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ΙΑΠΩΝΙΑ: Οικονομία, Επιχειρήσεις & Χρηματιστήριο

Η διαφορετική φιλοσοφία βάσει της οποίας λειτουργούν οι Αγορές Μετοχών
Οι αντιθέσεις με τον κόσμο της Δύσης

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Ιούνιος 1995

!  Κατά τα τελευταία χρόνια, δεν είναι λίγα τα βιβλία και οι αναλύσεις εκείνες, που με
αφορμή τη δεκαετία του 1980 και την παγκόσμια επικράτηση των ιαπωνικών
επιχειρήσεων σε πολλούς σημαντικούς κλάδους της διεθνούς οικονομίας, προέβησαν
στην εκτενή παρουσίαση ολόκληρου του συστήματος επάνω στο οποίο στηρίζεται η
ιαπωνική οικονομία και ειδικότερα η εγχώρια κεφαλαιαγορά.

!  Πριν από αρκετά χρόνια, στην προσπάθεια αναζήτησης των παραγόντων εκείνων που
συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάδειξη της οικονομίας της χώρας του Ανατέλλοντος
Ηλίου ως τη δεύτερη μεγαλύτερη (βάσει Α.Ε.Π.) οικονομική δύναμη μετά τις Η.Π.Α.,
συμμετείχαν κυρίως εκπρόσωποι του “πληγέντος” δυτικού οικονομικού συστήματος
(“πληγέντος” διότι ως γνωστόν, οι ιαπωνικές επιχειρήσεις κατόρθωσαν να αποσπάσουν
σημαντικότατα μερίδια αγοράς από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες των δυτικών οικονομιών
– Αμερικής και Ευρώπης). Καθηγητές από τις Η.Π.Α. και την Ευρώπη, διεθνούς φήμης
συγγραφείς οικονομικών θεμάτων, διπλωματικοί παράγοντες με σημαντικό συγγραφικό
έργο και οικονομικοί αναλυτές εντύπων μεγάλου κύρους, επιχείρησαν να “εξερευνήσουν”
το μύθο του ιαπωνικού θαύματος και να εντοπίσουν τα σημεία εκείνα στα οποία
υπερτέρησαν οι πρώην “μαθητές” της Δύσης. Απώτερος σκοπός πολλών εξ’ αυτών των
εγχειρημάτων ήταν ένας και μόνον ένας: Οι άνθρωποι αυτοί πίστεψαν – και μάλιστα
πολλοί από αυτούς το κατάφεραν τελικά - ότι βγάζοντας στην επιφάνεια τα λειτουργικά
σημεία εκείνα, στα οποία η ιαπωνική κεφαλαιαγορά υπερείχε, και διδάσκοντάς τα ως
“μαθήματα από παθήματα”, θα κατόρθωναν να υποδείξουν τον τρόπο με τον οποίο οι
δυτικές οικονομίες θα απαντούσαν στην ιαπωνική πρόκληση. Αρκετές φορές, η
συλλογιστική αυτή λειτούργησε προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

!  Στη συντριπτική πλειοψηφία των συγγραμμάτων που συντάχθηκαν από όλους τους
παραπάνω μελετητές, η στενή σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ της ιαπωνικής οικονομίας –
ευρύτερα - και της εγχώριας κεφαλαιαγοράς – ειδικότερα - έγινε κοινώς αποδεκτή, ενώ
παράλληλα αποδόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της
σχέσεως και τις επεκτάσεις τους σε διεθνές επίπεδο. Το τελικό και θεμελιώδες
συμπέρασμα ήταν ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν η ιαπωνική κεφαλαιαγορά

Με την ανάλυση αυτή επιχειρείται μία προσπάθεια παρουσίασης στο ευρύ επενδυτικό
κοινό της διαφορετικής φιλοσοφίας, μέσω της οποίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες,
λειτούργησε και λειτουργεί η χρηματιστηριακή αγορά της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με
ιστορικούς και ειδικούς μελετητές, καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη της ιαπωνικής
οικονομίας στην οικονομική υπερδύναμη της δεκαετίας του 1990, έπαιξε η ύπαρξη της
διαφορετικής αυτής χρηματιστηριακής κουλτούρας, που ευδοκιμεί στη χώρα του
ανατέλλοντος ηλίου επί σειρά ετών. Πολλές από τις διαπιστώσεις και επισημάνσεις που
περιέχονται στην εν λόγω ανάλυση, έχουν βασισθεί στην παρακολούθηση σειράς
διαλέξεων στο Κέντρο Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ (Βοστώνη,
ΗΠΑ) και στη χρησιμοποίηση στοιχείων από αμερικάνικα συγγράμματα που έχουν
εκδοθεί κατά τα τελευταία χρόνια, με θέμα την ιαπωνική οικονομία και κεφαλαιαγορά.
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και το χρηματιστήριο (ως ειδικοί “αντιπρόσωποι” της εγχώριας οικονομίας), ήταν
αποτελεσματικότερος σε μακροχρόνιο ορίζοντα από εκείνον των Δυτικών
Οικονομιών στις δεκαετίες 1970 και 1980. Παράλληλα, αυτός τρόπος απέδιδε
περισσότερους καρπούς, σταθερότερους και ασφαλέστερους ρυθμούς ανάπτυξης και
μεγαλύτερη κατάκτηση μεριδίων αγοράς για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες.

