάδας με
ομοειδή χαρακτηριστικά με την τιμή βάσης της εταιρείας-στόχος. Ας έχουμε υπόψη ότι για
να καταλήξουμε στην αξία της εταιρείας-στόχος κάνοντας χρήση μεταβλητών με βάση τα
έσοδα ή τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT), θα πρέπει πρώτα να έχουμε αφαιρέσει τις
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.
Δεδομένου ότι η εν λόγω μέθοδος αποτίμησης δεν είναι και τόσο ακριβής, θα πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη για μια ανάλυση «στα γρήγορα». Με άλλα λόγια,
ενδείκνυται είτε στην περίπτωση που χρειάζεται να μάθουμε κάποιο αποτέλεσμα γρήγορα
είτε ως πρόχειρο σημείο αναφοράς για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχου, όπως συμβαίνει
με την προσέγγιση με βάση το καθαρό ενεργητικό της επιχείρησης ή την ανάλυση DCF
που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Δείκτες «κατάστασης υγείας» που χρησιμοποιούνται:
– Εξωτερική προσέγγιση
– Αποτίμηση που επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός σχετικού μέτρου
– Υπολογισμοί που δεν βασίζονται σε μελλοντικά γεγονότα
Οπτική αναπαράσταση του μοντέλου:
Για περαιτέρω μελέτη, μπορεί να ανατρέξει κανείς στην εκτενή συλλογή μεταβλητών που
έχει συγκεντρώσει ο Damodaran από όλο τον κόσμο:
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Τιμή και αξία προς δείκτες πωλήσεων ανά βιομηχανικό κλάδο:

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/psdata.html

Αξία προς μεταβλητές (EBIT) και μεταβλητές ανά βιομηχανικό κλάδο:

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/vebitda.html

Οι πηγές αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια άμεσης αποτίμησης, εάν
δεν υπάρχουν διαθέσιμες ομάδες με ομοειδή χαρακτηριστικά, ή ως σημείο αναφοράς για
εκτιμήσεις που διενεργούνται εσωτερικά.
Πρακτικό παράδειγμα:
Έστω ότι η Παρατηρηθείσα Αξία Εταιρείας με χρήση μεταβλητής βάσει Καθαρών
Πωλήσεων είναι 1,8. Αυτό σημαίνει ότι μια εταιρεία παρεμφερής με την εταιρεία-στόχος πωλείται κατά μέσο όρο σε τιμή που είναι 1,8 φορές μεγαλύτερη από τις
καθαρές πωλήσεις της. Κατά συνέπεια, πολλαπλασιάζοντας τις καθαρές πωλήσεις
της εταιρείας-στόχος επί 1,8 καταλήγουμε τουλάχιστον σε ένα καλό σημείο αναφοράς ως προς την αξία της εν λόγω εταιρείας.
Για την επαλήθευση αυτού του αποτελέσματος μπορεί κάνεις να υπολογίσει άλλες
μεταβλητές για την ίδια ομάδα με ομοειδή χαρακτηριστικά, προχωρώντας με ανάλογο τρόπο.

Πηγές:

1. Damodaran, A. (2016). Damodaran on valuation: security analysis for investment and corporate finance (Vol. 324). New Jersey: John Wiley & Sons.
2. Graham, J. R., & Harvey, C. R. (2001). The theory and practice of corporate finance: Evidence
from the field. Journal of financial economics, 60(2), 187-243.
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Εξάσκησε
το μυαλό σου:

Εφάρμοσε τις παρακάτω τεχνικές σε μια εταιρεία της επιλογής σου. (Ενδείκνυται η επιλογή
μιας ανώνυμης εταιρείας δεδομένου ότι τα αριθμητικά στοιχεία των εταιρειών αυτών είναι
διαθέσιμα σε πλατφόρμες, όπως το Yahoo!Finance ή το Google Finance. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα τρέχον παράδειγμα των δικών σου συμβουλευτικών δραστηριοτήτων,
εφόσον υπάρχει.)
1.

Προσέγγιση με βάση το καθαρό ενεργητικό της επιχείρησης:

Πρέπει να βρεις τα στοιχεία του ισολογισμού που επηρεάζονται εύκολα από μεταβολές αξίας με το πέρασμα του χρόνου. Συλλογίσου τους λόγους στους οποίους μπορεί να οφείλεται
η μεταβολή αξίας αυτών των στοιχείων. Ποιο εύρος μεταβολών φαίνεται εύλογο;
2. Ανάλυση DCF:
Χρησιμοποίησε το παρεχόμενο υπόδειγμα και υπολόγισε όλα τα απαραίτητα αριθμητικά
στοιχεία. Στο υπόδειγμα θα βρεις επίσης κάποια στοιχεία που θα σε βοηθήσουν.
3. Αποτίμηση με Χρήση Πολλαπλασιαστών:
Επίλεξε δύο τουλάχιστον εταιρείες για την ομάδα με ομοειδή χαρακτηριστικά και δυο τιμές βάσης, όπως τις καθαρές πωλήσεις ή τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT). Κατόπιν,
προχώρησε στη διενέργεια αποτίμησης με χρήση πολλαπλασιαστών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.
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Ξεκινώντας τις απαραίτητες συζητήσεις με
τους ιδιοκτήτες και παρέχοντας καθοδήγηση
κατά τη διαδικασία σχεδιασμού
Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, θα είσαι σε θέση να:
– Μαθαίνεις με ποιο τρόπο μπορείς να ενθαρρύνεις τα μέλη μιας
οικογενειακής επιχείρησης να συζητούν με έναν τρίτο εκτός της
επιχείρησης γύρω από τις ενδοοικογενειακές δυναμικές και άλλα
ζητήματα που επηρεάζουν την επιχείρησή τους.
– Αντιλαμβάνεσαι ποιες δεξιότητες χρειάζεται να συνδυάζεις για να
θέτεις τα σωστά ερωτήματα, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τους
πελάτες σου ότι θα χειριστείς κάθε ευαίσθητο ζήτημα με εμπιστευτικό, συνετό και ηθικό τρόπο.
– Εξετάζεις τις δεξιότητες που διαθέτεις και να μαθαίνεις πώς μπορείς να προετοιμάζεις το έδαφος για μια συνεργασία βασισμένη
στην εμπιστοσύνη και πώς να ξεκινάς τον διάλογο γύρω από το
κρίσιμο σημείο καμπής.

Ενότητα 2:
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Απαραίτητες προσωπικές δεξιότητες (soft skills):
Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά στις πέντε βασικές προσωπικές δεξιότητες (soft skills) που
θα πρέπει να έχουν οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι για να μπορούν να διαχειρίζονται κατάλληλα το ευαίσθητο ζήτημα της διαδοχής στην επιχείρηση με εμπιστευτικό, συνετό και
ηθικό τρόπο, οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης κατά τη συνεργασία με τα μέλη μιας
οικογενειακής επιχείρησης.

Δεξιότητες σχεδιασμού:
Σύντομη περιγραφή:
Ο σχεδιασμός αποτελεί μια διαδικασία λήψης αποφάσεων με σαφή προσανατολισμό στο
μέλλον. Κατά συνέπεια, οι δεξιότητες σχεδιασμού θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κάθε δεξιότητα που επιτρέπουν σε κάποιον να σκέφτεται μακροπρόθεσμα και να κατακτά
στόχους ή να αποφεύγει κάθε πιθανή δυσκολία σε συναισθηματικό, οικονομικό, φυσικό ή
κοινωνικό επίπεδο. Οι δεξιότητες αυτές είναι χρήσιμες στη διαδικασία λήψης και εφαρμογής αποφάσεων. Οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι,
ενώ όσον αφορά στη διαδικασία της διαδοχής, θα πρέπει να γνωρίζουν τις δυνατές και
αδύναμες πλευρές της εταιρείας. Επιπλέον, οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι θα πρέπει να
έχουν δεξιότητες σχεδιασμού για να μπορούν να προσφέρουν μια διαφορετική διάγνωση
της κατάστασης και να προβαίνουν σε συστάσεις επί τη βάση της δικής τους διάγνωσης.
Πρακτικό παράδειγμα:
Οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι χρειάζεται να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται
με τα ακόλουθα πεδία ικανοτήτων:
– Ανάλυση και ερμηνεία στοιχείων και καταστάσεων προκειμένου η διαδικασία διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση να οδηγηθεί με επιτυχία στο τελικό στάδιο.
– Διάγνωση προβλημάτων και διακρίβωση των σχετικών γενεσιουργών παραγόντων
– ο σύμβουλος θα πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένος για τα συγκεκριμένα
προβλήματα της οικογενειακής επιχείρησης.
– Πρόβλεψη και εποπτεία με σκοπό τη διαφύλαξη του κύρους της όλης διαδικασίας
μεταβίβασης και διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση.
– Στοχοθεσία και εξεύρεση ενός συνόλου δυνητικών ενεργειών αναφορικά με τη
διαδικασία διαδοχής.
– Στάθμιση και σύγκριση του συνόλου δυνητικών ενεργειών ώστε να διασφαλιστεί
στην πράξη η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας διαδοχής.
– Επικοινωνία με τα οικογενειακά μέλη: ο σύμβουλος αναλαμβάνει συντονιστικό και
συμβουλευτικό ρόλο κατά τη διεξαγωγή συζητήσεων για συγκεκριμένα προβλήματα σχετικά με τη διαδικασία διαδοχής.
– Υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και εποπτεία εφαρμογής τους κατά τη μεταβίβαση του διαχειριστικού ελέγχου και της ιδιοκτησίας της επιχείρησης.

Ενδυναμώνοντας αυτή τη δεξιότητα:
Ο σχεδιασμός καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της έργου των επιχειρηματικών συμβούλων. Οι δεξιότητες σχεδιασμού είναι απαραίτητες σε κάθε σύμβουλο, προκειμένου να είναι
σε θέση να εκπονεί σχέδια διαδοχής ή μοντέλα επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ωστόσο, σε
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μια συμβουλευτική διαδικασία δεν γίνεται να αποτελούν τα πάντα αντικείμενο σχεδιασμού.
Ενδέχεται, για παράδειγμα, να είναι αδύνατο να προβλεφθούν τα συναισθήματα ή οι αντιδράσεις των οικογενειακών μελών. Σταδιακά όμως οι σύμβουλοι μπορούν να βελτιώνουν
και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες σχεδιασμού μέσα από την εξάσκηση.

Δεξιότητες ανάλυσης επιχειρηματικών θεμάτων:
Σύντομη περιγραφή:
Η ανάλυση «Δυνατών και Αδύνατων Σημείων, Ευκαιριών και Κινδύνων» (SWOT) αποτελεί μια
χρήσιμη τεχνική που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν οι σύμβουλοι για την κατανόηση των
Δυνατών και Αδύνατων Σημείων και τη διακρίβωση των Ευκαιριών και των Κινδύνων που
αντιμετωπίζει η εταιρεία κατά τη διαδικασία διαδοχής. Οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα δυνατά και αδύνατα σημεία εντοπίζονται συνήθως στο εσωτερικό
ενός οργανισμού ενώ οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι συνδέονται με εξωτερικούς παράγοντες. Η
ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης καθώς και η πρόβλεψη της
τακτικής επανεμφάνισης τους αποτελούν δεξιότητες που θα πρέπει να καλλιεργήσουν οι
επιχειρηματικοί σύμβουλοι για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα ζητήματα διαδοχής των
πελατών τους. Εάν διαθέτουν αυτές τις δεξιότητες θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τόσο τους
εξωτερικούς όσο και τους εσωτερικούς παράγοντες που ασκούν επιρροή στη μεταβίβαση
της ιδιοκτησίας από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας στον διάδοχό του.
Πρακτικό παράδειγμα:
Ο σύμβουλος χρειάζεται να γνωρίζει από πού θα πρέπει να αντλεί, να συγκρίνει
και να συσχετίζει πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση προσωπικού, τα περιουσιακά
στοιχεία, την αγορά και τους ανταγωνιστές. Θα πρέπει να διενεργεί αναλύσεις SWOT
καθώς και στρατηγικές αναλύσεις για τη διαδικασία διαδοχής. Θα πρέπει επίσης να
συζητάει με τα οικογενειακά μέλη για τα δυνατά και αδύνατα σημεία της εταιρείας
καθώς επίσης και να κάνει προβλέψεις για την έκβαση της διαδικασία διαδοχής.

Ενδυναμώνοντας αυτή τη δεξιότητα:
Η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης θα βοηθήσει τους συμβούλους να αποκτήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για τους πελάτες τους. Οι καλύτερα ενημερωμένοι σύμβουλοι αποφέρουν και καλύτερα αποτελέσματα. Πρόκειται για
ένα χρήσιμο εργαλείο που τους βοηθάει να αναπτύσσουν και να επαληθεύουν τους στόχους τους σε σχέση με το έργο που παρέχουν σε μια οικογενειακή επιχείρηση. Χρειάζεται
ακόμα να γνωρίζουν από πού θα πρέπει να αντλούν, να συγκρίνουν και να συσχετίζουν
πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση προσωπικού, τα περιουσιακά στοιχεία, την αγορά και
τους ανταγωνιστές. Η ύπαρξη παρόμοιων γεγονότων κατά το παρελθόν θα μπορούσε να
χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για να γίνει μια καλή πρόβλεψη για το μέλλον της επιχείρησης. Επίσης, κάτι άλλο που συμβάλλει στη βελτίωση της εν λόγω δεξιότητας είναι να
αιτιολογούνται στη σχετική πρόβλεψη οι λόγοι τακτικής επανεμφάνισης των δυνατών και
αδύνατων σημείων της επιχείρησης.
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Δεξιότητες εξισορρόπησης εργασιακής και οικογενειακής σχέσης:
Σύντομη περιγραφή:
Πρόκειται για την ικανότητα επίτευξης ισορροπίας μεταξύ των διαφορετικών συμφερόντων
της επιχείρησης, την ιδιοκτησίας και της οικογένειας. Οικογενειακές διενέξεις, επίγονοι χωρίς κατάλληλα προσόντα και σπάταλος τρόπος ζωής αποτελούν μερικά μόνο από τα συνηθέστερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι σύμβουλοι κατά την ενασχόλησή
τους με τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Η μετάβαση από τη μια γενιά στην άλλη είναι ικανή
να θέσει σε διακινδύνευση πολύ σοβαρά το μέλλον της εταιρείας, ενώ η μεγάλη πλειονότητα
των οικογενειακών επιχειρήσεων δεν καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το
ζήτημα αυτό. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις που συνδέονται με την
περίοδο μετάβασης θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί εάν είχε μεσολαβήσει κάποιος σύμβουλος παρέχοντας κατάλληλη και περιεκτική προετοιμασία. Τούτο διότι οι επιχειρηματικοί
σύμβουλοι μπορούν να ενθαρρύνουν τα μέλη μιας οικογένειας να συζητάνε τα θέματα που
τους απασχολούν, επουλώνοντας πληγές του παρελθόντος, και να αναπτύσσουν τα εργαλεία
που χρειάζονται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν διαφορών.
Πρακτικό παράδειγμα:
Οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι θα πρέπει να βρουν το πώς επιτυγχάνεται στην πράξη αυτή η ισορροπία μεταξύ «οικογένειας» και «επιχείρησης». Για το σκοπό αυτό
χρειάζεται να εξετάζουν όλες τις πιθανότητες και να κάνουν την καλύτερη πρόταση
αναφορικά με τον σχεδιασμό της διαδοχής και τη μεταβίβαση της οικογενειακής επιχείρησης. Ακόμα, θα πρέπει να είναι σε θέση να προτείνουν έναν πρόσφορο τρόπο
επίλυσης πιθανών διενέξεων.

Ενδυναμώνοντας αυτή τη δεξιότητα:
Οι συγκρούσεις αποτελούν μια φυσιολογική και προβλέψιμη πτυχή των ανθρώπινων σχέσεων. Αυτές δε που λαμβάνουν χώρα στους κόλπους της οικογενειακής επιχείρησης είναι
ιδιαίτερα περίπλοκες. Συνήθως αποτελούνται από στοιχεία και παράγοντες που σχετίζονται με ζητήματα εκτός της επιχείρησης και επίσης ανακύπτουν απροσδόκητα. Είναι πιθανό μια διένεξη να έχει ξεκινήσει από παλιά. Ο σύμβουλος θα πρέπει να είναι ενημερωμένος
για όλες τις οικογενειακές διενέξεις και να είναι σε θέση να επιφέρει ισορροπία ανάμεσα
στα διαφορετικά συμφέροντα της επιχείρησης, την ιδιοκτησίας και της οικογένειας. Η συγκεκριμένη δεξιότητα θα μπορούσε να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί περισσότερο αν οι
σύμβουλοι παρακολουθούσαν κάποιο ειδικό επιμορφωτικό σεμινάριο διαμεσολάβησης.
Φυσικά, η προηγούμενη σχετική εμπειρία και πρακτική ενασχόλησή τους θα μπορούσε να
συμβάλλει στην επιτυχή ολοκλήρωση της μεταβίβασης της ιδιοκτησίας και του διαχειριστικού ελέγχου της οικογενειακής επιχείρησης. Ο σύμβουλος θα πρέπει να είναι σε θέση
να εξασφαλίζει τη συνέχεια στην στρατηγική και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της οικογενειακής επιχείρησης μετά το πέρας της διαδικασίας μεταβίβασης και διαδοχής.
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Επικοινωνιακές δεξιότητες:
Σύντομη περιγραφή:
Πρόκειται για την ικανότητα μετάδοσης πληροφοριών με επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο. Η ικανότητα επικοινωνίας είναι μια από τις σημαντικότερες δεξιότητες που κατέχουν οι
σύμβουλοι. Το να μπορούν να διοχετεύουν τις πρακτικές και θεωρητικές τους γνώσεις στη
συμβουλευτική επιχειρήσεων, επηρεάζοντας έτσι και τη διαδικασία μετάβασης, αποτελεί
από μόνο του μεγάλη πρόκληση, ταυτόχρονα όμως είναι απαραίτητο για την οικοδόμηση
σχέσεων εμπιστοσύνης. Οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι που διαθέτουν καλές επικοινωνιακές δεξιότητες σε λεκτικό, μη λεκτικό και γραπτό επίπεδο μπορούν να διευκολύνουν την
επικοινωνία και τη διάχυση πληροφοριών μεταξύ των ατόμων μιας επιχείρησης. Επιπλέον,
μέσα από τον συντονιστικό και συμβουλευτικό τους ρόλο κατά τη διαδικασία συζήτησης
συγκεκριμένων προβλημάτων, οι σύμβουλοι αναλύουν διάφορα επιχειρηματικά θέματα
και προβαίνουν σε συστάσεις προς τη διοίκηση βάσει αυτών των αναλύσεων. Εν τέλει, οι
επικοινωνιακές δεξιότητες των συμβούλων μπορεί να είναι το ίδιο σημαντικές όσο και η
εξειδικευμένη τεχνική τους κατάρτιση.
Πρακτικό παράδειγμα:
Ο σχεδιασμός της διαδικασίας διαδοχής περιλαμβάνει συνεχή διάλογο και διαβουλεύσεις με στόχο την επίλυση διαφορετικών προβλημάτων. Οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι θα πρέπει να αναλαμβάνουν καθοδηγητικό ρόλο στην επικοινωνία, συντονίζοντας ταυτόχρονα τον διάλογο που διεξάγεται μεταξύ των οικογενειακών μελών.

Ενδυναμώνοντας αυτή τη δεξιότητα:
Η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι θα μπορούσαν να βελτιώσουν και να αναπτύξουν περισσότερο τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες με τους ακόλουθους τρόπους:
- Ενεργητική ακρόαση των οικογενειακών μελών.
- Επίγνωση της συναισθηματικής κατάστασης των οικογενειακών μελών.
- Προσπάθεια επίλυσης υφιστάμενων συγκρούσεων.
- Ισχυροποίηση του βαθμού σύνδεσης με τα οικογενειακά μέλη.
- Οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσα από τη δημιουργία μαθησιακών κύκλων, όπως η τυπική
κατάρτιση, η μαθητεία, η απόκτηση εμπειρίας εκτός της επιχείρησης, τα εργαστήρια, τα
μαθήματα μέσω διαδικτύου, κτλ.

Δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων:
Σύντομη περιγραφή:
Η ανάλυση δεδομένων που αντλούνται από τα οικονομικά αποτελέσματα και λοιπά έγγραφα της εταιρείας αφορά στη συλλογή και οργάνωση πληροφοριών που βοηθούν τον
σύμβουλο να καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα αναφορικά με τη διαδικασία διαδοχής. Η
ανάλυση δεδομένων παρέχει τη δυνατότητα στους συμβούλους να απαντούν σε ερωτήματα, να επιλύουν προβλήματα και να αντλούν σημαντικές πληροφορίες, υποστηρίζοντας τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μια προσεγμένη ανάλυση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά
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στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και την ελαχιστοποίηση πιθανών κινδύνων, αποκαλύπτοντας πολύτιμα στοιχεία για την εικόνα της επιχείρησης που διαφορετικά θα παρέμεναν
δυσδιάκριτα. Η διαδικασία διαδοχής αποτελεί την πιο δύσκολη και πιο σοβαρή πρόκληση
που μπορεί να αντιμετωπίσει μια οικογενειακή επιχείρηση. Η υγιής κατάσταση και η μακροημέρευσή της εξαρτάται από τον προσεκτικό σχεδιασμό της διαδικασίας μετάβασης
αλλά και την προσαρμογή της εταιρείας και των οικογενειακών μελών στα νέα δεδομένα.
Πρακτικό παράδειγμα:
Η ανάλυση δεδομένων παρέχει τη δυνατότητα στους συμβούλους να απαντούν σε
ερωτήματα, να επιλύουν προβλήματα και να αντλούν σημαντικές πληροφορίες, υποστηρίζοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι χρειάζεται να αναπτύξουν δεξιότητες προκειμένου να μπορούν να :
- Διαχειρίζονται μεροληπτικές πληροφορίες
- Αναγνωρίζουν και αξιολογούν αντιφατικά στοιχεία
- Διακριβώνουν ποια στοιχεία δεν είναι αξιόπιστα
- Προβαίνουν σε ρεαλιστικές υποθέσεις
- Αναπτύσσουν σύνθετους συλλογισμούς με βάση τις υποθέσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία
που διαθέτουν
- Χρησιμοποιούν το ένστικτο για να καταλήγουν σε αποδεκτές εκτιμήσεις και ερμηνείες.

Ενδυναμώνοντας αυτή τη δεξιότητα:
Πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων των συμβούλων;
- Συλλέγοντας και αναλύοντας πληροφορίες
- Γνωρίζοντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις πρακτικές ή συνήθειες που διέπουν τη διαδοχή στις
επιχειρήσεις
- Μετατρέποντας σε γνώση τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εταιρεία
- Αναζητώντας πληροφορίες για παρεμφερείς εταιρείες και θεμελιώνοντας ένα σχέδιο στρατηγικής
- Περιγράφοντας τις βασικές ανάγκες που θα πρέπει να καλύπτουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις
προτού αυτές ξεπεράσουν τα προβλήματά τους
- Θέτοντας τα σωστά ερωτήματα στα οικογενειακά μέλη
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Προσδιορίζοντας το όραμα τόσο
του ιδιοκτήτη όσο και των μελών
της οικογένειας
Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, θα είσαι σε θέση να:
- Αποσαφηνίζεις και να προσδιορίζεις το όραμα, την προοπτική και τους
στόχους που έχουν οι ιδιοκτήτες και τα οικογενειακά μέλη για τη μελλοντική
πορεία της εταιρείας.
- Διακριβώνεις τι ρόλο θα έχουν τα εν λόγω άτομα στην εταιρεία μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας διαδοχής.
- Αποκρίνεσαι σε ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, όπως ενδεικτικά: Τι
προσωπικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα έχουν τα εμπλεκόμενα άτομα
ενόσω προβληματίζονται (ή δεν προβληματίζονται) γύρω από τη μετάβαση
της επιχείρησης; Ποια είναι τα βασικά επιχειρηματικά τους κίνητρα; Επιθυμούν οι ιδιοκτήτες να συμμετέχουν ενεργά στην επιχείρηση, να αποχωρήσουν
άμεσα ή επιθυμούν μια ενδιάμεση λύση; Επιθυμούν τα οικογενειακά μέλη να
αναλάβουν τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης;

Ενότητα 3:
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Κύρια σημεία για την κατανόηση του οράματος
για το μέλλον της εταιρείας:
Ο συγκεκριμένος οδηγός με τα σημεία-κλειδιά μπορεί να χρησιμεύσει στους επιχειρηματικούς συμβούλους για να γνωρίζουν τι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κατά τον προσδιορισμό του οράματος των ιδιοκτητών και των οικογενειακών μελών για τη μελλοντική
πορεία της εταιρείας καθώς και τον ρόλο των εν λόγω ατόμων στην εταιρεία μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας διαδοχής.

Όραμα για το μέλλον της εταιρείας:
α) Θα συνεχίσει η εταιρεία την δραστηριότητά της στον ίδιο τομέα/βιομηχανικό κλάδο;
β) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έχει ο διάδοχος κάποιο σχέδιο για το πώς θα
διευρύνει τη δραστηριότητα της εταιρείας καθώς και το τι προτεραιότητα θα δοθεί σε
αυτή τη νέα δραστηριότητα;
γ) Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποιο θα ήταν το καινούριο πεδίο στο οποίο θα
αναπτύξει η εταιρεία τη νέα της δραστηριότητα;

Διάδοχος της εταιρείας:
α) Έχει προετοιμαστεί κατάλληλα ο διάδοχος της εταιρείας για να αναλάβει τη διοίκηση
της εταιρείας;
β)Χρειάζεται να λάβει κάποια ειδική κατάρτιση;
γ) Για πόσο καιρό θα εξακολουθεί να συμμετέχει ο ιδιοκτήτης στη διοίκηση της εταιρείας
και με ποιο τρόπο;

Ρόλος του ιδιοκτήτη της εταιρείας:
α) Έχει πρόθεση να αποσυρθεί πλήρως ο ιδιοκτήτης της εταιρείας από αυτή;
β) Είναι πρόθυμος να βοηθήσει;
γ) Θα μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα ο διάδοχος κατά την εκτέλεση των διευθυντικών
του καθηκόντων στην επιχείρηση;

Σχέσεις με τους συνεργάτες της εταιρείας:
α) Έχει πρόθεση ο διάδοχος της εταιρείας να διατηρήσει τις επαφές με τους συνεργάτες
της εταιρείας;
β) Διαθέτει ο διάδοχος την απαραίτητη εμπειρία και εξουσία για να διατηρήσει τις επαφές
με τους συνεργάτες της εταιρείας;
γ) Έχει πρόθεση ο διάδοχος να αναζητήσει νέες επαφές και αγορές, πέραν αυτών που ήδη
υπάρχουν;
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Δεξιότητες του διαδόχου της εταιρείας:
α)Διαθέτει ο διάδοχος της εταιρείας την ικανότητα να εξισορροπεί τα προβλήματα μεταξύ
επιχείρησης και οικογένειας;
β) Συνηθίζει ο διάδοχος της εταιρείας να προβαίνει σε αλλαγές αναφορικά με τον ρόλο και
τη θέση της εταιρείας;
γ) Διαθέτει ο διάδοχος της εταιρείας διευθυντικές ικανότητες που θα μπορούσε να επιδεικνύει κατά την υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας;
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Εξάσκησε
το μυαλό σου:
Αποσαφήνιση των περιπτώσεων:
Ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις βρίσκονται στον πυρήνα της διαδικασίας μεταβίβασης και διαδοχής;
- Ο αριθμός των διαδόχων σε μια οικογένεια (ένας, δυο, κτλ.);
- Ο εντοπισμός των πηγών πληροφορίας και η επεξεργασία των στοιχείων που επιλέχτηκαν;
- Η εξέταση της κατάστασης της επιχείρησης μέχρι την έναρξη της διαδικασίας μεταβίβασης;
- Η πρόβλεψη των πιθανών επιλογών για μελλοντική ανάπτυξη;
- Ο καθορισμός του ρόλου των μελών της οικογένειας για την υλοποίηση της διαδικασίας διαδοχής;
- Υπάρχει συμφωνία των οικογενειακών μελών ως προς τη διαδικασία διαδοχής;
- Υπάρχει έλλειψη συναίνεσης μεταξύ των οικογενειακών μελών σχετικά με τη διαδικασία διαδοχής;

Επεξήγηση:
Η συγκεκριμένη άσκηση έχει στόχο να περιγράψει σε αδρές γραμμές το όραμα του ιδιοκτήτη και των μελών της οικογένειας για το μέλλον της επιχείρησης. Είναι πολύ σημαντικό
για τον σύμβουλο να αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα ότι οι αξίες των ιδιοκτητών διαμορφώνουν
το όραμα που έχουν για την επιχείρηση. Ενδέχεται να υπάρχουν δυο ξεχωριστές διαστάσεις
σε σχέση με το όραμα των ιδιοκτητών: το όραμα που έχουν για τη φύση της επιχείρησης
και το όραμα που έχουν για την ιδιοκτησιακή δομή. Όσον αφορά στη διαδικασία διαδοχής,
ο σύμβουλος θα πρέπει να κατανοεί τις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ ιδιοκτησίας και
διοίκησης. Σε μια οικογενειακή επιχείρηση όπου οι ιδιοκτήτες μοιράζονται επίσης τις αξίες
και τα συναισθήματα της οικογένειάς τους, το ζήτημα της διακυβέρνησης θα ήταν σκοπιμότερο να ιδωθεί ως ένα σύνολο σχέσεων μεταξύ διοίκησης, ιδιοκτητών και οικογένειας.
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Αντιμετωπίζοντας τις ενδοοικογενειακές
δυναμικές και άλλα συναφή
ψυχοκοινωνικά ζητήματα
Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, θα είσαι σε θέση να:
- Υποστηρίζεις τους ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχείρησης κατά
την αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η παραχώρηση του ελέγχου
της εταιρείας, το άνοιγμα σε νέες ιδέες, η διαχείριση συναισθημάτων, η αντιμετώπιση του φόβου ή του δισταγμού να αποσυρθούν από την επιχείρηση, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, κτλ.
- Κατανοείς πώς μπορείς να βοηθάς τα οικογενειακά μέλη να
αντιμετωπίζουν τα συναισθήματα και τις απόψεις του ιδιοκτήτη,
συνειδητοποιώντας ότι η επίδοση της επιχείρησης θα μπορούσε
να βελτιωθεί μέσα από την καλύτερη οργάνωση της σχέσης της
οικογένειας με την επιχείρηση, κτλ.
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Μελέτες περίπτωσης για να γνωρίζει κανείς πότε και
πώς να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες δεξιότητες:
Χρησιμοποιώντας μια λίστα με πιθανές καταστάσεις επιλέξαμε ορισμένες μελέτες περίπτωσης για να παρουσιάσουμε τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι μπορούν να θέτουν σε εφαρμογή τις δεξιότητές τους, προκειμένου να διαχειρίζονται
με επιτυχία διάφορες σημαντικές περιπτώσεις διαδοχής και να αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά θέματα που επηρεάζουν ιδιοκτήτες και οικογενειακά μέλη κατά τη μετάβαση της
επιχείρησης.
1. Αντιμετωπίζοντας έναν ιδιοκτήτη που δεν είναι ανοικτός στις νέες ιδέες που έχει ο διάδοχός του για την επιχείρηση.
2. Αντιμετωπίζοντας έναν ιδιοκτήτη που φοβάται ή διστάζει να αποσυρθεί, δυσχεραίνοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία μεταβίβασης της επιχείρησης στον εκάστοτε
διάδοχό της.
3. Υποστηρίζοντας τα οικογενειακά μέλη να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους όταν δεν διατηρούν καλές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη.
4. Βρίσκοντας τρόπους για την ενεργή ανάμειξη των οικογενειακών μελών στη διαδικασία
μετάβασης της επιχείρησης.
5. Βρίσκοντας τρόπους για τη διαχείριση των διαφορετικών απαιτήσεων που έχουν τα οικογενειακά μέλη αναφορικά με τη διαδοχή και τις νέες επιχειρηματικές ιδέες που έχουν.
6. Περίπτωση όπου η επικοινωνία δυσχεραίνεται ή διακόπτεται και χρειάζεται να βελτιωθεί ή να αποκατασταθεί.
7. Περίπτωση όπου κάποιο οικογενειακό μέλος αισθάνεται ότι δεν αναγνωρίζεται ο ρόλος
του στην επιχείρηση.
8. Βοηθώντας ένα μέλος της οικογένειας να καταλάβει ότι το προσωπικό ή επαγγελματικό
του όραμα δεν συμβαδίζει με αυτό της επιχείρησης.
9. Πώς να γνωρίζουμε το κατά πόσο ένα μέλος της οικογένειας επιθυμεί ή όχι να αποτελεί
μέρος της οικογενειακής επιχείρησης και, σε καταφατική περίπτωση, σε ποιο βαθμό το
επιθυμεί.
10. Πώς να υποστηρίζουμε ένα μέλος της οικογένειας να ανακαλύψει τον ρόλο που μπορεί
να έχει πιθανώς σε έναν νέο επιχειρηματικό τομέα.
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Μελέτη περίπτωσης 1:
Παράδειγμα: Ένας εξηνταπεντάχρονος οινοπαραγωγός βρίσκεται στην ηγεσία της εταιρείας
του για τρίτη γενιά και θέλει να μεταβιβάσει την
επιχείρηση στην κόρη του. Για τον λόγο αυτό, της
παραχωρεί μια ηγετική θέση αν και ο ίδιος εξακολουθεί να είναι ιεραρχικά ανώτερός της. Επίσης,
γνωρίζει από τους συμβούλους του ότι η διαδοχή που λαμβάνει χώρα με τέτοιο σταδιακό τρόπο
εγγυάται τα καλύτερα αποτελέσματα. Η κόρη του
προσαρμόζεται πολύ καλά στα καθήκοντά της και
σύντομα ανακαλύπτει τις προοπτικές ανάπτυξης
που υπόσχεται η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού
καταστήματος, προκειμένου να διευρύνει την πελατειακή βάση περισσότερο από όσο θα
μπορούσε να γίνει μέσω των παραδοσιακών καναλιών διανομής που χρησιμοποιούσαν οι
προκάτοχοί της. Ο πατέρας της, παραμένοντας προσκολλημένος στον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας των οικογενειακών επιχειρήσεων, αρνείται να μεταπειστεί, κάτι που οδηγεί
αναπόφευκτα σε ένα αντιπαραγωγικό εργασιακό κλίμα.

