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Σύνοψη 
 

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην αποκρυστάλλωση της πολυδιάστατης 

έννοιας της εμπιστοσύνης και την ανάδειξη του σπουδαίου ρόλου που αυτή 

διαδραματίζει στην επιτυχία των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. Στο πρώτο 

κεφάλαιο γίνεται η αναλυτική παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου για την 

έννοια της εμπιστοσύνης που αναμφίβολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

πολυσύνθετη. Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται λεπτομερώς η 

διαδικασία δημιουργίας και ανάπτυξης της εμπιστοσύνης, αλλά και τα βασικά 

σημεία που θα πρέπει να προσεχθούν από την εκάστοτε διοίκηση κατά τη 

διαδικασία οικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο που 

συμπληρώνει την ως επί το πλείστον θεωρητική ανάλυση του προηγούμενου 

κεφαλαίου, με την παρουσίαση ορισμένων ιδιαίτερα σύγχρονων και αξιόλογων 

υποδειγμάτων δημιουργίας εμπιστοσύνης από την παγκόσμια αρθρογραφία. 

Εν συνεχεία, στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάδειξη της σημασίας της 

εμπιστοσύνης μέσω της σύνδεσής της με άλλους κρίσιμους παράγοντες της 

λειτουργίας της επιχείρησης. Η έρευνα ολοκληρώνεται με το πέμπτο κεφάλαιο 

που περιλαμβάνει την εξαγωγή συμπερασμάτων και τις προτάσεις του 

συγγραφέα για ενδεχόμενες μελλοντικές έρευνες. Αξιοσημείωτα είναι τα 

συμπεράσματα ότι υπάρχει μία θετική συσχέτιση της εμπιστοσύνης με τις 

προσδοκίες, αλλά ταυτόχρονα εντοπίζεται ένα άριστο επίπεδο προσδοκιών, 

πέρα από το οποίο οι προσδοκίες γίνονται δυσλειτουργικές ή ότι κάτω από 

συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας η σχέση μεταξύ της εμπιστοσύνης και της 

απόδοσης γίνεται ακόμα πιο ισχυρή. Αξίζει ακόμα να τονιστεί η διαπίστωση 

πως τα στοιχεία της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πόρων και πληροφοριών 

αποδεικνύεται ότι διαδραματίζουν τον πλέον σημαντικό ρόλο στην 

αλληλοσυσχέτιση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη, τον έλεγχο και την απόδοση. 

Γενικότερα, η παρούσα μελέτη συμβάλλει αποφασιστικά στην κατανόηση της 

έννοιας της εμπιστοσύνης και στην ανάδειξη, μέσω πολλών και διαφορετικών 

οδών, της σπουδαίας σημασίας της στην επιτυχία των διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών. 
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Εισαγωγή 

Ένα ζήτημα που μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε να απασχολεί τη 

σύγχρονη βιβλιογραφία είναι η σημασία της εμπιστοσύνης (trust) μεταξύ των 

εταίρων για την επιτυχία των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. Οι διεθνείς ή 

παγκόσμιες στρατηγικές συμμαχίες (International or Global Strategic Alliances) 

αποτελούν επίσημες ή ανεπίσημες συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων επιχειρήσεων, του ίδιου ή διαφορετικού κλάδου, για την 

επίτευξη κοινών επιχειρηματικών στόχων όπως η επέκταση των 

δραστηριοτήτων τους στις διεθνείς αγορές, η ισχυροποίηση της θέσης τους 

στο διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα και η βελτίωση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητάς τους διαμέσου της επίτευξης οικονομιών κλίμακας σε όλο 

το φάσμα των επιχειρηματικών λειτουργιών. Μία συμμαχία χαρακτηρίζεται 

διεθνής όταν μία τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις – εταίρους προέρχεται από 

διαφορετική χώρα από αυτήν όπου δραστηριοποιείται η συμμαχία 

(Χατζηδημητρίου, 2003). 

Ομοίως, ο Hagendoorn (1993) ορίζει τις στρατηγικές συμμαχίες ως τις 

συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, οι οποίες στοχεύουν στη 

μακροπρόθεσμη βελτίωση της θέσης στην αγορά ενός τουλάχιστον από τους 

εταίρους. Ακόμα, σύμφωνα με τους Yoshino και Rangan (1995), η στρατηγική 

συμμαχία είναι μία κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις 

ενώνονται για να πραγματοποιήσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό 

προσυμφωνημένων στόχων και από τη δημιουργία της οποίας προκύπτουν 

σημαντικά για κάθε μέλος οφέλη.  

Βέβαια, οι στρατηγικές συμμαχίες δεν αποτελούν ένα καινούριο 

φαινόμενο. Οι πρώτες μορφές στρατηγικών συμμαχιών εμφανίζονται κατά την 

αρχαιότητα, όταν οι ελληνικές πόλεις – κράτη αποφάσισαν να συμμαχήσουν 

για την αντιμετώπιση μίας κοινής απειλής, που αποτελούσαν οι Πέρσες (Smith 

et al., 1995). Οι στρατηγικές συμμαχίες με τη μορφή που τις συναντάμε στο 

σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον εμφανίστηκαν περίπου στα μέσα του 

20ου αιώνα (Harrigan, 1986). Τα τελευταία έτη, με την παγκοσμιοποίηση των 

αγορών και τους ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης της τεχνολογίας, η 

δημιουργία διεθνών στρατηγικών συμμαχιών από επιχειρήσεις σε κάθε γωνιά 
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της γης αυξήθηκε σε τεράστιο βαθμό (Hagendoorn & Schakenraad, 1994, 

Harbison & Pekar, 1998). Αξίζει να σημειωθεί πως  με τον όρο 

παγκοσμιοποίηση των αγορών (globalization of markets) περιγράφεται η 

συνεχής διαδικασία ενδυνάμωσης του βαθμού αλληλεξάρτησης και 

αλληλεπίδρασης των αγορών των χωρών όλου του κόσμου (Χατζηδημητρίου, 

2003).  

Οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες μπορούν να πάρουν διάφορες 

μορφές όπως οι συμφωνίες παραγωγής (contract manufacturing), οι 

συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (licensing), οι 

κοινοπρακτικές επιχειρήσεις (joint ventures), καθώς και οι μονομερείς και 

αμοιβαίες μερικές εξαγορές (partial acquisitions). Οι διεθνείς στρατηγικές 

συμμαχίες παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις, τα οποία 

διαφοροποιούνται, όπως και τα αντίστοιχα μειονεκτήματα, ανάλογα με τη 

μορφή της συμμαχίας. Παρόλα αυτά, το πλεονέκτημα που ισχύει για όλες τις 

μορφές στρατηγικών συμμαχιών είναι ότι οι ικανότητες, οι εξειδικευμένες 

γνώσεις και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενός εταίρου (strengths) 

καλύπτουν τις αδυναμίες (weaknesses) των άλλων εταίρων. 

Μέσω των στρατηγικών συμμαχιών οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 

αποκτούν τη δυνατότητα να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους 

στο διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα πολύ πιο γρήγορα, εύκολα και με σαφώς 

χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με την περίπτωση που θα επιχειρούσαν να 

τα καταφέρουν αυτόνομα. Έχει αρχίσει να γίνεται κοινά αποδεκτή 

(Χατζηδημητρίου, 2003) η διαπίστωση ότι το αποτέλεσμα μίας επιτυχημένης 

συνεργασίας δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων διαμέσου μίας στρατηγικής 

συμμαχίας είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των αποτελεσμάτων που είναι 

σε θέση να επιτύχει η κάθε επιχείρηση μεμονωμένα. 

Όσο αφορά την πιθανότητα εμφάνισης μειονεκτημάτων στις διεθνείς 

στρατηγικές συμμαχίες, αυτή μπορεί να περιοριστεί σημαντικά με την 

κατάλληλη προεργασία και προετοιμασία της συμμαχίας και με την προσεκτική 

επιλογή των εταίρων. Ένας από τους κρισιμότερους παράγοντες στη 

διαδικασία επιλογής του καταλληλότερου εταίρου που περιλαμβάνεται στη 

διεθνή βιβλιογραφία είναι η δυνατότητα ύπαρξης αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
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μεταξύ των εταίρων, καθώς η έλλειψη εμπιστοσύνης κατά κανόνα οδηγεί σε 

τριβές και συγκρούσεις που αναπόφευκτα δημιουργούν τριγμούς στο 

οικοδόμημα της στρατηγικής συμμαχίας (Χατζηδημητρίου, 2003). Μάλιστα, η 

σπουδαιότητα της εμπιστοσύνης για τις στρατηγικές συμμαχίες είναι τόσο 

μεγάλη, ώστε να έχει χαρακτηριστεί από αρκετά νωρίς ως «ο ακρογωνιαίος 

λίθος των στρατηγικών συμμαχιών» (Speckman, 1988) και ως «μία 

απαραίτητη προϋπόθεση για τις επιτυχημένες στρατηγικές συμμαχίες» (Inkpen 

& Birkenshaw, 1994). 

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην αποκρυστάλλωση της πολυδιάστατης 

έννοιας της εμπιστοσύνης και την ανάδειξη του σπουδαίου ρόλου που αυτή 

διαδραματίζει στην επιτυχία των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. Στο πρώτο 

κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στους πολλούς διαφορετικούς ορισμούς 

που έχουν αποδοθεί κατά καιρούς στην έννοια της εμπιστοσύνης, καθώς και 

στο γενικότερο θεωρητικό υπόβαθρο που περιλαμβάνει τις μορφές, τις 

διαστάσεις, τις πηγές και τις ιδιαιτερότητες της εμπιστοσύνης στις διεθνείς 

στρατηγικές συμμαχίες. Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται 

λεπτομερώς η διαδικασία δημιουργίας και ανάπτυξης της εμπιστοσύνης, αλλά 

και τα βασικά σημεία που θα πρέπει να προσεχθούν από την εκάστοτε 

διοίκηση κατά τη διαδικασία οικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Ακολουθεί το 

τρίτο κεφάλαιο που περιλαμβάνει ορισμένα σύγχρονα και αξιόλογα 

υποδείγματα δημιουργίας της εμπιστοσύνης από την παγκόσμια αρθρογραφία. 

Εν συνεχεία, στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάδειξη της σημασίας της 

εμπιστοσύνης μέσω της σύνδεσής της με άλλους κρίσιμους παράγοντες της 

λειτουργίας της επιχείρησης. Τέλος, η έρευνα ολοκληρώνεται με το πέμπτο 

κεφάλαιο που περιλαμβάνει την εξαγωγή συμπερασμάτων και τις προτάσεις 

του συγγραφέα για ενδεχόμενες μελλοντικές έρευνες.  
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Κεφάλαιο 1ο – Η έννοια της εμπιστοσύνης 

  

1.1. Γενικά σχόλια για την εμπιστοσύνη 

Η εμπιστοσύνη αποτελεί μία ιδιαίτερα αφηρημένη και πολύπλοκη έννοια 

και αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών διαφορετικών επιστημονικών 

κλάδων. Αρχικά βρέθηκε στο στόχαστρο της έρευνας των επιστημών της 

Ψυχολογίας (Psychology) (Lewicki & Bunker, 1996, Rousseau, 1995), της 

Κοινωνιολογίας (Sociology) (Fukuyama, 1995, Misztal, 1996, Lewis & Weigert, 

1985) και ειδικότερα της Κοινωνικής Ψυχολογίας (Social Psychology) (Lewicki 

& Bunker, 1996). Τα τελευταία έτη, η μελέτη της έννοιας της εμπιστοσύνης 

άρχισε να απασχολεί και τους επιστημονικούς κλάδους της Οικονομικής 

(Economics) (Dasgupta, 1988, Williamson, 1993), του Μάρκετινγκ (Marketing) 

(Castaldo, 2003), της Στρατηγικής Διοίκησης (Strategic Management) (Barney 

& Hansen, 1994), της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς (Organizational Behavior) 

(Zaheer et al., 1998), καθώς και των Διεθνών Επιχειρηματικών 

Δραστηριοτήτων (International Business) (Inkpen & Currall, 1997). Κάθε 

επιστημονικός κλάδος έχει προσεγγίσει το ζήτημα της εμπιστοσύνης μέσα από 

διαφορετικό θεωρητικό υπόβαθρο, γεγονός που οδήγησε σε διαφορετικά 

συμπεράσματα, τα οποία βασίζονται σε διαφορετικά συστατικά. Γι’ αυτό το 

λόγο δεν είναι καθόλου εύκολη η σύγκριση μεταξύ των διαφόρων σχετικών 

μελετών (Endrissat & Kühlmann, 2003). 