!  Για να καταστούν αντιληπτές οι αντιθέσεις μεταξύ των δύο αυτών διαφορετικών
κόσμων (Δύσης και Ιαπωνίας), κρίθηκε ως προτιμότερο να γίνει σε πρώτο στάδιο η
παρουσίαση του δυτικού συστήματος, ώστε μέσω της ανάλυσης αυτού και σε δεύτερο
στάδιο του ιαπωνικού, να εξαχθούν και να φανούν καθαρότερα οι θεμελιώδεις διαφορές.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ WALL STREET ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

!  Για τον κόσμο της Δύσης, η ύπαρξη και η αποστολή μιας εταιρικής μονάδας
συνίσταται στη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους του μετόχου.

!  Οι μέτοχοι είναι εκείνοι, οι οποίοι επενδύοντας τα κεφάλαιά τους σε μία εταιρία και
αγοράζοντας μερίδιο των μετοχών της, θεωρούνται οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης και
εκείνοι για τους οποίους γίνεται η όλη προσπάθεια για την επίτευξη κερδοφορίας. Γι’
αυτούς η επιχείρηση θα καταβάλλει έντονες προσπάθειες να αυξήσει τις πωλήσεις και τα
κέρδη της, και να δημιουργήσει εκείνο το “ευχάριστο” κλίμα στο χρηματιστήριο, που θα
ωθήσει την τιμή της μετοχής υψηλότερα δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υπεραξίες
για τους μετόχους.

!  Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης – η μυθική Wall Street - απεικονίζει ίσως κατά
τον καλύτερο τρόπο, τον παραπάνω τρόπο σκέψης των χρηματιστηριακών αγορών του
δυτικού κόσμου.

!  Όλες οι ανθρώπινες μονάδες που στηρίζουν το σύστημα – επενδυτές, μεγαλομέτοχοι
και αναλυτές – “πιέζοντας” ασταμάτητα τις επιχειρήσεις για μεγαλύτερα κέρδη (ως
γνωστόν ανακοινώνονται σε 3μηνιαία βάση), οδηγούν τους μάνατζερ των εν λόγω
επιχειρήσεων στο κυνήγι του βραχυχρόνιου κέρδους και της καλής εικόνας (image) που
πρέπει να παρουσιάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη Wall Street, ώστε να
ανεβαίνει η τιμή της μετοχής. Δεν είναι μόνο ότι κάθε χρόνο, τα κέρδη πρέπει να
αυξάνονται για να ανεβαίνει η τιμή της μετοχής, αλλά επειδή δημοσιεύονται υποχρεωτικά
τριμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις, η ίδια “απαίτηση” συνεχούς ανόδου της
κερδοφορίας, ισχύει και σε επίπεδο τριμήνων.

!  Το τίμημα τέτοιων “απαιτήσεων” δύναται να είναι μεγάλο όμως από την άλλη πλευρά.
“Κυνήγι” για βραχυχρόνιο κέρδος σημαίνει, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του
ιαπωνικού μοντέλου, ότι ενδεχομένως οι αμερικανικές επιχειρήσεις δεν μπορούν εκ
φύσεως να αφοσιωθούν στη χάραξη μιας μακροχρόνιας πολιτικής, η οποία ενώ
βραχυχρόνια θα αποδώσει λιγότερα (οδηγώντας σε μικρότερη άνοδο την τιμή της
μετοχής), εντούτοις μακροχρόνια θα προσφέρει τα μέγιστα (εδραίωση της επιχείρησης με
μεγαλύτερα μερίδια αγοράς). Ας λάβουμε το παράδειγμα μιας αμερικανικής επιχείρησης
παραγωγής τηλεοράσεων, η οποία έπειτα από αρκετό καιρό υψηλής κερδοφορίας, αρχίζει
να βλέπει τα μερίδια αγοράς της να μειώνονται σημαντικά από την είσοδο στο “παιχνίδι”
μιας ιαπωνικής επιχείρησης. Μην μπορώντας να συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς – και
στο βαθμό που η Wall Street “απαιτεί” την αύξηση των κερδών της, η αμερικανική
επιχείρηση αντί να “πολεμήσει” ενάντια στον Ιάπωνα ανταγωνιστή, προτιμά να
αποχωρήσει εντελώς από την αγορά τηλεοράσεων και να εισέλθει σε μια νέα αγορά (ενός
διαφορετικού προϊόντος, όπως π.χ. παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών), στο οποίο
προσβλέπει δυνατότητες για υψηλά βραχυχρόνια κέρδη ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Προς χάρη των γρήγορων κερδών, η αμερικανική επιχείρηση είναι ικανή να προβεί στην
παραπάνω ενέργεια όχι μόνο μία, αλλά και δύο ή τρεις φορές αν χρειαστεί, προκειμένου

