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ΣΥΝΟΨΗ 
Σε μια εποχή διεθνοποίησης της οικονομικής δραστηριότητας και 

ολοκλήρωσης των παγκόσμιων αγορών, η αναζήτηση επιχειρηματικών 

ευκαιριών στο εξωτερικό αποτελεί μονόδρομο. Οι σύγχρονες πολυεθνικές 

χρησιμοποιούν τα εκπατρισμένα στελέχη με έναν στρατηγικό τρόπο για την 

ανάπτυξη των διεθνών τους δραστηριοτήτων και την επέκταση της 

επιχειρηματικής τους προοπτικής σε παγκόσμια κλίμακα. Τα στελέχη αυτά 

καλούνται να ζήσουν και να εργαστούν σε ξένες χώρες οι οποίες ρυθμίζονται 

από διαφορετικά έθιμα, νόμους, συνήθειες, γλώσσα, κουλτούρα και 

συστήματα διοίκησης. Η αδυναμία τους να προσαρμοστούν επιτυχώς στο νέο 

αυτό περιβάλλον μεταφράζεται σε πρόωρη επιστροφή τους στην πατρίδα ή 

προβληματική παραμονή τους στο εξωτερικό. Συνεπώς, η αποτελεσματική 

διοίκησή τους αποτελεί επιτακτική ανάγκη για κάθε σύγχρονο πολυεθνικό 

οργανισμό και παρουσιάζει εξαιρετικό ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Σκοπός της 

διπλωματικής εργασίας είναι να κατανοηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν 

αποφασιστικά τη διαδικασία προσαρμογής των εκπατρισμένων στελεχών στις 

χώρες του εξωτερικού και να προταθεί ένα μοντέλο προσαρμογής που θα 

διευκολύνει την ομαλή ένταξή τους σε ένα άγνωστο εργασιακό και κοινωνικό 

περιβάλλον. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σε αυτό το εισαγωγικό μέρος, γίνεται μια αρχική εννοιολογική προσέγγιση του 

θέματος που διαπραγματεύεται η εργασία. Στη συνέχεια, διατυπώνεται το 

πρόβλημα που θα εξεταστεί ενώ παράλληλα καθορίζεται ο σκοπός του 

παρόντος πονήματος. Τέλος, παρουσιάζεται στον αναγνώστη ένα 

σχεδιάγραμμα με τα κύρια τμήματα που απαρτίζουν την εργασία. 

 
Α.       Θεωρητικό Υπόβαθρο - Έννοιες  
 
Στόχος αυτής της ενότητας είναι η παρουσίαση και αποσαφήνιση εννοιών οι 

οποίες αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο του θέματος που απασχολεί την 

παρούσα εργασία.   

 

i.    Η Διεθνής Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (International Human 

Resource Management) 

 
Σε μια εποχή διεθνοποίησης της οικονομικής δραστηριότητας και 

ολοκλήρωσης των παγκόσμιων αγορών, η αναζήτηση επιχειρηματικών 

ευκαιριών στο εξωτερικό αποτελεί μονόδρομο. Οι επιχειρήσεις για να 

αναπτυχθούν επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους πέρα από τα εθνικά τους 

σύνορα με σκοπό να προσεγγίσουν νέες αγορές. Δημιουργούνται λοιπόν 

πολυεθνικοί οργανισμοί (MNCs) οι οποίοι, διατηρώντας θυγατρικές εταιρίες σε 

όλο τον κόσμο, δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές χώρες και κουλτούρες. Η 

αποτελεσματική διοίκηση των θυγατρικών μονάδων θα αυξήσει τα κέρδη και 

τη φήμη των οργανισμών. Κατά συνέπεια, οι διοικητικές θέσεις σε αυτές τις 

μονάδες πρέπει να καλυφθούν από διεθνώς ανταγωνιστικά και άριστα 

καταρτισμένα στελέχη (expatriates) που διαθέτουν τις απαιτούμενες 
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δεξιότητες για την εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων που τους 

ανατίθενται.  

 

Ο εντοπισμός των κατάλληλων ανθρώπων για την κάλυψη των διοικητικών 

θέσεων στις θυγατρικές του εξωτερικού είναι μια δύσκολη διαδικασία. Η 

δυσκολία πηγάζει από το γεγονός ότι οι εν λόγω θέσεις εργασίας απαιτούν 

περισσότερες και διαφορετικές δεξιότητες από εκείνες που ζητούνται στην 

πατρίδα (Yavas and Bodur, 1999). Τα στελέχη οφείλουν να είναι αφοσιωμένα 

στην επιχειρησιακή φιλοσοφία, τους εταιρικούς σκοπούς και τις πρακτικές 

διοίκησης της πολυεθνικής. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να κατανοήσουν το 

εργασιακό καθεστώς, την κουλτούρα, τον τρόπο ζωής και σκέψης, τις 

επιτρεπτές συμπεριφορές, τα ηθικά πρότυπα και τα έθιμα της χώρας που θα 

τους υποδεχθεί (host - country), αφού θα ζήσουν και θα εργαστούν σε αυτή 

για μια σειρά ετών (3 έως 5 κατά μέσο όρο). 

 

Σήμερα, οι περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν μια εθνοκεντρική στάση στην 

επιλογή των στελεχών που θα αναλάβουν διοικητικές θέσεις στις θυγατρικές 

τους μονάδες στο εξωτερικό. Για την επίτευξη των διεθνών στόχων, 

στρατολογούνται  πεπειραμένα στελέχη που προέρχονται από τις χώρες 

όπου εδρεύουν οι πολυεθνικές και είναι εξοικειωμένα με τις πολιτικές τους. 

Σκοπός αυτής της επιλογής είναι να δημιουργηθεί μία ενιαία οργανωσιακή 

κουλτούρα ανάμεσα στη μητρική επιχείρηση και τις θυγατρικές της καθώς και 

να διευκολυνθεί η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών.  

 

Καθώς ο παγκόσμιος ανταγωνισμός εντείνεται, η ζήτηση για εκπατρισμένα 

στελέχη και συνεπώς η ανάγκη για αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού σε διεθνές επίπεδο αυξάνονται. Η διοίκηση 

όμως του ανθρώπινου παράγοντα εκτός συνόρων αποκτά μεγάλη 

πολυπλοκότητα. Τα τμήματα προσωπικού των πολυεθνικών, στην 

προσπάθειά τους να διοικήσουν και να καθοδηγήσουν τον ολοένα και 

αυξανόμενο αριθμών των στελεχών τους που ζουν και εργάζονται έξω από τη 

χώρα τους για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έρχονται αντιμέτωπα με 

πολλαπλές προκλήσεις. Οι χώρες του εξωτερικού, στις οποίες στεγάζονται τα 

παραρτήματα των πολυεθνικών, διέπονται από διαφορετική κουλτούρα, 
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πολιτικοοικονομικό σύστημα και νομικό καθεστώς. Επίσης, είναι πιθανό στις 

ξένες χώρες να εφαρμόζονται διαφορετικές πολιτικές Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού, γεγονός το οποίο πιθανά να έχει αντίκτυπο στα συστήματα 

αμοιβών, τα ωράρια εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. Συν τοις άλλοις, 

εξέχουσα προσοχή δίνεται στην ανταπόκριση των εκπατρισμένων στις νέες 

συνθήκες ζωής στο εξωτερικό, καθώς συνιστά παράγοντα που επηρεάζει 

σημαντικά την προσαρμογή, την απόδοση και την αποτελεσματικότητά τους.  

 

ii.    Η Διοίκηση του Εκπατρισμού (Expatriate Management) 

 

Το σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο φέρνει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 

αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις. Η ανάγκη για έλεγχο, επιτήρηση και 

συντονισμό των ανά τον κόσμο θυγατρικών τους μονάδων και η 

σημαντικότητα της μεταφοράς τεχνογνωσίας σε αυτές έχουν καθιστά το ρόλο 

των εκπατρισθέντων στελεχών κάτι παραπάνω από απαραίτητο. Τα στελέχη 

με διεθνή εμπειρία απαρτίζουν το πνευματικό κεφάλαιο και το συγκριτικό 

πλεονέκτημα των πολυεθνικών και η αποτελεσματική διοίκησή τους καθορίζει 

την επιτυχία της διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας (Black and 

Gregersen, 1999).   

 

Για την υλοποίηση παγκόσμιων στρατηγικών εκπατρισμού, απαιτούνται 

ευέλικτα διεθνή συστήματα επιλογής, στελέχωσης, υποκίνησης και 

αξιολόγησης προσωπικού. Είναι αναγκαίο να κατανοηθεί η πολυδιάστατη 

φύση της προσωπικότητας του κάθε στελέχους και να εκτιμηθούν οι 

δυνατότητές του έτσι ώστε να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Η αποστολή στελεχών σε ξένες χώρες είναι απαιτητική σε ανθρώπινους και 

οικονομικούς πόρους, ιδιαίτερα σε περίπτωση που μια τέτοια αποστολή 

στεφθεί με αποτυχία. Η μη επιτυχής έκβαση των επιχειρηματικών 

προσπαθειών στη διεθνή αρένα οφείλεται  κατά κύριο λόγο στην ανεπαρκή 

προσαρμογή των εκπατρισμένων στελεχών (Forster, 2000). Συνεπώς, η 

αποτελεσματική διαχείρισή τους αποτελεί επιτακτική ανάγκη για κάθε 

σύγχρονο οργανισμό και παρουσιάζει εξαιρετικό ακαδημαϊκό ενδιαφέρον.  
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iii.  Η Προσαρμογή των Εκπατρισθέντων Στελεχών (Expatriate 

Adjustment) 

 
Για μια πολυεθνική επιχείρηση, ο εκπατρισμός είναι η πιο δαπανηρή και 

παρακινδυνευμένη στρατηγική στελέχωσης προσωπικού, παραμένει όμως μια 

έγκυρη μέθοδος κατανόησης των διεθνών της λειτουργιών. Συνεπώς, οι 

παράγοντες που οδηγούν σε επιτυχή προσαρμογή εκείνων που εκπατρίζονται 

ενδιαφέρουν άμεσα κάθε τέτοια επιχείρηση (Lee, 2005). Η διεθνής μετακίνηση 

των ανθρωπίνων πόρων έχει προκαλέσει την ανάπτυξη έρευνας γύρω από 

την προσαρμογή των στελεχών στις ξένες κουλτούρες. Μελέτες με θέμα τον 

εκπατρισμό επισημαίνουν ότι η δυνατότητα προσαρμογής ενός στελέχους σε 

ένα άγνωστο προς αυτό περιβάλλον καθορίζει το ύψος των αμοιβών ή ακόμα 

και του κόστους που θα αποφέρει μια ανατεθειμένη διεθνής εργασία 

(international assignment), τόσο σε αυτό όσο και στην επιχείρηση την οποία 

υπηρετεί (Bhaskar et al, 2004).  

 

Η προσπάθεια των εκπατρισμένων στελεχών να προσαρμοστούν σε ένα νέο, 

γεμάτο από προκλήσεις, εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον είναι 

εντονότερη από εκείνη που καταβάλλουν τα στελέχη που εργάζονται στην 

πατρίδα τους. Χρειάζεται να κάνουν μεγαλύτερες θυσίες για να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας άγνωστης χώρας που ρυθμίζεται από 

διαφορετικά έθιμα, νόμους, συνήθειες, γλώσσα και συστήματα διοίκησης. 

Αυτές οι διαφορές προκαλούν προβλήματα προσαρμογής και οι επιχειρήσεις, 

με τη σειρά τους, καλούνται να εφαρμόσουν συγκεκριμένες στρατηγικές που 

θα διευκολύνουν την προσαρμογή των στελεχών που εκπατρίζονται. Ακόμα, η 

πολιτική αστάθεια ορισμένων κρατών και οι προσωπικοί κίνδυνοι που 

διατρέχουν οι εκπατρισμένοι σε χώρες του εξωτερικού αποτελούν 

ανασταλτικούς παράγοντες προσαρμογής (Jacobini, 2005). Σε περίπτωση 

που αγνοηθούν, τα προβλήματα προσαρμογής οδηγούν το στέλεχος σε 

συναισθήματα άγχους και αβεβαιότητας, που αφορούν τόσο στην 

επαγγελματική όσο και στην κοινωνική του ζωή, και αυξάνουν τις προθέσεις 

του να εγκαταλείψει πρόωρα την διεθνή αποστολή που του έχει ανατεθεί στην 

ξένη χώρα (Naumann, 1992). 
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Β.     Καθορισμός του Προβλήματος 
 
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις εκτείνοντας τα εθνικά τους σύνορα, δημιουργούν 

νέες προκλήσεις για τα στελέχη τους (Selmer, 2000). Σφαίρα 

δραστηριοποίησης αυτών των επιχειρήσεων είναι ολόκληρος ο κόσμος και η 

αποστολή τεχνικά καταρτισμένων διοικητικών στελεχών στα παραρτήματα του 

εξωτερικού θεωρείται επιβεβλημένη. Αυτή η δαπανηρή όμως διεθνής 

αποστολή μπορεί να οδηγηθεί σε αποτυχία, γεγονός το οποίο θα έχει 

ολέθριες συνέπειες τόσο για τους εκπατρισμένους όσο και για τις επιχειρήσεις 

που επενδύουν σε αυτούς. Η αποτυχία - η οποία μεταφράζεται σε πρόωρο 

τερματισμό των διεθνών καθηκόντων - οφείλεται στην αδυναμία των στελεχών 

να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στη νέα κουλτούρα και στο εργασιακό 

περιβάλλον της ξένης χώρας. 

 

Το αυξανόμενο ποσοστό των στελεχών που επιστρέφουν πρόωρα στην 

πατρίδα τους δημιουργεί εύλογο προβληματισμό στις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις (Black and Gregersen, 1999). Σε μια εποχή έντονης 

παγκοσμιοποίησης, που η ζήτηση για εκπατρισμένα διοικητικά στελέχη 

αυξάνεται ραγδαία, τα ενδεχόμενα προβλήματα προσαρμογής που θα 

αντιμετωπιστούν στην ξένη χώρα κάνουν τους άριστα καταρτισμένους 

επαγγελματίες περισσότερο διστακτικούς στο να δεχθούν να εργαστούν στο 

εξωτερικό και να δώσουν έτσι διεθνή προοπτική στην καριέρα τους. Η 

εμπειρία δείχνει ότι στελέχη τα οποία λειτουργούν αποτελεσματικά στην 

πατρίδα τους, αδυνατούν να επαναλάβουν την καλή τους απόδοση και στο 

εξωτερικό. Αποδεικνύεται ότι προετοιμάζονται ελλιπώς με αποτέλεσμα να 

δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε ένα άγνωστο περιβάλλον, το οποίο 

διέπεται από διαφορετικές αξίες, εργασιακές νόρμες και τρόπο ζωής.  

 

Οι δυσκολίες προσαρμογής που αντιμετωπίζουν τα εκπατρισμένα στελέχη σε 

ένα νέο περιβάλλον συνιστούν τον κεντρικό άξονα μελέτης της παρούσας 

εργασίας. Η πρόβλεψη των παραγόντων που καθορίζουν την προσαρμογή σε 

μια ξένη χώρα και η υλοποίηση των κατάλληλων στρατηγικών για τη 

διευκόλυνση της μετάβασης των στελεχών στο εξωτερικό αποτελούν 

σημαντικές προκλήσεις για τους σύγχρονους πολυεθνικούς οργανισμούς. 
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Γ.     Σκοπός της Εργασίας 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να κατανοηθούν οι παράγοντες που 

επηρεάζουν αποφασιστικά τη διαδικασία προσαρμογής των εκπατρισμένων 

στελεχών στις χώρες του εξωτερικού και να προταθεί ένα μοντέλο 

προσαρμογής που θα διευκολύνει την ομαλή ένταξή τους σε ένα ξένο 

εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, συγκεντρώθηκε ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα από την υπάρχουσα διεθνή αρθρογραφία και 

βιβλιογραφία, το οποίο αναλύθηκε και χρησιμοποιήθηκε με συστηματικό 

τρόπο. Δημιουργήθηκε συνεπώς ένα επαρκές θεωρητικό υπόβαθρο για τη 

λεπτομερή εξέταση των προβλημάτων που συνδέονται με την προσαρμογή 

σε μια ξένη χώρα. 

 

Αυτή η εργασία έχει στόχο να διεγείρει τη διοικητική σκέψη και την περαιτέρω 

έρευνα γύρω από το δυνατότητα ανταπόκρισης των εκπατρισμένων στις 

πολλαπλές προκλήσεις και απαιτήσεις ενός αγνώστου περιβάλλοντος. 

Διερευνώνται τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαφορά κουλτούρας 

και προτείνονται συγκεκριμένες πολιτικές για την αποτελεσματική διοίκηση 

των διοικητικών στελεχών που εκπατρίζονται. 

 
Δ.     Σχεδιάγραμμα της Εργασίας 
 
Όπως φαίνεται από το Σχήμα 1 παρακάτω, η εργασία χωρίζεται σε πέντε 

τμήματα. Το πρώτο εισάγει τον αναγνώστη στο βασικό θέμα και τον σκοπό 

της παρούσας εργασίας, ενώ παράλληλα καθορίζει το πρόβλημα που θα 

συζητηθεί στη συνέχεια. Στο πρώτο κεφάλαιο, εξετάζεται η σημασία του 

εκπατρισμού τόσο για την πολυεθνική επιχείρηση όσο και για το 

εκπατρισμένο στέλεχος. Η έννοια της προσαρμογής των στελεχών στο 

εξωτερικό αναλύεται ενδελεχώς στο δεύτερο κεφάλαιο και ο τρόπος με τον 

οποίο η διαφορά κουλτούρας επηρεάζει το βαθμό της προσαρμογής αποτελεί 

το θέμα που διαπραγματεύεται το τρίτο κεφάλαιο. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται ένα προτεινόμενο μοντέλο προσαρμογής για την πιο 

αποτελεσματική ανταπόκριση των στελεχών στα ερεθίσματα και υποχρεώσεις 

ενός νέου περιβάλλοντος. 

 6



Προσαρμογή και Ενδυνάμωση Των Εκπατρισμένων Στελεχών 

 
 
 

 
 

Σχεδιάγραμμα της εργασίας 

Εισαγωγή 

Η σημασία του εκπατρισμού 

Η προσαρμογή των εκπατρισμένων στελεχών

Η σχέση κουλτούρας και προσαρμογής 

Προτεινόμενο μοντέλο προσαρμογής 

 
Σχήμα 1 : Σχεδιάγραμμα της Εργασίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟΥ 
 

Στη σημερινή εποχή, το κλειδί της επιτυχίας για τους πολυεθνικούς 

οργανισμούς είναι η δυνατότητά τους να κινητοποιούν και να αξιοποιούν το 

ταλέντο του ανθρώπινου δυναμικού τους σε διεθνές επίπεδο. Με την 

αποστολή ολοένα και περισσότερων στελεχών τους στο εξωτερικό, 

κατορθώνουν να υλοποιήσουν παγκόσμιες επιχειρηματικές στρατηγικές (Black 

and Gregersen, 1999). Η κατανόηση της αξίας και της σπουδαιότητας του 

εκπατρισμού, τόσο για τον πολυεθνικό οργανισμό όσο και για το στέλεχος, 

αποτελεί το θέμα αυτού του κεφαλαίου.  

 

1.1. Ο Εκπατρισμός από την Πλευρά του Οργανισμού 
 
Σε μια εποχή έντονου παγκόσμιου ανταγωνισμού, ο ρόλος των στελεχών που 

στέλνονται προσωρινά στο εξωτερικό για την ανάληψη συγκεκριμένων 

καθηκόντων κρίνεται ως πολύ σημαντικός για τους πολυεθνικούς 

οργανισμούς. Τα στελέχη αυτά μεταφέρονται στις θυγατρικές μονάδες ξένων 

χωρών με σκοπό  να εξυπηρετήσουν τους στρατηγικούς στόχους των 

μητρικών εταιριών και να δημιουργήσουν ουσιαστικούς διαύλους επικοινωνίας 

μεταξύ των δύο. Διαθέτοντας τεχνικές και διοικητικές δεξιότητες, διασφαλίζουν 

τη ροή πληροφόρησης μεταξύ μητρικής και θυγατρικής, ελέγχουν το ταίριασμα 

των πρακτικών της πρώτης με τις ανάγκες της δεύτερης και παρέχουν 

εκπαίδευση στο προσωπικό της θυγατρικής εταιρίας. Επιβλέπουν τη 

λειτουργία των ξένων θυγατρικών, ιδιαίτερα στο πρώτο κρίσιμο στάδιο μετά 

από την ίδρυσή τους, και ασκούν τα κατάλληλα μέτρα για την αύξηση της 

παραγωγικότητάς και της κερδοφορίας τους (Morley and Heraty, 2004). 

Επιπλέον, μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ανταγωνιστικές δεξιότητές τους 

στους εργαζομένους του εξωτερικού, ενώ παράλληλα μαθαίνουν από αυτούς, 

με αποτέλεσμα τα δύο μέρη να συνεργάζονται αποτελεσματικά και να 

οδηγούνται από κοινού σε καινοτόμες λύσεις (Black and Gregersen, 1999). 
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Οι πολυεθνικές χρησιμοποιούν εκπατρισμένα στελέχη με έναν στρατηγικό 

τρόπο για την ανάπτυξη των διεθνών τους δραστηριοτήτων και την επέκταση 

της επιχειρηματικής τους προοπτικής σε παγκόσμια κλίμακα (Selmer, 1998). 

Τα στελέχη ταυτίζονται με τις εταιρικές αξίες που θα μεταδώσουν στις 

θυγατρικές των ξένων χωρών. Είναι ουσιαστικά αντιπρόσωποι και 

προασπιστές των συμφερόντων των κεντρικών γραφείων στην ξένη χώρα και 

εξασφαλίζουν με την ενεργή τους παρουσία τη συνέχιση της οργανωσιακής 

δομής και φιλοσοφίας της πολυεθνικής εταιρίας στη θυγατρική (Aycan, 1997). 

Για να διοικήσει, να ελέγξει και να συντονίσει αποτελεσματικά τις εταιρίες του 

εξωτερικού, η πολυεθνική πρέπει να εντοπίσει στελέχη που θα διατηρούν 

καλές σχέσεις με τα κεντρικά γραφεία της αλλά και με τους νέους 

συναδέλφους τους στην ξένη χώρα (Selmer, 1998). 

 
Επιπλέον, οι σύγχρονες πολυεθνικές πρέπει να προγραμματίζουν στρατηγικά 

τις μελλοντικές τους ανάγκες σε μετακινούμενα στελέχη διατηρώντας έναν 

αριθμό διαθέσιμων στελεχών τα οποία θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

στο εξωτερικό όταν αυτό χρειαστεί. Στόχος τους είναι η δημιουργία ενός 

πυρήνα αφοσιωμένων στελεχών που προθυμοποιούνται να εργαστούν σε 

διαφορετικές κουλτούρες. Για να πετύχουν κάτι τέτοιο, πρέπει πρωτίστως να 

κατανοήσουν τη φύση και την αξία των διεθνών αποστολών και να 

δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ομαλή προσαρμογή των 

στελεχών τους στο εξωτερικό. Τέλος, πρέπει να διαχωρίζουν την εγχώρια από 

τη διεθνή καριέρα, κάνοντας τη μετάβαση από τη μία στην άλλη εφικτή για 

κάθε στέλεχος που εκπατρίζεται ή επαναπατρίζεται. 

 
1.2. Ο Εκπατρισμός από την Πλευρά του Στελέχους 
 
 
Χάρη στον εκπατρισμό, τα στελέχη δίνουν εύρος στην καριέρα τους και 

εκπληρώνουν τις προσωπικές φιλοδοξίες τους (Chao, 1997). Με τις εμπειρίες 

που αποκομίζουν στο εξωτερικό, τα στελέχη χτίζουν τις βάσεις για να γίνουν 

οι μελλοντικοί παγκόσμιοι ηγέτες. Μετά από μια ενδεχόμενη επιτυχή 

αποστολή τους σε ξένη χώρα, αυξάνονται οι πιθανότητες ανάδειξης και 

προαγωγής τους στην πατρίδα. Συγκεκριμένα, οι υποσχέσεις της μητρικής για 
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άμεση αναβάθμιση της καριέρας τους μετά το τέλος της ανατεθειμένης 

διεθνούς εργασίας τους ωθεί να αποδεχτούν να εργαστούν στο εξωτερικό για 

ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (Sanchez et al., 2000). Εξαιτίας της διεθνούς 

εμπειρίας, αναπτύσσουν ηγετικές ικανότητες και κατέχουν μια σφαιρική εικόνα 

για το πώς λειτουργεί ο παγκόσμιος οικονομικός μηχανισμός (Black and 

Gregersen, 1999). Επιπρόσθετα, αποκτούν σαφείς δεξιότητες και γνώσεις οι 

οποίες προσθέτουν αξία στον οργανισμό που τους έστειλε στο εξωτερικό 

(Lee, 2005). Διευρύνοντας του ορίζοντές τους, τα διεθνώς ανταγωνιστικά 

πλέον στελέχη μπορούν στη συνέχεια να απασχοληθούν σε υψηλές 

διοικητικές θέσεις πίσω στη μητρική εταιρία ή ακόμα και να τους ανατεθούν 

νέα καθήκοντα στο εξωτερικό. 

