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Συνδέοντας τον σκοπό της επιχείρησης με 
τις αξίες της οικογένειας

Η διαχρονικότητα 
της κληρονομιάς στις 
οικογένειες που επιχειρούν

Το STEP Project Global Consortium και η KPMG Private Enterprise 
βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να μοιραστούν μαζί σας 
τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις με 

περισσότερους από 1.800 ηγέτες οικογενειακών επιχειρήσεων από τις 
σημαντικότερες περιοχές παγκοσμίως. Η έρευνα «STEP 2019 Global 
Family Business Survey» εξέτασε τον αντίκτυπο των μεταβαλλόμενων 
δημογραφικών στοιχείων στο μέλλον των οικογενειακών επιχειρήσεων 
και στη συνέχεια ακολούθησαν σε βάθος συνεντεύξεις ηγετικών στελεχών 
οικογενειακών επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, πολλοί από τους οποίους 
προθυμοποιήθηκαν να μοιραστούν ανοιχτά τις εμπειρίες τους σε μια σειρά 
τεσσάρων σχετικών άρθρων.

Το πρώτο άρθρο με τίτλο «Το θάρρος της συνετής επιλογής: γιατί η 
απόφαση της διαδοχής μπορεί να είναι μία καθοριστική στιγμή για την 
οικογενειακή σας επιχείρηση» διερεύνησε τους τρόπους με τους οποίους 
τα μεταβαλλόμενα δημογραφικά στοιχεία επηρεάζουν τις αποφάσεις για τη 
διαδοχή και την ίδια τη διαδικασία προγραμματισμού της διαδοχής.

Το δεύτερο άρθρο «Η ισχύς των γυναικών στην οικογενειακή 
επιχείρηση: μία μετατόπιση επιδιώξεων και επιρροής από γενιά σε 
γενιά» εξετάζει αναλυτικά τις δημογραφικές αλλαγές που μεταβάλουν 
τον ρόλο των γυναικών στις οικογενειακές επιχειρήσεις και τα μοναδικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορούν να προσφέρουν.

Στο τρίτο άρθρο, εξετάσαμε πώς «Η αποτελεσματική διακυβέρνηση 
αυξάνει την αξία της επιχείρησης: Πώς επιτυγχάνεται η ισορροπία 
μεταξύ του καλού της επιχείρησης και του καλού της οικογένειας» 
και πώς τα συστήματα οικογενειακής διακυβέρνησης και οι εξελισσόμενες 
αρχές ορθής διακυβέρνησης δημιουργούν αξία τόσο για την επιχείρηση όσο 
και για την οικογένεια.

Στο παρόν τέταρτο και τελευταίο άρθρο «Η διαχρονικότητα της 
κληρονομιάς στις οικογένειες που επιχειρούν: Συνδέοντας τον σκοπό 
της επιχείρησης με τις αξίες της οικογένειας» διερευνούμε το σημαντικό 
ρόλο της οικογενειακής κληρονομιάς και παράδοσης στη σύνδεση του 
βασικού σκοπού της επιχείρησης με τις σταθερές αξίες της οικογένειας.

Τα συμπεράσματά μας εξάγονται από τα ευρήματα της έρευνας «STEP 
2019 Global Family Business Survey» καθώς και από τις προσωπικές 
εμπειρίες που μας μετέφεραν ηγέτες, διαφορετικών γενεών, οικογενειακών 
επιχειρήσεων παγκοσμίως.
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Η οικογένεια, η παράδοση και η κληρονομιά είναι 
αλληλένδετες έννοιες και οι περισσότερες 
οικογένειες που επιχειρούν έχουν την επιθυμία 

να αφομοιώσουν την ιστορική αυτή κληρονομιά και να 
συνεισφέρουν περαιτέρω, ώστε να διατηρηθεί από γενιά 
σε γενιά. Ένας τρόπος για να το επιτύχουμε αυτό είναι 
αν μοιραζόμαστε και διατηρούμε όλα αυτά που έχουν 
αξία για εμάς, όπως για παράδειγμα οι σημαντικές 
παραδόσεις, τα ορόσημα, οι προσωπικές ιστορίες καθώς 
και οι πεποιθήσεις και αρχές της οικογένειας. Στην 
οικογενειακή επιχείρηση, η κληρονομιά έχει τον ρόλο του 
συνδετικού ιστού που περικλείει τον θεμελιώδη σκοπό της 
επιχείρησης, τις αξίες της οικογένειας και τα ουσιαστικά 
επιτεύγματα όλων των γενεών μέχρι το παρόν. Αποτελείται 
τόσο από τα υλικά όσο και τα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία: την οικονομική αξία αλλά και την κοινωνική και 
συναισθηματική αξία που η οικογένεια έχει συσσωρεύσει, 
προσαρμόσει αλλά και μοιραστεί με το σύνολο της 
κοινωνίας. 

Με τον τρόπο αυτό, η οικογενειακή κληρονομιά και 
παράδοση αναδεικνύεται σε ένα αποτελεσματικό μέσο 
για την αποκωδικοποίηση, τη μεταβίβαση και την ερμηνεία 
του σκοπού, των αξιών και του νοήματος ύπαρξης της 
επιχειρηματικής οικογένειας από γενιά σε γενιά. Και, όπως 
συμβαίνει με τόσα άλλα επιχειρηματικά και οικογενειακά 
ζητήματα, στις οικογενειακές επιχειρήσεις θα βρούμε 
κάποιες μοναδικές διαφοροποιήσεις και αποχρώσεις στο 
θέμα αυτής της κληρονομιάς.

Οι έρευνες γύρω από τις οικογενειακές επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν την κληρονομιά για να εξηγήσουν την 
επιχειρηματικότητα, τις σχέσεις με τους πελάτες και τη 
μακροβιότητα. Θέλοντας να εμπλουτίσουμε την έρευνά 
μας με εμπειρίες από πρώτο χέρι, στραφήκαμε στην πηγή: 
στους επικεφαλής των οικογενειακών επιχειρήσεων ανά 
τον κόσμο που συνομίλησαν μαζί μας και μας έδωσαν τις 
προσωπικές και γεμάτες πάθος περιγραφές τους για τη 
δική τους επιχειρηματική και οικογενειακή κληρονομιά. 
Κατέστησαν σαφές ότι η κληρονομιά της επιχείρησης 
και η κληρονομιά της οικογένειας είναι έννοιες άρρηκτα 
συνυφασμένες μεταξύ τους και κάθε μία ενισχύει την άλλη.

Μας υπενθύμισαν επίσης ότι η κληρονομιά δεν αφορά 
μόνο το να κοιτάζουμε προς το παρελθόν, αλλά ότι πρέπει 
να κοιτάζουμε μπροστά, σε όσα έχουν αξία, τόσο για την 
επιχείρηση όσο και για την οικογένεια και σε όσα δίνουν 
κίνητρο στις οικογένειες ώστε να θέλουν να συνεχίσουν να 
χτίζουν πάνω σε αυτήν και για τις μελλοντικές γενιές.

Οφείλουμε να 
προστατεύσουμε και 
να παραδώσουμε 
την κληρονομιά  
που παραλάβαμε 
στην επόμενη γενιά

 

Η έρευνα “STEP 
2019 Global 
Family Business 
Survey”

To Successful Transgenerational 
Entrepreneurship Practices (STEP) Project 
Global Consortium και η KPMG Private Enterprise 
συνήψαν μια στρατηγική συμμαχία για τη 
διεξαγωγή έρευνας με στόχο τη βαθύτερη 
κατανόηση ως προς την επίδραση των 
μεταβαλλόμενων δημογραφικών στοιχείων 
στη διαδοχή και τις πρακτικές διακυβέρνησης 
στις επιχειρηματικές οικογένειες.