Όταν στη δεκαετία του 1980, η
ιαπωνική οικονομία κατακτούσε με
ιλιγγιώδεις ρυθμούς τις διεθνείς
αγορές και μεταξύ αυτών τη
μεγαλύτερη και πλουσιότερη των
Η.Π.Α., κανείς δεν σταμάτησε να
σκεφθεί πόσο λάθος έκανε τελικά ο
“δυτικός” κόσμος να ταυτίζει τη χώρα
αυτή (δεκαετίες του 1960 και εν μέρει
του 1970), με την εικόνα της
αντιγραφής και της χαμηλής
ποιότητας προϊόντων. Λίγα χρόνια
μετά, η ιαπωνική οικονομία είχε
πλήρως ανατρέψει την
προαναφερθείσα αρνητική εντύπωση
της Δύσης. Οι ιαπωνικές επιχειρήσεις
δεν αποδείχθηκαν μόνο καλοί
μαθητές της Δύσης – αφού στη Δύση
οφείλονται όλα όσα έμαθαν και τα
οποία αργότερα βελτίωσαν – αλλά,
υποστηριζόμενες από την εγχώρια
κεφαλαιαγορά, ξεπέρασαν με
διαφορά εκείνους οι οποίοι έπαιξαν το
ρόλο του δασκάλου τους κάποτε. Αν
και στη δεκαετία του 1990, τα
πράγματα δεν αποδείχθηκαν εξίσου
ρόδινα για τη χώρα του ανατέλλοντος
ηλίου (η επιτυχία του ’80 οδήγησε σε
μία μεγάλη “φούσκα” και υπερβολή,
που άρχισε να χάνει αέρα με το
πέρασμα στη νέα δεκαετία –
οικονομική ύφεση και μεγάλη πτώση
του Χρηματιστηρίου), η
χρηματιστηριακή κουλτούρα που
διαμορφώθηκε και που υπάρχει μέχρι
και σήμερα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στην ανάδειξη της Ιαπωνίας στη θέση
της δεύτερης μεγαλύτερης
οικονομικής δύναμης του πλανήτη.
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να είναι σε θέση κάθε φορά να “συναντά” τις επενδυτικές προσδοκίες περί αυξήσεως των
κερδών και να ευνοεί, κατ’ επέκταση, την άνοδο της μετοχής της. Ποιο μπορεί όμως είναι
το τελικό τίμημα για μία τέτοια επιλογή όπως υποστηρίζει η φιλοσοφία της ιαπωνικής
οικονομίας; Η αμερικανική επιχείρηση ίσως να μην καταφέρει να επιτύχει μακροχρόνια
μεγέθυνση, δραστηριοποιούμενη σταθερά σε μία συγκεκριμένη αγορά, αλλά αντίθετα
κυνηγώντας το βολικό και γρήγορο κέρδος, θα παραμένει ανασφαλής στο μακρύ και
αβέβαιο μέλλον.

!  Απίθανο; Κι όμως είναι φανερό ότι το παραπάνω υποθετικό παράδειγμα αποτέλεσε
για τις αμερικανικές επιχειρήσεις την οικτρή πραγματικότητα κατά τη δεκαετία του 1980.
Με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω, οι ιαπωνικές επιχειρήσεις κατέκτησαν και
“σάρωσαν” στις Η.Π.Α. τους σημαντικότερους παραγωγικούς κλάδους της αμερικανικής
οικονομίας, όπως τις αγορές καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων, αυτοκινήτων και
εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πώς το πέτυχαν αυτό; Δεν χρειάσθηκε
ιδιαίτερη ευφυία για να φθάσουν στα παραπάνω επιτεύγματα. Ήταν απλώς θέμα μιας
διαμετρικά αντίθετης φιλοσοφίας, οι ιδέες της οποίας εφαρμόζονταν επί χρόνια με σκοπό
να αποδώσουν καρπούς όχι γρήγορα και αβασάνιστα, αλλά ύστερα από πολλά χρόνια
επίμονης και υπομονετικής προσπάθειας.

Η ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

!  Μια εντελώς διαφορετική χρηματιστηριακή φιλοσοφία διαμορφώθηκε στη Χώρα του
Ανατέλλοντος Ηλίου αμέσως μετά τα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την 7ετή
παραμονή (1945-1952) των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στα ιαπωνικά εδάφη.
Η διαμόρφωση της φιλοσοφίας αυτής ήταν βέβαια σταδιακή και ενισχύθηκε από την
ανάγκη και δυνατή επιθυμία, να ξαναγίνει η χώρα μια μεγάλη οικονομική δύναμη.
Προϋπόθεση για την εκπλήρωση ενός τέτοιου οράματος, ήταν να τεθούν στόχοι
μακροχρόνιοι και να αποφευχθούν βίαιες ή “εύκολες” λύσεις, που δεν θα άντεχαν στη
φθορά των ετών και στην πίεση ενός οξύτατου διεθνούς ανταγωνισμού.