 

Πολλά στελέχη εντούτοις δυσκολεύονται να ακολουθήσουν μία μόνιμη διεθνή 

καριέρα λόγω των προβλημάτων προσαρμογής που αντιμετωπίζουν πέρα 

από τα εθνικά σύνορα. Συνήθως, δέχονται μόνο μία αποστολή σε ξένη χώρα, 

την οποία αντιμετωπίζουν σαν μια ευκαιρία να ζήσουν και να εργαστούν για 

λίγο έξω και μετά το τέλος της να επιστρέψουν στη μητρική εταιρία σε 

αναβαθμισμένη θέση (Selmer, 1998). Μετά την επιστροφή τους όμως 

εμφανίζονται τα προβλήματα του επαναπατρισμού. Χάνουν την αυτονομία και 

τη θέση που είχαν πριν τον εκπατρισμό τους και αντιλαμβάνονται ότι η 

διεθνής εμπειρία δεν αποδεικνύεται τόσο σημαντική για την πολυεθνική. Στην 

σκέψη των προβλημάτων που περιέχουν ο εκπατρισμός και ο 

επαναπατρισμός, δύσκολα αποδέχονται μία νέα διεθνή αποστολή και 

αποθαρρύνουν τους συναδέλφους τους από το να κάνουν κάτι παρόμοιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζεται η έννοια της προσαρμογής μέσα από τη 

βιβλιογραφία και παρουσιάζονται συνοπτικά οι τρεις διαστάσεις της. Στη 

συνέχεια, γίνεται αναφορά στις αρνητικές συνέπειες και τα θετικά 

αποτελέσματα της προβληματικής και της επιτυχημένης αντίστοιχα 

προσαρμογής. Τέλος, θεωρείται σκόπιμο να καταγραφούν αναλυτικά οι 

παράγοντες, ατομικοί (individual) και οργανωσιακοί (organizational), που 

καθορίζουν τη διαδικασία της προσαρμογής του εκπατρισμένου στελέχους στο 

εξωτερικό. 

 

2.1. Μια Ματιά στη Βιβλιογραφία - Θεωρίες και Έννοιες 
 
Προσαρμογή είναι ο βαθμός ψυχολογικής άνεσης και οικειότητας που 

αισθάνεται το άτομο σε ένα άγνωστο περιβάλλον (Mendenhall and Oddou, 

1985). Ο Berry (1992) περιγράφει την προσαρμογή ως μία κατάσταση κατά 

την οποία οι διάφορες αλλαγές επέρχονται στο άτομο μέσα σε ένα κλίμα 

αρμονίας μεταξύ των συμπεριφορών του και των απαιτήσεων του 

περιβάλλοντος. Το άτομο διακατέχεται από ένα αίσθημα ικανοποίησης και 

αποδοχής από τους άλλους (Brislin, 1981) και αφομοιώνει κοινωνικά 

αποδεκτές δεξιότητες και συμπεριφορές ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς σε 

ένα διαφορετικό περιβάλλον. Η προσαρμογή το οδηγεί σε μια ισορροπημένη 

πνευματική κατάσταση (Torbiorn, 1982), στη μείωση των ψυχολογικών του 

προβλημάτων, στην αντιμετώπιση του άγχους και κατά συνέπεια στην αύξηση 

της αποτελεσματικής του λειτουργίας. Το άγχος της προσαρμογής 

κορυφώνεται κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών παραμονής στη νέα χώρα 

και χρειάζεται χρόνος για να μπορέσει το στέλεχος να εγκλιματιστεί στις 

διαφορετικές συνθήκες ζωής και εργασίας (Forster, 2000). 
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Η καριέρα του εκπατρισμένου στελέχους ενέχει ρίσκο και σε αρκετές 

περιπτώσεις δεν είναι ελκυστική λόγω των προβλημάτων προσαρμογής που 

συνεπάγεται. Τα στελέχη, ή αλλιώς οι «νεοφερμένοι» κατά τον Louis (1980), 

με την είσοδό τους στην ξένη χώρα υπόκεινται σε μεγάλες αλλαγές ενώ 

παράλληλα προσπαθούν να κατανοήσουν τόσο την κουλτούρα της νέας τους 

επιχείρησης όσο και τον τρόπο ζωής σε ένα άγνωστο και απρόβλεπτο 

περιβάλλον. Στην αρχή, αυτό το νέο περιβάλλον τους προξενεί συναισθήματα 

άγχους και τους οδηγεί να βασίζονται στις αξίες της εθνικής τους κουλτούρας 

και να καθοδηγούνται κυρίως από αυτές (Nicolaidis, 1992). Η ξένη χώρα 

διέπεται από διαφορετικό πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό σύστημα, 

διαφορετική γλώσσα και τύπους συμπεριφοράς σε σύγκριση με τις χώρες 

τους. Σύμφωνα με τον Oberg (1960), αυτές οι διαφορές τους προκαλούν ένα 

οδυνηρό ξάφνιασμα (culture shock) καθώς καλούνται να επιβιώσουν κάτω 

από αντίξοες συνθήκες. Με την είσοδό τους στο άγνωστο περιβάλλον, 

αγωνίζονται να βρουν νέες ισορροπίες μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής 

(Yavas and Bodur, 1999). 

 

Το εκπατρισμένο στέλεχος καλείται να εργαστεί σε πολυμορφικές ομάδες 

όσον αφορά την κουλτούρα των ανθρώπων που τις απαρτίζουν. Η επιτυχής 

προσαρμογή του καθορίζεται από τη δυνατότητά του να προσανατολίζεται σε 

σχέση με τους συνανθρώπους του και το νέο περιβάλλον. Επίσης, εξαρτάται 

από το βαθμό που αντιμετωπίζει τη διεθνή του αποστολή σαν μια ευκαιρία 

αναβάθμισης της επαγγελματικής του πορείας. Η προσωπική του διάθεση για 

διεθνή καριέρα σχετίζεται θετικά με την προσαρμογή του στην ξένη χώρα 

(Selmer, 1998). Αυτό είναι λογικό, γιατί κάποιος που έχει διεθνή 

προσανατολισμό για την επαγγελματική του σταδιοδρομία καταβάλλει 

επιπρόσθετες προσπάθειες για την καλύτερη δυνατή προσαρμογή του. 

Εκείνος που αποσκοπεί σε μια τέτοιου είδους καριέρα διατίθεται να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα που θα προκύψουν από την εγκατάστασή του 

στην ξένη χώρα και μοχθεί περισσότερο για την ιδανικότερη ενσωμάτωσή του 

στο νέο περιβάλλον.     

 

Οι Black και Mendenhall (1990) με τη θεωρία της καμπύλης U (U - Curve 

Theory) εντοπίζουν τέσσερις φάσεις στη διαδικασία της προσαρμογής. Η 
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πρώτη φάση (honeymoon) εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της πρώτης 

εβδομάδας μετά την άφιξη στην ξένη χώρα και χαρακτηρίζεται από τον 

ενθουσιασμό του εργαζομένου να γνωρίσει τη νέα κουλτούρα και τους 

ανθρώπους της. Στη δεύτερη (culture shock), ο εκπατρισμένος πρέπει να 

αντιμετωπίσει τις πραγματικές συνθήκες ζωής, αιφνιδιάζεται από τις αλλαγές 

που βιώνει, συνήθως απογοητεύεται και κρατάει εχθρική στάση απέναντι στη 

χώρα και τους κατοίκους της. Ακολουθεί το στάδιο της προσαρμογής 

(adjustment), στο οποίο σταδιακά προσαρμόζεται στη νέα τάξη πραγμάτων 

και στις αξίες της ξένης χώρας, ενώ παράλληλα συμπεριφέρεται με σύνεση 

και ορθότητα. Στην τελευταία φάση (mastery), ο εκπατρισμένος λειτουργεί 

αποτελεσματικά στο ξένο περιβάλλον, απόρροια του υψηλού επιπέδου 

προσαρμογής που έχει επιτύχει. Η εξέλιξη της προσαρμογής του 

εκπατρισμένου απεικονίζεται διαγραμματικά παρακάτω (Σχήμα 1).     

 
 
Επίπεδο Προσαρμογής 
 
 
9 
 
8 
 
7 
 
6 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
 
  
           0-2      3-4      5-8      9-12      13-24      25-36      37-48      48+        

 
 
 
 
   Honeymoon                                                        mastery 
 
 
 
                                          
                                                   adjustment 
 
 
 
 
 
            culture shock 

                                                      
 

Εβδομάδες 
 

Σχήμα 2 : U Curve Theory 
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2.2. Διαστάσεις της Προσαρμογής 
 

Η πολυδιάστατη φύση της διαδικασίας της προσαρμογής έχει συζητηθεί 

εκτενώς στη βιβλιογραφία (Black, 1988; Black and Stephens, 1989). Το 

θεωρητικό μοντέλο των Black, Mendenhall και Oddou (1991) είναι το πιο 

επιδραστικό και εντοπίζει τρεις διαστάσεις προσαρμογής οι οποίες συνδέονται 

μεταξύ τους εννοιολογικά: την εργασιακή (adjustment to work), τη διαδραστική 

(interaction) και την πολιτισμική (cultural). 

 

 

Εργασιακή 
Προσαρμογή 

 

Πολιτισμική 
Προσαρμογή 

Διαδραστική 
Προσαρμογή 

                  
Σχήμα 3 : Διαστάσεις της Προσαρμογής 
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2.2.1. Εργασιακή Προσαρμογή (Work Adjustment) 

 

Η διάσταση αυτή αναφέρεται στο βαθμό που μπορεί κάποιος να αντεπεξέλθει 

σε νέες διευρυμένες ευθύνες και να συνεργαστεί με νέους ανθρώπους για την 

παραγωγή αποτελέσματος. Η προσαρμογή στο νέο εργασιακό περιβάλλον, 

δηλαδή η εξοικείωση που νιώθει με τα νέα του καθήκοντα αλλά και με τους 

συναδέλφους του, βοηθάει άμεσα το στέλεχος να έχει θετική στάση απέναντι 

στο νέο εργασιακό ρόλο και διάθεση να αποδώσει με απώτερο σκοπό την 

ολοκλήρωση του έργου που του έχει ανατεθεί. Με αυτόν τον τρόπο, το ηθικό 

και η αυτοπεποίθησή του διατηρούνται ακμαία μέχρι το τέλος της παραμονής 

του στην ξένη επιχείρηση.  

 

Η εργασιακή προσαρμογή έχει ως αντικείμενο το βαθμό στον οποίο το 

στέλεχος ικανοποιεί τα κριτήρια απόδοσης που θέτει η επιχείρηση και οι νέες 

συνθήκες εργασίας ικανοποιούν τις προσδοκίες του. Ο βαθμός εργασιακής 

προσαρμογής εξαρτάται από το πόσο στενά συνεργάζεται το στέλεχος με 

ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας και πόσο διαφορετική είναι η 

κουλτούρα αυτή από τη δική του (Feldman, 1997). Επιπρόσθετα, εξαρτάται 

από την ασφάλεια και τις ανέσεις που του παρέχει το νέο επιχειρησιακό 

περιβάλλον. 

 

Ο Nicholson (1984) επισημαίνει ότι από τη μετάβαση του στελέχους σε ένα 

άγνωστο εργασιακό περιβάλλον μπορούν να προκύψουν δύο πιθανά 

αποτελέσματα. Το στέλεχος θα υποστεί συγκεκριμένες αλλαγές για να 

αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του νέου εργασιακού ρόλου ή θα επιχειρήσει να 

εκτελέσει την εργασία που του ανατέθηκε με έναν τρόπο ο οποίος θα 

ανταποκρίνεται στις προσωπικές δεξιότητες που ήδη διαθέτει. Οι δύο αυτές 

διαστάσεις της προσωπικής αλλαγής (personal development) και της αλλαγής 

του ρόλου (role development) καθορίζουν τέσσερις στρατηγικές εργασιακής 

προσαρμογής οι οποίες απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
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                                                                         Personal Development 

                                                              

                                                                   LOW                          HIGH 

   
Role                                    LOW Replication       Absorption 
Development                                      

   
Determination Exploration                                         HIGH 

                                       
Πίνακας 1  :  Theory of Work Role Transitions 

Πηγή : Nicholson (1984) 

 

 

Σύμφωνα με την πρώτη στρατηγική (replication), το άτομο υπομένει μικρές 

αλλαγές για να προσαρμοστεί στο νέο ρόλο και σε γενικές γραμμές συνεχίζει 

να εργάζεται με τον ίδιο τρόπο, όπως πριν του ανατεθούν τα νέα διεθνή 

καθήκοντα, χωρίς να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοσή του. Για 

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του νέου του ρόλου, το στέλεχος 

στηρίζεται σε δεξιότητες που έχει αποκτήσει στο παρελθόν. Όταν το 

περιεχόμενο της νέας θέσης εργασίας είναι πρωτότυπο και απαιτεί την 

απόκτηση νέων δεξιοτήτων, υλοποιείται η δεύτερη στρατηγική (absorption) η 

οποία βρίσκει το στέλεχος να αλλάζει σε σημαντικό βαθμό για να 

συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νέου ρόλου και να ασκεί μικρή επιρροή 

στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η εργασία.  

 

Αντίθετα, όταν τα καθήκοντα της νέας εργασίας δεν είναι ασυνήθιστα για τον 

πεπειραμένο εκπατρισμένο, εφαρμόζεται η τρίτη στρατηγική (determination) η 

οποία του επιτρέπει να μεταβάλλει σημαντικά τις παραμέτρους του νέου 

εργασιακού ρόλου. Τέλος, σύμφωνα με την τέταρτη στρατηγική (exploration), 

το στέλεχος αναγκάζεται να υποστεί αξιόλογες αλλαγές και να αποκτήσει 

επιπρόσθετες δεξιότητες για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου ρόλου 

και να κατανοήσει τη νέα κουλτούρα. Παράλληλα όμως, έχει τη δυνατότητα να 

επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελεστεί η εργασία. 
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2.2.2. Διαδραστική Προσαρμογή (Interaction Adjustment)  

 

Η διαδραστική προσαρμογή αποτελεί το δυσκολότερο τύπο προσαρμογής 

γιατί προαπαιτεί την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων 

διαφορετικής κουλτούρας. Σε αυτή τη φάση, η σύναψη διαπροσωπικών 

σχέσεων με συναδέλφους ή με άλλα μέλη της κοινωνίας συμβάλλει στην 

κοινωνικοποίηση του εκπατρισμένου, στην ανάδειξή του ως ενεργό μέλος μιας 

νέας κοινωνίας και συνεπώς στην ευκολότερη αντιμετώπιση των καθημερινών 

του προβλημάτων. Η θέλησή του για επικοινωνία με τους ανθρώπους που τον 

περιβάλλουν επηρεάζει θετικά τη διαδραστική του προσαρμογή (Mendenhall 

and Oddou, 1985). Μέσα από αυτή τη διαδικασία αλληλεπίδρασης με τους 

πολίτες της ξένης χώρας, αφομοιώνει τους επιτρεπτούς τύπους επικοινωνίας 

και τους βαθιά ριζωμένους κανόνες συμπεριφοράς που επικρατούν στο νέο 

περιβάλλον. 

 

Σε έρευνά τους, οι Yavas και Bodur (1999) υπογραμμίζουν τη σημασία των 

διαπροσωπικών σχέσεων στην Τουρκία. Σε αυτή τη χώρα, το στέλεχος που 

επικεντρώνεται μόνο στον εργασιακό του ρόλο και ελαχιστοποιεί τις 

κοινωνικές του επαφές, κινδυνεύει να χάσει την επαφή με τον τρόπο ζωής της 

χώρας και να επηρεάσει αρνητικά τη διαδικασία προσαρμογής του. Εξάλλου, 

σύμφωνα με τους Yamazaki και Kayes (2004), η συναναστροφή με τους 

ανθρώπους του νέου περιβάλλοντος εξασφαλίζει την επιτυχή σταδιοδρομία 

του εκπατρισμένου στην ξένη χώρα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι συνιστούν τη 

σημαντικότερη και πιο αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για την τοπική 

κουλτούρα.  

 

2.2.3. Πολιτισμική Προσαρμογή (Cultural Adjustment) 
 

Η διαδικασία συμμόρφωσης με μια νέα κουλτούρα είναι μια επίπονη και 

γεμάτη άγχος διαδικασία (Selmer, 1998). Ο εκπατρισμένος συναντάει ένα 

διαφορετικό τρόπο ζωής από εκείνο της χώρας του και καλείται να 

προσαρμοστεί σε αυτό. Η προσαρμογή στο νέο πολιτισμικό περιβάλλον έχει 

να κάνει με την εξοικείωση με διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής στην 
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ξένη χώρα. Είναι το επίπεδο γνωστικής και συναισθηματικής εξοικείωσης με 

τις στάσεις, τις συμπεριφορές και τις αξίες της νέας κουλτούρας (Tung, 1987). 

Αυτή η διάσταση της προσαρμογής αναφέρεται σε παράγοντες που δε 

σχετίζονται με την εργασία, όπως είναι οι συνθήκες και το κόστος ζωής, το 

κλίμα, οι διατροφικές συνήθειες, η ψυχαγωγία, οι υπηρεσίες υγείας, οι 

συγκοινωνίες και οι διάφορες παροχές που κάνουν τη ζωή πιο ασφαλή και 

άνετη στη χώρα του εξωτερικού. Έχει ως αντικείμενο την ενσωμάτωση του 

εκπατρισμένου στην ξένη κουλτούρα και την αφομοίωση των κοινωνικών 

αξιών και νορμών για να μπορέσει να ανταποκριθεί επιτυχώς στις δυσκολίες 

της καθημερινότητας. Το στέλεχος πετυχαίνει ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

ψυχικής υγείας και ψυχολογικής ευμάρειας όταν υιοθετήσει τους νέους τύπους 

συμπεριφοράς (Searle and Ward, 1990), ενώ παράλληλα νιώθει 

ικανοποιημένο και εξοικειωμένο με τις αλλαγές που επέρχονται στη ζωή του. 

Διατηρεί την πολιτιστική του ταυτότητα και παράλληλα αποδέχεται τα στοιχεία 

της νέας κουλτούρας για τα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την αγχώδη και 

επίπονη μετάβαση σε ένα άγνωστο περιβάλλον (Sanchez et al., 2000).  

 

Κατά τον Aycan (1997), η διαδραστική και πολιτισμική προσαρμογή είναι οι 

κυριότεροι προάγγελοι της προσαρμογής στο νέο περιβάλλον εργασίας. Τα 

γεγονότα της ζωής που καθημερινά προκαλούν συναισθήματα άγχους στο 

άτομο επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματικότητά του στην παραγωγική 

διαδικασία (Bhagat, 1983). Η συναναστροφή με ανθρώπους της ξένης χώρας 

βοηθούν τον εκπατρισμένο να γνωρίσει καλύτερα τη  νέα κουλτούρα, να 

υιοθετήσει την κατάλληλη συμπεριφορά, να δεχθεί ανατροφοδότηση 

(feedback) από τους κατοίκους της χώρας και να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις 

νέες προκλήσεις. Με την πάροδο του χρόνου προσαρμόζεται κοινωνικά και 

πολιτισμικά σε ικανοποιητικό βαθμό και μειώνει τα επίπεδα άγχους, με 

αποτέλεσμα να παρουσιάζεται πιο αποδοτικός και εξοικειωμένος με το νέο 

χώρο εργασίας. Η εργασιακή, διαδραστική και πολιτισμική προσαρμογή του 

στελέχους συνδέονται με αρνητική σχέση με την επιθυμία του για πρόωρη 

διακοπή της εργασίας και επιστροφή στην πατρίδα (Takeuchi et al., 2002). 

Συν τοις άλλοις, συσχετίζονται αρνητικά με την απόφασή του να απορρίψει τη 

νέα κουλτούρα και την προοπτική να αποξενωθεί από τους κατοίκους της 

ξένης χώρας. 
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2.3. Το Κόστος των Προβλημάτων Προσαρμογής 
 

Η μεταφορά σε ένα άγνωστο περιβάλλον, εργασιακό και κοινωνικό, αποτελεί 

ένα ζήτημα πολύπλοκο, όπως θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

Απαιτείται η συνεργασία μεταξύ πολυεθνικής επιχείρησης και στελέχους για 

να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τα προβλήματα προσαρμογής που προκύπτουν 

από τη μετάβαση σε μια νέα χώρα. Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια είναι και 

η εργασιακή μονάδα που υποδέχεται το στέλεχος (host unit) και ευθύνεται να 

κάνει τη διαμονή του ευκολότερη. Πολλές φορές όμως, τα προβλήματα που 

σχετίζονται με την προσαρμογή δεν μπορούν να υπερκεραστούν με 

αποτέλεσμα η αποστολή του στελέχους στην ξένη χώρα να οδηγείται με 

μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία.  

 

Η αποτυχία του εκπατρισμένου στελέχους μεταφράζεται σε πρόωρη 

επιστροφή του ή προβληματική παραμονή του στην χώρα του εξωτερικού. 

Στην πρώτη περίπτωση, για να αποκαταστήσει την ψυχική του ισορροπία, 

διακόπτει την εργασία του στην ξένη επιχείρηση και επιστρέφει στα πάτρια 

εδάφη πριν το πέρας της διεθνούς αποστολής του. Στη δεύτερη, παραμένει 

στην ξένη χώρα παρουσιάζοντας μειωμένη απόδοση, φτωχή συνεργασία με 

τους συναδέλφους του και διάθεση παραίτησης. Διστάζει όμως να εκδηλώσει 

τη δυσαρέσκειά του και την επιθυμία να επιστρέψει γιατί φοβάται πως μια 

τέτοια ενέργεια θα προκαλέσει επιπλοκές τόσο στην προσωπική του καριέρα 

όσο και στην εταιρία του. Αποδίδει όμως λιγότερο και δεν είναι πια 

συγκεντρωμένος στον αρχικό του στόχο, αναγκάζοντας τη μητρική εταιρία, 

έστω και καθυστερημένα, να τον ανακαλέσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.  

 

Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός ζημιώνεται σημαντικά από την αποτυχία 

της διεθνούς αποστολής. Το άμεσο κόστος είναι τα υψηλά χρηματικά ποσά 

που επένδυσε για την εκπαίδευση, προετοιμασία, αποστολή και παραμονή 

του στελέχους - συχνά και ολόκληρης της οικογένειάς - του στο εξωτερικό. 

Επιπλέον, ο πρόωρος τερματισμός της αποστολής ζημιώνει έμμεσα τον 

οργανισμό προκαλώντας κακό στη φήμη του, δυσφορία στους πελάτες και 

μετόχους του, επιπλοκές στις σχέσεις με τους προμηθευτές και τους τοπικούς 
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παράγοντες ενώ οδηγεί στη μείωση της παραγωγικότητας της θυγατρικής του 

εταιρίας στο εξωτερικό και κατά επέκταση στο χάσιμο επιχειρηματικών 

ευκαιριών και του μεριδίου αγοράς (Yavas and Bodur, 1999). Το έμμεσο 

κόστος που προκαλείται από την αποτυχία προσαρμογής του στελέχους 

μπορεί ακόμα και να ξεπεράσει το άμεσο κόστος αντικατάστασής του 

(Florkowski and Fogel, 1999). Επιπλέον, η εν λόγω αποτυχία αποθαρρύνει 

άλλα στελέχη από ενδεχόμενη απόφασή τους να εκπατριστούν μελλοντικά.  

 

Η διακοπή της εργασίας στην ξένη χώρα έχει αρνητικές συνέπειες και για το 

ίδιο το στέλεχος, με σημαντικότερη την πιθανή καταστροφή της καριέρας του. 

Η αυτοπεποίθησή και η εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του μειώνονται 

δραματικά, όπως και η εκτίμηση που απολάμβανε από τους συναδέλφους στη 

χώρα του. Κατά τον επαναπατρισμό του, δυσκολεύεται να ταυτιστεί με τους 

στόχους και τη δομή της μητρικής εταιρίας και αρνείται να συμβάλλει στην 

εκπαίδευση και ενημέρωση εκκολαπτόμενων εκπατρισθέντων στελεχών. 

Τέλος, η αποτυχημένη του παραμονή στο εξωτερικό κοστίζει σημαντικά στην 

οικογένειά του, τόσο φυσικά όσο και ψυχολογικά (Mendenhall and Oddou, 

1985).  

 
2.4. Οι Συνέπειες της Καλής Προσαρμογής 
 
Η προσαρμογή τόσο στο κοινωνικό όσο και στο εργασιακό περιβάλλον 

αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να στεφθεί με επιτυχία η αποστολή 

ενός εκπατρισμένου. Η προσαρμογή παίζει καταλυτικό ρόλο στην αύξηση την 

αποδοτικότητάς του αλλά και του βαθμού αφοσίωσης στους στόχους και τις 

αξίες της νέας επιχείρησης που υπηρετεί. Ιδιαίτερα η προσαρμογή στον 

εργασιακό χώρο εξασφαλίζει την επιτυχή ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις 

της δουλειάς. Η προσφορά του αναγνωρίζεται από τους συναδέλφους του με 

αποτέλεσμα να αισθάνεται με τη σειρά του ικανοποιημένος από τη νέα θέση 

εργασίας. Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης από την εργασία κάνει το 

στέλεχος πιο συνεργάσιμο και διαθέσιμο να συμβάλλει στην κερδοφορία της 

επιχείρησης. Άμεση συνέπεια των προηγούμενων είναι να αυξηθεί η επιθυμία 

του για παραμονή στην ξένη χώρα μέχρι την αποπεράτωση της διεθνούς 

αποστολής του. 