Στην έρευνα “STEP 2019 Global Family 
Business” συμμετείχαν περισσότεροι από 
1.800 ηγέτες οικογενειακών επιχειρήσεων 
από 33 χώρες της Ευρώπης, Κεντρικής 
Ασίας, Βόρειας Αμερικής, Λατινικής Αμερικής, 
Καραϊβικής, Ασίας, Ειρηνικού, Μέσης ανατολής 
και Αφρικής. Η έρευνα παρείχε μια ευκαιρία 
στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις 
τους σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους 
τα μεταβαλλόμενα δημογραφικά στοιχεία 
επηρεάζουν τη διακυβέρνηση, τη διαδοχή, 
τον κοινωνικό αντίκτυπο, τον επιχειρηματικό 
προσανατολισμό και την απόδοση των 
οικογενειακών επιχειρήσεων. Μπορείτε να 
βρείτε μια περίληψη της έκθεσης εδώ.

Σε συνέχεια της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν 
περισσότερες από 25 προσωπικές 
συνεντεύξεις με ηγετικά στελέχη οικογενειακών 
επιχειρήσεων (που εκπροσωπούν κάποιες από 
τις μεγαλύτερες οικογενειακές επιχειρήσεις 
παγκοσμίως) πριν - αλλά και μετά – το ξέσπασμα 
του COVID-19 τον Μάρτιο του 2020 έως την 
ημερομηνία δημοσίευσης. Οι απόψεις που 
συγκεντρώθηκαν από αυτές τις συνεντεύξεις 
μας βοήθησαν να εμβαθύνουμε στην 
κατανόηση του πλαισίου των αποτελεσμάτων 
της έρευνας, και μας επέτρεψαν να 
διερευνήσουμε περαιτέρω αυτές τις απόψεις 
στο παρόν άρθρο, το τέταρτο της σειράς των 
τεσσάρων άρθρων. Το άρθρο αυτό εξετάζει 
τη διαχρονικότητα της κληρονομιάς στις 
οικογένειες που επιχειρούν («επιχειρηματικές 
οικογένειες») και τον τρόπο με τον οποίο η 
κληρονομιά συνδέει τον θεμελιώδη σκοπό της 
επιχείρησης με τις αξίες της οικογένειας.

Οφείλουμε να προστατεύσουμε και 
να παραδώσουμε την κληρονομιά που 
παραλάβαμε στην επόμενη γενιά
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Οφείλουμε να προστατεύσουμε και 
να παραδώσουμε την κληρονομιά που 

παραλάβαμε στην επόμενη γενιά
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 Οικογενειακή Κληρονομιά & Παράδοση, 
μια σύνθετη αλλά τόσο σημαντική έννοια για τις 
οικογενειακές επιχειρήσεις. Μόνο οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις μπορούν με υπερηφάνεια να μιλούν 
για το όνομα, τα οικογενειακά κειμήλια, τις ιστορίες 
τόλμης και σθένους των προγόνων, τους μύθους και 
θρύλους για το πως έφτασαν ως εδώ. Και μόνο οι 
οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν 
αυτή την οικογενειακή κληρονομιά & παράδοση και 
να την ενδυναμώσουν προσαρμόζοντας την για τις 
επόμενες γενιές.

Βαγγέλης Αποστολάκης
Αντιπρόεδρος
Επικεφαλής Οικογενειακών Επιχειρήσεων
KPMG στην Ελλάδα
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Hκληρονομιά κάθε οικογένειας 
είναι μοναδική όπως είναι και η 
κάθε οικογένεια. Μπορεί να είναι 

η καταγωγή, το όνομα, κάποια κειμήλια, 
μια νομική οντότητα ή οι οικογενειακές 
ιστορίες, οι μύθοι και τα χειροτεχνήματα.1

Όπως όμως έχουμε διαπιστώσει, 
στις περισσότερες οικογενειακές 
επιχειρήσεις, η οικογενειακή κληρονομιά, 
συνήθως, περιλαμβάνει επιπροσθέτως 
τις αρχές, τον σκοπό και τις αξίες που 
στηρίζουν τόσο την οικογένεια όσο και 
την επιχείρηση.

Συνδέοντας τον μακροπρόθεσμο 
επιχειρηματικό προσανατολισμό της 
επιχείρησης με την πρόθεση διατήρησής 
της στην οικογένεια για πολλές 
γενιές, η υπόσταση και η «φύση» της 
οικογενειακής επιχείρησης συνδέεται 
στενά με τα διαγενεακά χαρακτηριστικά 
της και το συναισθηματικό υπόβαθρο της 
οικογενειακής κληρονομιάς – δηλαδή, 
αυτό το στάδιο της ενήλικης ζωής μας 
κατά το οποίο οι άνθρωποι νιώθουν την 
ανάγκη να φροντίζουν και να καθοδηγούν 
τα παιδιά και τα εγγόνια τους.2 Με αυτόν 
τον τρόπο, οι οικογένειες κωδικοποιούν, 
μεταφέρουν και ερμηνεύουν από γενιά σε 
γενιά το νόημα ύπαρξης της οικογένειας 
και της επιχείρησης. 

Υπάρχουν πτυχές της κληρονομιάς που 
εκφράζουν ταυτόχρονα την επιχείρηση 
και την οικογένεια και αντανακλούν 
τις επιθυμίες, τις συμπεριφορές 
και τις προσδοκίες της οικογένειας, 
ενώ ταυτόχρονα κληροδοτούν 
συγκεκριμένα αντικείμενα αξίας από 
την επιχείρηση, όπως ένα χρηματικό 
ποσό, κάποιο ακίνητο ή μια συνεχιζόμενη 
επιχειρηματική δραστηριότητα από 

τη μια γενιά στην επόμενη. Υπάρχει η 
προσδοκία ότι οι μελλοντικές γενιές θα 
διατηρήσουν, θα προσαρμόσουν και θα 
συνεχίσουν να αναπτύσσουν το δώρο που 
τους έχει δοθεί.

Όπως εξήγησε ένα μέλος της τρίτης 
γενιάς της οικογένειας και μέτοχος μιας 
βιομηχανίας στο Μεξικό, «Η κληρονοµιά 
αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ιστορίας 
µας που πρέπει να καλλιεργηθεί, να 
προστατευθεί και να αναπτυχθεί και 
είναι µεγάλη ευθύνη για την οικογένεια 
να την συνεχίσει. Το χειρότερο θα ήταν 
να κληροδοτήσεις στην επόµενη γενιά 
λιγότερα από όσα παρέλαβες».

Οι επιλογές που κάνει η μια γενιά θα 
επηρεάσουν τις επιλογές κάθε γενιάς 
που έπεται και είναι σημαντικό για τις 
παλαιότερες γενιές να «δημιουργούν 
χώρο» ώστε η επόμενη γενιά να πάρει 
τις δικές της αποφάσεις σχετικά με τους 
τρόπους συνέχισης της κληρονομιάς της 
οικογένειας και της επιχείρησης.

Ο ιδρυτής φυτεύει τους σπόρους, αλλά 
είναι ευθύνη της οικογένειας να συνεχίσει 
να τους φροντίζει και να τους βοηθήσει 
να αναπτυχθούν. Αυτό μας θύμισε δύο 
τύπους ανατροφής παιδιών από γονείς3

- τον ξυλουργό και τον κηπουρό – που 
αναφέρονται συχνά στην βιβλιογραφία 
για τις οικογένειες. O τύπος του 
ξυλουργού πιστεύει ότι το παιδί μπορεί 
να διαμορφωθεί (όπως κάνει ο γλύπτης) 
παίρνοντας ένα κομμάτι μάρμαρο και 
σμιλεύοντάς το στη μορφή την οποία 
θέλει να έχει η επόμενη γενιά. Όσοι 
λειτουργούν έτσι υπαγορεύουν στα μέλη 
της οικογένειας σε ποιο σχολείο θα πάνε, 
σε ποιες δουλειές θα εργαστούν και 

Παραδίδοντας στις 
επόμενες γενιές 
περισσότερα από 
όσα έλαβες 

1 Barbera, Stamm, & DeWitt, 2018; Dyer, 1988; Hammond et al., Hunger & Rowles, 2005.
2 Dollahite, Marks, & Wurm, 2019; Erikson, 1963.
3 Alison Gopnik, “The Gardener and the Carpenter: What the New Science of Child Development Tells Us About the 

Relationship Between Parents and Children”, Farrar, Straus and Giroux, 2016.

