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ВСТУП
Компанії нерідко зливаються, намагаючись дивер(

сифікуватися в іншу сферу бізнесу. Історія злиття на(

лічує безліч угод з метою диверсифікації, однак їх ре(

зультати (за наявності окремих виключень) в цілому не

дуже позитивні. Проте деякі типи угод з диверсифікації,

а саме ті, які не супроводжуються переходом у незв'я(

зану (абсолютно нову) сферу бізнесу, мають досить не(

погані результати.

Успішна диверсифікаційна стратегія. Проблема роз(

ширення компанії досить тісно пов'язана з таким понят(

тям, як диверсифікація — зростання компанії за межі

своєї галузі. Ця тенденція була визначальною в погли(

наннях і злиттях у третій хвилі злиття — ері конгломе(

ратів. У кінці 60(х років компанії часто прагнули розши(

рення через покупку інших компаній, а не через внут(

рішнє зростання. Ця зовнішня експансія часто полегшу(

валася деякими творчими фінансовими прийомами, які

тимчасово викликали зростання цін акцій поглинаючої

компанії, хоча при цьому їх реальна вартість збільшу(

валася в дуже незначних розмірах. Спадщина конгло(

мератів отримала низьку оцінку, бо багато з тих фірм,

які перетворилися на конгломерати в 60(і роки, в 70—

80(х роках були розукрупнені через різні відокремлен(

ня, відторгнення, виділення деяких своїх бізнесів (spin(

off) і дивестиції (divestitures). Цей процес декон(

гломеризації (deconglomerization) викликав серйозні

сумніви в цінності диверсифікації з основою на екс(

пансії.
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Хоча багато компаній пошкодували щодо своїх

спроб диверсифікації, інші в цьому виграли. Однією з

таких компаній була General Electric (GE) [1]. Незважа(

ючи на свою назву, GE вже давно не була лише елект(

ротехнічною компанією. Через ряд поглинань і лік(

відацій GE стала диверсифікованим конгломератом із

сферою діяльності в бізнесі страховки, телерадіомов(

лення, у виробництві пластмас, медичного устаткуван(

ня тощо. В період 80—90(х років, коли компанія погли(

нала й продавала різні інші компанії, її прибутки пос(

тійно зростали й ринок сприятливо реагував на ці ди(

версифіковані поглинання.

Успішна диверсифікаційна стратегія GE частково

пояснюється типом компанії, які вона поглинала.

General Electric прагнула завойовувати провідні позиції

в тих галузях, де вона мала свої підприємства. Під про(

відним положенням зазвичай розуміється перше або

друге місце щодо частки ринку. Покупці типу GE вва(

жають, що це забезпечує домінуючу позицію й пере(

вагу перед меншими конкурентами. Переваги можуть

проявлятися по(різному, зокрема — через більш ши(

роке усвідомлення споживачами присутності лідера на

ринку. Корпорації другого ешелону, що займають, на(

приклад, четверте або п'яте місце, можуть опинитися

в такому невигідному положенні, що їм буде важко

одержувати пристойний суттєвий прибуток. Іноді такі

компанії стають об'єктами дивестицій. Ресурси, що

вивільняються, можна потім реінвестувати в інші ком(

панії, щоб використовувати вигоди їх домінуючого по(
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ложення або ж направляти на поглинання провідних

компаній в інших галузях.

 Можна навести декілька прикладів надзвичайно

вдалих диверсифікованих компаній [2], які добилися

значного успіху, реалізуючи стратегії захоплення про(

відної позиції в своїй сфері діяльності. Так, Allied Signal,

розташована в Морріс(Тауншип, штат Нью(Джерсі,

може слугувати добрим прикладом диверсифіковано(

го виробника з вражаючим зростанням прибутку та ви(

сокою оцінкою ринку. Для таких компаній, як Allied

Signal, бути диверсифікованими не означає, що вони не

залучаються до злиття й поглинань регулярно. На(

справді ж вони ретельно аналізують роботу багатьох

своїх підрозділів та продають ті з них, що не вписують(

ся в компанію або не демонструють, хоча б потенційно,

норму прибутку, більшу за 15%. У результаті вони пе(

ретворюються на компанії з меншим числом (але більш

прибуткових) підрозділів, які можна контролювати знач(

но ефективніше.

Розрізняють два різновиди диверсифікації:

— розширення номенклатури продукції (або послуг)

— це запровадження нового продукту або послуги, які

можна продати в тому регіоні, де компанія вже присут(

ня, причому, як правило, наявним клієнтам;

— довільну диверсифікацію освоєння нового виду

діяльності або нового регіону, в якому компанія рані(

ше не мала бізнесу (це досить ризикована категорія

злиття й поглинань і саме той самий випадок, коли ви(

робник шаф із штату Вісконсін купує рибну ферму в

Алабамі).