 20



Προσαρμογή και Ενδυνάμωση Των Εκπατρισμένων Στελεχών 

 
2.5. Παράγοντες που Επηρεάζουν την Προσαρμογή 
 
Η επιστημονική έρευνα γύρω από τους παράγοντες που καθορίζουν την 

προσαρμογή των εκπατρισμένων στελεχών στο εξωτερικό έχει ανθίσει τα 

τελευταία χρόνια. Για να ελαχιστοποιήσουν τις δυσμενείς συνέπειες που 

συνδέονται με τον εκπατρισμό, οι πολυεθνικές χρειάζεται να προσδιορίσουν 

τους παράγοντες που διευκολύνουν ή εμποδίζουν την ένταξη των στελεχών 

τους σε ένα νέο περιβάλλον (Yavas and Bodur, 1999). Οι παράγοντες αυτοί 

θα παρουσιαστούν παρακάτω ταξινομημένοι σε ατομικούς (individual) και 

οργανωσιακούς (organizational).  

 
2.5.1. Ατομικοί Παράγοντες 
 
Οι ατομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία προσαρμογής του 

εκπατρισμένου στελέχους στην ξένη χώρα καταγράφονται στη συνέχεια και 

είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, οι τεχνικές και διοικητικές 

του δεξιότητες, ο βαθμός αφοσίωσης του στους εταιρικούς στόχους, η 

προηγούμενη διεθνής του εμπειρία, το περιεχόμενο της νέας θέσης εργασίας, 

η γνώση της ξένης διαλέκτου και ο βαθμός προσαρμογής της οικογένειάς του. 

 

Τα Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας 
 

Ένα επικοινωνιακό, εξωστρεφές και φιλικό στέλεχος έχει τη δυνατότητα να 

καλλιεργεί και να διατηρεί διαπροσωπικές σχέσεις ακόμα και κάτω από 

αντίξοες συνθήκες. Οι επικοινωνιακές του αρετές επηρεάζουν θετικά την 

ποσότητα και την ποιότητα των σχέσεων που συνάπτει στην ξένη χώρα 

(Mendenhall and Oddou, 1985). Ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους της νέας 

κουλτούρας, ενώ σέβεται τις διαφορετικές συνήθειες και πεποιθήσεις τους 

(Yamazaki and Kayes, 2004). Με αυτό τον τρόπο, κοινωνικοποιείται και 

προσαρμόζεται καλύτερα στις νέες συνθήκες ζωής και εργασίας. Η 

συγκαταβατικότητα και η ικανότητα του στην επίλυση κρίσεων ενισχύουν το 

στέλεχος στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τους υφισταμένους του, να 

συνεργαστεί και να συσφίξει συναδελφικές σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού με 

αυτούς.  
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Η υπομονή, η υπευθυνότητα και η αυτονομία είναι γνωρίσματα κομβικής 

σημασίας για κάθε εργαζόμενο που επιδιώκει να προσαρμοστεί επιτυχώς σε 

ξένο νέο κράτος.  Διαθέτοντας ανοικτό μυαλό για νέες εμπειρίες και 

αυτοπεποίθηση, καταφέρνει να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις απαιτήσεις 

της νέας κουλτούρας. Η αισιόδοξη αντιμετώπιση της ζωής, η εφευρετικότητα, 

η διάθεση για μεταβολή μιας προβληματικής κατάστασης και η διαρκής 

αναζήτηση πληροφόρησης για τη νέα κουλτούρα αποτελούν χαρακτηριστικά 

που διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση του στο εξωτερικό. Η ανοχή απέναντι 

στη διαφορετικότητα συνδράμει θετικά και αποφασιστικά στην επίπονη 

διαδικασία της προσαρμογής. Ένα ευέλικτο και εύκολα προσαρμόσιμο 

στέλεχος είναι καλύτερα προετοιμασμένο για να ανταποκριθεί στις 

απρόβλεπτες πολιτιστικές αλλαγές που θα συναντήσει στο νέο περιβάλλον. 

 

Η ηλικία είναι ένα δημογραφικό στοιχείο που εξασφαλίζει την πνευματική 

συγκρότηση που απαιτεί μια διοικητική θέση και συνδέεται θετικά με την 

προσαρμογή στην ξένη χώρα (Selmer, 2001). Η έννοια της ηλικίας είναι 

συνυφασμένη με την ωριμότητα στις δυτικές και το σεβασμό στις ασιατικές 

κοινωνίες. Συνεπώς, οι εκπατρισμένοι μεγαλύτερης ηλικίας πιθανόν να έχουν 

καλύτερες πιθανότητες να προσαρμοστούν σε ένα νέο περιβάλλον σε σχέση 

με τους μικρότερους ομολόγους τους. Ακόμα, το στέλεχος, το οποίο έχει 

πολυετή προϋπηρεσία στην ίδια επιχείρηση, θα προσαρμοστεί ευκολότερα 

στο εξωτερικό γιατί ενστερνίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό την επιχειρησιακή 

φιλοσοφία και τους εταιρικούς στόχους (Yavas and Bodur, 1999). 

 

 Οι Τεχνικές και Διοικητικές Δεξιότητες 

 
Τα στελέχη διεκπεραιώνουν πολύπλοκες εργασίες που απαιτούν 

συγκεκριμένες δεξιότητες (Tung, 1987). Οι δεξιότητες αυξάνουν τις 

πιθανότητες επιτυχούς προσαρμογής, ιδιαίτερα στο εργασιακό περιβάλλον. 

Μειώνουν την αβεβαιότητα που συνοδεύει το  νέο εργασιακό ρόλο, 

επηρεάζουν θετικά την αυτοπεποίθηση του στελέχους και εξασφαλίζουν την 

αποδοχή και το σεβασμό από τους συναδέλφους του. Πράγματι, ο 

εκπατρισμένος που έχει αυτοέλεγχο, διαπραγματευτικές ικανότητες, λαμβάνει 
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πρωτοβουλίες, διαθέτει εναλλακτικούς τρόπους σκέψης και επίλυσης 

προβλημάτων καθώς και ηγετικές ικανότητες, εμπνέει την εμπιστοσύνη των 

συνεργατών του. Νιώθει ενεργό μέλος της νέας εργασιακής ομάδας και 

χρησιμοποιώντας αυτές τις δεξιότητες ανταποκρίνεται επιτυχώς στις 

προκλήσεις του νέου περιβάλλοντος. Η ικανότητα εκτέλεσης εργασίας κάτω 

από συνθήκες πίεσης και αβεβαιότητας αποτελεί ένα σπουδαίο εφόδιο για 

κάθε στέλεχος που καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο εξωτερικό.  

 

Η Αφοσίωση στους Οργανωσιακούς Στόχους 

 
Ο βαθμός συναισθηματικού δεσίματος του στελέχους με την πολυεθνική αλλά 

και με την ξένη θυγατρική καθορίζει σημαντικά το επίπεδο επιτυχούς 

προσαρμογής του στο νέο περιβάλλον. Η πίστη του στους οργανωσιακούς 

στόχους επηρεάζει τη διάθεσή του να είναι αποτελεσματικός στο νέο του 

ρόλο. Όσο μεγαλύτερη είναι η ψυχολογική του ταύτιση με τους σκοπούς του 

οργανισμού για τον οποίο εργάζεται, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιθυμία του να 

παραμείνει στο εξωτερικό μέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας που του 

ανατέθηκε. Για να καταφέρει κάτι τέτοιο όμως, ο εκπατρισμένος πρέπει να 

εντείνει τις προσπάθειές του για να προσαρμοστεί στην ξένη χώρα. Επιπλέον, 

η αφοσίωση στην οργανωσιακή κουλτούρα μειώνει τα επίπεδα άγχους, του 

παρέχει σιγουριά και τον βοηθάει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο ξένο 

περιβάλλον (Nicolaidis, 1992). 

 

Μια εξήγηση του βαθμού αφοσίωσης του στελέχους στους εταιρικούς 

σκοπούς είναι η ανάγκη που νιώθει να ανταποδώσει στην επιχείρηση τα ποσά 

που επένδυσε εκείνη για τον εκπατρισμό του (προετοιμασία, εκπαίδευση, 

διαρκής στήριξη και σχεδιασμός επαναπατρισμού). Αισθάνεται πως στο νέο 

του εγχείρημα στην ξένη χώρα δεν είναι μόνος αλλά έχει τη διαρκή 

συμπαράσταση τόσο της μητρικής εταιρίας όσο και εκείνης που τον 

υποδέχεται. Συνεπώς, είναι δεοντολογική του υποχρέωση να ανταποκριθεί 

στις προσδοκίες όλων εκείνων που τον εμπιστεύτηκαν για αυτό τον εργασιακό 

ρόλο γιατί στην αντίθετη περίπτωση αμφότερες οι εταιρίες θα ζημιωθούν 

σημαντικά. Για να αντεπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις και να πετύχει το 
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καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, πρέπει να εγκλιματιστεί επαρκώς στο άγνωστο 

περιβάλλον. 

  

Η  Προηγούμενη Διεθνής Εμπειρία 

 

Αρκετά στελέχη έχουν εργαστεί ή απλά ζήσει στο εξωτερικό κατά το 

παρελθόν. Από αυτήν τους την εμπειρία έχουν αποκομίσει τις κατάλληλες 

δεξιότητες που τους βοηθούν να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες ως προς το 

βαθμό δυσκολίας που θα αντιμετωπίσουν στη νέα τους αποστολή στο 

εξωτερικό. Επιπλέον, αποκτούν μια οικειότητα με τις διεθνείς προκλήσεις, 

γεγονός που τους καθιστά περισσότερο έτοιμους για να προσαρμοστούν σε 

μια άλλη χώρα. Χάρη στην προηγούμενη διεθνή τους θητεία, έχουν την 

εμπειρία να εκτιμήσουν και να αντεπεξέλθουν ουσιωδώς στις διαφορές 

κουλτούρας που θα αντιμετωπίσουν στο εξωτερικό. 

 

Σύμφωνα με τον Aycan (1997), η προηγούμενη διεθνής εμπειρία διευκολύνει 

την προσαρμογή του στελέχους εφόσον αφορά παρόμοιο περιεχόμενο 

εργασίας και ανήκει στο κοντινό παρελθόν. Η χρονική διάρκεια αυτής της 

διεθνούς εμπειρίας σχετίζεται επίσης θετικά με την ικανότητα προσαρμογής 

σε ένα νέο περιβάλλον. Η προηγούμενη διαμονή στο εξωτερικό βοηθάει το 

στέλεχος να υιοθετήσει τους κατάλληλους μηχανισμούς για να μπορέσει να 

προσεγγίσει αποτελεσματικότερα τους κατοίκους της εκάστοτε ξένης χώρας. 

Αυτή η ικανότητα θα διευκολύνει σημαντικά τη διαδραστική και την πολιτισμική 

του προσαρμογή. 

 

Το Περιεχόμενο της Νέας Θέσης Εργασίας 

 

Όταν δεν ικανοποιείται από το περιεχόμενο του νέου εργασιακού ρόλου, σε 

συνδυασμό με το φόρτο εργασίας και τον περιορισμένο ελεύθερό του χρόνο, 

ο εκπατρισμένος απογοητεύεται και παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα 

προσαρμογής στο νέο εργασιακό περιβάλλον (Chao, 1997). Σε περίπτωση 

που η νέα θέση εργασίας στο εξωτερικό περιλαμβάνει καινούριες 

αρμοδιότητες και διευρυμένες ευθύνες, το στέλεχος είναι πιθανό να 

αντιμετωπίσει προβλήματα προσαρμογής. Το ζητούμενο είναι να ανατεθούν 
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στον εκπατρισμένο σαφή καθήκοντα και συγκεκριμένες υποχρεώσεις έτσι 

ώστε να γνωρίζει από την αρχή το βαθμό ευθύνης που φέρει απέναντι στους 

συναδέλφους του. Έτσι, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 

ομαλότερη δυνατή εργασιακή του προσαρμογή. 

 

Η πρωτοτυπία του περιεχομένου εργασίας στην ξένη θυγατρική τείνει να 

υποκινήσει θετικά τον εκπατρισμένο, να τον κάνει να ταυτιστεί περισσότερο με 

το νέο του ρόλο και κατά συνέπεια να προσαρμοστεί ευκολότερα στο 

εργασιακό περιβάλλον. Οι καινούριες προκλήσεις θα του δώσουν κίνητρα να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά και να ανταποκριθεί επιτυχώς στις απαιτήσεις 

του νέου εργασιακού ρόλου. Κάτι τέτοιο όμως δεν επιτυγχάνεται όταν η νέα 

θέση περιλαμβάνει εξαιρετικό φόρτο εργασίας και καθήκοντα που δε γνωρίζει 

από την προηγούμενή του θητεία. Συμπερασματικά όμως, αν και υφίσταται 

θετική σχέση μεταξύ του περιεχομένου εργασίας και του βαθμού 

προσαρμογής, τα πάντα εξαρτώνται από τις φιλοδοξίες του εκπατρισμένου 

στελέχους και τη διάθεσή του να φέρει τα διεθνή του καθήκοντα σε πέρας. 

 

 Η Γνώση της Ξένης Γλώσσας 

 
Η επιχείρηση επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της παγκόσμια ξεπερνάει και 

τα γλωσσικά σύνορα των εργαζομένων της. Η γλώσσα βοηθάει τη μεταφορά 

γνώσης, τη ροή της πληροφόρησης και τη δημιουργία διαπροσωπικών 

σχέσεων. Διευκολύνει το στέλεχος στη συναναστροφή του με τους 

ανθρώπους του νέου περιβάλλοντος και του δίνει την ευκαιρία να κάνει 

εποικοδομητικές συζητήσεις με τους συναδέλφους του (Caligiuri and 

Lazarova, 2002). Σημαντικός δε είναι ο ρόλος της στην επικοινωνία μεταξύ της 

μητρικής εταιρίας και της θυγατρικής που εδρεύει στο εξωτερικό. Το στέλεχος, 

ως διαμεσολαβητής μεταξύ έδρας και ξένου παραρτήματος, χρειάζεται να 

γνωρίζει την τοπική διάλεκτο για να εφαρμόσει διαδικασίες και πολιτικές στο 

νέο εργασιακό περιβάλλον, κάτι για το οποίο απαιτείται η συνεργασία με τους 

γηγενείς εργαζομένους. Η συνεννόηση μεταξύ των δύο μερών πρέπει να γίνει 

σε μια κοινή γλώσσα για την αποφυγή παρερμηνειών και παρεξηγήσεων 

(Welch, Welch and Marschan - Piekkari, 2001). Έτσι, βελτιώνεται το 

εργασιακό κλίμα και το στέλεχος έχει την ευκαιρία να μάθει τις επικρατούσες 
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αξίες και τους επικοινωνιακούς κανόνες στο χώρο εργασίας. Για παράδειγμα, 

στην Ιαπωνία, επικρατούν διαφορετικοί γλωσσικοί κώδικες στην επικοινωνία 

μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων (Takeuchi et al., 2002). Το 

εκπατρισμένο στέλεχος οφείλει να γνωρίζει τέτοιου είδους διαφορές για να 

ενταχθεί αποτελεσματικά στο εργατικό δυναμικό της νέας επιχείρησης. 

 

Η έλλειψη οικειότητας με τη γλώσσα μειώνει την ετοιμότητα και ικανότητα του 

στελέχους να συνεργαστεί με τους ξένους συναδέλφους του αλλά και με τους 

κατοίκους της χώρας. Ο βαθμός διαδραστικής προσαρμογής του εξαρτάται 

από την ευχέρεια που έχει με την τοπική διάλεκτο, ειδικά όταν αυτή εμπεριέχει 

συγκεκριμένες τονικές διαφορές και γραμματικές ιδιαιτερότητες. Δίχως την 

απαραίτητη γνώση της, δημιουργείται σημαντική απόσταση μεταξύ των δύο, η 

οποία έχει ως αποτέλεσμα την απομόνωση και περιθωριοποίηση του 

εκπατρισμένου στελέχους. Οι Mendenhall και Oddou (1985) συμπεραίνουν ότι 

με τη βοήθειά της γλώσσας ο εκπατρισμένος μπορεί να κατανοήσει σε 

μεγαλύτερο βαθμό τη δυναμική της νέας κουλτούρας.  

 

Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτή η βαρύνουσα σημασία της γλώσσας 

τόσο για την κοινωνικοποίηση όσο και για τη συνεννόηση του στελέχους στο 

νέο εργασιακό χώρο. Η εργασιακή και κοινωνική του προσαρμογή στο 

εξωτερικό συνδέονται άρρηκτα με τη γνώση της αντίστοιχης γλώσσας. Η 

προηγούμενη εκπαίδευση στη διάλεκτο της ξένης χώρας καθορίζει σε 

σημαντικό βαθμό την προσαρμογή στην καθημερινή ζωή, αν αναλογιστούμε 

ότι στις περισσότερες χώρες (Νότια Αμερική, Ασία) η αγγλική - η οποία 

υποχρεωτικά ομιλείται ικανοποιητικά από κάθε διοικητικό στέλεχος - δεν αρκεί 

για τη διεκπεραίωση καθημερινών συναλλαγών όπως είναι οι απαραίτητες 

αγορές, οικιακές επισκευές κλπ. Για την διεξαγωγή τέτοιων ειδών συναλλαγών 

απαιτείται τουλάχιστον ένα μέσο επίπεδο γνώσης της τοπικής διαλέκτου.   

 

 Η Προσαρμογή της Οικογένειας 

 

Η οικογένεια αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή στήριξης και ενίσχυσης για 

κάποιον που αποφασίζει να εργαστεί στο εξωτερικό και καθορίζει σημαντικά 

την προσαρμογή του στην ξένη χώρα (Black, 1988). Έχοντας στο πλευρό του 
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την αμέριστη συμπαράσταση της οικογένειάς του, ο εκπατρισμένος 

εγκλιματίζεται, κοινωνικοποιείται και ανακαλύπτει πτυχές της ζωής στην ξένη 

χώρα. Η γεωγραφική μεταφορά όμως επηρεάζει όλη την οικογένεια και η 

προσαρμογή των μελών της στο εξωτερικό συσχετίζεται θετικά με το βαθμό 

προσαρμογής του εκπατρισμένου στελέχους (Black and Stephens, 1989; 

Torbiorn, 1982). Τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο να 

εξοικειωθούν με το νέο σχολικό περιβάλλον και της / του συζύγου να βρει 

δουλειά αποτελούν πηγές άγχους για το στέλεχος, καθώς ευθύνεται για την 

τροπή που έχει πάρει η ζωή των προσφιλών του ανθρώπων. Η έλλειψη των 

φίλων, συγγενών και λοιπών οικείων προσώπων δημιουργεί συναισθήματα 

νοσταλγίας, απογοήτευσης και κοινωνικής απομόνωσης στα μέλη της 

οικογένειας. Η δυσφορία που προκαλείται από αυτές τις δυσκολίες αποτελεί 

έναν ανασταλτικό παράγοντα που επηρεάζει αρνητικά την απόδοση και την 

προσαρμογή του στελέχους στις απαιτήσεις του νέου του ρόλου (Bhagat, 

1983).  

 

Οι σύζυγοι των στελεχών μπορούν να αποτελέσουν λόγο απόρριψης 

ενδεχόμενης πρότασης για εργασία στο εξωτερικό ή πρόωρης επιστροφής 

από αυτή (Selmer, 2001). Υπάρχουν στελέχη που έχουν αρνηθεί την 

προοπτική να εργαστούν σε ξένη χώρα για να μην προκαλέσουν σύγχυση 

στην επαγγελματική πορεία των συζύγων τους. Από την άλλη μεριά, οι 

Bhaskar et al. (2004) αναγνωρίζουν σε έρευνά τους την προσαρμογή των 

συζύγων στην ξένη χώρα ως τη σημαντικότερη, εκτός εργασίας, παράμετρο 

που επηρεάζει καταλυτικά τη συνολική προσαρμογή του στελέχους.  

 

Οι σύζυγοι αφήνοντας τις δουλειές που είχαν διαταράσσουν την πορεία της 

καριέρας τους. Στην ξένη χώρα, δυσκολεύονται να βρουν απασχόληση και σε 

περίπτωση που το καταφέρουν, εντοπίζουν θέσεις εργασίας υποδεέστερες 

από εκείνες που είχαν στην πατρίδα τους και στις οποίες δεν μπορούν να 

αξιοποιήσουν τα προσόντα τους. Η φροντίδα των παιδιών - εφόσον δεν 

εργάζονται - μετριάζει την ανασφάλεια και την απογοήτευσή τους. Τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην αναζήτηση εργασίας και στη δικτύωση 

με τους κατοίκους στην ξένη χώρα επιδεινώνουν την προσαρμογή τόσο των 

ιδίων όσο και των εκπατρισμένων στελεχών, με αποτέλεσμα οι δεύτεροι 
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ορισμένες φορές να αποφασίζουν την πρόωρη επιστροφή τους στην πατρίδα. 

Λίγες επιχειρήσεις έχουν αντιμετωπίσει τα παραπάνω προβλήματα 

αποτελεσματικά, παρέχοντας υποστήριξη και συστηματική εκπαίδευση όχι 

μόνο στο εκπατρισμένο στέλεχος αλλά και στη / στο σύζυγο που το 

συνοδεύει. 

 

2.5.2. Οργανωσιακοί Παράγοντες 
 

Η καλή προσαρμογή του στελέχους και κατά επέκταση η επιτυχία της 

αποστολής του δεν εξαρτάται μόνο από το ίδιο αλλά και από το πώς χειρίζεται 

η πολυεθνική τον εκπατρισμό του (Aycan, 1997). Η εφαρμογή διεθνών 

πρακτικών και πολιτικών στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων θα διευκολύνει 

σημαντικά την παραμονή του στην ξένη χώρα. Για αυτό το εγχείρημα, 

απαιτείται η συνεργασία μεταξύ της πολυεθνικής και της θυγατρικής της 

εταιρίας. Η σύγκρουση μεταξύ των δύο εταιριών σε θέματα πολιτικών και 

διαδικασιών δυσχεραίνει την προσπάθεια του στελέχους να προσαρμοστεί σε 

ένα άγνωστο περιβάλλον. Στη συνέχεια, αναλύονται οι οργανωσιακοί 

(organizational) παράγοντες της προσαρμογής που είναι η δομή και οι αξίες 

της πολυεθνικής, ο στρατηγικός σχεδιασμός του εκπατρισμού, η κατάλληλη 

εκπαίδευση των εργαζομένων της θυγατρικής εταιρίας, η υποστήριξη του 

εκπατρισμένου, τα συστήματα αμοιβών, η κοινωνικοποίηση του στελέχους 

στην ξένη θυγατρική μονάδα και η εφαρμογή πολιτικών επαναπατρισμού.     

 

 Δομή και Αξίες της Πολυεθνικής  
 

Η δομή, οι αξίες και οι στρατηγικοί στόχοι μιας επιχείρησης καθορίζουν τις 

πολιτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που θα υλοποιήσει σε σχέση με τον 

εκπατρισμό. Μια επιχείρηση προσανατολισμένη σε μια παγκοσμιοποιημένη 

αγορά, που αντιλαμβάνεται τις διεθνείς αποστολές ως στρατηγικά 

πλεονεκτήματα τόσο για την ίδια όσο και για τα στελέχη της, δίνει την ευκαιρία 

στους εργαζομένους της να κάνουν ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα τους 

δουλεύοντας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε κάποια άλλη χώρα. 

Παρακολουθεί την πορεία των απεσταλμένων στελεχών της και αξιολογεί και 

επιβραβεύει την προσπάθειά τους. 
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Παράλληλα, τους εξοπλίζει με προγράμματα εκπαίδευσης και την απαραίτητη 

στήριξη για να προσαρμοστούν στο εξωτερικό και να ανταποκριθούν όσο το 

δυνατόν καλύτερα στις νέες προκλήσεις. Στην ουσία, συμμετέχει ενεργά στην 

προσαρμογή των εκπατρισμένων της στο νέο περιβάλλον. Μια επιχειρησιακή 

μεταβλητή, που επηρεάζει θετικά την προσαρμογή των εκπατρισμένων 

στελεχών στο εξωτερικό, είναι το μέγεθος της πολυεθνικής. Οι πολυεθνικές 

που έχουν αρκετές θυγατρικές σε όλο τον κόσμο και διαρκώς επεκτείνουν τα 

σύνορά τους έχουν την οικονομική δυνατότητα και την απαραίτητη 

τεχνογνωσία για την εφαρμογή μεθοδευμένων προγραμμάτων προετοιμασίας 

και αποστολής στελεχών σε ξένες χώρες. Οι Yavas και Bodur (1999) 

παρατηρούν ότι επιχειρήσεις οι οποίες ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων, ανταμείβουν την ομαδική προσπάθεια και ενδιαφέρονται για την 

υγεία και την ευημερία των εργαζομένων τους, διαθέτουν στελέχη τα οποία 

προσαρμόζονται ευκολότερα στο εξωτερικό.  

 

 Στρατηγικός Σχεδιασμός 

 
Για να ελαχιστοποιήσουν την αβεβαιότητα και το ρίσκο που ενέχει μια διεθνής 

αποστολή, οι επιχειρήσεις μπορούν να σχεδιάσουν την επιλογή των 

εργαζομένων που στέλνουν στο εξωτερικό. Ο στρατηγικός σχεδιασμός που 

περιλαμβάνει το «ταίριασμα» μεταξύ των κριτηρίων επιλογής και του 

στρατηγικού στόχου της αποστολής εγγυάται την καλύτερη εργασιακή 

προσαρμογή του στελέχους (Aycan, 1997).  