Η κληρονομιά 
αποτελεί ζωτικό 
στοιχείο της ιστορίας 
μας που πρέπει να 
καλλιεργηθεί, να 
προστατευθεί και 
να αναπτυχθεί και 
είναι μεγάλη ευθύνη 
για την οικογένεια 
να την συνεχίσει. Το 
χειρότερο θα ήταν 
να κληροδοτήσεις 
στην επόμενη γενιά 
λιγότερα από όσα 
παρέλαβες.

Μέλος της τρίτης γενιάς 
της οικογένειας και 
μέτοχος
Μεξικό
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πλάθουν την επόμενη γενιά στη μορφή που θέλουν 
να έχει.

Ο κηπουρός, από την άλλη, φυτεύει τον σπόρο και 
τον ποτίζει, επιτρέποντας στα μέλη της επόμενης 
γενιάς να αναπτυχθούν προς την κατεύθυνση 
που εκείνα επιθυμούν. Η οικογένεια φροντίζει να 
δημιουργεί ευκαιρίες που θα βοηθήσουν σε αυτό. 
Η νοοτροπία του κηπουρού αφήνει χώρο στα μέλη 
της επόμενης γενιάς ώστε να κάνουν τις δικές τους 
επιλογές με την καθοδήγηση και την υποστήριξη που 
χρειάζονται ώστε να πάρουν σωστές αποφάσεις.

Στις οικογενειακές επιχειρήσεις, 
η κληρονομιά αποτελεί τον 
συνδετικό ιστό που περικλείει τον 
θεμελιώδη σκοπό της επιχείρησης, 
τις αξίες της οικογένειας και τα 
ουσιαστικά επιτεύγματα όλων 
των γενεών μέχρι το παρόν.

Η οικογενειακή κληρονομιά συνήθως 
περιλαμβάνει επιπροσθέτως τις 
αρχές, τον σκοπό και τις αξίες που 
στηρίζουν τόσο την οικογένεια 
όσο και την επιχείρηση.

Albert James
Associate Professor,
Rowe School of Business,
Dalhousie University,
Canada

Βασικά 
συμπεράσματα 
και απόψεις

5Παραδίδοντας στις επόμενες γενιές 
περισσότερα από όσα έλαβες 



Από την ίδια της την φύση, η 
οικογένεια είναι μια σταθερή 
κοινωνική ομάδα που έχει 

διατηρηθεί διαχρονικά στην κοινωνία. Αν 
και υπήρξαν μεταβολές και παραλλαγές 
στο πέρασμα των χρόνων, η οικογένεια 
παραμένει μια «ενότητα διακριτή από 
άλλες μορφές κοινωνικής οργάνωσης».4

Οι επιχειρήσεις, αντιθέτως, είναι λιγότερο 
σταθερές. Μάλιστα, ορισμένες στατιστικές 
των ΗΠΑ δείχνουν ότι περισσότερες από 
τις μισές νέες επιχειρήσεις θα πάψουν 
να υπάρχουν εντός των πρώτων 5 έως 
10 ετών από τη σύστασή τους.5 Εύλογα, 
επομένως, ένας συνήθης τρόπος με 
τον οποίο τα μέλη της οικογένειας 
αναφέρονται στην επιχειρηματική τους 
κληρονομιά αφορά στον αντίκτυπο 
που είχαν, και θα συνεχίσουν να έχουν, 
ο σκοπός, οι αξίες και οι αρχές της 
οικογένειας στην επιχείρησή τους.

Για παράδειγμα, ο κ. George Vestey, 
CEO της Vestey Holdings στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, μας διηγήθηκε μια 
συναρπαστική ιστορία για την επιμονή και 
την εφευρετικότητα της οικογένειάς του 
και το πώς η επιχείρηση της οικογένειας 
έχει επιβιώσει μέσα από μια πληθώρα 
παγκόσμιων κρίσεων για περισσότερα 
από 125 χρόνια: από πολέμους και 
επαναστάσεις, πολιτικές εξεγέρσεις και 
εχθρικά ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, 
μέχρι τις τρέχουσες αβεβαιότητες της 
πανδημίας του COVID-19.

Ανεξάρτητα από το είδος της κρίσης, 
ο κ. Vestey περιέγραψε το πώς η 
οικογένειά του έχει επιδείξει τα ίδια 
ανθεκτικά χαρακτηριστικά σε όλες τις 
γενιές επιτυγχάνοντας την στροφή της 
επιχείρησης, κάθε φορά, χάρη στην 
απίστευτη ικανότητα της οικογένειας να 
επαναπροσδιορίζεται. Αυτή η κληρονομιά 
του επαναπροσδιορισμού είναι αυτό 
που οι επόμενες γενιές της οικογένειάς 
του πάσχισαν να διατηρήσουν τόσο στο 
πλαίσιο της επιχείρησης όσο και στα μέλη 
της οικογένειάς τους.

Ανακαλύψαμε ότι σε πολλές από τις 
οικογένειες που συμμετείχαν στην 

έρευνα, υπήρχε ένας βαθύς και 
σχεδόν γενετικός δεσμός μεταξύ των 
οικογενειών και των επιχειρήσεών 
τους, όπου η οικογενειακή ταυτότητα 
είναι σαφώς συνυφασμένη με τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες για τα 
μέλη της οικογένειας.

Σύμφωνα με την περιγραφή ενός 
Καναδού CEO οικογενειακής 
επιχείρησης: «Οι γονείς µου ήταν 
επιχειρηµατίες. ∆ιηύθυναν µια 
επιχείρηση. Οι γονείς της µητέρας 
µου, επίσης διοικούσαν επιχειρήσεις. Η 
επιχειρηµατικότητα έχει βαθιές ρίζες στην 
οικογένειά µας και είναι στα γονίδια µας».

Ενώ η κληρονομιά που αφήνεται για 
τις μελλοντικές γενιές είναι γενικά 
ευπρόσδεκτη και γίνεται αποδεκτή 
ως «δώρο», η υποχρέωση να την 
συνεχίσουν ίσως και να αποτελεί 
βάρος. Κάποιοι από τους επικεφαλής 
οικογενειακών επιχειρήσεων με τους 
οποίους συζητήσαμε μίλησαν για την 
«πιεστική απαίτηση» της συμμετοχής 
της οικογένειας στην επιχείρηση ώστε 
να συνεχίσει την κληρονομιά της και 
πως αυτό, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
αποδεικνύεται βαριά ευθύνη και πηγή 
εντάσεων.

Ωστόσο, ο κ. Luiz Alexandre Garcia, 
πρόεδρος του ομίλου Algar της 
Βραζιλίας, μας τόνισε ότι, ενώ η 
διατήρηση της οικογενειακής και 
επιχειρηματικής κληρονομιάς είναι μια 
βαριά υποχρέωση για τις νεότερες γενιές 
στην οικογενειακή του επιχείρηση, είναι 
σημαντικό οι νεότερες αυτές γενιές 
να κατανοήσουν την ευθύνη τους ως 
μέτοχοι. Πέρα από τις ευθύνες τους ως 
ιδιοκτήτες, ενθαρρύνονται να κυνηγήσουν 
τα προσωπικά τους όνειρα χωρίς την 
αίσθηση της υποχρέωσης να εργαστούν 
στην εταιρεία. Εάν είναι διατεθειμένοι 
να επιτύχουν με τις δικές τους δυνάμεις 
εκτός της οικογενειακής επιχείρησης, 
ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν τα δικά 
τους ενδιαφέροντα και επιδιώξεις.

Διδάγματα από 
το παρελθόν

4 Cigoli & Scabani, 2006, p.24.
5 Lyengar, 2015; JP Morgan & Chase, 2014. 

Οι γονείς μου 
ήταν επιχειρηματίες. 
Διεύθυναν μια 
επιχείρηση. Οι 
γονείς της μητέρας 
μου διοικούσαν 
επιχειρήσεις. Η 
επιχειρηματικότητα 
έχει βαθιές ρίζες 
στην οικογένειά μας 
και είναι στα γονίδια 
μας.