Λύση:
Ο σύμβουλος θα πρέπει να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο ή να αναζητήσει κάποιον
εξωτερικό διαμεσολαβητή που χαίρει της εμπιστοσύνης τόσο του πατέρα όσο και της κόρης. Είναι σημαντικό να πεισθεί ο πατέρας ότι θα γίνει σεβαστός ο παραδοσιακός τρόπος
λειτουργίας της επιχείρησης. Ταυτόχρονα όμως, θα πρέπει να εξασφαλιστεί στην κόρη
του ότι δεν θα περιστέλλονται οι καινοτόμες ιδέες της. Με την παρέμβαση του διαμεσολαβητή μπορεί να επέλθει συμβιβασμός όταν τα συναισθήματα παρεμποδίζουν τη λήψη
μιας λογικής απόφασης.
Στοιχεία εκτίμησης της υπόθεσης:
Αντικρουόμενα στοιχεία που αντιμετωπίστηκαν:
- Ο φόβος της αλλαγής εκ μέρους του προκατόχου.
- Ο φόβος της στασιμότητας εκ μέρους του διαδόχου.
Δεξιότητες που χρησιμοποιήθηκαν:
- Επικοινωνιακές δεξιότητες.
- Ψυχολογικές δεξιότητες.

Διδάγματα που αποκτήθηκαν:
Όταν τα συναισθήματα εμποδίζουν τη λήψη λογικών αποφάσεων, τότε ένας ουδέτερος
τρίτος μπορεί να συμβάλλει στην εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων. Εν προκειμένω, ο
παράγοντας εμπιστοσύνη είναι πολύ σημαντικός!
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Μελέτη περίπτωσης 2:
Παράδειγμα: Ο οικονομικός σύμβουλος του διευθυντή και ιδιοκτήτη ενός ξυλουργείου που ειδικεύεται
στην παραγωγή ντουλαπών για τον τουριστικό κλάδο
διαπιστώνει ότι ο πελάτης του δεν διαθέτει κάποιο
σχέδιο αναφορικά με τη διαδικασία διαδοχής στην
επιχείρησή του. Αυτό που φαίνεται να απασχολεί τον
ιδιοκτήτη και πατέρα τριών παιδιών είναι να διατηρήσει εύρωστη την επιχείρησή του σε ένα ολοένα και
περισσότερο ασταθές οικονομικό περιβάλλον. Αν και
προβλέπει ξεκάθαρα ότι η ανυπαρξία σχετικού σχεδιασμού θα προκαλέσει διάφορα προβλήματα, όταν
τίθεται το συγκεκριμένο θέμα δεν συμμερίζεται την
αναγκαιότητα σχεδιασμού της διαδοχής, υποστηρίζοντας ότι θα έχει και πάλι τη δυνατότητα να ηγείται
της επιχείρησής του.

Λύση:
Ο σύμβουλος αναλαμβάνει συχνά περισσότερους από έναν ρόλο όταν ασχολείται με τη
συμβουλευτική επιχειρήσεων. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο σύμβουλος που ανησυχεί για
την έλλειψη σχεδιασμού της διαδοχής είναι ταυτόχρονα και ο υπεύθυνος για τον οικονομικό σχεδιασμό και τα φοροτεχνικά θέματα της επιχείρησης. Θα μπορούσε λοιπόν να
συμπεριλάβει το ζήτημα της διαδοχής στην ατζέντα άλλων οικονομικών θεμάτων, όπως
στη συζήτηση για τα αποθεματικά της εταιρείας ή τα θέματα φορολογίας της κληρονομίας. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορούσε να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τον ιδιοκτήτη της
επιχείρησης για την αναγκαιότητα έγκαιρου σχεδιασμού διότι θα μπορούσε να επισημάνει
τα συγκεκριμένα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν χωρίς τον κατάλληλο σχεδιασμό.
Στοιχεία εκτίμησης της υπόθεσης:
Αντικρουόμενα στοιχεία που αντιμετωπίστηκαν:
- Ο φόβος απώλειας του ελέγχου εκ μέρους του ιδιοκτήτη [στο πρωτότυπο Successor’s αλλά
θεωρώ ότι είναι λάθος νοηματικά]
- Η αρνητική στάση του ιδιοκτήτη [στο πρωτότυπο Successor’s αλλά θεωρώ ότι είναι λάθος νοηματικά] ως προς τον σχεδιασμό της διαδοχής λόγω του ότι άλλες αποφάσεις είναι πιο σημαντικές
για αυτόν.
Δεξιότητες που χρησιμοποιήθηκαν:
- Επίλυση συγκρούσεων.
- Επικοινωνιακές δεξιότητες.

Διδάγματα που αποκτήθηκαν:
Χωρίς να απομακρύνεται από τον τομέα εξειδίκευσής του, ο σύμβουλος μπορεί να καθοδηγήσει τον επιφυλακτικό ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης να αντιληφθεί τα προβλήματα της
διαδοχής, αποφεύγοντας την αναφορά σε ευαίσθητα θέματα, όπως η ηλικία ή ο θάνατος.
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Μελέτη περίπτωσης 3:
Παράδειγμα: Πρόκειται για ένα σφαγείο με δραστηριότητα στη διεθνή αγορά που είναι μια οικογενειακή επιχείρηση τέταρτης γενιάς, η ηγεσία της οποίας ανήκει σε δυο
αδερφούς και τα παιδιά τους. Όλοι τους είναι παντρεμένοι, ενώ δυο εκ των συζύγων απασχολούνται σε διαφορετικές θέσεις στην επιχείρηση και οι άλλες δυο σύζυγοι
ασχολούνται με τα οικιακά. Οι διενέξεις ξεκίνησαν όταν
οι δυο τελευταίες άρχισαν να χρησιμοποιούν εταιρικά αυτοκίνητα για ιδιωτικές τους υποθέσεις. Κατηγορήθηκαν
λοιπόν ότι εκμεταλλεύονται χρήματα της εταιρείας και
αυτές με τη σειρά τους ανταπάντησαν, προβάλλοντας το
επιχείρημα ότι και οι άλλες σύζυγοι χρησιμοποιούν εταιρικά αυτοκίνητα.
Λύση: Γενικά θα πρέπει να υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ επιχείρησης και οικογένειας, ιδίως σε καταστάσεις όπως αυτή που περιγράφηκε παραπάνω. Οι
σύμβουλοι θα πρέπει να επιχειρηματολογούν τηρώντας ουδέτερη στάση και διατηρώντας
ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη όλων των συγκρουόμενων μερών. Για τον λόγο αυτό, θα ήταν
σκόπιμο να καταρτιστεί εγγράφως ένα αναλυτικό συμφωνητικό που θα διαλαμβάνει όλες
τις πτυχές γύρω από την ιδιωτική χρήση χρηματικών ποσών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Εν προκειμένω, ένα τέτοιο συμφωνητικό θα έπρεπε να θέτει κάποιους
κανόνες όχι μόνο ως προς τον χρόνο και τον τρόπο χρήσης των εταιρικών οχημάτων αλλά
και σε σχέση με συγκεκριμένα ποσοτικά όρια (π.χ. ανώτατα όρια με βάση την κατανάλωση
καυσίμων ή την απόσταση, κτλ.), ώστε οι κανόνες αυτοί να συμφωνούνται από όλα τα μέλη
της οικογένειας και να μη διακινδυνεύουν την οικονομική κατάσταση της οικογενειακής
επιχείρησης.
Στοιχεία εκτίμησης της υπόθεσης:
Αντικρουόμενα στοιχεία που αντιμετωπίστηκαν:
– Χρήση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων από οικογενειακά μέλη.
– Πιθανότητα ύπαρξης αντιζηλίας μεταξύ οικογενειακών μελών.
Δεξιότητες που χρησιμοποιήθηκαν:
– Επίλυση συγκρούσεων.
– Δεξιότητες διαμεσολάβησης.

Διδάγματα που αποκτήθηκαν:
Για την αποφυγή μελλοντικών συγκρούσεων ανάμεσα σε οικογενειακά μέλη συνιστάται
να υιοθετούνται σαφή όρια μεταξύ επιχείρησης και οικογένειας που θα αποτυπώνονται
σε μια έγγραφη συμφωνία.
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Μελέτη περίπτωσης 4:
Παράδειγμα: Η σύγκρουση κλιμακώνεται μεταξύ ενός
κτίστη, στον οποίο ανήκει η οικογενειακή επιχείρηση,
και του γιου και διαδόχου του, λόγω της διαφωνίας τους
για το πώς θα υλοποιήσουν με επιτυχία τη διαδικασία
διαδοχής. Μολονότι ο γιος εργάζεται ήδη στην εταιρεία,
έχει διακοπεί η επικοινωνία μεταξύ τους. Αυτό προκαλεί
σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις με τους πελάτες, με
αποτέλεσμα η επιχείρηση να υφίσταται σημαντική ζημία.

Λύση: Όταν ο προκάτοχος και ο διάδοχος εργάζονται ήδη μαζί στην οικογενειακή επιχείρηση, είναι πολύ σημαντικό να υιοθετείται από νωρίς ένα σχέδιο για τη μεταβίβαση της
επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο θα γνωρίζουν και τα δυο μέρη με ακρίβεια το πότε και
το πώς θα γίνει η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων αλλά και υποχρεώσεων, ώστε να μπορούν
να πράττουν ανάλογα. Αν απουσιάζει ένας τέτοιος σχεδιασμός ενδέχεται να ανακύψουν
διαμάχες που μπορούν να βλάψουν την επιχείρηση. Σε μια τέτοια κατάσταση, όπως αυτή
που περιγράφηκε παραπάνω, ο σύμβουλος θα μπορούσε να ζητήσει και από τα δυο μέρη
να καταθέσουν συγκεκριμένα σχέδια που ικανοποιούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες αμφοτέρων, καθώς επίσης και να ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ τους, προσφέροντας στον
προκάτοχο και τον διάδοχο μια ουδέτερη βάση για τη διεξαγωγή αυτού του διαλόγου, στον
οποίο θα συμμετέχει σε ρόλο διαμεσολαβητή.
Στοιχεία εκτίμησης της υπόθεσης:
Αντικρουόμενα στοιχεία που αντιμετωπίστηκαν:
– Διακοπή επικοινωνίας.
– Αποτροπή οικονομικής βλάβης στην εταιρία λόγω εσωτερικών οικογενειακών συγκρούσεων.
Δεξιότητες που χρησιμοποιήθηκαν:
– Συνδυασμός σχεδιασμού διαδικασίας διαδοχής και επίλυσης συγκρούσεων.
– Δεξιότητες διαμεσολάβησης.

Διδάγματα που αποκτήθηκαν:
Ο σύμβουλος πρέπει να γνωρίζει πότε χρειάζεται να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο για τη διαδοχή και πότε είναι καλύτερο να δώσει μόνο μια ώθηση για την έναρξη
συνομιλιών. Σε αυτή την περίπτωση, η παρουσίαση ενός συγκεκριμένου σχεδίου μπορεί
να συμβάλει στην επίλυση των εσωτερικών οικογενειακών συγκρούσεων.
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Μελέτη περίπτωσης 5:
Παράδειγμα: Ο διευθυντής και ιδιοκτήτης μιας διεθνούς μεταφορικής εταιρείας γνωρίζει από πρώτο χέρι τις διαμάχες που
μπορεί να προκαλέσει η διαδοχή, καθότι βρέθηκε αντιμέτωπος με αρκετές από αυτές όταν κληρονόμησε την επιχείρηση
από τον πατέρα του. Γνωρίζει καλά ότι ο έγκαιρος σχεδιασμός
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την
επιτυχή έκβαση της μεταβίβασης και θέλει να εισαγάγει από
νωρίς την κόρη του στην επιχείρηση. Όταν ήταν δεκατεσσάρων ετών της έμαθε τα βασικά της οδήγησης ενός περονοφόρου οχήματος και της έδινε μεγαλύτερο χαρτζιλίκι κάθε φορά
που βοηθούσε στην εταιρεία. Όμως, όσο πλησιάζει η ώρα της
αποφοίτησης, δεν είναι βέβαιος ούτε για το πώς θα διατηρήσει
το ενδιαφέρον της ούτε για το πώς θα την προετοιμάσει με τον
καλύτερο τρόπο για να αναλάβει την επιχείρηση.
Λύση: Οι σύμβουλοι θα πρέπει να γνωρίζουν τεκμηριωμένα ποια εκπαιδευτικά προγράμματα ή αντικείμενα σπουδών θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες να διευθύνουν μια εταιρία. Θα πρέπει επίσης να δώσουν το έναυσμα για μια σχετική συζήτηση με
τον ίδιο τον διάδοχο ή να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στον προκάτοχο για να
συμμετέχει ενεργά σε μια τέτοια συζήτηση. Όταν η προσπάθεια επικεντρώνεται στην παρότρυνση του διαδόχου να παραμείνει στην οικογενειακή επιχείρηση, η χρήση ενός δικτύου οικογενειακών επιχειρήσεων συχνά βοηθάει, καθότι μπορεί να φέρει σε επαφή δυνητικούς διαδόχους για μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων. Εάν δεν υπάρχει ένα τέτοιο δίκτυο,
θα ωφελούσε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μεταξύ των πελατών του (ή μεταξύ των πελατών
όλων των συμβούλων που συμμετέχουν στο δίκτυο του εν λόγω συμβούλου, εφόσον χρειάζεται). Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν μια ισορροπία
ανάμεσα αφενός στα προσωπικά ενδιαφέροντα του διαδόχου και αφετέρου στη βελτίωση
του επιπέδου εξειδίκευσης των δεξιοτήτων του.
Στοιχεία εκτίμησης της υπόθεσης:
Αντικρουόμενα στοιχεία που αντιμετωπίστηκαν:
– Διατήρηση του ενδιαφέροντος των δυνητικών διαδόχων.
– Προετοιμασία των δυνητικών διαδόχων.
Δεξιότητες που χρησιμοποιήθηκαν:
– Γνώσεις θεμάτων κατάλληλης εκπαίδευσης.
– Δεξιότητες δικτύωσης.

Διδάγματα που αποκτήθηκαν:
Η διατήρηση του ενδιαφέροντος των δυνητικών διαδόχων και η προετοιμασία τους για
να αναλάβουν την επιχείρηση είναι δυο πράγματα που θα έπρεπε να εξελίσσονται μαζί.

66

ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: EΝΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Εξάσκησε
το μυαλό σου:

1. Εξάσκηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων και σχεδιασμός της συζήτησης
Το κοινό στοιχείο και στις πέντε μελέτες περιπτώσεων είναι ότι ο σύμβουλος πρέπει να
συμμετέχει ουσιαστικά στις συζητήσεις με τα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων. Ας υποθέσουμε ότι έχεις αναλάβει ως σύμβουλος σε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις και προετοιμάζεσαι για την πρώτη συζήτηση για την επίλυση του προβλήματος. Να αναφέρεις
πέντε επιχειρήματα που προβλέπεις ότι θα τεθούν ενώπιόν σου και να αναπτύξεις μια
στρατηγική που θα σε βοηθήσει να καταλήξεις σε μια συμβιβαστική λύση για τη συγκεκριμένη περίπτωση που θα επιλέξεις.
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Ενθαρρύνοντας την αλλαγή
Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, θα είσαι σε θέση να:
- Αντιλαμβάνεσαι πώς να προωθείς και να καταδεικνύεις τα οφέλη
του έγκαιρου σχεδιασμού της μετάβασης καθώς και τα μειονεκτήματα που συνεπάγεται η απουσία κατάλληλου σχεδιασμού.
- Προετοιμάζεις και να θέτεις τις βάσεις για έναν οργανισμό που
αποτελείται από άτομα διαφορετικών γενιών, λαμβάνοντας υπόψη
το όραμα, την αποστολή και τις ανάγκες καθενός από αυτά.
- Βοηθάς τους ιδιοκτήτες και τα οικογενειακά μέλη κατά την επιλογή μεταξύ διαδοχής ή πώλησης της επιχείρησης.
Μελέτες περίπτωσης για να κατανοεί κανείς τη σημασία του σχεδιασμού της διαδοχής:
Επιλέξαμε τρεις μελέτες περίπτωσης εν είδει παραδείγματος που θα
μπορούσαν να χρησιμοποιούν οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι για να
εξηγούν τα οφέλη του έγκαιρου σχεδιασμού της διαδοχής αλλά και
τα μειονεκτήματα της απουσίας σχετικού σχεδιασμού.

Ενότητα 5:
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Μελέτη περίπτωσης 1:
Πρόκειται για μια μικρή οικογενειακή βιοτεχνία
που κρατάει την οικογενειακή παράδοση εδώ
και αρκετές γενιές. Ο επικεφαλής και ιδιοκτήτης επιθυμεί να αποσυρθεί για να αναλάβει την
επιχείρηση ο γιος του. Αυτό συνέβη και με τον
ίδιο και τον πατέρα του στο παρελθόν, οπότε
δεν σκέφτηκε ποτέ ότι θα άλλαζε κάτι με την
επόμενη γενιά. Ασχολείται λοιπόν με την προετοιμασία του γιου του, μαθαίνοντάς του την
«τέχνη» και στέλνοντάς τον να σπουδάσει στο
πανεπιστήμιο διοίκηση επιχειρήσεων. Ποτέ του
δεν σκέφτηκε να ασχοληθεί με τον σχεδιασμό
της διαδοχής πέρα από το να αναμένει την επιστροφή του γιου του για να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση. Ωστόσο, ο γιος του δεν
συμμερίζεται την υποχρέωση να εναγκαλιστεί
τον ρόλο του διαδόχου στην οικογενειακή επιχείρηση. Πιστεύει ότι διαθέτει περισσότερα προσόντα από ότι χρειάζεται για να αναλάβει
μια τόσο μικρή επιχείρηση που μετά βίας θα μπορεί να συντηρεί τον ίδιο και την οικογένεια
του. Έτσι, αντί να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση, όταν αναλαμβάνει την επιχείρηση
αποφασίζει να την πουλήσει.

Στοιχεία εκτίμησης της υπόθεσης:
Αν και ο ιδιοκτήτης ήταν σίγουρος για το σχέδιο διαδοχής που είχε κατά νου, δεν επιδίωξε
ποτέ να εντάξει σε ένα πιο τυπικό πλαίσιο τη διαδικασία μετάβασης, συζητώντας το περιεχόμενό της και συμφωνώντας με τον διάδοχό του εγγράφως. Είναι σκόπιμο λοιπόν να
ευαισθητοποιείται εγκαίρως ο προκάτοχος για τα εν λόγω ζητήματα. Το ίδιο ισχύει φυσικά
και για τον εν δυνάμει διάδοχο. Εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί να αναλάβει την επιχείρηση,
θα πρέπει να το δηλώνει όσο το δυνατό νωρίτερα. Επιπλέον, ο σύμβουλος θα πρέπει να
επιδιώκει εγκαίρως τη διεξαγωγή συζητήσεων με τον εκάστοτε δυνητικό διάδοχο.

Κυριότερα οφέλη ή προβλήματα:
Η συγκεκριμένη περίπτωση θα οδηγούσε στην εσπευσμένη πώληση της οικογενειακής επιχείρησης, καταλήγοντας πιθανότατα σε μια ασύμφορη για την οικογένεια εκποίηση.
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Μελέτη περίπτωσης 2:
Ένας κτηνοτρόφος με τρία παιδιά, παρόλο που τα

έχει προετοιμάσει κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση
να αναλάβουν την οικογενειακή επιχείρηση, έχει επεξεργαστεί και ένα εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση
που κανένα από αυτά δεν δείξει ενδιαφέρον να ασχοληθεί με αυτή στο μέλλον. Ο οικονομικός διευθυντής
που εργάζεται εκεί για πολλά χρόνια ασκεί πλέον μια
εκτεταμένη εποπτεία στην επιχείρηση, γνωρίζοντας
καλά τις εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες της.
Από την πλευρά του ο κτηνοτρόφος, πολύ πριν πάνε
τα παιδιά του στο πανεπιστήμιο, αρχίζει να συζητάει
και να διαπραγματεύεται με τον υπάλληλό του το ενδεχόμενο να εξαγοράσει ο τελευταίος την διοίκηση
της επιχείρησης, σε περίπτωση που τα παιδιά του δεν
θελήσουν να τον διαδεχτούν σε αυτήν. Έχει προετοιμαστεί ακόμα και για το πιο απίθανο χειρότερο σενάριο, που θα ήθελε τόσο τα παιδιά του όσο και τον επί
σειρά ετών υπάλληλό να μην θέλουν να αναλάβουν
την επιχείρηση, και έχει αναζητήσει τη γνώμη ενός
ειδικού για να γνωρίζει την αξία της επιχείρησής του,
έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο πώλησης των περιουσιακών της στοιχείων. Με
αυτό τον τρόπο, έχει εξασφαλίσει ότι η οικογένειά του
τουλάχιστον θα λάβει ένα ικανοποιητικό ποσό για να εκπληρώσει τους μελλοντικούς της
στόχους.

Στοιχεία εκτίμησης της υπόθεσης:
Ο σύμβουλος θα πρέπει τουλάχιστον να ευαισθητοποιεί τον ενδιαφερόμενο ως προς τα
οφέλη του έγκαιρου σχεδιασμού. Θα μπορούσε να χρησιμοποιεί το δίκτυό του για να διατυπώνει τόσο ο ίδιος όσο και άλλα μέλη του δικτύου του εξειδικευμένες γνώμες σε ζητήματα οικονομικής ή νομικής φύσης. Συνιστάται επίσης η παροχή συμβουλών σε κάθε στάδιο:
1.
2.
3.

Προετοιμασία και εκπαίδευση των παιδιών
Εντοπισμός των κατάλληλων υπαλλήλων και έναρξη διαπραγματεύσεων με αυτούς
Αποτίμηση της εταιρείας από κάποιον εμπειρογνώμονα

Κυριότερα οφέλη ή προβλήματα:
Ο ιδιοκτήτης της οικογενειακής επιχείρησης διατηρεί μια ευελιξία και διαθέτει ένα εφεδρικό σχέδιο για τη διαδικασία διαδοχής.
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Μελέτη περίπτωσης 3:
Πρόκειται για ένα εργοστάσιο παραγωγής δερμάτινων ειδών που είναι μια οικογενειακή επιχείρηση τρίτης γενιάς, η ηγεσία της οποίας ανήκει σε έναν πενηνταδυάχρονο. Ο σχεδιασμός της διαδοχής είναι κάτι
που ποτέ δεν απασχόλησε ουσιαστικά τον εν λόγω
ιδιοκτήτη επειδή θεωρεί τον εαυτό του υγιή και ικανό να διοικεί την εταιρεία για πολλά χρόνια ακόμα.
Όμως, στη διάρκεια ενός πολύ έντονου επαγγελματικού ταξιδιού υφίσταται σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και αναγκάζεται να τεθεί σε ιατρικό κώμα. Έτσι
προκύπτει μια δυσάρεστη κατάσταση, όπου κανείς
δεν έχει πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα και τραπεζικούς λογαριασμούς, ούτε καν μπορεί να μπει στο
γραφείο του ιδιοκτήτη, λόγω του ότι δεν είχαν ληφθεί προληπτικά μέτρα στο παρελθόν για παρόμοιες
περιπτώσεις. Μολονότι είναι δυνατή η πρόσβαση σε
απαραίτητα στοιχεία όπως και η νόμιμη μεταβίβασης
εξουσιών στον αναπληρωτή του ιδιοκτήτη, η σχετική διαδικασία διαρκεί δυο εβδομάδες. Στο μεταξύ, η
επιχείρηση υφίσταται σοβαρή ζημία λόγω της αναπόφευκτης προσωρινής αναστολής λειτουργίας της,
με αποτέλεσμα να απομακρύνονται οι πελάτες της υπό τον κίνδυνο αδράνειας της διοίκησης και, συνακόλουθα, αναποτελεσματικών συναλλαγών με αυτή.

Στοιχεία εκτίμησης της υπόθεσης:
Η ύπαρξη σχεδιασμού είναι απαραίτητη ακόμα και για απρόβλεπτα γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν και να βλάψουν σοβαρά την επιχείρηση. Οι σύμβουλοι θα πρέπει
να ενημερώνουν τους πελάτες τους για την πιθανότητα να προκύψουν τέτοιες καταστάσεις, ώστε να γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης.

Κυριότερα οφέλη ή προβλήματα:
Χωρίς σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης, η εταιρεία δεν μπορεί να εκτελέσει έστω και βασικές
λειτουργίες.
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Μελέτη περίπτωσης 4:
Ο ιδιοκτήτης ενός συνεργείου αυτοκινήτων υπέστη σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο εξαιτίας ενός
αυτοκινητιστικού ατυχήματος με αποτέλεσμα να
μείνει αναίσθητος για αρκετές εβδομάδες. Τότε
ο σύμβουλος της επιχείρησης θέτει σε εφαρμογή
το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που είχε εκπονήσει
από κοινού με τον ιδιοκτήτη πριν από δύο χρόνια.
Βάσει αυτού του σχεδίου, ο αναπληρωτής του ιδιοκτήτη αποκτά άμεση πρόσβαση σε όλες τις τραπεζικές συναλλαγές και το γραφείο του ιδιοκτήτη. Μπορεί ακόμα να τακτοποιήσει και τις τρεις
μεγαλύτερες εκκρεμείς οφειλές, εξασφαλίζοντας
την έγκαιρη παραλαβή των επόμενων παραγγελιών που αναμένουν οι βασικοί πελάτες της εταιρείας. Ο υπεύθυνος προσωπικού της εταιρείας
αποκτά το δικαίωμα να λαμβάνει οριστικές αποφάσεις για εργασιακά θέματα και έχει τη δυνατότητα να προσλάβει επιπλέον πωλητές, οι
οποίοι είναι απαραίτητοι για την προγραμματισμένη επέκταση της εταιρείας σε γειτονική
πόλη.

Στοιχεία εκτίμησης της υπόθεσης:
Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης καλύπτει τα πιο σημαντικά οικονομικά και νομικά ζητήματα.
Οι σύμβουλοι θα πρέπει να προωθούν την έγκαιρη υιοθέτηση, εκ μέρους των πελατών
τους, τέτοιων σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Σε μερικές περιπτώσεις, τα
κατά τόπους εμπορικά επιμελητήρια παρέχουν εγχειρίδια με οδηγίες για τον σχεδιασμό
έκτακτης ανάγκης. Ο σύμβουλος θα πρέπει να ενεργεί άμεσα, είτε παραδίδοντας τα στοιχεία στον νόμιμο εκπρόσωπο του ιδιοκτήτη είτε προβαίνοντας ο ίδιος στις απαραίτητες
ενέργειες.

Κυριότερα οφέλη ή προβλήματα:
Η εταιρεία καταφέρνει να ξεπεράσει την απουσία του ιδιοκτήτη της με ελάχιστες απώλειες,
χάρη στον προσεκτικό και έγκαιρο σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης.
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Μελέτη περίπτωσης 5:
Ο γιος του ιδιοκτήτη μιας εταιρείας
μηχανολογικών κατασκευών που ειδικεύεται στις προσαρμοσμένες κατά παραγγελία κατασκευές αναλαμβάνει την
οικογενειακή επιχείρηση μετά και την
ολοκλήρωση σπουδών μηχανικής και
διοίκησης επιχειρήσεων. Ως γνωστό,
πολλές επιχειρηματικές σχέσεις βασίζονται στην εμπιστοσύνη που εδραιώνεται
σε βάθος χρόνου μεταξύ του κατασκευαστή και των πελατών του. Με αυτό το
δεδομένο, πολλοί πελάτες αποφασίζουν
να συνάψουν εμπορικές σχέσεις με έναν
τοπικό ανταγωνιστή της εν λόγω εταιρείας. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν γνωρίζουν καθόλου τις ικανότητες του γιου
ούτε αν αυτός διαθέτει τον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης που απαιτείται για πιο περίπλοκες
κατασκευές, οπότε δεν θέλουν να το διακινδυνεύσουν.

Στοιχεία εκτίμησης της υπόθεσης:
Η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ ιδιοκτήτη και πελατών είναι προαπαιτούμενο, ειδικά στις
επιχειρήσεις που παρέχουν λύσεις με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, όπως αυτή του παραδείγματος, αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις που χρειάζεται να έχουν μια σταθερή παραγωγή
και διαχείριση τιμών, ώστε να μπορούν οι πελάτες τους να κάνουν τον προγραμματισμό
των παραγγελιών τους. Εάν ο διάδοχος αδυνατεί να προβάλλει ότι είναι σε θέση να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών, τότε ο σύμβουλος μπορεί να αναλάβει να βοηθήσει τον
νέο ιδιοκτήτη σε αυτό το ζήτημα της προβολής μέσω της σχετικής εμπειρίας και προϋπηρεσίας που διαθέτει. Έχοντας παραμείνει στο πλευρό του προκατόχου για πολύ καιρό, ο
σύμβουλος γνωρίζει πώς να εξισορροπήσει την έλλειψη εμπειρίας του διαδόχου.

Κυριότερα οφέλη ή προβλήματα:
Εάν οι πελάτες δεν μπορούν να εδραιώσουν μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τον
διάδοχο μιας οικογενειακής επιχείρησης, τότε ο κίνδυνος να χαθούν από πελάτες είναι
σημαντικά αυξημένος.

73

ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: EΝΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Μελέτη περίπτωσης 6:
Από την ηλικία των 16 ετών, η κόρη ενός σιτοπαραγωγού παρίσταται στις συναντήσεις του πατέρα της
με πελάτες και αγοραστές. Μαθαίνει πώς να συμμετέχει ενεργά στις επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις
και, το κυριότερο, εξοικειώνεται με τους βασικούς
συνεργάτες της οικογενειακής επιχείρησης. Μετά την
ολοκλήρωση πανεπιστημιακών σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων και τις γεωργικές επιστήμες, διαδέχεται τον πατέρα της και αναλαμβάνει την οικογενειακή επιχείρηση. Χάρη στη σχέση που έχει ήδη χτίσει
με τους βασικούς πελάτες είναι σε θέση και να τους
διατηρήσει. Ομοίως, οι πελάτες νιώθουν σίγουροι για
την ικανότητα της διαδόχου να συνεχίσει την επιχείρηση κατά τρόπο επωφελή και για τις δυο πλευρές.
Ο πατέρας της εξακολουθεί να τη στηρίζει με τις πολύτιμες συμβουλές του αλλά μένοντας στο παρασκήνιο και χωρίς να χρειάζεται πλέον να είναι ο επίσημος
επικεφαλής της επιχείρησης.

Στοιχεία εκτίμησης της υπόθεσης:
Η εμπιστοσύνη μεταξύ της διοίκησης της εταιρείας και των πελατών της έχει εδραιωθεί
ήδη, προτού επέλθει η ίδια η διαδοχή. Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης θα πρέπει να
ενθαρρύνεται από τους συμβούλους. Επίσης, αν υπάρχει κάποιο σχέδιο εξαγοράς της διοίκησης από τρίτους, θα πρέπει και αυτό να γνωστοποιείται στους πελάτες της εταιρείας.
Σε περίπτωση εξαγοράς της εταιρείας από κάποιο εργαζόμενο, θα ήταν εξίσου σκόπιμο
να ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Εάν κάποιος επενδυτής εκτός της επιχείρησης θελήσει
να την αγοράσει, θα πρέπει και αυτό το θέμα να αντιμετωπίζεται με τους πελάτες πριν τη
σχετική μεταβίβαση. Οι σύμβουλοι μπορούν να αναλάβουν διαμεσολαβητικό ρόλο σε όλες
τις απαραίτητες διεργασίες.

Κυριότερα οφέλη ή προβλήματα που προέκυψαν από την προσέγγιση
που επιλέχτηκε στην εν λόγω περίπτωση/παράδειγμα.
Η διαδικασία μετάβασης εξομαλύνθηκε σε σημαντικό βαθμό λόγω της σχετικής προετοιμασίας που έλαβε χώρα από νωρίς.
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Μελέτες περίπτωσης για την κατανόηση της απόφασης περί διαδοχής
ή πώλησης:
Η συλλογή αυτών των μελετών περίπτωσης έγινε για να προσφέρει βοήθεια στους επιχειρηματικούς συμβούλους, όταν αυτοί καλούνται να αποφασίσουν μεταξύ των δυο προσεγγίσεων της διαδικασίας μεταβίβασης της επιχείρησης, δηλαδή τη διαδοχή ή την πώληση.