  

Ο προσδιορισμός του νέου εργασιακού ρόλου είναι ένα ζήτημα στο οποίο το 

εκπατρισμένο στέλεχος έχει μηδαμινό έλεγχο (Bhaskar et al, 2004).  Η άγνοια 

των στόχων και των απαιτήσεων του νέου ρόλου αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα στην ομαλή προσαρμογή του στο νέο εργασιακό περιβάλλον. 

Χρειάζεται κατάλληλος σχεδιασμός από την επιχείρηση για τον καθορισμό της 

θέσης εργασίας με ενάργεια και κάθε λεπτομέρεια. Το εκπατρισμένο στέλεχος 

χρειάζεται να έχει επαρκή πληροφόρηση και ξεκάθαρες προσδοκίες για τον 

εργασιακό ρόλο που του έχει ανατεθεί προς αποφυγή παρεξηγήσεων και 

συγκρούσεων με τους ιθύνοντες της μητρικής και της θυγατρικής εταιρίας. Η 
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σαφήνεια με την οποία περιγράφεται το περιεχόμενο της νέας θέσης εργασίας 

αυξάνει την υπευθυνότητά του ενώ ταυτόχρονα μειώνει την αβεβαιότητά του 

στο νέο εργασιακό περιβάλλον. 

 

 Εκπαίδευση των Εργαζομένων στη Θυγατρική 

 
Η εταιρία που υποδέχεται το εκπατρισμένο στέλεχος οφείλει να ενημερωθεί 

για το πολιτιστικό υπόβαθρο και την προσωπικότητά του. Στη συνέχεια, 

πληροφορεί τους εργαζομένους της για τα χαρακτηριστικά του νέου τους 

συναδέλφου. Γνωρίζοντας καλύτερα το άτομο αυτό, θα είναι σε θέση να 

αξιολογήσουν τη συμπεριφορά του δίχως την επίδραση προκαταλήψεων και 

αρνητικών στερεοτύπων. Θα αποφευχθούν με αυτό τον τρόπο πιθανές 

παρεξηγήσεις και συγκρούσεις και θα δημιουργηθεί ένα κλίμα συνεργασίας, 

κατανόησης και αλληλοστήριξης. Επιπλέον θα εξαλειφθούν περιπτώσεις 

αρνητικής αντιμετώπισης εκπατρισμένων γυναικών ή μελών μειονοτήτων. Ο 

συγκεκριμένος τύπος εκπαίδευσης καθιστά τους εργαζομένους σε μια εταιρία 

πιο ανεκτικούς και έτοιμους να υποδεχθούν ένα συνεργάτη διαφορετικής 

εθνικότητας και κουλτούρας. Μια τέτοια είδους αντιμετώπιση διευκολύνει 

σημαντικά την προσαρμογή του εκπατρισμένου στελέχους. Παράλληλα, οι 

εργαζόμενοι μέσα από τη συνεργασία τους με το εκπατρισμένο διοικητικό 

στέλεχος διευρύνουν τις προοπτικές τους σε τεχνικό επίπεδο και γίνονται πιο 

αποτελεσματικοί. 

 

Διαρκής Υποστήριξη από τον Οργανισμό 

 

Στην προσπάθειά του να μεταβεί ομαλά σε μια ξένη χώρα, το στέλεχος 

χρειάζεται τη αδιάκοπη στήριξη της επιχείρησης που αναλαμβάνει τον 

εκπατρισμό του. Η επιχείρηση καλείται να διευθετήσει σημαντικά θέματα που 

έχουν να κάνουν με τη ζωή του ατόμου στην ξένη χώρα όπως είναι η 

στέγαση, το σχολείο των παιδιών, η επαγγελματική αποκατάσταση της / του 

συζύγου, η ιατροφαρμακευτική κάλυψη, οι τραπεζικές συναλλαγές και η 

μεταφορά στο χώρο εργασίας. Η τακτοποίηση αυτών των ζητημάτων πριν την 

άφιξή του στελέχους στην ξένη χώρα διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό την 

προσαρμογή του. Μειώνονται η αβεβαιότητα και το άγχος που σχετίζονται με 
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τη καθημερινή του ζωή σε ένα άγνωστο περιβάλλον και επιτρέπουν το 

στέλεχος να επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην αύξηση της 

αποδοτικότητάς του. 

 

Ο εκπατρισμένος χρειάζεται στήριξη από τη μητρική και κατά τη διάρκεια της 

παραμονής του στο εξωτερικό, όχι μόνο πριν την αναχώρησή του (Black, 

Mendenhall and Oddou, 1991). Η διατήρηση της επικοινωνίας με τα κεντρικά 

γραφεία μειώνει τις ανησυχίες που έχει σχετικά με τις προοπτικές 

επαναπατρισμού του. Ενημερώνεται για το πως έχουν τα πράγματα στην 

πατρίδα του ελπίζοντας πως ο ρόλος του θα αναβαθμιστεί κατά την 

επιστροφή του. Αυτό το αίσθημα σιγουριάς βελτιώνει την προσαρμογή του 

καθώς και την αφοσίωση στην εταιρία του. Οι Ευρωπαϊκές και Ιαπωνικές 

πολυεθνικές συνηθίζουν να διαθέτουν στις έδρες τους καταρτισμένα άτομα τα 

οποία υποστηρίζουν τους ανά τον κόσμο εκπατρισμένους τους, εξηγώντας 

τους πως έχει η κατάσταση στη μητρική εταιρία ενώ ευθύνονται να τους βρουν 

μια νέα θέση εργασίας μετά την επιστροφή τους (Tung, 1987). Τέλος, 

διατηρώντας τακτική επικοινωνία με το στέλεχος, η Κεντρική Διοίκηση της 

πολυεθνικής ενημερώνεται για το βαθμό στον οποίο αποδίδει η επένδυση που 

πραγματοποιήθηκε για τον εκπατρισμό του. 

 

 Συστήματα Αμοιβών 
 

Σε κάθε χώρα επικρατούν διαφορετικά εθνικά πρότυπα αμοιβής. Η μητρική 

εταιρία με τη θυγατρική συνεργάζονται για τον καθορισμό εκείνης της αμοιβής 

που θα υποκινήσει κατάλληλα τον εκπατρισμένο και θα προστατεύσει την 

αγοραστική του δύναμη στην ξένη χώρα. Ο Aycan (1997) υποστηρίζει ότι ένα 

αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης σε συνδυασμό με ένα σύστημα αμοιβών 

αναλογικό της απόδοσης διευκολύνει την εργασιακή προσαρμογή του 

στελέχους. Η ισότητα και η δικαιοσύνη σε θέματα αμοιβών τον κινητοποιούν 

να γίνει πιο αποτελεσματικός και να διατηρεί υψηλό βαθμό αφοσίωσης στους 

οργανωσιακούς σκοπούς. Γνωρίζοντας ότι η προσπάθειά του φέρνει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα και αμείβεται δίκαια, προσαρμόζεται με ταχείς 

ρυθμούς στο νέο εργασιακό περιβάλλον.   
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Κοινωνικοποίηση στη Νέα Επιχείρηση 

 
Η αύξηση του αριθμού των στελεχών που αγωνίζονται να προσαρμοστούν σε 

ένα ξένο προς αυτούς εργασιακό περιβάλλον αναδεικνύει την σπουδαιότητα 

της οργανωσιακής κοινωνικοποίησης (Chao, 1997). Η στρατηγικής σημασίας 

διαδικασία της κοινωνικοποίησης στη νέα επιχείρηση αυξάνει την εργασιακή 

προσαρμογή καθώς και την αφοσίωση του στελέχους στην οργανωσιακή 

κουλτούρα (Black et al., 1991). Αποτελεί μια ανεκτίμητη πηγή πληροφόρησης 

για κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές στην ξένη χώρα και μειώνει την 

αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη ζωή και την εργασία σε ένα άγνωστο 

περιβάλλον (Aycan, 1997). 

 

Η εταιρία εφαρμόζει προγράμματα προσανατολισμού του ξένου στελέχους 

στο νέο περιβάλλον εργασίας. Το φέρνει σε άμεση επαφή με τους καινούριους 

συναδέλφους με σκοπό να χτίσει μαζί τους σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και 

κατανόησης. Σε άλλες περιπτώσεις, διοργανώνει κοινωνικές εκδηλώσεις στις 

οποίες συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοί της με σκοπό να δημιουργηθεί ένα 

ανεπίσημο δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ αυτών. Οι συνάδελφοι σε πολλές 

περιπτώσεις μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή βοήθειας στην 

αντιμετώπιση καθημερινών δυσκολιών στο χώρο εργασίας, ιδιαίτερα κατά τη 

διάρκεια των πρώτων κρίσιμων μηνών. Μέσα από αυτή τη γνωριμία, το 

στέλεχος διδάσκεται τις επιθυμητές συμπεριφορές, έχει πρόσβαση στην 

πληροφόρηση και εξοικειώνεται με τους συνεργάτες του. Νιώθει μέλος μιας 

μεγάλης ομάδας που έχει κοινούς στόχους και μέσα από τη συνεργασία 

οδηγείται στην επίτευξη αυτών. 

 

Συν τοις άλλοις, η εταιρία δημιουργεί διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των 

εκπατρισθέντων στελεχών που βρίσκονται στο δυναμικό της. Συχνά, λόγω 

πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών, τα στελέχη διστάζουν να βασιστούν 

στους ντόπιους συναδέλφους τους και προτιμούν τη συναναστροφή με 

άλλους εκπατρισμένους, αφού βιώνουν την ίδια κατάσταση με αυτούς. 

Τέτοιου είδους επικοινωνία μειώνει τα επίπεδα άγχους και βελτιώνει την 

προσαρμογή στην εργασία. Το στέλεχος ανακουφίζεται και αντλεί δύναμη από 

το γεγονός ότι μοιράζεται κοινές εμπειρίες και προβλήματα με επαγγελματίες 
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που επίσης εργάζονται μακριά από την πατρίδα τους.  Επιπρόσθετα, η 

εργασιακή του προσαρμογή θα είναι αυξημένη αν ο άμεσος προϊστάμενός του 

είναι και αυτός εκπατρισμένο στέλεχος (Yavas and Bodur, 1999). Ωστόσο, η 

εμμονή αρκετών στελεχών να συναναστρέφονται και να στηρίζονται μόνο από 

τους εκπατρισμένους συναδέλφους τους και να συγκροτούν κλειστές 

κοινότητες με αυτούς δυσχεραίνει κατά κάποιον τρόπο την επικοινωνία με 

τους ντόπιους εργαζομένους και οδηγεί στην κοινωνική τους απομόνωση στο 

νέο εργασιακό χώρο. 

 

 Πολιτικές Επαναπατρισμού 

 
«Από εκεί που ήσουν ο μαέστρος της ορχήστρας στην ξένη χώρα, είναι 

δύσκολο να δεχθείς τη θέση του δεύτερου βιολιού πίσω στην πατρίδα» 

Βρετανός expatriate 

(Black and Gregersen, 1999) 

 
Μπορεί η βιβλιογραφία για τον εκπατρισμό να είναι εκτενέστερη από εκείνη 

του επαναπατρισμού, όμως η επιστροφή του εκπατρισμένου στελέχους στα 

πάτρια εδάφη αποτελεί σημαντικό ένα ζήτημα που απαιτεί την πρέπουσα 

προσοχή. Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των πολυεθνικών τοποθετείται 

επιπόλαια απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Οι επιχειρήσεις καλούνται να 

αντιμετωπίσουν τον επαναπατρισμό σαν ένα ακέραιο τμήμα του σχεδιασμού 

του εκπατρισμού και να κάνουν προβλέψεις που να συνδέονται με την ομαλή 

επιστροφή των στελεχών τους (Forster, 2000). Εταιρικές πολιτικές που 

δυσκολεύουν τη μετάβαση από τη διεθνή στην εγχώρια καριέρα επηρεάζουν 

αρνητικά τη διαδικασία προσαρμογής στην ξένη χώρα. Αυτό συμβαίνει γιατί το 

στέλεχος, ενώ βρίσκεται στο εξωτερικό, φοβάται μήπως αποκοπεί από 

μελλοντικές ευκαιρίες εργασίας πίσω στη μητρική εταιρία, γεγονός το οποίο 

δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την προσαρμογή του. 

 

Δεν πρέπει να λησμονείται ότι τα εκπατρισμένα στελέχη που επιστρέφουν, 

χάρη στη διεθνή τους εμπειρία, αποτελούν την ελπίδα κάθε πολυεθνικής για 

κερδοφορία σε παγκόσμια κλίμακα. Επιθυμούν να αναγνωριστεί το έργο τους 

στο εξωτερικό από τα κεντρικά γραφεία και κατά την επιστροφή τους θέλουν 
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να έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 

αποκόμισαν. Πολλές φορές όμως μετά το τέλος της αποστολής τους έρχονται 

αντιμέτωπα με αιφνίδιες και δυσάρεστες εκπλήξεις. Μια σειρά από 

αναπάντεχα γεγονότα τους αναγκάζει να περάσουν εκ νέου, και πολλές φορές 

σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, από την επώδυνη διαδικασία της προσαρμογής, 

αυτή τη φορά στην ίδια τους την πατρίδα (Black and Gregersen, 1999).  

 

Η ενδεχόμενη αλλαγή της Ανώτατης Διοίκησης, οι τεχνολογικές μεταβολές σε 

συνδυασμό με μετατροπές των ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών, η 

προαγωγή συναδέλφων και ο επαναπροσδιορισμός των εργασιακών ρόλων, 

γεγονότα για τα οποία το στέλεχος πιθανά δεν έχει ενημερωθεί κατά τη 

διάρκεια της διεθνούς θητείας του, δυσκολεύουν προφανώς την προσαρμογή 

στη χώρα του. Κατά την περίοδο της απουσίας του, το στέλεχος διατηρεί την 

ελπίδα ότι επιστρέφοντας θα αναβαθμιστεί και ο ρόλος του στην επιχείρηση. 

Όμως, οι προαναφερθέντες λόγοι και η πιθανή έλλειψη αντίστοιχων θέσεων 

στην πατρίδα του, οδηγούν τον επαναπατρισμένο να καταλάβει μια θέση 

χαμηλότερη των προσδοκιών του, γεγονός το οποίο δημιουργεί ένταση στις 

σχέσεις του με την πολυεθνική εταιρία. 

 

Οι συνέπειες του ελλιπούς σχεδιασμού του επαναπατρισμού είναι ολέθριες 

τόσο για το στέλεχος όσο και για τον οργανισμό. Μετά από την απουσία 

ορισμένων ετών, το στέλεχος χάνει κατά κάποιο τρόπο την επαφή του με το 

κλίμα της επιχείρησης. Δε νιώθει να αποτελεί πλέον ενεργό μέλος του 

ευρύτερου εργασιακού περιβάλλοντος και απομονώνεται από τους 

υπόλοιπους συναδέλφους του. Η απομάκρυνση οικείων προσώπων από τον 

οργανισμό, η καθιέρωση χαμηλότερων μισθολογικών πακέτων και ο 

περιορισμός του βαθμού αυτονομίας του στη νέα θέση εργασίας 

δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τη διαδικασία προσαρμογής του στη ίδια τη 

χώρα του. Μετά από την επιστροφή τους, τα πιο απογοητευμένα στελέχη 

παραιτούνται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και αναζητούν εργασία 

στους ανταγωνιστές με την ελπίδα πως εκεί θα τους δοθεί η ευκαιρία να 

αξιοποιήσουν τις δεξιότητες που απέκτησαν εργαζόμενοι στο εξωτερικό. Σε 

έρευνά τους, οι Black και Gregersen (1999) υπογραμμίζουν ότι το 61 τοις 

εκατό των επαναπατρισμένων στελεχών δηλώνουν πως στη νέα τους θέση 
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στη μητρική δεν τους δίνεται η ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις 

νεοαποκτηθείσες διεθνείς εμπειρίες, ενώ το 25 τοις εκατό εκείνων που 

επαναπατρίζονται παραιτούνται μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.  

 

Λόγω των προβλημάτων που συνδέονται με την αγχώδη και τραυματική 

πολλές φορές εμπειρία του επαναπατρισμού, ορισμένα στελέχη 

παρουσιάζονται διστακτικά ως προς την πιθανότητα μελλοντικού εκπατρισμού 

τους. Η αποτυχία εφαρμογής πολιτικών επαναπατρισμού κάνει την 

στρατολόγηση ανταγωνιστικών στελεχών σε διεθνείς αποστολές εξαιρετικά 

δύσκολη. Έτσι, η πολυεθνική δυσκολεύεται να βρει νέους και πρόθυμους 

υποψηφίους για την ανάθεση εργασίας στο εξωτερικό μετά από την αποτυχία 

της να υποστηρίξει εκείνους που επαναπατρίζονται. 

 

2.6.    Η Προσαρμογή των Εκπατρισμένων Γυναικών 
 

Τα προβλήματα προσαρμογής που αποτρέπουν τα στελέχη από την 

ενδεχόμενη αποδοχή εργασίας στο εξωτερικό και η ανάγκη για μεγιστοποίηση 

του ταλέντου που επιστρατεύεται, οδηγούν τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να 

επιλέγουν και γυναίκες επαγγελματίες για τους διεθνείς επιχειρηματικούς τους 

σκοπούς (Selmer and Leung, 2003). Οι γυναίκες βέβαια εξακολουθούν να 

αποτελούν μια αναξιοποίητη ακόμα πηγή για την ανάθεση καθηκόντων στο 

εξωτερικό, αφού αντιπροσωπεύουν μόλις το 12 με 15 τοις εκατό επί του 

συνόλου των εκπατρισθέντων στελεχών (Florkowski and Fogel, 1999). Οι 

λόγοι που ερμηνεύουν την περιορισμένη συμμετοχή τους στο διεθνές 

επιχειρηματικό στερέωμα ποικίλουν. Κατά αρχάς, αμφισβητείται η δυνατότητα 

επιτυχίας τους στο εξωτερικό, παρόλο που η εμπειρία δείχνει πως τα 

καταφέρνουν εξίσου καλά με τους άνδρες, αν όχι και καλύτερα σε ορισμένες 

περιπτώσεις. Για να ενισχύσουν τη βιωσιμότητά τους και να αποφύγουν 

πιθανές δαπανηρές αποτυχίες των γυναικών, οι πολυεθνικές εμπιστεύονται 

περισσότερο τους άνδρες για τα υψηλά διοικητικά αξιώματα σε ξένες χώρες. 

Επιπλέον, τα αρνητικά στερεότυπα που έχουν να κάνουν με το γυναικείο 

φύλο καθώς και η προκατάληψη με την οποία συνήθως αντιμετωπίζονται τα 

εκπατρισμένα στελέχη του θηλυκού γένους εξηγούν τη μικρή παρουσία των 

γυναικών σε διοικητικές θέσεις θυγατρικών μονάδων του εξωτερικού. 
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Είναι γεγονός ότι η έννοια της προσαρμογής της γυναίκας στο εξωτερικό είναι 

διαφορετική από εκείνη του άνδρα. Αυτό συμβαίνει γιατί πέρα από τις 

επαγγελματικές της υποχρεώσεις, έχει δύο μόνιμους ρόλους : της μητέρας και 

της υπεύθυνης των καθηκόντων του νοικοκυριού. Συχνά, οι προαναφερθέντες 

ρόλοι συγκρούονται με τον εργασιακό, ο οποίος με τη σειρά του είναι πολύ 

απαιτητικός σε διαθέσιμο χρόνο. Η ρήξη μεταξύ της οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής μειώνει το βαθμό προσαρμογής της εκπατρισμένης 

στην ξένη χώρα και συνεπώς τις προοπτικές επιτυχίας της. Η πρόσβασή της 

σε φτηνή οικιακή βοήθεια στις ασιατικές χώρες θα μπορούσε να αποτελέσει 

μια λύση στο πρόβλημα και θα τη βοηθούσε να απελευθερώσει πολύτιμο 

χρόνο που θα τον αφιερώσει στην εργασιακή και κοινωνική της προσαρμογή 

στην ξένη χώρα (Selmer and Leung, 2003). Σε περίπτωση που δεν έχει την 

υποστήριξη της οικογένειάς της στην ξένη χώρα, παρουσιάζει ακόμα 

χαμηλότερο βαθμό προσαρμογής (Caligiuri and Tung, 1999). 

 

Οι νόρμες μιας κουλτούρας μπορεί να εμποδίζουν τους ντόπιους 

εργαζόμενους να συναναστρέφονται ελεύθερα με τις εκπατρισμένες γυναίκες. 

Τα αρνητικά στερεότυπα που επικρατούν για τις γυναίκες σε ορισμένες χώρες, 

επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεση των κατοίκων τους να συγχρωτιστούν με 

αυτές και κατά συνέπεια δυσχεραίνουν τη διαδραστική προσαρμογή των 

εκπατρισμένων γυναικών. Κάτι τέτοιο δημιουργεί μια προβληματική 

κατάσταση για αυτές, αφού όσο λιγότερες κοινωνικές επαφές έχουν στην ξένη 

χώρα τόσο λιγότερες δυνατότητες έχουν να ενημερωθούν για τη νέα 

κουλτούρα και να προσαρμοστούν σε αυτή (Caligiuri and Lazarova, 2002). 

Συν τοις άλλοις, το υπερφορτωμένο ωράριο που αντιμετωπίζουν στο 

εξωτερικό περιορίζει σημαντικά την κοινωνική τους ζωή και επηρεάζει 

αρνητικά την προσαρμογή τους. Τέλος, προσαρμόζονται δύσκολα σε 

επιχειρήσεις ξένων χωρών στις οποίες υπάρχουν λίγες γυναίκες στο εργατικό 

δυναμικό και ακόμα λιγότερες καλύπτουν τις διοικητικές θέσεις.  

 

Τα εμπόδια προσαρμογής που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που εκπατρίζονται 

αναδεικνύουν τη σημασία της κοινωνικοποίησης και της κοινωνικής 

υποστήριξης για αυτές. Η κοινωνικοποίησή τους συνεισφέρει στη μείωση του 
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άγχους, της αβεβαιότητας και της ψυχολογικής πίεσης που προκύπτουν από 

την εγκατάσταση τους σε ένα νέο περιβάλλον. Βοηθούν τις εκπατρισμένες να 

μετριάσουν τα αρνητικά συναισθήματα που προκαλούνται από τη μετάβαση 

στην ξένη χώρα και ικανοποιούν, ως ένα βαθμό, την ανάγκη τους για 

συντροφιά και δημιουργία δεσμών φιλίας (Caligiuri and Lazarova, 2002). 

 

Λόγω της πληθώρας των εμποδίων που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά 

τους να διατηρήσουν διοικητικές θέσεις στο εξωτερικό, οι εκπατρισμένες 

γυναίκες διατίθενται να κάνουν μεγαλύτερες θυσίες για να προσαρμοστούν σε 

ένα νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον (Selmer and Leung, 2003). Παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη αφοσίωση στους εταιρικούς σκοπούς ενώ επικεντρώνονται στη 

δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων. Ο παραδοσιακός οικογενειακός ρόλος 

που τους έχει προσδώσει η κοινωνία πιθανώς να τις κάνει πιο 

αποτελεσματικές στη συναναστροφή με άλλους ανθρώπους, αφού έχουν την 

ικανότητα να συζητούν γύρω από μια ευρεία γκάμα θεμάτων. Η επικοινωνιακή 

τους δεινότητα βελτιώνει σημαντικά τη διαδικασία προσαρμογής τους στο 

εξωτερικό. Ιδιαίτερα στις ασιατικές χώρες, όπου η οικογένεια έχει δεσπόζουσα 

θέση και η επιχειρηματική δραστηριότητα στηρίζεται στις ανθρώπινες σχέσεις, 

φαίνεται να έχουν καλύτερες πιθανότητες να εγκλιματιστούν τόσο εργασιακά 

όσο και κοινωνικά (Selmer and Leung, 2003). Οι Caligiuri και Tung (1999) 

σημειώνουν ότι οι γυναίκες που εκπατρίζονται δε διαφέρουν σημαντικά από 

τους άνδρες σε θέματα επιθυμίας ολοκλήρωσης του στόχου, απόδοσης και 

προσαρμογής. Πολλές φορές μάλιστα, διαθέτουν ικανότητες οι οποίες τις 

καθιστούν περισσότερο αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές από τους άνδρες 

συναδέλφους τους. 

 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι γυναίκες, με το διορατικό και εύκολα 

προσαρμόσιμο χαρακτήρα που διαθέτουν, μπορούν να ανταποκριθούν 

επιτυχώς σε ένα πολύπλευρο και δυναμικό περιβάλλον, επομένως δεν πρέπει 

να αποκλείονται από την ανάθεση διεθνών καθηκόντων. Το φύλο δε συνιστά 

παράγοντα που μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην διεθνή τους σταδιοδρομία, 

εφόσον συνεχίζουν να είναι ανταγωνιστικές και αποτελεσματικές σε αυτό που 

κάνουν. Πρέπει να αντιμετωπίζονται πρωτίστως ως στελέχη που τυγχάνουν 

να είναι γυναίκες και κατά δεύτερο λόγο ως γυναίκες που εργάζονται στο 
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εξωτερικό. Ορισμένες φορές μάλιστα, χάρη στις διαπροσωπικές τους 

δεξιότητες, μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα από τους άνδρες 

ομολόγους τους στα διεθνή τους καθήκοντα (Caligiuri and Tung, 1999. Οι 

πολυεθνικές οφείλουν να αναζητήσουν περισσότερες γυναίκες για την κάλυψη 

διοικητικών θέσεων στις ξένες θυγατρικές τους εταιρίες και να αξιοποιήσουν 

τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που αυτές παρουσιάζουν σε παγκόσμια 

κλίμακα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

 
Στο επόμενο κεφάλαιο, θα εξεταστεί η επίδραση της κουλτούρας στη 

διαδικασία προσαρμογής του εκπατρισμένου στελέχους σε μια ξένη χώρα. Θα 

αναπτυχθούν διαστάσεις της κουλτούρας στις οποίες μπορούν να 

ταξινομηθούν  οι κοινωνίες και ακολούθως θα παρουσιαστεί το πρόβλημα του 

εθνοκεντρισμού με την αρνητική επίδραση που έχει στην ομαλή ένταξη του 

στελέχους στο νέο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Στη συνέχεια, θα 

μελετηθεί πώς η διάθεση του εκπατρισμένου να συμμορφωθεί με τις αξίες της 

νέας κουλτούρας επηρεάζει το επίπεδο προσαρμογής του και τέλος, θα δοθεί 

έμφαση στην αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για την επιτυχή 

μετάβασή του στο εξωτερικό. 