CEO Οικογενειακής 
επιχείρησης
Καναδάς
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Η υπόσταση της οικογενειακής 
επιχείρησης και η μακροπρόθεσμη 
ευημερία της συνδέονται στενά με την 
διαγενεακή φύση και το συναισθηματικό 
υπόβαθρο της κληρονομιάς της 
οικογένειας, και αυτός είναι ο τρόπος με 
τον οποίο οι οικογένειες κωδικοποιούν, 
μεταφέρουν και ερμηνεύουν την 
κληρονομιά τους από γενιά σε γενιά. 

Όταν η κληρονομιά αξιοποιείται για να 
αντλούμε διδάγματα από το παρελθόν, 
οδηγεί σε συνεχείς βελτιώσεις στις 
επιχειρηματικές διαδικασίες και 
ενδυναμώνει το συναισθηματικό 
δεσμό μεταξύ της οικογένειας και της 
επιχείρησης.

Georges Samara
University of Sharjah,
Global Research Champion, 
STEP Project
Editor-in-Chief for Business Ethics:
A European Review

Βασικά 
συμπεράσματα 
και απόψεις
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Μ ια οικογενειακή επιχείρηση 
αποτελεί περιουσιακό 
στοιχείο που έχει αξία σε 

μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η 
κληρονομιά της είναι η διαγενεακή 
αξία που η επιχειρηµατική οικογένεια
έχει συνεισφέρει στο πέρασμα των 
χρόνων. Η κληρονομιά αυτή δεν είναι 
κάτι που απλώς παραδίδεται στην 
επόμενη γενιά, αλλά μια ευθύνη που οι 
επόμενες γενιές καλούνται να αναλάβουν 
για να διατηρήσουν την επιτυχία της 
επιχείρησης και τη φήμη της οικογένειας.

Το να σου παραδοθεί η κληρονομιά 
θεωρείται συνήθως τιμή και προνόμιο, και 
μια συζήτηση γύρω από την κληρονομιά 
μπορεί να είναι πολύ εποικοδομητική 
για τη συνέχιση και την ανάπτυξή της. 
Ταυτόχρονα όμως αναγνωρίζεται η 
σημαντική ευθύνη που ενέχει η συνέχιση 
μιας κληρονομιάς. Ίσως να είναι μία 
πρόκληση να σκέφτεστε ότι πρέπει 
να πετύχετε όσα πέτυχαν οι γονείς ή 
οι παππούδες σας - πιθανώς και με 
λιγότερους πόρους στη διάθεσή τους. 
Θα είμαι ποτέ τόσο καλός όσο αυτοί; Πώς 
μπορώ να συνεχίσω να τιμώ αυτό που 
εκείνοι δημιούργησαν;

Ένας νεαρός διάδοχος οικογενειακής 
επιχείρησης στο Χονγκ Κονγκ (SAR) 
της Κίνας, μας μίλησε για τις ευκαιρίες 
που του παρέχονται για τη διατήρηση 
της κληρονομιάς του πατέρα του. «Η 
κληρονοµιά που µου άφησε ο πατέρας 
µου είναι ευθύνη µου, αλλά η ανάπτυξη 
της επιχείρησης είναι η πραγµατική 
µου αποστολή. ∆ιαδοχή σηµαίνει 
ότι δεν χρειάζεται να πουλήσεις την 
επιχείρηση, αλλά ότι είναι δική σου για 
να την αναπτύξεις και µια ευκαιρία για να 
διαµορφώσεις τη δική σου ταυτότητα και 
το δικό σου κοινωνικό status».

Η ευθύνη του να είσαι καλός ιδιοκτήτης 
και θεματοφύλακας μεγεθύνεται εκθετικά 
με κάθε γενιά. Οι ιδρυτές που έχουν 
μια ιδέα που αποτυγχάνει, επιστρέφουν 
συχνά στο σημείο εκκίνησης και ξεκινούν 
ξανά από την αρχή.

Το περιουσιακό στοιχείο όμως το οποίο 
οι μελλοντικές γενιές είναι υπεύθυνες να 
συνεχίσουν αφορά πολύ περισσότερους 
ανθρώπους και ο αντίκτυπος της 
επιτυχίας ή της αποτυχίας του μπορεί να 
είναι ουσιαστικός.

Δεν υπάρχει επιστροφή, αλλά δεν 
είναι και πάντα εύκολο να προχωρήσει 
κανείς μπροστά. Παρόλο που μπορεί να 
υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ 
των διαφορετικών γενεών σχετικά με 
τον τρόπο διοίκησης της επιχείρησης, 
ένα πράγμα παραμένει σταθερό: η 
επιθυμία να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί 
η επιχειρηματική και η οικογενειακή 
κληρονομιά.

Ένας CEO από τη Σαουδική Αραβία 
περιέγραψε μια τέτοια κατάσταση 
στην οικογένειά του, λέγοντας πώς: 
«Ο πατέρας µου δεν είχε τίποτα να 
προστατεύσει όταν ξεκίνησε. Εγώ από 
την αρχή είχα µια κληρονοµιά που 
έπρεπε να προστατεύσω και έχουµε 
διαφωνίες σχετικά µε τον τρόπο που θα 
γίνει αυτό. Η µόρφωση που έλαβα εγώ 
είναι διαφορετική από αυτή που έλαβε 
εκείνος, ενώ η αγορά σήµερα είναι 
σίγουρα διαφορετική σε σύγκριση µε την 
εποχή του. Πιστεύω ότι γι ‘αυτό εκείνος 
και εγώ έχουµε διαφωνίες σχετικά µε τη 
µελλοντική κατεύθυνση της επιχείρησής 
µας».

Ακόμα και για μέλη της οικογένειας 
που δεν εργάζονται στην εταιρεία, η 
κληρονομιά είναι μια ευθύνη την οποία 
κάθε γενιά οφείλει να διαιωνίσει για 
την μεταλαμπάδευση των αρχών και 
των αξιών της οικογένειας και της 
επιχείρησης και των υποχρεώσεων του 
να είναι κανείς ιδιοκτήτης. Αρχίζουμε 
να βλέπουμε μια διαφαινόμενη τάση σε 
ορισμένες οικογενειακές επιχειρήσεις, 
οι οποίες στρέφονται προς ένα μοντέλο 
όπου η επιχείρηση ανήκει αλλά δεν 
διοικείται από την οικογένεια. Κάτι τέτοιο 
θα καταστήσει ακόμη πιο σημαντική τη 
σύνδεση των μελλοντικών γενιών με τον 
θεμελιώδη σκοπό της επιχείρησης και την 
κατανόηση του τι σημαίνει να είσαι καλός 
ιδιοκτήτης.

Ευκαιρία ή ηθική 
υποχρέωση;
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 Πολλά μέλη 
της επόμενης 
γενιάς θεωρούν 
τη διατήρηση της 
οικογενειακής 
κληρονομιάς 
ως ηθική 
υποχρέωση, που 
τους ενθαρρύνει 
να ασχοληθούν 
από νωρίς στην 
οικογενειακή 
επιχείρηση και 
ενισχύει την 
πρόθεσή τους να 
αναλάβουν τα ηνία 
της επιχείρησης.

Andrea Calabrò
STEP Global
Academic Director,
Director,
IPAG Entrepreneurship & 
Family
Business Center,
IPAG Business School
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Η επιθυμία της διατήρησης της 
κληρονομιάς της οικογενειακής 
επιχείρησης μπορεί να δίνει ένα 
πλεονέκτημα ή να αποτελεί βάρος 
για την οικογενειακή επιχείρηση, 
ανάλογα με το πώς αντανακλάται στις 
επιχειρηματικές πρακτικές.

Αν και οι περισσότερες μελλοντικές 
γενιές θεωρούν την κληρονομιά ως 
«δώρο» που πρέπει να προστατευθεί, 
κάποιοι βλέπουν την υποχρέωση της 
συνέχισης της κληρονομιάς ως φορτίο 
δυσβάσταχτο.