Μελέτη περίπτωσης 1:
Ο ιδιοκτήτης ενός εργαστηρίου κεραμικής
έχει προσφέρει όλα τα απαραίτητα εκπαιδευτικά εφόδια στον μεγαλύτερο γιο του, με στόχο
να αναλάβει αυτός αργότερα την εταιρεία. Ως
πρώτο βήμα, ο γιος διδάχτηκε βασικά τεχνικά
θέματα για την κεραμική, όπως το να ξέρει να
λειτουργεί τα διαφορετικά είδη μηχανημάτων.
Επιπλέον, απέκτησε χρήσιμες γνώσεις γύρω
από τη μεταφορά προϊόντων, κάτι που περιλαμβάνεται επίσης στο αντικείμενο της επιχείρησης. Αργότερα, ο γιος παρακολούθησε μαθήματα μηχανολογίας και σπούδασε διοίκηση
επιχειρήσεων. Μετά από μια περίοδο εργασιακής θητείας δίπλα στον πατέρα του, ο γιος
είναι διατεθειμένος να αναλάβει την επιχείρηση. Μολονότι γίνεται μια σημαντική προσφορά από κάποιο τοπικό ανταγωνιστή που θέλει να αγοράσει την εταιρεία, ο ιδιοκτήτης αποφασίζει να αποσυρθεί παραχωρώντας τη θέση του στον γιο του.

Στοιχεία εκτίμησης της υπόθεσης:
- Διερεύνηση της ύπαρξης και καταλληλότητας δυνητικών διαδόχων.
- Στάθμιση των πλεονεκτημάτων της ενδοοικογενειακής διαδοχής και της προσφοράς
που γίνεται από κάποιον τρίτο.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων επιθυμούν να
μεταβιβάσουν την ιδιοκτησία στην οικογένεια. Ο σύμβουλος όμως θα πρέπει να σταθμίζει
όλες τις πιθανότητες και να συμβουλεύει ανάλογα τον πελάτη του. Εν προκειμένω, αν και
φαίνεται να υπάρχει κατάλληλος διάδοχος, ο σύμβουλος θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο συμφέρει από οικονομική άποψη να απορριφθεί η προσφορά που γίνεται από κάποιο
τρίτο. Εδώ προκύπτουν δύο ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν:
1. Θα είναι η εταιρεία πλήρως βιώσιμη στο μέλλον;
2. Δεν θα ήταν προς όφελος της οικογένειας να κάνει δεκτή την προσφορά αν αυτή
υπερβαίνει τη σημερινή αξία της εταιρείας;

Διαδοχή ή πώληση;
Εδώ υπάρχει ένας πρόθυμος διάδοχος που είναι και διαθέσιμος και κατάλληλος. Σε αυτές
τις περιπτώσεις είναι συνήθως προτιμότερο να απορρίπτονται οι προσφορές τρίτων για
εξαγορά της επιχείρησης.
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Μελέτη περίπτωσης 2:
Ο γιος του ιδιοκτήτη ενός φούρνου,
που τον προόριζαν για διάδοχο του
πατέρα του στην οικογενειακή επιχείρηση, επιστρέφει στο πατρικό του
μετά από σπουδές στην τεχνολογία
τροφίμων και, όπως ήταν προγραμματισμένο, ξεκινά να εργάζεται εκεί.
Έπειτα από μερικές εβδομάδες, ο
γιος αποφασίσει ότι δεν θέλει να
αναλάβει την επιχείρηση και επιδιώκει να μιλήσει με τον πατέρα του
για αυτή την απόφαση. Η συζήτηση
καταλήγει σε μια δυσάρεστη οικογενειακή σύγκρουση. Από τη μια ο πατέρας φοβάται τι θα απογίνουν οι κόποι μιας ζωής
και από την άλλη ο γιος ανησυχεί αν θα μπορεί η επιχείρηση στο μέλλον να συντηρεί τον
ίδιο και την οικογένεια του, οπότε προτιμά να αξιοποιήσει τις δεξιότητές του κάπου αλλού. Ο επί μακρόν σύμβουλος της επιχείρησης εμφανίζεται σε ρόλο διαμεσολαβητή. Μετά
από αναζήτηση του πιθανού υποψηφίου ανάμεσα στα άτομα που εργάζονται στον φούρνο,
αποφασίζουν από κοινού να προσφέρουν την επιχείρηση σε έναν από τους εργαζόμενους
που αναπληρώνει τον πατέρα σε διαχειριστικά θέματα και άρα διαθέτει ήδη σχετική εμπειρία. Ο εργαζόμενος δέχεται την προσφορά και με τη βοήθεια του συμβούλου καταρτίζεται
ένα διετές σχέδιο εξόδου του προκατόχου από την επιχείρηση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο μεν
ιδιοκτήτης προχωρά σταδιακά στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ο δε αγοραστής έχει την
ευκαιρία να μάθει πώς να ηγείται της επιχείρησης.

Στοιχεία εκτίμησης της υπόθεσης:
– Άρνηση του διαδόχου που προοριζόταν για τη διαδοχή.
– Αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών.
– Αναθεώρηση του σχεδίου διαδοχής.
Σε περιπτώσεις όπως αυτές του παραδείγματος, το έργο του συμβούλου γίνεται πιο σύνθετο. Όταν υπάρχουν τέτοιες συγκρούσεις, ο σύμβουλος μπορεί να αναλαμβάνει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των μελών της οικογένειας, να συμβάλλει στην αναζήτηση κατάλληλου αγοραστή και να βοηθά στην αναθεώρηση του σχεδίου εξόδου από την επιχείρηση.

Διαδοχή ή πώληση;
Η πώληση της επιχείρησης σε έναν έμπιστο εργαζόμενό της είναι μια από τις επιλογές
που θα εξέταζαν πιο εύκολα οι ιδιόκτητες που ανησυχούν για τους κόπους μιας ζωής
αλλά και για το όραμα της επιχείρησης μετά την πώλησή της σε κάποιο άτομο εκτός της
οικογένειας.
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Μελέτη περίπτωσης 3:
Η διαδικασία διαδοχής σε μια μικρή διαφημιστική εταιρεία έχει προαποφασιστεί εδώ και χρόνια: το ζεύγος των ιδιοκτητών, που κληρονόμησε την επιχείρηση από τον πατέρα ενός εκ των συζύγων, έχει δυο παιδιά τα οποία έχουν
εκπαιδευτεί κατάλληλα για να αναλάβουν την επιχείρηση. Ο εικοσιπεντάχρονος γιος σπούδασε media design
και η κόρη, που είναι δύο χρόνια μικρότερη, σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων
με έμφαση στις στρατηγικές μάρκετινγκ. Το σχέδιο διαδοχής περιλαμβάνει μια στρατηγική σταδιακής εξόδου των γονέων από την επιχείρηση στα επόμενα τρία
χρόνια. Μετά την πάροδο ενός έτους από όταν ξεκίνησαν να δουλεύουν μαζί όλα τα μέλη της οικογένειας, εμφανίζεται ένας μεγαλύτερος ανταγωνιστής, ο οποίος επεκτείνει την
επιχειρηματική του δραστηριότητα στην πόλη που βρίσκεται η οικογένεια, με αποτέλεσμα
να απειλείται η βιωσιμότητα της οικογενειακής επιχείρησης. Έπειτα από μια κατακόρυφη
πτώση των εσόδων της, η οικογένεια καλείται να αποφασίσει αν θα δεχτεί την προσφορά
εξαγοράς της επιχείρησής της από τον ανταγωνιστή ή θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση,
με την ελπίδα να αντιπαλέψει την εν λόγω προσπάθεια εξαγοράς. Έτσι, τα μέλη της οικογένειας απευθύνονται στον επί σειρά ετών οικονομικό σύμβουλό τους, ζητώντας να τα βοηθήσει με την αξιολόγηση των ιδεών που έχουν περί αναδιάρθρωσης. Ο σύμβουλος τους
προτείνει να ειδικευτούν στην ηλεκτρονική διαφήμιση για τοπικές επιχειρήσεις, καθότι
το συγκεκριμένο μερίδιο αγοράς εγγυάται ένα σταθερό και αρκετά υψηλό εισόδημα με
χαμηλό διαρθρωτικό κόστος. Μετά από αυτό, η οικογένεια αποφασίζει να απορρίψει την
προσφορά του ανταγωνιστή.

Στοιχεία εκτίμησης της υπόθεσης:
– Καθορισμός στρατηγικής για την αντιμετώπιση προσπαθειών επιθετικής εξαγοράς.
– Επιλογή μεταξύ αναδιάρθρωσης και πώλησης της οικογενειακής επιχείρησης.
Πολλές φορές οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν μικρότερο μέγεθος σε σχέση με άλλες
ανταγωνίστριες εταιρείες, οπότε προκύπτει η ανάγκη προσαρμογής και αναδιάρθρωσής
τους, ειδικά όταν οι παραδοσιακές στρατηγικές οδηγούν σε πτωτικές τάσεις, θέτοντας
σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Οι σύμβουλοι θα πρέπει να προσφέρουν την
εμπειρία τους σε χρηματοοικονομικά θέματα και να είναι σε θέση να προβαίνουν σε εκτιμήσεις σχετικά με την αναδιάρθρωση. Γενικά οφείλουν να τηρούν μια ουδέτερη στάση που
δεν επηρεάζεται από την οικογενειακή παράδοση και τους συναισθηματικούς δεσμούς.

Διαδοχή ή πώληση;
Στην προκειμένη περίπτωση, η διαδικασία διαδοχής έχει σχεδιαστεί και εξασφαλιστεί ήδη.
Η απόφαση που πρέπει να ληφθεί σχετίζεται με την αναδιάρθρωση της επιχείρησης προκειμένου να αναχαιτιστεί η προσπάθεια επιθετικής εξαγοράς. Ο σύμβουλος οφείλει να
διενεργεί προσεκτικούς οικονομικούς υπολογισμούς και να γνωρίζει την αγορά, ώστε να
μπορεί να παρέχει χρήσιμες συμβουλές για τη λήψη μιας εύλογης απόφασης.
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Μελέτη περίπτωσης 4:
Όταν ο ιδιοκτήτης μιας αλυσίδας πιτσαρίας που δεν έχει παιδιά γίνεται 55 ετών προσεγγίζεται από τον τραπεζικό του σύμβουλο, ο οποίος θέλει να συζητήσει μαζί του για το μέλλον
της επιχείρησης μετά τη συνταξιοδότηση του ιδιοκτήτη. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις
για τη χορήγηση νέων μακροχρόνιων πιστωτικών ορίων, ο σύμβουλος εκμεταλλεύεται την
ευκαιρία για να συζητήσει το παραπάνω θέμα. Μετά από κάποιες προσπάθειες, ο ιδιοκτήτης της οικογενειακής επιχείρησης συμφωνεί ότι χρειάζεται να αντιμετωπιστεί το σχετικό
ζήτημα. Έτσι, αρχίζει να εξετάζει από κοινού με τον σύμβουλο τις ακόλουθες εναλλακτικές:
– Να αναζητήσει τον κατάλληλο υποψήφιο διάδοχο στο πρόσωπο κάποιου υπαλλήλου του.
– Να προχωρήσει στη διάσπαση της εταιρείας σε τμήματα ανά πόλη και να βρει αγοραστές
για κάθε ξεχωριστό τμήμα.
– Να προβεί σε αναδιάρθρωση της επιχείρησης κατά το σύστημα δικαιόχρησης (franchise).
Η αναζήτηση κάποιου υποψηφίου μεταξύ των υπαλλήλων του απέβη άκαρπη, όπως συνέβη επίσης και με την εξεύρεση αγοραστών σε κάθε πόλη. Έπειτα από αυτό, ο τραπεζικός
σύμβουλος ανακοίνωσε στο επαγγελματικό του δίκτυο την τρίτη εναλλακτική κι έτσι το
μοντέλο δικαιόχρησης (franchise) βρήκε απήχηση σε έναν εξωτερικό επενδυτή που έδειξε
ενδιαφέρον.

Στοιχεία εκτίμησης της υπόθεσης:
– Ευαισθητοποίηση του ιδιοκτήτη ως προς την αναγκαιότητα σχεδιασμού της διαδοχής.
– Επεξεργασία και αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών.
– Χρήση του δικτύου του συμβούλου για την εξεύρεση εξωτερικών επενδυτών.
Συνήθως οι σύμβουλοι έχουν επίγνωση της αναγκαιότητας σχεδιασμού της διαδικασίας διαδοχής πολύ νωρίτερα από ότι οι ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων. Θα μπορούσαν
λοιπόν να το αντιμετωπίσουν – στην καλύτερη περίπτωση – εντάσσοντάς το στις συζητήσεις που διεξάγονται για ένα άλλο θέμα που εμπίπτει στον τομέα ειδίκευσής τους.

Διαδοχή ή πώληση;
Εάν στη διαδικασία διαδοχής δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υποψήφιοι, όπως τέκνα ή επί μακρόν εργαζόμενοι στην επιχείρηση, ο σύμβουλος θα πρέπει να αναζητήσει άλλους τρόπους
για να αντιμετωπίσει την ανάγκη εξεύρεσης διαδόχου. Βέβαια, η στρατηγική που θα επιλεγεί εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συγκεκριμένη επιχείρηση.
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Μελέτη περίπτωσης 5:
Ο πατέρας τριών γιων και ιδιοκτήτης ενός καταστήματος εξοπλισμού εξωτερικών χώρων
που διαθέτει επίσης και ηλεκτρονικό κατάστημα χονδρικής αποφασίζει ότι πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία διαδοχής για να καθησυχάσει τους πελάτες χονδρικής με τους οποίους
διατηρεί μακροχρόνιες εμπορικές σχέσεις. Έτσι, προσκαλεί σπίτι του τα μέλη της οικογένειάς του για να συζητήσει μαζί τους το πώς και σε ποιον θα μεταβιβάσει την επιχείρηση.
Ο ένας γιος απορρίπτει κατευθείαν την πιθανότητα να βρεθεί στη θέση του διαδόχου, ενώ
οι άλλοι δυο δείχνουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον να αναλάβουν την οικογενειακή επιχείρηση.
Εκείνη τη στιγμή ανακύπτουν δυο αντικρουόμενα στοιχεία:
1. Ο γιος που δεν θέλει να αναλάβει την ηγεσία, υποστηρίζει ότι έχει το δικαίωμα να πωλήσει το μερίδιο του στους άλλους δυο αδερφούς του. Ωστόσο, το ποσό σε μετρητά που
χρειάζεται για την εξαγορά του εν λόγω μερίδιου δεν είναι διαθέσιμο στο αποθεματικό της
επιχείρησης και η δημιουργία ενός νέου χρέους θα μπορούσε να θέσει σε διακινδύνευση
την επίδοση της επιχείρησης στο μέλλον.
2. Οι άλλοι δυο γιοι διαφωνούν για τις αρμοδιότητες που θα έχουν μετά τη διαδοχή επειδή
κανένας από τους δυο δεν επιθυμεί να βρίσκεται σε ιεραρχικά κατώτερη θέση.
Ο πατέρας επικοινωνεί με τον επί σειρά ετών σύμβουλό του, ζητώντας να μεσολαβήσει
στην επίλυση των διαφορών που ανέκυψαν. Η λύση στην οποία καταλήγουν από κοινού
είναι να καταβληθεί στον μη διάδοχο γιο το τίμημα για την εξαγορά του μερίδιου του σε
πέντε δόσεις εντός πενταετίας. Οι διάδοχοι γιοι θα αναλάβουν τη διαχείριση των συνεργατών, με τις αρμοδιότητές τους να κατανέμονται ανάλογα με τις δεξιότητές του καθένα (ο
ένας γιος σπούδασε νομικά και ο άλλος χρηματοοικονομικά και λογιστική).

Στοιχεία εκτίμησης της υπόθεσης:
- Διαμεσολάβηση μεταξύ διαδόχων και μη διαδόχων.
- Διαμεσολάβηση μεταξύ δυο διαδόχων με ίδια δικαιώματα διαδοχής.
Οι σύμβουλοι οικογενειακών επιχειρήσεων χρειάζεται να διαθέτουν ισχυρές δεξιότητες διαμεσολάβησης. Η λήψη αποφάσεων σε μια διαδικασία διαδοχής μπορεί να γίνει σε έντονο
κλίμα και σε μια ατμόσφαιρα συναισθηματικά φορτισμένη. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις
είναι σκόπιμο να υπάρχει μια ουδέτερη φωνή που να μπορεί να διαχωρίζει τις ανάγκες των
οικογενειακών μελών από αυτές της εταιρείας.

Διαδοχή ή πώληση;
Εάν ο μη διάδοχος γιος είχε επιμείνει στην άμεση καταβολή του ποσού που αξίωνε, με την
εν λόγω πληρωμή να υπερβαίνει τις δυνατότητες της εταιρείας, τότε η πώληση της επιχείρησης θα ήταν αναπόφευκτη. Ο συμβιβασμός στη διαδικασία διαδοχής που περιγράφτηκε
ανωτέρω απέτρεψε μια τέτοια έκβαση.
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Μελέτη περίπτωσης 6:
Πατέρας και γιος έχουν στην ιδιοκτησία τους και
διευθύνουν από κοινού μια μικρή εταιρεία που αναλαμβάνει υδραυλικές εργασίες, η οποία εμφανίζει
χαμηλά έσοδα ενώ ταυτόχρονα τα έξοδα αυξάνονται.
Μετά τον γάμο του γιου, το εισόδημα από την επιχείρηση δεν είναι αρκετό για να συντηρεί πια ολόκληρη την οικογένεια. Η προσπάθεια επέκτασης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας για την επίτευξη
υψηλότερων εσόδων αποτυγχάνει και τότε ο τραπεζικός σύμβουλος προτείνει την πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου για τη διάσωση της αξίας που
έχει απομείνει στην εταιρεία ή την εξεύρεση ενός
επενδυτή που θα κρατήσει την επιχείρηση ζωντανή.
Μέσω του επαγγελματικού δικτύου του τραπεζικού
συμβούλου και με τη μεσολάβηση του τοπικού εμπορικού επιμελητηρίου μπορεί να βρεθεί ένας εξωτερικός επενδυτής, ο οποίος έχει την πρόθεση να συγχωνεύσει τη δική του επιχείρηση υδραυλικών εργασιών
με την εν λόγω οικογενειακή επιχείρηση. Σε αυτή την
περίπτωση, πατέρας και γιος διατηρούν τη διευθυντική τους θέση, όμως ο νέος επενδυτής
θα είναι ο κατά πλειοψηφία ιδιοκτήτης της εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώνευση.

Στοιχεία εκτίμησης της υπόθεσης:
- Εκτίμηση καταστάσεων χρηματοοικονομικής φύσης.
- Προτάσεις για τη λήψη ενδεχομένως επώδυνων συναισθηματικά μέτρων που σχετίζονται με την
παραχώρηση της (αποκλειστικής) κυριότητας της επιχείρησης.
Οι σύμβουλοι θα πρέπει να προβαίνουν σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις και σε αμφίβολες περιπτώσεις να συμβουλεύουν προς όφελος της εταιρείας.

Διαδοχή ή πώληση;
Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο επικείμενος κίνδυνος χρεοκοπίας. Όταν η μόνη λύση για
την επιβίωση της εταιρείας είναι να κληθούν εξωτερικοί επενδυτές, οι προτάσεις των συμβούλων θα πρέπει να στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση.
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Διαδοχή ή πώληση: σύντομο ερωτηματολόγιο
για την υποστήριξη των συμβούλων κατά
τη στάθμιση των διαθέσιμων επιλογών:
Αυτό το σύντομο ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε ειδικά για τους επιχειρηματικούς
συμβούλους, ως ένα εργαλείο που μπορούν να χρησιμοποιούν για την υποστήριξη
ιδιοκτητών και οικογενειακών μελών, όταν αυτοί προβληματίζονται για τις διαθέσιμες επιλογές μεταξύ διαδοχής ή πώλησης πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Υπάρχουν πέντε βασικοί παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνει κανείς
υπόψη όταν επεξεργάζεται τις επιλογές μεταξύ διαδοχής ή πώλησης:
Διαθεσιμότητα κατάλληλου διαδόχου
Η επιτυχία της διαδοχής εξασφαλίζεται μόνο αν υπάρχει κάποιος κατάλληλος διάδοχος
μεταξύ των μελών της οικογένειας ή των εργαζομένων της επιχείρησης. Η απόφαση για να
προσδιοριστεί ποιο άτομο είναι κατάλληλο για τη διαδοχή εμπίπτει σε μια σύνθετη διαδικασία. Οι σύμβουλοι μπορούν να συμβάλλουν με ουδέτερο τρόπο, συμμετέχοντας ενεργά
στις συζητήσεις με τους υποψηφίους και προσδιορίζοντας αν οι τελευταίοι διαθέτουν τις
απαραίτητες δεξιότητες αλλά και την προθυμία να αναλάβουν την οικογενειακή επιχείρηση. Εάν δεν υπάρχει υποψήφιος για τη διαδοχή ή αυτοί που υπάρχουν κρίνονται ακατάλληλοι, τότε η πώληση είναι αναπόφευκτη και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γνωστοποιείται
στον ιδιοκτήτη της εταιρείας.
Ενδεικτικά ερωτήματα που θα πρέπει να συλλογιστεί κανείς:
1. Έ
 χει ο ιδιοκτήτης παιδιά ή άλλα συγγενικά πρόσωπα που θα ήταν κατάλληλα για τη
διαδοχή;
2. Υ
 πάρχει κάποιος ενδεδειγμένος υποψήφιος μεταξύ των εργαζομένων της επιχείρησης;
3. Ε
 λλείψει κατάλληλου διαδόχου, υπάρχει κάποιος επενδυτής που θα ήταν πρόθυμος
να αναλάβει ολόκληρη την επιχείρηση (με άλλα λόγια, μέσω της πώλησης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας);

Πιθανότητα νομικών διενέξεων μεταξύ υποψηφίων
Εάν υποτεθεί ότι υπάρχουν περισσότερα υποψήφια άτομα που θα επιθυμούσαν να διαδεχτούν τον ιδιοκτήτη και να αναλάβουν την επιχείρηση, και ότι όλα αυτά τα άτομα νομιμοποιούνται να κληρονομήσουν την επιχείρηση, όπως στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός τέκνα, είναι πιθανό να ανακύψει κάποια νομική διαφορά που θα ήταν
επιζήμια για την εταιρεία. Αν δεν επέλθει συμβιβασμός, όπως θα συνέβαινε με τη διάσπαση
της εταιρείας σε βιώσιμες υπομονάδες που θα μπορούσαν να λειτουργούν ως ανεξάρτητες
εταιρείες ή με τον επιμερισμό διευθυντικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των υποψηφίων, τότε
θα πρέπει να προτιμάται η λύση της πώλησης. Μια τέτοια επιλογή θα απέτρεπε την εκδήλωση των πιθανώς επιζήμιων νομικών διαφορών. Οι υποψήφιοι τότε θα ήταν σε θέση να
αξιοποιήσουν το αντίτιμο της πώλησης για να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα.
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Ενδεικτικά ερωτήματα που θα πρέπει να συλλογιστεί κανείς:
1. Υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι για τη διαδοχή;
2. Σε καταφατική περίπτωση, νομιμοποιούνται όλοι να αναλάβουν την επιχείρηση;
3. Πώς μπορεί να επέλθει συμβιβασμός για να αποτραπούν ενδεχόμενες νομικές διαφορές;

Οικονομική κατάσταση της εταιρείας
Η εν λόγω εταιρεία θα πρέπει να έχει τη φέρουσα δυνατότητα για την εξασφάλιση του
διαδόχου και της οικογένειάς του. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να ελέγχεται η οικονομική
κατάσταση της εταιρείας προτού τη μεταβίβασή της. Εάν υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες
για τη βιωσιμότητα της εταιρείας, τότε θα πρέπει να προτιμάται η λύση της πώλησης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Διαφορετικά, ο διάδοχος ενδέχεται να πρέπει να το
κάνει αυτό σε μεταγενέστερη φάση και να υποστεί τότε σοβαρές απώλειες.
Ενδεικτικά ερωτήματα που θα πρέπει να συλλογιστεί κανείς:
1. Ε
 παρκούν τα τρέχοντα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για να συντηρούν τον
ιδιοκτήτη και την οικογένειά του;
2. Σ
 ε καταφατική περίπτωση, θα ισχύει το ίδιο και στο μέλλον (παρόλο που θα έχει προηγηθεί η διαδικασία διαδοχής);
3. Π
 όσο θα απομειωθεί η τιμή πώλησης μετά τη διαδοχή;

Κίνδυνος αναγκαστικής εξαγοράς
Ο κίνδυνος αναγκαστικής εξαγοράς συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το ζήτημα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. Οι σύμβουλοι θα πρέπει να εξετάζουν το κατά πόσο
οι εταιρίες των πελατών τους έχουν τη δυνατότητα να εξαγοραστούν από πιο ισχυρές
ανταγωνίστριες εταιρίες. Κατά το στάδιο της διαδοχής, είναι φυσιολογικό για μια εταιρεία
να βιώνει οικονομικές δυσχέρειες που την καθιστούν πιο ευάλωτη σε τέτοιες προσπάθειες.
Για τον λόγο αυτό, οι (χρηματοοικονομικοί) σύμβουλοι θα πρέπει να εξετάζουν αν υπάρχει
κάποιος ισχυρότερος ανταγωνιστής στην αγορά για την επέκταση της εταιρείας και να
συμβουλεύουν εγκαίρως τους πελάτες τους για το αν μια τέτοια εξαγορά φαίνεται επικείμενη και αναπόφευκτη.
Ενδεικτικά ερωτήματα που θα πρέπει να συλλογιστεί κανείς:
1. Υ
 πάρχουν κάποιοι πιθανοί αγοραστές της εταιρείας που θα μπορούσαν να επιβληθούν στην τωρινή ιδιοκτησία;
2. Σ
 ε καταφατική περίπτωση, υπάρχουν πιθανότητες για περαιτέρω ισχυροποίηση της
εταιρείας απέναντι σε προσπάθειες εξαγοράς;
3. Σ
 ε τι βαθμό θα μπορούσε να απομειωθεί η αξία της εταιρείας λόγω της αντίστασής
της απέναντι σε έναν πιθανό αγοραστή (δεδομένου ότι η υπεράσπιση της εταιρείας
ενόψει μιας τέτοιας προσπάθειας εξαγοράς στοιχίζει ακριβά);

Διακύβευση του οράματος του ιδιοκτήτη
Ο σύμβουλος θα πρέπει να εξετάζει το κατά πόσο διακυβεύεται το όραμα του ιδιοκτήτη
για την εταιρεία του εάν αυτή μεταβιβαστεί. Αυτό θα ίσχυε, για παράδειγμα, στην περίπτωση που ο διάδοχος άλλαζε συνειδητά τη φιλοσοφία της εταιρείας ή διαφοροποιούσε
τους βασικούς τομείς δραστηριότητάς της. Ο σύμβουλος θα πρέπει να ενημερώνει σχετι-
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κά τον ιδιοκτήτη και να παρουσιάζει τις εναλλακτικές που υπάρχουν έναντι της πώλησης
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Έτσι, μολονότι δεν περισώζεται το όραμα του
ιδιοκτήτη, τουλάχιστον αποτρέπεται η πλήρης στρέβλωσή του. Κάτι τέτοιο βέβαια θα
έπρεπε να χρησιμοποιείται ως ύστατη λύση, εφόσον αποβούν άκαρπες όλες οι σχετικές
διαπραγματεύσεις.
Ενδεικτικά ερωτήματα που θα πρέπει να συλλογιστεί κανείς:
1. Π
 όσο σημαντική είναι η τρέχουσα φιλοσοφία της εταιρείας για τον σημερινό της ιδιοκτήτη;
2. Π
 όσο αναμενόμενη είναι η αλλαγή της φιλοσοφίας της εταιρείας μετά τη διαδικασίας
διαδοχής;
3. Π
 ώς μπορεί να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση (που να μπορεί να υποστηριχθεί νομικά
μετά τη διαδοχή);
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Εξάσκησε
το μυαλό σου:
1. Βοηθώντας στον έγκαιρο σχεδιασμό
Επίλεξε μια από τις μελέτες περίπτωσης της δραστηριότητας 1 παραπάνω, η οποία έχει
αρνητική έκβαση επειδή η διαδικασία διαδοχής δεν σχεδιάστηκε εγκαίρως. Κατόπιν, υπόθεσε ότι αναλαμβάνεις να συμβουλεύσεις τον ιδιοκτήτη προτού η κατάσταση πάρει λάθος
πορεία. Τι μέτρα θα λάμβανες για να ευαισθητοποιήσεις τον πελάτη σου ως προς τα οφέλη
του έγκαιρου σχεδιασμού; Ως σύμβουλος, πώς μπορείς να εκμεταλλευτείς τη θέση σου για
να ξεπεράσεις τις επιφυλάξεις του ιδιοκτήτη και των υπόλοιπων οικογενειακών μελών σε
σχέση με τον σχεδιασμό της διαδοχής; Κάνε μια ανάλυση με όλα τα βήματα που θα ακολουθούσες.
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Τροφή για σκέψη:

Ιστοσελίδες, βίντεο και
ιστολόγια σχετικά με τα
υπό εξέταση θέματα:
Μαθήματα από τον Damodaran σχετικά με την αποτίμηση της εταιρείας:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUkh9m2BorqmSH1Y8QIYQ-0HnbWpHvBzf
Περισσότερες πληροφορίες για την Προσέγγιση με βάση την Καθαρή Αξία παρέχονται στο
Μάθημα 19, ενώ τα Μαθήματα 3 ως 13 καλύπτουν την προσέγγιση DCF και τα Μαθήματα
17 και 18 εξετάζουν την αποτίμηση με χρήση πολλαπλασιαστών, η οποία αναπτύχθηκε εν
συντομία στην Ενότητα 1.
Αποσπάσματα ή αποφθέγματα από αναφορές και άλλες βιβλιογραφικές πηγές προστιθέμενης αξίας:
«Αρκετές ενώσεις εργαζομένων ή εμπορικά επιμελητήρια ασχολούνται με ζητήματα που
αφορούν στις οικογενειακές επιχειρήσεις (όπως η διαδοχή), ωφελώντας άμεσα ή έμμεσα
τις οικογενειακές επιχειρήσεις». - Overview of Family Business Relevant Issues
http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-h/gdb/08/familybusiness_study_en.pdf

Οι σύμβουλοι θα πρέπει να γνωρίζουν αν στις ιστοσελίδες των εμπορικών επιμελητηρίων
της περιοχής τους παρέχεται υποστήριξη ειδικά σε ζητήματα διαδοχής.
“Η έλλειψη ευαισθητοποίησης των οικογενειακών επιχειρήσεων ως προς τη σημασία του
έγκαιρου σχεδιασμού για τη μεταβίβαση της επιχείρησης από γενιά σε γενιά (ιδιαίτερα στα
νέα κράτη μέλη και ι εν όψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών του πλαισίου, όπως η κοινωνικό-δημογραφική αλλαγή), ευθύνεται για τον ελλιπή σχεδιασμό της διαδοχής που θέτει σε
κίνδυνο την επιβίωση της επιχείρησης».
http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-h/gdb/08/familybusiness_study_en.pdf
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Carsrud, A. L., & Brännback, M. (2011). Family Firms in Transition: Case Studies on Succession, Inheritance, and Governance. New York: Springer Science & Business Media.
Αυτά τα τρία βιβλία περιέχουν αναλυτικές μελέτες περίπτωσης σε ζητήματα οικογενειακών
επιχειρήσεων, προσφέροντας υλικό για περαιτέρω μελέτη, πέραν των σύντομων παραδειγμάτων που παρουσιάστηκαν στις Ενότητες 4 και 5. Το τρίτο βιβλίο ειδικά επικεντρώνεται σε ζητήματα διαδοχής και κληρονομικών δικαιωμάτων.
Άλλο υλικό:
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Στην προσωπική ιστοσελίδα του Damodaran καλύπτονται σχεδόν όλα τα θέματα σχετικά με τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Έτσι, μετά την ανάγνωση της Ενότητας 1, όποιος
ενδιαφέρεται να εντρυφήσει στο συγκεκριμένο θέμα μπορεί να αναζητήσει περισσότερες
πληροφορίες και πρακτικά παραδείγματα στην εν λόγω ιστοσελίδα.
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Κεφάλαιο 3:
Καταρτίζοντας σχέδια για την ενδοοικογενειακή διαδοχή
Πρόκειται για το βασικό κεφάλαιο που επιτρέπει στους επιχειρηματικούς συμβούλους να υποστηρίζουν τη διαδικασία διαδοχής τόσο από επιχειρηματική όσο και
από οικογενειακή άποψη, αναλύοντας πιο
τεχνικά ζητήματα, μαζί με τις ενδεχόμενες
ψυχολογικές επιπτώσεις και τις ενδοοικογενειακές δυναμικές που αναδύονται στο
πλαίσιο αυτό.
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Υποστηρίζοντας το κοινό όραμα για το μέλλον
Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, θα είσαι σε θέση να:
- Εντάσσεις και να συνδυάζεις το όραμα και τους στόχους
των ιδιοκτητών (π.χ. μειωμένος επιχειρηματικός κίνδυνος,
συνταξιοδοτικά κεφάλαια, απομακρυσμένος έλεγχος της
διαδικασίας διαδοχής και της ανάπτυξης της επιχείρησης,
κτλ.), των πιθανών διαδόχων (που σε γενικές γραμμές αναγνωρίζονται ως ικανοί και πρόθυμοι να προωθήσουν την
ανάπτυξη της επιχείρησης), και των μη διαδόχων (με ενδιαφέρον για μία ευημερούσα επιχείρηση και επιστροφή σε
επενδύσεις, κτλ.) εν όψει του προσδιορισμού του κοινού
οράματος για το μέλλον όλων των εμπλεκόμενων οικογενειακών μελών (ηγετικών, ήδη απασχολούμενων, μελλοντικά
απασχολούμενων και επενδυτών) στην επιχείρηση.

