Реферат статті Богуславського Є. І. та Тищенко А. І.
"Диверсифікація: синергетичний ефект або мультиплікатор
комплементарності"
Стаття присвячена дослідженню синергетичного ефекту під час
проведення конгломератної диверсифікації на підприємствах. Розглянуто існуючі методи розрахунку синергетичного ефекту, показано, що на їх
основі неможливо заздалегідь розрахувати синергетичний ефект при
об’єднанні підприємств. Обґрунтовано припущення, що синергетичний
ефект виникає при наявності комплементарного зв’язку між товарами
і послугами, які випускають підприємства, що об’єднуються. Запропоновано принципово новий підхід визначення синергетичного ефекту на основі коефіцієнта перехресної еластичності.
Напряму коефіцієнт еластичності використовувати неможливо.
Проблема полягає не тільки в його негативному значенні для комплементарних товарів, але й у тому, що він приймає значення як менше одиниці, так і більше одиниці. У статті запропоновано на базі коефіцієнта
перехресної еластичності введення поняття мультиплікатора комплементарності таким чином, щоб для комплементарних товарів він отримував значення більше одиниці, для незалежних товарів – рівне одиниці,
для субститутів – від одиниці до нуля.
Мультиплікатор комплементарності доцільно використовувати для
пар товарів: кожен товар (послуга) існуючого підприємства порівнюється
з кожним товаром підприємства, що поглинається, аналізується сумарний ефект і на його підставі здійснюється перевірка – чи можливий синергетичний ефект при злитті (поглинанні) підприємств.
Запропонований принципово новий критерій оцінки доцільності диверсифікації на основі мультиплікатора комплементарності дозволяє
уникнути значних фінансових втрат від помилкових рішень щодо проведення диверсифікації підприємств.
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