Η εμπιστοσύνη είναι μία έννοια που δύσκολα μπορεί να προσδιοριστεί 

απόλυτα. Ως αποτέλεσμα μάλιστα αυτής της δυσχέρειας, έχει προκύψει στη 

διεθνή βιβλιογραφία μία αξιοσημείωτη ποικιλία διαφορετικών ορισμών και 

θεωρητικών αναλύσεων γύρω από την έννοια της εμπιστοσύνης. Σύμφωνα με 

τον Williamson (1993), «η εμπιστοσύνη είναι ένας όρος με πολλές ερμηνείες».  

H σύγχρονη αυτή πραγματικότητα «έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός 

μπερδεμένου ποτ – πουρί από ορισμούς που αφορούν ένα πλήθος από 

μονάδες και επίπεδα αναλύσεων» (Shapiro, 1987). Στο κεφάλαιο αυτό θα 

παρατεθούν οι σημαντικότεροι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί για την 

εμπιστοσύνη στο χώρο των στρατηγικών συμμαχιών από τους ερευνητές σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Εν συνεχεία, θα ακολουθήσει μία βαθύτερη ανάλυση  των 
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μορφών (forms), των διαστάσεων (dimensions), των πηγών (sources), καθώς 

και των διαφοροποιήσεων (international differences) της εμπιστοσύνης στις 

διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες.  

 

1.2. Ορισμοί της εμπιστοσύνης  

Ο Good (1988), με τον ορισμό του, εξετάζει την εμπιστοσύνη ως 

«βασισμένη στη θεωρία ενός ατόμου για το πώς ένα άλλο άτομο θα ενεργήσει 

σε κάποια μελλοντική περίσταση, ως μία λειτουργία των ισχυρισμών του 

ατόμου – στόχου, είτε σαφών, ξεκάθαρων είτε υπονοούμενων». Αυτός ο 

ορισμός εστιάζει την προσοχή κυρίως στο γεγονός ότι η εμπιστοσύνη είναι μία 

δυναμική διαδικασία με παρελθόν, παρόν και μέλλον, τα οποία αλληλεπιδρούν 

σε μία σχέση. Σύμφωνα με τον Zucker (1986), η εμπιστοσύνη φαίνεται να 

προκύπτει μέσα από «ένα σύνολο προσδοκιών που μοιράζονται όλοι όσοι 

συμμετέχουν σε μία ανταλλαγή. Περιλαμβάνει ευρείς κοινωνικούς κανόνες 

αλλά και νόμιμα ενεργοποιημένες διαδικασίες. Ο ορισμός αυτός συνυπολογίζει 

το υπόβαθρο κάθε συναλλαγής που έχει πραγματοποιηθεί και δεν εξετάζει 

απλά τους κοντινότερους όρους της ανταλλαγής». Μέσα από τους δύο αυτούς 

ορισμούς προκύπτει και ο ορισμός που θεωρεί καταλληλότερο η Ayios (2003), 

όπου η εμπιστοσύνη: 

1. Αποτελείται από τις θεωρητικές (αβέβαιες) προσδοκίες 

μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων που αλληλεπιδρούν σε μία 

σχέση.  

2. Βασίζεται σε σαφή ή υπονοούμενα σήματα και πράξεις που 

εκπέμπονται, λαμβάνονται και μεταφράζονται μέσα στα πλαίσια των 

επιχειρηματικών σχέσεων. 

3. Είναι κοινωνικά συγκροτημένη. 

4. Είναι δυναμική – παρελθόν, παρόν και μέλλον αλληλεπιδρούν και 

συμβάλλουν στη δημιουργία μίας σχέσης μεταξύ μεμονωμένων 

ατόμων ή ομάδων ατόμων. 

Έπειτα, η εμπιστοσύνη ορίζεται και ως η αμοιβαία πεποίθηση ότι 

κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη μίας ανταλλαγής δεν θα συμπεριφερθεί 

ευκαιριακά για να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες των άλλων μερών (Jennings et 
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al., 2000, Nooteboom, 1996, Ring, 1996, Sabel, 1993). Σύμφωνα με τον 

Mayer (1995), εμπιστοσύνη είναι «η πρόθεση – διάθεση μίας ομάδας να είναι 

ευάλωτη στις ενέργειες μίας άλλης ομάδας, βασιζόμενη στην προσδοκία ότι η 

άλλη ομάδα θα πραγματοποιήσει μία συγκεκριμένη ενέργεια σημαντική για την 

ομάδα που εκχωρεί εμπιστοσύνη (trustor)». 

Ένας ακόμα ορισμός για την εμπιστοσύνη είναι αυτός των Zaheer, 

McEvily και Perrone (1998), όπου η εμπιστοσύνη ορίζεται ως η προσδοκία ότι 

μία ομάδα μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, να συμπεριφέρεται 

με προβλέψιμο τρόπο και να δέχεται δίκαιη αντιμετώπιση, όταν η πιθανότητα 

για καιροσκοπία είναι παρούσα. Η εμπιστοσύνη ορίζεται και ως ο σχεσιακός 

μηχανισμός (relationship mechanism) που διευκολύνει τη συνεργασία και τον 

συντονισμό και παράγει τη σχεσιακή δέσμευση (relationship commitment) 

(Morgan & Hunt, 1994). O Rotter (1967) ορίζει την εμπιστοσύνη ως το 

περιθώριο μέσα στα πλαίσια του οποίου ο λόγος ή η υπόσχεση κάποιου μπορεί 

να γίνει πιστευτή. Αντίστοιχα, ο Blau (1964) υποστηρίζει ότι η εμπιστοσύνη 

σημαίνει ότι ο λόγος ή η υπόσχεση μίας ομάδας (ή μίας εταιρίας) είναι 

αξιόπιστος και ότι πιστεύουμε πως η ομάδα θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

της. Ακόμα, ο Thorelli (1986) ορίζει την εμπιστοσύνη ως την υπόθεση ότι οι 

εταίροι σε μία συμμαχία θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τη συμμαχία. 

Από τους παραπάνω ορισμούς προκύπτουν ορισμένα κοινά στοιχεία 

όπως: 

1. Η εμπιστοσύνη εκ φύσεως περιπλέκεται με την αβεβαιότητα σχετικά 

με το μέλλον. 

2. Η εμπιστοσύνη εμπεριέχει τον κίνδυνο απώλειας κάτι πολύτιμου. Το 

μέγεθος της πιθανής αυτής απώλειας από μία ανέντιμη 

συμπεριφορά είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερο από το αναμενόμενο 

κέρδος από μία έντιμη συμπεριφορά.  

3. Η εμπιστοσύνη τοποθετείται σε κάποιον που η συμπεριφορά του 

δεν υπόκειται σε έλεγχο, έτσι ώστε κάθε εταίρος να έχει τη 

δυνατότητα να ασκεί μόνο μερική επιρροή στην έκβαση της 

στρατηγικής συμμαχίας.  
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Ο ρόλος που η εμπιστοσύνη διαδραματίζει και ο βαθμός εμπιστοσύνης 

που απαιτείται ποικίλει ανάλογα με τη σχέση. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

αβεβαιότητα γύρω από τις μελλοντικές εξελίξεις και τις αντιδράσεις του 

εταίρου στις εξελίξεις αυτές, τόσο μεγαλύτερος βαθμός εμπιστοσύνης 

απαιτείται. Έπειτα, όσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανές απώλειες μέσα από μία 

συμμαχία, τόσο περισσότερη εμπιστοσύνη χρειάζεται. Ακόμα, όσο μικρότερος 

είναι ο έλεγχος που ασκείται από έναν εταίρο μίας στρατηγικής συμμαχίας 

απέναντι στον άλλο (ή τους άλλους), τόσο περισσότερη εμπιστοσύνη 

απαιτείται από αυτόν τον εταίρο. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό το 

λεγόμενο «κενό ελέγχου» (control gap) που υπάρχει στη διοίκηση 

στρατηγικών συμμαχιών σε σχέση με τη διοίκηση οργανισμών με τυπική 

ιεραρχική δομή. Ο πλήρης έλεγχος καθίσταται εφικτός στο τέλος, αλλά μόνο 

μερικός έλεγχος μπορεί να εφαρμοστεί στα αρχικά στάδια μίας συμμαχίας. Η 

εμπιστοσύνη συμβάλλει στην κάλυψη αυτού του «κενού ελέγχου» (Parkhe, 

1998). 

Αντίστοιχα, η εμπιστοσύνη διαδραματίζει ένα λιγότερο σημαντικό ρόλο 

και λιγότερη εμπιστοσύνη απαιτείται σε περιπτώσεις στρατηγικών συμμαχιών 

στις οποίες: 

 Μία επιχείρηση κατέχει πλήρη, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση, 

καθώς αυτού του είδους η πληροφόρηση περιορίζει την 

αβεβαιότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον σχεδιασμό, το 

χτίσιμο και τη λειτουργία των συμμαχιών. 

 Μία επιχείρηση δεν έχει πολλά τρωτά σημεία και δεν διακινδυνεύει 

πολλά πράγματα, έτσι ώστε η πιθανότητα να θιγούν τα συμφέροντά 

της είναι ελάχιστη. 

 Μπορεί να εφαρμοστεί ένα αρκετά υψηλό επίπεδο ελέγχου, έτσι 

ώστε να ελαχιστοποιείται το «κενό ελέγχου» για τους εταίρους της 

συμμαχίας. 

Ωστόσο, στη σύγχρονη πραγματικότητα των στρατηγικών συμμαχιών, 

πάντα θα υπάρχει ένα ποσοστό αβεβαιότητας, καθώς ακόμα και με την πιο 

προσεκτική παρακολούθηση και τα πιο ακριβά και σύγχρονα συστήματα 

ελέγχου, πάντα θα προκύπτουν κενά στην πληροφόρηση. Το ίδιο ισχύει και 
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για τον κίνδυνο απώλειας κάτι πολύτιμου, αφού η πιθανότητα να χαθεί κάποιο 

αντικείμενο αξίας (όπως η τεχνολογία, η τεχνογνωσία, οι αγορές, το 

προσωπικό) μέσα από την εμπλοκή σε στρατηγικές συμμαχίες είναι πάντοτε 

παρούσα. Αντίστοιχα, ποτέ δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί ο απόλυτος 

έλεγχος, μιας και η επιρροή κάθε εταίρου απέναντι στη συμπεριφορά των 

άλλων διακρίνεται από μερική έλλειψη ικανοτήτων. Συνεπώς, οι πραγματικές 

στρατηγικές συμμαχίες επωφελούνται σε τεράστιο βαθμό από την ύπαρξη 

εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων τους (Parkhe, 1998). 

 

1.3. Μορφές εμπιστοσύνης  

Στα πλαίσια των στρατηγικών συμμαχιών, η εμπιστοσύνη θεωρείται ότι 

διαθέτει ιδιότητες ψυχολογικού, κοινωνιολογικού και οικονομικού χαρακτήρα. 