!  Το Χρηματιστήριο “έπρεπε” να λειτουργήσει συναινετικά προς την παραπάνω
κατεύθυνση. Ιδιαίτερα οι επενδυτές, θα έπρεπε να συμμετάσχουν αποφασιστικά στην
ενίσχυση των επενδυτικών κεφαλαίων των εισηγμένων εταιριών, αλλά από την άλλη
πλευρά θα έπρεπε να παραμείνουν υπομονετικοί “αφήνοντας” τις διοικήσεις των
εταιριών να προγραμματίσουν την επέκτασή τους μακροχρόνια. Αυτό βέβαια σήμαινε
– τόσο για τους επενδυτές όσο και για την ίδια την εταιρία – ότι για μία μεγάλη περίοδο
ετών δεν θα εμφανίζονταν υψηλά καθαρά κέρδη και ενδεχομένως η μετοχή της εταιρίας
θα συμπεριφερόταν υποτονικά ως αποτέλεσμα της χαμηλής και αρνητικής κερδοφορίας
της. Αυτό και έγινε. Όμως οι Ιάπωνες επενδυτές (από τους πιο μικρούς έως και τους
μεγάλους θεσμικούς) παραμένοντας ασταμάτητα υπομονετικοί (που σημαίνει ότι ακόμα
και σε περιόδους χαμηλής κερδοφορίας, δεν πουλούσαν τις μετοχές τους, αλλά αντίθετα
διατηρούσαν τις θέσεις τους μακροχρόνια), επέτρεψαν στις τότε μικρές ιαπωνικές
επιχειρήσεις και “μαθητές” της Δύσης (δεκαετία του 1960) να μετεξελιχθούν στις
κολοσσιαίες βιομηχανίες της εποχής μας (δεκαετίες του 1980 και του 1990). Βέβαια από
την άλλη πλευρά, κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο στον κόσμο της Wall Street, όπου οι
Αμερικανοί επενδυτές δεν θα αγόραζαν ή δεν θα κρατούσαν ποτέ στο χαρτοφυλάκιό τους,
μετοχές εταιριών των οποίων οι διοικήσεις θα σκέπτονταν με τον ίδιο τρόπο όπως οι
ιαπωνικές.

!  Πολλοί και ποικίλοι ήταν οι παράγοντες εκείνοι που οδήγησαν στη διαμόρφωση αυτής
της εντελώς διαφορετικής χρηματιστηριακής κουλτούρας, η οποία όπως αποδείχθηκε
“λειτούργησε” ιδιαιτέρως αποτελεσματικά στην ανάδειξη των ιαπωνικών επιχειρήσεων
σε βιομηχανίες εκ των μεγαλύτερων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν και θα χρειάζονταν πολλές
σελίδες για να εξηγηθεί η πιο πάνω διαφορά, πολύ συνοπτικά μπορεί να υπογραμμισθεί
ότι αυτό το οποίο πάντα μετρούσε ήταν η εκπλήρωση των εθνικών στόχων (οικονομική
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ευημερία του έθνους και ενδυνάμωση σε περαιτέρω επίπεδο των ιαπωνικών
επιχειρήσεων), και όχι η ικανοποίηση ορισμένων ”ατομικότερων” φιλοδοξιών (όπως η
επίτευξη υψηλών κερδών για τους επενδυτές στο χρηματιστήριο).

ΟΙ ΔΙΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

!  Ακόμα πιο σημαντικό θα ήταν εάν ο παρατηρητής επιχειρούσε να καταγράψει τα
θεμελιώδη εκείνα στοιχεία στα οποία βρίσκονται οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο
διαφορετικών χρηματιστηριακών κόσμων. Όπως φαίνεται μέσα από μία τέτοια
καταγραφή, οι αντιθέσεις που παρατηρούνται είναι εντελώς διαμετρικές, καθώς ότι είναι
“άσπρο” για τον έναν κόσμο, γίνεται αυτόματα “μαύρο” για τον άλλο κόσμο.

!  Η απόσταση που χωρίζει τη Wall Street από το ιαπωνικό χρηματιστήριο (ιδιαίτερα
στις δεκαετίες του ’70 και του ’80), είναι τόση, όσες οι ημέρες που θα χρειαζόταν κάποιος
για να ταξιδέψει από τη Ν. Υόρκη στο Τόκιο, κατά το 19ο αιώνα.