На практиці зустрічається і той, і інший підхід. Од(

них менеджерів і розробників планів цікавлять винят(

ково компенсатори ("Ми повинні отримати щось нове!"),

інших — підсилювачі ("Де ще ми можемо застосувати

нашу особливу технологію?"). Чи варто дивуватися з

того, що більшість програм диверсифікації будується

або на першому, або на другому підході залежно від

психології розробників. На компенсатори все ж таки

слід звертати увагу в першу чергу. Досвід показує, що в

бізнесі людина через свою психіку схильна звеличува(

ти достоїнства та ігнорувати недоліки. В перспективі

концентрація виключно на тому або іншому принципі

веде до провалу.

В умовах економічного спаду найбільш доцільно для

товаровиробника знайти "компанію, яка може викори(

стовувати незадіяні основні кошти", або "фірму, яка ви(

пускає те, що торгові представники можуть додати до

продукції, яка не знаходить попиту". І те, й інше є ком(

пенсатором. Що стосується підсилювачів, то тут прикла(

дами будуть або "галузь, яка може використовувати

нашу запатентовану технологію", або "компанія, яка

може використовувати нашу широко відому торгову

марку для стимулювання продажів".

Та при цьому треба формувати таку стратегію, яка

дає відповіді на два базові запитання:

— який недолік компанії може бути скомпенсова(

ний в результаті поглинання?

— яке досягнення або актив, людський чи фізич(

ний, можна передати поглиненій компанії?

Звичайно, неважко знайти можливості, в яких явно

буде виражена та або інша сторона цієї проблеми. Але

набагато важливіше знайти можливості з двосторон(

ньою цінністю. При ретельному опрацюванні питання їх

завжди можна відшукати — саме вони принесуть ре(

альні вигоди.

Однією з причин, що спонукає керівництво зважи(

тися на розширення через диверсифікацію, є прагнен(

ня увійти до більш прибуткових галузей, ніж та, в якій

працює компанія. Можливо також, що галузь мате(

ринської компанії вже досягла стадії зрілості або тиск

конкуренції в ній перешкоджає отриманню надприбут(

ку.

Проблема, з якою можуть стикатися компанії, праг(

нучи до розширення в більш прибуткові галузі, полягає

у відсутності гарантій щодо можливості отримання ви(

соких прибутків протягом тривалого часу в майбутньо(

му, адже тиск конкуренції призводить до руху в бік дов(

гострокового вирівнювання норм прибутку в різних га(

лузях.

Економічна теорія стверджує [3], що в довгостро(

ковій перспективі прибуток, вищий за середній, мати(

муть лише ті галузі, в які важко увійти. Це означає, що

програми диверсифікації з метою проникнення в більш

прибуткові галузі в довгостроковій перспективі не бу(

дуть успішними, бо компанія, що розширяється, не

зможе увійти до тих галузей, які постійно демонстру(

ють прибуток, вищий за середній, через бар'єри, що

запобігають входженню в них, і зможе увійти лише в ті

галузі, де існують низькі бар'єри. Але потрапивши в

них, диверсифікуюча компанія, ймовірно, буде змуше(

на конкурувати з іншими новачками, що так само були

заохочені тимчасовими високим прибутками та низь(

кими бар'єрами. В результаті число конкурентів, що

невпинно збільшуватиметься, потягне прибуток у га(

лузі донизу й зумовить невдачу експансіоністської

стратегії.

Зв'язана та незв'язана диверсифікація. Можна ди(

версифікуватися в сфери, пов'язані з бізнесом фірми(

покупця. Приклад зв'язаної диверсифікації відбувся

в 1994 році, коли Merck — одна з найбільших фар(

мацевтичних компаній в світі — купила Medco — най(

більшого в Сполучених Штатах продавця фармацев(

тичних товарів. Ці два підприємства розрізнялися тим,

що одна компанія була виробником, а інша — дист(

риб'ютором. Проте обидві компанії належали до фар(

мацевтичної промисловості і кожна з них краще за

будь(яку зовнішню фірму знала бізнес іншої компанії.

Крім того, в зв'язаній диверсифікації існує більш над(

ійне очікування економії від масштабу й від обхвату,

тому що в покупця, оскільки він залишається тісно

пов'язаним із своєю поточною економічною діяльні(

стю, є більше можливостей використовувати свої ре(

сурси та знання.

Результати зв'язаних поглинань значно кращі за

результати незв'язаних. Так, у роботі [4] стверджуєть(

ся, що ринок карає акціонерів компаній, які захоплю(

ються незв'язаними поглинаннями, тоді як акціонери

компаній, що здійснили зв'язані поглинання, мають

значно кращі результати. Дослідження 326 поглинань

між 1975 і 1987 роками підтверджують це. В цих дослі(

дженнях споріднений характер двох компаній, що зли(

ваються, визначався наявністю в них однакових кодів

стандартної галузевої класифікації — Standard Indus(

trial Classification (SIC), тобто збігом принаймні одного
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з трьох основних видів діяльності.

Проте, не всі дослідження зв'язаної диверсифікації

показують однакові результати. Наприклад, висновки з

[5] виявилися прямо протилежними результатам з [4].

Вони свідчать, що незв'язані поглинання давали кращі

результати, ніж зв'язані.