Jubran Coleho
National Private Enterprise Leader, 
Partner,
KPMG in Brazil

Βασικά 
συμπεράσματα 
και απόψεις
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Υπάρχει μια σαφής αλληλεπικάλυψη 
μεταξύ των αξιών που είναι 
αντιπροσωπευτικές της 

οικογένειας και του τρόπου με τον 
οποίο αυτές επεκτείνονται για να 
δημιουργήσουν και να διατηρήσουν 
την κληρονομιά της οικογενειακής 
επιχείρησης.

Τα μέλη των οικογενειών από τα 
οποία πήραμε συνέντευξη βλέπουν 
ξεκάθαρα την οικογενειακή ταυτότητα να 
αντανακλάται στις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες, όπως διαπιστώσαμε 
στην περίπτωση της Country Crest 
στην Ιρλανδία. Οι αδελφοί Michael και 
Gabriel Hoey είναι η υφιστάμενη γενιά 
στη διοίκηση της Country Crest και το 
πάθος τους είναι να παράγουν τρόφιμα 
ανώτερης ποιότητας, διατηρώντας 
παράλληλα μακροχρόνιες σχέσεις με 
ντόπιους Ιρλανδούς και αλλά και ξένους 
αγρότες. Οι γεωργικές πρακτικές 
της εταιρείας συνδέονται άμεσα με 
τις ισχυρές διαγενεακές αξίες της 
οικογένειας Hoey: σεβασμός για τη γη, 
περιβαλλοντική αμοιβαιότητα, βιώσιμες 
πρακτικές και επενδύσεις στην κοινότητα.

Οι ηγέτες των οικογενειακών 
επιχειρήσεων όπως οι Michael και Gabriel 
Hoey κληροδοτούν τη συσσωρευμένη 
οικογενειακή κληρονομιά τους στις 
επιχειρήσεις τους, όχι μόνο για να τις 
βελτιώσουν και να τις διατηρήσουν 
για τους ίδιους και για τις μελλοντικές 
γενιές, αλλά και προς όφελος όλων των 
κοινοτήτων με τις οποίες αλληλεπιδρούν.

Ο κ. Luiz Alexandre Garcia από τον 
όμιλο Algar της Βραζιλίας περιέγραψε 
μια παρόμοια κατάσταση στη δική του 
οικογενειακή επιχείρηση αναφέροντας 
πώς: «Ο Όµιλος Algar Group λειτουργεί 
εδώ και 90 χρόνια σε πολλούς 
διαφορετικούς τοµείς και η επιχείρηση 
έχει αλλάξει αρκετά σε αυτό το διάστηµα. 
Αλλά οι αρχές, ο σκοπός και οι αξίες της 
εταιρείας ποτέ δεν άλλαξαν. Αυτή είναι η 

βασική κληρονοµιά µας. Αυτό είναι που 
έφερε την εταιρεία στη θέση που κατέχει 
σήµερα και αυτό που θα την οδηγήσει 
προς στο µέλλον».

Δεν διοικούνται όλες οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις από μέλη της οικογένειας, 
όπως οι αδελφοί Hoey και ο κ. Garcia. 
Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των 
οικογενειακών αξιών, μας ενδιέφερε 
να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο του 
αναδυόμενου επιχειρηματικού μοντέλου 
της εταιρείας «που ανήκει αλλά δεν 
διοικείται από την οικογένεια», όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως, και τη 
δυνατότητα διατήρησης της κληρονομιάς 
των επιχειρηματικών οικογενειών σε 
αυτό το νέο πλαίσιο. Ήμασταν τυχεροί 
που είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε 
αυτήν την ερώτηση σε έναν πρόσφατα 
προσληφθέντα CEO-μη μέλος της 
οικογένειας, στο Μεξικό.

Μας ανέφερε ότι θεωρεί την κληρονομιά 
της οικογένειας ως «φάρο» για τη 
διοικητική ομάδα. Το ερώτημα για τη 
διοίκηση δεν είναι απλώς «πού θέλουμε 
να πάμε;» αλλά επίσης «πώς θέλουμε 
να φτάσουμε εκεί;». Ο σκοπός, οι αρχές 
και οι αξίες της οικογένειας είναι το φως 
που τους καθοδηγεί. Καταλαβαίνει πόσο 
κρίσιμο είναι για τη διοίκηση να συνεχίσει 
να πρωτοπορεί και να καινοτομεί, όπως 
έκανε η ιδρυτική γενιά.

Κατανοεί επίσης τη σημασία της 
καλλιέργειας σχέσεων σεβασμού με τους 
υπαλλήλους της εταιρείας και ευρύτερα 
με την κοινωνία. Το πνεύμα καινοτομίας 
και ο σεβασμός προς όλους εκείνους 
που η ζωή τους επηρεάζεται από την 
επιχείρηση, είναι οι δύο κατευθυντήριες 
αρχές και το πλαίσιο για τη λειτουργία 
των εταιρειών. Αυτές αποτελούν την 
κληρονομιά που πρέπει να διατηρηθεί και 
να καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας και 
διοίκησης της επιχείρησης. 

Συντηρώντας μια 
κληρονομιά αξιών 

Ο Όμιλος 
Algar Group 
λειτουργεί εδώ 
και 90 χρόνια 
σε πολλούς 
διαφορετικούς 
τομείς και η 
επιχείρηση έχει 
αλλάξει αρκετά σε 
αυτό το διάστημα. 
Αλλά οι αρχές, 
ο σκοπός και οι 
αξίες της εταιρείας 
ποτέ δεν άλλαξαν. 
Αυτή είναι η βασική 
κληρονομιά μας. 
Αυτό είναι που 
έφερε την εταιρεία 
στη θέση που 
κατέχει σήμερα και 
αυτό που θα την 
οδηγήσει προς στο 
μέλλον.

Luiz Alexandre Garcia
Algar Group,
Βραζιλία
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Τα μέλη της οικογένειας συχνά 
αναφέρονται στην επιχειρηματική τους 
κληρονομιά σε σχέση με τον αντίκτυπο 
που ο σκοπός, οι αξίες και οι αρχές της 
οικογένειας έχουν στην υπόσταση της 
επιχείρησης.

Σε οικογενειακές επιχειρήσεις όπου ο 
CEO δεν είναι μέλος της οικογένειας, ο 
τρόπος λήψης αποφάσεων και διοίκησης 
της επιχείρησης καθορίζονται από τη 
σαφήνεια του σκοπού, των αρχών και των 
αξιών της οικογένειας.  

Silvia Rimoldi
National Private Enterprise Leader,
Partner,
KPMG in Italy
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Πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις 
δημιουργούν και διατηρούν την 
κληρονομιά τους, συνεισφέροντας 

ουσιαστικά στις κοινότητες γύρω 
τους. Συχνά, αυτό παίρνει τη μορφή 
φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων με 
τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις 
τους να συνεισφέρουν στην κοινωνία 
μέσω χρηματοοικονομικών δωρεών 
σε οργανισμούς και φορείς που 
θεωρούν σημαντικούς. Πολλοί κάνουν 
επίσης σημαντικά «δώρα σε είδος» 
προσφέροντας τον χρόνο και την 
εξειδίκευσή τους στην τοπική κοινωνία και 
σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Για παράδειγμα, ο κ. Brian Sidorsky, 
Εκτελεστικός Πρόεδρος της Lansdowne 
Equity Ventures στον Καναδά, αποδίδει 
την προσωπική του επιχειρηματική 
επιτυχία στην ευκαιρία που του δόθηκε 
να συμμετάσχει στο τοπικό πρόγραμμα 
Junior Achievement κατά την εφηβεία 
του. Εκεί έμαθε τις αρχές των ορθών 
επιχειρηματικών πρακτικών και από εκεί 
ξεκίνησε το πάθος του για τη διά βίου 
μάθηση. Ο κ. Sidorsky ανταπέδωσε αυτό 
το δώρο ως πρώην Πρύτανης του Junior 
Achievement Worldwide’s University 
of Success, ένα πρόγραμμα σπουδών 
που διδάσκει τον χρηματοοικονομικό 
γραμματισμό με στόχο να κάνει τον 
κόσμο καλύτερο για τους νέους σε όλο 
τον κόσμο.