Η ανάμειξη των παραπάνω χαρακτηριστικών εξαρτάται κάθε φορά από τους 

εκάστοτε εταίρους. Οι Barney και Hansen (1994) πραγματοποίησαν μία 

έρευνα στα μέσα της δεκαετίας του 1990, αντιλαμβανόμενοι ότι το μείγμα των 

ψυχολογικών, κοινωνιολογικών και οικονομικών χαρακτηριστικών εξαρτάται 

από την εκάστοτε περίσταση και τη σύνθεση των εταίρων μίας στρατηγικής 

συμμαχίας και τελικά εντόπισαν τρεις μορφές εμπιστοσύνης: την αδύνατη 

μορφή (weak form), την ημι – δυνατή μορφή (semi – strong form) και τη 

δυνατή μορφή (strong form). Παρόλο που και οι τρεις μορφές 

αντικατοπτρίζουν την πεποίθηση ότι οι αδυναμίες του ενός εταίρου δεν θα 

αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους άλλους, εντούτοις οι λόγοι 

από τους οποίους πηγάζει αυτή η πεποίθηση ποικίλουν. 

Η αδύνατη μορφή εμπιστοσύνης γεννιέται όταν οι δυνατότητες για 

καιροσκοπισμό και ευκαιριακή συμπεριφορά είναι περιορισμένες. Οι εταίροι 

δεν φοβούνται για πιθανή εκμετάλλευση των αδυναμιών τους από τους 

άλλους γιατί δεν έχουν σημαντικές αδυναμίες. Ονομάζεται αδύνατη μορφή 

εμπιστοσύνης, επειδή η ύπαρξή της δεν εξαρτάται από τη δημιουργία 

πολύπλοκων μηχανισμών διακυβέρνησης ή από τη δέσμευση των εταίρων σε 

πολύ υψηλά επίπεδα έντιμης συμπεριφοράς. Η αδύνατη μορφή εμπιστοσύνης 

προκύπτει σε πολύ συγκεκριμένα είδη ανταλλαγών, όπου η ποιότητα των 

αγαθών ή των υπηρεσιών που ανταλλάσσονται μπορεί να υπολογιστεί με 
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χαμηλό κόστος και όπου οι εταίροι δεν είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν 

σε σημαντικές ειδικές επενδύσεις για τις ανταλλαγές αυτές (Parkhe, 1998). 

Η ημι – δυνατή μορφή εμπιστοσύνης μπορεί να ονομαστεί και 

«εμπιστοσύνη διαμέσου της διακυβέρνησης» (Barney & Hansen, 1994). Η 

εμπιστοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα και όταν υπάρχουν σημαντικές 

αδυναμίες και τρωτά σημεία μεταξύ των εταίρων μίας στρατηγικής συμμαχίας, 

εάν προστατεύονται από διάφορους μηχανισμούς διακυβέρνησης, οι οποίοι 

επιβάλλουν κόστη (κοινωνικά και οικονομικά) σε όσους αποφασίζουν να 

συμπεριφερθούν καιροσκοπικά. Έτσι, οι εταίροι διακατέχονται από την κοινή 

αισιοδοξία ότι οι αδυναμίες τους δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο 

εκμετάλλευσης από τους άλλους, αφού κάτι τέτοιο θα είναι ασύμφορο και 

παράλογο. Οι μηχανισμοί διακυβέρνησης συνήθως έχουν τη μορφή 

συμβολαίου ή αμοιβαίων συμφωνιών που προβλέπουν μία σειρά από κυρώσεις 

για την επιχείρηση που θα αθετήσει τις υποσχέσεις της απέναντι στους άλλους 

εταίρους. Αξίζει να σημειωθεί το παράδειγμα της Motorola, η οποία 

συμπεριέλαβε ορισμένα κίνητρα στο προσύμφωνο συνεργασίας που υπέγραψε 

με την Toshiba για να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εταιρικής 

συνεργασίας. Η Toshiba απέκτησε πρόσβαση στην τεχνολογία 

μικροεπεξεργαστών της Motorola, ενώ η Motorola βοηθήθηκε στην 

προσπάθειά της για μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά της Ιαπωνίας. Η 

Motorola παρέδωσε την τεχνολογία της σε διαδοχικά στάδια, σε ευθεία 

αναλογία με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Toshiba (Parkhe, 1998).  

Η δυνατή μορφή εμπιστοσύνης είναι η «σκληροπυρηνική επίδειξη 

εμπιστοσύνης» (Barney & Hansen, 1994). Εδώ, η εμπιστοσύνη γεννιέται μέσα 

από ένα επιχειρηματικό περιβάλλον έντονων αδυναμιών και με την απουσία 

οποιονδήποτε πολύπλοκων μηχανισμών διακυβέρνησης. Μία επιχείρηση 

μπορεί να εμφανίζει δυνατή μορφή εμπιστοσύνης επειδή μπορεί να συμφωνεί 

απόλυτα με την εταιρική της φιλοσοφία, που ανταμείβει την επίδειξη 

ανάλογης συμπεριφοράς ή επειδή τα συγκεκριμένα άτομα που 

αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση σε μία στρατηγική συμμαχία μπορεί να 

διακατέχονται από αυτή τη φιλοσοφία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της 
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μορφής εμπιστοσύνης που καλείται και «εμπιστοσύνη εκ πεποιθήσεως» 

(Houghton, 1987) αποτελεί η Corning Glass Works. 

Η δημιουργία συμμαχιών κατέχει εξέχουσα θέση στη στρατηγική της 

Corning Glass Works σε τέτοιο βαθμό ώστε η ίδια να αυτοπροσδιορίζεται ως 

ένα «δίκτυο από οργανισμούς». Στις σημαντικότερες συμμαχίες της 

συγκαταλέγονται το joint venture με την Dow Chemical, που συγκαταλέγεται 

στο Fortune – 500 joint ventures, καθώς και εκτεταμένες συνεργασίες με τη 

γερμανική Siemens και τη μεξικανική Vitro. Ο Αντιπρόεδρος της Corning Glass 

Works Van Campbell εξηγεί ότι: «Αναζητούμε μόνο παντοτινές συνεργασίες 

γιατί χρειάζεται να επενδυθούν τεράστια ποσά ενέργειας για να λειτουργήσει 

μία συνεργασία. Δεν έχεις μόνο να ασχοληθείς με τη δουλειά. Παράλληλα, 

πρέπει διαρκώς να ασχολείσαι με τη σχέση με τον εταίρο σου, να την 

καλλιεργείς και να διατηρείς υψηλού επιπέδου επαφές, έτσι ώστε όταν θα 

έχεις να αντιμετωπίσεις ουσιώδη ζητήματα, θα τα αντιμετωπίζεις μαζί με 

φίλους, με ανθρώπους που καταλαβαίνεις και σέβεσαι. Μία συνεργασία που 

πρόκειται να διαρκέσει μόνο πέντε με επτά χρόνια απλά δεν δικαιολογεί μία 

τέτοια επένδυση» (Sherman, 1992). 

Στην πράξη, οι τρεις παραπάνω μορφές εμπιστοσύνης περιέχουν 

ψυχολογικά, κοινωνιολογικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, αλλά το μείγμα 

διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση. Η δυνατή μορφή εμπιστοσύνης 

συνεπάγεται μεγαλύτερη διάθεση να είσαι ευάλωτος, η οποία πηγάζει από την 

κοινή αισιοδοξία ότι κανένας από τους άλλους εταίρους δεν θα επιδιώξει να 

εκμεταλλευτεί τις πιθανές αδυναμίες της επιχείρησης. Δηλαδή, η διοίκηση 

αυτών των σχέσεων κυριαρχείται από «μαλακές», κοινωνικο – ψυχολογικές 

εκτιμήσεις, παρά από «σκληρά», λογικά, οικονομικά κριτήρια. Βέβαια, δεν 

πρέπει να συγχέονται τα κίνητρα για το σχηματισμό στρατηγικών συμμαχιών 

με τους μηχανισμούς για τη διακυβέρνηση των συμμαχιών, καθώς ακόμα και 

οι συμμαχίες εκείνες που εμπεριέχουν δυνατή μορφή εμπιστοσύνης έχουν ως 

κίνητρο την προσδοκία για οικονομικό όφελος, αργά ή γρήγορα, άμεσα ή 

έμμεσα. Όπως τονίζει και ο Ohmae (1989), «θυμηθείτε ότι και οι δύο εταίροι 

πρέπει να κερδίσουν κάτι από αυτό (χρήμα, τελικά). Το κοινό όφελος είναι 

ζωτικής σημασίας». 
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Στην ημι – δυνατή μορφή εμπιστοσύνης, η εμμονή στην τήρηση των 

όρων της συνεργασίας επιτυγχάνεται διαμέσου των κατάλληλων μηχανισμών 

διακυβέρνησης. Τέτοιου είδους μηχανισμοί βοηθούν στην επανατοποθέτηση 

των κινήτρων των εταίρων σε επιθυμητά μονοπάτια που προωθούν τη 

συλλογική συμπεριφορά, καθώς η αμφιβολία κάθε πλευράς σχετικά με τη 

συμπεριφορά των άλλων μειώνεται. Ακόμα, στην αδύνατη μορφή 

εμπιστοσύνης, όπου οι εταίροι είναι ελάχιστα ευάλωτοι, οι κοινωνικο – 

ψυχολογικοί παράγοντες διαδραματίζουν τον πλέον ασήμαντο ρόλο στην 

πορεία της στρατηγικής συμμαχίας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι 

μηχανισμοί διακυβέρνησης έχουν σημαντικό κόστος και γι΄ αυτό στρατηγικές 

συμμαχίες με ημι – δυνατή μορφή εμπιστοσύνης δεν θα επιχειρηθεί να 

σχηματιστούν όταν το κόστος της διακυβέρνησης είναι μεγαλύτερο από τα 

αναμενόμενα κέρδη από τη συνεργασία (Barney & Hansen, 1994).   

Ο διαχωρισμός της εμπιστοσύνης στα επιμέρους συστατικά από τα 

οποία απαρτίζεται είναι χρήσιμος, μιας και διευκολύνει τη βαθύτερη 

κατανόησή της. Εντούτοις, η εμπιστοσύνη δεν παύει να αποτελεί ένα σύνολο, 

μία σύνθετη ολοκλήρωση ψυχολογικών, κοινωνιολογικών και οικονομικών 

διαστάσεων σε μία μοναδική συνολική εμπειρία. Για να γίνει η παρούσα 

ανάλυση περισσότερο κατανοητή, αξίζει να αναλογιστεί κανείς τον τρόπο με 

τον οποίο επιλέγουμε μία θέση εργασίας ή ένα σπίτι από τη μία πλευρά και 

έναν φίλο από την άλλη. Μπορεί να επιλέξουμε μία δουλειά αφού 

προηγουμένως σταθμίσουμε στο μυαλό μας διάφορους επιμέρους παράγοντες 

(μισθός, προνόμια, προοπτικές κ.ά.) και εν συνεχεία αθροίσουμε κατά κάποιον 

τρόπο τα αποτελέσματα. Κάτι ανάλογο μπορεί να ακολουθήσουμε και κατά τη 

διαδικασία επιλογής κατοικίας (μέγεθος, κόστος, τοποθεσία κ.ά.). Δεν 

συμβαίνει όμως το ίδιο και όταν επιλέγουμε να κάνουμε παρέα με κάποιον. 

Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να σταθμίζουμε μεμονωμένα χαρακτηριστικά, 

αλλά περισσότερο αντιδρούμε στην προσωπικότητα του άλλου ως σύνολο. 