Ενότητα 1:
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Ιδιοκτήτες, διάδοχοι και οι μη διάδοχοι:
Είναι θεμελιώδους σημασίας για τον επιχειρηματικό σύμβουλο να κατανοεί αυτούς τους
τρεις βασικούς παράγοντες κατά τον προσδιορισμό του οράματος για το μέλλον της εταιρείας. Τρεις βασικές πτυχές αναλύονται για κάθε έναν από αυτούς τους συμμετέχοντες σε
σχέση με τη διαδοχή της οικογενειακής επιχείρησης.

Εισαγωγή
Το προσωπικό όραμα του ιδιοκτήτη, των διαδόχων και των μη διαδόχων της οικογενειακής επιχείρησης για το μέλλον μιας οικογενειακής εταιρείας θα πρέπει να αρθρώνεται με
σαφήνεια, να μοιράζεται, να δοκιμάζεται και ενδεχομένως να υποστηρίζεται από όλους.
Η δημιουργία ενός οράματος σε κάθε περίπτωση είναι μια διαδικασία, πρώτα σε ατομικό
επίπεδο και στη συνέχεια στο επίπεδο των οικογενειακών μελών ως μονάδα που εμπλέκεται στην οικογενειακή εταιρεία μέσα από διαφορετικούς ρόλους και με διαφορετικούς
στόχους, διαφορετικές προσδοκίες και διαφορετικά όνειρα.
Ο προσδιορισμός ενός κοινού οράματος για το μέλλον της εταιρείας, όπου περιλαμβάνεται
και η διαδικασία της διαδοχής, αποτελεί ένα οικογενειακό καθήκον στην εκπλήρωση του
οποίου μπορεί να συμβάλλει ο επιχειρηματικός σύμβουλος, προσδιορίζοντας και ενσωματώνοντας το εκάστοτε προσωπικό όραμα μέσα σε ένα συνολικά αποδεκτό κοινό όραμα. Οι
πτυχές που παρουσιάζονται στη συνέχεια αποτελούν προτάσεις που μπορούν να λαμβάνουν υπόψη οι σύμβουλοι ως υποβόσκοντα στοιχεία και παράγοντες που επηρεάζουν τα
κύρια θέματα ενός οράματος σε προσωπικό επίπεδο. Θα πρέπει να θεωρούνται ως δείκτες
που καθοδηγούν τη συμβουλευτική διαδικασία, καθώς και ως ενδεχόμενες πηγές επιπλοκών για την ανάπτυξη ενός κοινού οράματος.

Το όραμα των ιδιοκτητών: τρεις σημαντικές πτυχές
1. Επιβίωση οικογενειακής εταιρείας
Η κύρια ανησυχία κάθε ιδιοκτήτη επιχείρησης είναι η επιβίωση της εταιρείας. Στον κλάδο
των οικογενειακών επιχειρήσεων, η επιβίωση της εταιρείας συνδέεται προφανώς με την οικογένεια ως επιχειρηματική οικογένεια. Η επιτυχία ή η αποτυχία της οικογενειακής εταιρείας έχει ενδεχομένως πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικογένεια ως μονάδα, σε σύγκριση
με οποιονδήποτε άλλον τύπο μη οικογενειακής επιχείρησης. Η ανησυχία γίνεται ακόμα πιο
έντονη όταν η σημερινή οικογενειακή εταιρεία έχει μεταφερθεί από περισσότερες από μία
γενιές στο παρελθόν. Το όραμα του ιδιοκτήτη της οικογενειακής επιχείρησης διαμορφώνεται επομένως σε μεγάλο βαθμό από το μέλημά του να κρατήσει την επιχείρηση ζωντανή
καταρχάς, αποφεύγοντας να είναι εκείνος στον οποίο θα επιρριφθεί η ευθύνη για το κλείσιμο της οικογενειακής εταιρείας. Το όραμα του ιδιοκτήτη κατά πάσα πιθανότητα φέρει εκ
των πραγμάτων το βάρος της μεταλαμπάδευσης σε κάποιον που θα διασφαλίσει καλύτερα
την επιβίωση της εταιρείας πρώτα απ’ όλα και ύστερα θα αναλύσει τα «πώς» και τα «τι».
2. Ηγετική ικανότητα και επιχειρηματική στάση της επόμενης γενιάς
Στενά συνδεδεμένη με την προηγούμενη πτυχή, η ηγετική ικανότητα και η επιχειρηματική
στάση της γενιάς που θα αναλάβει την οικογενειακή εταιρεία αποτελούν ένα σοβαρό μέλημα για τους τρέχοντες ιδιοκτήτες της οικογενειακής επιχείρησης. Επιπλέον, το μέλημα
αυτό συνυπάρχει με τους εικαζόμενους φόβους όλων των νέων μοντέλων διαχείρισης και

89

ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: EΝΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

διεύθυνσης μιας εταιρείας που θα συνοδεύσουν τον νέο διάδοχο κάποια στιγμή στο μέλλον, επηρεάζοντας έτσι το δικό του όραμα.
Σε ποιο βαθμό θα διατηρηθεί ή θα αλλάξει η κουλτούρα της εταιρείας; Με ποιον τρόπο,
μελλοντικά, τα νέα διοικητικά στυλ και οι νέες επιχειρηματικές στάσεις θα αφομοιωθούν
ή θα προσαρμοστούν στην εταιρεία όπως την γνωρίζει και φαντάζεται το μέλλον της ο
τρέχων ιδιοκτήτης και ηγέτης της; Τι διακυβεύεται κατά τον προσδιορισμό ενός κοινού
οράματος με τη νέα γενιά και ποιος θα είναι ο ρόλος του τρέχοντα ιδιοκτήτη στο μέλλον εν
μέσω των ζητημάτων αυτών; Το τελευταίο ερώτημα οδηγεί στην επόμενη πτυχή.
3. Η εξουσία της διοίκησης και ο ρόλος του μεταβιβάζοντος την επιχείρηση (τρέχοντος
ιδιοκτήτη) στο μέλλον
Οι σχέσεις ισχύος και τα μοντέλα εξουσίας εντός της οικογενειακής εταιρείας θα αλλάξουν
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαδοχής αλλά και μετά από αυτήν. Όταν αρθρώνεται
ένα προσωπικό όραμα για την οικογενειακή εταιρεία, ο τρέχων ιδιοκτήτης κατά πάσα πιθανότητα προβάλλει τον εαυτό του μέσα στο όραμα αυτό ή σκέφτεται έναν ενεργό ρόλο
για την εκπλήρωση των στόχων του οράματος αυτού. Έναν ρόλο που με τη σειρά του συνεπάγεται έναν βαθμό ισχύος και εξουσίας για την πραγματοποίηση αυτό του σκοπού στο
μέλλον όταν η νέα γενιά θα έχει αναλάβει. Το όραμα του ιδιοκτήτη θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη τα στοιχεία αυτά, συμπεριλαμβάνοντάς τα στην εξίσωση με στόχο τη διευκόλυνση
της ανάπτυξης ενός κοινού οράματος μεταξύ των οικογενειακών μελών με τις λιγότερες
δυνατές τριβές και τη μέγιστη δέσμευση εκ μέρους τους.

Το όραμα των διαδόχων: τρεις σημαντικές πτυχές
1. Ζώντας και δρώντας στη σκιά της παλαιότερης γενιάς
Όταν οι διάδοχοι καλούνται να ορίσουν τις προσωπικές προσδοκίες, τους προσωπικούς
στόχους και τα προσωπικά τους όνειρα που δίνουν σχήμα και περιεχόμενο στο δικό τους
όραμα για την οικογενειακή εταιρεία, σκέφτονται τον εαυτό τους ως ... διάδοχο, δηλαδή
ως αυτόν που αναλαμβάνει μια ευθύνη, ένα καθήκον, μια «ιερή» αποστολή ως έναν βαθμό
η οποία συνδέεται αναπόδραστα με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της οικογένειας. Πρόκειται ταυτόχρονα για ένα οικογενειακό και επιχειρηματικό ζήτημα. Οι διάδοχοι
αυτοί βασίζουν τα οράματά τους στο οικογενειακό σύστημα, στον τρόπο λειτουργίας της
οικογένειας και της επιχείρησης, καθώς στο πώς διαμορφώνονται οι αλληλεπιδράσεις και
οι σχέσεις μεταξύ των οικογενειακών μελών. Επομένως, οι διάδοχοι σκέφτονται το δικό
τους προσωπικό όραμα και το εικαζόμενο ή εκφρασμένο όραμα της παλαιότερης γενιάς
ως στόχους που πρέπει να ικανοποιηθούν εξίσου. Σε ποιον βαθμό ωστόσο οι διάδοχοι θα
θεωρείται ότι ζουν απλά στη σκιά της γενιάς που προηγήθηκε; Πόσο ριζοσπαστικός πρέπει
να είναι ένας διάδοχος κατά τη διατύπωση του οράματός του ώστε να κατακτήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα και να διατηρήσει ταυτόχρονα την αρμονία μεταξύ των οικογενειακών
μελών και την επιχειρηματική επιτυχία; Η πτυχή αυτή οδηγεί εντέλει στην επόμενη πτυχή
που αφορά στο ζήτημα της κατάκτησης του σεβασμού ως διάδοχος μέσω της δέσμευσης
σε ένα κοινό μέλλον που λαμβάνει υπόψη το εκάστοτε προσωπικό όραμα του διαδόχου.
2. Κατάκτηση του σεβασμού
Πρόκειται για μια πτυχή στενά συνδεδεμένη με τα προηγούμενα, κατά τη διατύπωση ενός
προσωπικού οράματος, όπου ο διάδοχος βρίσκεται μπροστά στην πρόκληση του να κερδίσει τον σεβασμό ολόκληρου του «συστήματος», που περιλαμβάνει την οικογένεια, τη διοίκηση, τους ενδιαφερόμενους και τους πελάτες. Έχει να αντιμετωπίσει πολύ πιθανόν αντι-
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φατικές πτυχές – να συμμορφωθεί με το όραμα της παλαιότερης γενιάς και να ενεργήσει
ως «συνεχιστής» μιας παρακαταθήκης, μιας παράδοσης «όπως αυτή μεταβιβάζεται», ή να
αντιπαλέψει ορισμένες πτυχές του οράματος αυτού και να ενεργήσει ως ρηξικέλευθος
«διαταράκτης» (μια κατάσταση «χτίζω ή γκρεμίζω» που ενισχύεται από το ενδεχόμενο χάσμα επικοινωνίας μεταξύ των γενεών). Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, ο διάδοχος θα
τοποθετηθεί αναλόγως μέσα σε ένα προσωπικό όραμα ενώ ταυτόχρονα θα είναι υποχρεωμένος να επινοήσει μια στρατηγική ώστε να κερδίσει τον σεβασμό και την έγκριση από την
οικογένεια και την οικογενειακή εταιρεία ταυτόχρονα.
3. Μια διαφορετική φιλοσοφία ζωής
Αυτή η πτυχή μπορεί να φαίνεται πολύ γενικευμένη ή ίσως και ασήμαντη, ωστόσο οι οικογένειες, ως σημεία συνάντησης διαφορετικών γενεών, μπορούν επίσης να ιδωθούν ως
χωνευτήρια ή ακόμα συχνότερα ως πεδία μάχης μεταξύ διαφορετικών απόψεων σχετικά
με το πώς πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα στη ζωή. Ένα όραμα για το μέλλον μιας
οικογενειακής εταιρείας θα μπορούσε επομένως να χρησιμεύσει ως η τέλεια ευκαιρία για
να εκφραστούν διαφορετικές απόψεις ζωής που θα επηρεάσουν τελικά την επιχείρηση και
την οικογένεια και, πάνω από όλα, ως ένα όχημα για τις νεότερες γενιές διαδόχων προκειμένου να χαράξουν το δικό τους αποτύπωμα έναντι αυτού της προηγούμενης γενιάς.
Ως εκ τούτου, αυτή η ανάγκη έκφρασης του εαυτού θα διοχετευτεί στη δημιουργία ενός
προσωπικού οράματος ως μέρος ενός κοινού οράματος. Πρόκειται για μια σημαντική πτυχή και αναμενόμενη επιπλοκή μέσα από τη διαδικασία ενσωμάτωσης των οικογενειακών
οραμάτων για το μέλλον της οικογενειακής εταιρείας.

Το όραμα των μη διαδόχων: τρεις σημαντικές πτυχές
1. Διερεύνηση της πιθανότητας ή δυνατότητας να γίνουν διάδοχοι μελλοντικά στην οικογενειακή εταιρεία
Οι μη διάδοχοι σε οικογενειακές εταιρείες χαρακτηρίζονται έτσι επειδή δεν εμπλέκονται
στην οικογενειακή εταιρεία ή εμπλέκονται αλλά δεν έχουν επιλεχθεί ως τέτοιοι ή δεν ενδιαφέρονται να αναλάβουν την οικογενειακή εταιρεία. Όταν συλλογίζονται τις δικές τους
προσδοκίες από την οικογενειακή εταιρεία και τα όνειρά τους για αυτήν, βλέπουν και αυτοί
μια μελλοντική εικόνα της οικογενειακής εταιρείας και φαντάζονται τον εαυτό τους μέσα
στην εικόνα αυτή. Ανάλογα με τους λόγους για τους οποίους ανήκουν στην κατηγορία
του μη διαδόχου, διερευνούν την πιθανότητα και τη δυνατότητα να γίνουν διάδοχοι στο
μέλλον. Η διερεύνηση αυτή διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία, το φύλο,
το μορφωτικό υπόβαθρο και τις ενδοοικογενειακές σχέσεις, μεταξύ άλλων. Πρόκειται για
στοιχεία που ενδεχομένως ευθύνονται για τον ρόλο τους ως μη διαδόχων επίσης.
2. Πρόβλεψη μελλοντικών σημείων καμπής στη δυναμική της οικογένειας
Οι μη διάδοχοι δεν έχουν ηγετικούς ρόλους εντός της οικογενειακής εταιρείας, ενδιαφέρονται όμως για την πρόβλεψη των μελλοντικών μεταβολών της οικογενειακής δυναμικής,
των σημείων καμπής όπως η μεταβίβαση της οικογενειακής εταιρείας στην επόμενη γενιά.
Στην πρόβλεψη αυτή συμπεριλαμβάνεται και η κατάσταση της σχέσης με τους «ηγέτες»
όπως αυτή διασυνδέεται με τον δικό τους επιθυμητό ρόλο στην οικογενειακή εταιρεία ως
μη διάδοχοι.

91

ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: EΝΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

3. Προοπτικές ευθυγράμμισης ή σύγκρουσης στοιχείων του δικού τους οράματος με το
όραμα των πιθανών διαδόχων
Οι μη διάδοχοι, θέτοντας το δικό τους όραμα για το μέλλον της οικογενειακής εταιρείας
και ανάλογα με τη θέση τους μέσα στην οικογένεια (διαφορετικές πτυχές αναμένονται για
παράδειγμα από μία ή έναν σύζυγο μη διάδοχο, μία κόρη ή έναν γιο, συγγενείς δεύτερου ή
τρίτου βαθμού κτλ.) και την εταιρεία («υπάλληλος», διευθυντής, νέος ή παλιός μέσα στην
εταιρεία κτλ.), σταθμίζουν τα κεντρικά στοιχεία του δικού τους οράματος έναντι του οράματος των ατόμων που θα αναλάβουν την εξουσία (ηγεσία) προκειμένου να βρουν την
αντιστοίχηση με αυτό ή το αντίστροφο. Για παράδειγμα, ο/η σύζυγος του τρέχοντος ιδιοκτήτη της οικογενειακής εταιρείας θα διαχειρίζεται αρκετά διαφορετικά το όραμά του/
της σε σύγκριση με έναν μελλοντικό διάδοχο όπως ο γιος ή η κόρη, και το αντίστροφο. Η
επιρροή των μη διαδόχων πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όταν εξετάζεται το δικό
τους όραμα και η θέση τους στη συνέχεια της οικογένειας και της οικογενειακής εταιρείας.
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Τρία επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται
για την υποστήριξη των επιχειρηματικών συμβούλων:
Αυτά τα τρία επιχειρηματικά μοντέλα εξυπηρετούν τρεις βασικούς σκοπούς: πρώτον την
αναγνώριση, την ανακάλυψη και την ενσυναίσθηση με όλες τις διαφορετικές προοπτικές,
δεύτερον τη διαβίβαση και συζήτηση των «αποτελεσμάτων» με ολόκληρη την οικογένεια
και τέλος τη συνεργασία με την οικογένεια σε μια προσπάθεια ενσωμάτωσης και συγκερασμού των διαφορετικών απόψεων, στόχων, οραμάτων, όσο αυτό είναι δυνατό, για την
επίτευξη του λεγόμενου «κοινού οράματος για το μέλλον».
The Circumplex Model of Family Functioning
του Olson, D.H.,
Σύντομη περιγραφή:
Όπως τεκμηριώνεται σε διάφορες ερευνητικές μελέτες οικογενειακών επιχειρήσεων, μια
οικογενειακή επιχείρηση δεν μπορεί να κατανοηθεί ορθά χωρίς να γίνει καταρχάς κατανοητή η οικογένεια που υπάρχει πίσω από αυτήν. Τα χαρακτηριστικά και η δυναμική της ίδιας
της οικογένειας πίσω από κάθε οικογενειακή επιχείρηση δεν έχουν μελετηθεί σωστά ή
επαρκώς. Την ίδια στιγμή, όταν εξετάζεται το θέμα των οικογενειακών επιχειρήσεων χρειάζεται ένας συνδυασμός διαφορετικών επιστημονικών πεδίων για τη μελέτη της οικογένειας, όπως τα οικονομικά, η επιχειρηματικότητα, η κοινωνιολογία, οι σπουδές διοίκησης, οι
σπουδές της οικογένειας. Το προτεινόμενο μοντέλο προέρχεται από τους επιστημονικούς
κλάδους της ψυχολογίας και των σπουδών της οικογένειας, και ο μοναδικός σκοπός που
εξυπηρετεί είναι να παράσχει υποστήριξη στον σύμβουλο της οικογενειακής επιχείρησης
για την αναγνώριση του τρόπου με τον οποίον λειτουργεί μια οικογένεια ως προς τον βαθμό (υψηλό ή χαμηλό) βάσει δύο διαστάσεων:
• Προσαρμοστικότητα και ευελιξία, δηλαδή τον βαθμό στον οποίον η οικογένεια
είναι ευέλικτη, ως προς την προσαρμοστικότητα στην αλλαγή και στην
ανάπτυξη για την αποδοχή νέων συνθηκών
• Συνοχή, δηλαδή τον βαθμό συναισθηματικής εγγύτητας μεταξύ των
οικογενειακών μελών
Τοποθετώντας την οικογένεια στη βάση αυτών των δύο αυτών διαστάσεων, δηλαδή του
βαθμού ή των επιπέδων ευελιξίας και συνοχής (από τα υψηλά στα χαμηλά επίπεδα αντίστοιχα), ο σύμβουλος μπορεί να λάβει μια βασική γνώση και μια επισκόπηση του μοντέλου
εντός του οποίου λειτουργεί η οικογένεια και του τρόπου με τον οποίο τα οικογενειακά
μέλη αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν μεταξύ τους. Η γνώση αυτή μπορεί με τη σειρά της
να βοηθήσει τον σύμβουλο να κατανοήσει καλύτερα τη δυναμική της οικογένειας που παίζει ρόλο στη διαδικασία διαμόρφωσης ενός κοινού οράματος και εντέλει στη διαδικασία
μεταβολής του σχεδιασμού διαδοχής και της πραγματικής μεταβίβασης της οικογενειακής
εταιρείας στην επόμενη γενιά. Χωρίς μια βασική κατανόηση των πτυχών αυτών, καθίσταται
εξαιρετικά δύσκολη η επικοινωνία με τα οικογενειακά μέλη αναφορικά με τα οράματά τους
και με τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να τεθούν κάτω από την ίδια στέγη, έτσι ώστε
να διασφαλίζεται η αρμονία μέσα στην οικογένεια και η βιωσιμότητα της οικογενειακής
επιχείρησης.
Όπως θα δούμε, οι πολύ υψηλοί ή πολύ χαμηλοί βαθμοί σε αυτές τις διαστάσεις ευελιξίας
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και συνοχής αποτελούν με τον δικό τους τρόπο ουσιαστικά εμπόδια για τη δημιουργία και
την υποστήριξη ενός κοινού οράματος για το μέλλον της οικογενειακής εταιρείας. Μπορεί
ο σύμβουλος της οικογενειακής επιχείρησης να μην λειτουργεί ως οικογενειακός ψυχολόγος, ωστόσο με τη βοήθεια αυτού του μοντέλου μπορεί να παρεμβαίνει με στόχο να
επιφέρει μεγαλύτερη ισορροπία στο οικογενειακό σύστημα, εστιάζοντας στο μέλλον της
οικογενειακής εταιρείας ως κάτι που ανήκει συλλογικά στην οικογένεια.
Τρόπος λειτουργίας του μοντέλου:
Αρχικά, κάθε μία από αυτές τις δύο διαστάσεις – προσαρμοστικότητα/ευελιξία και συνοχή
– διαιρείται περαιτέρω σε τέσσερα στυλ λειτουργίας και συμπεριφοράς που ανταποκρίνονται στους υψηλούς ή χαμηλούς βαθμούς των διαστάσεων. Τα τέσσερα στυλ λειτουργίας
για τη διάσταση «προσαρμοστικότητα/ευελιξία» είναι «χαοτικό», «ευέλικτο», «συγκροτημένο» και «άκαμπτο», και τα αντίστοιχα για τη διάσταση «συνοχή» είναι «αποστασιοποιημένο»,
«διαχωρισμένο», «συνδεδεμένο» και «εμπλεκόμενο». Τελικά, οι βαθμοί της οικογενειακής
ευελιξίας και συνοχής κυμαίνονται από υψηλούς σε χαμηλούς βάσει των σχετικών στυλ
λειτουργίας και συμπεριφοράς, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
«Προσαρμοστικότητα/Ευελιξία»

Βαθμός

«Συνοχή»

Βαθμός

Χαοτικό

Υψηλός

Αποσταστιοποιημένο

Χαμηλός

Ευέλικτο

Διαχωρισμένο

Συγκροτημένο

Συνδεδεμένο

Άκαμπτο

Χαμηλός

Εμπλεκόμενο

Υψηλός

Χρησιμοποιώντας αυτό το βασικό σχήμα, ο σύμβουλος θα μπορεί στη συνέχεια να προσπαθήσει να διακριβώσει ποιο στυλ λειτουργίας σε κάθε διάσταση αντανακλά καλύτερα
την εξεταζόμενη οικογένεια. Έτσι θα καθοριστεί τελικά ο χαμηλός, μέτριος ή υψηλός βαθμός ευελιξίας, προσαρμοστικότητας και συνοχής που χαρακτηρίζει την οικογένεια, διαμορφώνει το επικοινωνιακό στυλ μέσα στην οικογένεια και ορίζει τον τρόπο αλληλεπίδρασης
μεταξύ των οικογενειακών μελών.
Προκειμένου ο σύμβουλος να είναι σε θέση να συνδέσει έναν συγκεκριμένο τρόπο οικογενειακής λειτουργίας με το κατάλληλο στυλ λειτουργίας του μοντέλου σε κάθε διάσταση, θα
πρέπει να αναζητήσει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτά και ασκούνται η «ηγεσία»,
η «πειθαρχία, οι «ρόλοι» και η «αλλαγή» αναφορικά με τη διάσταση της «προσαρμοστικότητας/ευελιξίας» αφενός και «το συλλογικό έναντι του ατομικού», η «εγγύτητα», η «αφοσίωση», και η «ανεξαρτησία και εξάρτηση» αναφορικά με τη διάσταση της «συνοχής» αφετέρου. (Στο «πρακτικό παράδειγμα» μπορεί να βρει κανείς τρόπους περαιτέρω διερεύνησης
των στυλ λειτουργίας και τρόπους ανάπτυξης του μοντέλου).
Πηγές:

Olson, D.H. (2000). Circumplex Model of Marital and Family Systems. Journal of Family Therapy, 22,
144-167.
Olson, D. (2011). FACES IV and the Circumplex Model: Validation study. Journal of Marital and Family
Therapy, 37(1), 64-80.
Sanders, C., & Bell, J. (2011). The Olson Circumplex Model; A systemic approach to couple and
family relationships. InPsych, 33, (1).
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Πρακτικό παράδειγμα:
Προκειμένου να εργαστεί βάσει των δύο διαστάσεων που προαναφερθήκαν, δηλαδή
την «προσαρμοστικότητα/ευελιξία» και τη «συνοχή», και να διακριβώσει το στυλ λειτουργίας της εξεταζόμενης οικογένειας, ο σύμβουλος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ορισμένους δείκτες που βοηθούν στην απόδοση στυλ λειτουργίας σε οικογένειες
(βλέπε παρακάτω τη «λίστα δεικτών»). Αυτό μπορεί να γίνει αντλώντας από τη δική
του εμπειρία και γνώση μέσα από τη συνεργασία του με τα οικογενειακά μέλη και την
οικογενειακή εταιρεία ή ξεκινώντας συζητήσεις για τα ζητήματα αυτά προκειμένου
να μπορέσει να καταλήξει σε ορισμένα βασικά συμπεράσματα. Προφανώς, η έναρξη
συζητήσεων με οικογενειακά μέλη σχετικά με λεπτά και ευαίσθητα θέματα δεν είναι
εύκολη υπόθεση, ενώ το αποτέλεσμα εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό από τις σχέσεις
μεταξύ του συμβούλου και των μελών της οικογενειακής επιχείρησης, τον ηγέτη της
επιχείρησης ως κομβική προσωπικότητα, καθώς και τον βαθμό στον οποίον η εξεταζόμενη οικογένεια είναι συνολικά ανοιχτή και μη καχύποπτη.
Παρακάτω υπάρχει μία λίστα δεικτών που χρησιμεύουν ως σημεία ελέγχου που θα
σε βοηθήσουν να διακριβώσεις το κατάλληλο στυλ λειτουργίας μιας οικογένειας
βάσει των δύο διαστάσεων, της προσαρμοστικότητας και της συνοχής. Οι δείκτες
μπορούν να αποτελέσουν τη βάση αναζητήσεων εκ μέρους του συμβούλου ή ακόμα
και ερωτήσεων που θα αποτελέσουν έναυσμα συζητήσεων με τα οικογενειακά μέλη, προκειμένου να καταλήξει σε ένα χαρακτηριστικό δίπλα από κάθε δείκτη, όπως
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Για παράδειγμα, ο σύμβουλος θα πρέπει να προσπαθήσει να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως «πώς είναι η ηγεσία; Υπάρχει έλλειψη
ηγεσίας ή αντιθέτως υπερβολική εξουσία; Πόση αφοσίωση υπάρχει στην οικογένεια;
Υπάρχουν στοιχεία αυστηρής πειθαρχίας ή μήπως δεν τίθεται θέμα πειθαρχίας στην
οικογένεια;», κτλ. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις βοηθούν στον έλεγχο των αντίστοιχων δεικτών ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατό πιο πιστά στο στυλ λειτουργίας της οικογένειας.
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Δείκτες για τη διακρίβωση του στυλ λειτουργίας της οικογένειας
«Προσαρμοστικότητα/Ευελιξία»

«Συνοχή»

Χαοτικό

Αποστασιοποιημένο

Δείκτες

Δείκτες

Ηγεσία: Έλλειψη

Ατομικό/συλλογικό: Κυριαρχεί το «εγώ»

Πειθαρχία: Ασυνεπής

Εγγύτητα: Λίγη

Ρόλοι: Απότομη μετατόπιση

Αφοσίωση: Λίγη

Μεταβολή: Υπερβολική

Ανεξαρτησία και εξάρτηση: Υψηλή ανεξαρτησία

Ευέλικτο

Διαχωρισμένο

Δείκτες

Δείκτες

Ηγεσία: Κοινή

Ατομικό/συλλογικό: «Εγώ» και «εμείς»

Πειθαρχία: Δημοκρατική

Εγγύτητα: Μέτρια

Ρόλοι: Κοινοί

Αφοσίωση: Μέτρια

Μεταβολή: Όταν είναι απαραίτητη

Ανεξαρτησία και εξάρτηση:
Αλληλεξάρτηση (κυριαρχεί η
ανεξαρτησία)

Συγκροτημένο

Συνδεδεμένο

Δείκτες

Δείκτες

Ηγεσία: Μερικές φορές κοινή

Ατομικό/συλλογικό: «Εγώ» και «εμείς»

Πειθαρχία: Δημοκρατική αλλά

Εγγύτητα: Υψηλή

περιορισμένη

Αφοσίωση: Υψηλή

Ρόλοι: Σταθεροί τις περισσότερες φορές

Ανεξαρτησία και εξάρτηση:

Μεταβολή: Όταν ζητείται

Αλληλεξάρτηση (κυριαρχεί η εξάρτηση)

Άκαμπτο

Εμπλεκόμενο

Δείκτες

Δείκτες

Ηγεσία: Αυταρχική

Ατομικό/συλλογικό: «Εμείς»

Πειθαρχία: Αυστηρή

Εγγύτητα: Πολύ υψηλή

Ρόλοι: Τυπικοί/Χωρίς μεταβολή

Αφοσίωση: Πολύ υψηλή

Μεταβολή: Ελάχιστη

Ανεξαρτησία και εξάρτηση: Υψηλή
εξάρτηση
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Δουλεύοντας με τα ευρήματα αυτής της διαδικασίας και εξετάζοντας τα τέσσερα διαφορετικά στυλ λειτουργίας για κάθε μία από τις δύο αυτές διαστάσεις, αυτές θα πρέπει στο
τέλος να συνδεθούν και να ενσωματωθούν προκειμένου να βρεθεί το τελικό στυλ λειτουργίας της οικογένειας, συγχωνεύοντας την πτυχή της προσαρμοστικότητας με αυτήν της
συνοχής, όπως μπορούν να συνδυαστούν βάσει των 4 στυλ λειτουργίας σε κάθε μία από
τις δύο διαστάσεις.
Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις υποθέσεις και αρχές του μοντέλου, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί συνδυασμοί στυλ λειτουργίας των οικογενειών, όπου κάθε ένας από αυτούς συνεπάγεται διαφορετικά επίπεδα πρόκλησης για την αντιμετώπιση της ανάπτυξης και της
αλλαγής εκ μέρους της οικογένειας.
Ομάδα 1: Χαοτικά αποστασιοποιημένο, χαοτικά εμπλεκόμενο, άκαμπτα αποστασιοποιημένο, άκαμπτα εμπλεκόμενο
Ομάδα 2: Ευέλικτα διαχωρισμένο, ευέλικτα συνδεδεμένο, συγκροτημένα διαχωρισμένο,
συγκροτημένα συνδεδεμένο (το έγχρωμο τμήμα του παραπάνω πίνακα)
Ομάδα 3: Χαοτικά διαχωρισμένο, χαοτικά συνδεδεμένο, ευέλικτα αποστασιοποιημένο, ευέλικτα εμπλεκόμενο, συγκροτημένα αποστασιοποιημένο, συγκροτημένα εμπλεκόμενο, άκαμπτα διαχωρισμένο και άκαμπτα συνδεδεμένο.
Όπως υπογραμμίζεται από το μοντέλο και τα μεθοδολογικά και αναλυτικά του χαρακτηριστικά, η ομάδα 2, όπου το «ευέλικτο» και το «συγκροτημένο» ως στυλ λειτουργίας της
διάστασης «προσαρμοστικότητα/ευελιξία» συναντά το «διαχωρισμένο» και το «συνδεδεμένο» της διάστασης της «συνοχής», αποτελεί το «καλύτερο σημείο» που παρέχει το πιο
ισορροπημένο στυλ λειτουργίας οικογένειας. Η πιθανότητα για την οικογένεια να λειτουργεί ως μονάδα που μοιράζεται κοινούς στόχους και όραμα, ανταποκρινόμενη επιτυχώς στις
εσωτερικές και εξωτερικές απαιτήσεις, καθώς και στις ανάγκες, τα όνειρα, τις προσδοκίες
και τους στόχους των μελών της οικογένειας είναι πολύ μεγάλη στην περίπτωση αυτή.
Στην ομάδα 3, αποτελεί πολύ μεγάλη πρόκληση για το οικογενειακό σύστημα το να καταφέρει να βρει το δρόμο του στη δημιουργία ενός κοινού οράματος και να το υποστηρίξει
με τον κατάλληλο τρόπο αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. Ωστόσο, μια οικογένεια που
εμφανίζει αυτό το στυλ λειτουργίας και αυτή τη συμπεριφορά, διαθέτει τις βάσεις για να
προχωρήσει προς το σύνολο των στυλ λειτουργίας της ομάδας 2, ιδίως αν τα οικογενειακά
μέλη προσπαθούν από κοινού να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να
ενισχύσουν τους μεταξύ τους διαύλους επικοινωνίας.
Τέλος, η ομάδα 1 εμπεριέχει τους πιο προβληματικούς συνδυασμούς, καθώς στην περίπτωση αυτή, η οικογένεια είναι είτε χαοτικά είτε άκαμπτα αποστασιοποιημένη ή εμπλεκόμενη.
Η δημιουργία ενός κοινού οράματος είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Στην περίπτωση αυτή, τα
οικογενειακά μέλη έχουν κατά πάσα πιθανότητα τους δικούς τους προσωπικούς στόχους
και ελάχιστα ή μηδενικά κοινά στοιχεία μεταξύ τους, πόσο μάλλον ένα κοινό όραμα για το
μέλλον της οικογένειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οικογενειακές εταιρείες που
λειτουργούν μέσα σε ένα τέτοιο οικογενειακό σύστημα. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή
όμως, το έργο ενός συμβούλου οικογενειακής επιχείρησης θα πρέπει να υποστηρίζεται
σοβαρά από οικογενειακούς συμβούλους άλλων επιστημονικών πεδίων, προκειμένου να
είναι δυνατή η υποστήριξη της οικογένειας σε πολλαπλά επίπεδα.
Ακολουθώντας τη διαδικασία της διακρίβωσης του στυλ λειτουργίας της οικογένειας μέσω των
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διαστάσεων της ευελιξίας και της συνοχής, ο σύμβουλος μπορεί να εργαστεί αντίστροφα επανεξετάζοντας τους δείκτες και τα χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά δίνονται στον αντίστοιχο
πίνακα. Σκοπός είναι η υποστήριξη των οικογενειακών μελών στην ενίσχυση ή ανάπτυξη των
προσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων που θα τα βοηθήσουν να αλλάξουν την τρέχουσα κατάσταση του οικογενειακού συστήματος και του στυλ λειτουργίας που εφαρμόζει, μέσω
της διαχείρισης των ζητημάτων που αντιστοιχούν σε ορισμένους δείκτες σε κάθε περίπτωση
(π.χ. ηγεσία, ρόλοι, εγγύτητα, εξάρτηση, κτλ.) και έχουν αρνητική επίπτωση στη διαδικασία δημιουργίας και αποδοχής ενός οράματος για το μέλλον της οικογενειακής εταιρείας.