Σε αρκετές από τις συνεντεύξεις 
μας, ακούσαμε για τις σημαντικές 
συνεισφορές που κάνουν πολλοί ηγέτες 
οικογενειακών επιχειρήσεων, μαζί με 
πολλές γενιές των μελών της οικογένειάς 
τους, σε μακροπρόθεσμες κοινωνικές 
πρωτοβουλίες που αντικατοπτρίζουν 
ουσιαστικά τις αξίες και τον σκοπό της 
οικογένειας.

Η διαχρονική συμμετοχή σε κοινωνικά 
ζητήματα από πλευράς της Grupo 

Urrea στο Μεξικό, για παράδειγμα, 
ξεκίνησε με τις ενέργειες του Raúl 
Urrea Avilés, ο οποίος ηγήθηκε της 
επιχείρησης στα μέσα της δεκαετίας 
του 1950. Κατά την άποψή του, ο 
τέλειος δείκτης για την επιτυχία της 
εταιρείας ήταν η σύγκριση μεταξύ της 
ευημερίας της εταιρείας και εκείνης των 
υπαλλήλων της. Έγινε πρόεδρος της 
COPARMEX (Συνομοσπονδία Εργοδοτών 
της Δημοκρατίας του Μεξικού) και 
συνεργάστηκε με τη Συνομοσπονδία 
Εργαζομένων του Μεξικού για τη 
δημιουργία του Ινστιτούτου Κοινωνικής 
Βοήθειας Jalisco. Η αποστολή του 
ινστιτούτου ήταν να παρέχει αξιοπρεπή 
στέγαση σε εργαζόμενους της περιοχής. 
Μέσω του ινστιτούτου, οι εργαζόμενοι 
εξοικονόμησαν το 5% του μισθού τους και 
η Grupo Urrea συνεισέφερε το ίδιο ποσό 
ως μισθολογικό κίνητρο.

Ενώ η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε για 
πρώτη φορά από την Grupo Urrea, 
υιοθετήθηκε στη συνέχεια και από 
άλλες εταιρείες που ανήκαν στη 
συνομοσπονδία. Αποτέλεσε το πρότυπο 
της αξιοπρεπούς στέγασης και την βάση 
για τη δημιουργία σε εθνικό επίπεδο του 
Εθνικού Ινστιτούτου Ταμείου Στέγασης 
Εργαζομένων.

Ομοίως, η κληρονομιά οδηγεί στη 
δέσμευση και στην απτή υποστήριξη της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία 
συχνά λειτουργεί ως το κρίσιμο νήμα 
που συνδέει τις διαφορετικές γενιές 
των οικογενειών. Για παράδειγμα, η 
Country Crest της Ιρλανδίας έχει φτάσει 
στο σημείο να δημιουργήσει έναν κλάδο 
αποκλειστικά για την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη (CSR) μέσα στην επιχείρηση με 
επικεφαλής τον Michael Hoey, ο οποίος 
πιστεύει ότι η γενιά του έχει καθήκον να 
«δώσει πίσω» στην κοινωνία.

Επιδιωκόμενοι στόχοι και 
φιλανθρωπικές δράσεις για 
την πραγμάτωση διαχρονικού 
νοήματος ύπαρξης 
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Το σύστημα αξιών της οικογένειας 
Hoey και οι εσωτερικές λειτουργίες 
της Country Crest αποδεικνύουν ότι η 
δέσμευση προς την κοινότητα αποτελεί 
ένα καθήκον πολύ ευρύτερο από μια 
απλή φιλανθρωπική προσπάθεια. Είναι 
απλά ο τρόπος εργασίας της οικογένειας 
και των υπαλλήλων τους.

Μέσω της δέσμευσή τους για την 
ΕΚΕ, η οικογενειακή επιχείρηση έχει 
επενδύσει σε μια ποικιλία κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών δράσεων που 
έχουν συνδέσει το όνομα της εταιρείας 
με μια ισχυρή αίσθηση ενδιαφέροντος 
για την κοινότητα, λογοδοσίας και 
περιβαλλοντικής αμοιβαιότητας.
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Οι περισσότεροι από εμάς θα 
θέλαμε να ξέρουμε ότι έχουμε 
συνεισφέρει κάτι στον κόσμο 

και στις ζωές των άλλων, το οποίο είναι 
αξιομνημόνευτο και αξίζει να συνεχιστεί . 
Όπως συμβαίνει και με άλλες πτυχές της 
οικογενειακής επιχείρησης, η δημιουργία 
και η διατήρηση μιας ουσιαστικής 
κληρονομιάς έχει ιδιαίτερη σημασία. 
Όχι μόνο εκφράζει τα επιτεύγματα 
της επιχείρησης, αλλά αντανακλά 
επίσης τον χαρακτήρα ολόκληρης της 
οικογένειας και αυτό που θέλουν να 
μεταλαμπαδεύσουν στις μελλοντικές 
γενιές οι οποίες θα το διαφυλάξουν και 
θα το προσαρμόσουν.

Μέσα από τις συνομιλίες μας με τους 
επικεφαλής οικογενειών από όλο τον 
κόσμο και με πολλά μέλη των οικογενειών 
τους, έχουμε καταφέρει να εξάγουμε 
πρακτικά συμπεράσματα σχετικά με το 
πώς οι οικογένειες χρησιμοποιούν τη 
συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία τους 
για να ενδυναμώσουν τις επιχειρήσεις 
τους. Είδαμε πώς οι οικογενειακές αξίες 
εξακολουθούν να ενσωματώνονται 
στις επιχειρήσεις τους και στα κίνητρά 
τους, όχι μόνο για να επεκτείνουν 
την οικογενειακή και επιχειρηματική 
κληρονομιά τους, αλλά για να συνεχίσουν 
να καλλιεργούν και να καθοδηγούν την 
εξέλιξή της.

Αυτό ενισχύει την κατανόησή μας 
σχετικά με τους τρόπους αξιοποίησης 
της σταθερότητας του θεσμού της 
οικογένειας ως μορφής κοινωνικής 
οργάνωσης για την υποστήριξη 
και ανάπτυξη των οικογενειακών 
επιχειρήσεων και είναι σαφές ότι η 
κληρονομιά της οικογένειας και της 
επιχείρησης είναι σημαντική η μία για την 
άλλη αλλά και για κάθε γενιά.

Αναδύονται μοναδικές ευκαιρίες όχι μόνο 
για να θεσμοθετηθεί η κληρονομιά της 
οικογενειακής επιχείρησης, αλλά και για 
τις μελλοντικές γενιές να της δώσουν νέα 
πνοή διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσει να 
έχει νόημα στη σύγχρονη κοινωνία.

Ακόμα όταν ήρθε αντιμέτωπη με 
οικονομικές προκλήσεις, μερικές από τις 
οποίες ήταν αποτέλεσμα της οικονομικής 
κρίσης στην Ασία, η «Siam Amazing Park» 
της Ταϊλάνδης παρέμεινε αφοσιωμένη 
στη διατήρηση του οράματος της 
εταιρείας και της κληρονομιάς της 
οικογένειας. Αν και σε κάποια στιγμή στην 
ιστορία της, εξετάστηκε η πώληση της 
εταιρείας, τα μέλη της δεύτερης γενιάς 
της οικογένειας ήταν πεπεισμένα ότι η 
επιχείρηση θα μπορούσε να ανανεωθεί 
με πιο σύγχρονες πρακτικές διοίκησης. 
Ήταν προσηλωμένοι στη διατήρηση 
της κληρονομιάς της επιχείρησης και 
της οικογένειας, την παροχή δηλαδή 
προσιτής ψυχαγωγίας στους ανθρώπους 
της Ταϊλάνδης, και αυτή ήταν μια 
κληρονομιά που επιθυμούσαν με πάθος 
να διατηρήσουν.