Αντίστοιχα, και η εμπιστοσύνη απέναντι σε έναν εταίρο είναι το συνολικό 

αποτέλεσμα, όχι της άθροισης επιμέρους στοιχείων, αλλά μίας ολικής 

εκτίμησης του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος της σχέσης με 

αυτόν τον εταίρο (Parkhe, 1998). 

 21



1.4. Διαστάσεις της εμπιστοσύνης  

Η βασικότερη διάκριση της εμπιστοσύνης που πηγάζει από τη μελέτη 

της σύγχρονης βιβλιογραφίας είναι: η εμπιστοσύνη σε ατομικό επίπεδο 

(interpersonal trust) και η εμπιστοσύνη σε επίπεδο οργανώσεων 

(interorganizational trust). Πολλοί ερευνητές όπως ο Backmann (1998) και οι 

Inkpen και Currall (2002) τονίζουν τη σημασία της σωστής διάκρισης ανάμεσα 

στα διαφορετικά επίπεδα της εμπιστοσύνης, καθώς εγκυμονεί ο κίνδυνος 

σύγχυσης των προσπαθειών για συγκριτική μελέτη. Παρόλο που αυτή η 

απαίτηση φαντάζει ως προφανής, οι Inkpen και Currall (2001) κατόρθωσαν να 

εντοπίσουν στην υπάρχουσα βιβλιογραφία λανθασμένες παραδοχές όπως ότι 

«η εμπιστοσύνη στο ατομικό επίπεδο θεωρούνταν ως ίσης μορφής με την 

εμπιστοσύνη στο επίπεδο εταιριών». 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων οι Endrissat και 

Kühlmann (2003) πρότειναν μία μήτρα που ενσωματώνει τρεις δυνατούς 

εκχωρητές εμπιστοσύνης (trustors), δηλαδή το άτομο, την ομάδα και την 

εταιρία και τρεις δυνατούς αποδέκτες εμπιστοσύνης (trustees) που είναι πάλι 

το άτομο, η ομάδα και η εταιρία. Ο εκχωρητής εμπιστοσύνης είναι η οντότητα 

που εκχωρεί εμπιστοσύνη σε κάποιον και ο αποδέκτης εμπιστοσύνης είναι η 

οντότητα η οποία απολαμβάνει την εμπιστοσύνη κάποιου. Έτσι, ο εκχωρητής 

εμπιστοσύνης διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην ταξινόμηση του επιπέδου 

της εμπιστοσύνης. 

Υπάρχουν και αρκετοί ακόμα ερευνητές που προτείνουν διάφορα 

μοντέλα για τις διαστάσεις της εμπιστοσύνης. Το μοντέλο της εμπιστοσύνης 

σε κοινωνικά συστήματα των Lewis και Weigert (1985) περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες διαστάσεις: 

Ι) Συναισθηματική εμπιστοσύνη (emotional trust), όπου η συμπεριφορά 

και η διάθεση για εμπιστοσύνη πηγάζει από μία «ισχυρά θετική 

συναισθηματική επίδραση προς το αντικείμενο της εμπιστοσύνης».  

ΙΙ) Αντιληπτική εμπιστοσύνη (cognitive trust), όπου υπάρχουν «καλές, 

λογικές αιτίες» για να περιβάλλεις κάποιον με εμπιστοσύνη. 

Συνήθως η εμπιστοσύνη προκύπτει από τον συνδυασμό των δύο αυτών 

στοιχείων. O Zucker (1986) διαπίστωσε τις εξής διαστάσεις της εμπιστοσύνης: 
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Ι) Εμπιστοσύνη βασισμένη στις διαδικασίες (process – based trust), 

«όπου η εμπιστοσύνη συνδέεται με ανταλλαγές του παρελθόντος ή με 

ανταλλαγές που αναμένονται στο μέλλον όπως οι ανταλλαγές φήμης ή 

δώρων». 

II) Εμπιστοσύνη βασισμένη στα χαρακτηριστικά (characteristic – based 

trust), «όπου η εμπιστοσύνη συνδέεται με το άτομο, ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά του, όπως το οικογενειακό περιβάλλον και η εθνικότητα» και 

οι επακόλουθες νόρμες της υποχρέωσης και της συνεργασίας. 

III) Εμπιστοσύνη βασισμένη στους θεσμούς (institution – based trust), 

«όπου η εμπιστοσύνη συνδέεται με επίσημες κοινωνικές δομές, ανάλογα με 

ατομικές ή εταιρικές ιδιότητες (π.χ. πιστοποίηση ως λογιστής) ή με 

μεσολαβητικούς μηχανισμούς (π.χ. χρήση ειδικών λογαριασμών)». 

Οι Lewicki και Bunker (1996) εισηγήθηκαν ένα θεωρητικό πλαίσιο, στο 

οποίο η εμπιστοσύνη διακρίνεται σε: 

 Εμπιστοσύνη βασισμένη στο λογισμό (calculus – based trust). 

 Εμπιστοσύνη βασισμένη στη γνώση (knowledge – based trust). 

 Εμπιστοσύνη βασισμένη στη διαπίστωση της ταυτότητας 

(identification – based trust). 

Οι Lewicki και Bunker (1996) θεωρούν ότι «οι τρεις τύποι εμπιστοσύνης 

ενώνονται σε μία διαδοχική επανάληψη, όπου η επίτευξη της εμπιστοσύνης σε 

ένα επίπεδο ενεργοποιεί την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στο επόμενο 

επίπεδο». Το πιο βασικό είδος είναι η εμπιστοσύνη βασισμένη στο λογισμό, 

όπου η εμπιστοσύνη στηρίζεται σε μέτρα που αποτρέπουν την ανεπιθύμητη 

συμπεριφορά (π.χ. τα συμβόλαια και τα δικαστήρια) ώστε να εξασφαλίζεται η 

συνέπεια της συμπεριφοράς. Ακολουθεί η εμπιστοσύνη βασισμένη στη γνώση 

που βασίζεται στην αντιληπτική ικανότητα να προβλέπει κανείς τη 

συμπεριφορά ενός επιχειρηματικού εταίρου, επιτρέποντας την 

πραγματοποίηση σχεδίων και επενδύσεων, και αναπτύσσεται με την πάροδο 

του χρόνου, ακολουθώντας ένα ιστορικό αλληλεπίδρασης. 

Τέλος, η εμπιστοσύνη βασισμένη στη διαπίστωση της ταυτότητας 

υποθέτει ότι κάθε πλευρά έχει κατανοήσει πλήρως τις προτιμήσεις της άλλης, 

έχει συνειδητοποιήσει με αποτελεσματικό τρόπο τις επιθυμίες της και μπορεί 
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να λειτουργήσει θετικά απέναντί της. Οι εταίροι μίας στρατηγικής συμμαχίας 

μπορούν επομένως να μείνουν στο επίπεδο της εμπιστοσύνης βασισμένης στο 

λογισμό ή να προχωρήσουν στην εμπιστοσύνη βασισμένη στη γνώση ή ακόμα 

και στην εμπιστοσύνη βασισμένη στη διαπίστωση της ταυτότητας (Ayios, 

2003). 

Η Sako (1992) προχώρησε σε μία καθαρή διάκριση ανάμεσα σε τρεις 

διαφορετικές διαστάσεις της εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων στις 

στρατηγικές συμμαχίες που είναι οι εξής: 

 Εμπιστοσύνη βασισμένη σε συμβόλαια (contractual – based trust). 

 Εμπιστοσύνη βασισμένη στις ικανότητες (competence – based 

trust). 

 Εμπιστοσύνη βασισμένη στην καλή θέληση (goodwill – based trust). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί ερευνητές βασίζονται στις παραπάνω 

διακρίσεις με μικρές διαφοροποιήσεις. Έτσι, οι Boersma, Buckley και Ghauri 

(2003) κάνουν λόγο για εμπιστοσύνη βασισμένη στην απόδοση υποχρεώσεων 

(promissory – based trust) αντί για την εμπιστοσύνη βασισμένη σε συμβόλαια. 

Η εμπιστοσύνη βασισμένη στην απόδοση υποχρεώσεων προκύπτει από τις 

συγκεκριμένες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των 

εταίρων μίας στρατηγικής συμμαχίας. Με άλλα λόγια, η εμπιστοσύνη 

βασισμένη στην απόδοση υποχρεώσεων είναι «μία προσδοκία ότι μπορεί να 

βασιστεί κανείς σε μία ομάδα να υλοποιήσει μία γραπτή ή προφορική 

συμφωνία» (Boersma et al., 2003). 

Ο Ganesan (1994) από την άλλη, συνδυάζει την εμπιστοσύνη 

βασισμένη στην απόδοση υποχρεώσεων και την εμπιστοσύνη βασισμένη στις 

ικανότητες κάτω από την ταμπέλα της «αξιοπιστίας». Η εμπιστοσύνη 

βασισμένη στις ικανότητες είναι «μία προσδοκία ότι μία ομάδα (εταίρος) θα 

διαδραματίσει το ρόλο της με ικανότητα» (Barber, 1983). Η τρίτη διάσταση, η 

εμπιστοσύνη βασισμένη στην καλή θέληση εξηγείται ως εξής: «το κλειδί για 

την κατανόηση της εμπιστοσύνης βασισμένης στην καλή θέληση είναι ότι δεν 

υπάρχουν σαφείς υποσχέσεις που αναμένεται να εκπληρωθούν, όπως 

συμβαίνει στην περίπτωση της εμπιστοσύνης βασισμένης σε συμβόλαια, ούτε 

συγκεκριμένα επαγγελματικά στάνταρ που αναμένεται να επιτευχθούν, όπως 
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συμβαίνει στην περίπτωση της εμπιστοσύνης βασισμένης στις ικανότητες» 

(Sako, 1992). Πρόκειται δηλαδή για μία μορφή εμπιστοσύνης που δεν 

ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τον εαυτό της και δεν περιαυτολογεί. Αυτή η 

διάσταση της εμπιστοσύνης αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία και με 

διαφορετικά ονόματα, όπως: εμπιστοσύνη βασισμένη στον χαρακτήρα 

(character – based trust) (Gabarro, 1978), συμπεριφορική εμπιστοσύνη 

(behavioural trust) (Nooteboom, 1996) και φιλανθρωπία (benevolence) 

(Ganesan, 1994). 

Η πολυδιάστατη φύση της έννοιας της εμπιστοσύνης φανερώνεται και 

από τις έρευνες των Rosenberg και Hovland (1960), οι οποίοι διέκριναν τρεις 

θεμελιώδεις διαστάσεις: 

 Μία αντιληπτική διάσταση (cognitive dimension of trust), βασισμένη 

σε απόψεις γύρω από το αντικείμενο (γνώση για το αντικείμενο). 

 Μία αισθηματική διάσταση (affective dimension of trust), που 

περιλαμβάνει συναισθήματα και προτιμήσεις (θετική ή αρνητική 

εκτίμηση του αντικειμένου). 

 Μία συμπεριφορική διάσταση (conative – behavioral dimension of 

trust), βασισμένη σε συμπεριφορές και προθέσεις για ενέργειες 

(πρόθεση ή πραγματική συμπεριφορά). 