Згадуючи про фінансові вигоди диверсифікації, слід

наголосити на ефекті взаємного страхування. Він про(

являється, коли компанії з неповністю корелюючими

прибутками об'єднуються і одержують спільний потік

прибутку, який не настільки волатильний, як потоки до(

ходів у кожній з фірм окремо.

Звичайно, коваріація є статистичною мірою ступе(

ня лінійної залежності двох змінних. У даному випадку

змінними є прибутки Е
А
 і Е

В
 двох кандидатів на злиття

— компаній А і В. Якщо, наприклад, коваріація між Е
А
 і

Е
В
 негативна, то може з'явитися можливість для отри(

мання вигод взаємного страхування від злиття фірм А і

В.

Прикладом поглинання серед компаній з негатив(

ною кореляцією прибутків можуть бути циклічні й кон(

трциклічні компанії.

Визначення терміна "економічні цикли" дуже супе(

речлива. Цикли — це регулярні та повторювальні по(

слідовності дій, що зовсім не характерно для реальних

коливань економіки. Підйоми й спади американської та

світової економіки відбуваються непередбачувано й не(

повторно.

Якщо компанія має циклічний потік доходів, її при(

буток може сильно реагувати на циклічні коливання еко(

номіки. Прикладом циклічного підприємства може бути

сталеливарна або автомобільна компанія. Бізнес, що

має проциклічні продажі та прибутки, може прагнути

зменшити амплітуду своїх циклів через поглинання не(

циклічної або навіть контрциклічної компанії.

Контрциклічність компанії. Контрциклічною є ком(

панія, доходи якої змінюються в протифазі з рухами

економіки. Важко знайти чисто контрциклічну компа(

нію; значно легше знайти таку, доходи й прибутки якої

менше реагують на коливання економіки. Як правило,

найбільше від економічних спадів страждають вироб(

ники коштів виробництва і споживацьких товарів три(

валого користування. Особливо вразлива для спадів

будівельна промисловість. Галузі товарів нетривалого

користування мають тенденцію до більшої стабільності

щодо економіки в цілому. Ризик спаду в циклічних ком(

паніях, зокрема у виробників коштів виробництва та

фірмах будівельної промисловості, має тенденцію ком(

пенсуватися активним розширенням у періоди підйому

економіки. Проте компанія, яка вже має циклічну мо(

дель продажів і прибутків, може бути недостатньо за(

цікавлена позитивними результатами компанії(мети в

періоди підйомів, якщо це досягається за рахунок її

різко негативних результатів у періоди спадів економі(

ки. Тому циклічна компанія, що зацікавлена в зниженні

свого рівня ризику, визнає за краще вибирати для прид(

бання нециклічну компанію.

Слід зауважити, що багато компаній розглядають

диверсифікацію як засіб до забезпечення більшої ста(

більності. Поглинання Electric Storage Battery (ESB) з

боку International Nickel Company (INCO) можна розг(

лядати як типовий приклад злиття волатильної сировин(

ної фірми з компанію з більш стабільним прибутком. Всі

великі конгломерати, які створилися в 60(і роки, зокре(

ма, Tenneco, Gulf & Western, ITT, Teledyne і Ling(Temco(

Vought (LTV), були широко диверсифікованими корпо(

раціями.

ВИСНОВКИ
У теорії корпоративних фінансів проблема погли(

нань, в яких диверсифікація виступає головним моти(

вом, досить туманна. Згідно з фінансовою теорією кер(

івники компанії надають своїм акціонерам погану послу(

гу, поглинаючи компанію в іншій галузі, адже акціоне(

ри, ймовірно, вже мають портфель, диверсифікований

відповідно до їх власних переваг ризику та винагород. І

якщо вони схотіли б його скорегувати й покласти в ньо(

го акції будь(якої компанії з нециклічною моделлю при(

бутку, вони могли б здійснити таку угоду набагато де(

шевше, ніж через поглинання корпорації. Більш того,

той факт, що акціонери, наприклад, виділили частину

свого портфеля на компанію, яка явно має циклічну

модель прибутку, свідчив би, що вони готові прийняти

фактичне зниження прибутку — ймовірно через потен(

ціал його подальшого підвищення в майбутньому. Зви(

чайно, подібна практика може бути невдалою і прикла(

дом такої непевної угоди було злиття U.S. Steel та Mara(

thon Oil, яке виявилося проблематичним і кінець кінцем

розпалося.

Іншим недоліком злиття, мотивованого диверсифі(

кацією, є тенденція до розтікання управлінських на(

вичків поглинаючої компанії. Здатність успішно управ(

ляти компанією в одній галузі не переноситься автома(

тично на підприємства іншої галузі. Історія американсь(

кого бізнесу повна прикладами компаній, які диверси(

фікувалися за рамки їх управлінського досвіду. Класич(

ним прикладом може бути поглинання держрегульова(

ної компанії, такої як підприємство комунального об(

слуговування, або компанії з незв'язаної галузі, яка за(

лежить від інтенсивного маркетингу й швидкої реакції

на зміни ринку. Керівники електроенергетичної компанії

можуть забажати зайнятися готельним або ресторанним

бізнесом, але їм не вистачить необхідного досвіду і

знань, щоб управляти таким підприємством.
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