!  Βέβαια, δεν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι τα δεδομένα και οι αντιθέσεις αυτές
αμβλύνονται με το χρόνο, καθώς ο ένας κόσμος μαθαίνει και υιοθετεί πράγματα από τον
άλλο, με αποτέλεσμα οι διαφορές να είναι σήμερα λιγότερο έντονες από ότι ήταν 10 ή 20
χρόνια πριν. Ωστόσο, οι εν λόγω διαφορές εξακολουθούν να υφίστανται και να χωρίζουν
το χρηματιστηριακό κόσμο σε δύο διαφορετικά στρατόπεδα. Καιρός όμως είναι να
διαπιστωθούν τα σημεία και οι διαστάσεις στα οποία έγκειται ο παραπάνω διαχωρισμός
και η διαφοροποίηση των δύο “σχολών” χρηματιστηριακής σκέψης. Με τον τρόπο αυτό
θα φανερωθεί καλύτερα πώς λειτουργεί η χρηματιστηριακή αγορά της Ιαπωνίας και πού
οφείλονται τα πιο πρόσφατα και παλαιότερα επιτεύγματά της.

Κεϊρέτσου (Keiretsu): Οι Συμμαχίες των Μεγάλων των Ιαπωνικών Επιχειρήσεων

!  Πρόκειται για ομίλους επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν στο κέντρο τους μια ισχυρή και
μεγάλη ιαπωνική τράπεζα που ηγείται ολόκληρης της συμμαχίας. Οι επιχειρήσεις – μέλη
της εν λόγω συμμαχίας αποτελούν τα γνωστά “blue chips” της ιαπωνικής οικονομίας,
καθώς και μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας και αντιπροσωπεύουν όλο
το φάσμα των παραγωγικών κλάδων, από καταναλωτικά προϊόντα, μέχρι προϊόντα
υψηλής τεχνολογίας και παροχή υπηρεσιών.

!  Η μοναδικότητα του επιχειρησιακού αυτού σχηματισμού έγκειται στη σχέση μεταξύ
της ηγέτιδας τράπεζας και των θυγατρικών επιχειρήσεων μελών. Οι τελευταίες έχουν την
απόλυτη ευχέρεια να δανείζονται από την τράπεζα του ομίλου κάτω από ιδιαίτερα
ελκυστικούς όρους και να χρησιμοποιούν τα αντληθέντα κεφάλαια για επενδύσεις,
επέκταση των δραστηριοτήτων τους και εδραίωση της θέσης τους στην εσωτερική και
διεθνή αγορά. Οι στόχοι αυτοί είναι ασφαλώς ιδιαίτερα μακροχρόνιοι και αποσκοπούν
περισσότερο στην κατάκτηση μεριδίων της παγκόσμιας αγοράς και τη διαχρονική
μεγέθυνση και λιγότερο στην επίτευξη κερδών, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της
δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων. Το Χρηματιστήριο από την άλλη μεριά
αναγνωρίζει την προτεραιότητα αυτή και δεν επηρεάζεται αρνητικά (με πτώση των τιμών
των μετοχών) από τη μειωμένη κερδοφορία των εισηγμένων επιχειρήσεων που είναι μέλη
του Κεϊρέτσου. Αντίθετα το επενδυτικό κοινό κατανοεί ότι οι εταιρίες της συμμαχίας
βρίσκονται σε απόλυτα πλεονεκτική θέση, καθώς με την ευχέρεια που διαθέτουν να
δανείζονται τεράστια κεφάλαια με το καλύτερο δυνατό κόστος, μπορούν να
ελαχιστοποιούν το ρίσκο τους με έναν τρόπο που λίγες επιχειρήσεις σε άλλες,
ενδεχομένως, οικονομίες του κόσμου μπορούν να πράξουν.

!  Σε μεγάλη απόσταση από τη φιλοσοφία των Κεϊρέτσου και το ιδιαίτερα ευνοϊκό
περιβάλλον που δημιουργείται για τις επιχειρήσεις–μέλη τους, στο αμερικανικό
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περιβάλλον φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι λίγοι επενδυτές πιστεύουν στη χρησιμότητα
που θα μπορούσαν να έχουν τέτοιοι επιχειρησιακοί σχηματισμοί, καθώς δεν συμβάλλουν
στην πραγματοποίηση των αναγκαίων βραχυχρόνιων κερδών για την άνοδο των μετοχών
στο χρηματιστήριο. Ως αποτέλεσμα, ίσως λίγοι αναλόγως σκεφτόμενοι επενδυτές θα
αγόραζαν τις μετοχές μιας εταιρίας, η οποία θα σκεφτόταν κατά τον τρόπο που οι
ιαπωνικές επιχειρήσεις πράττουν εδώ και δεκαετίες.