Αναπτύσσοντας μια δήλωση οράματος
Σύντομη περιγραφή:
Ένα κοινό όραμα για μια οικογενειακή εταιρεία είναι η σύνθεση των ατομικών ονείρων και
στόχων που αρθρώνονται πρώτα, στη συνέχεια διατυπώνονται ανοιχτά και συζητούνται
από κοινού, και τέλος, φιλτράρονται ώστε να δημιουργήσουν ένα κοινό έδαφος κατανόησης και δέσμευσης μεταξύ των οικογενειακών μελών στους ποικίλους ρόλους τους ως ιδιοκτήτες, διευθυντές, ενδεχόμενοι διάδοχοι και ενεργά ή μη ενεργά οικογενειακά μέλη στις
καθημερινές δραστηριότητες της οικογενειακής εταιρείας. Ένα κοινό όραμα γίνεται τότε
μία οικογενειακή δήλωση εκ μέρους των οικογενειακών μελών (ειδικότερα του ιδιοκτήτη,
των διαδόχων και των μη-διαδόχων της οικογενειακής επιχείρησης), τα οποία δηλώνουν
ότι στοχεύουν στην επίτευξη των ίδιων στόχων, αναγνωρίζοντας την αλληλεξάρτηση μεταξύ τους καθώς και τους ρόλους και αρμοδιότητές τους στην πορεία.
Προκειμένου να βρει κανείς ένα κοινό όραμα, θα πρέπει να ξεκινήσει με τη διακρίβωση
των ατομικών στόχων και ονείρων. Στη συνέχεια, τα θέματα (αναφορικά με τις ανησυχίες,
τις σημαντικές πτυχές, τις δηλώσεις, την ηθική και τις αξίες, κτλ.) που αναδεικνύονται όταν
κάθε οικογενειακό μέλος αρθρώνει τους δικούς του στόχους θα πρέπει να καθοριστούν,
δεδομένου ότι αυτές οι ιδέες θα αποτελέσουν τους λίθους με τους οποίους θα οικοδομηθεί
η δήλωση κοινού οράματος.
Ακολουθεί η σύνταξη της δήλωσης οράματος. Δεν πρόκειται για εύκολη υπόθεση και σίγουρα δεν συνιστάται να ασχοληθούν με αυτή περισσότερα από δύο άτομα το πολύ, καθώς
η σύνταξη της δήλωσης οράματος από μια ομάδα «συγγραφέων» είναι αρκετά δύσκολη και
μπορεί να είναι επιβλαβής.
Σκοπός του μοντέλου είναι να συναντηθούν τα οικογενειακά μέλη στο ίδιο τραπέζι με στόχο να μιλήσουν ανοιχτά για τους στόχους, τα όνειρα και τις ελπίδες τους για την οικογενειακή επιχείρηση και την οικογένεια ως μονάδα εν γένει φυσικά. Ολόκληρη η διαδικασία
ενισχύει την έννοια της οικογένειας ως ομάδας, το οποίο αποτελεί και το σημείο εκκίνησης
για μια ανταλλαγή των παραπάνω στο εσωτερικό της οικογένειας στη βάση της αμοιβαιότητας. Η διαδικασία ανάπτυξης της δήλωσης οράματος μπορεί να τεθεί σε εκκίνηση από
την παλαιότερη γενιά ως μέρος του σχεδιασμού της διαδοχής, αλλά και ως μέρος οποιουδήποτε σχεδιασμού που εμπεριέχει στρατηγικές για την επίτευξη του οράματος γενικότερα, τον καθορισμό των ρόλων, τον ορισμό των υπεύθυνων ατόμων για ορισμένες πτυχές
του σχεδίου και για την εξέταση ορισμένων επιπλοκών και διακλαδώσεων της διαδικασίας.
Πηγή:
Leslie Dashew, www.lesliedashew.com The Human Side of Enterprise.
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Οπτική αναπαράσταση του μοντέλου:
Ουσιαστικά δεν χρειάζονται δείγματα ή φύλλα εργασίας για την πρακτική εφαρμογή του
μοντέλου. Ωστόσο, πρέπει να εξετάζονται ορισμένες πτυχές της οργάνωσης της διαδικασίας με τη μορφή εργαστηρίων που θα διεξάγονται από τα οικογενειακά μέλη. Τα εργαστήρια/οι συναντήσεις θα συντονίζονται από ένα ή δύο άτομα που θα εκπροσωπούν ιδανικά
την παλαιά και την επόμενη γενιά, τον ιδιοκτήτη, τον διάδοχο ή τους διαδόχους και τους
μη-διαδόχους. Θα χρειαστεί ένας πίνακας παρουσιάσεων όπου θα καταγράφονται τα θέματα, όπως αναδύονται από κάθε οικογενειακό μέλος κατά τον καθορισμό των στόχων και
των ονείρων του.
Τα βήματα, όπως περιγράφονται στην επόμενη ενότητα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν
αντικείμενο ξεχωριστών εργαστηρίων/συναντήσεων μεταξύ των οικογενειακών μελών.
Πρακτικό παράδειγμα:
Η ανάπτυξη της δήλωσης ενός κοινού οράματος είναι μια άσκηση για την οικογένεια
και την επιχείρηση. Ιδανικά, η άσκηση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται από όλα
τα οικογενειακά μέλη που εμπλέκονται στην επιχείρηση, πρόσωπο με πρόσωπο. Συχνά, αυτό δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί εξαιτίας της τριβής, της σύγκρουσης μεταξύ
οικογενειακών μελών, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίον λειτουργεί μια οικογένεια,
εκτιμώντας λιγότερο ή περισσότερο την ανοιχτή και κατά πρόσωπο επικοινωνία και
έκφραση συναισθημάτων, ονείρων, ή ακόμα και εξαιτίας τεχνικών κωλυμάτων για
την κατ’ ιδίαν συμμετοχή σε τέτοιες συναντήσεις, κτλ. Επομένως ο σύμβουλος, και
ειδικότερα όταν εξετάζει την άσκηση αυτή ως ένα κρίσιμο βήμα προς τον επιτυχή
σχεδιασμό και την επιτυχή εκτέλεση της διαδοχής, θα πρέπει να διερευνά τη σκοπιμότητα και τον βαθμό στον οποίο έχει θεμελιωθεί εντός της οικογένειας μια βάση
εμπιστοσύνης, ανοιχτής επικοινωνίας, σεβασμού της γνώμης και διαφορετικότητας
(για τον σκοπό αυτόν, το μοντέλο 1, όπως περιγράφηκε προηγουμένως, παρέχει μία
χείρα βοηθείας στον σύμβουλο προκειμένου να κατακτήσει μια βασική κατανόηση
του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί μια οικογένεια).

Βήματα και κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη μιας δήλωσης
οράματος
Βήμα 1: Αναγνώριση των ονείρων, των στόχων και των προσδοκιών σε προσωπικό επίπεδο
Στο βήμα αυτό, όλα τα οικογενειακά μέλη θα πρέπει να αρθρώνουν και να διατυπώνουν
ανοιχτά τους στόχους τους για την οικογενειακή εταιρεία, τα όνειρα και τις προσδοκίες
τους, όπως θεωρούν ότι αυτά έχουν διαμορφώσει, διαμορφώνουν και θα διαμορφώνουν
τις ζωές τους στο παρόν και στο μέλλον. Μια καλή ιδέα θα ήταν να καταγράφουν τα μέλη
της οικογένειας τις ιδέες αυτές και στη συνέχεια να τις διαβάζουν μπροστά στους άλλους συμμετέχοντες. Το μοντέλο που θα ακολουθήσει κάθε μέλος θα μπορούσε να είναι
η σύνταξη μιας επιστολής προς τον εαυτό του σχετικά με εμπλοκή του στην οικογενειακή
εταιρεία μέχρι τότε, σχετικά με τα όσα έχουν συμβεί και σχετικά με το πώς το μέλος συμμετείχε σε αυτά. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα συναισθήματα, ενώ η «επιστολή»
θα μπορούσε να τελειώνει με την επιθυμητή άποψη του συντάκτη σχετικά με το μέλλον το
δικό του και της οικογενειακής εταιρείας. Η «επιστολή» αυτή θα μπορούσε να συνταχτεί σε
ένα πρώτο στάδιο, πριν από τη διεξαγωγή της οικογενειακής συνάντησης.
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Βήμα 2: Θέματα
Ένα οικογενειακό μέλος – όλα τα μέλη θα μπορούσαν να ψηφίσουν στην περίπτωση αυτή –
θα πρέπει να φτιάξει μια λίστα με τα θέματα που αναδύθηκαν κατά το προηγούμενο βήμα.
Μπορεί να υπάρχουν θέματα ποικίλης μορφής και φύσης. Ειδικότερα, θα μπορούσαν να
εκφράζουν απτές ή περισσότερο αφηρημένες έννοιες και προβληματισμούς (π.χ. μεγαλύτερο κέρδος έναντι μιας πιο χαρούμενης ζωής, ή περισσότερος ελεύθερος χρόνος για
οικογενειακές στιγμές έναντι του εαυτού πέρα από την επιχείρηση κτλ.). Στη συνέχεια, θα
πρέπει να εντοπιστούν τα σημαντικότερα ζητήματα που προέκυψαν από τις ατομικές μαρτυρίες και να εκφραστούν ταυτόχρονα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει νόημα τα στοιχεία
αυτά να γίνουν τα θεμέλια για την οικοδόμηση της δήλωσης οράματος. Στο σημείο αυτό, το
άτομο που ανέλαβε τη συλλογή και απαρίθμηση των θεμάτων και προβληματισμών αυτών
θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι η δήλωση οράματος αποτελεί μια άμεση, περιεκτική
και σαφή δήλωση για το μέλλον της οικογένειας και της οικογενειακής εταιρείας, όπως το
αντιλαμβάνονται και το επιθυμούν τα οικογενειακά μέλη.
Παραδείγματα θεμάτων που μπορούν να συνυφανθούν σε μια δήλωση κοινού οράματος:
• Η οικογενειακή εταιρεία ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
• Η ανάπτυξη, το κέρδος και η είσοδος σε νέες αγορές ως δέσμευση για το
μέλλον.
• Η επέκταση και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών είναι απαραίτητες.
• Ο στόχος για την ανάπτυξη και τη διαφύλαξη της αρμονίας μέσα στην
οικογένεια όπως και για ευημερία.
• Υποστήριξη της επόμενης γενιάς παρέχοντας επιλογές ζωής μέσα από τη
δυνατότητα συμμετοχής στην οικογενειακή εταιρεία.
Βήμα 3: Σύνταξη της δήλωσης οράματος
Μετά τη συλλογή και απαρίθμηση των θεμάτων όπως αυτά εκφράστηκαν σε ατομικό επίπεδο, θα πρέπει να αναπτυχθεί το πρώτο προσχέδιο της δήλωσης οράματος. Σε αυτό το
σημείο θα πρέπει να είναι σαφές ότι η δήλωση οράματος είναι μια περιγραφή του «τι», υπό
την έννοια του τι σκοπεύει να γίνει η εταιρεία και οι άνθρωποί της, δηλαδή η οικογένεια,
και όχι του «πώς», το οποίο αποτελεί τμήμα της δήλωσης αποστολής.
Το έργο αυτό λοιπόν θα πρέπει να ανατεθεί σε ένα ή δύο άτομα μεταξύ των οικογενειακών
μελών, που θα εκπροσωπούν ιδανικά την παλαιά και την επόμενη γενιά. Το προσχέδιο της
δήλωσης οράματος μπορεί να είναι σύντομο ή μακροσκελές. Οι σύντομες δηλώσεις οράματος συχνά αποτελούνται από μία μόνο πρόταση, π.χ. «Να βοηθάμε τους ανθρώπους να
απολαμβάνουν τη ζωή, αυτό είναι το όραμα της επιχείρησης και της οικογένειάς μας», ή
«Να παρέχουμε υπηρεσίες σε κάθε σπίτι». Από την άλλη πλευρά, οι μακροσκελείς δηλώσεις οράματος μπορούν να φτάνουν στο μέγεθος μιας μεσαίας ή μεγάλης παραγράφου. Σε
κάθε περίπτωση, η δήλωση οράματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μισή σελίδα.
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Συμβουλές για τη σύνταξη μιας καλής δήλωσης οράματος (που θα πρέπει να μεταφέρονται στα μέλη της οικογενειακής επιχείρησης):
• Επιλέξτε τις λέξεις προσεκτικά και προσπαθήστε να πείτε πολλά με λίγες
λέξεις.
• Να σκέφτεστε μακροπρόθεσμα χωρίς να απομακρύνεστε από τη συνολική
εικόνα.
• Να συμπεριλαμβάνετε όλες τις κύριες προσωπικές πτυχές/τα κύρια προσωπικά
θέματα όπως συγκεντρώθηκαν, προσπαθώντας να τα ερμηνεύετε και να τα
συνθέτετε με στόχο τη δημιουργία μιας μεγάλης εικόνας, όπως σε έναν πίνακα
ζωγραφικής.
• Μην είστε υπερβολικά συγκεκριμένοι καθώς αυτό περιορίζει την ευελιξία σας
στο μέλλον.
• Μην είστε υπερβολικά γενικοί, π.χ. «στόχος μας είναι η επιτυχία και η ευημερία
στις ζωές μας». Το ίδιο ισχύει και πάλι, πρέπει να μεταφράζετε τα θέματα σε
οράματα.
• Σκεφτείτε τι κάνει η οικογένεια, τι σημαίνει για την οικογένεια και πώς η
οικογένεια θέλει να φαίνεται προς τα έξω και μέσα στην οικογένεια.
Το προσχέδιο της δήλωσης οράματος θα πρέπει να διανέμεται στα οικογενειακά μέλη και
εκείνα με τη σειρά τους θα πρέπει να το ελέγχουν προσεκτικά και να προτείνουν αλλαγές
ξεχωριστά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να γίνει έλεγχος και επιμέλεια του επιμελημένου προσχεδίου από ολόκληρη την ομάδα, ανοιχτά και συλλογικά. Το τελικό κείμενο θα πρέπει στη
συνέχεια να «δοκιμαστεί» από τα οικογενειακά μέλη, με ενεργή συμμετοχή του συμβούλου
στη διαδικασία αυτή. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται στην επόμενη ενότητα (Μοντέλο 3 Πρακτική δοκιμή της δήλωσης κοινού οράματος).
Σημαντικό:
Συνήθως, η διαδικασία της δημιουργίας μιας δήλωσης κοινού οράματος δεν είναι μια άπαξ
άσκηση για την οικογένεια. Ενδέχεται να χρειαστούν πολλές συναντήσεις, επίσημες ή ανεπίσημες, μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, τα πάντα εξαρτώνται από την κατάσταση
των σχέσεων μεταξύ των οικογενειακών μελών, τον βαθμό εξουσίας που ασκείται από
την παλαιότερη γενιά, την ευελιξία ή ακαμψία της οικογένειας ως μονάδας, τη μορφή της
οικογένειας – π.χ. πυρηνική ή διευρυμένη οικογένεια – κτλ.. Ωστόσο, τα τέσσερα στάδια
του μοντέλου μπορούν να εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε περίπτωση. Αυτό που είναι σημαντικό για έναν σύμβουλο που χρησιμοποιεί το εργαλείο αυτό είναι ότι στην πορεία, η
διάρκεια, οι ενδεχόμενες τριβές, τα εμπόδια και τα πιθανά αδιέξοδα ή η απουσία τους καθ’
όλη τη διαδικασία, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη ως μεταβλητές που καθορίζουν
το επίπεδο επιτυχίας της άσκησης.
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Πρακτική δοκιμή της δήλωσης κοινού οράματος
Σύντομη περιγραφή:
Πρόκειται για ένα συνοπτικό μοντέλο και μια συνοπτική πρακτική που συμπληρώνει το
προηγούμενο μοντέλο που αφορούσε στη διαδικασία της ανάπτυξης μιας δήλωσης κοινού
οράματος ως αποτέλεσμα συνεργασίας και συν-δημιουργίας των οικογενειακών μελών. Η
παρούσα πρακτική αναφέρεται στη δοκιμή τη δήλωσης κοινού οράματος, παρακινώντας
τα οικογενειακά μέλη να θέτουν ερωτήματα για να διαπιστώνουν εάν οι απαντήσεις που
«παρέχονται» από τη δήλωση οράματος αντανακλούν και ανταποκρίνονται πραγματικά
στα προσωπικά όνειρα και στόχους, ή τον βαθμό στον οποίο η δήλωση οράματος τους δίνει πραγματικά ώθηση να επιδιώξουν όσα έχουν δηλωθεί. Εάν τα αποτελέσματα της δοκιμής αυτής για κάθε οικογενειακό μέλος είναι αρνητικά ή μη ικανοποιητικά, θα χρειαστεί να
γίνει ξανά επιμέλεια και αναπροσαρμογή της δήλωσης. Εάν τα αποτελέσματα είναι θετικά
και ικανοποιητικά, τότε μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία του σχεδιασμού.
Ενώ ο επιχειρηματικός σύμβουλος μπορεί να διαδραματίζει υποστηρικτικό ρόλο στο
προηγούμενο μοντέλο, παρέχοντας τη συνιστώμενη δομή, τους συνιστώμενους στόχους
και τις συνιστώμενες συμβουλές στα οικογενειακά μέλη για το πώς μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τη συνολική διαδικασία για την ανάπτυξη της δήλωσης οράματος,
στην παρούσα πρακτική, ο σύμβουλος θα πρέπει να αναλαμβάνει έναν πιο ενεργό ρόλο
στον συντονισμό της διαδικασίας της δοκιμής και στη συνεργασία με την οικογένεια με
στόχο τη δημιουργία της τελικής δήλωσης κοινού οράματος. Ο σύμβουλος θα πρέπει να
εισαγάγει παράγοντες και προαπαιτούμενα (τεχνικά, χρηματοοικονομικά, εξωτερικά ή/
και εσωτερικά, διοικητικά, κτλ.) στην εξίσωση, προκειμένου να αιτιολογήσει περαιτέρω
και να επικυρώσει το όραμα της οικογενειακής εταιρείας ως εφικτό και πάνω από όλα
κοινό για τα μέλη της οικογένειας.
Το μοντέλο ασχολείται με τον συντονισμό της συζήτησης με τα οικογενειακά μέλη βάσει
της δήλωσης κοινού οράματος που δημιουργήθηκε, η οποία θα πρέπει να αναπτύσσεται
γύρω από ένα σετ ερωτήσεων από τα οικογενειακά μέλη για τον έλεγχο και τη δοκιμή της
δήλωσης οράματος έναντι των προσωπικών στόχων, ονείρων και προσδοκιών τους. Με
βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής αυτής, η δήλωση του κοινού οράματος θα πρέπει να
παραμένει ως έχει ή να αναπροσαρμόζεται, όπου χρειάζεται και όπως έχει συμφωνηθεί.
Πρακτικό παράδειγμα:
Προκειμένου να δοκιμαστεί η καταλληλότητα της δήλωσης κοινού οράματος για όλα
τα οικογενειακά μέλη και ο βαθμός στον οποίο αντανακλά τους προσωπικούς στόχους και τις προσωπικές ελπίδες σε συμφωνία με τα υπόλοιπα οικογενειακά μέλη,
μπορεί να προταθεί ένα σύνολο ερωτήσεων από τον σύμβουλο στα οικογενειακά
μέλη για να απαντηθούν ξεχωριστά και να αποτελέσουν τη βάση για ενδεχόμενες
συζητήσεις για την προσαρμογή του εγγράφου κοινού οράματος. Τα οικογενειακά
μέλη θα πρέπει να προτείνουν περαιτέρω ερωτήσεις που θεωρούν σημαντικές καθ’
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δοκιμής. Ο σύμβουλος μπορεί να υποστηρίζει τα
οικογενειακά μέλη ώστε να αρθρώσουν τις ερωτήσεις αυτές και να τις συμπεριλάβει
στις ερωτήσεις. Κάθε οικογενειακό μέλος θα πρέπει στη συνέχεια να απαντήσει στις
ερωτήσεις γραπτώς. Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι σύντομες και να ακολουθούνται από μια περιεκτική εξήγηση, αποφεύγοντας τις απλές απαντήσεις «ναι» και
«όχι». Έχει πολύ μεγάλη σημασία τα οικογενειακά μέλη που συμμετέχουν να είναι όσο
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το δυνατό πιο ειλικρινή με τον εαυτό τους. Σκοπός είναι να δοκιμαστεί η δήλωση
κοινού οράματος έναντι της ικανότητάς της να εμπνέει και να κινητοποιεί.
Αφού συγκεντρωθούν όλες οι απαντήσεις, ο σύμβουλος, ενεργώντας ως συντονιστής,
θα μπορούσε να συντονίσει μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τα θέματα που αναδύθηκαν, τα οποία είτε αιτιολογούν τη δήλωση κοινού οράματος είτε διαπιστώνουν
ορισμένες ασυμβατότητες με προσωπικές θεωρήσεις και προσωπικούς στόχους. Στη
δεύτερη περίπτωση, με τη βοήθεια του συμβούλου, τα θέματα που προέρχονται από
τις προσωπικές δηλώσεις των οικογενειακών μελών θα πρέπει να επανεξεταστούν,
αφού εκείνα ήταν οι θεμέλιοι λίθοι του κοινού οράματος. Τα οικογενειακά μέλη και ο
σύμβουλος θα πρέπει στη συνέχεια να βρουν τον συσχετισμό ανάμεσα στις απαντήσεις που δόθηκαν και στα συγκεκριμένα θέματα που χρησιμοποιήθηκαν στη δήλωση κοινού οράματος. Μετά από την αναδιάρθρωση της δήλωσης κοινού οράματος
μπορεί να γίνει αποσαφήνιση των πτυχών της δήλωσης οράματος επάνω στις οποίες
«σκόνταψε» η απάντηση που δόθηκε από ένα ή περισσότερα οικογενειακά μέλη. Η
«αλλαγή» μπορεί να κυμαίνεται από την αντικατάσταση μιας ή περισσότερων λέξεων έως την αναδιατύπωση μιας παραγράφου που αποδείχτηκε ασαφής μετά από τη
δοκιμασία των ερωτήσεων.

Παραδείγματα ερωτήσεων για τα οικογενειακά μέλη:
• Η δήλωση οράματος αντανακλά τα βασικά δυνατά σημεία της εταιρείας;
• Η δήλωση οράματος αντανακλά και χρησιμοποιεί τα βασικά δυνατά σημεία του
υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού;
• Τι θα άλλαζε για εμένα εάν το όραμα αυτό γινόταν πραγματικότητα μέρα με τη
μέρα;
• Οι ελπίδες και οι προσδοκίες μου συνδέονται σε προσωπικό επίπεδο με εκείνες
των άλλων οικογενειακών μελών, βάσει του τρόπου με τον οποίο έχει αρθρωθεί
η δήλωση οράματος;
• Υπάρχει κάτι πολύ αμφίσημο ή ασαφές σε αυτή τη δήλωση οράματος;
• Μου δίνει κίνητρο αυτή η δήλωση οράματος; Είναι κάτι για την επιτυχία του
οποίου θέλω πραγματικά να βοηθήσω;
• Διαβάζοντας αυτή τη δήλωση οράματος, μπορώ να δω τον εαυτό μου εκεί,
με τον ρόλο που θέλω να διαδραματίσω; Πόσο κοντά είναι ο ρόλος αυτός σε
εκείνον που αναμένουν οι άλλοι από εμένα;
• Εάν έψαχνα δουλειά ή επρόκειτο να αλλάξω σταδιοδρομία, μια τέτοια δήλωση
οράματος θα με έκανε να θέλω να γίνω μέλος της εταιρείας αυτής;
• Θα ένιωθα πολύ άνετα και περήφανος ανακοινώνοντας αυτή τη δήλωση
οράματος σε ανθρώπους που εκτιμώ πολύ, εάν χρειαζόταν;
• Η δήλωση οράματος αυτή συμφωνεί με την εικόνα για τον εαυτό μου, την
προσωπική και κοινωνική μου ταυτότητα;
• Είναι κάτι που θα άφηνα με χαρά ως παρακαταθήκη στην επόμενη γενιά;
• Είναι αυτή η δήλωση οράματος σαφής αλλά όχι υπερβολικά άκαμπτη ώστε να
είναι αρκετά ευέλικτη για μελλοντικές αναθεωρήσεις, ως «ζωντανό έγγραφο»
και όχι ως τετελεσμένο;
• Περιλαμβάνει λέξεις ή εκφράσεις που θα ήθελα να αλλάξω; Ποιες είναι αυτές
και τι μπορώ να αντιπροτείνω;
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Εξάσκησε
το μυαλό σου:
1. Shared vision promotes family firm performance
του John E. Neff
Σύντομη περιγραφή:
Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, μπορεί να βρει κανείς το άρθρο του Neff και
να ξεκινήσει αυτή τη δραστηριότητα «εξάσκησης».
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4436804/ - __sec5title

Κάνε κλικ στο «Go to:» στη δεξιά πλευρά της αρχής της ενότητας Σύνοψη. Επίλεξε «Υλικά
και μέθοδοι» από την κυλιόμενη λίστα. Προχώρησε λίγο προς τα κάτω μέχρι την ενότητα
«Κοινό όραμα». Διάβασε προσεκτικά τη σύντομη ενότητα.
Προσπάθησε να δώσεις τις δικές σου απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις/στα παρακάτω θέματα χρησιμοποιώντας την άποψη του συγγραφέα (απλά χρησιμοποίησε μια κενή
σελίδα και στη συνέχεια κάνε αντιπαραβολή με την πρωτότυπη πηγή). Φυσικά συνιστάται
να διαβάσεις ολόκληρο το άρθρο:
A. Ένα κοινό όραμα είναι........
1.
2.
3.
B. Ένα κοινό όραμα εμπνέει ολόκληρη την επιχείρηση ώστε να ..................
Γ. Ανάφερε τρεις από τις πέντε πτυχές της «ευρείας έκτασης» θετικής επίπτωσης που
μπορεί να έχει ένα κοινό όραμα σε μια επιχείρηση
1.
2.
3.
Δ. Ποιο θα μπορούσε να είναι το κύριο όφελος ενός κοινού οράματος για τα οικογενειακά
μέλη της εταιρείας;
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Χτίζοντας τη στρατηγική και το
σχέδιο διαδοχής
Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, θα είσαι σε θέση να:
- Εφαρμόζεις τις τεχνικές/επαγγελματικές δεξιότητες (hard
skills) που απαιτούνται από έναν επιχειρηματικό σύμβουλο
εν όψει της ανάπτυξης ενός σαφούς, περιεκτικού σχεδίου
διαδοχής, εξισορροπώντας όλες τις πλευρές, όπως το κοινό
όραμα οικογένειας και επιχείρησης, η «κατάσταση υγεία»
της επιχείρησης και η ενδοοικογενειακή δυναμική, όπως
διακριβώθηκαν στις προηγούμενες ενότητες.