Με τη συγκεκριμένη διάκριση των διαστάσεων της εμπιστοσύνης 

συμφωνούν και οι Cummings και Bromiley (1996). Η αντιληπτική διάσταση 

αναφέρεται στο λογικό περιεχόμενο της εμπιστοσύνης και δεν συμπίπτει με  

καθαρά οικονομικούς υπολογισμούς, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη λεγόμενη 

υπολογιστική εμπιστοσύνη (calculative trust) (Williamson, 1993). Αυτή η 

διάσταση εμπεριέχει ακόμα τη γνώση του άλλου, καθώς και των δυνατοτήτων 

και των ικανοτήτων του, όντας περισσότερο συνδεδεμένη με την προβλεπτική 

φύση της εμπιστοσύνης (Sitkin & Roth, 1993, Heumer, 1998). Η αισθηματική 

διάσταση αναφέρεται στη διάθεση που αναπτύσσεται ανάμεσα στις δύο 

πλευρές (εταίρους) και στα αμοιβαία συναισθήματα πάνω στα οποία 

οικοδομείται η σχέση. Το συναίσθημα εισέρχεται στη σχέση των δύο πλευρών 

καθώς οι συχνές και μακροχρόνιες επαφές οδηγούν στη δέσμευση και το 

αμοιβαίο ενδιαφέρον. Αυτό δημιουργεί γενικότερα ένα συναισθηματικό 
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συνδετικό κρίκο μεταξύ των μελών της σχέσης (McAllister, 1995). Από την 

άλλη, η συμπεριφορική διάσταση αναφέρεται στην προθυμία για δράση και 

στη μετατροπή της εμπιστοσύνης σε συνεπή συμπεριφορά (Castaldo, 2003). 

 

1.5. Πηγές της εμπιστοσύνης  

Ο Hosmer (1995) διερωτάται αν είναι δυνατό να χρησιμοποιείται ο όρος 

εμπιστοσύνη όταν ένα άτομο πιστεύει ότι ο άλλος ενεργεί με έμπιστο τρόπο 

για διαφορετικούς από ηθικούς λόγους. Συμπεριφορά συνεργασίας μπορεί να 

προκύψει ακόμα και όταν τα κίνητρα είναι τα υλικά πλεονεκτήματα ή ο φόβος 

για πιθανές κυρώσεις (Buckley & Casson, 1988). Έτσι, ο Χ πιστεύει ότι ο Υ θα 

τηρήσει μία υπόσχεση επειδή ο Χ θεωρεί ότι ο Υ έχει καθαρά προσωπικό 

συμφέρον να είναι ή να φαίνεται έμπιστος (Boersma et al., 2003). Στον 

Πίνακα 1 απεικονίζεται μία διάταξη που εξετάζει τους καθοριστικούς 

παράγοντες της συνεργατικής συμπεριφοράς και προχωρά στην ταξινόμηση 

σε μίκρο / μάκρο παράγοντες και σε κίνητρα περιαυτολογίας και μη (egotistic / 

nonegotistic motives). Το εύρος των κινήτρων που αποτελούν τη βάση της 

εμπιστοσύνης ποικίλουν από τα υλικά πλεονεκτήματα και τον φόβο για 

πιθανές κυρώσεις έως μία ηθική στάση βασισμένη σε προσωπικούς στόχους 

και συναισθήματα. 

 

Πίνακας 1. Καθοριστικοί παράγοντες συνεργατικής συμπεριφοράς / 

Πηγές της εμπιστοσύνης  

 Μάκρο  Μίκρο  

Περιαυτολογία Εξαναγκασμός ή φόβος 

για πιθανές κυρώσεις από 

κάποια εξουσία (Θεός, 

νόμος) 

Υλικό πλεονέκτημα ή 

«συμφέρον» 

Μη περιαυτολογία  Ηθική: αξίες / νόρμες από 

ορθή διαγωγή 

Δεσμοί φιλίας, 

συντροφικότητας ή βαθιά 

κατανόηση, συναισθήματα

Πηγή: Williams (1988)       
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1.6. Διαφοροποιήσεις – ιδιαιτερότητες της εμπιστοσύνης στις           

διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες  

Μέχρι στιγμής έχουμε αναφερθεί στην έννοια της εμπιστοσύνης στις 

στρατηγικές συμμαχίες γενικότερα. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούν οι 

ιδιαιτερότητες της εμπιστοσύνης όσον αφορά τις διεθνείς στρατηγικές 

συμμαχίες. Αναμφίβολα, υπάρχουν σημαντικές διεθνείς διαφοροποιήσεις στη 

ροπή για εμπιστοσύνη, στις στάσεις απέναντι στην εμπιστοσύνη και στα 

επίπεδά της. Οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες φέρνουν σε συναναστροφή 

στελέχη με διαφορετικά πρότυπα συμπεριφοράς και αντίληψης, καθώς και με 

σημαντικές διαφορές σκέψης και κατανόησης του κόσμου (Maruyama, 1984). 

Έτσι, ο Adler (1997) θέτει το ερώτημα: «Ποια είναι η φύση του ατόμου, καλή 

ή κακή;». Η απάντηση ποικίλει ανάλογα με τη χώρα. Οι Αμερικάνοι θεωρούν 

τους ανθρώπους ως ένα μείγμα καλού και κακού, ικανούς να διαλέγουν το ένα 

ή το άλλο. Ορισμένες άλλες κουλτούρες αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο ως 

βασικά κακό (όπως αποτυπώνεται στην Πουριτανική σκέψη) ή ως βασικά καλό 

(όπως αποτυπώνεται στις ουτοπικές κοινωνίες). Κοινωνίες που θεωρούν τους 

ανθρώπους καλούς, έχουν την τάση να τους εμπιστεύονται σε μεγάλο βαθμό, 

ενώ εκείνες οι κοινωνίες που θεωρούν τους ανθρώπους κακούς έχουν την 

τάση να τους υποπτεύονται και να μην τους εμπιστεύονται.  

Ο Fukuyama (1995) τονίζει τη σημασία που έχουν ορισμένοι 

παράγοντες όπως η θρησκεία, η παράδοση και οι έννοιες της τιμής και της 

αφοσίωσης. Ο τρόπος με τον οποίο μία κοινωνία προσεγγίζει αυτές τις πτυχές 

της δημόσιας ζωής υπαγορεύει το μέγεθος της εμπιστοσύνης που υπάρχει 

μεταξύ των μελών της. Οι κοινωνίες υψηλής εμπιστοσύνης περιλαμβάνουν την 

Ιαπωνία, τη Γερμανία και ίσως σε ένα μικρότερο βαθμό τις Η.Π.Α. Αυτές οι 

χώρες απολαμβάνουν σχετικά υψηλά επίπεδα «κοινωνικού κεφαλαίου», 

«αυθόρμητης κοινωνικότητας» και εμπιστοσύνης. Οι άνθρωποι εμφανίζουν 

την τάση να σχηματίζουν και να συμμετέχουν σε μία σειρά από εθελοντικούς 

οργανισμούς, από αθλητικούς συλλόγους μέχρι θρησκευτικές ομάδες. Με 

αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες προετοιμάζονται για να μπορούν να 

συνεργαστούν σε μεγάλες επιχειρήσεις (π.χ. IBM, Toyota, GM, Siemens κ.α.), 

οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να συσσωρεύουν κεφάλαια και να 
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αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες αποτελεσματικά, οδηγώντας σε υψηλή 

οικονομική απόδοση και δημιουργία ευημερίας. 

Από την άλλη, στις κοινωνίες χαμηλής εμπιστοσύνης συγκαταλέγονται 

χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Κίνα. Οι κάτοικοι των χωρών αυτών 

έχουν την τάση να αποφεύγουν τους ανθρώπους που δεν ανήκουν στον 

στενό οικογενειακό τους κύκλο, καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολες τις 

προσπάθειες για τη δημιουργία μεγάλων, ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ενώ οι 

κοινωνίες υψηλής εμπιστοσύνης επωφελούνται από τα χαμηλά τους κόστη για 

τον σχηματισμό μεγάλων εταιριών, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις κοινωνίες 

χαμηλής εμπιστοσύνης, όπου οι ανάλογες προσπάθειες γίνονται σαφώς πιο 

δύσκολες από τα υψηλά αντίστοιχα κόστη (Parkhe, 1998).   

Οι παραπάνω διαφορές μπορεί να αποδειχτούν ιδιαίτερα κρίσιμες για τα 

στελέχη των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. Για παράδειγμα, άτομα που 

προέρχονται από κοινωνίες χαμηλής εμπιστοσύνης τείνουν να εκτιμούν τις 

συμμαχίες περισσότερο σε ατομικό επίπεδο εμπιστοσύνης, όπου οι κοινωνικο 

– ψυχολογικοί παράγοντες διαδραματίζουν έναν ευρύτερο ρόλο. Αυτό έχει 

παρατηρηθεί κυρίως σε κουλτούρες της ανατολής, όπου η εμπιστοσύνη 

αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας συμπλήρωμα στις γραπτές συμφωνίες και τα 

συμβόλαια και μπορεί ακόμα και να τα αντικαταστήσει. Η καθιέρωση μίας 

τέτοιας εμπιστοσύνης με τα στελέχη από την ανατολή συνήθως απαιτεί 

περισσότερο χρόνο και υπομονή από όσο τα δυτικά στελέχη θα ήθελαν να 

επενδύσουν (Thorelli, 1986). 

Έχει αναφερθεί παραπάνω ότι υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης σε μία 

χώρα ενισχύουν την απόδοση της συνεργασίας (Cusumano & Takeishi, 1991). 

Ένα δυσκολότερο ερώτημα που τίθεται προς απάντηση είναι εάν οι 

επιχειρήσεις από τις χώρες υψηλής εμπιστοσύνης θα είναι σε θέση να 

ελέγξουν την εγχώρια συνεργατική εμπειρία τους, έτσι ώστε να επιτύχουν 

υψηλότερη απόδοση και στις διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες τους. Ο Kanter 

(1994) απαντά καταφατικά. Οι Ασιατικές επιχειρήσεις είναι οι πιο άνετες με τις 

σχέσεις και συνεπώς θεωρούνται ειδήμονες στη χρήση και την εκμετάλλευση 

των στρατηγικών συμμαχιών. Με την άποψη αυτή συμφωνούν και άλλοι 

ερευνητές όπως ο Hamel (1991) και οι Reich και Mankin (1986). Ο Kanter 
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(1994) ανησυχεί ότι το «Αγγλο – Σαξονικό στυλ διοίκησης» των αμερικανικών 

επιχειρήσεων δεν συμβάλλει στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με άλλες 

επιχειρήσεις, εξαιτίας της «στενής, ευκαιριακής του άποψης για τις σχέσεις, 

εκτιμώντας τις αυστηρά με χρηματοοικονομικούς όρους ή θεωρώντας τις ως 

μετά βίας ανεκτές εναλλακτικές επιλογές των ολικών εξαγορών». Οι 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις φαίνεται να βρίσκονται κάπου στη μέση. 

Οι παραπάνω διεθνείς διαφορές απεικονίζονται και από τα λόγια του 

Kenichi Ohmae, επικεφαλής του γραφείου της McKinsey στο Τόκιο: «Όταν οι 

Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι έρχονται στην Ιαπωνία, όλοι θέλουν το 51%. 

Αυτό είναι το μαγικό νούμερο επειδή εξασφαλίζει θέση πλειοψηφίας και 

έλεγχο στο προσωπικό, τις αποφάσεις για τα προϊόντα και τις επιλογές για τις 

επενδύσεις. Αλλά οι καλές συνεργασίες, όπως και οι καλοί γάμοι, δεν 

λειτουργούν με βάση την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο. Απαιτείται ενθουσιασμός 

και προσπάθεια και δέσμευση και από τις δύο πλευρές εάν πρόκειται να 

προκύψουν τα αναμενόμενα οφέλη. Δεν μπορεί να σου ανήκει ένας 

επιτυχημένος συνεργάτης όπως δεν μπορεί να σου ανήκει ένας ή μία σύζυγος» 

(Ohmae, 1989). 

Κατά κανόνα, οι Αμερικάνοι managers πιστεύουν ότι η συνέπεια μεταξύ 

της συμπεριφοράς στο μέλλον και στο παρελθόν, αποτελεί σημαντικό τμήμα 

της εμπιστοσύνης. Αυτή η πεποίθηση δεν βρίσκει σύμφωνους τους 

Γιαπωνέζους, οι οποίοι φαίνονται σαφώς πιο πρόθυμοι να αναπτύξουν 

εμπιστοσύνη ακόμα και μπροστά στην εμφάνιση απροσδόκητης συμπεριφοράς 

από τους εταίρους τους. Το γεγονός αυτό συνδέεται με τις διαφορές στην 

κουλτούρα και τις αξίες σχετικά με τη σχέση ενός ατόμου με τις εμπειρίες του. 