Παρατηρήσαμε ότι η επιθυμία της 
διαιώνισης των οικογενειακών αξιών 
και της συνέχισης των προηγούμενων 
επιτευγμάτων της οικογένειας στις 
επόμενες γενιές βρίσκεται στον πυρήνα 
της οικογενειακής κληρονομιάς. Η 
επιχειρηματική κληρονομιά διαιωνίζει 
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 
της οικογένειας, όπως είναι η επιδίωξη 
καινοτομίας και η επιχειρηματικότητα 
μεταξύ των γενεών.

Ο κ. John K. Paul, Διευθύνων Σύμβουλος 
του Kuttukaran Group στην Ινδία 
περιέγραψε την αξία της θεσμοθέτησης 
της κληρονομιάς της οικογένειας και της 
επιχείρησης ως εξής:

Κοιτώντας πίσω 
προκειμένου να 
προχωρήσουμε μπροστά

Από την 
εμπειρία μου, ο 
καλύτερος τρόπος να 
χτίσεις μία κουλτούρα 
οικογενειακής 
κληρονομιάς και 
παράδοσης είναι 
με το να εμπλέκεις 
τα μέλη των 
νεότερων γενεών 
σε δραστηριότητες 
της επιχείρησης, 
όπως φιλανθρωπικές 
δράσεις και 
συναντήσεις της 
οικογενειακής 
συνέλευσης και μέσω 
παραδειγμάτων του 
τρόπου επιθυμητής 
συμπεριφοράς 
σε κάθε ενέργεια 
και απόφαση 
που λαμβάνεται 
καθημερινά.

Tom McGinness
Global Leader,
Family Business,
KPMG Private Enterprise,
Partner,
KPMG in the UK
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«Τα µέλη της οικογένειας Kuttukaran 
θα πρέπει όχι µόνο να αναζητούν 
την ευηµερία στη ζωή τους, τόσο 
ιδιωτικά όσο και δηµόσια, αλλά να 
προσπαθούν επίσης να διασφαλίσουν 
διαχρονικά ευηµερία και στους 
απογόνους τους. Η οικογένεια, 
οι επιχειρήσεις της και κυρίως, η 
κληρονοµιά του brand «Kuttukaran» 
πρέπει πάντα να προστατεύεται ως 
ένα συνεκτικό σύνολο. Η δύναµη 
όλων των µεµονωµένων µελών της 
οικογένειας έγκειται στην ταυτότητα που 
αποκτάνε κάτω από την οµπρέλα της 
“Kuttukaran”».

Είναι σαφές ότι η κληρονομιά της 
οικογένειας και της επιχείρησης 
είναι σημαντική για τις διαφορετικές 
γενιές που συμμετέχουν στην 
οικογενειακή επιχείρηση. Αυτό που 
απηχεί περισσότερο τις απόψεις 
μας είναι ο τρόπος με τον οποίο η 
συνοχή της οικογένειας ως κοινωνικής 
οργάνωσης μπορεί να αξιοποιηθεί 
για να φέρει σταθερότητα στους πιο 
μεταβαλλόμενους επιχειρηματικούς 
οργανισμούς.

Μέσα από τις συζητήσεις μας με 
τους επικεφαλής των οικογενειακών 
επιχειρήσεων, μάθαμε πώς η μεταφορά 
των αξιών τους στις επιχειρήσεις 
τους εξακολουθεί να είναι κρίσιμης 
σημασίας για την οικογενειακή και 
επιχειρηματική κληρονομιά τους. 
Παρόλο που αυτό μπορεί να θεωρηθεί 
ως βάρος ή πρόκληση για κάποιους, 
ήταν ενθαρρυντικό να ακούμε από τους 
περισσότερους ότι η ευκαιρία για να 
συνεχιστεί αυτή η κληρονομιά αποτελεί 
ένα ισχυρό κίνητρο και μια ευκαιρία που 
πρέπει να αξιοποιηθεί.

Ελπίζουμε ότι αυτό θα ενθαρρύνει 
περισσότερες οικογενειακές 
επιχειρήσεις να συνεχίσουν να συνδέουν 

τον σκοπό της επιχείρησής τους με τις 
αξίες της οικογένειας για μια διαχρονική 
κληρονομιά που θα εμπνέει τις 
επόμενες γενιές να την συνεχίζουν.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε 
περισσότερα για τις οικογένειες που 
συνέβαλαν στις συζητήσεις μας περί 
κληρονομιάς, σχεδιασμού διαδοχής, 
διακυβέρνησης και ποικιλομορφίας, σας 
ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τα προφίλ 
αυτών των σημαντικών επιχειρηματικών 
ηγετών στο ιστότοπο της KPMG Private 
Enterprise.

Αν έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να 
συζητήσετε περαιτέρω το παρόν άρθρο, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 
familybusiness@kpmg.gr. 
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STEP Project Global Consortium
Asian Institute of 
Management 
Philippines

Audencia Business School 
France

Babson College 
United States

Bangkok University 
Thailand 

Bogazici University 
Turkey

Budapest Business School 
Hungary

China Europe International 
Business School 
China

Dalhousie University 
Canada

Dublin City University 
Ireland

Grand Valley State University 
United States

IMF Institute for Mittelstand 
and Family Firms 
Germany

Instituto de Estudios 
Superiores de 
Administración 
Venezuela

Indian School of Business 
India

I-Shou University 
Taiwan (jurisdiction)

National Research University 
Higher School of Economics 
Russia

Nova School of Business 
and Economics 
Portugal

Princess Nourah Bint 
Abdulrahman University 
Saudi Arabia

Tecnologico de Monterrey 
Mexico

The Chinese University of 
Hong Kong 
Hong Kong (SAR), China 

Universidad de Jaén 
Spain

Universidad de los Andes 
Colombia

Universidad de Piura 
Peru

Universidad Francisco 
Marroquín 
Guatemala

Universidad Icesi 
Colombia

University of Bergamo 
Italy

Windesheim University of 
Applied Sciences 
Netherlands

Family Business leaders
Khalid Abunayyan 
Abunayyan Holding 
Company, 
Saudi Arabia

Luiz Alexandre Garcia 
Algar Group, 
Brazil

José Manuel Suso 
Dominguez 
Arrocera la Esmeralda, 
Colombia

Petter Wagner 
Avila Wagner, 
Colombia

Ferenc Lévai 
BioTechUSA, 
Hungary

Jodi Bloomer  
Canadian Fiber Optics Corp., 
Canada 

Gabriel Hoey and 
Michael Hoey 
Country Crest, 
Ireland

Alfonso Urrea Martin 
Grupo Urrea, 
Mexico

ZHU Xuehao 
Hawk Filtration Technology 
(Shanghai) Co. Ltd., 
China

Margaret Hirsch 
Hirsch’s,  
South Africa

Claudia Visani 
Inversora Lockey C.A, 
Venezuela

John Murphy 
J. Murphy & Sons Limited, 
United Kingdom

John K. Paul 
Kuttukaran Group, 
India

Kim Schoepflin 
Kwatani, 
South Africa

Brian Sidorsky 
Lansdowne Equity Ventures, 
Canada

Filipe de Botton 
Logoplaste, 
Portugal

Ramia El Agamy  
Orbis Terra Media, 
Switzerland

Chaiwat Luangamornlert 
Siam Amazing Park, 
Thailand

Jack Hou 
Universal Cement,  
Taiwan (jurisdiction)

George Vestey 
Vestey Holdings, 
United Kingdom

Andy Wates 
Wates Group, 
United Kingdom
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Successful Transgenerational Entrepreneurship 
Practices (STEP) Project Global Consortium

To Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices (STEP) Project Global Consortium είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία 
εφαρμοσμένης έρευνας που διερευνά τις οικογενειακές και επιχειρηματικές πρακτικές στις επιχειρηματικές οικογένειες και παρέχει 
λύσεις που έχουν άμεση εφαρμογή για τους ηγέτες των οικογενειακών επιχειρήσεων. Το STEP έχει στόχο να αποτελέσει ένα κορυφαίο 
ερευνητικό project για τις οικογενειακές επιχειρήσεις παγκοσμίως με διεθνή φήμη. Τα συμπεράσματα της έρευνας αντλούνται 
συγκεκριμένα ώστε να είναι σχετικά με την ανάπτυξη νέων θεωρητικών συμπερασμάτων που μπορούν να παρέχουν νέες και πολύτιμες 
προτάσεις βέλτιστων πρακτικών στα ενδιαφερόμενα μέρη των επιχειρήσεων και την κοινότητα γενικά. Με παγκόσμιο προσανατολισμό, 
το STEP παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης για ερευνητές, ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων και συμβούλους από πέντε ηπείρους.
Για περισσότερες πληροφορίες: thestepproject.org

KPMG Global Center of Excellence 
for Family Business
Όπως η οικογένειά σας, έτσι και η επιχείρησή σας δεν παραμένει στάσιμη, αλλά εξελίσσεται.
Οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι μοναδικές και οι σύμβουλοι οικογενειακών επιχειρήσεων της KPMG Private Enterprise κατανοούν 
τη δυναμική μιας επιτυχημένης επιχείρησης και συνεργάζονται μαζί σας για να σας παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές και έμπειρη 
καθοδήγηση για να επιτύχετε.
Για να ικανοποιήσει τις μοναδικές ανάγκες των οικογενειακών επιχειρήσεων, η KPMG Private Enterprise συντάσσεται με ένα παγκόσμιο 
δίκτυο εταιρειών-μελών, οι οποίες ειδικεύονται στην παροχή σχετικών πληροφοριών και συμβουλών σε οικογενειακές επιχειρήσεις. 
Κατανοούμε ότι η φύση των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι εξ ορισμού διαφορετική από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και απαιτείται 
μια προσέγγιση η οποία ενσωματώνει το στοιχείο της οικογένειας.
Για περισσότερες πληροφορίες: home.kpmg/familybusiness

KPMG Private Enterprise

Σχετικά με την KPMG International

H KPMG στην ελληνική αγορά

Το πάθος είναι αυτό που κινητοποιεί τους επιχειρηματίες, και είναι αυτό που εμπνέει τους συμβούλους της KPMG Private Enterprise 
ώστε να σας βοηθούν να μεγιστοποιήσετε την επιτυχία σας. Γνωρίζετε την KPMG, ίσως όμως να μην γνωρίζετε την KPMG Private 
Enterprise. Οι σύμβουλοι της KPMG Private Enterprise σε εταιρείες μέλη ανά τον κόσμο συνεργάζονται με εσάς και με την επιχείρησή 
σας, σε όποιο σημείο της πορείας ανάπτυξής σας και αν βρίσκεστε - είτε αναζητάτε να κατακτήσετε νέες κορυφές, να υιοθετήσετε την 
τεχνολογία, να σχεδιάσετε την έξοδό σας ή να διαχειριστείτε τη μεταβίβαση της περιουσίας ή της επιχείρησής σας στην επόμενη γενιά. 
Η συνεργασία σας με την KPMG Private Enterprise θα σας δώσει πρόσβαση σε έναν έμπιστο σύμβουλο - ένα μοναδικό σημείο επαφής 
με το οποίο έχετε κοινό επιχειρηματικό τρόπο σκέψης.
Μέσω της πρόσβασης στους παγκόσμιους πόρους και το δίκτυο συμμαχιών της KPMG, θα σας βοηθήσουμε να ανοίξετε νέους 
δρόμους για την επιχείρησή σας και να πετύχετε τους στόχους σας. Η επιτυχία σας είναι η κληρονομιά μας.
Για περισσότερες πληροφορίες: home.kpmg/privateenterprise

Η KPMG είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός ανεξάρτητων εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 146 χώρες και περιοχές και για το οικονομικό έτος 2020 απασχολήσαμε περίπου 227 000 
άτομα, σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται 
ως τέτοια. H KPMG International Limited είναι ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. H KPMG 
International Limited και οι σχετικές εταιρίες με αυτή δεν παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες.

Με 50 χρόνια δράσης στην Ελλάδα, παρέχουμε μέσω 4 εταιρειών, ολοκληρωμένες ελεγκτικές, φορολογικές, λογιστικές, νομικές και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Απασχολούμε στα γραφεία μας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 560 άτομα, υψηλού επιπέδου επαγγελματίες, με σημαντική και 
εξειδικευμένη εμπειρία. Είμαστε πιστοποιημένη εταιρεία κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 27001:2013 και ISO 9001:2015 ενώ παράλληλα 
διαθέτουμε και εσωτερικό Διεθνές Σύστημα Ποιότητας καθώς και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων το οποίο εφαρμόζεται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης έργων που αναλαμβάνουμε.

Σχετικά 19

https://thestepproject.org/
https://home.kpmg/xx/en/home/services/enterprise/family-business.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/enterprise.html


STEP Project Global Consortium

Andrea Calabrò 

STEP Global Academic Director, 
Director,  
IPAG Entrepreneurship & Family 
Business Center,  
IPAG Business School

Rodrigo Basco 
Associate Professor, 
Sheikh Saoud bin Khalid bin Khalid 
Al-Qassimi Chair in Family Business, 
American University of Sharjah

Albert James 
Associate Professor, 
Rowe School of Business, 
Dalhousie University,  
Canada

Georges Samara 
University of Sharjah, 
Global Research Champion, 
STEP Project, 
Editor in Chief for Business Ethics:  
A European Review

KPMG Private Enterprise Center of Excellence for Family Business

Jonathan Lavender 

Global Head, 
KPMG Private Enterprise, 
KPMG International Services Limited, 
Partner, 
KPMG in Israel

Tom McGinness  
Global Leader, 
Family Business, 
KPMG Private Enterprise 
Partner,  
KPMG in the UK

Melany Eli 
Managing Director,   
Strategy,  
Marketing and Communications, 
KPMG Private Enterprise, 
KPMG International Services Limited

Silvia Rimoldi 
National Private Enterprise Leader,   
Partner, 
KPMG in Italy

Daniel Trimarchi 
Director,  
Family Business Global Network, 
KPMG Private Enterprise, 
KPMG International Services Limited

Jubran Coelho 
Private Enterprise Leader for the 
South Americas Region and Brazil, 
KPMG in Brazil

Editorial board

Contact us

Tom McGinness

Global Leader,  
Family Business, 
KPMG Private Enterprise, 
Partner, 
KPMG in the UK 
E: tom.mcginness@kpmg.co.uk 

Andrea Calabrò
STEP Global Academic Director, 
Director,  
IPAG Entrepreneurship & Family 
Business Center,  
IPAG Business School  
E: a.calabro@ipag.fr 

© 2021 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG 
συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Editorial board — Contact us20



Το άρθρο μεταφράστηκε από το αγγλικό “The enduring legacy of business families”, KPMG Private Enterprise και STEP Project for Family Enterprising, Φεβρουάριος 2021.

© 2021 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την 
KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Καθ’ όλο το παρόν έγγραφο, οι λέξεις «Εμείς/Εμάς/Μας» αναφέρονται στην KPMG και το Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices (STEP) Project Global Consortium.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι γενικής φύσης και δεν προορίζονται να αντιμετωπίσουν τις περιστάσεις οποιουδήποτε συγκεκριμένου ατόμου ή οντότητας. 
Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς 
την ημερομηνία παραλαβής τους ή ότι θα συνεχίσουν να είναι ακριβείς στο μέλλον. Κανένας δεν πρέπει να ενεργεί βάσει αυτών των πληροφοριών χωρίς κατάλληλη επαγγελματική 
συμβουλή και χωρίς ενδελεχή εξέταση της συγκεκριμένης κατάστασης.

Το όνομα και το λογότυπο της KPMG είναι εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται με άδεια του διεθνούς οργανισμού της KPMG από τις ανεξάρτητες εταιρείες-μέλη.
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