Ενότητα 2:
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Διαφορετικές προσεγγίσεις του σχεδιασμού διαδοχής:
Η πρώτη δραστηριότητα της ενότητας αυτής εστιάζει στην αναγνώριση τριών διαφορετικών προσεγγίσεων του σχεδιασμού διαδοχής, βάσει της βιβλιογραφίας αναφορικά με τη
διαδοχή επιχειρήσεων ή από συγκεκριμένες εταιρείες (όπως Deloitte, Manpower, κτλ.).
Στις προσεγγίσεις αυτές γίνεται διάκριση μεταξύ της διαδοχής της ιδιοκτησίας και της διαδοχής της διοίκησης. Σε κάθε προσέγγιση περιλαμβάνονται παραπομπές στις δράσεις που
προβλέπονται στο σχέδιο, καθώς και δείκτες παρακολούθησης.
Επιτυγχάνοντας με τον Σχεδιασμό της Διαδοχής στις Οικογενειακές Επιχειρήσεις: Οι Δέκα Βασικές Αρχές
Ο τρέχων ηγέτης μιας οικογενειακής επιχείρησης, άλλα οικογενειακά μέλη και η κορυφαία
διοικητική ομάδα θα πρέπει να ξεκινήσουν μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση για θέματα που σχετίζονται με τη διαδοχή. Τη διαδικασία μπορούν να καθοδηγήσουν δέκα αρχές
(Bhalla, V and Kachaner, N, 2015).
Σύντομη περιγραφή:
Σε μια πρόσφατη μελέτη του The Boston Consulting Group (BCG), οι ηγέτες των οικογενειακών επιχειρήσεων κατέταξαν τη διαδοχή στη δεύτερη θέση των ζητημάτων που τους
απασχολούν, ενώ στην πρώτη θέση ήταν ένα άλλο ζήτημα που σχετίζεται στενά με αυτό,
όπως η επίτευξη μιας κοινής γραμμής για τα κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οικογενειακών
μελών. Περαιτέρω, η έρευνα έδειξε ότι περισσότερο από το 40% των οικογενειακών επιχειρήσεων δεν υπήρξαν κατάλληλα προετοιμασμένες για τη διαδοχή την τελευταία δεκαετία.
Οι επιπτώσεις από τη μη επικέντρωση στο θέμα της διαδοχής παρά την προφανή του
σημασία ενδέχεται να είναι πολύ δριμείες. Το κενό ηγεσίας και οι επακόλουθες διαφωνίες
μπορούν να υπονομεύσουν σημαντικά την απόδοση της εταιρείας. Πράγματι, μια ανεπαρκώς σχεδιασμένη διαδοχή είναι ανάμεσα στα συμβάντα με τις χειρότερες επιπτώσεις για
την αξία των οικογενειακών επιχειρήσεων.
Unplanned Transitions Destroy Value
Growth
Relative performance
of revenue CAGR
(two years after the event)

Market cap
Relative change in market
capitalization CAGR
(two years after the event)

-14 percentage points

-28 percentage points-

EBITDA margin
Relative change in
EBITDA margin
(two years after the event)
4.4 percentage points
0.5%

-2%
-16%

-17%
-3.9%
-11%

Planned transition

Unplanned transition

Source: BCG analysis of more than 200 transitions that occurred from the 1995 through 2014
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Η έρευνα του BCG ρίχνει φως στον βαθμό στον οποίο μια ανεπαρκώς σχεδιασμένη διαδοχή μπορεί να προκαλέσει ζημία στα έσοδα, τη χρηματιστηριακή αξία και τα περιθώρια.
Συγκρίνοντας οικογενειακές επιχειρήσεις που είχαν σχεδιάσει τη διαδικασία μετάβασης με
οικογενειακές επιχειρήσεις χωρίς τον σχετικό σχεδιασμό βρέθηκε διαφορά 14 ποσοστιαίων
μονάδων στην αύξηση των εσόδων σε περίοδο δύο ετών.
Ο σχεδιασμός για μια ομαλή διαδοχή ξεκινά με την παραδοχή ότι πρόκειται για μία από τις
πιο περίπλοκες μεταβάσεις που θα βιώσει η οικογενειακή επιχείρηση. Η οικογένεια πρέπει
επίσης να αναγνωρίζει ότι δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς για να ξεκινά να συζητά το θέμα της
διαδοχής και ότι το κόστος από μια λανθασμένη διαδοχή θα είναι τουλάχιστον καταστροφικό για την επιχείρηση. Οι προκλήσεις αυτές σημαίνουν ότι τα οικογενειακά μέλη πρέπει
να εστιάζουν δυναμικά στον σχεδιασμό της διαδοχής, επιδεικνύοντας αμέριστη προσοχή
πολύ συχνά. Βάσει της εμπειρίας μας στην παροχή συμβουλών σε οικογενειακές επιχειρήσεις σε θέματα διαδοχής, εντοπίσαμε δέκα αρχές που αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας
της διαδοχής.
Έγκαιρη εκκίνηση. Οι οικογένειες ενδεχομένως διστάζουν να σχεδιάσουν τη διαδοχή επειδή δεν είναι βέβαιες για το πώς θα διαμορφωθούν τα συμφέροντα, οι επιλογές και οι αποφάσεις των διαφορετικών οικογενειακών μελών μέσα στα χρόνια ή τις δεκαετίες. Ωστόσο,
ο σχεδιασμός της διαδοχής πρέπει να ξεκινά το συντομότερο δυνατό, παρά την αβεβαιότητα αυτήν. Μολονότι τα πράγματα ενδέχεται να αλλάξουν στην πορεία, οι ηγέτες μπορούν
συχνά να προβλέπουν τα ενδεχόμενα σενάρια για τον τρόπο εξέλιξης της οικογένειας. Στα
θέματα που θα πρέπει να εξετάζονται κατά την ανάπτυξη των σεναρίων περιλαμβάνεται ο
αριθμός των παιδιών στην επόμενη γενιά και το κατά πόσο τα άτομα αυτά ενδιαφέρονται
για την οικογενειακή επιχείρηση ως πηγή πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή καθαρά ως
επένδυση. Οι οικογένειες θα πρέπει επίσης να εξετάζουν το πώς θα επηρεάζονταν τα σενάρια αυτά από γάμους ή από την ξαφνική απώλεια ενός οικογενειακού μέλους ή πιθανού
διαδόχου. Είναι σημαντικό να υπάρχει σχεδιασμός τόσο της διαδικασίας όσο και της έκβασης της διαδοχής κατά τρόπο που να λειτουργεί στα διαφορετικά προβλεπόμενα σενάρια.
Εκ των προτέρων καθορισμός προσδοκιών, φιλοσοφίας και αξιών. Μολονότι ο καθορισμός προσδοκιών, φιλοσοφίας και αξιών είναι βασικός σε πολλά ζητήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων, διαπιστώσαμε ότι η θέσπιση αυτή είναι θεμελιώδους σημασίας για
τον σχεδιασμό της διαδοχής και πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων, ακόμα και εάν οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί της διαδοχής έπονται. Η εμπειρία μας δείχνει ότι οι οικογενειακές
επιχειρήσεις που ευημερούν και επιτυγχάνουν από γενιά σε γενιά είναι εκείνες που διαθέτουν μια κεντρική φιλοσοφία και ένα σύστημα αξιών που δεν συνδέεται με τη δημιουργία
πλούτου αλλά με μια αίσθηση κοινότητας και σκοπού.
Πολύ πριν λαμβάνονται αποφάσεις για συγκεκριμένους πιθανούς διαδόχους, η οικογένεια
πρέπει να συμφωνεί πάνω σε πρωταρχικά ζητήματα όπως εάν η ενότητα της οικογένειας
προέχει έναντι της δημιουργίας πλούτου, εάν όλοι οι κλάδοι της οικογένειας θα έχουν το
ίδιο δικαίωμα ιδιοκτησίας και την ίδια φωνή κατά τη λήψη αποφάσεων, και εάν οι αποφάσεις θα βασίζονται καθαρά στις προοπτικές και στο μείζον συμφέρον της επιχείρησης. Αυτές οι κατευθυντήριες αρχές θα παράσχουν το πλαίσιο για πιο συγκεκριμένες αποφάσεις.
Κατανόηση των ατομικών και συλλογικών επιδιώξεων. Η κατανόηση των επιδιώξεων των
οικογενειακών μελών, ατομικά και συλλογικά, είναι κρίσιμη για τον καθορισμό της σωστής
διαδικασίας διαδοχής. Οι επικεφαλής της διαδικασίας διαδοχής θα πρέπει να συναντώνται με τα οικογενειακά μέλη και να συζητούν γύρω από τις προσωπικές τους επιδιώξεις
για συμμετοχή στην επιχείρηση. Για παράδειγμα, θέλει κάποιο άτομο να εργαστεί για την
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επιχείρηση ή να ηγηθεί της επιχείρησης ή προτιμά εναλλακτικά να επικεντρωθεί στο φιλανθρωπικό έργο της οικογένειας; Μήπως θέλει να χαράξει τη δική του πορεία εκτός της
επιχείρησης; Οι συλλογικές επιδιώξεις μιας οικογένειας μπορεί να αναδυθούν μέσα από
την προσπάθεια για τον καθορισμό της φιλοσοφίας και των αξιών που πρεσβεύουν. Μήπως η οικογένεια θέλει να δει την επιχείρηση της να καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη θέση
στο σχετικό βιομηχανικό κλάδο; Μήπως είναι θεμελιώδους σημασίας για την οικογένεια να
διατηρήσει την ιδιοκτησία και τη λειτουργία της επιχείρησής της ή σκέφτεται να αναθέσει
σε τρίτους την ευθύνη της λειτουργίας της τα επόμενα χρόνια; Η κατανόηση αυτών των
επιδιώξεων μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των προσδοκιών και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων κατά τη διαδικασία διαδοχής.
Ανεξάρτητη αξιολόγηση του «σωστού» για την επιχείρηση. Μολονότι για ορισμένα οικογενειακά μέλη το μείζον συμφέρον της επιχείρησης και της οικογένειας μοιάζουν να ταυτίζονται, στην πραγματικότητα οι βέλτιστες αποφάσεις από την οπτική της επιχείρησης
ενδέχεται να διαφέρουν από αυτό που θέλουν τα οικογενειακά μέλη για τον εαυτό τους.
Εξαιτίας της διάκρισης αυτής, είναι καθοριστικής σημασίας να εξετάζεται το σωστό για την
επιχείρηση ανεξάρτητα από τις οικογενειακές προτιμήσεις κατά την ανάπτυξη ενός σχεδίου διαδοχής. Είναι επομένως σημαντικό να εξετάζεται η διαδοχή από μια καθαρά επιχειρηματική οπτική προτού γίνουν οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές βάσει των οικογενειακών
προτιμήσεων. Έτσι οι ηγέτες θα μπορούν να λειτουργούν με διαφάνεια και προσοχή κατά
τους ενδεχόμενους συμβιβασμούς που θα χρειαστεί να κάνουν για να διαχειριστούν τυχόν
ανταγωνιστικές προτεραιότητες.
Ευρεία ανάπτυξη των ικανοτήτων του διαδόχου. Η οικογενειακή επιχείρηση θα πρέπει να
επενδύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του διαδόχου και στην προετοιμασία του για την
ηγεσία. Η προετοιμασία πρέπει να λαμβάνει χώρα σε στάδια που θα ξεκινούν από νεαρή
ηλικία, προτού ο διάδοχος ενηλικιωθεί.
Οι προκλήσεις της ηγεσίας μιας οικογενειακής επιχείρησης είναι ακόμα μεγαλύτερες από
αυτές που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες άλλων επιχειρήσεων. Εκτός από ικανότητες ηγεσίας
και επιχειρηματικότητας, ο διάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει αξίες που ευθυγραμμίζονται
με τις οικογενειακές επιδιώξεις για την επιχείρηση και τον ρόλο της στην κοινωνία – ικανότητες που συνιστούν τον διοικητικό ρόλο της εταιρείας. Δεδομένης της ταχείας και αυξανόμενης πολυπλοκότητας των επιχειρήσεων στον εικοστό πρώτο αιώνα, θα ήταν σκόπιμο
οι πιθανοί διάδοχοι ιδίως να αποκτούν εμπειρία εκτός της οικογενειακής επιχείρησης προκειμένου να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.
Κάποιες από τις καλύτερα διοικούμενες οικογενειακές επιχειρήσεις εφαρμόζουν σύνθετες
διαδικασίες ανάπτυξης σταδιοδρομίας για τα οικογενειακά μέλη, οι οποίες είναι ισάξιες με
παγκοσμίου κύρους διαδικασίες διαχείρισης ταλέντων και ανάπτυξης ικανοτήτων.
Καθορισμός μια σαφούς και αντικειμενικής διαδικασίας επιλογής. Η εταιρεία πρέπει να
ορίσει μια διαδικασία επιλογής για την εφαρμογή του μοντέλου διαδοχής της – είτε επιλέγει διάδοχο αποκλειστικά από την οικογένεια είτε εξετάζει και το ενδεχόμενο στελεχών
εκτός της οικογένειας. Η διαδικασία επιλογής πρέπει να βασίζεται σε σαφώς διατυπωμένα
κριτήρια και να σκιαγραφεί ξεκάθαρους ρόλους μεταξύ των διοικητικών οικογενειακών
οργάνων και των επιχειρηματικών ηγετών, ορίζοντας ποιος θα προΐσταται της διαδικασίας,
θα προτείνει υποψηφίους και θα λαμβάνει αποφάσεις.
Η έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική εάν εξετάζονται διαφορετικά οικογενειακά μέλη ή εάν υπάρχει δυνατότητα διάσπασης της επιχείρησης βάσει των
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ηγετικών επιδιώξεων. Για την απόκτηση μιας αντικειμενικής οπτικής για το ποια μέλη της
νεότερης γενιάς διαθέτουν τη μεγαλύτερη ηγετική δυναμική, ορισμένες οικογένειες βοηθήθηκαν από την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων για την αξιολόγηση των ταλέντων
και την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία επιλογής, μολονότι κρίσιμη, είναι το έκτο σημείο του
καταλόγου. Τα σημεία ένα έως πέντε αποτελούν προαπαιτούμενα προκειμένου η διαδικασία επιλογής να είναι σταθερή και αποτελεσματική.
Εύρεση δημιουργικών τρόπων για την ισορροπία μεταξύ επιχειρηματικών αναγκών και
οικογενειακών επιδιώξεων. Η επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ των επιχειρηματικών αναγκών και των επιδιώξεων των οικογενειακών μελών μπορεί να είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Η αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας αυτής συχνά απαιτεί δημιουργικές
προσεγγίσεις – πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο γενικού διευθυντή και προέδρου.
Για παράδειγμα, ο ηγέτης ενός πελάτη του BCG διαίρεσε τον όμιλό του σε διαφορετικές
εταιρείες, στην ηγεσία των οποίων θα τεθούν τα παιδιά του. Η διαίρεση έγινε χωρίς πικρίες και με σχεδιασμένο και διαφανή τρόπο. Εκτός του ότι βοηθά τα οικογενειακά μέλη
να εκπληρώσουν τις επιδιώξεις τους, μια τέτοια σχεδιασμένη διάσπαση μπορεί συχνά να
αυξήσει σημαντικά την αξία της επιχείρησης. Ένας άλλος πελάτης διεύρυνε συστηματικά
το χαρτοφυλάκιο της επιχείρησής του καθώς η οικογένεια μεγάλωνε και επέλεξε οικογενειακά μέλη ως επικεφαλής σε αυτές τις πρόσθετες δραστηριότητες, διασφαλίζοντας έτσι
ηγετικό ρόλο στην επιχείρηση για πολλά διαφορετικά μέλη της οικογένειας.
Η ανάληψη θέσης στελέχους δεν είναι ο μόνος τρόπος συμβολής των οικογενειακών μελών
στην επιχείρηση ή παροχής βοήθειας στην οικογένεια για την πραγμάτωση των αξιών της.
Εναλλακτικά, τα οικογενειακά μέλη μπορούν να συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο ή
να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας ή των φιλανθρωπικών της δραστηριοτήτων.
Οικοδόμηση αξιοπιστίας μέσα από μια σταδιακή μετάβαση. Οι διάδοχοι πρέπει να οικοδομούν την αξιοπιστία και την εξουσία τους μέσα από σαφώς καθορισμένα στάδια μετάβασης σε έναν ηγετικό ρόλο. Σε πρώτη φάση, ο διάδοχος θα μπορούσε να ξεκινήσει παρατηρώντας παλαιότερα υψηλόβαθμα στελέχη και ιδιοκτήτες για να μάθει πώς διαχειρίζονται
την καθημερινότητα της επιχείρησης, ποιες προτεραιότητες θέτουν και πώς λειτουργούν
γενικά. Σε μια επόμενη φάση, ο διάδοχος θα μπορούσε να αναλάβει έναν ρόλο γενικού διευθυντή με διαχειριστικά καθήκοντα αλλά χωρίς τη δυνατότητα χάραξης στρατηγικής, την
οποία θα εξακολουθούσαν να ασκούν τα εν ενεργεία ηγετικά στελέχη. Το τελικό βήμα θα
ήταν να αναλάβει την ηγεσία ή την ιδιοκτησία της οικογενειακής επιχείρησης.
Είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι το οικογενειακό μέλος που αναλαμβάνει
την ηγεσία της επιχείρησης δεν γίνεται απαραιτήτως αρχηγός της οικογένειας, με ευθύνη
για τον καθορισμό του οράματος ή την οικογενειακή διακυβέρνηση, τον συντονισμό και
τη διαχείριση περιουσίας. Η μετάβαση της οικογενειακής ηγεσίας μπορεί να αποτελεί μια
διαφορετική διαδικασία.
Κάθε στάδιο της μετάβασης διαρκεί συνήθως από δύο έως έξι μήνες. Στη μετάβαση θα
πρέπει να τίθενται σαφή ορόσημα και αντίστοιχα δικαιώματα λήψης αποφάσεων. Μια απότομη μετάβαση μπορεί να προκαλέσει αναταραχή με ιδιαίτερα επιζήμιες συνέπειες, ειδικά
αν ο στόχος είναι να διατηρηθεί η συνέχεια στη διεύθυνση και στρατηγική της επιχείρησης.
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Αποχώρηση αλλά όχι εξαφάνιση των απερχόμενων ηγετών. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες
οικογενειακών επιχειρήσεων αφήνουν το δικό τους διακριτό αποτύπωμα σε μια οικογενειακή επιχείρηση. Η διατήρηση ενός τέτοιου στοιχείου κατά τη μετάβαση της επιχείρησης
είναι απαραίτητη, ταυτόχρονα όμως χρειάζεται να βρεθεί μια λεπτή ισορροπία όταν ο ιδιοκτήτης θελήσει να αφήσει την επιχείρηση. Μολονότι οι απερχόμενοι ηγέτες θα πρέπει να
παραιτηθούν από τη διοικητική ευθύνη της επιχείρησης, θα πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένοι με μια ή δύο περιοχές όπου φέρνουν την πραγματικά ξεχωριστή αξία που έκανε
την οικογενειακή επιχείρηση επιτυχημένη υπό την καθοδήγησή τους. Ωστόσο, οι ηγέτες θα
πρέπει να εμπλέκονται με τις δραστηριότητες αυτές μέσα από μια επίσημη διαδικασία και
όχι κατά την προσωπική τους προτίμηση και ευχέρεια. Οι απερχόμενοι ηγέτες θα πρέπει να
παραμένουν διαθέσιμοι για την καθοδήγηση του νέου ηγέτη εφόσον ζητήσει τη συμβουλή
τους.
Προκειμένου να βοηθηθούν οι ηγέτες στην επίτευξη της ισορροπίας αυτής και να ξεπεράσουν τυχόν δισταγμούς τους να αποχωρήσουν, οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν
ένα σχέδιο «ομαλής πορείας» για τη σταδιακή παράδοση του ελέγχου και τη μετάβαση σε
άλλες δραστηριότητες, όσο ο διάδοχος αναλαμβάνει τον έλεγχο και ισχυροποιεί την αξιοπιστία του.
Οι οικογενειακές επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να εξετάζουν αν χρειάζεται να γίνουν κάποιες αναπροσαρμογές στο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης όταν ο απερχόμενος ηγέτης παραδώσει τα ηνία. Μολονότι τέτοιου είδους αναπροσαρμογές μπορούν να γίνουν
και εκτός πλαισίου διαδοχής, είναι πολύ συνηθισμένο να επέρχονται μετά τη μετάβαση σε
δεύτερη ή την τρίτη γενιά. Εξάλλου, η προσέγγιση που θέλει έναν ισχυρό ηγέτη με πολύ
ενεργό ρόλο (hands-on) στη διακυβέρνηση συχνά δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην επόμενη
γενιά, δημιουργώντας έτσι την ανάγκη για τον διαχωρισμό και την επισημοποίηση ρόλων
καθώς και τη θέσπιση πολλών επιχειρηματικών διαδικασιών.
Παροχή κινήτρων στους καλύτερους υπαλλήλους και προαγωγή της υποστήριξής τους.
Η διαχείριση των πλέον ταλαντούχων στελεχών της εταιρείας που δεν ανήκουν στην οικογένεια αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση στο πλαίσιο της διαδικασίας διαδοχής. Η εταιρεία
θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα στελέχη αυτά διαθέτουν τις ευκαιρίες για επαγγελματική
εξέλιξη και αναλαμβάνουν νέες ευθύνες, με το ηθικό τους να παραμένει ακμαίο. Δίνοντας
στα στελέχη τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία διαδοχής προάγεται η υποστήριξή τους στον νέο ηγέτη. Για παράδειγμα, μπορεί να τους ζητηθεί να αναλάβουν τον ρόλο
μέντορα για τον διάδοχο ή να ηγηθούν ειδικών έργων που σχετίζονται με τη διαδοχή. Η
πλαισίωση του νέου ηγέτη με μια ισχυρή και υποστηρικτική ομάδα ανώτερων στελεχών
αποτελεί βασικό συστατικό επιτυχίας και ο απερχόμενος ηγέτης θα πρέπει να διασφαλίζει
ότι υπάρχει η ομάδα αυτή.

Αξιολόγηση της κατάστασης του σχεδιασμού διαδοχής σήμερα
Στο πλαίσιο ενός αρχικού «διαγνωστικού ελέγχου» για την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης του σχεδιασμού διαδοχής τους, οι οικογενειακές επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάζουν μια σειρά ζητημάτων:
• Η οικογένεια έχει αρθρώσει με σαφήνεια τις αξίες και τις αρχές που θα
καθοδηγούν τις αποφάσεις της και τη διαδικασία διαδοχής;
• Ο τρέχων ηγέτης έχει ορίσει μια συγκεκριμένη ημερομηνία αποχώρησης;
• Η οικογένεια έχει αξιολογήσει τα ηγετικά ταλέντα της νεότερης γενιάς της; Έχει
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εξετάσει ενδεχόμενους ηγέτες που προέρχονται από την επιχείρηση αλλά δεν
ανήκουν στην οικογένεια;
• Η εταιρεία έχει ορίσει ένα μοντέλο διαδοχής και προσδιορίσει το
χρονοδιάγραμμα επιλογής ενός διαδόχου έτσι ώστε αυτός να έχει στη διάθεσή
του επαρκή δυνατότητα προετοιμασίας για τον ηγετικό ρόλο και για την
οικοδόμηση της αξιοπιστίας του πριν την αποχώρηση του εν ενεργεία ηγέτη;
Έχει κατανοήσει η οικογένεια τον τρόπο με τον οποίον θα ικανοποιήσει τις επιδιώξεις των
οικογενειακών μελών που δεν έχουν επιλεγεί σε ηγετικούς ρόλους προκειμένου να διατηρηθεί η αρμονία και να αποφευχθούν οι συγκρούσεις κατά τη μετάβαση στη νέα ηγεσία;
Σε πολλές περιπτώσεις, οι οικογενειακές επιχειρήσεις ανακαλύπτουν ότι οι απαντήσεις σε
τέτοιου είδους ερωτήσεις θα τους υποδείξουν την ανάγκη να αφιερώσουν περισσότερο
χρόνο και προσοχή στον σχεδιασμό της διαδοχής. Ακόμα πιο σημαντικό, ο τρέχων ηγέτης,
άλλα οικογενειακά μέλη και η κορυφαία διοικητική ομάδα θα πρέπει να ξεκινήσουν μια
ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση για θέματα που σχετίζονται με τη διαδοχή προκειμένου να
δώσουν στην επιχείρηση τη δυνατότητα να θριαμβεύσει και μέσα από τις επόμενες γενιές.
Οι συζητήσεις αυτές δεν είναι ποτέ εύκολες, είναι όμως απαραίτητες. Η λανθασμένη διαδοχή μπορεί να είναι ένα μη αναστρέψιμο και συχνά μοιραίο λάθος για μια οικογενειακή
επιχείρηση.
Bhalla, V., & Kachaner, N. (25 Μαρτίου 2015). Succeeding with succession planning in family businesses: The ten key principles. Bcg perspectives. Ανακτήθηκε από την ηλεκτρονική
διεύθυνση goo.gl/ZBQ8GK

Σχεδιασμός διαδοχής στην επιχείρηση:
Καλλιεργώντας αξίες που μένουν αναλλοίωτες στον χρόνο
Η δημοσίευση αυτή αποτελεί μια συλλογή έξι τόμων που προσεγγίζει την ευρεία γκάμα των
θεμάτων που θα πρέπει να εξετάζονται προκειμένου να διευκολύνεται η ομαλή μετάβαση
της διοίκησης και της ιδιοκτησίας (Deloitte, 2015).
Σύντομη περιγραφή:
Οι λειτουργικές απαιτήσεις που εμπεριέχει η διοίκηση μιας οικογενειακής επιχείρησης ή
μια άλλου τύπου επιχείρηση στενής ιδιοκτησίας μπορεί να είναι εξαντλητικές, έχει όμως
ζωτική σημασία οι ηγέτες της επιχείρησης να αφιερώνουν χρόνο στην αξιολόγηση του σχεδιασμού της επιχειρηματικής διαδοχής του οργανισμού τους.
Οι επιπτώσεις της μη έγκαιρης πρόβλεψης των αλλαγών ηγεσίας ή ιδιοκτησίας μπορούν
να είναι πολύ μεγάλες, αφού στα ερχόμενα χρόνια μπορεί να λάβουν χώρα ουσιώδεις μεταβιβάσεις περιουσίας καθώς οι επιχειρήσεις αλλάζουν χέρια και υιοθετούν νέες δομές
ιδιοκτησίας.
Η μακροπρόθεσμη επιβίωση μιας επιχείρησης και η διατήρηση της περιουσίας που δημιουργήθηκε θα εξαρτηθεί πιθανώς από την έγκαιρη πρόβλεψη των αλλαγών αυτών μέσα
από έναν στρατηγικό σχεδιασμό διαδοχής.
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Για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που διευθύνονται από τον ιδιοκτήτη ή που αποτελούν οικογενειακή ιδιοκτησία, ένα δυνατό σχέδιο διαδοχής μπορεί να προαγάγει την ανάπτυξη της
εταιρείας, να μειώσει τους φόρους και να θέσει το πλαίσιο για την αποχώρηση.
Οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν περαιτέρω εστιάζοντας στη διατήρηση της αρμονίας μέσα στην οικογένεια. Η δημοσίευση αυτή είναι μια συλλογή έξι τόμων
που προσεγγίζει την ευρεία γκάμα των θεμάτων που θα πρέπει να εξετάζουν οι ιδιοκτήτες
των επιχειρήσεων προκειμένου να διευκολύνεται η ομαλή μετάβαση της διοίκησης και της
ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
• Πώς μια στρατηγική, μακροπρόθεσμη προσέγγιση του σχεδιασμού της
διαδοχής της επιχείρησης μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των προσωπικών
και επιχειρηματικών στόχων - και πώς να ξεκινήσετε.
• Πώς η επιλογή δομής οντότητας, μεθόδων αποτίμησης και επιλογών
χρηματοδότησης μπορούν να επηρεάσουν τον σχεδιασμό της διαδοχής – και
τα αποτελέσματα – για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
• Πώς ο σχεδιασμός αξιολόγησης, ανάπτυξης και αποζημίωσης των ταλέντων
μπορεί να βοηθήσει στην ισχυροποίηση της νέας γενιάς εταιρικής ηγεσίας.
• Πώς ο έγκαιρος σχεδιασμός σε σχέση με τη φορολογία περιουσίας και δωρεών,
την ασφάλεια ζωής και τις επενδύσεις μπορεί να βοηθήσει να ικανοποιηθούν
οι οικογενειακές και επιχειρηματικές ανάγκες και να επιτευχθούν οι στόχοι
συνταξιοδότησης.
• Πώς να εξισορροπηθούν οι επιχειρηματικές ανάγκες και τα οικογενειακά
μελήματα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο
διακυβέρνησης που θα βοηθά την επιχείρηση και την οικογένεια να ευημερούν
μαζί.
• Πώς η εφαρμογή πρακτικών και στρατηγικών ηγεσίας μπορεί να ισχυροποιήσει
την πεποίθηση ότι η παρακαταθήκη κάποιου δεν θα αφεθεί στην τύχη.
Συνολικά ιδωμένα, τα ζητήματα αυτά καταδεικνύουν ότι ο σχεδιασμός της διαδοχής είναι
μια σημαντική και εξελισσόμενη διαδικασία. Πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο δεν χωρούν αναβολές και για να αντιμετωπιστεί επιτυχώς θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της στρατηγικής και των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας.
Deloitte Development LLC. (2015). Business succession planning: Cultivating enduring
value. Ανακτήθηκε από την ηλεκτρονική διεύθυνση goo.gl/kTnsXY
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Διαδικασία σε πέντε βήματα για τον σχεδιασμό και τη
διαχείριση της διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις
Ο σχεδιασμός και η διαχείρισης της διαδοχής αποτελεί θεμελιώδες συστατικό της ευρύτερης διαδικασίας σχεδιασμού ανθρώπινου δυναμικού. Περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη,
συστηματική προσέγγιση για τη διακρίβωση, την ανάπτυξη και την πρόσληψη ικανών και
επιδέξιων υπαλλήλων σε συνάρτηση με τους τρέχοντες και μελλοντικούς επιχειρηματικούς στόχους (Treasury Board of Canada Secretariat, 2012).
Σύντομη περιγραφή:
ΒΗΜΑ 1. Εντοπίστε τις βασικές περιοχές και θέσεις. Οι βασικές περιοχές και θέσεις είναι
εκείνες που είναι κρίσιμες για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τους στρατηγικούς
στόχους της εταιρείας.
• Εντοπίστε ποιες θέσεις, εάν μείνουν κενές, θα καταστήσουν πολύ δύσκολη την
επίτευξη των τρεχόντων και μελλοντικών επιχειρηματικών στόχων.
• Εντοπίστε ποιες θέσεις, εάν μείνουν κενές, θα ήταν επιζήμιες για την υγεία, την
προστασία ή την ασφάλεια.
ΒΗΜΑ 2. Εντοπίστε τις ικανότητες για τις βασικές περιοχές και θέσεις: Για να θεσπίσετε
κριτήρια επιλογής, να εστιάσετε στις προσπάθειες ανάπτυξης των εργαζομένων και να θέσετε τις προσδοκίες απόδοσης, θα πρέπει να καθορίσετε τις ικανότητες που απαιτούνται
για τις βασικές περιοχές και θέσεις που εντοπίστηκαν στο Βήμα 1.
• Εντοπίστε τις σχετικές γνώσεις, δεξιότητες (συμπεριλαμβανομένων των
γλωσσών), δυνατότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των
επιχειρηματικών στόχων.
• Χρησιμοποιήστε το προφίλ βασικών ικανοτήτων ηγεσίας.
• Ενημερώστε τους εργαζομένους για τις βασικές περιοχές και θέσεις, και τις
απαιτούμενες ικανότητες.
ΒΗΜΑ 3. Εντοπίστε τους ενδιαφερόμενους εργαζομένους και αξιολογήστε τους ως προς
τις ικανότητές τους: Καθορίστε ποιος ενδιαφέρεται και έχει την ικανότητα να καλύψει βασικές περιοχές και θέσεις.
• Συζητήστε σχέδια σταδιοδρομίας και ενδιαφέροντα με τους εργαζομένους.
• Εντοπίστε τις βασικές περιοχές και θέσεις που είναι ευάλωτες και τους
υποψηφίους που είναι έτοιμοι να προχωρήσουν ή των οποίων οι δεξιότητες
και ικανότητες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μέσα στο απαιτούμενο
χρονοδιάγραμμα.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αριθμός δίγλωσσων υποψηφίων και μελών
ειδικών ομάδων στις ομάδες που τροφοδοτούν τις βασικές περιοχές και θέσεις.
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ΒΗΜΑ 4. Αναπτύξτε και εφαρμόστε σχέδια διαδοχής και μεταβίβασης τεχνογνωσίας: Ενσωματώστε στρατηγικές μάθησης, εκπαίδευσης, ανάπτυξης και μεταβίβασης τεχνογνωσίας στον σχεδιασμό και τη διοίκηση της διαδοχής.
• Καθορίστε την εμπειρία μάθησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης που απαιτούνται
από τον οργανισμό σας για τις θέσεις ηγεσίας και για άλλες βασικές περιοχές
και θέσεις.
• Συνδέστε τα σχέδια εκμάθησης των εργαζομένων με τις γνώσεις, δεξιότητες
(συμπεριλαμβανομένων των γλωσσών) και ικανότητες που απαιτούνται για
τους τρέχοντες και τους μελλοντικούς ρόλους.
• Συζητήστε με τους εργαζομένους πώς μπορούν να μεταφέρουν σε άλλους την
τεχνογνωσία τους.
ΒΗΜΑ 5. Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα
Αξιολογήστε και παρακολουθήστε τις προσπάθειές σας για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της διαδοχής ώστε να διασφαλίσετε τα εξής:
•
•
•
•

Ότι αναπτύσσονται σχέδια διαδοχής για όλες τις βασικές περιοχές και θέσεις
Ότι οι βασικές θέσεις καλύπτονται γρήγορα
Ότι οι νέοι εργαζόμενοι στις βασικές θέσεις λειτουργούν αποτελεσματικά και
Ότι τα μέλη ειδικών ομάδων εκπροσωπούνται κατάλληλα στις ομάδες που
τροφοδοτούν τις βασικές περιοχές και θέσεις

Treasury Board of Canada Secretariat. (2012). Succession planning and management
guide: For human resources professionals. Ανακτήθηκε από την ηλεκτρονική διεύθυνση
goo.gl/PqkT9U
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Οι πέντε βασικές δεξιότητες που θα πρέπει να έχει
κάθε διάδοχος:
Αυτό το τμήμα της ενότητας στρέφει την προσοχή του πέρα από τη συγκεκριμένη τεχνογνωσία του επιχειρηματικού κλάδου, για την αποτελεσματική μετάβαση της επιχείρησης
– κυρίως για την αποτροπή ενδοοικογενειακών συγκρούσεων.
Εισαγωγή:
Σύμφωνα με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου του Τέξας
στο Όστιν, η ικανότητα επιτυχούς διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων εξαρτάται από
τέσσερις βασικές δεξιότητες. Μαζί οι δεξιότητες αυτές φτιάχνουν μια πέμπτη δεξιότητα
που είναι σπουδαιότερη από το άθροισμα των μερών της: την ικανότητα ψύχραιμης αντιμετώπισης των συγκρούσεων και επίλυσης των διαφορών με τρόπους που εδραιώνουν την
εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση.

Δεξιότητα επίλυσης συγκρούσεων 1: Γρήγορη αποσυμφόρηση του στρες
Σύντομη περιγραφή:
Η ικανότητα να παραμένεις χαλαρός και συγκεντρωμένος σε τεταμένες καταστάσεις είναι
μια ζωτική πτυχή της επίλυσης συγκρούσεων. Εάν δεν ξέρεις πώς να παραμένεις συγκεντρωμένος και να ελέγχεις τον εαυτό σου, ενδέχεται να εξαντληθείς συναισθηματικά σε
καταστάσεις που αποτελούν πρόκληση. Ο καλύτερος τρόπος για την ταχεία και αξιόπιστη αποσυμφόρηση του στρες είναι μέσα από τις αισθήσεις: όραση, ακοή, αφή, γεύση και
όσφρηση. Κάθε άνθρωπος όμως ανταποκρίνεται διαφορετικά στα αισθητηριακά ερεθίσματα, οπότε θα πρέπει να βρεις τα πράγματα που σε ανακουφίζουν.
Πρακτικό παράδειγμα:
Εισέρχεσαι σε μια επιθετική οικογενειακή συζήτηση όπου άλλα μέλη της οικογένειας
μιλούν για ένα προσωπικό σου ζήτημα και προσπαθείς να παραμείνεις ψύχραιμος.
Προσπάθησε να μην αντιδράς υπερβολικά στις δύσκολες καταστάσεις. Παραμένοντας ψύχραιμος υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εξετάσουν οι άλλοι την άποψή
σου.
Όταν αποφασίσεις να μιλήσεις, προσπάθησε να είσαι συγκεκριμένος για το τι σε
ενοχλεί. Τα ασαφή παράπονα αντιμετωπίζονται με δυσκολία. Ασχολήσου μόνο με ένα
ζήτημα τη φορά. Μην εισάγεις άλλα θέματα εάν δεν έχουν κλείσει τα προηγούμενα.
Αυτό αποτρέπει το φαινόμενο του «σκουπιδοφάγου» όπου όλοι πετούν μέσα τα παράπονά τους αλλά δεν αφήνουν τίποτα να επιλυθεί.