 

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αναμιγνύονται στη διεθνή 

επιχειρηματική δραστηριότητα και αναθέτουν σε εκπατρισμένα στελέχη τη 

διοίκηση των εργαζομένων τους στις ξένες χώρες. Αυτά τα στελέχη πρέπει να 

λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να συνεργαστούν με εργαζομένους 

διαφορετικής κουλτούρας. Η αποτυχία τους να διοικήσουν αυτούς τους 

εργαζομένους δυσχεραίνει ακόμα πιο πολύ την προσπάθεια προσαρμογής 

τους στην ξένη χώρα. Η αποτυχία αυτή έγκειται στο γεγονός ότι διαφορετικές 

κουλτούρες διέπονται από διαφορετικές αξίες, κατά συνέπεια ένας επιτυχής 

τρόπος διοίκησης σε μια συγκεκριμένη κουλτούρα δε σημαίνει ότι θα είναι 

αποτελεσματικός και σε κάποια άλλη (Rodrigues, 1997). Στελέχη που είναι 

ανταγωνιστικά στην πατρίδα τους, ορισμένες φορές δεν μπορούν να 

μεταφέρουν τις δοκιμασμένες πρακτικές διοίκησης στο εξωτερικό (Tung, 

1987). Τα ευέλικτα στελέχη πρέπει να εφαρμόζουν διαφορετικές πολιτικές σε 

διαφορετικές κουλτούρες (Selmer, 2000). 
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Οι Welsh et al. (1993), σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε Αμερικάνικες 

επιχειρήσεις στη Ρωσία, βρήκαν ότι η ανταπόκριση των Ρώσων εργαζομένων 

στις αμερικάνικες πρακτικές της συμμετοχικής διοίκησης (participative 

management) ήταν μικρή, γεγονός που οδηγούσε στη μειωμένη απόδοσή 

τους. Οι λόγοι ήταν η πολιτισμική διαφορά ανάμεσα στους δύο λαούς και το 

προηγούμενο των Ρώσων προϊσταμένων να αγνοούν τις απόψεις των 

υφισταμένων τους. Οι Jassawalla et al. (2004) αναφέρουν ότι στη Νότια 

Αμερική οι περισσότερες θυγατρικές αμερικανικών συμφερόντων εφαρμόζουν 

τις δικές τους πρακτικές και όχι εκείνες που τους υπαγορεύουν τα κεντρικά 

γραφεία. Γενικότερα, το βασικό πρόβλημα που προκύπτει είναι πώς ο 

εκπατρισμένος θα προσαρμοστεί σε μια χώρα της οποίας η κουλτούρα δεν 

ανταποκρίνεται στις διοικητικές πρακτικές και τα συστήματα ελέγχου που 

αυτός έχει εφαρμόσει στο παρελθόν. Για να διαπιστώσει ποια διοικητική 

τεχνική ταιριάζει στην επιχείρηση της ξένης χώρας, πρέπει πρωτύτερα να 

εκπαιδευτεί κατάλληλα. Το εκπατρισμένο διοικητικό στέλεχος εξασφαλίζει την 

αφοσίωση των υφισταμένων του στους οργανωσιακούς στόχους δείχνοντας 

σεβασμό στην κουλτούρα τους, δηλαδή στους κανόνες που πλαισιώνουν τη 

συμπεριφορά τους (Rodrigues, 1997). 

 

Η προηγούμενη γνώση της νέας κουλτούρας που θα αντιμετωπίσει το 

εκπατρισμένο στέλεχος παρουσιάζει θετική σχέση με την επιτυχή 

προσαρμογή του στην ξένη χώρα (Black et al., 1991) και το βοηθάει να έχει 

ακριβείς προσδοκίες (Takeuchi et al., 2002). Η γνώση αυτή μπορεί να 

αποκτηθεί μέσω της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Selmer, 1998), την 

ενδεχόμενη προηγούμενη εργασιακή του εμπειρία στην ξένη χώρα και την 

πρότερη συναναστροφή του με άτομα της ξένης κουλτούρας. Όσα 

περισσότερα γνωρίζει από πριν για τις επιτρεπτές συμπεριφορές, τις 

διοικητικές πρακτικές, τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα της ξένης χώρας, τόσο 

πιο ακριβείς και ρεαλιστικές θα είναι οι προσδοκίες του και λιγότερες οι 

εκπλήξεις που θα αντιμετωπίσει μελλοντικά. Με αυτόν τον τρόπο 

διευκολύνεται σημαντικά η διαδικασία προσαρμογής και κοινωνικοποίησής 

του στο νέο περιβάλλον (Caligiuri et al., 2001).  
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Για παράδειγμα, ο Hall (1976) επισημαίνει ότι οι Άραβες καθώς συνομιλούνε 

διατηρούν μικρή σωματική απόσταση μεταξύ τους κάτι το οποίο δεν κάνουν οι 

Βόρειο Αμερικανοί. Ένας εκπατρισμένος από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 

Αραβικές Χώρες οφείλει να τηρεί την παραπάνω πρακτική γιατί σε αντίθετη 

περίπτωση κινδυνεύει να θεωρηθεί από τους ντόπιους Άραβες ως απόμακρος 

και αδιάφορος, δημιουργώντας έτσι αρνητικά συναισθήματα στους 

συναδέλφους του. Είναι προφανές ότι δίχως την προηγούμενη γνώση αυτής 

της πτυχής της αραβικής κουλτούρας, το στέλεχος θα αντιμετωπίσει 

προβλήματα προσαρμογής. Επιπλέον, σε ορισμένες ιεραρχικές κοινωνίες, η 

ελεύθερη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων εμποδίζεται από την πεποίθηση 

ότι δεν είναι δυνατόν να υφίστανται φιλικοί δεσμοί μεταξύ ανθρώπων που 

κατέχουν διαφορετική θέση μέσα σε μια επιχείρηση (Caligiuri and Lazarova, 

2002). Όσο μικρότερη είναι η διαφορά μεταξύ της κουλτούρας του 

εκπατρισμένου και της κουλτούρας της χώρας στην οποία καλείται να 

εργαστεί, τόσο ευκολότερη θα είναι η προσαρμογή του στο νέο εργασιακό, 

κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον (Aycan, 1997). 

 
3.1. Κατηγοριοποίηση των Κουλτουρών 
 
Με τη διατύπωση της θεωρίας του για την επίδραση της κουλτούρας στη 

διαπολιτισμική διοίκηση (cross - cultural management), ο Hofstede (1980), 

ύστερα από έρευνα που διενήργησε σε 50 χώρες, ανέπτυξε τέσσερις 

διαστάσεις κουλτούρας στις οποίες μπορεί να ταξινομηθεί κάθε κοινωνία.  

 

i. Διαφορά Εξουσίας (Power Distance) 

 

Τα άτομα που υιοθετούν αυτή τη διάσταση κουλτούρας αποδέχονται την 

κεντροποιημένη εξουσία και στηρίζονται σημαντικά από τους ανωτέρους τους 

σε θέματα καθοδήγησης (Hofstede, 1980). Υπάρχει αδιαμφισβήτητος 

σεβασμός στη διοικητική ιεραρχία και τα μεσαία στελέχη δεν αναπτύσσουν 

πρωτοβουλίες ούτε λαμβάνουν πληροφόρηση από τους ανωτέρους τους. Σε 

αυτές τις ιεραρχικές κοινωνίες υφίστανται ξεχωριστοί κανόνες για τους 

προϊσταμένους και τους υφισταμένους. Επομένως, οι εργαζόμενοι σε τέτοιου 

τύπου κοινωνίες αναμένουν από ένα εκπατρισμένο στέλεχος να λαμβάνει 
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αποφάσεις αυταρχικά και να τους διοικεί με ηγετικό τρόπο (Rodrigues, 1997). 

Χώρες των οποίων η κουλτούρα χαρακτηρίζεται από μεγάλες διαφορές στην 

κατανομή δύναμης είναι το Μεξικό, η Τουρκία, το Χονγκ - Κονγκ, η 

Βενεζουέλα, η Ινδία και οι Φιλιππίνες. 

 

Σε άλλες χώρες, όπου δεν υπάρχουν μεγάλες ανισότητες στην κατανομή 

εξουσίας, οι εργαζόμενοι είναι περισσότερο συνεργάτες των διοικούντων 

παρά υφιστάμενοί τους, αποκτούν εξουσιοδοτημένες αρμοδιότητες από τους 

ανωτέρους τους, λαμβάνουν πρωτοβουλίες και συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων (Newman et al., 1977). Δε δέχονται την κεντροποιημένη εξουσία 

και είναι συνηθισμένοι σε ένα περισσότερο συμμετοχικό και δημοκρατικό τύπο 

διοίκησης. Σε αυτές τις κοινωνίες που ρυθμίζονται από την κουλτούρα της 

εργασιακής ισότητας (Αυστρία, Σουηδία, Δανία, Η.Π.Α. και Ισραήλ), δεν 

υπάρχουν έντονες διαφορές ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις και οι 

εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας 

εργασίας. Συνεπώς, ένα διοικητικό στέλεχος διατηρεί διακριτικά τον ηγετικό 

του ρόλο και στηρίζει το κλίμα ομαδικότητας, συνεργασίας και αξιοκρατίας 

που επικρατεί. 

 

ii. Κολεκτιβισμός και Ατομικισμός (Collectivism and Individualism) 

 

Οι κολεκτιβιστικές κοινωνίες (Ιαπωνία, Κίνα, Λατινική Αμερική) απαρτίζονται 

από άτομα που ανήκουν σε ομάδες από τις οποίες δύσκολα αποσυνδέονται 

(Hofstede, 1980). Το ομαδικό πνεύμα κυριαρχεί, οι άνθρωποι πιστεύουν στο 

«εμείς» και όχι στο «εγώ» και παίρνουν μεγάλη ικανοποίηση από μία εργασία 

εκπληρωμένη από όλη την ομάδα. Οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για τον 

οργανισμό και συνεργάζονται αρμονικά για την επίτευξη κοινών στόχων. Το 

εκπατρισμένο στέλεχος χρειάζεται να τους καθοδηγήσει και να ενταχθεί στο 

γενικότερο κλίμα συνεργασίας που υπάρχει για να οδηγήσει την ομάδα στο 

επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

Από την άλλη μεριά, σε κουλτούρες (Η.Π.Α., Αυστραλία) όπου κυριαρχεί ο 

ατομικισμός, οι στόχοι των εργαζομένων είναι σημαντικότεροι από εκείνους 

του οργανισμού. Η ανεξαρτησία, η δημιουργικότητα και η ανάπτυξη 
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πρωτοβουλιών καθορίζουν την εργασιακή νοοτροπία. Σε κοινωνίες που οι 

εργαζόμενοι ενδιαφέρονται περισσότερο για το ατομικό τους συμφέρον και 

ανάδειξη, το στέλεχος καλείται να τους διοικήσει παρέχοντάς τους ισχυρά 

κίνητρα, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την αφοσίωσή τους στους οργανωσιακούς 

στόχους (Rodrigues, 1997). 

 

iii. Αποφυγή Αβεβαιότητας (Uncertainty Avoidance) 

 

Ο Hofstede (1980) ταξινομεί τις κοινωνίες σε εκείνες που τα μέλη τους δεν 

αισθάνονται άνετα να εργάζονται κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας και σε 

εκείνες που οι εργαζόμενοι είναι πιο ανεκτικοί απέναντι στην αβεβαιότητα. 

Στην πρώτη περίπτωση (Γαλλία, Γερμανία), οι εργαζόμενοι επιζητούν την 

καθοδήγηση από τους ανώτερους και νιώθουν πιο ασφαλείς όταν οι 

αποφάσεις λαμβάνονται από κάποιον άλλον. Ένα ηγετικό ύφος διοίκησης 

ταιριάζει καλύτερα στην ιδιοσυγκρασία τους, καθώς και η εφαρμογή ενός 

μηχανισμού οργανωσιακής δομής που θα τους κατευθύνει κατάλληλα 

(Rodrigues, 1997). Στη δεύτερη περίπτωση (Ηνωμένο Βασίλειο), τα άτομα 

επιθυμούν αυτονομία και λιγότερη καθοδήγηση από τους ανωτέρους τους. 

Εδώ δίνεται έμφαση στη συμμετοχική διοίκηση και λήψη αποφάσεων, καθώς 

και στη δημιουργία προκλήσεων για τους εργαζομένους.  

 

iv. Πατριαρχικές και Μητριαρχικές Κοινωνίες (Masculine and Feminine 

Societies) 

 

Η κουλτούρα των πατριαρχικών κοινωνιών χαρακτηρίζεται από την έμφαση 

στην υλική επιτυχία και την ανάθεση διαφορετικών ρόλων σε άνδρες και 

γυναίκες (Hofstede, 1980). Στην Ιαπωνία, τις Η.Π.Α., τη Σουηδία, τη Γερμανία, 

την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι άνδρες είναι φιλόδοξοι και 

ανταγωνιστικοί, ενώ οι γυναίκες διατηρούν μια πιο αλτρουιστική στάση 

απέναντι στη ζωή και είναι περισσότερο υπεύθυνες για τους λεγόμενους 

«ρόλους φροντίδας» (Rodrigues, 1997). Η υψηλή ανάμειξη της γυναίκας στην 

εργασία δε θεωρείται παραδοσιακός της ρόλος, ειδικά στις ασιατικές κοινωνίες 

(Selmer and Leung, 2003). Ωστόσο, τα αυστηρά ασιατικά πατριαρχικά 

συστήματα δείχνουν να υποχωρούν με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες 
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ευκαιρίες για τις γυναίκες. Όπως και να έχει, στις πατριαρχικές κοινωνίες, το 

στέλεχος χρειάζεται να εφαρμόσει ηγετικές διοικητικές πολιτικές για την 

εξάλειψη της κοινωνικής αδικίας και την επίτευξη του καλύτερου δυνατού 

αποτελέσματος. 

 

Από την άλλη μεριά, υπάρχουν κοινωνίες (Σκανδιναβικές Χώρες) όπου 

υπάρχουν ίσες ευκαιρίες εργασίας και ισότητα ανάμεσα στους ρόλους των 

δύο φύλων. Άνδρες και γυναίκες αποσκοπούν σε μια ζωή που δεν είναι 

ολότελα υλιστική αλλά στηρίζεται σε αξίες αλληλοσεβασμού και κατανόησης. 

Δίνεται έμφαση στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων και γίνονται 

προσπάθειες από όλους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το 

εκπατρισμένο στέλεχος μπορεί να εφαρμόσει ένα μοντέλο συμμετοχικής 

διοίκησης αποσκοπώντας όχι μόνο στην επίτευξη κέρδους αλλά και στη 

διατήρηση του υψηλού επιπέδου ζωής των εργαζομένων (Rodrigues, 1997). 

 

Πέρα από τις τέσσερις διαστάσεις κουλτούρας του Hofstede (1980), στη 

βιβλιογραφία εντοπίζονται και άλλες διαφορές κουλτούρας μεταξύ των 

κοινωνιών. Οι Hofstede και Bond (1988) αναφέρονται στον Κομφουκισμό 

(Confucianism) ως ένα τύπο πατριαρχικής κουλτούρας που υποδεικνύει την 

προσήλωση και την υπακοή στις αρχές. Οι άνισες σχέσεις δημιουργούν 

σταθερότητα στην κοινωνία και ο θεσμός της οικογένειας έχει βαρύνουσα 

σημασία. Δεν υιοθετούνται συστήματα ίσης κατανομής εξουσίας και 

προτιμούνται η αυταρχική διοίκηση και η λήψη αποφάσεων από λίγα άτομα. 

Σε χώρες της Ανατολικής Ασίας (Κίνα, Ν. Κορέα, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία, Χονγκ 

Κονγκ), οι εργαζόμενοι πιστεύουν πως απαιτείται σκληρή ομαδική δουλειά για 

την επίτευξη των στόχων και είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένοι στην επιχείρηση που 

ανήκουν. Τέλος, οι επιχειρήσεις σε αυτές τις χώρες εξαρτώνται λιγότερο από 

τυποποιημένους διοικητικούς ελέγχους σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις των 

δυτικών χωρών.  

 

Σε χώρες όπως οι Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία, οι άνθρωποι 

πιστεύουν πως με την σκληρή δουλειά μπορούν να πετύχουν τους στόχους 

τους και να επηρεάσουν κατά επέκταση το μέλλον τους. Με την παροχή των 

κατάλληλων κινήτρων, οι εργαζόμενοι αυτής της κουλτούρας 

 44



Προσαρμογή και Ενδυνάμωση Των Εκπατρισμένων Στελεχών 

προθυμοποιούνται να αποδώσουν αποτελεσματικά και επικεντρώνονται στην 

επίτευξη του έργου που τους έχει ανατεθεί (task - oriented) και κατά επέκταση 

στην υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης. Σε άλλες χώρες (Μαλαισία, 

Ινδονησία), τα άτομα διατηρούν μια μοιρολατρική στάση απέναντι στη ζωή 

αφού είναι πεπεισμένα ότι ο Θεός προκαθορίζει τη μοίρα και την ύπαρξή τους 

(Newman et al., 1977). Σε αυτές τις χώρες, χρειάζονται περισσότερο τα 

εκπατρισθέντα στελέχη από τα εγχώρια λόγω της μειωμένης αφοσίωσης των 

τελευταίων στα σχέδια του οργανισμού (Rodrigues, 1997). 

 
Στις Η.Π.Α. και τη Νέα Ζηλανδία, οι άνθρωποι αγωνίζονται διαρκώς για τη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους (Newman et al., 1977) και οι πρακτικές 

των οργανισμών αξιολογούνται και βελτιώνονται συνέχεια. Αντίθετα, σε χώρες 

της Μέσης Ανατολής, η δύναμη ενός στελέχους πηγάζει από την ικανότητά 

του να διατηρεί την υπάρχουσα κατάσταση και τον ισχύον καθεστώς στην 

επιχείρηση. Οποιαδήποτε πρόταση για αλλαγή ή βελτίωση αντιμετωπίζεται 

από τα στελέχη ως απειλή ή ένδειξη ότι έχουν αποτύχει στο έργο τους 

(Newman et al., 1977). Σε παρόμοιες κουλτούρες, ο ρόλος του εκπατρισμένου 

στελέχους είναι να εφαρμόσει ελεγκτικούς μηχανισμούς στους κόλπους της 

επιχείρησης και να παρέχει στους υφισταμένους του ισχυρά κίνητρα. 

 

Η Αγγλοσαξονική κουλτούρα (Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο) θεωρεί την 

επιχείρηση μία οντότητα η οποία διέπεται από κανόνες που υποχρεώνουν 

τους εργαζομένους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτή, θυσιάζοντας 

πολλές φορές τις προσωπικές τους προτιμήσεις και τις κοινωνικές τους 

συναναστροφές (Newman et al., 1977). Από την άλλη μεριά, σε μερικές 

χώρες της Νότιας Αμερικής, η επιχείρηση αποτελεί ένα χώρο διατήρησης 

διαπροσωπικών σχέσεων παρά το μέρος όπου μέσω της συνεργασίας 

ατόμων πραγματοποιούνται στόχοι. Επιπλέον, οι άνθρωποι αφιερώνουν 

περισσότερο χρόνο στην οικογένεια παρά στη δουλειά τους. Σε αυτές τις 

χώρες, το εκπατρισμένο στέλεχος προτιμάται για να υποκινήσει και να 

εμπνεύσει κατάλληλα τους υφισταμένους του (Rodrigues, 1997). 

 

Η επιλογή προσωπικού στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται βάσει αντικειμενικών 

κριτηρίων και τεχνικών προσόντων. Διαλέγονται οι καλύτεροι και διατηρούνται 
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στην ίδια θέση μόνο εφόσον εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

του οργανισμού (Newman et al., 1977). Οι άνθρωποι αυτής της κουλτούρας 

υποκινούνται να εργαστούν σκληρά για να πετύχουν τους στόχους τους. 

Όμως, σε χώρες όπως το Μεξικό και η Μαλαισία, οι φίλοι και η οικογένεια 

θεωρούνται για τους εργαζομένους σημαντικότερα από τη ζωτικότητα του 

οργανισμού. Οι εργαζόμενοι επιλέγονται με κριτήρια τη διαπροσωπική τους 

κατάρτιση, την αφοσίωση και την ομαδικότητά τους. Η έλλειψη κινήτρων για 

σκληρή δουλειά κάνει τους εργαζομένους αυτής της κουλτούρας λιγότερο 

αποδοτικούς. Η παρέμβαση του εκπατρισμένου στελέχους για την εφαρμογή 

ελέγχων και την υποκίνηση των υφισταμένων του κρίνεται απαραίτητη 

(Rodrigues, 1997). 

 

Σε κουλτούρες όπως η Κινεζική, η Αραβική, η Ισπανική, η Ελληνική, η 

Ιαπωνική και η Κορεάτικη, οι άνθρωποι αρέσκονται πρώτα να χτίζουν 

δεσμούς αμοιβαίας εμπιστοσύνης και μετά να προχωράνε στις 

διαπραγματεύσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι τυποκρατικές (Hall, 

1976). Στην επικοινωνία, τα διάφορα μηνύματα διατυπώνονται με έμμεσο 

τρόπο. Από την άλλη, στη Νότια Αμερική, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, 

την Ελβετία και την Σκανδιναβία, οι διαπραγματεύσεις είναι πιο 

αποτελεσματικές, η απόδοση διαρκώς αξιολογείται και τα μηνύματα στο 

εργασιακό περιβάλλον διατυπώνονται με σαφήνεια και αμεσότητα (Hall, 

1976). 

 

Η Αμερικανική κουλτούρα υποδεικνύει τη λογική, δραστική και άμεση λήψη 

αποφάσεων βάσει αντικειμενικής ανάλυσης και αξιολόγησης της υπάρχουσας 

πληροφόρησης. Αντίθετα, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν 

χρονοβόρες τακτικές λήψης αποφάσεων, αφού πρώτα εξετάσουν όλες τις 

εναλλακτικές προτάσεις, γεγονός το οποίο καθυστερεί σημαντικά την 

εφαρμογή πολιτικών (Jassawalla et al., 2004). Το εκπατρισμένο στέλεχος 

καλείται να παρέμβει με την εφαρμογή ελέγχων σε αυτές τις χώρες που οι 

αποφάσεις λαμβάνονται ύστερα από συναισθηματική ανάλυση. Ωστόσο, 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί οποιαδήποτε αμφισβήτηση της λογικής 

αυτών των αποφάσεων μπορεί να ληφθεί ως έλλειψη σεβασμού (Newman et 

al., 1977).  
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Η διαφορετική αντίληψη του χρόνου αποτελεί ακόμα μία διαφορά μεταξύ της 

αμερικανικής και της ευρωπαϊκής κουλτούρας. Οι Αμερικανοί εργάζονται βάσει 

αυστηρών χρονικών περιθωρίων (deadlines) και λειτουργούν αποδοτικά κατά 

τη διάρκεια της νύχτας, περιμένοντας και τους άλλους να κάνουν το ίδιο. 

Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι αποδοκιμάζουν την εργασία τις νυχτερινές ώρες και 

προτιμούν να ακολουθούν ένα τυπικό ωράριο, καθορισμένο από ευέλικτα 

χρονικά περιθώρια (Jassawalla et al., 2004).  

 

Τέλος, σε κοινωνίες όπως αυτή της Αυστραλίας, ο πλούτος είναι επιθυμητός 

από όλους και τα απτά αποκτήματα αποτελούν κίνητρο για τους 

εργαζομένους (Farmer and Richman, 1965). Η προοπτική αυτή βοηθάει τα 

στελέχη να εξασφαλίζουν από τους υφισταμένους τους υψηλά επίπεδα 

αφοσίωσης στους οργανωσιακούς στόχους (Rodrigues, 1997). Σε χώρες 

όπως η Μαλαισία και το Μεξικό, οι εργαζόμενοι μοχθούν μέχρι την απόκτηση 

του απαραίτητου πλούτου, που θα τους επιτρέψει να ζουν κάτω από 

ικανοποιητικές συνθήκες και τα απτά αποκτήματα δεν αποτελούν ισχυρό 

κίνητρο για αυτούς (Farmer and Richman, 1965). Τα περισσότερο 

αφοσιωμένα στους εταιρικούς σκοπούς εκπατρισμένα στελέχη θα 

προτιμηθούν σε τέτοιες κοινωνίες από τα εγχώρια για την κατάλληλη 

υποκίνηση των εργαζομένων. 