Οι Γιαπωνέζοι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι πρέπει να προσαρμόζονται σε 

συνεχείς εναλλαγές γεγονότων και ότι πρέπει να μάθουν να αποδέχονται τη 

διφορούμενη συμπεριφορά των άλλων. Αντίθετα, οι Αμερικάνοι διαθέτουν 

λιγότερη ανεκτικότητα απέναντι στην αμφιβολία. Αυτό, σε συνδυασμό με την 

ανάγκη τους να αναζητούν την κυριαρχία σε κάθε περίσταση, έχουν κάνει 

τους Αμερικάνους managers αδύναμους να φτάσουν στο επίπεδο των 

Γιαπωνέζων managers και τη διάθεσή τους να αναπτύξουν εμπιστοσύνη 
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μπροστά σε απρόβλεπτη, ασυνεπή και αμφιλεγόμενη συμπεριφορά (Sullivan 

et al., 1981). 

 

1.7. Σύνοψη 

Συνοψίζοντας, στο κεφάλαιο αυτό παρατέθηκαν οι σημαντικότεροι 

ορισμοί της έννοιας της εμπιστοσύνης στα πλαίσια των διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών και αναλύθηκαν με λεπτομέρεια επιμέρους στοιχεία όπως οι 

μορφές, οι διαστάσεις, οι πηγές και οι διεθνείς διαφοροποιήσεις της 

εμπιστοσύνης, που περιλαμβάνονται στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Το 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως ασφαλώς, η εμπιστοσύνη είναι μία 

πολύπλοκη και πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί αντικείμενο μελέτης 

πολλών επιστημονικών κλάδων, καθώς και ότι διαδραματίζει αναμφίβολα έναν 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών.  

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα ασχοληθούμε με τη δημιουργία της 

εμπιστοσύνης στα πλαίσια των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. 
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Κεφάλαιο 2ο – Η δημιουργία της εμπιστοσύνης στα πλαίσια των 

διεθνών στρατηγικών συμμαχιών 

 

2.1. Γενικά σχόλια για τη δημιουργία της εμπιστοσύνης  

Οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες χρησιμοποιούνται πλέον στο 

παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον σε τέτοιο βαθμό, ώστε να χαρακτηρίζεται η 

παρούσα οικονομική κατάσταση ως «καπιταλισμός των συμμαχιών» (Dunning, 

1997). Μέχρι αυτό το σημείο, η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στην 

ανάδειξη του πολυδιάστατου χαρακτήρα της εμπιστοσύνης και στην καλύτερη 

δυνατή αποσαφήνιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, καθώς και στην 

ανάδειξη της σπουδαιότητας του ρόλου τον οποίο διαδραματίζει στην 

επιτυχημένη πορεία μίας διεθνούς στρατηγικής συμμαχίας. Στο κεφάλαιο αυτό 

θα προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω και θα ασχοληθούμε ειδικότερα με τη 

διαδικασία της δημιουργίας, της ανάπτυξης και της εμπέδωσης της 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στους εταίρους των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. 

Μάλιστα, θα παρατεθούν παραδείγματα από πραγματικές περιπτώσεις διεθνών 

στρατηγικών συμμαχιών, αλλά και στατιστικά αποτελέσματα από ιδιαίτερα 

πρόσφατες επιστημονικές έρευνες που περιλαμβάνονται στη διεθνή 

βιβλιογραφία. 

Στη δεκαετία του 1960, μεγάλες εταιρίες όπως η General Motors, η 

IBM, η 3M κ.α., υπερηφανεύονταν ότι όλες οι παραγωγικές διαδικασίες 

γίνονταν μόνο από τις ίδιες, χωρίς τη μεσολάβηση κανενός άλλου. Η Ford, 

στις πρώτες απόπειρες για τη δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών, 

διακατέχονταν από αυστηρή ιεραρχία, όπου μία απόφασή της θεωρούνταν 

τελεσίδικη και δεν παρέχονταν στους άλλους εταίρους εξηγήσεις, ακόμα και αν 

διαφωνούσαν, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των επικεφαλείς των μονάδων 

της εκτός Αμερικής ήταν Αμερικάνοι. Σήμερα, η Ford είναι σαφώς πιο 

ευέλικτη, η συνεργασία ενθαρρύνεται πολύ περισσότερο και πολλές μονάδες 

του εξωτερικού διοικούνται από μη Αμερικανούς managers. Πλέον, η Ford 

«εξηγεί περισσότερο και ακούει περισσότερο» (Lewis, 1990). Γενικότερα, 

έχουμε εισέλθει σε μία εποχή όπου η συνεργασία και ο ανταγωνισμός 

συνυπάρχουν μεταξύ των εταίρων των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. 
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Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, καθίσταται απόλυτα απαραίτητη η κατανόηση 

και η διαχείριση της «πιο μαλακής» πλευράς των σχέσεων συνεργασίας 

(Parkhe, 1998). 

O Zucker (1986) έκανε λόγο για τρεις βασικούς παράγοντες 

δημιουργίας εμπιστοσύνης: 

• Παραγωγή εμπιστοσύνης βασισμένη στις διαδικασίες. 

• Παραγωγή εμπιστοσύνης βασισμένη στα χαρακτηριστικά. 

• Παραγωγή εμπιστοσύνης βασισμένη στους θεσμούς. 

Η διοίκηση έχει τη δυνατότητα να ελέγξει ως ένα βαθμό κάθε έναν από 

τους παραπάνω παράγοντες δημιουργίας εμπιστοσύνης και για αυτό θα πρέπει 

να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής κατά τα στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής 

μίας διεθνούς στρατηγικής συμμαχίας. Ακολουθεί λεπτομερέστερη αναφορά 

σε καθένα από τους τρεις παράγοντες δημιουργίας εμπιστοσύνης. 

 

2.2. Παραγωγή εμπιστοσύνης βασισμένη στις διαδικασίες  

Η επίδειξη συνέπειας στη συμπεριφορά κατά το παρελθόν γεννάει κατά 

κανόνα προσδοκίες ότι μπορεί ο,τιδήποτε να προβλεφτεί. Συνεπώς, συνεπείς, 

αξιόπιστες αλληλεπιδράσεις τείνουν να παράγουν μία εντύπωση ότι μπορεί 

κανείς να εμπιστευτεί κάποιον άλλο. Μία τέτοια εντύπωση ενισχύεται 

περισσότερο όταν και οι δύο πλευρές μίας συμμαχίας αναμένουν μία αμοιβαία 

ωφέλιμη σχέση, η οποία θα εκτείνεται όσο μπορεί να προβλέψει κανείς. Έτσι, 

η εμπιστοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί από την ίδια την διαδικασία της 

στρατηγικής συμμαχίας, ενώ η εμπιστοσύνη μπορεί να θεωρηθεί ταυτόχρονα 

ως απευθυνόμενη προς τα εμπρός, συνδεδεμένη με τις προσδοκίες ενός πολλά 

υποσχόμενου μέλλοντος και απευθυνόμενη προς τα πίσω, όντας συνδεδεμένη 

με ένα καθησυχαστικό ιστορικό από το παρελθόν. Η απευθυνόμενη προς τα 

πίσω ανάπτυξη εμπιστοσύνης μπορεί να βασίζεται στο ιδιαίτερο ιστορικό 

συνεργασιών των εταίρων μίας στρατηγικής συμμαχίας ή στη φήμη μίας 

επιχείρησης. Αντίθετα, η απευθυνόμενη προς τα εμπρός εμπιστοσύνη 

αναπτύσσεται από προσδοκίες για μία συνεχή και αμοιβαία παραγωγική σχέση 

(Parkhe, 1998).  
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Αρχικά τουλάχιστον, οι άνθρωποι είναι αβέβαιοι για το κατά πόσο 

μπορούν να εμπιστευτούν άτομα ή επιχειρήσεις με τις οποίες δεν είχαν ποτέ 

ξανά ασχοληθεί στο παρελθόν. Στα πλαίσια των στρατηγικών συμμαχιών, τα 

στελέχη συγκρίνουν και προσπαθούν να ταιριάξουν παρατηρημένες (αληθινές) 

συμπεριφορές και αναμενόμενες (συνεργατικές) συμπεριφορές. Όσο καλύτερα 

ταιριάζουν αυτές, τόσο περισσότερο αισιόδοξος μπορεί να νιώθει ένας εταίρος 

ώστε να εμπιστευτεί τον άλλο. Συνήθως η εμπιστοσύνη οικοδομείται με αργά 

και δύσκολα βήματα, ενώ αντίθετα μπορεί να γκρεμιστεί πολύ εύκολα και 

γρήγορα. Το φαινόμενο αυτό περιγράφεται με χαρακτηριστικό τρόπο από τον 

Lewis (1990): «Οι άνθρωποι μαθαίνουν διαφορετικά από θετικές και αρνητικές 

εμπειρίες. Μόνο ένα δυσάρεστο συμβάν αποτυπώνει το γεγονός στη μνήμη 

σου. Μία αρνητική εμπειρία κάνει τους ανθρώπους να τη θυμούνται και να 

αποφεύγουν να την υποστούν ξανά σαν να έχουν αγγίξει έναν καυτό φούρνο 

και μετά  να κρατούν απόσταση για να μην ξανασυμβεί στο μέλλον. Μία καλή 

εμπειρία αντίθετα, πρέπει να ενισχυθεί επανειλημμένα μέχρι οι άνθρωποι να 

αποδεχτούν την ιδέα». 

Τα στελέχη των στρατηγικών συμμαχιών μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

εποικοδομητικά τη γνώση της ασυμμετρίας που περιγράφηκε παραπάνω. 

Πρώτα απ’ όλα, η ευκολία με την οποία μπορεί να καταστραφεί η εμπιστοσύνη 

θυμίζει ένα βασικό κανόνα που διδάσκεται σε πρωτοετείς φοιτητές της 

Ιατρικής: Μη βλάπτεις (do no harm). Είναι σημαντικό για έναν ιατρό – 

παθολόγο να περιορίσει τη ζημία προτού επιχειρήσει να επιδιώξει τη θεραπεία 

και την ανάρρωση του ασθενή. Κάτω από το ανάλογο σκεπτικό, τα στελέχη 

που επιχειρούν να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης πρέπει πρώτα να 

προλάβουν τη «διάβρωση» της εμπιστοσύνης, ειδικά στις νέες στρατηγικές 

συμμαχίες όπου η εμπιστοσύνη μόλις έχει αρχίσει να προβάλλει. Η 

εμπιστοσύνη είναι εύθραυστη και από τη στιγμή που υποστεί ζημία είναι διπλά 

δύσκολο να αποκατασταθεί. Έχοντας αυτό κατά νου, μπορεί ένα στέλεχος να 

δείξει ιδιαίτερη προσοχή στα κρίσιμα αρχικά στάδια μίας σχέσης, στην 

αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων, στο να είναι έμπιστος και να γίνει γνωστό 

ότι είναι έμπιστος (Parkhe, 1998).  
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Πέρα από αυτά τα πρώτα βήματα, οι managers πρέπει να υιοθετήσουν 

την αρχή της «επαναλαμβανόμενης ενίσχυσης των θετικών εμπειριών» ώστε 

να ανατραφεί η εμπιστοσύνη. Έτσι, οι εταίροι των στρατηγικών συμμαχιών, 

στα πλαίσια των τρεχουσών αλληλεπιδράσεών τους, θα πρέπει να 

δημιουργήσουν επίσημους και ανεπίσημους δίαυλους επικοινωνίας, οι οποίοι 

βελτιώνουν τη διαφάνεια της συμπεριφοράς. Ο στόχος είναι διπλός: πρώτον, 

να διασφαλιστεί ότι κάθε εταίρος γνωρίζει τις ενέργειες των άλλων σε τακτική 

βάση, έτσι ώστε κάθε πλευρά να είναι σε θέση να συμπεράνει κατά πόσο οι 

εταίροι της έχουν την ικανότητα και την πρόθεση να πραγματοποιήσουν τα 

όσα έχουν συμφωνηθεί στα πλαίσια της συμμαχίας. Και δεύτερον, να 

ελαχιστοποιηθούν οι εκπλήξεις και να λύνονται οι όποιες αντιφάσεις στη 

συμπεριφορά με γρήγορο και φιλικό τρόπο. Με την πάροδο του χρόνου, η 

συστηματική προσοχή σε τέτοια μέτρα μπορεί να οδηγήσει σε στενότερους 

προσωπικούς δεσμούς μεταξύ των στελεχών των στρατηγικών συμμαχιών, 

βελτιώνοντας το «κοινωνικο – ψυχολογικό φίλτρο» διαμέσου του οποίου 

γίνεται η επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά με τη συμμαχία και κάθε 

εταίρο (Parkhe, 1998).  