Δεξιότητα επίλυσης συγκρούσεων 2: Αναγνώρισε και διαχειρίσου τα
συναισθήματά σου
Σύντομη περιγραφή:
Η συναισθηματική αφύπνιση είναι βασική για την κατανόηση του εαυτού και των άλλων.
Εάν δεν ξέρεις πώς νιώθεις ή γιατί νιώθεις έτσι, δεν θα μπορείς να επικοινωνήσεις αποτελεσματικά ή να εξομαλύνεις τις διαφωνίες.
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Μολονότι το να γνωρίζεις τα ίδια σου τα συναισθήματα φαίνεται απλό πράγμα, πολλοί
άνθρωποι αγνοούν ή προσπαθούν να αναισθητοποιήσουν τα έντονα συναισθήματα όπως
ο θυμός, η λύπη και ο φόβος. Η ικανότητά σου όμως να διαχειρίζεσαι τις συγκρούσεις
εξαρτάται από τη σύνδεσή σου με τα συναισθήματα αυτά.
Εάν φοβάσαι τα έντονα συναισθήματα ή εάν επιμένεις να βρίσκεις λύσεις που είναι αυστηρά ορθολογιστικές, ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η ικανότητά σου να αντιμετωπίζεις
και να επιλύεις τις διαφορές.
Πρακτικό παράδειγμα:
Σκέψου μια κατάσταση που ήταν άβολη για εσένα κατά τη διάρκεια μιας επιχειρηματικής συνάντησης με ένα μέλος της οικογένειάς σου και προσπάθησε να εκφράσεις
τα συναισθήματά σου με λόγια και όχι με πράξεις. Το να λες σε κάποιον απευθείας
και ειλικρινά πώς νιώθεις μπορεί να είναι μια πολύ δυνατή μορφή επικοινωνίας.
Εάν αρχίσεις να νιώθεις τόσο θυμωμένος ή αναστατωμένος που πιστεύεις ότι μπορεί
να χάσεις τον έλεγχο, κάνε ένα διάλειμμα και κάνε κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις
πιο ψύχραιμος.

Δεξιότητα επίλυσης συγκρούσεων 3: Βελτίωσε τις μη λεκτικές επικοινωνιακές σου δεξιότητες
Σύντομη περιγραφή:
Οι σημαντικότερες πληροφορίες που ανταλλάσσονται κατά τις συγκρούσεις και τις διαφωνίες συχνά μεταφέρονται στους άλλους με μη λεκτικό τρόπο. Στη μη λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνονται η επαφή με το βλέμμα, η έκφραση του προσώπου, ο τόνος της φωνής,
η στάση του σώματος, η αφή και οι χειρονομίες.
Όταν βρίσκεσαι μέσα σε μια σύγκρουση, η προσοχή στα μη λεκτικά σήματα του άλλου
μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις τι εννοεί πραγματικά ο άλλος, να απαντήσεις με
τρόπο που να ευνοεί τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και να φτάσεις στη ρίζα του
προβλήματος.
Τα απλά μη λεκτικά σήματα όπως ο ήρεμος τόνος της φωνής, ένα καθησυχαστικό άγγιγμα
ή μια έκφραση του προσώπου που φανερώνει ενδιαφέρον, μπορούν να κάνουν θαύματα
για την εκτόνωση έντονων διαπληκτισμών.
Πρακτικό παράδειγμα:
Σκέψου μια κατάσταση όπου βίωσες ανεντιμότητα και ένιωσες ότι αντιμετωπίστηκες
με άδικο τρόπο, και προσπάθησε να εκφράσεις με λόγια τη θέση σου αποφεύγοντας
τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Η επίθεση σε περιοχές προσωπικά ευαίσθητες δημιουργεί κλίμα καχυποψίας, θυμού και ευάλωτης στάσης. Απόφυγε τις κατηγορίες.
Οι κατηγορίες κάνουν τους άλλους να λάβουν αμυντική στάση. Αντίθετα, μίλησε για
το πώς σε έκαναν να νιώσεις οι πράξεις κάποιου χωρίς να γενικεύεις. Απόφυγε τις
λέξεις όπως «ποτέ» ή «πάντα». Οι γενικεύσεις αυτές είναι συνήθως ανακριβείς και
ενισχύουν τις εντάσεις.
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Δεξιότητα επίλυσης συγκρούσεων 4: Χρησιμοποίησε χιούμορ και παιχνιδιάρικη διάθεση για τη διαχείριση των προκλήσεων
Σύντομη περιγραφή:
Μπορείς να αποφύγεις πολλές αντιπαραθέσεις και να επιλύσεις διαπληκτισμούς και διαφωνίες επικοινωνώντας με τρόπο παιχνιδιάρικο ή με χιούμορ.
Το χιούμορ μπορεί να σε βοηθήσει να πεις πράγματα που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να
εκφραστούν χωρίς τη δημιουργία αναστάτωσης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γελάς μαζί με
τον άλλον, και όχι εις βάρος του. Όταν το χιούμορ και η παιχνιδιάρικη διάθεση χρησιμοποιούνται για τη μείωση της έντασης και του θυμού, για τον επαναπροσδιορισμό του προβλήματος και την τοποθέτηση της κατάστασης στις πραγματικές της διαστάσεις, η σύγκρουση
μπορεί στην πραγματικότητα να γίνει μια ευκαιρία για μεγαλύτερη επαφή και οικειότητα.
Πρακτικό παράδειγμα:
Φτιάξε ένα αστείο προφίλ της κατάστασης (όπως μια σελίδα του Facebook: τι σου
αρέσει, τι δεν σου αρέσει, πότε ξεκίνησε, τι σκέφτεσαι τώρα, κτλ.) και προσπάθησε
να μη συσσωρεύεις. Η συσσώρευση πολλών παραπόνων και πληγωμένων συναισθημάτων μέσα στον χρόνο είναι αντιπαραγωγική. Είναι σχεδόν αδύνατο να αντιμετωπίσεις πολυάριθμα παλιά προβλήματα για τα οποία οι ερμηνείες ενδέχεται να διαφέρουν. Προσπάθησε να αντιμετωπίζεις τα προβλήματα καθώς προκύπτουν.
Απόφυγε να τα αποσιωπάς. Όταν κάποιος σιωπά και παύει να απαντά στον άλλον,
μπορεί να προκύψει σύγχυση και θυμός. Τα θετικά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μόνο με αμφίδρομη επικοινωνία και η προσθήκη χιούμορ σε μια κατάσταση
είναι ένας χαλαρός και ασφαλής τρόπος για να ξεπεραστούν αυτά τα συναισθήματα.

Αυτές οι τέσσερις δεξιότητες φτιάχνουν μια πέμπτη δεξιότητα: Διαχείριση και επίλυση των συγκρούσεων με το να μαθαίνεις να ακούς
Σύντομη περιγραφή:
Όταν οι άνθρωποι είναι αναστατωμένοι, οι λέξεις που χρησιμοποιούν σπάνια μεταφέρουν
τα ζητήματα και τις ανάγκες που βρίσκονται στην καρδιά του προβλήματος.
Όταν προσπαθούμε να ακούσουμε και το συναίσθημα πίσω από τις λέξεις, συνδεόμαστε
πιο βαθιά τόσο με τις δικές μας ανάγκες και τα δικά μας συναισθήματα όσο και με εκείνα
των άλλων ανθρώπων.
Αυτός ο τρόπος ακρόασης επίσης μας ενδυναμώνει, μας ενημερώνει και κάνει τους άλλους
να μας ακούνε πιο εύκολα.
Πρακτικό παράδειγμα:
Προσπάθησε να ακούσεις την άποψη του άλλου, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω
απαντήσεις και αξιολόγησε εάν είναι χρήσιμες:
Ενθάρρυνε τον άλλον να μοιραστεί το ζήτημα ή τα ζητήματα που τον απασχολούν,
όσο το δυνατό πληρέστερα.
• «Θέλω να καταλάβω τι σε στενοχώρησε».
• «Θέλω να μάθω τι πραγματικά ελπίζεις».
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Αποσαφήνισε τα πραγματικά ζητήματα αντί να κάνεις υποθέσεις.
• Κάνε ερωτήσεις που θα σου επιτρέψουν να λάβεις τις πληροφορίες αυτές,
και που θα κάνουν τον άλλον να καταλάβει ότι προσπαθείς να κατανοήσεις.
• «Μπορείς να μου πεις περισσότερα για αυτό»;
• «Έτσι γίνεται συνήθως»;
Επανάλαβε αυτό που άκουσες έτσι ώστε να μπορείτε και οι δύο να δείτε τι έγινε κατανοητό μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ίσως τότε ο άλλος συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται
να δώσει περισσότερες πληροφορίες.
• «Φαίνεται ότι δεν περίμενες να συμβεί αυτό».
• Να αντικατοπτρίζεις συναισθήματα όσο πιο σαφώς μπορείς.
«Μπορώ να φανταστώ πόσο δυσάρεστο ήταν αυτό».
Επικύρωσε τις ανησυχίες του άλλου, ακόμα κι αν η λύση σου διαφεύγει εκείνη τη
στιγμή. Η έκφραση εκτίμησης μπορεί να είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα εφόσον διατυπωθεί με ακεραιότητα και σεβασμό.
• «Το εκτιμώ πραγματικά που συζητάμε αυτό το θέμα».
• «Χαίρομαι που προσπαθούμε να βρούμε μιαν άκρη».
Πηγή:
Πανεπιστήμιο του Wisconsin, Madison
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Εξάσκησε
το μυαλό σου:
1. Εργαστήριο σχεδιασμού επιχειρηματικής διαδοχής
Η απώλεια μιας άξιας ηγεσίας μπορεί να πλήξει μια εταιρεία. Ο σχεδιασμός της διαδοχής
της επιχείρησης ισοδυναμεί ουσιαστικά με την προετοιμασία των διαδόχων στην ανάληψη
ηγετικών καθηκόντων όταν προκύψει η ανάγκη. Είναι απαραίτητος για τη μακροπρόθεσμη
επιβίωση της εταιρείας. Κάθε εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει μια μορφή σχεδιασμού διαδοχής στο χαρτοφυλάκιό της καθότι δεν είναι οι αναμενόμενες απουσίες αυτές που μπορούν
να πλήξουν μια εταιρεία αλλά αντιθέτως οι μη αναμενόμενες.
Είτε πρόκειται για την προετοιμασία κάποιου για την ανάληψη μιας ηγετικής θέσης σε μια
εταιρεία είτε για την προετοιμασία του μοναδικού ιδιοκτήτη μιας μικρής επιχείρησης, ο
σχεδιασμός της διαδοχής στην επιχείρηση μπορεί να διδάξει τη διαφορά ανάμεσα στον
σχεδιασμό διαδοχής και στον απλό σχεδιασμό αντικατάστασης. Ο τρόπος προετοιμασίας
των ανθρώπων για την ανάληψη ηγετικών αρμοδιοτήτων έτσι ώστε η εταιρεία να θριαμβεύσει κατά τη μετάβασή της, είναι εξίσου σημαντικός με την επιλογή του σωστού ατόμου
για τη δουλειά.
Το παρακάτω σχέδιο δραστηριοτήτων μπορεί να είναι ένα ομαδικό εργαστήριο ή μια
άσκηση ένας προς έναν.
Προτεινόμενη διάρκεια: 8 ώρες
Σύντομη περιγραφή:
1. Όρισε τον σχεδιασμό της διαδοχής στην επιχείρηση και τον ρόλο του στην εταιρεία σου
2. Κάνε την προκαταρκτική εργασία για την ανάπτυξη ενός σχεδίου διαδοχής
3. Η σημασία της καθοδήγησης
4. Όρισε και χρησιμοποίησε μια ανάλυση SWOT για να θέσεις στόχους
5. Φτιάξε ένα σχέδιο, ανάθεσε ρόλους και εκτέλεσε το σχέδιο
6. Επικοινώνησε για να αναπτύξεις την υποστήριξη και να διαχειριστείς την αλλαγή
7. Πρόβλεψε τα εμπόδια και αξιολόγησε και προσάρμοσε τους στόχους και τα σχέδια
8. Δώσε τον χαρακτηρισμό της επιτυχίας
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Τροφή για σκέψη:

Ιστοσελίδες, βίντεο και
ιστολόγια σχετικά με τα
υπό εξέταση θέματα:

http://www.forbes.com/sites/johnkotter/2013/10/14/the-reason-most-company-visionstatements-arent-effective/#4ddcc2ad1cfd
Your company vision: If it’s complicated, it shouldn’t be (Forbes, Oct. 14, 2013)
Ένα σύντομο άρθρο για τη σημασία της ανάπτυξης δηλώσεων οράματος με την υποστήριξη ολόκληρου του οργανισμού.
https://www.executestrategy.net/blog/write-good-vision-statement/
How to write a good vision statement
Μια εναλλακτική μεθοδολογία για τη διαδικασία ανάπτυξης μιας δήλωσης οράματος
http://www.thefamilybusinessleader.com/2015/05/31/clarifying-values-vision-andmission-in-family-business/
Clarifying Values, Vision and Mission in Family Business
Μια σύντομη παρέμβαση για την αποσαφήνιση της σημασίας των εννοιών «αξίες», «όραμα», «αποστολή».
The Family Business Leader
https://www.youtube.com/watch?v=a3KAswtouBo
Ένα βίντεο για τη σημασία της δημιουργίας ενός κοινού οράματος. Μια ενδιαφέρουσα
ιστορία για το πώς η σχέση δύο αδερφών μπορεί να καταστραφεί ακόμα και μετά από 40
χρόνια επιτυχούς συνεργασίας σε μια οικογενειακή εταιρεία, εξαιτίας της απουσίας κοινού
οράματος.
https://www.tbs-sct.gc.ca
Ο σχεδιασμός και η διαχείριση της διαδοχής αποτελεί θεμελιώδες συστατικό της ευρύτερης διαδικασίας σχεδιασμού ανθρώπινου δυναμικού και αποτελούν βασικά στοιχεία για
την ανανέωση της δημόσιας υπηρεσίας. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και διαχείριση
της διαδοχής βοηθούν τους οργανισμούς στη διακρίβωση, την ανάπτυξη και την πρόσληψη ικανών και επιδέξιων υπαλλήλων σε συνάρτηση με τους τρέχοντες και μελλοντικούς
επιχειρηματικούς στόχους.
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Ο οδηγός αυτός θα σε βοηθήσει να ενσωματώσεις τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της
διαδοχής στη διαδικασία σχεδιασμού του ανθρώπινου δυναμικού σου
https://www.bcgperspectives.com/
Η έρευνα του BCG ρίχνει φως στο βαθμό στον οποίο οι ανεπαρκώς σχεδιασμένες διαδοχές
μπορεί να προκαλέσει ζημία στα έσοδα, τη χρηματιστηριακή αξία και τα περιθώρια.
http://www.skillsportal.co.za
Ο ιστότοπος αυτός παρέχει ιδέες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και εργαστηρίων που είναι
χρήσιμα σε επιχειρηματικούς συμβούλους ή/και επαγγελματικούς εκπαιδευτές
https://www.edcc.edu/counseling/documents/Conflict.pdf
Διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων με θετικό τρόπο. Οι συγκρούσεις είναι ένα φυσιολογικό, ίσως και υγιές μέρος των σχέσεων. Εξάλλου, δεν μπορεί κανείς να περιμένει δύο
άνθρωποι να συμφωνούν συνεχώς για τα πάντα. Αφού οι συγκρούσεις μέσα στις σχέσεις
είναι αναπόφευκτες, είναι κρίσιμης σημασίας να γνωρίζουμε πώς να τις διαχειριζόμαστε με
υγιή τρόπο. Η κακή διαχείριση της σύγκρουσης μπορεί να βλάψει τη σχέση. Αντίθετα, όταν
αντιμετωπίζεται με σεβασμό και θετικότητα, η σύγκρουση είναι μια ευκαιρία ανάπτυξης
που στο τέλος ενισχύει τον δεσμό μεταξύ δύο ανθρώπων. Μαθαίνοντας τις δεξιότητες που
χρειάζεσαι για την επιτυχή επίλυση συγκρούσεων, μπορείς να διατηρήσεις τις προσωπικές
και επαγγελματικές σου σχέσεις δυνατές και εξελισσόμενες.
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/Deloitte%20
Growth%20Enterprises/us-dges-business-succession-planning-collection.pdf
Η δημοσίευση αυτή είναι μια συλλογή έξι τόμων που προσεγγίζει την ευρεία γκάμα των
θεμάτων που πρέπει να εξετάζουν οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων για τη διευκόλυνση μιας
ομαλής μετάβασης της διοίκησης και της ιδιοκτησίας.
https://www.carltonfields.com/keys-to-effective-succession-planning-businesssolutions/
Η συνέχιση της παρακαταθήκης που αφήνουν οι επιτυχημένες επιχειρήσεις, και ιδίως οι
ιδιωτικές ή οικογενειακές επιχειρήσεις, αποτελεί βασική αξία και στόχο του σχεδιασμού
διαδοχής. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων αυτών ωστόσο που συνήθως περνούν τις περισσότερες μέρες τους αγωνιώντας για την αύξηση των μετοχών τους, την πρόσληψη και
την διατήρηση ενθουσιωδών υπαλλήλων και τον θρίαμβο επί του ανταγωνισμού, συνήθως
δεν συλλογίζονται καθόλου τον σχεδιασμό της διαδοχής, πόσο δε μάλλον να αναζητήσουν
συμβουλές επί αυτού.
http://www.skillsyouneed.com/ips/conflict-resolution.html
Η σύγκρουση, ή ακόμα πιο συγκεκριμένα, η διαπροσωπική σύγκρουση, είναι ένα γεγονός
της ζωής, και ειδικότερα της οργανωτικής ζωής. Συχνά εκδηλώνεται περισσότερο όταν οι
άνθρωποι είναι αγχωμένοι, όπως για παράδειγμα όταν προβλέπονται αλλαγές ή όταν όλοι
είναι υπό πίεση εξαιτίας μιας πιεστικής προθεσμίας.
http://www.pwc.com/gx/en/services/family-business/business-transition.html
Για μια οικογενειακή επιχείρηση, η μετάβαση είναι μια απόφαση ζωής. Καμία άλλη πρόκληση ίσως δεν διαθέτει αυτή τη δύναμη να επιτείνει τη συγκεκριμένη αγωνία, ή αντίθετα, να
αναδεικνύει τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα όσο η λειτουργία μιας οικογενειακής επιχείρησης.

121

ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: EΝΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Βιβλιογραφία - Πηγές:
1. Carlock, S, R. (2009). Why the Best Family Businesses Plan. INSEAD Working Paper, pp.
10-16. Ανακτήθηκε από την ηλεκτρονική διεύθυνση goo.gl/0X5cYb
Κοινό όραμα και σχεδιασμός εντός ενός μεθοδολογικού εργαλείου που προτείνει ένα μοντέλο διαδικασίας παράλληλου σχεδιασμού για τον συντονισμό του σκεπτικού των συστημάτων της οικογένειας και της επιχείρησης. Το μοντέλο διευκολύνει την επικοινωνία
αναφορικά με τη δυναμική της επιχείρησης, όπως υποστηρίζεται από τον τρόπο επένδυσης του ανθρώπινου και χρηματοοικονομικού της κεφαλαίου από την ίδια την οικογένεια.
2. Michael-Tsabari, N., & Lavee, Y. (2012). Too close and too rigid: Applying the Circumplex
model of family systems to first-generation family firms. Journal of Marital and Family Therapy, 38(s1), 105-116.
3. Aronoff, C. E., Astrachan, J. H., & Ward, J. L. (1996). Family business sourcebook II : a guide for families who own businesses and the professionals who serve them : covering succession planning, growth,
financial issues, management, psychological issues, women in the family business, the younger generation, and other issues family owned businesses face. Marietta, GA: Business Owner Resources.
Αυτό το περιεκτικό βιβλίο αναφοράς περιλαμβάνει άρθρα από πολλούς κορυφαίους συμβούλους οικογενειακών επιχειρήσεων για μια ευρεία γκάμα θεμάτων που είναι σημαντικά
για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Άρθρα από συμβούλους και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων
οργανώνονται σε 17 θεματικές περιοχές που κυμαίνονται από τον σχεδιασμό της διαδοχής
έως την επίλυση οικογενειακών συγκρούσεων.
4. Aronoff, C. E, McClure, S. C, & Ward, J. L. (2003). Family Business Succession: The Final Test
of Greatness Second Edition. Marietta Ga: Business Owner Resources.
Μία σύντομη και εύκολη εισαγωγή στα ζητήματα.
5. Cady, D. (2007). Field Guide to Estate Planning, Business Planning, & Employee Benefits. Cincinnati, OH: National Underwriter.
Ο οδηγός αυτός έχει σχεδιαστεί πρωταρχικά για παρόχους υπηρεσιών. Ως εκ τούτου είναι
αρκετά τεχνικός στην παρουσίασή του, περιλαμβάνει όμως αρκετά εξαιρετικά παραδείγματα. Είναι μια ιδιαίτερα καλή πηγή για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που θέλουν να εξερευνήσουν τις εναλλακτικές με πληρέστερο τρόπο.
6. Cohn, M. (1992). Passing the torch: Succession, retirement, and estate planning in family
owned businesses. New York: McGraw-Hill.
Μια εξαιρετική πηγή για τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων κατά την έναρξη του σχεδιασμού της διαδοχής. Διαβάζεται εύκολα και παρέχει τεκμηριωμένες εξηγήσεις και διαγράμματα σύνθετων εννοιών. Για τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που θέλουν να αφιερώσουν
λίγο περισσότερο χρόνο για να μάθουν για τη διαδικασία που ξεκινούν, το «Passing the
Torch» θα πρέπει να είναι το πρώτο βιβλίο στη λίστα ανάγνωσής τους.
7. Engel, P. (1999). What’s Your Exit Strategy?: 7 Ways to Maximize the Value of the Business
You’ve Built. Rocklin, Ca: Prima Publishing.
Εύκολο ανάγνωσμα με πολλά καλά παραδείγματα.
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8. Leimberg, S., Rosenbloom, M., & Yohlin, J. (1992). The Corporate Buy-Sell Handbook: An
Essential Guide to Business Succession Planning. Chicago: Dearborn Financial Publishing.
Το βιβλίο αυτό παρέχει μια πλήρη και αναλυτική επεξήγηση των πολλών χρήσεων των
συμβάσεων εξαγοράς και έχει σχεδιαστεί εν μέρει για επαγγελματίες.
9. Leimberg, S., Kasner, J., Kandell, S., Miller, R., & Rosenbloom, M. (2006). The Tools & Techniques of Estate Planning, 14th Edition. National Underwriter Company.
Πρόκειται για έναν πλήρη οδηγό για τον σχεδιασμό της κληρονομιαίας περιουσίας και
αποτελεί επίσης εξαιρετική πηγή για τον σχεδιασμό της διαδοχής.
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Κεφάλαιο 4:
Παρέχοντας υποστήριξη στη νέα επιχειρηματική εποχή
Το κεφάλαιο αυτό έχει στόχο να εκπαιδεύσει
τους επιχειρηματικούς συμβούλους σε θέματα
υποστήριξης νέων ηγετών και διευθυντών (η νέα
γενιά) κατά την ανάληψη ηγετικών καθηκόντων
και την προώθηση αλλαγών με αποτελεσματικό
τρόπο, διασφαλίζοντας έτσι την επιτυχή έκβαση
της μεταβίβασης της επιχείρησης. Το περιεχόμενο
της εν λόγω κατάρτισης περιλαμβάνει συμβουλές
σχετικά με το πώς να διαχειρίζονται καλύτερα οι
επιχειρηματικοί σύμβουλοι το ζήτημα της μεταβίβασης, ακολουθώντας μια ομαλή, σταδιακή και
καλά ελεγχόμενη διαδικασία, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο διαδοχής, και αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις προκλήσεις που εμφανίζονται στην
πορεία της διαδικασίας αυτής.
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Υποστηρίζοντας τους διαδόχους & εφαρμόζοντας αλλαγές
Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, θα είσαι σε θέση να:
- Συμβουλεύεις καλύτερα τους διαδόχους σε ζητήματα σχετικά με τον
νέο ρόλο που αναλαμβάνουν στην ηγεσία και την ιδιοκτησία της επιχείρησης.
- Κερδίζεις τον σεβασμό των πελατών, συνεργατών και εργαζομένων της
επιχείρησης καθώς και των εμπλεκόμενων οικογενειακών μελών.
- Αντιμετωπίζεις τις αλλαγές σε προσωπικό, επαγγελματικό και οικογενειακό επίπεδο, κτλ.
- Υποστηρίζεις τους διαδόχους στην εφαρμογή αλλαγών με αποτελεσματικό τρόπο.
- Προτείνεις ένα νέο όραμα (όπου είναι απαραίτητο).
- Εφαρμόζεις νέα επιχειρηματικά μοντέλα, εισάγοντας αλλαγές στην
εργασιακή κουλτούρα, τις μεθόδους, τους κανόνες και τη διαχείριση
ανθρώπινου δυναμικού.
- Εποπτεύεις τη διαδικασία διαδοχής, αναθεωρώντας την όταν και όπου
χρειάζεται.

Ενότητα 1+2:
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Τεχνικές υποστήριξης για την εφαρμογή αλλαγών:
Το πρώτο μέρος αυτής της ενότητας εστιάζει σε δυο τεχνικές που βοηθούν τους διαδόχους
να εφαρμόζουν αλλαγές και να ενσωματώνουν ένα νέο όραμα για την επιχείρηση. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν συγκεκριμένους δείκτες που αφενός εξηγούν τον τρόπο με τον
οποίο χρησιμοποιούνται και αφετέρου μετρούν την «αλλαγή» σε μια επιχείρηση.
Lifeline
Σύντομη περιγραφή:
Το Lifeline αποτελεί μια απλή αλλά ταυτόχρονα πολύ αποκαλυπτική άσκηση, η οποία μπορεί να βοηθήσει τον διάδοχο να έρθει σε επαφή με το πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα
εντός της οικογενειακής επιχείρησης. Αυτό με τη σειρά του θα βοηθήσει στην εξεύρεση
των απαραίτητων ενεργειών που έχουν στόχο να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες πτυχές του
εν λόγω οράματος, κάτι που μπορεί να σημαίνει είτε εφαρμογή αλλαγών είτε επαναφορά
των πραγμάτων στην παρούσα κατάσταση ή στην κατάσταση που θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος ότι θα ήταν τα πράγματα σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο σε
βάθος δεκαπενταετίας. Χρησιμοποιώντας ένα απλό υπόδειγμα μπορεί να συμπληρώσει
κανείς κείμενο, σύμβολα, σχέδια ή οτιδήποτε άλλο αναπαριστά με τον καλύτερο τρόπο τη
φαντασία του «δημιουργού».
Η οικογένεια, η επιχείρηση και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα (εκτός και εντός της
οικογένειας) εκλαμβάνονται ως σημεία αναφοράς, με σκοπό να ιδωθούν τα πράγματα στις
σωστές τους διαστάσεις, να αποφασιστούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και να υπάρξει εποπτεία/αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.
Μολονότι το σχετικό εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από τον νέο ιδιοκτήτη, εντούτοις μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ξεχωριστό στάδιο και από τα οικογενειακά
ή εταιρικά μέλη καθώς και τους συνεταίρους της επιχείρησης, τόσο τους υφιστάμενους
όσο και αυτούς που ενδέχεται να εμφανιστούν με την πάροδο του χρόνου. Επομένων, πρόκειται για ένα δυναμικό αρχείο καταγραφής στοιχείων για την οικογενειακή επιχείρηση που
ενθαρρύνει μάλιστα τη χρήση ποικίλων μέσων, πέραν του κειμένου (όπως εικόνες, σχέδια,
σκίτσα, αριθμούς, κτλ.). Θα ήταν σκόπιμο ο εκάστοτε δημιουργός να επιστρέφει ξανά στο
εν λόγω αρχείο καταγραφής στοιχείων και να σημειώνει τς παρατηρήσεις του εν είδει μιας
διαδικασίας αναστοχασμού.
Πηγή: http://fromsuccesstosuccession.com/library/pdf/Lifeline.pdf
Οπτική αναπαράσταση της τεχνικής:
Βλέπε το συνημμένο αρχείο See the attached file.
Πρακτικό παράδειγμα:
Οποιοδήποτε άτομο από τα τρέχοντα μέλη της οικογενειακής επιχείρησης, είτε πρόκειται
για τον προηγούμενο ιδιοκτήτη ή για ένα οικογενειακό μέλος που εργάζεται στην επιχείρηση ή για τον διάδοχο, θα μπορούσε εύκολα να κάνει το δοκιμαστικό τεστ. Κατόπιν, θα είχε
ενδιαφέρον να συγκρίνει κανείς τα στοιχεία που έχει καταγράψει ο καθένας.
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Ακόμα, θα μπορούσε να συμπληρωθεί το υπόδειγμα και από κάποιο οικογενειακό μέλος
που δεν εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση και έπειτα να γίνει σύγκριση των συνθηκών και των ενεργειών που πρέπει να εφαρμοστούν (τελευταία στήλη) με το περιεχόμενο
που έχει καταγράψει αντίστοιχα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή ο νέος διάδοχος.
Θα μπορούσε επίσης να γίνει ένα διαγενεακό τεστ, όπου γενικά τα μέλη τόσο της παλαιότερης όσο και της επόμενης γενιάς θα είχαν τη δυνατότητα να καταγράψουν κάποια
στοιχεία και μετά να συγκρίνουν και να σχολιάσουν τα αποτελέσματα, με παρατηρήσεις ως
προς το όραμα, τις επιθυμίες, τους φόβους, τα σχέδια, ή τη δημιουργικότητα.
Το ίδιο τεστ θα μπορούσε να γίνει επίσης με βάση το φύλο και ανεξαρτήτως θέσης στην
οικογενειακή εταιρεία, για να διερευνηθούν ζητήματα όπως η δυναμική των φύλων και η
διαμόρφωση αντιλήψεων και επιθυμιών για την επιχείρηση και την οικογένεια σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.
Μια εκδοχή αυτού το δοκιμαστικού τεστ θα ήταν να μπορεί ο σύμβουλος οικογενειακών
επιχειρήσεων να σχολιάζει στο τέλος τα συμπληρωμένα πεδία (σε ένα ή σε όλα τα προαναφερθέντα τεστ) με τον ιδιοκτήτη της οικογενειακής επιχείρησης και τα υπόλοιπα μέλη της
οικογένειας, ακόμα και με ενδιαφερόμενους τρίτους.