 

3.2. Εθνοκεντρισμός και Συγκρούσεις στο Ξένο Παράρτημα 
 

Η επιτυχής προσαρμογή του εκπατρισμένου στελέχους συχνά 

παρεμποδίζεται από ενδεχόμενες αρνητικές συμπεριφορές των εργαζομένων 

του ξένου παραρτήματος (Florkowski and Fogel, 1999). Είναι σύνηθες το 

φαινόμενο οι γηγενείς εργαζόμενοι να αντιμετωπίζουν με προκατάληψη την 

ξένη ιδιοκτησία και το ξένο προσωπικό. Σε αρκετές περιπτώσεις, 

σημειώνονται διακρίσεις και διαπροσωπικές συγκρούσεις που οφείλονται στη 

διαφορά εθνικότητας και κουλτούρας. Συνεπώς, ορισμένες φορές, αναμένεται 

από τους εγχώριους εργαζομένους να αρνηθούν να παρέχουν κοινωνική, 

διοικητική και τεχνική υποστήριξη στα εκπατρισμένα στελέχη. Σε εξαιρετικές 

περιστάσεις μάλιστα, αναπτύσσουν εχθρική συμπεριφορά απέναντι τους και 
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δεν αποδέχονται τις εντολές και τις καθοδηγήσεις τους. Θεωρούν πως τα ξένα 

στελέχη, λόγω διαφοράς γλώσσας και κουλτούρας, δημιουργούν προβλήματα 

επικοινωνίας μέσα στην επιχείρηση γεγονός το οποίο τους εμποδίζει από το 

να επιτύχουν τους οργανωσιακούς στόχους. Τα μεγαλύτερα πακέτα 

αποδοχών που συνήθως ισχύουν για τους εκπατρισμένους καθώς και οι 

μεγαλύτερες προοπτικές που έχουν αυτοί σε σχέση με τους εγχώριους 

συναδέλφους τους για αναβάθμιση της καριέρας τους, συνιστούν μερικές 

ακόμα αιτίες ελλιπούς συνεργασίας και διαμάχης στους κόλπους της 

θυγατρικής μονάδας. 

 

Οι διαφορές σε θέματα εργασιακής ηθικής και τα διαφορετικά συστήματα 

αξιών που επικρατούν σε δύο κουλτούρες προκαλούν διαπροσωπικές 

διαμάχες σε μια επιχείρηση (Jassawalla et al., 2004). Σε ορισμένες χώρες της 

Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, όπου τα νομοθετικά συστήματα είναι 

περισσότερο ομιχλώδη, η δωροδοκία δεν διώκεται στον ίδιο βαθμό που 

διώκεται στα Δυτικά Κράτη. Έτσι, τα δυτικά εκπατρισμένα στελέχη που είναι 

συνηθισμένα σε διαφορετικές εργασιακές αξίες, σε αυτές τις χώρες πιέζονται 

από τις επιχειρήσεις τους να ακολουθήσουν τις τοπικές νόρμες με 

αποτέλεσμα να έρχονται συχνά σε σύγκρουση με τη Διοίκηση.  

 

Τα αρνητικά στερεότυπα που ισχύουν σε κάθε χώρα μπορούν επίσης να 

προξενήσουν συγκρούσεις μεταξύ των εργαζομένων διαφορετικής 

κουλτούρας. Για παράδειγμα, σε κάποιες χώρες της Νότιας Αμερικής, οι 

εκπατρισμένοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζονται ως υπερόπτες 

και ισχυρογνώμονες που θέλουν να καθοδηγούν και επιδιώκουν να 

πλουτίσουν από τις αδύναμες οικονομίες. Ακόμα, η γενικότερη αντίθεση που 

υπάρχει απέναντι στην αμερικανική εξωτερική πολιτική προκαλεί 

συναισθήματα προκατάληψης στους εργαζομένους που υποδέχονται στις 

τάξεις τους αμερικανικά διοικητικά στελέχη (Jassawalla et al., 2004). 

 

Άμεση συνέπεια των προηγουμένων είναι να υπάρχει ο κίνδυνος του 

«χάσματος» μεταξύ των ντόπιων εργαζομένων και του ξένου στελέχους και 

αυτός ο κίνδυνος να εντείνεται όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ των 

κουλτουρών τους. Τέτοιες συμπεριφορές δεν επιτρέπουν το στέλεχος να 
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αποδώσει τα αναμενόμενα και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις 

απαιτήσεις της νέας επιχείρησης. Οι υφιστάμενοί του προβάλλουν αντίσταση 

όταν επιχειρεί να εφαρμόσει τις διοικητικές του πρακτικές και αμφισβητούν 

έντονα την ικανότητά του για έλεγχο, την εξουσία και την υπευθυνότητά του. 

Τα προβλήματα αυτά αυξάνουν τα επίπεδα άγχους του στελέχους, μειώνουν 

την ικανοποίηση και την αφοσίωσή του στο νέο εργασιακό ρόλο και κατά 

συνέπεια δυσχεραίνουν δραματικά τη διαδικασία προσαρμογής του στην ξένη 

χώρα. Ο εκπατρισμένος απογοητευμένος προβαίνει σε άτυπες συγκρίσεις 

μεταξύ θυγατρικής και μητρικής, απομονώνεται κοινωνικά και η αρνητική 

στάση που αντιμετωπίζει από τους νέους του συναδέλφους συνηγορεί υπέρ 

της διάθεσής του για πρόωρη παραίτηση από τη διεθνή διοικητική θέση. 

 

Ο εθνοκεντρισμός είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει 

αρνητικά την προσαρμογή των εκπατρισμένων και τη δυνατότητα ταύτισής 

τους με τους οργανωσιακούς στόχους και αξίες (Florkowski and Fogel, 1999). 

Η θεωρία του στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι αξίες και οι συμπεριφορές που 

διέπουν μια κουλτούρα είναι ανώτερες από εκείνες που ρυθμίζουν κάποια 

άλλη (Hall and Gudykunst, 1989). Ο παρατηρούμενος εθνοκεντρισμός είναι 

οξύτερος όταν οι πολυεθνικές δεν έχουν πληροφορήσει επαρκώς τα στελέχη 

τους για τις αντιδράσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσουν. Συσχετίζεται 

αρνητικά με την εργασιακή προσαρμογή και την αφοσίωση του στελέχους 

τόσο στη θυγατρική όσο και στη μητρική εταιρία και θετικά με τη διάθεση για 

πρόωρη αποχώρηση (Florkowski and Fogel, 1999). 

 

Στο πρόβλημα του εθνοκεντρισμού, τα εκπατρισμένα στελέχη καλούνται να 

αντεπεξέλθουν στηριζόμενα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς τους και στις διαπροσωπικές τους ικανότητες. Για να 

κερδίσουν τη συνεργασία και το σεβασμό των συναδέλφων τους πρέπει να 

είναι ανοιχτόμυαλοι, αισιόδοξοι, πιστοί στους εταιρικούς σκοπούς, να τους 

ακούνε προσεκτικά, να έχουν χιούμορ και υπομονή. Πρέπει να συζητούν μαζί 

τους, έτσι ώστε να κατανοήσουν επαρκώς τα προβλήματά και τις ανησυχίες 

τους, και να επενδύουν στη σύναψη αμοιβαίων σχέσεων με αυτούς 

(Jassawalla et al., 2004). 

 

 49



Προσαρμογή και Ενδυνάμωση Των Εκπατρισμένων Στελεχών 

3.3.   Διάθεση Αφομοίωσης της Νέας Κουλτούρας 
 
Η διάθεση του εκπατρισμένου στελέχους να ενσωματωθεί στη νέα κουλτούρα 

επηρεάζει με έναν καταλυτικό τρόπο τη διαδικασία προσαρμογής του στην 

ξένη χώρα. Ο επιτυχής προσανατολισμός στο άγνωστο περιβάλλον αποτελεί 

ένα πολύτιμο εφόδιο στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί αποτελεσματικά 

στις νέες εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες. Ένα στέλεχος ευέλικτο σε 

θέματα κουλτούρας διατίθεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο ζωής και τη 

συμπεριφορά του στην ξένη χώρα, δεν έχει προκαταλήψεις και σέβεται τη 

γνώμη των άλλων δίχως να την αξιολογεί ή να την κρίνει. Επικοινωνεί με 

ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας, σέβεται τη διαφορετικότητά τους και 

αποφεύγει να τους προσβάλλει. Δεν έχει πρόβλημα να πειραματιστεί με 

πτυχές της καθημερινής του ζωής, όπως είναι η αλλαγή των διατροφικών και 

ενδυματολογικών του συνηθειών. Αυτή η δυνατότητά του διευκολύνει 

σημαντικά τόσο την κοινωνική όσο και την εργασιακή του προσαρμογή. 

Πετυχημένα είναι εξάλλου τα στελέχη που αναζητούν να προσαρμοστούν σε 

μια νέα κουλτούρα με κάθε τρόπο. Σημειώνεται ότι οι Ευρωπαίοι 

εκπατρισμένοι, σε σχέση με τους Αμερικανούς ομολόγους τους, αποδέχονται 

με μεγαλύτερη ευκολία τις διαφορετικές κουλτούρες γιατί είναι περισσότερο 

συνηθισμένοι στην πολιτισμική πολυμορφία που προσφέρει η Γηραιά 

Ήπειρος (Florkowski and Fogel, 1999). 

 

Ο Berry (1980) διατύπωσε τέσσερις εναλλακτικές στρατηγικές αντιμετώπισης 

και αποδοχής μιας διαφορετικής κουλτούρας. Στην στρατηγική της 

ολοκλήρωσης (integration), το άτομο ενδιαφέρεται να συναναστραφεί με τους 

ανθρώπους του νέου περιβάλλοντος αλλά διατηρεί την πολιτιστική του 

ταυτότητα. Όταν ο εκπατρισμένος δεν επιθυμεί να διατηρήσει τα 

χαρακτηριστικά της δικής του κουλτούρας αλλά παράλληλα αναζητάει να 

δημιουργήσει διαπροσωπικές σχέσεις με τους κατοίκους της ξένης χώρας, 

τότε η επιλεγμένη τακτική είναι εκείνη της αφομοίωσης (assimilation). 

Αντίστροφα, επιλέγει το διαχωρισμό (separation) όταν διατηρεί την πολιτιστική 

του ταυτότητα, ενώ συγχρόνως δε διατίθεται να συναναστραφεί με άλλους 

ανθρώπους. Τέλος, η στρατηγική της περιθωριοποίησης (marginalization) 

ακολουθείται όταν το άτομο δεν επιθυμεί να συντηρήσει τα χαρακτηριστικά της 
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κουλτούρας του, ούτε να συσφίξει διαπροσωπικές σχέσεις στο νέο 

περιβάλλον. Οι τέσσερις εναλλακτικοί τύποι στρατηγικών παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα.      

 

                                                    Διατήρηση στοιχείων της εθνικής κουλτούρας                            

                                                              

                                                                 ΝΑΙ                             ΟΧΙ 

   
Δημιουργία σχέσεων       ΝΑΙ Ολοκλήρωση Αφομοίωση 
με μέλη της τοπικής  

  κοινωνίας                        ΟΧΙ 
Διαχωρισμός  

                                                                                     

Περιθωριοποίηση 

Πίνακας 2 : Στρατηγικές Αντιμετώπισης μιας Διαφορετικής Κουλτούρας                              

Πηγή : Berry (1980) 

 

 

Για ένα στέλεχος που του ανατίθενται καθήκοντα στο εξωτερικό, προτείνεται η 

στρατηγική της ολοκλήρωσης. Συνιστά την καλύτερη δυνατή επιλογή και 

διευκολύνει σημαντικά την προσαρμογή του στο άγνωστο περιβάλλον. Η 

στρατηγική αυτή του υπαγορεύει την υιοθέτηση κανόνων και κοινωνικών 

δομών της νέας κουλτούρας για να ανταποκριθεί επιτυχώς στις νέες συνθήκες 

ζωής και εργασίας. Παράλληλα, δημιουργεί αμοιβαίες σχέσεις με ανθρώπους 

του νέου περιβάλλοντος. Η συναναστροφή του με τους κατοίκους της ξένης 

χώρας είναι η σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης. Με αυτή του την στάση 

αποδεικνύει ότι εκτιμά και σέβεται τη νέα κουλτούρα και τους ανθρώπους της, 

γεγονός το οποίο ευχαριστεί ιδιαίτερα τους συναδέλφους του που προτίθενται 

να ανταποδώσουν παρέχοντάς του τη βοήθεια και τη συνεργασία τους. Το 

στέλεχος γίνεται αποδεκτό μέλος του νέου εργασιακού περιβάλλοντος και 

χαίρει το σεβασμό των προϊσταμένων και των υφισταμένων του. 
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3.4.  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Cross - Cultural Education) 
 

Οι πολυεθνικές σήμερα στηρίζονται στη διαπολιτισμική εκπαίδευση για να 

μειώσουν το κόστος που προέρχεται από την κακή προσαρμογή και την 

αναποτελεσματικότητα των στελεχών τους στο εξωτερικό. Η άνοδος της 

παγκόσμιας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η αύξηση του αριθμού των 

στελεχών που επιβλέπουν τις ξένες θυγατρικές των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων δικαιολογούν τις επενδύσεις που γίνονται σε αυτού του είδους 

την εκπαίδευση (Morris and Robie, 2001). Με τον όρο «διαπολιτισμική 

εκπαίδευση», οι Landis και Brislin (1983) εννοούν εκείνες τις διαδικασίες που 

σχεδιάζονται για να προωθήσουν την εκμάθηση μιας ξένης κουλτούρας, 

δηλαδή την απόκτηση των γνωστικών και διαπροσωπικών ικανοτήτων που 

διευκολύνουν την αποτελεσματική συναναστροφή με ανθρώπους της άλλης 

χώρας. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση επιπλέον βοηθά τα στελέχη να 

υιοθετήσουν τις αρμόζουσες συμπεριφορές και τους κατάλληλους 

μηχανισμούς ώστε να εκτελέσουν αποδοτικά συγκεκριμένα καθήκοντα στην 

ξένη χώρα και να ανταποκριθούν σε απρόβλεπτα γεγονότα της 

καθημερινότητας (Black and Mendenhall, 1990). 

 

Η χάραξη εκπαιδευτικών πολιτικών έχει ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις 

που επενδύουν αδρά στον εκπατρισμό των στελεχών τους (Morris and Robie, 

2001). Οι Black και Mendenhall (1990) σημειώνουν ότι η σωστή εκπαίδευση 

αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την ελαχιστοποίηση του κόστους και 

του ρίσκου που ενέχει ο εκπατρισμός. Μολονότι η εκπαίδευση συσχετίζεται 

σημαντικά και θετικά με την προσαρμογή των εκπατρισμένων στελεχών, οι 

περισσότερες επιχειρήσεις παρέχουν ανεπαρκή και ημιτελή εκπαίδευση στα 

εκπατρισμένα στελέχη τους, η οποία συχνά περιορίζεται μόνο στην εκμάθηση 

της διαλέκτου της ξένης χώρας. Η απουσία συστηματικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων οφείλεται στο υψηλό κόστος τους και τα συμπιεσμένα χρονικά 

περιθώρια των πολυεθνικών (Morris and Robie, 2001). 

 

Η έρευνα δείχνει ότι τα στελέχη δεν προετοιμάζονται κατάλληλα, πριν την 

αναχώρησή τους, σε τρόπους αντιμετώπισης της νέας κουλτούρας (Black et 

al., 1991). Δε δίνεται η επαρκής πληροφόρηση για τις αξίες και τις διοικητικές 
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πρακτικές που επικρατούν στην ξένη χώρα. Η ελλιπής εκπαίδευση και 

κατανόηση της ξένης εργασιακής κουλτούρας οδηγεί τα εκπατρισμένα στελέχη 

να εφαρμόσουν στο εξωτερικό τις διοικητικές μεθόδους της χώρας τους αντί 

να συμμορφωθούν στις νόρμες της νέας επιχείρησης (Selmer, 1998). 

Επιπρόσθετα, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης και της 

εργασιακής προσαρμογής των εκπατρισμένων. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι σε 

πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν στελέχη που χρειάζονται συμπληρωματική 

εκπαίδευση παρά την πολυετή παραμονή τους σε μια ξένη χώρα. Η Tung 

(1987) επισημαίνει ότι η καλύτερη προσαρμογή στις ξένες κουλτούρες που 

πετυχαίνουν οι Ευρωπαίοι και Ιάπωνες εκπατρισμένοι, σε σχέση με τους 

Αμερικανούς ομολόγους τους, οφείλεται στην προηγούμενη συστηματική και 

εντατική διαπολιτισμική τους εκπαίδευση. 

 

Η συνεργασία μεταξύ μητρικής και θυγατρικής πάνω στο σχεδιασμό των 

εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών που στέλνονται στο εξωτερικό μειώνει 

την αβεβαιότητα πριν την αναχώρηση και αυξάνει την αποτελεσματικότητα και 

αφοσίωσή τους μετά την άφιξη (Aycan, 1997). Ο Selmer (2000) υπογραμμίζει 

τη σημασία καθορισμού και αποτίμησης των εκπαιδευτικών αναγκών για την 

καλύτερη δυνατή προετοιμασία των εκπατρισμένων στελεχών για τα διεθνή 

τους καθήκοντα. Η μέθοδος που προτείνει υπολογίζει τις ανάγκες για 

εκπαίδευση, αποτιμά τις αδυναμίες των στελεχών κατά τη διάρκεια της 

παραμονής τους στο εξωτερικό και δίνει χρήσιμες πληροφορίες στην 

επιχείρηση για να εμπλουτίσει καταλλήλως το περιεχόμενο της παρεχόμενης 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η τεχνική αυτή ουσιαστικά καθορίζει τη μορφή 

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ο προσδιορισμός των θεματικών ενοτήτων 

που θα περιλαμβάνει η διαπολιτισμική εκπαίδευση προκύπτει ύστερα από την 

παρακολούθηση των εκπατρισμένων στελεχών κατά τη διάρκεια της 

εργασίας, τη διεξαγωγή ατομικών συνεντεύξεων με αυτά και τη 

πραγματοποίηση ομαδικών συζητήσεων.  

 

Σε αυτές τις συνεντεύξεις, τα εκπατρισμένα στελέχη και οι ξένοι άμεσοι 

υφιστάμενοί τους ερωτώνται για το πως αντιλαμβάνονται τις επικρατούσες 

εργασιακές αξίες της ξένης χώρας. Τέτοιες αξίες έχουν να κάνουν με θέματα 

όπως είναι το ενδιαφέρον για τη δουλειά, η σημασία των διαπροσωπικών 
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σχέσεων, το αίσθημα ευθύνης, η ανεξαρτησία στον εργασιακό χώρο και τα 

ζητήματα των πληρωμών, των ωραρίων και των ασφαλών συνθηκών 

εργασίας (Selmer, 2000). Οι τυχόν αποκλίσεις που θα εμφανιστούν στις 

απαντήσεις των δύο μερών υποδεικνύουν στη μητρική εταιρία που πρέπει να 

εστιάσει για την περαιτέρω εκπαίδευση των στελεχών της σε θέματα της ξένης 

εργασιακής κουλτούρας. Εργασιακές αξίες οι οποίες εκτιμούνται λανθασμένα 

από τα εκπατρισμένα στελέχη χρειάζονται μεγαλύτερη εκπαιδευτική κάλυψη 

και αποτελούν σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί η εκπαιδευτική 

προσπάθεια (Selmer, 2000). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζεται και αναλύεται ένα 

προτεινόμενο μοντέλο προσαρμογής για τα στελέχη που αναλαμβάνουν διεθνή 

καθήκοντα. Επίσης, θεωρείται σκόπιμο να δοθεί μια εκτίμηση για το μέλλον 

των αποστολών εκπατρισμένων στελεχών και να γίνουν προτάσεις για 

μελλοντική συμπληρωματική έρευνα. 

 
4.1.   Εισαγωγή 
 
Η πολυδιάστατη φύση της διαδικασίας προσαρμογής καθορίζεται τόσο από 

τις ιδιαίτερες ικανότητες του στελέχους που εκπατρίζεται, όσο και από τον 

τρόπο με τον οποίο η πολυεθνική επιχείρηση προσεγγίζει το θέμα του 

εκπατρισμού (Aycan, 1997). Παρόλα αυτά, συχνά αποδεικνύεται μέσα από τη 

διεθνή βιβλιογραφία πως οι εταιρικές πολιτικές για τον εκπατρισμό είναι 

ανεπαρκείς, αμεθόδευτες και ορισμένες φορές επιβλαβείς για εκείνον που 

καλείται να εργαστεί στο εξωτερικό. Είναι επιτακτική ανάγκη η μητρική και η 

θυγατρική εταιρία να συνεργαστούν αποτελεσματικά και να επενδύσουν στην 

επιτυχημένη ένταξη του εκπατρισμένου στελέχους και της οικογένειάς του 

στην ξένη χώρα. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

εκάστοτε κουλτούρας, αμφότερες οι εταιρίες πρέπει να συνεργαστούν στην 

επιλογή, την επαρκή προετοιμασία, τη συνεχή υποστήριξη και τον 

επαναπατρισμό του στελέχους αυτού. 

 
4.2.   Η Δομή του Μοντέλου 
 
Με την αποστολή διεθνώς ανταγωνιστικών στελεχών στο εξωτερικό, οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις επιδεικνύουν την ικανότητά τους να εκμεταλλεύονται 

επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν σε ξένες χώρες. Η καλύτερη 
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γνώση των ζητημάτων προσαρμογής οδηγεί στη διαμόρφωση καλύτερων 

αποτελεσμάτων για κάθε πολυεθνικό οργανισμό. Κατά συνέπεια, χρειάζεται 

να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο με τον οποίο η μητρική και η ξένη 

θυγατρική εταιρία συμβάλλουν στη διευκόλυνση της προσαρμογής του 

εργαζομένου στο εξωτερικό. Είναι αναγκαία η προσεκτική χάραξη πολιτικών 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για τα στελέχη που αποστέλλονται στο 

εξωτερικό, έτσι ώστε να μειωθεί ο ρυθμός των πρόωρων επιστροφών τους και 

έτσι να αποκτηθεί σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές.  
 
Οι επιχειρήσεις με βάση την Ευρώπη είναι πιο επιτυχημένες από εκείνες των 

Ηνωμένων Πολιτειών στις διεθνείς αποστολές λόγω της εκτενούς 

προετοιμασίας, εκπαίδευσης και υποστήριξής των στελεχών τους πριν και 

κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην ξένη χώρα (Tung, 1987). 

Ακολούθως, θα προταθεί ένα μοντέλο προσαρμογής το οποίο παρουσιάζεται 

στο παρακάτω σχήμα και επικεντρώνεται σε τέσσερα βασικά σημεία : την 

επιλογή, την προετοιμασία, την υποστήριξη και τον επαναπατρισμό του 

στελέχους. 
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Γ. Υποστήριξη 
 
• Υλική Υποστήριξη (Στέγαση, 

Απασχόληση Συζύγου, Πακέτο 
Αποδοχών, Σχολείο Παιδιών) 

 
• Κοινωνική Υποστήριξη (Επαφή 

με τα Κεντρικά Γραφεία, 
Κοινωνικοποίηση στη Νέα 
Επιχείρηση, Mentoring) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Β. Προετοιμασία 
 
• Επίσκεψη στην Ξένη Χώρα 
• Ρεαλιστική Περιγραφή της Νέας 

Θέσης Εργασίας και των Συνθηκών 
Ζωής 

• Εκπαίδευση στην Ξένη Κουλτούρα και 
Γλώσσα

Α. Επιλογή 
 

• Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας 
• Τεχνικές Δεξιότητες 
• Οικογενειακή Κατάσταση 
• Αφοσίωση στον Οργανισμό 
• Εργασιακή Εμπειρία 

Δ. Επαναπατρισμός 
 

• Εφαρμογή Σαφών Πολιτικών 
• Αξιοποίηση της Διεθνούς Εμπειρίας στη 

Νέα Θέση Εργασίας 
• Παροχή Βοήθειας στον Εγκλιματισμό 

του Στελέχους  
• Επιπλέον Εκπαίδευση 

 
 
 Σχήμα 4 : Προτεινόμενο Μοντέλο Προσαρμογής  
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Επιλογή 

 

H διαδικασία επιλογής του κατάλληλου στελέχους πρέπει να 

πραγματοποιείται με προσεκτικά βήματα γιατί αποτελεί ένα σημαντικό 

παράγοντα που προσδιορίζει τη μελλοντική του αποτελεσματικότητα καθώς 

και τη δυνατότητά του να προσαρμοστεί σε μια ξένη χώρα. Αυτό δε σημαίνει 

βέβαια ότι η σωστή επιλογή, από μόνη της, εξασφαλίζει την επιτυχία του στο 

εξωτερικό. Η διαδικασία της επιλογής, στην οποία εξετάζονται ενδελεχώς οι 

τεχνικές δεξιότητες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του, είναι υποκειμενική 

και δεν παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις προοπτικές του 

στελέχους αυτού. Εντούτοις, συνιστά ένα αξιόπιστο μέσο αξιολόγησης του 

ιδανικότερου στελέχους και όχι απλά του διαθέσιμου. Συμπερασματικά, 

επιλέγεται αυτός που διαθέτει εκείνα τα ατομικά και τεχνικά στοιχεία που θα 

τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί εύκολα και να λειτουργήσει δραστικά σε μια 

άγνωστη κουλτούρα. 