Ο Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης

!  Κάτω από την ευχέρεια λήψεως πολλών και φθηνότερων (χαμηλότοκων) δανείων, οι
ιαπωνικές επιχειρήσεις φθάνουν στο σημείο να καλύπτουν έως και το 70% του
ενεργητικού τους με ξένα κεφάλαια, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να
διακυμαίνεται γύρω από το 30% του συνολικού ενεργητικού τους. Μια τέτοια αναλογία
στην αμερικανική οικονομία και στο Χρηματιστήριο της Wall Street θα σήμαινε ίσως στα
“μάτια” των πολλών ότι η εταιρία βρίσκεται στα πρόθυρα πτώχευσης. Αντίθετα, στο
Χρηματιστήριο του Τόκιο για πολλές δεκαετίες μία τέτοια σχέση θεωρείτο όχι μόνο
φυσιολογική αλλά και ένδειξη μεγάλων δυνατοτήτων. Αυτό συμβαίνει κυρίως για δύο
λόγους. Πρώτον, διότι όσα δάνεια και να έχει μια επιχείρηση, οι υποχρεώσεις της
υφίστανται προς την ηγέτιδα τράπεζα του Κεϊρέτσου. Πολλές φορές η αποπληρωμή των
δανείων είτε δεν λαμβάνει ποτέ χώρα στο προγραμματισμένο χρονικό πλαίσιο, είτε
γίνεται κάτω από ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους. Δεύτερον, όσα πιο πολλά ξένα κεφάλαια
έχει μία εταιρία, τόσο πιο μεγάλα κεφάλαια έχει στη διάθεσή της να αξιοποιήσει, με
γνώμονα τη μακροχρόνια μεγέθυνσή της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι επενδυτές στο
Χρηματιστήριο όχι μόνο δεν ανησυχούν αλλά αντίθετα παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξοι
για το μέλλον της εν λόγω εταιρίας.

Η Αγοραπωλησία Μετοχών

!  Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία η ιαπωνική οικονομία αναδείχθηκε
σε παγκόσμια υπερδύναμη, η αγοραπωλησία μετοχών στο εγχώριο χρηματιστήριο
γινόταν κάτω από μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από εκείνη της Wall Street. Η
φιλοσοφία αυτή μεγιστοποιούσε το φαινόμενο της μακροχρόνιας διακράτησης των
μετοχών και περιόριζε κρούσματα βραχυχρόνιων τοποθετήσεων ή κερδοσκοπίας από
Ιάπωνες επενδυτές.

!  Τις μετοχές μιας εταιρίας αγόραζαν μόνο εκείνοι, οι οποίοι είχαν άμεση εμπορική
σχέση μαζί της και οι οποίοι επιδίωκαν με την κίνησή τους αυτή να μοιραστούν το
επιχειρησιακό ρίσκο και να γίνουν “συνέταιροί” της για μια μεγάλη σειρά ετών. Αυτοί
μπορεί να ήταν επιχειρήσεις που έκαναν δουλειές μαζί της ως πελάτες της (για
παράδειγμα μια αυτοκινητοβιομηχανία θα μπορούσε να αγοράσει μετοχές μιας εταιρίας
που την προμήθευε με εξαρτήματα αλουμινίου), επιχειρήσεις–μέλη του Κεϊρέτσου ή
θεσμικοί επενδυτές, οι οποίοι όμως είχαν στενές σχέσεις με την εταιρία. Με τον τρόπο
αυτόν η πιθανή κερδοσκοπία περιοριζόταν σημαντικά, οι μετοχές δεν αγοράζονταν με
σκοπό να πουληθούν την αμέσως επόμενη ημέρα από την ημερομηνία εισαγωγής της (για
την επίτευξη γρήγορου κέρδους) και η διακράτηση των μετοχών σε μακροχρόνιο
ορίζοντα αποτελούσε τη συνήθη επενδυτική τακτική. Η επένδυση σε μετοχές κατ’ αυτόν
τον τρόπο σήμαινε συνεταιρισμό και μοίρασμα επιχειρηματικού κινδύνου.

!  Κάτω από αυτήν τη διαφορετική χρηματιστηριακή φιλοσοφία, το επενδυτικό κλίμα
παρέμενε σε βασικές γραμμές ομαλό, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της κερδοσκοπίας στο
ιαπωνικό χρηματιστήριο πραγματοποιούνταν από ξένες εταιρίες και θεσμικούς επενδυτές.
Αντίθετα, οι Ιάπωνες ήταν μια ομάδα υπομονετικών και ψύχραιμων επενδυτών που
περίμεναν να δρέψουν τους καρπούς των επενδυτικών τους επιλογών όχι ύστερα από
μερικές ημέρες, αλλά αντίθετα μετά από αρκετά χρόνια.
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Η Φιλοσοφία των Μετόχων στους Δύο Κόσμους

!  Οι εταιρίες που είναι εισηγμένες στα αμερικανικά ή βρετανικά χρηματιστήρια έχουν
πάντα ως πρωτεύουσα αποστολή τους την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής
κερδοφορίας, που θα φέρει την τιμή της μετοχής ακόμη υψηλότερα και θα μεγιστοποιήσει
τα οικονομικά οφέλη των μετόχων. ΄Όπως μαρτυρά ο σχετικός πίνακας, αυτό παρέμενε
για πολλά χρόνια το τελευταίο πράγμα που σκέπτονταν οι εισηγμένες εταιρίες στο
ιαπωνικό χρηματιστήριο.