Η ανάπτυξη εμπιστοσύνης βασισμένη στις διαδικασίες, όπως 

περιγράφηκε παραπάνω, συχνά δεν βοηθά μόνο τη στρατηγική συμμαχία στα 

αρχικά της στάδια, αλλά ωφελεί την επιχειρηματική σχέση συνολικά. 

Υπάρχουν παραδείγματα επιτυχημένων μακροχρόνιων συνεργασιών (π.χ. η 

στρατηγική συμμαχία της General Electric και της γαλλικής εταιρίας 

κατασκευής κινητήρων αεροσκαφών Snecma), όπου οι εταίροι φτάνουν στο 

σημείο να εργάζονται σαν μία ομάδα, με αξιόλογη κοινή μάθηση, αμοιβαία 

αναγνώριση των ικανοτήτων τους και σπουδαία κατανόηση για το πώς 

σκέφτεται και λειτουργεί ο καθένας, ενώ τα ζητήματα που προκύπτουν 

λύνονται εύκολα και γρήγορα, μιας και υπάρχει πλέον αμοιβαία άνεση (Lewis, 

1990). 

Μία απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, για να προκύψει μία τέτοιου 

μεγέθους αμοιβαία άνεση, είναι η σταθερή εμπλοκή και ενασχόληση σε όλες 

τις φάσεις της στρατηγικής συμμαχίας των στελεχών των υψηλότερων 

διοικητικών επιπέδων. Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί φανερώνουν πως 
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αυτό συχνά δεν συμβαίνει. Έτσι, μία έρευνα που έγινε από την εταιρία 

συμβούλων Coopers & Lybrand έδειξε ότι το 46% του χρόνου απασχόλησης 

της ανώτερης διοίκησης αφιερώνεται κατά το αρχικό στάδιο διαμόρφωσης της 

στρατηγικής συμμαχίας. Το ποσοστό αυτό όμως, πέφτει στο 23% κατά την 

ανάπτυξη του business plan και καταλήγει στο ελάχιστο 9% κατά τη 

διαδικασία οργάνωσης ενός συστήματος διοίκησης της νέας συμμαχίας 

(Parkhe, 1998). 

Οι συνέπειες από την έλλειψη προσοχής από την ανώτερη διοίκηση 

αποτυπώνονται καθαρά από το παράδειγμα της αποτυχημένης στρατηγικής 

συμμαχίας της General Motors με την Isuzu. Όταν το 1992 η Isuzu 

ανακοίνωσε ζημίες προ φόρων της τάξεως των $ 381 εκ. ο αντιπρόεδρος της 

General Motors για τις μονάδες της Ασίας και του Ειρηνικού παραδέχτηκε ότι: 

«συλλάβαμε τους εαυτούς μας όχι καλά πληροφορημένους για τα προβλήματα 

της Isuzu και το πώς αυτά προέκυψαν». Μάλιστα, η αδιαφορία των στελεχών 

έφτανε μέχρι τα υψηλότερα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας της General 

Motors, καθώς υψηλόβαθμα στελέχη έφταναν στο σημείο να μην μπορούν 

ούτε και να προφέρουν σωστά το όνομα μίας εταιρίας με την οποία η General 

Motors μοιράζονταν μία ιστορία συνεργασίας 21 ετών! (Miller & Treece, 

1992). 

Υπάρχουν και τα ακριβώς αντίθετα παραδείγματα, όπως η περίπτωση 

της Corning Glass Works και του προέδρου της James R. Houghton που 

τονίζει με τα λεγόμενα και τις πράξεις του την ανάγκη για προσωπική 

ενασχόληση της ανώτερης διοίκησης: «όταν σχηματίσαμε κοινοπρακτική 

επιχείρηση με την Ciba – Geiry το 1985 επέμεινα ότι εγώ θα μετέχω στο νέο 

συμβούλιο μαζί με το υψηλότερο στέλεχος από την Ciba – Geiry. Μία τέτοια 

ορατή δέσμευση υπογραμμίζει τη σημασία της νέας εταιρίας. Ακόμη δείχνει 

στους εργαζόμενους της κοινοπρακτικής επιχείρησης ότι οι δύο εταίροι μιλούν 

τακτικά και συμφωνούν σε ζητήματα πολιτικής. Αν τέτοιοι ρόλοι 

αναλαμβάνονται από αντιπροσώπους, τότε η πιθανότητα για δημιουργία 

διχόνοιας (divisiveness) είναι μεγαλύτερη» (Houghton, 1987). 

Πέρα από αυτά, υπάρχει η περίπτωση εμπιστοσύνης βασισμένης στις 

διαδικασίες, η οποία στηρίζεται στη φήμη ενός εταίρου. Η φήμη 
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αντιπροσωπεύει ένα σωρευτικό αρχείο από συμπεριφορές κατά το παρελθόν. 

Με τη νοητική προέκταση αυτού του αρχείου στο μέλλον, κάποιος τρίτος 

μπορεί να εξάγει συμπεράσματα για μία πιθανή μελλοντική συμπεριφορά ενός 

εταίρου. Όσο καλύτερο είναι το αρχείο μίας επιχείρησης, τόσο καλύτερη είναι 

και η φήμη ότι αξίζει κανείς να την εμπιστευτεί για τη σύναψη στρατηγικής 

συμμαχίας. Μάλιστα, η απόκτηση καλής φήμης αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα κεφάλαια που μπορεί να κατέχει μία επιχείρηση. Καθώς οι 

διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες συμβάλλουν περισσότερο στην αύξηση της  

διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, έτσι και η σπουδαιότητα της 

φήμης μίας εταιρίας ότι αποτελεί έναν έμπιστο εταίρο αυξάνεται παράλληλα. 

Βέβαια, όπως κάθε πολύτιμο κεφάλαιο, η φήμη απαιτεί ηθελημένες και 

οργανωμένες επενδύσεις. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τι είδους 

επενδύσεις είναι αυτές και τι είδους φήμη είναι αυτή που τα στελέχη των 

στρατηγικών συμμαχιών θα πρέπει να επιδιώξουν να οικοδομήσουν (Parkhe, 

1998).  

Απαντώντας πρώτα στο δεύτερο ερώτημα, δύο από τα κλειδιά σε μία 

επιτυχημένη στρατηγική συνεργασίας είναι να είσαι καλός (ποτέ να μην είσαι 

αυτός που θα ξεγελάσει πρώτος) και να είσαι έτοιμος να αντιδράσεις στις 

προκλήσεις (πάντα να καταφεύγεις αμέσως σε αντίποινα απέναντι σε εταίρους 

που επιχειρούν να σε ξεγελάσουν) (Axelrod, 1984). Για να κερδίσει μία 

επιχείρηση τη φήμη ότι είναι καλή χρειάζεται την επένδυση της επιμελούς 

εργασίας στη δημιουργία αμοιβαίας κατανόησης και την επίδειξη 

αυτοσυγκράτησης με το να αφήσει στην άκρη ορισμένα βραχυχρόνια οφέλη, 

τα οποία μπορεί ο άλλος εταίρος να θεωρήσει ότι έχουν τον χαρακτήρα της 

εκμετάλλευσης. Το μήνυμα είναι απλό και ξεκάθαρο: παίξε τίμια με την άλλη 

πλευρά πριν να περιμένεις αυτοί να παίξουν τίμια μαζί σου. Αυτό σημαίνει ότι 

κάθε εταίρος αναγνωρίζει το ενδιαφέρον του άλλου να συμμετέχει στη 

στρατηγική συμμαχία και επιχειρεί να οικοδομήσει και να λειτουργήσει τη 

συμμαχία κατά τρόπο τέτοιο, ο οποίος να εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων 

των εταίρων. Έτσι λοιπόν, η τοποθέτηση των καλύτερων στελεχών σου σε 

μία συμμαχία φανερώνει σε όλους, συμπεριλαμβανομένου και του εταίρου 

σου, ότι η συμμαχία είναι σημαντική για σένα, ενώ αντίθετα, αν δεν διαθέσεις 
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τα ικανότερα άτομα, αποτελεί ένα σημάδι που δεν συμβάλλει στην 

οικοδόμηση έμπιστων σχέσεων (Byrne, 1993). 

Ακόμα μία τεχνική που μεταφέρει προς όλες τις κατευθύνσεις το 

μήνυμα ότι «παίζεις τίμια» αποκαλείται «εντοπισμός θεμάτων» (issue 

spotting). O Lewis (1990) προτείνει ότι είναι καλό για μία επιχείρηση που 

μετέχει σε μία στρατηγική συμμαχία να μην περιμένει μόνο από τους εταίρους 

της να εντοπίζουν και να εγείρουν όλα τα ζητήματα, αλλά να παίρνει και η ίδια 

ανάλογες πρωτοβουλίες. Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζονται οι εκπλήξεις και 

χτίζεται ευκολότερα η αισιοδοξία και η πεποίθηση πως κάθε εταίρος επιθυμεί 

να προασπίζεται τα συμφέροντα των άλλων. Μάλιστα, πολλά στελέχη και 

μέλη διοικητικών συμβουλίων πολλών πετυχημένων διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών, όπως η Autolatina και η συμμαχία Ford – Mazda, πράττουν κάτι 

ανάλογο σε μόνιμη βάση. Ο Lewis (1990) προχωράει τη σκέψη του ένα βήμα 

παρακάτω, υποστηρίζοντας ότι μία νικηφόρα στρατηγική είναι να είναι κάποιος 

πάντα εποικοδομητικός (constructive). Σε μία ιδανική σχέση κάθε πλευρά 

συμπεριφέρεται λογικά, κατανοεί απόλυτα τις απόψεις της άλλης, επικοινωνεί 

καλά, είναι αξιόπιστη, αποφεύγει τον εξαναγκασμό και σέβεται την άλλη ως 

κάποιον, οι αντιλήψεις και τα συμφέροντα του οποίου αξίζουν τον σεβασμό 

και την προσοχή της. Πάντως, στην πραγματικότητα, οι αντιλήψεις και τα 

συμφέροντα των εταίρων είναι πιθανό να διαφέρουν κάπως. Για να βελτιωθεί 

η ικανότητα δύο πλευρών να εργαστούν μαζί και να προωθήσουν τα 

συμφέροντά τους, χρειάζεται να είναι εποικοδομητικοί, κάτι που συγγενεύει με 

τη στρατηγική του να είσαι καλός (Axelrod, 1984), η οποία αναφέρθηκε 

παραπάνω. 