 

Στη διαδικασία της επιλογής, η σύνδεση μεταξύ τεχνικών ικανοτήτων του 

στελέχους και απαιτήσεων του νέου εργασιακού ρόλου δημιουργεί τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις για την ταχεία εργασιακή προσαρμογή του στη νέα 

επιχείρηση. Συν τοις άλλοις, η προτίμηση ενός στελέχους που διαθέτει μια 

τεχνική δεξιότητα που δύσκολα εντοπίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό της 

πολυεθνικής αποτελεί μια βάσιμη πρακτική επιλογής (Yavas and Bodur, 

1999). Αυτό το στέλεχος έχει να επιδείξει μια δυσεύρετη τεχνική ικανότητα 

που δεν την έχουν οι συνάδελφοί του στη θυγατρική στην ξένη χώρα. Κατά 

συνέπεια, λόγω αυτού του προσόντος του θα είναι περισσότερο 

καλοδεχούμενος στο νέο εργασιακό περιβάλλον, θα κερδίσει ευκολότερα το 

σεβασμό και την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του, θα διατηρήσει τη συνοχή 

στις ομάδες των υφισταμένων του και θα προσαρμοστεί καλύτερα στο νέο 

εργασιακό του ρόλο. 

 

Η επιλογή πρέπει ωστόσο να γίνεται όχι μόνο βάσει των τεχνικών ικανοτήτων 

αλλά να υπολογίζονται σε αυτή και τα δημογραφικά και προσωπικά 

χαρακτηριστικά του υποψήφιου στελέχους. Κυρίως, πρέπει να εξετάζονται η 

διάθεση και ο βαθμός ετοιμότητάς του να υποστεί ποικίλες αλλαγές κατά τη 
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μετάβασή του στην ξένη χώρα (Sanchez et al., 2000). Άμεση προτεραιότητα 

δίνεται στο ταίριασμα των ατομικών χαρακτηριστικών του με τα στοιχεία και τις 

απαιτήσεις της νέας κουλτούρας, κάτι το οποίο θα διευκολύνει σημαντικά τη 

διαδικασία διαπολιτισμικής προσαρμογής του. Κατά τη διαδικασία της 

επιλογής, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι επικοινωνιακές και 

διαπροσωπικές του ικανότητες, αφού ο εκπατρισμένος θα τις χρησιμοποιήσει 

στη συναναστροφή και συνεργασία του με ανθρώπους διαφορετικής 

κουλτούρας.  

 

Ο εκπατρισμένος που θα προτιμηθεί είναι αισιόδοξος, πράος, φιλικός, 

ευέλικτος και ενθουσιώδης. Έχει αυτογνωσία, κριτική ικανότητα και λαμβάνει 

πρωτοβουλίες όταν το κρίνει απαραίτητο. Δείχνει σεβασμό στις αξίες της 

ξένης κουλτούρας και έχει επίγνωση της επίδρασης που μπορούν να έχουν 

αυτές στη διαδικασία προσαρμογής του. Διατίθεται να αποδεχθεί τις αρχικές 

δυσκολίες προσαρμογής στην ξένη χώρα δίχως να πτοείται και διαρκώς 

αναζητάει βοήθεια και πληροφόρηση από τους ανθρώπους του νέου 

περιβάλλοντος. Διακατέχεται από συναισθηματική ωριμότητα για να μπορέσει 

να αντεπεξέρθει σε συνθήκες πίεσης και αβεβαιότητας, είναι ανοικτός σε νέες 

προοπτικές και δε επιχειρεί να επιβάλλει τις δικές του αξίες στη νέα 

κουλτούρα. Διαχειρίζεται αποτελεσματικά το άγχος που προκύπτει από τις 

νέες προκλήσεις και τις διευρυμένες αρμοδιότητες, ενώ διαρκώς αναζητάει 

εναλλακτικούς τρόπους για την επίτευξη των στόχων του και την επίλυση 

προβλημάτων. Ακούει με προσοχή τις γνώμες των συναδέλφων του και 

σέβεται τις διαφορετικές απόψεις τους. Διατηρεί την ψυχραιμία και την 

αυτοκυριαρχία του όταν το απαιτούν οι περιστάσεις. Τέλος, κοινωνικοποιείται 

μέσα στο νέο εργασιακό χώρο με στόχο τη δημιουργία σχέσεων αρμονίας και 

μελλοντικής συνεργασίας (Jassawalla et al., 2004). 

 

Είναι αναγκαίο να δοθεί έμφαση στη σύνδεση μεταξύ προσωπικών 

χαρακτηριστικών και προσαρμογής, απόδοσης και επιτυχίας του στελέχους 

(Holopaine and Bjorkman, 2005). Για το λόγο αυτό, η επιστράτευση 

ψυχογραφικών τεστ για την εξακρίβωση της καταλληλότητας του στελέχους 

κρίνεται ως απαραίτητη. Συμπληρωματικά, διενεργείται συνέντευξη κατά τη 

διάρκεια της οποίας το στέλεχος ερωτάται πως θα αντιδρούσε σε υποθετικές 
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καταστάσεις στην ξένη χώρα. Ακόμα, μπορεί να γίνει έρευνα και να ζητηθεί η 

γνώμη και των συναδέλφων του για την καταλληλότητά του. Οι μέθοδοι αυτές 

αυξάνουν τις πιθανότητες εκείνος που θα επιλεγεί να είναι περισσότερο ικανός 

και έτοιμος να προσαρμοστεί σε νέες συνθήκες ζωής και εργασίας, ενώ 

μειώνουν το ενδεχόμενο πρόωρης επιστροφής του από το εξωτερικό. Η 

επικοινωνιακή δεινότητα, η έφεση στη δημιουργία σχέσεων, η εφευρετικότητα, 

η ικανότητα στη λήψη αποφάσεων και η δυνατότητα επιβίωσης σε 

απρόβλεπτες συνθήκες θεωρούνται μερικά από τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να αναζητηθούν. Ο εργαζόμενος που θα 

εκπατριστεί πρέπει να είναι διαθέσιμος να προσαρμοστεί σε μια νέα 

κουλτούρα ζωής και εργασίας και να δύναται να αφήσει στην πατρίδα την 

οικογένειά του ή να την μετακινήσει στην ξένη χώρα.  

 

Η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο 

στη διαδικασία επιλογής. Η οικογένεια, που μεταφέρεται στην ξένη χώρα, 

συνιστά πηγή βοήθειας και υποστήριξης για ένα εκπατρισμένο στέλεχος 

(Black and Stephens, 1989). Του παρέχει συμπαράσταση στις καθημερινές 

αντιξοότητες που αντιμετωπίζει και μοιράζεται μαζί του τα προβλήματα 

προσαρμογής στο νέο περιβάλλον. Η / Ο σύζυγος παρευρίσκεται μαζί του σε 

συναντήσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την 

επιχείρηση και στόχο έχουν την κοινωνικοποίηση του στελέχους και τη 

διευκόλυνση της εργασιακής του προσαρμογής (Selmer, 2001). Ιδιαίτερα, σε 

περίπτωση που ο εκπατρισμένος εκτελεί χρέη υψηλόβαθμου διοικητικού 

στελέχους, και κατά συνέπεια οι κοινωνικές του υποχρεώσεις είναι 

διευρυμένες, ο ρόλος της / του συζύγου είναι ακόμα πιο καταλυτικός. Λόγω 

του περιορισμένου χρόνου του στελέχους, συχνά αναλαμβάνει για 

λογαριασμό του τη διοργάνωση επαγγελματικών γευμάτων ή άλλων 

εκδηλώσεων που στοχεύουν στην προώθηση της εικόνας του και λογικά 

διευκολύνουν ακόμα περισσότερο την προσαρμογή του στο νέο εργασιακό 

περιβάλλον. 

 

Ως εκ τούτου, οι πολυεθνικές οφείλουν να λάβουν υπόψη στη διαδικασία 

επιλογής του κατάλληλου στελέχους τον υποστηρικτικό ρόλο της οικογένειας. 

Η παρουσία της οικογένειας, ή τουλάχιστον μόνο της / του συζύγου, στο 
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εξωτερικό θα ενισχύσει σημαντικά το στέλεχος στην προσπάθειά του να 

συμμορφωθεί στις δυσμενείς συνθήκες του άγνωστου περιβάλλοντος. Για το 

λόγο αυτό, οι οικογένειες πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις πολυεθνικές ως 

η προέκταση των στελεχών που εκπατρίζονται και να τους παρέχεται 

επαρκής εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια της 

διαμονής τους στην ξένη χώρα. Πάνω από όλα όμως, πριν αποδεχτεί την 

πρόταση για εργασία στο εξωτερικό, το υποψήφιο στέλεχος πρέπει να 

αξιολογήσει τη δυνατότητα και την ετοιμότητα της οικογένειάς του να υποστεί 

μια τέτοια σημαντική μετάβαση (Sanchez et al., 2000). 

 

Το φύλο δε συνδέεται με καμία διάσταση της προσαρμογής, άρα σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να επιλέγεται το ικανότερο στέλεχος και αυτό που πληροί 

καλύτερα τις προϋποθέσεις για μια αποστολή στο εξωτερικό (Selmer, 2001). 

Μπορεί οι άνδρες να εξακολουθούν να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία, σε 

πολλές περιπτώσεις όμως, οι γυναίκες που εκπατρίζονται υιοθετούν για 

λογαριασμό των επιχειρήσεών τους περισσότερο καινοτόμους διοικητικούς 

τρόπους οι οποίοι μπορούν να αποβούν πολύ αποτελεσματικοί σε παγκόσμια 

κλίμακα (Taylor et al., 2002). 

 

Το στέλεχος έχει περισσότερες πιθανότητες να ανταποκριθεί αποτελεσματικά 

σε μια εργασία που έχει εκτελέσει επιτυχώς κατά το παρελθόν. Επιπλέον, η 

προηγούμενη διεθνής του εμπειρία συνιστά ακόμα ένα σωστό κριτήριο 

επιλογής αφού το διευκολύνει σημαντικά στην κατανόηση διαφορετικών 

συμπεριφορών και κατά συνέπεια αυξάνει το βαθμό προσαρμογής του σε ένα 

νέο περιβάλλον. Η οικειότητα με την κουλτούρα και τη γλώσσα που ομιλείται 

στην ξένη χώρα καθώς και η προηγούμενη γνώση των συνθηκών ζωής που 

επικρατούν σε αυτή θεωρούνται παράγοντες που θα διευκολύνουν 

καθοριστικά τη διαδικασία προσαρμογής του στελέχους και κατά συνέπεια 

αποτελούν ορθά κριτήρια επιλογής. Τέλος, το στέλεχος που διαλέγεται πρέπει 

να έχει πίστη στα διεθνή καθήκοντα που πρόκειται να του ανατεθούν, 

αφοσίωση στον οργανισμό, ικανότητα στη μάθηση των στοιχείων της νέας 

κουλτούρας, ρεαλιστικές προσδοκίες, σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό, 

επιθυμία για επιτυχή σταδιοδρομία και να ενδιαφέρεται πραγματικά να 

εργαστεί στο εξωτερικό. 
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Προετοιμασία του στελέχους 
 

«Καλύτερη είναι η πρόληψη, παρά η επιδιόρθωση προβληματικών 

καταστάσεων προσαρμογής» 

(Forster, 2000) 

 

Για την αποφυγή ενδεχόμενης αποτυχίας στην προσαρμογή στο εξωτερικό, οι 

επιχειρήσεις δεν πρέπει να επενδύουν μόνο σε μεθόδους επιλογής αλλά και 

στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία του στελέχους που πρόκειται να 

εκπατριστεί. Η κατάλληλη προετοιμασία δίνει στο στέλεχος που πρόκειται να 

εκπατριστεί τη δυνατότητα να αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις για την ξένη 

χώρα στην οποία πρόκειται να εργαστεί. Έχοντας αυτό το σαφές 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το στέλεχος φτάνοντας στην ξένη χώρα 

αντιμετωπίζει λιγότερες εκπλήξεις, προσανατολίζεται ταχύτερα στο νέο 

κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον και κερδίζει πολύτιμο χρόνο έτσι ώστε να 

επικεντρωθεί στην αύξηση της αποδοτικότητάς του. Η αποτελεσματική 

προπαρασκευή του στελέχους, ιδιαίτερα εκείνου που δε διαθέτει μεγάλη 

εμπειρία, και της οικογένειάς του διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία 

προσαρμογής τους στο εξωτερικό.  

 

Ψυχολογική Προετοιμασία 

 

Μία ολιγοήμερη επίσκεψη του στελέχους και της οικογένειάς του στην ξένη 

χώρα, πριν την οριστική αναχώρησή τους, θεωρείται σκόπιμη γιατί προσφέρει 

την ευκαιρία της πρώτης γνωριμίας με το νέο και άγνωστο περιβάλλον. 

Μολονότι αυτά τα ταξίδια αυξάνουν το κόστος του εκπατρισμού, οι 

επιχειρήσεις είναι καλό να τα προσφέρουν στα στελέχη που πρόκειται να 

εκπατριστούν. Σε αυτά τα ταξίδια, τα στελέχη αντιλαμβάνονται το μέγεθος των 

πολιτισμικών αλλαγών που θα βιώσουν και ελέγχουν σε ποιο βαθμό οι τύποι 

συμπεριφοράς τους είναι αποδεκτοί από τους κατοίκους της ξένης χώρας. Με 

αυτό τον τρόπο, το στέλεχος και η οικογένειά του προετοιμάζονται ψυχολογικά 

για το τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν στην άλλη χώρα και εξοικειώνονται σε 

ένα μικρό βαθμό με τον νέο τρόπο ζωής. 
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Επιπρόσθετα, η επιχείρηση καλείται να ενημερώσει το στέλεχός της για τον 

σκοπό που εξυπηρετεί ο εκπατρισμός του και να του δώσει ρεαλιστικές και 

ακριβείς περιγραφές της νέας θέσης εργασίας και των συνθηκών ζωής στην 

ξένη χώρα. Πριν την αναχώρησή του για την ξένη χώρα, το στέλεχος πρέπει 

να βρίσκεται σε θέση να γνωρίζει τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις, τις 

αρμοδιότητες και το βαθμό αυτονομίας που θα έχει στη νέα επιχείρηση αλλά 

και τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου που εφαρμόζονται σε αυτή. Ακόμα, 

πρέπει να έχει ξεκάθαρες προσδοκίες για το νέο τρόπο ζωής που θα 

συναντήσει στο εξωτερικό έτσι ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα και να 

αντιμετωπίσει λιγότερες ενδεχομένως αρνητικές εκπλήξεις. Οι πιστές και 

εμπεριστατωμένες μαρτυρίες των πρώην εκπατρισμένων θα παρέχουν στο 

στέλεχος που πρόκειται να εκπατριστεί αξιόπιστη πληροφόρηση για την ξένη 

χώρα (Caligiuri et al., 2001). 

 

Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

 

Οι οργανισμοί πρέπει να αναπτύξουν αποτελεσματικά και δομημένα 

προγράμματα για την κατάλληλη προετοιμασία των εκπατρισθέντων στελεχών 

τους και των οικογενειών που τα συνοδεύουν στο εξωτερικό. Τα 

προγράμματα αυτά πρέπει να σχεδιάζονται με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις 

απαιτήσεις που παρουσιάζει η κάθε ανατεθειμένη διεθνής εργασία (Caligiuri et 

al., 2001). Επικεντρώνονται στην καθημερινή ζωή, τις επικρατούσες αξίες, τα 

έθιμα, τις πεποιθήσεις, τις συνήθειες, τους κώδικες συμπεριφοράς, τη 

θρησκεία, τα επιχειρησιακά ήθη, τις διοικητικές πρακτικές και τη γλώσσα της 

ξένης χώρας. Η επαρκής εκπαίδευση για την εκάστοτε κουλτούρα θα 

αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των στελεχών που 

πρόκειται να εκπατριστούν. Η συστηματική εκπαιδευτική προσπάθεια όμως 

πρέπει να έχει την ίδια ένταση τόσο πριν όσο και μετά την άφιξη στην ξένη 

χώρα. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να διδαχθεί το στέλεχος 

δεξιότητες επικοινωνίας, τεχνικές γνώσεις για την ξένη κουλτούρα και 

ανταγωνιστικές διαπολιτισμικές συμπεριφορές (Landis and Brislin, 1983) τις 

οποίες θα εφαρμόσει στη χώρα στην οποία καλείται να προσφέρει τις 

υπηρεσίες του για τα επόμενα χρόνια. 
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Είναι πολύ σημαντικό για ένα στέλεχος να μπορεί να ανταποκρίνεται σε 

ερεθίσματα της ξένης κουλτούρας. Κάτι τέτοιο αυξάνει τις πιθανότητές του να 

προσαρμοστεί επιτυχώς στην ξένη χώρα. Με τη συμβολή της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, αναπτύσσει εσωτερικούς μηχανισμούς που του επιτρέπουν να 

σέβεται και να κατανοεί τις αλλαγές του περιβάλλοντος και να δίνει σε αυτές 

εξηγήσεις σα να ήταν μέλος της νέας κουλτούρας (Morris and Robie, 2001). 

Όσα περισσότερα γνωρίζει για την εν λόγω κουλτούρα από πριν, τόσο πιο 

εύκολα θα μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες και να προσαρμοστεί 

στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.  

  

Η εντατική εκπαίδευση στη γλώσσα της ξένης χώρας αποτελεί την αφετηρία 

κάθε μεθοδευμένης εκπαιδευτικής προσπάθειας. Η προσπάθεια αυτή είναι 

αναγκαίο να επικεντρωθεί στην εξοικείωση με τις καθημερινές εκφράσεις, τους 

ιδιωματισμούς, τα σύμβολα, την προφορά της τοπικής διαλέκτου και άλλες 

μορφές του γραπτού και προφορικού λόγου (Yamazaki and Kayes, 2004). 

Ωστόσο, η γνώση της αντίστοιχης γλώσσας δεν μπορεί από μόνη της να 

εξασφαλίσει την προσαρμογή του εκπατρισμένου στελέχους στην ξένη χώρα 

(Caligiuri et al., 2001). 

 

Οι διαλέξεις προσανατολισμού στη νέα κουλτούρα, η ανάγνωση σχετικών 

βιβλίων και η παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων αφιερωμάτων για την ξένη 

χώρα είναι εκπαιδευτικές μέθοδοι που μπορούν να ακολουθηθούν. Οι μέθοδοι 

αυτές προσφέρουν χρήσιμη πληροφόρηση και τη δυνατότητα μιας πρώτης 

γνωριμίας των στελεχών με την ξένη χώρα. Οι ομιλίες στη μητρική εταιρία με 

θέμα τις εργασιακές αξίες και τις διοικητικές πρακτικές της ξένης χώρας θα 

βοηθήσουν τα στελέχη να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες για τη νέα τους 

δουλειά και θα μειώσουν τα συναισθήματα άγχους και αβεβαιότητας που 

επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα προσαρμογής τους στο νέο εργασιακό 

περιβάλλον. Εν γένει, τα στελέχη με τη βοήθεια των παραπάνω μεθόδων θα 

αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για την κουλτούρα και το επιχειρηματικό 

περιβάλλον της ξένης χώρας. Σημειώνεται ότι προκειμένου να είναι 

αποτελεσματικοί, οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν προηγούμενη διεθνή 

εργασιακή εμπειρία και να γνωρίζουν επαρκώς το υπόβαθρο της εκάστοτε 

κουλτούρας.  
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Μία ακόμα αποτελεσματική εκπαιδευτική μέθοδος είναι η ανάλυση 

περιπτωσιακών μελετών (case studies). Αυτή η πρακτική εφαρμογή ελέγχει 

την ικανότητα του στελέχους να ανταποκριθεί σε προβλήματα διαφοράς 

κουλτουρών σε πραγματικές συνθήκες (Morris and Robie, 2001). Για κάθε 

περίπτωση, δίνεται μια σειρά από πιθανά εναλλακτικά σενάρια 

διαπολιτισμικής συμπεριφοράς. Το στέλεχος καλείται να επιλέξει ένα σενάριο 

και να υπερασπιστεί αυτή του την επιλογή με λογικά επιχειρήματα. Σε 

ενδεχόμενο λανθασμένης επιλογής, ενημερώνεται για το λάθος του και 

μαθαίνει το ορθότερο σενάριο που προτείνεται. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, 

αποκτάει εμπειρία στη λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες πίεσης και 

διαπιστώνει στην πράξη ποιες είναι οι αποδεκτές συμπεριφορές σε κάθε 

δεδομένη διαφορά κουλτούρας. Επιπρόσθετα, με τη βοήθεια αυτής της 

μεθόδου, η επιχείρηση εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για την ετοιμότητα και 

την ικανότητα του στελέχους να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί σε ένα 

περιβάλλον που ρυθμίζεται από διαφορετικές νόρμες και αξίες. 

 

Οι πολυεθνικές μπορούν επίσης να απευθυνθούν σε εταιρίες συμβούλων οι 

οποίες μέσω του Διαδικτύου παρέχουν προτεινόμενα μοντέλα προσαρμογής 

του εκπατρισμένου στελέχους και της οικογένειάς του στην ξένη κουλτούρα. 

Αυτές οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, που παίρνουν τη μορφή σεμιναρίων 

τεχνικής κατάρτισης, διαρκούν 1 έως 5 μέρες και πραγματοποιούνται μερικές 

εβδομάδες πριν την αναχώρηση του στελέχους για το εξωτερικό (Morris and 

Robie, 2001).  

 

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στους εργαζομένους της 

θυγατρικής εταιρίας, οι οποίοι συνιστούν ένα καθοριστικό παράγοντα που 

συμβάλλει στην προσαρμογή του εκπατρισμένου στελέχους. Η πολυεθνική 

οφείλει να ενημερώσει από πριν το ξένο της παράρτημα για την αναγκαιότητα 

ένταξης του στελέχους στο ανθρώπινό της δυναμικό. Οι εργαζόμενοι του 

παραρτήματος αυτού είναι αναγκαίο να εκπαιδευτούν εντατικά έτσι ώστε να 

αυξήσουν την ευαισθησία τους σε θέματα νέων κουλτουρών. Αυτή η 

εκπαιδευτική διαδικασία τους δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουν από πριν το 

πολιτιστικό υπόβαθρο του ξένου στελέχους. Με αυτό τον τρόπο θα είναι 
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προετοιμασμένοι κατάλληλα για να το υποδεχτούν και να έχουν μαζί του 

εποικοδομητική συνεργασία. Η εκπαίδευση στοχεύει στην καταπολέμηση των 

προκαταλήψεων και των αρνητικών στερεοτύπων. Είναι σαφές ότι το 

εκπατρισμένο στέλεχος, μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, θα αποδώσει ικανοποιητικά 

και θα προσαρμοστεί ευκολότερα στο νέο εργασιακό περιβάλλον. 

 

Υποστήριξη 

 

Η κάθε επιχείρηση ευθύνεται για την ψυχική ευμάρεια των ανθρωπίνων 

πόρων της, ιδιαίτερα όταν αυτοί καλούνται να αντεπεξέλθουν σε δυσμενείς 

συνθήκες, και τους ενισχύει στην προσπάθειά τους να αποδώσουν 

αποτελεσματικά. Οι κατάλληλοι μηχανισμοί υποστήριξης από τη μητρική 

εταιρία θα καθοδηγήσουν επιτυχώς το στέλεχος στην ξένη χώρα και θα το 

κινητοποιήσουν κατάλληλα για να επιτελέσει το έργο που του ανατέθηκε. Ο 

εκπατρισμένος θα αντιληφθεί ότι δεν είναι αποκομμένος από τα κεντρικά 

γραφεία και θα προθυμοποιηθεί να καταβάλλει περισσότερο κόπο για να 

προσαρμοστεί ταχέως στο νέο περιβάλλον.  

 

Υλική Υποστήριξη 

 

Αρκετές φορές, η προνομιακή μεταχείριση των εκπατρισμένων σε θέματα 

πληρωμών δημιουργεί κραδασμούς στους κόλπους της ξένης επιχείρησης. 

Ένα ενιαίο και καλά σχεδιασμένο πακέτο αποδοχών για τα εκπατρισμένα και 

τα εγχώρια στελέχη της επιχείρησης της ξένης χώρας, το οποίο θα στηρίζεται 

στη σχέση απόδοσης αμοιβής, θα ήταν η καλύτερη λύση για την 

καταπολέμηση συναισθημάτων αδικίας και τη δημιουργία ενός κλίματος 

ισονομίας. Έτσι, δε θα προκαλούνται προστριβές μεταξύ των ντόπιων και των 

«νεοφερμένων» (Luis, 1980) ούτε αντιζηλίες οι οποίες θα δυσχεραίνουν την 

προσπάθεια των εκπατρισμένων να προσαρμοστούν στο νέο εργασιακό 

περιβάλλον. Οι πρόσθετες αμοιβές σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της 

διεθνούς αποστολής θα κινητοποιήσουν σημαντικά το στέλεχος να παραμείνει 

στην ξένη χώρα μέχρι το τέλος της εργασίας που του ανατέθηκε (French, 

2003). 
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Επιπλέον, προτείνεται η εφαρμογή διαφορετικών κριτηρίων αξιολόγησης σε 

διαφορετικές φάσεις της προσαρμογής του στελέχους. Είναι γενικά αποδεκτό 

ότι η προϋπηρεσία σε μία θέση εργασίας και η προσαρμογή συνδέονται με 

θετική σχέση. Έτσι, στα πρώτα στάδια της ένταξης στο νέο εργασιακό 

περιβάλλον θα δίνεται έμφαση περισσότερο στην προσαρμογή και λιγότερο 

στην απόδοση κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο, το 

στέλεχος επικεντρώνεται στην ταχύτερη και καλύτερη δυνατή προσαρμογή 

του, η οποία όταν επέλθει θα οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα. Η 

παραπάνω μέθοδος αξιολόγησης εφαρμόστηκε σε εκπατρισθέντα στελέχη 

από την Ευρώπη και συνδέεται άμεσα με την επιτυχία των αποστολών τους 

(Tung, 1987). 
 