!  Πιστές και πειθαρχημένες στα μακροχρόνια σχέδιά τους, οι ιαπωνικές επιχειρήσεις
εκτιμούν ότι η μεγέθυνση και η παγκόσμια εδραίωσή τους θα είναι εφικτή μόνο με ένα
άρτια εκπαιδευμένο και ικανό εργατικό δυναμικό. Στη δική τους φιλοσοφία, αυτό είναι
που αποτελεί την αληθινή περιουσία μιας εταιρίας και δικαιολογημένα πρέπει να είναι η
πρώτη της προτεραιότητα. Σε διαμετρική αντίθεση με την εν γένει δυτική πρακτική, σε
περιόδους οικονομικής ύφεσης, οι ιαπωνικές εταιρίες δεν απολύουν εργαζομένους
προκειμένου να περιορίσουν τα κόστη τους και να βελτιώσουν τα κέρδη τους, αλλά
αντίθετα τους διατηρούν και τους εκπαιδεύουν, κάνοντάς τους ικανότερους και
αποτελεσματικότερους παραγωγικούς συντελεστές. Αυτό βέβαια γίνεται εις βάρος της
κερδοφορίας και της πορείας της μετοχής, καθώς τα αυξημένα κόστη “συντήρησης” των
εργαζομένων πλήττουν τα περιθώρια κέρδους των εταιριών και οπωσδήποτε δεν βοηθούν
στην αύξηση της τιμής της μετοχής στο Χρηματιστήριο. Οι μέτοχοι αποτελούν συνεπώς
την τελευταία προτεραιότητα και σίγουρα δεν είναι ο λόγος για τον οποίο γίνεται το όλο
“παιχνίδι”.

!  Από την άλλη μεριά, το γεγονός αυτό δεν έχει αρνητική επίδραση (τουλάχιστον στο
βαθμό που θα συνέβαινε στον κόσμο της Δύσης), διότι οι ίδιοι οι μέτοχοι–επενδυτές
κατανοούν ότι αυτό το οποίο πράττουν οι ιαπωνικές εταιρίες και οι προτεραιότητες τις
οποίες υπηρετούν, αποτελούν τις ορθότερες στρατηγικές, που σε μακροπρόθεσμο και όχι
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, θα ωθήσουν τις μετοχές ακόμα υψηλότερα και θα
αποζημιώσουν τις όποιες ενδιάμεσες απώλειες.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

!  Διάφοροι μελετητές και ιστορικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η
χρηματιστηριακή φιλοσοφία που ευδοκίμησε στην Ιαπωνία και η οποία σε συνδυασμό με
άλλους παράγοντες οδήγησαν την οικονομία στην ανάδειξή της ως παγκόσμια
υπερδύναμη (δεκαετία του 1980), δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει με τον ίδιο
αποτελεσματικό τρόπο σε μια άλλη χώρα και ακόμα περισσότερο θα ήταν αδύνατο να
“επιβιώσει” στις οικονομίες της Δύσης.

!  Βέβαια τα προαναφερθέντα σημεία της εν λόγω ανάλυσης δεν συνιστούν συνταγή
επιτυχίας και δεν είναι αναλλοίωτη από το χρόνο ή ανεπηρέαστη από το γεγονός ότι Δύση
και Ιαπωνία βρίσκονται σήμερα σε σχέση αλληλεπίδρασης, με αποτέλεσμα ο ένας
χρηματιστηριακός κόσμος να υιοθετεί ιδέες και σκέψεις από τον άλλο. Αυτό δεν σημαίνει
όμως ότι το χάσμα έχει γεφυρωθεί. Η απόσταση έχει μόνο μειωθεί και το εν λόγω χάσμα
παραμένει μεγάλο σε κάθε απόπειρα σμίκρυνσής του.

!  Το γεγονός ότι η ιαπωνική οικονομία οδηγήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 σε
κατάσταση υπερβολής και επενδυτικής ευφορίας (οι τιμές των μετοχών ξεπέρασαν κάθε
προηγούμενο επίπεδο, ενώ στην αγορά ακινήτων έγινε αστρονομικά υψηλή η αγορά
διαμερίσματος στην πόλη του Τόκιο), καταδεικνύει σήμερα με τον πιο φανερό τρόπο τις
δυσμενείς επιπτώσεις του εν λόγω φαινομένου. Ο δείκτης NIKKEI του Χρηματιστηρίου
του Τόκιο, από τα επίπεδα των 39.000 μονάδων το 1989 κατρακύλησε γύρω από τα
επίπεδα των 14.000 μονάδων το 1999, σημειώνοντας σωρευτική πτώση της τάξεως άνω
του 60% σε διάρκεια 10 περίπου ετών.