Καταξιωτική Διερεύνηση (Appreciative inquiry)
Σύντομη περιγραφή:
Το μοντέλο της Καταξιωτικής Διερεύνησης εστιάζει περισσότερο στα στοιχεία που καθιστούν επιτυχημένη μια επιχείρηση παρά στα προβλήματα που χρειάζεται να επιλυθούν.
Το κύριο ερώτημα που θέτει η προσέγγιση με βάση τη διαδικασία αυτή είναι το εξής: «Τι
είναι εκείνο που εμείς, ως εταιρεία, θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο;» και όχι «Ποιο είναι
το πρόβλημα που χρειάζεται να λύσουμε επειγόντως;». Προσεγγίζοντας την πραγματικότητα της εταιρείας με αυτό τον τρόπο, κάθε αλλαγή αρχίζει να εκλαμβάνεται περισσότερο
ως θετική παρέμβαση παρά ως ρήξη με παρελθούσες δομές, συμπεριφορές, κανόνες και
αξίες, μολονότι όλα αυτά μπορεί επίσης να υποστούν αλλαγές κάποια στιγμή στο μέλλον.
Κατά συνέπεια, μια τέτοια προσέγγιση είναι σε θέση να καθοδηγεί τις φιλοδοξίες, παρακινώντας ταυτόχρονα τα υπόλοιπα μέλη να τις ενστερνιστούν. Με αυτό το δεδομένο, ο
διάδοχος μιας οικογενειακής επιχείρησης θα μπορεί να εφαρμόζει αλλαγές πιο εύκολα,
αφού θα θεωρείται ότι συνδέονται με όλες εκείνες τις θετικές πτυχές της επιχείρησης, με
τις οποίες η εταιρεία και οι άνθρωποί της είναι ήδη εξοικειωμένοι.
Η βασική διαφορά ανάμεσα στην παραδοσιακή προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων και
την Καταξιωτική Διερεύνηση είναι ότι η τελευταία εστιάζει κυρίως στο να ανακαλύπτει νέες δυνατότητες και να απεικονίζει ή να σχεδιάζει το μέλλον με θετικό τρόπο, λαμβάνοντας
υπόψη τα θετικά στοιχεία του παρελθόντος και του παρόντος, σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων, η οποία ακολουθεί πάνω κάτω μια γραμμική
πορεία, προσπαθώντας να προσδιορίσει το πρόβλημα (και ως εκ τούτου να αποκλείσει
εξ αρχής οποιαδήποτε θετική στάση), να κατονομάσει τα αίτια, να επεξεργαστεί τρόπους
επίλυσης και να εφαρμόσει την καλύτερη λύση το πιθανότερο στο τέλος αυτής της διαδικασίας.
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Στην πράξη, το μοντέλο της Καταξιωτικής Διερεύνησης εμπεριέχει τρεις συνιστώσες:
1) Ανακαλύπτοντας περασμένες επιτυχίες: Εδώ, ένα μόνο εμπλεκόμενο άτομο, π.χ. ο διάδοχος στην οικογενειακή επιχείρηση, ή περισσότερα εμπλεκόμενα άτομα, π.χ. τα μέλη
οικογενειακών επιχειρήσεων, οι εργαζόμενοι, κτλ., εντοπίζουν και καταγράφουν οποιοσδήποτε περασμένη και τωρινή επιτυχία. Αυτό το σύνολο επιτυχιών παίρνει τη μορφή μιας
συλλογής με τις «καλύτερες στιγμές» της επιχείρησης, όπου κατονομάζονται γεγονότα και
άτομα εντός ή εκτός της οικογένειας, πρώην ιδιοκτήτες της οικογενειακής επιχείρησης,
ακόμα και πελάτες ή άλλοι ενδιαφερόμενοι εάν χρειάζεται. Σκοπός είναι να αποκαλυφθούν
μικρές ιστορίες επιτυχίας που θα επικεντρώνουν σε διαφορετικές πτυχές και πεδία ενδιαφέροντος της οργανωτικής δομής της εταιρείας, π.χ. ιστορίες ηγεσίας, δυναμική ομάδας,
κτλ.
2) Διαμορφώνοντας άποψη: Πρόκειται για το στάδιο όπου διατυπώνονται πιθανές εξηγήσεις ως προς τους λόγους για τους οποίους έλαβαν εξ αρχής χώρα αυτές οι επιτυχίες.
Όπως και πριν, έτσι κι εδώ μπορεί ο εκάστοτε διάδοχος ή μεταβιβάζων την επιχείρηση
ή εργαζόμενος ή το εκάστοτε μέλος της οικογενειακής επιχείρησης να συμβάλλει με ό,τι
στοιχείο γνωρίζει.
3) Ενισχύοντας το «καλύτερο»: Μετά τον διακρίβωση εκείνων των στοιχείων που ευθύνονται για την επιτυχία, θα πρέπει να αποδοθούν τα δέοντα στα εμπλεκόμενα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των πρώην ιδιοκτητών, των εργαζομένων και των οικογενειακών μελών
με ενεργή ή μη συμμετοχή στην καθημερινότητα της οικογενειακής επιχείρησης. Αυτή η
συνιστώσα αποτελεί το σημείο εκκίνησης για να ξεδιπλωθεί το σχέδιο του διαδόχου, σε μια
προσπάθεια όχι τόσο να αντιμετωπιστούν προβλήματα ή να αλλάξουν απλά τα πράγματα
ή να επέλθει ρήξη με εδραιωμένες δομές αλλά πιο πολύ για να ενισχυθεί ό,τι λειτουργεί
καλά στην επιχείρηση, έχοντας εξασφαλίσει τη συναίνεση και τον σεβασμό από τα μέλη
της παλαιότερης γενιάς και το ανθρώπινο κεφάλαιο της εταιρείας.
Πηγή: http://www.jpconsultantsinc.com/appreciative_inquiry/appreciative-inquiry-andproblem-solving.php
Πρακτικό παράδειγμα:
Ο διάδοχος σε μια οικογενειακή επιχείρηση θα μπορούσε να ακολουθήσει μια απλή
διαδικασία Καταξιωτικής Διερεύνησης, συμπληρώνοντας τον επόμενο πίνακα. Στη
στήλη με τον τίτλο Περιγραφές θα ήταν σκόπιμο να καταγραφούν συγκεκριμένες
πτυχές για κάθε στάδιο με τρόπο άμεσο και με απλές προτάσεις. Εν προκειμένω,
δεν είναι απαραίτητο να γίνουν χωριστές αναφορές ανά τομέα, π.χ. οι «καλύτερες
στιγμές» σε ό,τι αφορά διευθυντικές δομές ή οικονομικά στοιχεία. Επίσης, θα ήταν
προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση τεχνικής γλώσσας και ορολογίας. Οι περιγραφές θα πρέπει να είναι προϊόν ελεύθερης σκέψης, που αποτυπώνουν ταυτόχρονα
τόσο συναισθήματα όσο και πρακτικούς συλλογισμούς (συλλογιστική καθοδηγούμενη από τον στόχο του εκάστοτε ατόμου που διατυπώνει τις σχετικές περιγραφές).
Σημαντικό:
Αυτή η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί παράλληλα με την τεχνική «Lifeline» που περιγράφτηκε παραπάνω. Ενώ λοιπόν η τεχνική «Lifeline» καταγράφει οράματα, επιθυμίες και
σχέδια σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο και εξετάζει τις συνθήκες και τις
ενέργειες που πρέπει να εφαρμοστούν, η διαδικασία της Καταξιωτικής Διερεύνησης, που
κινείται στην ίδια κατεύθυνση, εστιάζει κυρίως στη διακρίβωση και ενίσχυση των θετικών
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και επιτυχημένων στοιχείων, εξασφαλίζοντας έτσι τη συναίνεση όλων για το όραμα και
τον σχεδιασμό της νέας διοίκησης, τον σεβασμό και την αποδοχή νέων δομών ηγεσίας,
ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης με δομές και αξίες του παρελθόντος. Σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, το εργαλείο της προσέγγισης «Lifeline» θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
για την παρακολούθηση της διαδικασίας Καταξιωτικής Διερεύνησης αναφορικά με «αυτό
που πρέπει» και «αυτό που μπορεί» να γίνει.
Και οι δύο προσεγγίσεις μπορούν να χρησιμεύσουν ως πολύτιμα βοηθητικά εργαλεία κατά
το στάδιο της επερχόμενης διαδοχής εντός της οικογενειακής επιχείρησης, λειτουργώντας
ως σημείο αναφοράς που περιέχει διάφορες πτυχές του ιστορικού της οικογενειακής επιχείρησης (όπως επιτυχίες, πρόσωπα, ενέργειες, σχέδια, οράματα, αποτυχίες, παρεμβάσεις,
κτλ.), κατά το κρίσιμο σημείο από το οποία διέρχεται η διοίκηση και η ιδιοκτησία της επιχείρησης.
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Εξάσκησε
το μυαλό σου:

1. Αντιπαραθέτοντας την παραδοσιακή προσέγγιση
Επίλυσης Προβλημάτων με την προσέγγιση της
Καταξιωτικής Διερεύνησης
Σύντομη περιγραφή:
Συχνά οι νέοι διάδοχοι στην ηγεσία της οικογενειακής επιχείρησης πρέπει να καταβάλλουν
μεγάλες προσπάθειες για να κερδίσουν τον σεβασμό του πρώην ιδιοκτήτη μιας παλαιότερης γενιάς καθώς και των οικογενειακών μελών που εργάζονται στην επιχείρηση, των
οικογενειακών μελών και συγγενικών προσώπων που δεν έχουν ενεργό συμμετοχή σε αυτή, των πελατών και λοιπών ενδιαφερομένων εν γένει. Όπως τονίστηκε παραπάνω κατά
την περιγραφή της τεχνικής της Καταξιωτικής Διερεύνησης, αυτό μπορεί να επιτευχθεί
καλύτερα εφαρμόζοντας πρακτικές που αναγνωρίζουν την αξία περασμένων επιτυχιών και
αποφεύγοντας τη ρήξη και την ευθεία αντιπαράθεση με παρελθούσες και τωρινές δομές,
πρόσωπα και αξίες.
Για τον λόγο αυτό οι σύμβουλοι θα μπορούσαν – σε μια προσπάθεια να επισημανθεί η
καταλληλότητα της εν λόγω τεχνικής – να χρησιμοποιούν παραδείγματα από καταστάσεις
που έχουν βιώσει οι ίδιοι ή άλλα περιστατικά που γνωρίζουν σε σχέση με κάποια διαδικασία μεταβίβασης, όπου ο νέος ιδιοκτήτης/ διευθυντής χρειάστηκε να εργαστεί σκληρά για
να εφαρμόσει αλλαγές και να κερδίσει τον σεβασμό των ανθρώπων της επιχείρησης. Το
ιδανικό θα ήταν να επιλεγεί ένα παράδειγμα μεταβίβασης οικογενειακής επιχείρησης σε
μέλος της οικογένειας, αν και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε παράδειγμα
μεταβίβασης επιχείρησης. Αφού λοιπόν ανασύρουν από τη μνήμη τους μια τέτοια ιστορία,
οι σύμβουλοι μπορούν να τη χωρίσουν σε τμήματα για να αντιληφθούν καλύτερα τι γνωρίζουν σχετικά με το παράδειγμα που επέλεξαν. Με αυτό τον τρόπο, θα είναι σε θέση να
αναπτύξουν μια διαδικασία με τις ενέργειες και τη συνολική προσέγγιση για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μετά από όλα αυτά, οι σύμβουλοι θα μπορούν να κρίνουν σε ποια από τις
δυο προσεγγίσεις ανήκει η υπό εξέταση υπόθεση μεταβίβασης, δηλαδή αν πρόκειται για
την παραδοσιακή προσέγγιση Επίλυσης Προβλημάτων ή την προσέγγιση της Καταξιωτικής
Διερεύνησης. Ο πίνακας που ακολουθεί μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση:
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Προσέγγιση με βάση την Επίλυση
Προβλημάτων

Προσέγγιση με βάση την Καταξιωτική
Διερεύνηση
∞ « τι είναι αυτό που μετράει και ποιες
είναι οι καλύτερες πτυχές»

∞ Εντοπισμός προβλήματος
∞ Αίτια

∞ «Τι θα έπρεπε να γίνει»

∞ Λύσεις

∞ Σ
 υζήτηση γύρω από «αυτό που θα
έπρεπε να γίνει»

∞ Σχεδιασμός και αντιμετώπιση

∞ «Τι μπορεί να γίνει»
Κύρια προσέγγιση: Ο οργανισμός (και σε
αυτή την περίπτωση η μεταβίβασης της
επιχείρησης) ως πρόβλημα που πρέπει να
επιλυθεί.

Κύρια προσέγγιση: Ο οργανισμός (και σε
αυτή την περίπτωση η μεταβίβασης της
επιχείρησης) ως κάτι που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης για τον εντοπισμό, τη διαφύλαξη και την ενίσχυση των καλύτερων
στοιχείων που διαθέτει.

Ανάλογα με την εκάστοτε υιοθετούμενη προσέγγιση, οι σύμβουλοι θα μπορούσαν να παρουσιάσουν σχηματικά το πώς θα έμοιαζε η υπόθεση αν εφαρμοζόταν η αντίθετη προσέγγιση, περιγράφοντας εν συντομία τις βασικές πτυχές/ενέργειες κάθε προσέγγισης αντίστοιχα.

131

ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: EΝΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Θέτοντας τα θεμέλια της επιτυχίας για τις μελλοντικές γενιές
Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα θα είσαι σε θέση να:
–Α
 ντιμετωπίζεις τους προβληματισμούς των οικογενειακών επιχειρήσεων που επιθυμούν να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για τη μεταβίβαση/διαδοχή στο μέλλον.
–Δ
 ιαχειρίζεσαι ζητήματα όπως η ενεργή συμμετοχή της επόμενης γενιάς
(NXG).
–Ν
 α υποστηρίζεις την επόμενη γενιά (NXG) στο να κατανοεί καλύτερα το σύστημα της οικογενειακής επιχείρησης, στο οποίο συμμετέχεις
και εσύ με την ιδιότητα του συμβούλου, και να εξασφαλίζεις ότι είσαι
κατάλληλα προετοιμασμένος για την εξέταση και την υποστήριξη της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας στην οικογενειακή επιχείρηση, κτλ.

Ενότητα 3:
132

ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: EΝΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Κατανοώντας τις διαφορές στην προσήλωση
εκ μέρους των μελών κάθε γενιάς στην επιχείρηση:
Τα βασικά σημεία αυτής της δραστηριότητας εστιάζουν στην ικανότητα να αντιλαμβάνεται
κανείς τον βαθμό προσήλωσης εκ μέρους των μελών των επόμενων γενιών και ιδίως τα
κίνητρα πίσω από την απόφαση να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά στην οικογενειακή
επιχείρηση.

Παρακάμπτοντας και καταρρίπτοντας «υποθέσεις»
Σύντομη περιγραφή:
Συνήθως αυτό που κάνουμε όλοι όταν συλλογιζόμαστε το μέλλον μας – δηλαδή όταν αναρωτιόμαστε τι πρέπει να γίνει, πότε, πώς και από ποιον – είναι να βασιζόμαστε σε μεγάλο
βαθμό σε υποθέσεις. Στον κόσμο των οικογενειακών επιχειρήσεων, οι υποθέσεις για το
μέλλον της επιχείρησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις υποθέσεις για το αν υπάρχει
ενδιαφέρον εκ μέρους των οικογενειακών μελών να αναλάβουν την επιχείρηση, που τις
περισσότερες φορές αφορούν ευρύτερα σε όσα υποθέτουμε για την προσωπικότητα, τα
ταλέντα, τα δυνατά και αδύνατα σημεία του δυνητικού διαδόχου, στοιχεία τα οποία δεν
έχουν απαντηθεί και επιβεβαιωθεί για πολύ μεγάλο διάστημα.
Οι ιδιοκτήτες (ιδίως εάν πρόκειται και για γονείς) υποθέτουν ότι τα παιδιά τους δεν θα είναι
εκείνα που ή δεν θα ενδιαφέρονται να αναλάβουν την επιχείρηση. Κάτι άλλο που κάνουν
είναι να υποθέτουν ότι τα παιδιά τους, ή έστω ένα ή δυο από αυτά εάν είναι περισσότερα,
δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον επειδή απλά... ε... απλά έτσι εικάζουν! Έτσι, το αναμενόμενο ενδιαφέρον ή η έλλειψη ενδιαφέροντος βασίζεται περισσότερο σε μια υποθετική και
κατασκευασμένη εικόνα για το μέλλον παρά στη διερεύνηση του αν υπάρχει όντως τέτοιο
ενδιαφέρον. Κατά συνέπεια, ο δυνητικός διάδοχος συμμορφώνεται με τον αναμενόμενο
ρόλο. Φυσικά, αυτό το «μοντέλο» λειτουργεί και με τον τελείως αντίθετο τρόπο. Οι δυνητικοί διάδοχοι εντός της οικογένειας, όπως γιοι, κόρες, συγγενικά πρόσωπα, κτλ. – συχνά
χειραγωγούνται από υποθέσεις γύρω από τα σχέδια και τα όνειρα που έχουν τα μέλη της
παλαιότερης γενιάς για το μέλλον της οικογενειακής επιχείρησης.
Πώς λοιπόν διαχειρίζεται μια «επιχειρηματική» οικογένεια αυτές τις υποθέσεις; Τι συζητήσεις
γίνονται για την οικογενειακή επιχείρηση στο σπίτι και ποια εικόνα προβάλλεται για αυτή;
Ποια εντύπωση επικρατεί στο σπίτι για τις έννοιες της απασχόλησης και της ιδιοκτησίας;
Παρουσιάζονται ως ευκαιρίες αυτοεκπλήρωσης, επίτευξης στόχων και πραγματοποίησης
ονείρων ή μήπως ως αγχωτικά ή ακόμα και βαρετά και ενοχλητικά καθήκοντα; Πόσο συχνά
γίνονται, αν ποτέ γίνονται, ανοιχτές συζητήσεις γύρω από αυτό το ζήτημα και πόσο ξεκάθαρα διατυπώνονται τα οράματα, οι προσδοκίες και οι προθέσεις με το πέρασμα των χρόνων;
Κάθε υπόθεση εμπεριέχει εκ φύσεως το στοιχείο της αβεβαιότητας. Το κίνητρο και η προσήλωση της νέας γενιάς στην επιδίωξη σταδιοδρομίας στην οικογενειακή επιχείρηση είναι
δυο χαρακτηριστικά που μπορούν να αλλοιωθούν σοβαρά ή ακόμα και να καταλυθούν εάν
επικρατήσουν οι υποθέσεις σαν να επρόκειτο για τετελεσμένα γεγονότα! Επιπλέον, όταν
έρχεται η ώρα της διαδοχής με οποιονδήποτε τρόπο, είτε επειδή είναι προγραμματισμένο
να συμβεί είτε επιβάλλεται λόγω θανάτου ή ασθένειας, κτλ., οι υποθέσεις έχουν την δυνατότητα φυσικά να βλάψουν την ίδια την επιχείρηση και, το κυριότερο, να διαταράξουν την
ισορροπία και τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια.
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Τιθασεύοντας την εξουσία
Σύντομη περιγραφή:
Η μη αμφισβήτηση της εξουσίας που κατέχουν τα μέλη της παλαιότερης γενιάς, ως ένας
τρόπος επιβολής της θέλησής τους στην οικογένεια και την επιχείρηση, στέκεται εμπόδιο
στην προσήλωση, την ενεργή συμμετοχή και το πραγματικό ενδιαφέρον της επόμενης γενιάς στην επιχείρηση και το μέλλον αυτής. Ο τρόπος με τον οποίο τα μεγαλύτερα σε ηλικία
άτομα διαχειρίζονται το θέμα της εξουσίας, όχι μόνο εντός της επιχείρησης αλλά και σε
διαπροσωπικό επίπεδο εντός των οικογενειακών σχέσεων έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εάν
ο ιδιοκτήτης μιας οικογενειακής επιχείρησης θέλει να υπολογίζει ως πιθανό διάδοχό του
κάποιο μέλος της οικογένειας, θα πρέπει να του παραχωρεί από νωρίς και το δικαίωμα να
συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων. Αυτό βέβαια δεν είναι και τόσο εύκολο όσο φαίνεται
διότι η όλη σχέση διέπεται από συγκεκριμένες δυναμικές που επηρεάζουν την οικογένεια
ως επιχειρηματική οικογένεια και το αντίστροφο, δηλαδή την επιχείρηση ως οικογενειακή
επιχείρηση. Για παράδειγμα, αν ακολουθούνται διαφορετικές στάσεις και πρακτικές κατά
την άσκηση εξουσίας «στο σπίτι» και «στην επιχείρηση» είναι πολύ πιθανόν να προκληθεί
σύγχυση και κατ’ επέκταση να διακοπεί η επικοινωνία ανάμεσα στην παλαιότερη και τη
νεότερη γενιά.
Η προσπάθεια τιθάσευσης της εξουσίας θα πρέπει να διακρίνεται σαφώς από την αποδυνάμωση της ηγεσίας! Ένας καλός τρόπος για την τιθάσευση της εξουσίας είναι να διασφαλίζεται ένας ανοιχτός και διάφανος τρόπος επικοινωνίας που θα περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη συμμετοχή σε εταιρικές συναντήσεις τόσο οικογενειακών μελών της επόμενης
γενιάς όσο και μη συγγενικών προσώπων που εργάζονται στην οικογενειακή επιχείρηση.
Ακολούθως, τα οικογενειακά μέλη της επόμενης γενιάς – τα θεωρούμενα ως εν δυνάμει
ικανά να αναλάβουν την επιχείρηση στο μέλλον – μπορούν να αναλαμβάνουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες/καθήκοντα και να τους δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο να εντοπίζουν τις
πιθανές ευκαιρίες αλλά και τις αδυναμίες και τους κινδύνους για την επιχείρηση, διατυπώνοντας μάλιστα και κάποιες προτάσεις στρατηγικής. Με αυτό τον τρόπο, η οικογενειακή
επιχείρηση μπορεί να μετατραπεί σε ένα πραγματικά κοινό εγχείρημα, όπου η εξουσία δεν
μένει στο απυρόβλητο, οι αρμοδιότητες είναι μοιρασμένες και η ηγεσία αναπτύσσεται και
δυναμώνει.
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Εξάσκησε
το μυαλό σου:

Διατυπώνοντας υποθετικά σενάρια
Σύντομη περιγραφή:
Σκέψου μια πραγματική κατάσταση, είτε προέρχεται από τη δική σου εμπειρία είτε αφορά
σε κάτι που έχεις ακούσει, όπου τα οικογενειακά μέλη θα πρέπει να ασχοληθούν με μια
απόφαση καθοριστικής σημασίας ή με ένα οικογενειακό «πρότζεκτ», όπου η παλαιότερη
γενιά είχε «ηγετικό» ρόλο στην καθοδήγηση της επόμενης γενιάς σχετικά με τον ορθό
τρόπο χειρισμού του ζητήματος. Το «ζήτημα» θα μπορούσε να αφορά, για παράδειγμα, στη
συζήτηση για το «τι γίνεται μετά» τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των παιδιών ή μια επιλογή
σταδιοδρομίας για την επόμενη γενιά ή ακόμα και την απόφαση κάποιου να παντρευτεί και
να φτιάξει το δικό του σπιτικό. Επίλεξε μια κατάσταση, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν ως
έναν βαθμό «πικρό» ή τουλάχιστον μη ικανοποιητικό για όλους τους εμπλεκομένους. Κοιτάζοντας πίσω στο παρελθόν προσπάθησε να σκεφτείς όσο καλύτερα γίνεται τις λεπτομέρειες με όλες τις λεπτές αποχρώσεις και όλες τις συζητήσεις γύρω από το ζήτημα, καθώς
επίσης και τον ρόλο και τη στάση που είχε καθένα από τα εμπλεκόμενα μέρη.
Προσπάθησε να καταγράψεις 3-5 βασικές λέξεις ή μικρές φράσεις που πιστεύεις ότι ευθύνονται για την έκβαση του ζητήματος: τους «ενοχοποιητικούς» παράγοντες. Μετά, χρησιμοποίησε μια λευκή κόλλα χαρτί και φτιάξε τρεις στήλες με τις εξής επικεφαλίδες σε κάθε
στήλη: «Υποθέσεις», «Εκπαίδευση» και «Εξουσία». Στη συνέχεια χώρισε κάθε στήλη στα δύο
και γράψε τις επικεφαλίδες «Εγώ» και «Οι άλλοι». Προσπάθησε τώρα να ομαδοποιήσεις τις
βασικές λέξεις ή φράσεις – αυτές που μόλις κατέγραψες – κάτω από κάθε κεντρική επικεφαλίδα, π.χ. Υποθέσεις, Εκπαίδευση επόμενης γενιάς, Εξουσία, και κάτω από τις υπό-επικεφαλίδες «Εγώ» και «Οι άλλοι» αντίστοιχα. Ας δεχτούμε ότι πρόκειται για την περίπτωση
όπου σε ορισμένες πτυχές του ζητήματος εσύ ή οι άλλοι καταφέρατε να τιθασεύσετε την
εξουσία ή να αντικρούσετε υποθέσεις. Σε αυτή την περίπτωση, γράψε 3-5 βασικές λέξεις
ή φράσεις και βάλε τις επίσης δίπλα στις άλλες βασικές λέξεις και φράσεις, τις λεγόμενες
«ενοχοποιητικές». Σε αυτό το σημείο, ξαναδιάβασε τις περιγραφές που παρέχονται παραπάνω για να μπορέσεις να προσαρμόσεις καλύτερα την κατάσταση σε αυτό που έχει περιγραφεί στο κείμενο παραπάνω σχετικά με τις πτυχές της δέσμευσης της επόμενης γενιάς.
Όταν τελειώσεις θα έχεις μπροστά σου έναν πίνακα που θα αποτυπώνει όλες αυτές τις
πτυχές, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, οι οποίες εάν δεν αντιμετωπιστούν επαρκώς μπορεί να βλάψουν ένα οικογενειακό σχέδιο που έχει αναληφθεί από κοινού. Σε αυτή τη φάση μπορείς πλέον εύκολα να δημιουργήσεις υποθετικά σενάρια, εξετάζοντας όλους τους
πιθανούς τρόπους με τους οποίους κάθε πτυχή θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει ένα
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καλύτερο αποτέλεσμα. Τα υποθετικά σενάρια θα μπορούσαν να περιέχουν κάποιους αναγκαίους όρους, όπως: «Τι θα συνέβαινε αν είχα προσπαθήσει πραγματικά να αμφισβητήσω
την υπόθεση ότι την κόρη μου δεν την ενδιέφεραν ποτέ οι αριθμοί και τα μαθηματικά; Πώς
δικαιολογούνταν στα αλήθεια μια τέτοια υπόθεση;» ή «Τι θα συνέβαινε αν είχα συζητήσει
ανοιχτά με τον γιο μου για τις επαγγελματικές του φιλοδοξίες να ασχοληθεί με τον χορό;»
ή «Τι θα συνέβαινε αν είχα καθιερώσει την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης διαδικασίας για
τη λήψη αποφάσεων, την κατανομή αρμοδιοτήτων, την ανάθεση καθηκόντων, την ψηφοφορία και την έκφραση γνώμης επί των δυνατών και αδύνατων σημείων;».
Εν συνεχεία, αυτοί οι αναγκαίοι όροι των υποθετικών σεναρίων θα έπρεπε να αποτελούν τη
βάση για την ανάπτυξη των δικών σου επιχειρημάτων και παρεμβάσεων, σε μια προσπάθεια να υποστηρίξεις συμβουλευτικά την οικογενειακή επιχείρηση ώστε να οικοδομήσει
σταδιακά γερά θεμέλια που θα εξασφαλίζουν την αφοσίωση της επόμενης γενιάς στην
οικογενειακή εταιρεία ως ένα εξαρχής «οικογενειακό πρότζεκτ». Χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα της επιλογής σου αλληγορικά ή ως μελέτης περίπτωσης, θα μπορούσες να καταδείξεις τη σημασία των Υποθέσεων, της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης της επόμενης
γενιάς γύρω από ένα οικογενειακό ζήτημα, και της Εξουσίας, ως πτυχών που θα έπρεπε
να αντιμετωπιστούν εγκαίρως και από τις δυο γενιές. Έτσι, το πεδίο όπου θα κατέληγες να
προσαρμόζεις και να εφαρμόζεις πρακτικά αυτά τα υποθετικά σενάρια δεν θα ήταν άλλο
από το μέλλον της επιχείρησης. Οι σύμβουλοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν αυτή την
πρακτική κατά τη συνεργασία τους με τους ιδιοκτήτες και τα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων, ως ένα σχέδιο ενδοοικογενειακής αυτοαξιολόγησης από όπου θα προέκυπταν ενδιαφέροντα ευρήματα σε σχέση ιδιαίτερα με το πώς θα επιτευχθεί ο βέλτιστος σχεδιασμός
της διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρησης όταν αντιμετωπίζονται και τα μη τεχνικά θέματα της διαδικασίας μετάβασης.
Σκοπός αυτής της τεχνικής είναι να προκαλέσει και να ενθαρρύνει τον αναστοχασμό, ιδίως
κατά το σημείο όπου εκείνα τα πράγματα που εξελίχθηκαν με λάθος τρόπο κατατάχθηκαν
κάτω από τις αντίστοιχες επικεφαλίδες ως τα ζητήματα που δεν έτυχαν επαρκούς αντιμετώπισης και διαχείρισης, δηλαδή στις πτυχές «Υποθέσεις», «Εκπαίδευση και Κατάρτιση» και
«Εξουσία». Επίσης, αντί να χρησιμοποιηθεί ένα οικογενειακό ζήτημα από την εμπειρία κάποιου ατόμου, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα πραγματικό ζήτημα της οικογενειακής
επιχείρησης για την εφαρμογή της εν λόγω πρακτικής. Ωστόσο, τα οικογενειακά ζητήματα
επιλέχθηκαν εν προκειμένω ως αναμενόμενες περιπτώσεις/παραδείγματα επειδή είναι πιθανόν διαθέσιμα σε μεγαλύτερο βαθμό.
Η εν λόγω άσκηση θα μπορούσε επίσης να γίνει μεταξύ των μελών μιας ομάδας συμβούλων, όπου κάθε σύμβουλος θα μπορούσε να εκφράσει τη γνώμη του για τη διαδικασία κατάταξης των «ενοχοποιητικών» παραγόντων ή τη διατύπωση υποθετικών σεναρίων. Σε ένα
επόμενο επίπεδο, περισσότεροι του ενός σύμβουλοι θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν την
άσκηση χρησιμοποιώντας περιπτώσεις/παραδείγματα από τη δική τους εμπειρία, καθώς
και «καλές πρακτικές», δηλαδή προσεγμένες πρακτικές για την τιθάσευση της εξουσίας
και την αντίκρουση υποθέσεων.
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Τροφή για σκέψη:

Ιστοσελίδες, βίντεο και
ιστολόγια σχετικά με τα
υπό εξέταση θέματα:
Applying Appreciative Inquiry Instead of Problem-Solving Techniques to Facilitate Change
Εισαγωγή στη βασική φιλοσοφία της Καταξιωτικής Διερεύνησης (Appreciative Inquiry)
έναντι των παραδοσιακών τεχνικών Επίλυσης Προβλημάτων
http://www8.esc.edu/ESConline/Across_ESC/Forumjournal.nsf/web+view/5A8D486A2C5F9B0E852568FD00561F17?opendocument
Managing change toolkit: Appreciative inquiry (by Family Business Consulting group blog)
Ένα συνοπτικό άρθρο που υπερασπίζεται την καταλληλότητα της διαδικασίας Καταξιωτικής Διερεύνησης για τη διαχείριση αλλαγών στις οικογενειακές επιχειρήσεις.
http://blog.thefbcg.com/managing-change-toolkit-appreciative-inquiry-part-3-of-4/
Family Business Succession: Is The Next Generation Ready To Lead? Avoiding succession
strife amid generational transitions (Copyright © 2015 Hemenway & Barnes LLP)
Συνοπτικό άρθρο για τη διαχείριση του σχεδιασμού της διαδοχής σε συνάρτηση με την
ισορροπία των ενδοοικογενειακών σχέσεων, που εξετάζει τη διαδοχή ως «...μια πολυετή
και μεταβαλλόμενη διαδικασία εκπαίδευσης και αλλαγής...»
http://hembar.com/uploads/1280/doc/Family_Dynamics_March2015.pdf
Βίντεο: Η διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις ως διαδικασία που προϋποθέτει τη λήψη προληπτικών μέτρων, τη συνεργασία και την επικοινωνία εκ μέρους και μεταξύ των
μελών της παλαιότερης και της επόμενης γενιάς.
Για όσους ασχολούνται με τον σχεδιασμό της διαδοχής εντός των μελών της οικογένειας,
η παραπάνω άποψη που διατυπώθηκε από έναν επιχειρηματικό σύμβουλο αποτελεί καλή
αφορμή για περαιτέρω προβληματισμό.
https://www.youtube.com/watch?v=pMtYPgU_LeI
Παρατηρήσεις: Διατίθενται αυτόματα υπότιτλοι στα Αγγλικά (με την αμερικανική ορθογραφία) που αν και περιέχουν κάποια λάθη δεν δημιουργείται πρόβλημα στην κατανόηση
των βασικότερων σημείων που επισημαίνονται. Για την παρακολούθηση του βίντεο χρειάζεται επίπεδο αρχάριου/βασικού χρήστη της Αγγλικής γλώσσας.
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Αποσπάσματα ή αποφθέγματα από αναφορές και άλλες βιβλιογραφικές πηγές προστιθέμενης αξίας:
«Πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν μια ζωή για ψάρεμα χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτό που γυρεύουν πραγματικά δεν είναι τα ψάρια» - Henry David Thoreau
(Για χρήση στις Ενότητες 1 & 2 και ιδίως στη διαδικασία Καταξιωτικής Διερεύνησης)
«Κάθε γενιά φαντάζεται ότι είναι πιο έξυπνη από τη γενιά που πέρασε και πιο σοφή από τη
γενιά που ακολουθεί» - George Orwell
(Για χρήση στην Ενότητα 3)
«Η προετοιμασία είναι μια διαδικασία που διαρκεί μια ολόκληρη ζωή και ξεκινάει από τη
στιγμή που το παιδί αποκτά συνείδηση για τις πράξεις των ενηλίκων γύρω του. Οι εργασιακές συνήθειες, η στάση απέναντι στην επιχείρηση, οι αξίες και οι σχέσεις είναι στοιχεία
που ριζώνουν στα άτομα ήδη από την παιδική ηλικία και διαπλάθονται με τα χρόνια, πολύ
πριν ξεκινήσει η τυπική ανάπτυξη του διαδόχου.» (“Preparing Successors for Leadership”,
από τους Craig E. Aronoff και John Ward, Palgrave MacMillan, 2011)
(Για χρήση στην Ενότητα 3)
Βιβλιογραφία – Πηγές:
Family businesses - Passing on the crown
More family firms are facing up to their biggest problem: avoiding a crisis as the business
passes from one generation to the next.
Απόσπασμα για παρακίνηση του ενδιαφέροντος: «…Οι οικογενειακές επιχειρήσεις συνδυάζουν όλες τις εντάσεις της οικογενειακής ζωής με τις πιέσεις του επιχειρηματικού βίου
που κορυφώνονται όταν επέρχεται η εναλλαγή των γενεών στην ηγεσία».
http://www.economist.com/node/3352686
Bushe, G. R. (1998). Five theories of change embedded in appreciative inquiry. Εισήγηση που
παρουσιάστηκε στο 18ο Παγκόσμιο Ετήσιο Συνέδριο για τη Διεθνή Ανάπτυξη (18th Annual
World Congress of Organization Development), Δουβλίνο, Ιρλανδία.
Απόσπασμα για παρακίνηση του ενδιαφέροντος: «…Πρόσφατα ανέθεσα σε μια ομάδα
μεταπτυχιακών φοιτητών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία
Καταξιωτικής Διερεύνησης για να δημιουργήσουν μετασχηματισμούς σε ένα κοινωνικό σύστημα της επιλογής τους. Τα αποτελέσματα μας εντυπωσίασαν όλους. Για παράδειγμα,
το «προβληματικό άτομο» για έναν διευθυντή μετατράπηκε στο «αστέρι» της επιχείρησης
όταν ο εν λόγω διευθυντής αναζητούσε τα στοιχεία εκείνα που θα μπορούσαν να αναδείξουν το συγκεκριμένο άτομο σε «αστέρι». Σε ένα άλλο παράδειγμα, ο διευθυντής μιας ομάδας με έντονο το στοιχείο της σύγκρουσης και του ανταγωνισμού μεταξύ των μελών της
κατάφερε να τη μετατρέψει σε μια ομάδα με συνοχή και συνεργατικό πνεύμα όταν άρχισε
να αναζητά ακριβώς αυτά τα δυο στοιχεία. Όσοι χρησιμοποιήσαν αυτό το μοντέλο με τους
συζύγους ή τα παιδιά τους διαπίστωσαν ότι είχαν επέλθει σημαντικά θετικές αλλαγές στις
οικογένειές τους».
http://www.gervasebushe.ca/ai5.pdf
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