Παράλληλα όμως, η επιχείρηση πρέπει να μεριμνήσει για τη φορολογική 

πολιτική που θα συναντήσει ο εκπατρισμένος στην ξένη χώρα (Jacobini, 

2005). Η παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων θα συνεισφέρει στην προστασία 

της αγοραστικής του δύναμης. Εν γένει, το ζητούμενο είναι να λαμβάνει, 

αναλογικά τουλάχιστον, τον ίδιο μισθό με εκείνον που είχε στη χώρα του. Σε 

αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι ο εκπατρισμένος είναι αναγκαίο να έχει 

πρόσβαση σε τράπεζες οι οποίες θα μπορούν να ικανοποιήσουν τις 

εξειδικευμένες του ανάγκες, όπως είναι η απόκτηση πιστωτικών καρτών και η 

μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό που διατηρεί στην πατρίδα. 

 

Παρόλα αυτά, αρκετά συχνά, τα στελέχη που ζουν και εργάζονται στο 

εξωτερικό συναντούν υψηλότερες τιμές στα είδη διατροφής και ένδυσης, στην 

ψυχαγωγία και στις ιατρικές υπηρεσίες. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να 

τους παρέχονται, με τη μέριμνα τόσο της μητρικής εταιρίας, όσο και της ξένης 

θυγατρικής, επιπρόσθετες πληρωμές και διευκολύνσεις για να 

αντιμετωπίσουν τη ζωή στο εξωτερικό και να νιώσουν άνετα όπως στη χώρα 

τους. Στόχοι της μητρικής εταιρίας είναι η διατήρηση του βιοτικού επιπέδου και 

η διασφάλιση της ποιότητας ζωής του εκπατρισμένου. Για να αποφευχθεί το 

χάσιμο πολύτιμου χρόνου, η μητρική εταιρία μπορεί να αναλάβει την εύρεση 

κατοικίας για το στέλεχος και την οικογένειά του και να πληρώνει το ενοίκιο 

του σπιτιού του στην ξένη χώρα.  
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Η καταβολή των διδάκτρων του σχολείου των παιδιών από την πολυεθνική 

είναι ακόμη ένα σημαντικό βοήθημα που αποσκοπεί στη βελτίωση της 

προσαρμογής της οικογένειας του εκπατρισμένου. Η πληρωμή των 

περιοδικών επισκέψεων (μία με δύο φορές το χρόνο) του στελέχους και της 

οικογένειάς του στη χώρα τους αποτελεί μία παροχή η οποία αποβλέπει στη 

διατήρηση της ακμαίας ψυχολογικής τους κατάστασης σε όλη τη διάρκεια της 

θητείας στο εξωτερικό. Η παροχή ασφάλειας ζωής και ιατροφαρμακευτικής 

κάλυψης θα οδηγούσε στην περαιτέρω αύξηση του βαθμού προσαρμογής 

τους. Τέλος, η χορήγηση αυτοκινήτου θα διευκόλυνε σημαντικά το στέλεχος 

στις καθημερινές του μεταφορές. 

 
Εκτός από τον υποστηρικτικό ρόλο που έχουν, οι σύζυγοι μπορεί να είναι η 

αιτία της ελλιπούς απόδοσης ή ακόμα και της παραίτησης του εκπατρισμένου 

στελέχους (Selmer, 2001). Οι επιχειρήσεις πρέπει με την υλοποίηση 

συγκεκριμένων στρατηγικών να μειώσουν τις πιθανότητες να συμβεί κάτι 

τέτοιο. Επιπλέον, πρέπει να είναι προετοιμασμένες για το πώς πρόκειται η 

μετάβαση των στελεχών στο εξωτερικό να επηρεάσει τις / τους συζύγους τους 

που τους συνοδεύουν. Για αυτό το λόγο, είναι αναγκαίο να εφαρμόσουν για 

λογαριασμό τους προγράμματα εύρεσης εργασίας στην ξένη χώρα αλλά και 

να τις βοηθήσουν να βρουν ξανά απασχόληση κατά την επιστροφή τους στην 

πατρίδα. Η πρόσληψη συμβούλων εργασίας θα συμβάλλει αποφασιστικά 

προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

Κοινωνική Υποστήριξη και Κοινωνικοποίηση 

 
Είναι γενικώς αποδεκτό ότι το στέλεχος χρειάζεται υποστήριξη στο σύνολο της 

παραμονής του στο εξωτερικό και όχι μόνο κατά τη διάρκεια των πρώτων 

μηνών. Η συγκρότηση μιας ομάδας στελεχών της μητρικής, που συστηματικά 

θα συμβουλεύει τον εκπατρισμένο σε θέματα που αφορούν στην εργασία και 

την καθημερινή του ζωή στην ξένη χώρα, αποτελεί ένα μέτρο που θα 

διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία προσαρμογής. Αυτόματα, ο 

εκπατρισμένος νιώθει πως δεν ξεχάστηκε από τη μητρική του και διατηρεί 

ακμαίο το ηθικό του. Συμπληρωματικά, το γραφείο Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού της μητρικής πρέπει να διατηρεί διαύλους επικοινωνίας με το 
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αντίστοιχο γραφείο του ξένου παραρτήματος και να ενημερώνεται για την 

εξέλιξη της πορείας του εκπατρισμένου στελέχους. 

 

Η σπουδαιότητα του ρόλου της κοινωνικής υποστήριξης στη διαδικασία 

προσαρμογής στην ξένη χώρα είναι αδιαμφισβήτητη. Ο εκπατρισμένος 

διατηρεί την αυτοπεποίθησή του σε ικανοποιητικά επίπεδα, αυξάνει την 

απόδοσή του και κατά επέκταση τις πιθανότητες να στεφθεί η διεθνής 

αποστολή του με επιτυχία. Αρχικά, η οικογένεια που τον συνοδεύει στην ξένη 

χώρα επηρεάζει θετικά την προσαρμογή του. Αποτελεί πηγή στήριξης, 

επιβεβαίωσης και σιγουριάς και τον βοηθάει να υπερκεράσει τα προβλήματα 

που προκύπτουν από τη μετάβαση σε ένα νέο εργασιακό και κοινωνικό 

περιβάλλον. 

 

Η κοινωνικοποίηση στο εργασιακό περιβάλλον και η δημιουργία σχέσεων 

αναπτυσσόμενης εμπιστοσύνης με τους ξένους συναδέλφους επιτρέπουν το 

στέλεχος να προσανατολιστεί και να αφομοιώσει τις αξίες της νέας 

επιχείρησης, γεγονός το οποίο συμβάλλει στη διευκόλυνση της εργασιακής 

του προσαρμογής. Μέσα από τη συναναστροφή με τους καινούριους 

συνεργάτες του, ο εκπατρισμένος νιώθει ευπρόσδεκτος και απαραίτητος στο 

νέο περιβάλλον εργασίας και συνδέεται ψυχολογικά με τη νέα επιχείρηση. 

 

Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα υψηλόβαθμο διοικητικό στέλεχος 

(mentor) από τη θυγατρική της ξένης χώρας το οποίο θα επιβλέπει, θα 

εκπαιδεύσει, θα συμβουλεύει και θα καθοδηγεί τον εκπατρισμένο από τις 

πρώτες μέρες της άφιξής του στο νέο εργασιακό περιβάλλον και θα αποτελεί 

το συνδετικό κρίκο μεταξύ του στελέχους και των υπόλοιπων εργαζομένων. 

Θα τον ενθαρρύνει να δικτυωθεί στον εργασιακό χώρο αναθέτοντάς του 

καθήκοντα που θα απαιτούν την επικοινωνία και τη συνεργασία με τους 

συναδέλφους του. Τα κανάλια ενδοεπικοινωνίας που θα δημιουργηθούν θα 

ενισχύσουν τον εκπατρισμένο στην προσπάθεια που κάνει να 

κοινωνικοποιηθεί με τους άλλους εργαζομένους. Με την καθοδήγηση του 

εγχώριου διοικητικού στελέχους, ο εκπατρισμένος θα γίνει ευκολότερα 

αποδεκτός στη νέα επιχείρηση. Ακόμα, με την απόκτηση της απαιτούμενης 

πληροφόρησης, θα προσαρμοστεί γρηγορότερα στις νέες ομάδες εργασίας, 
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θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πρακτικά ζητήματα, θα κατανοήσει 

εκτενέστερα τις ιδιαιτερότητες της νέας κουλτούρας και θα εκτιμήσει την 

επιχειρησιακή νοοτροπία της ξένης χώρας γρηγορότερα. Θα νιώσει ενεργό 

μέλος της θυγατρικής μονάδας και θα ταυτιστεί ευκολότερα στην τοπική 

εργασιακή κουλτούρα (Caligiuri and Lazarova, 2002). 

 

Η δημιουργία ενός δικτύου εκπατρισμένων θα παρέχει ψυχολογική 

υποστήριξη και συμπαράσταση στο στέλεχος, αφού μέσα σε αυτό το δίκτυο 

θα μπορεί να ανταλλάσσει απόψεις και κοινές εμπειρίες με συναδέλφους του 

που εργάζονται στην ίδια χώρα του εξωτερικού. Μπορεί να αντλήσει από 

αυτούς χρήσιμες πληροφορίες για την κουλτούρα, τις συμπεριφορές, τα ήθη 

και τις συνήθειες της ξένης χώρας (Caligiuri and Lazarova, 2002). Επίσης, 

μπορεί να απευθυνθεί στους άλλους εκπατρισμένους για την αναζήτηση 

βοήθειας στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων, αφού και αυτοί 

αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες. 

 

Μέσα από τη συχνή συναναστροφή με τους κατοίκους της ξένης χώρας, το 

στέλεχος αφομοιώνει, κατανοεί και σέβεται τις επιτρεπτές συμπεριφορές 

(Black et al., 1991). Η ψυχική του ευμάρεια αυξάνεται επειδή όσο 

περισσότερες κοινωνικές επαφές έχει με τα μέλη μιας ξένης κοινωνίας, τόσο 

θετικότερη στάση θα έχει απέναντι στην τοπική κουλτούρα. Η 

κοινωνικοποίηση αυτή εξαλείφει τις προκαταλήψεις και τα αρνητικά 

στερεότυπα και διευκολύνει σημαντικά το εκπατρισμένο στέλεχος στην 

διεκπεραίωση των καθημερινών του συναλλαγών, βελτιώνοντας κατά πολύ τις 

συνθήκες ζωής του και κατά συνέπεια την προσαρμογή του στην ξένη χώρα. 

 

Στο εξωτερικό, τα στελέχη έχουν την ανάγκη να διατηρήσουν την πολιτιστική 

τους ταυτότητα (Yavas and Bodur, 1999), γεγονός το οποίο κάνει τη 

διαδικασία προσαρμογής τους ακόμα δυσκολότερη. Μεγαλύτερο πρόβλημα 

αντιμετωπίζουν οι εργένηδες οι οποίοι κοινωνικοποιούνται και 

προσαρμόζονται δυσκολότερα. Για να εξουδετερωθεί ο κίνδυνος απομόνωσής 

τους, τα στελέχη εμπλέκονται στην κοινωνική ζωή της ξένης χώρας 

συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις αναψυχής, όπως είναι η διεξαγωγή εταιρικών 

εκδρομών και επαγγελματικών δείπνων, η ξενάγηση σε αξιοθέατα και η 
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διοργάνωση αθλητικών γεγονότων. Εκτός από τα στοιχεία που αφομοιώνουν 

από την ξένη κουλτούρα, μέσα από τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης, 

χτίζουν τις βάσεις για τη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης, μέσα και έξω από το εργασιακό περιβάλλον, με τους κατοίκους 

της χώρας που τους υποδέχεται. 

 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να μεριμνήσουν για την κοινωνικοποίηση 

των συζύγων που συνοδεύουν τα στελέχη αφού πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να 

απομονωθούν κοινωνικά και να δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο τη 

διαδικασία προσαρμογής τους στο εξωτερικό. Η δικτύωση των συζύγων με 

τους πολίτες της ξένης χώρας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή 

τους σε κοινωνικές εκδηλώσεις και εταιρικά δείπνα. Επίσης, οι επιχειρήσεις 

μπορούν να συγκροτήσουν για λογαριασμό των συζύγων των εκπατρισμένων 

στελεχών συλλόγους, στους οποίους θα έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν 

μεταξύ τους και να αλληλοβοηθηθούν. Ανάλογες προσπάθειες κοινωνικής 

υποστήριξης πρέπει να γίνουν και για τα παιδιά των εκπατρισμένων. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Motorola, η οποία παρέχει σε αυτά 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές έτσι ώστε με τη βοήθεια του διαδικτύου να 

διατηρούν επαφή με τους φίλους τους στην πατρίδα (French, 2003). 

 

Επαναπατρισμός 
 

Μια διεθνής αποστολή στο εξωτερικό χαρακτηρίζεται ως ολοκληρωμένη και 

επιτυχής όταν το στέλεχος που επανέρχεται προσαρμοστεί ομαλά στην 

επιχείρηση της πατρίδας του. Μετά το πέρας της εργασιακής εμπειρίας στο 

εξωτερικό, το στέλεχος επιστρέφοντας στη χώρα του έρχεται αντιμέτωπο με 

ένα αλλαγμένο επιχειρησιακό περιβάλλον. Επίσης, αντιμετωπίζει εκ νέου 

δυσκολίες να προσαρμοστεί, αφού ύστερα από μερικά χρόνια διαμονής σε μια 

ξένη χώρα, έχει συνηθίσει σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και εργασίας. Η 

πολυεθνική ευθύνεται να βοηθήσει το στέλεχος να αφομοιώσει τις αλλαγές 

που έχουν επέλθει στις τάξεις της και να το υποστηρίξει στην προσπάθειά του 

να εγκλιματιστεί ξανά, παρέχοντάς του επιπρόσθετη εκπαίδευση. 
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Η προσαρμογή συνδέεται με θετική σχέση με τις προσδοκίες για ενδεχόμενη 

εργασιακή επιστροφή στα πάτρια εδάφη (Naumann, 1992). Η μητρική εταιρία 

πρέπει να διευκρινίσει ποιο είναι το όφελος της διεθνούς εμπειρίας για την 

επαγγελματική σταδιοδρομία του εκπατρισμένου στελέχους και να συζητήσει 

μαζί του τις προοπτικές επανόδου του. Το στέλεχος, που γνωρίζει εκ των 

προτέρων πως η εμπειρία του στο εξωτερικό θα απογειώσει την καριέρα του 

και θα του εξασφαλίσει μια υψηλή διοικητική θέση πίσω στη μητρική εταιρία, 

θα προσαρμοστεί ευκολότερα στην ξένη χώρα και θα υποκινηθεί περισσότερο 

να εντείνει τις προσπάθειές του για την επιτυχή περάτωση των καθηκόντων 

που του έχουν ανατεθεί. 

 

Μερικούς μήνες πριν την επιστροφή του στελέχους, θα ήταν καλό να 

αρχίσουν τηλεφωνικές συζητήσεις μεταξύ αυτού και της επιχείρησης για να 

διαπιστωθεί ποιες εμπειρίες αποκόμισε από τη ανατεθειμένη διεθνή εργασία 

και πως αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν στα κεντρικά γραφεία της 

πολυεθνικής. Επίσης, μέσω αυτών των συζητήσεων, μπορούν να εξαχθούν 

χρήσιμα συμπεράσματα για τις κενές θέσεις που υπάρχουν στην πατρίδα και 

ποιες από αυτές ικανοποιούν τις φιλοδοξίες εκείνου που επαναπατρίζεται. 

Επομένως, το στέλεχος αποκτά μια σαφή και ρεαλιστική εικόνα για τις 

προοπτικές επανόδου και απασχόλησής του στη μητρική εταιρία. 

Επιπρόσθετες συναντήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται και μετά την 

επανένταξη του στελέχους στη μητρική εταιρία για να παρακολουθηθεί η 

εξέλιξη της προσαρμογής του και η ανταπόκρισή του στις πολλαπλές 

προκλήσεις του επαναπατρισμού (Sanchez et al., 2000). Εν κατακλείδι, το 

στέλεχος ασφαλώς  θα εκτιμούσε τη διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης από 

τη Διοίκηση για το καλωσόρισμά αυτού και της οικογένειάς του από το 

εξωτερικό. 

 

Οι πολυεθνικές, δίνοντας στους εκπατρισμένους που επιστρέφουν σημαντικές 

θέσεις εργασίας στις οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις 

νεοαποκτηθείσες διεθνείς τους εμπειρίες και δεξιότητες, καταφέρνουν να 

διαμορφώσουν μια εταιρική κουλτούρα η οποία προωθεί τη δημιουργία μιας 

ομάδας μάχιμων διεθνών στελεχών για την εκπλήρωση των μελλοντικών 

εταιρικών στόχων σε παγκόσμιο επίπεδο (Selmer, 1998). Οι εταιρίες πρέπει 
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να εκμεταλλευτούν τη διεθνή προοπτική των στελεχών τους για τη θεμελίωση 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Τα στελέχη με τη σειρά τους επιθυμούν μια 

καριέρα ευέλικτη όπου η επαγγελματική σταδιοδρομία στην πατρίδα τους θα 

διανθίζεται από διεθνείς προοπτικές και προκλήσεις. 

 

Η εφαρμογή ξεκάθαρων πολιτικών επαναπατρισμού κρίνεται αναγκαία για την 

όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη μετάβαση του στελέχους και της οικογένειάς του 

από το εξωτερικό στη χώρα προέλευσης. Με αυτόν τον τρόπο, η πολυεθνική 

δείχνει να εκτιμά τη διεθνή προσφορά του και με τη χάραξη στρατηγικών 

επαναπατρισμού επηρεάζει την πρόθεσή του να δεχθεί στο ευρύτερο μέλλον 

και νέα αποστολή στο εξωτερικό. Πάνω από όλα όμως, εξασφαλίζει την 

αφοσίωση του στελέχους της και το παροτρύνει να καταβάλλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια να προσαρμοστεί επιτυχώς όταν βρίσκεται στην ξένη χώρα. 

Έτσι, χαλυβδώνεται μεταξύ στελέχους και οργανισμού μια αμφίδρομη σχέση 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού.  

 
 
4.3.   Το Μέλλον των Διεθνών Αποστολών 
 
Η συντριπτική πλειοψηφία των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στέλνουν 

εξειδικευμένα και άρτια εκπαιδευμένα στελέχη στο εξωτερικό και σχεδιάζουν 

να αυξήσουν τον αριθμό τους στο άμεσο μέλλον (Selmer, 2001). Οι υπαρκτές 

δυσκολίες που συνδέονται με τη διαδικασία του εκπατρισμού κάνουν όμως 

αυτά τα στελέχη πιο διστακτικά απέναντι στην πρόκληση της διεθνούς 

καριέρας. Η διακοπή της επαγγελματικής τους πορείας στην πατρίδα και η 

δοκιμασία της προσαρμογής στην ξένη χώρα, που πρέπει να υποστούν τόσο 

οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για 

τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης.  

 

Οι μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και ορισμένα κράτη του Τρίτου 

Κόσμου θα αποτελέσουν κέντρα ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου τις 

επόμενες δύο δεκαετίες. Η αποτελεσματική διοίκηση των εκπατρισμένων 

στελεχών θα αποτελέσει το κλειδί της επιτυχίας στη διείσδυση των δυτικών 

πολυεθνικών σε αυτές τις χώρες. Ο αριθμός των γυναικών που 

επιστρατεύεται για την κάλυψη διοικητικών θέσεων στο εξωτερικό 
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παρουσιάζει αυξητικές τάσεις ενώ συχνό είναι το φαινόμενο της διεθνούς 

αποστολής ανδρογύνων (dual career couples), τα μέλη των οποίων αμφότερα 

εργάζονται στην ξένη χώρα (Taylor et al., 2002).   

 

Οι επιχειρήσεις αλλάζουν, με την πάροδο του χρόνου, τη μορφή και το 

χαρακτήρα του εκπατρισμού (Forster, 2000). Οι τυπικές διεθνείς αποστολές 

με χρονική διάρκεια από 3 έως 5 χρόνια τείνουν να αντικατασταθούν από 

απλές αναθέσεις εργασίας στο εξωτερικό που διαρκούν από 2 έως 12 μήνες 

(Jacobini, 2005). Για τις νέου τύπου αποστολές στο εξωτερικό, απαιτούνται 

ευέλικτα στελέχη (flexpatriates) που μετακινούνται εύκολα - πολλές φορές 

δίχως την οικογένειά τους - και διαθέτουν μικρότερη εμπειρία. Οι νέοι 

επικρατέστεροι προορισμοί για τα εκπατρισμένα στελέχη είναι οι χώρες της 

Αφρικής, η Λατινική Αμερική, τα Αραβικά Κράτη και η Μέση Ανατολή. 

 

Σε μια προσπάθεια τους να μειώσουν το άμεσο κόστος που προκύπτει από 

τον εκπατρισμό, οι πολυεθνικές επανεξετάζουν τις πολιτικές αμοιβών και 

προσφέρουν στα στελέχη μειωμένα πακέτα αποδοχών, ελαττώνοντας την 

επιθυμία των τελευταίων να εκπατριστούν (Jacobini, 2005). Σε αρκετές 

περιπτώσεις, αγνοούν τη θετική σχέση μεταξύ αμοιβής και προσαρμογής στην 

ξένη χώρα και δεν προσφέρουν αξιοσημείωτα χρηματοοικονομικά κίνητρα στα 

εκπατρισμένα στελέχη τους, θεωρώντας πως αφού η διεθνής εμπειρία είναι 

απαραίτητη για την αναβάθμιση της καριέρας τους, δε χρειάζεται να 

συνοδεύεται από πρόσθετη χρηματοοικονομική επιβράβευση. Επιπρόσθετα, 

για να συμπιέσουν το κόστος του εκπατρισμού, παρέχουν μειωμένες οικιακές 

διευκολύνσεις (ο εκπατρισμένος διαμένει σε ξενοδοχείο και όχι σε δικό του 

σπίτι όπως συνηθιζόταν) και λιγότερα οικογενειακά βοηθήματα (αποφεύγεται 

να πληρώνονται τα δίδακτρα του σχολείου των παιδιών) (Jacobini, 2005). 

 
4.4.   Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα 
 
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποτελεί επέκταση προηγούμενων 

μελετών με θέμα την προσαρμογή των εκπατρισμένων στελεχών σε χώρες 

του εξωτερικού. Λόγω των περιορισμένων χρονικών περιθωρίων και της 

πολυδιάστατης φύσης του θέματος που διαπραγματεύεται το παρών πόνημα, 

το ζήτημα της προσαρμογής σε μια ξένη χώρα δεν μπορεί να εξαντληθεί μόνο 
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στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας. Χρειάζεται επιπρόσθετη και 

ενδελεχής διευρένηση των παραγόντων που καθορίζουν την επιτυχή 

προσαρμογή των στελεχών που εκπατρίζονται. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια 

της έρευνας, προέκυψαν ορισμένα ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικής μελέτης και τα οποία διατυπώνονται 

παρακάτω : 

 
• Στην εργασία, υπογραμμίστηκε ο σημαίνων ρόλος της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία του στελέχους πριν 

τον εκπατρισμό του. Θα ήταν διαφωτιστική η διεξαγωγή αναλυτικής 

συγκριτικής έρευνας, μεταξύ στελεχών που παρακολούθησαν συστηματικά 

προγράμματα εκπαίδευσης πριν την αναχώρησή τους και άλλων που 

εκπαιδεύτηκαν ανεπαρκώς, για να διαπιστωθεί πώς η ποιότητα και η 

ποσότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης επηρεάζουν συγκεκριμένα τις 

τρεις διαστάσεις προσαρμογής σε μια ξένη χώρα. 
 

• Συμπληρωματική μελέτη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί για τον 

εντοπισμό διαφορών στο επίπεδο προσαρμογής ανάμεσα σε 

εκπατρισμένα στελέχη που απασχολούνται σε διαφορετικούς κλάδους. 
 

• Δεδομένης της ελλιπούς ελληνικής αρθρογραφίας γύρω από το θέμα του 

εκπατρισμού, εκτενέστερη έρευνα θα μπορούσε να διενεργηθεί για το πως 

προσαρμόζονται τα διοικητικά στελέχη από την Ελλάδα στις επιχειρήσεις 

των ξένων κρατών. Ακόμα, μελέτες με θέμα την ένταξη αλλοδαπών 

εκπατρισμένων στελεχών σε θυγατρικές εταιρίες ξένων συμφερόντων που 

εδρεύουν στην Ελλάδα, θα παρείχαν σημαντικές πληροφορίες για το πως 

ανταποκρίνονται αυτά τα στελέχη στην ελληνική επιχειρηματική και 

κοινωνική πραγματικότητα και πως η ελληνική κουλτούρα καθορίζει τα 

επίπεδα προσαρμογής τους. 
 

• Τέλος, θεωρείται χρήσιμο να εξεταστεί σε μελλοντικές μελέτες πώς ο 

παράγοντας της εθνικότητας επηρεάζει τη δυνατότητα του εκπατρισμένου 

στελέχους να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις μιας διαφορετικής 

κουλτούρας. 
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