Η απόσταση που χωρίζει τη Wall
Street από το ιαπωνικό χρηματιστήριο
(ιδιαίτερα εάν κοιτάξει κανείς στις
δεκαετίες του ΄70 και του ΄80) είναι
τόση όσες οι ημέρες που θα
χρειαζόταν κάποιος για να ταξιδέψει
από την Ν. Υόρκη στο Τόκιο κατά το
19ο αιώνα.
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!  Εύλογα λοιπόν θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα: Μήπως οι Ιάπωνες επενδυτές μετά
την τόσο μεγάλη πτώση των τιμών του δείκτη NIKKEI, έχουν εγκαταλείψει τις
χρηματιστηριακές τους αρχές περί μακροχρόνιας διακράτησης των μετοχών ή περί
υπομονετικής στάσης τους απέναντι στην αγορά; Και επιπλέον, μήπως τελικά η
διαφορετική χρηματιστηριακή φιλοσοφία του ιαπωνικού χρηματιστηρίου δεν είναι τόσο
αποτελεσματική ή ωφέλιμη πια στην οικονομία της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου;

!  Είναι αλήθεια ότι υπό την “πίεση” της απότομης πτώσης των τιμών των μετοχών, που
ξεκίνησε το 1989 και συνεχίσθηκε για πολλά έτη, οι Ιάπωνες επενδυτές συμπεριφέρθηκαν
περισσότερο σαν τους συναδέλφους τους στη Δύση και λιγότερο όπως θα όριζε η
μακροχρόνια παράδοσή τους. Αναγκάστηκαν να ρευστοποιήσουν τις μετοχές τους
προκειμένου να διασώσουν τα επενδυμένα τους κεφάλαια, από ακόμη μεγαλύτερη
καταστροφή. Είναι φυσιολογικό να αλλάζουν ορισμένα δεδομένα στην ιαπωνική σκηνή,
ιδιαίτερα σε μία εποχή όπου το τραπεζικό σύστημα θανάσιμα κλονισμένο (από επισφαλή
δάνεια) εξακολουθεί να αναζητεί διεξόδους και το εγχώριο Χρηματιστήριο ανεπανόρθωτα
επηρεασμένο, έχει πάψει να αποτελεί στον ίδιο βαθμό τον πόλο έλξης της δεκαετίας του
1980.

!  Όμως οι Ιάπωνες όσο ελαστικοί – λόγω συγκυριών – μπορεί να δείχνουν στην
εφαρμογή ορισμένων αρχών τους, άλλο τόσο δύσκολα είναι διατεθειμένοι να
εγκαταλείψουν εκείνα τα χρηματιστηριακά “πιστεύω” που τους καθοδηγούν εδώ και
δεκαετίες. Τα “πιστεύω” τους αυτά δεν ευθύνονται για τον παραλογισμό και την ευφορία
της δεκαετίας του 1980 (συχνά φαινόμενα στις χρηματιστηριακές αγορές) και ασφαλώς
δεν τίθεται θέμα εγκατάλειψης ή αναποτελεσματικότητάς τους, επειδή στη δεκαετία του
1990, το “μπαλόνι ξεφούσκωσε” (όπως ήταν βέβαια αναμενόμενο) και η υπερβολή έπαψε
να υφίσταται. Η ίδια χρηματιστηριακή φιλοσοφία εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα στις
ιαπωνικές αγορές και όπως φαίνεται θα συνεχίζει να ορίζει τις εξελίξεις για πολύ καιρό
ακόμα, συντηρώντας τις διαμετρικές αντιθέσεις μεταξύ Ιαπωνίας και Δύσης.

!  Είναι δύσκολο να διανοηθεί κανείς το πώς θα αντιδρούσε η αμερικανική
χρηματιστηριακή αγορά και η εν γένει οικονομία, εάν ο δείκτης Dow Jones γνώριζε την
ίδια σε διάρκεια και μέγεθος πτώση.

!  Η ιαπωνική οικονομία κατορθώνει να “επιβιώνει”, αν και με τις υπαρκτές απώλειες
μιας τέτοιας κατάστασης, διότι ακριβώς ο τρόπος προσέγγισης και αντιμετώπισης των
γεγονότων, στηρίζεται σε μια φιλοσοφία που έχει την πολυτέλεια ακόμα, σε δύσκολες
οικονομικές περιόδους (αβεβαιότητας ή εν μέρει ανωμαλίας) να παρέχει συγκριτικά
περισσότερο ανώδυνες λύσεις. Απομένει πλέον στον ιστορικό του μέλλοντος να
καταγράψει εάν οι “συνταγές” του παρελθόντος και τα “μαθήματα” του παρόντος στην
ιαπωνική κεφαλαιαγορά και οικονομία θα εξακολουθήσουν να προικίζουν τους οπαδούς-
επενδυτές της με τις πιο ορθές κατευθύνσεις για κερδοφόρες επενδυτικές επιλογές.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Η.Π.Α. Ιαπωνία

Δάνεια 30% 70%
Μετοχικό Κεφάλαιο 70% 30%
Σύνολο Ενεργητικού 100% 100%

OΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Ο ΚΑΘΕ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Η.Π.Α. Ιαπωνία
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