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι ανεξάρτητα από τη φήμη, οι 

εταιρίες πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν το «τεστ χημείας» με κάθε επίδοξο 

εταίρο. Πρόκειται για τη γνωστή ρήση που συχνά αναφέρουμε στην 

καθημερινότητα για κάθε επίπεδο σχέσης: «ταιριάζει η χημεία μας και τα πάμε 

πολύ καλά». Για παράδειγμα, ο William Norris, ιδρυτής της Control Data και 

ένας από τους πρωτοπόρους στη χρήση διεθνών κοινοπρακτικών 

επιχειρήσεων, είχε προειδοποιηθεί από κυνικούς ότι ένα προτεινόμενο joint 

venture με την κυβέρνηση της Ρουμανίας θα προκαλούσε μεγάλη ζημιά στην 
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εταιρία. Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος αφορούσε την απώλεια της τεχνολογίας 

των περιφερειακών υπολογιστών της Control Data από τους Ρουμάνους, οι 

οποίοι στη συνέχεια υποτίθεται ότι θα παρατούσαν τη στρατηγική συμμαχία. 

Η αντίδραση του Norris ήταν να πάει για ψάρεμα με τους υποψήφιους 

συνεργάτες του στον Δούναβη. Εκεί πείστηκε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν 

ειλικρινείς και τελικά υπέγραψε τη συμφωνία, η οποία εκ των υστέρων 

αποδείχτηκε αμοιβαία επωφελής (Lynch, 1989). 

Πέρα από αυτά, η εμπιστοσύνη, όπως έχει ήδη αναφερθεί, μπορεί να 

θεωρηθεί και ως απευθυνόμενη προς τα εμπρός, συνδεδεμένη με τις 

προσδοκίες ενός πολλά υποσχόμενου μέλλοντος. Άλλος λοιπόν ένας 

μηχανισμός παραγωγής εμπιστοσύνης που περιλαμβάνεται στα όρια ελέγχου 

της διοίκησης είναι η διατήρηση των προσδοκιών για μία συνεχή και αμοιβαία 

παραγωγική σχέση για όσο μπορεί να προβλέψει κανείς. Αυτού του είδους οι 

προσδοκίες για κέρδη στο μέλλον τείνουν να προωθούν τη συνεργατική 

συμπεριφορά στο παρόν. Με άλλα λόγια, το μέλλον ρίχνει μία σκιά πίσω στο 

παρόν, γεννώντας έμπιστη συμπεριφορά. Η σκιά του μέλλοντος συνδέεται 

στενά με τους χρονικούς ορίζοντες των εταίρων μίας στρατηγικής συμμαχίας, 

τη συχνότητα των αλληλεπιδράσεών τους και τη διαφάνεια στη συμπεριφορά 

τους. 

Οι μακροχρόνιοι ορίζοντες υποδεικνύουν μία ευρύτερη προοπτική μίας 

σχέσης συνεργασίας και φανερώνουν ότι έχει τοποθετηθεί μία υψηλή αξία στα 

μελλοντικά κέρδη από τη συνεργασία. Οι συχνές αλληλεπιδράσεις μπορούν να 

επιτευχθούν με τον τεμαχισμό των μεγάλων δραστηριοτήτων σε μικρότερες. 

Αυτό οδηγεί σε συνεργατικές αναφορές απόδοσης (σύγκριση πραγματικών και 

αναμενόμενων συμπεριφορών) σε μικρότερα και πιο συχνά χρονικά 

διαλείμματα, τα οποία με τη σειρά τους ενισχύουν τη συνεργασία και 

αυξάνουν την εμπιστοσύνη. Όσον αφορά τη διαφάνεια στη συμπεριφορά των 

εταίρων, αναφέρεται στην ταχύτητα και την αξιοπιστία με την οποία οι εταίροι 

μαθαίνουν για τις ενέργειες των άλλων. Έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση 

διασφαλίζει τη διαφάνεια στη συμπεριφορά, που περιορίζει στο ελάχιστο τις 

παρερμηνείες και την αβεβαιότητα και ενθαρρύνει τη σταθερή συνεργασία. 

Γενικότερα, οι μακροχρόνιοι ορίζοντες, οι συχνές αλληλεπιδράσεις και η υψηλή 
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διαφάνεια στη συμπεριφορά είναι παράγοντες που τα στελέχη των 

στρατηγικών συμμαχιών μπορούν να τους επηρεάσουν, έτσι ώστε να 

επιμηκύνουν τη σκιά του μέλλοντος και να προωθήσουν την εμπιστοσύνη 

βασισμένη στις διαδικασίες (Parkhe, 1998).  

 

2.3. Παραγωγή εμπιστοσύνης βασισμένη στα χαρακτηριστικά 

 Στα πλαίσια των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών έρχονται σε επαφή 

επιχειρήσεις με αρκετή ανομοιογένεια στα βασικά χαρακτηριστικά τους. Δύο 

από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η κοινωνική κουλτούρα των χωρών από τις 

οποίες προέρχεται η διοίκηση των επιχειρήσεων και η εταιρική κουλτούρα των 

εταίρων των συμμαχιών (Parkhe, 1991). Αναμφίβολα, όσο περισσότερες είναι 

οι ομοιότητες της κοινωνικής και εταιρικής κουλτούρας των εταίρων μίας 

στρατηγικής συμμαχίας, τόσο μεγαλύτερη είναι η γνώση και η οικειότητα για 

τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς του άλλου και γι’ αυτό είναι μεγαλύτερο 

το επίπεδο άνεσης  και μικρότερος ο χρόνος και το κόστος επιμόρφωσης. 

Αντίθετα, όταν οι κουλτούρες διαφέρουν σημαντικά παρουσιάζονται 

περισσότερες δυσκολίες για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης. Εντούτοις, 

ακόμα και σ’ αυτή την περίπτωση, η εμπιστοσύνη είναι μεν δύσκολο να 

αναπτυχθεί, αλλά όχι ακατόρθωτο. Είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουν τα 

διοικητικά στελέχη πως με την κατάλληλη επένδυση σε χρόνο κα προσπάθεια 

μπορούν να ξεπερασθούν τα όποια εμπόδια από διαφορές στα 

χαρακτηριστικά. 

Για παράδειγμα, είναι γνωστά τα στερεότυπα: αινιγματική βρετανική 

επιφυλακτικότητα, ανευλαβής αμερικάνικη ανεπισημότητα, ιταλικό χάος, 

γαλλικό πρωτόκολλο, γερμανική ακαμψία, ιαπωνική αοριστία και η 

λατινοαμερικάνικη έλλειψη σημασίας στην ακρίβεια της ώρας. Είτε ισχύουν 

είτε όχι, τέτοιου είδους στερεότυπα τονίζουν την ανάγκη για βαθύτερη έρευνα 

και κατανόηση των διαφορών στην αντίληψη και την ερμηνεία των 

φαινομένων. Η δημιουργία εμπιστοσύνης είναι δυνατή στην περίπτωση όπου 

υπάρχουν ήδη ομοιότητες στην κουλτούρα των εταίρων μίας στρατηγικής 

συμμαχίας, όσο και στις περιπτώσεις όπου καταβάλλονται ηθελημένες 
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προσπάθειες για να κατανοηθούν και να ξεπερασθούν οι ενδεχόμενες 

διαφορές (Lewis, 1990).  

Οι διαφορές στην κουλτούρα μπορεί να είναι πολύ λεπτές ή εντελώς 

φανερές, ασήμαντες ή θεμελιώδεις. Έτσι, για παράδειγμα, τα πρότυπα 

επικοινωνίας ποικίλουν ανάμεσα στις χώρες «χαμηλού πλαισίου» (low – 

context countries), όπως οι Η.Π.Α., όπου το μεγαλύτερο τμήμα της 

πληροφόρησης εμπεριέχεται σε συγκεκριμένους κώδικες, όπως ο γραπτός και 

προφορικός λόγος και στις χώρες «υψηλού πλαισίου» (high – context 

countries), όπως η Σαουδική Αραβία, όπου η αποστολή και η λήψη μηνυμάτων 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό πλαίσιο και τη μη λεκτική 

επικοινωνία. Τέτοιου είδους διαφορές είναι σε θέση να επηρεάσουν τις αρχικές 

διαπραγματεύσεις πριν από το σχηματισμό της στρατηγικής συμμαχίας, καθώς 

επίσης και τη μετέπειτα επικοινωνία. Η αποτελεσματική διευθέτηση των 

επικοινωνιακών και των οποιονδήποτε άλλων πιθανών διαφορών στην 

κουλτούρα απαιτεί την επένδυση σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την 

ενημέρωση γύρω από θέματα κουλτούρας, την ενθάρρυνση των ανεπίσημων 

επαφών και τη βελτίωση της διαφάνειας στη συμπεριφορά. Η σημασία που 

έχουν τα παραπάνω βήματα αποτυπώνεται από τα λεγόμενα του στελέχους 

της AT&T, Robert Kavner, ο οποίος, αναφερόμενος στην αποτυχία της 

στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ της AT&T και της Olivetti τονίζει: «δε νομίζω 

ότι εμείς ή η Olivetti ξοδέψαμε αρκετό χρόνο για να αντιληφθούμε τα 

πρότυπα συμπεριφοράς. Γνωρίζαμε ότι η κουλτούρα ήταν διαφορετική, αλλά 

ποτέ δεν διεισδύσαμε πραγματικά. Εμείς θα θυμώναμε και αυτοί θα 

αναστατώνονταν» (Wysocki, 1990). 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο που 

έχουν θεσπίσει σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τα στελέχη τους, τα 

οποία προορίζονται να ασχοληθούν με κάποια στρατηγική συμμαχία τους. 

Έτσι, τα στελέχη της Corning Glass Works που προορίζονται για τις διεθνείς 

κοινοπρακτικές επιχειρήσεις οπτικών ινών, μετέχουν σε ειδικά μαθήματα 

κατανόησης της γλώσσας και της κουλτούρας, διάρκειας έξι έως οκτώ 

εβδομάδων. Σημειώνεται δε, πως η πρακτική αυτή ακολουθείται ακόμα και σε 

περιπτώσεις όπου η αγγλική γλώσσα είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη, καθώς 
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μία πρότερη γνώση των τοπικών κοινωνικών προτύπων βοηθά τα στελέχη στο 

να γίνουν αποδεκτά και τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται διάφορες 

αποχρώσεις στα συμβούλια. Ακόμα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 

η ιαπωνική NEC, τα στελέχη της οποίας ακολουθούν μία πολύπλοκη και 

λεπτομερή εκπαίδευση στα δυτικά ήθη και έθιμα, προτού σταλούν για να 

εργαστούν σε κάποια από τις διεθνείς στρατηγικές της συμμαχίες. Αυτή 

περιλαμβάνει διαφορές στη λήψη αποφάσεων ανάμεσα σε Ιάπωνες και 

Αμερικάνους, αρκετές προσομοιώσεις διαπραγματεύσεων με μη – Ιάπωνες και 

μία σειρά μαθημάτων στην αγγλική συνομιλία, τόσο εντατική ώστε οι 

καθηγητές αντικαθίστανται κάθε λίγες μέρες. Μάλιστα, φτάνουν στο σημείο 

να διδάσκονται ακόμα και θέματα όπως οι κανόνες φαγητού, οι συζητήσεις σε 

δεξιώσεις και τα αστεία στην αγγλική γλώσσα (Parkhe, 1998).   

Ο σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι η μετάβαση από την 

κατάσταση του κλονισμού από τις διαφορές της κουλτούρας στη βαθιά 

κατανόηση της κουλτούρας, έτσι ώστε οι managers να συνειδητοποιούν πώς 

οι απόψεις τους «χρωματίζονται» από την προέλευσή τους, πώς η 

συμπεριφορά τους μπορεί να επιδράσει στους λογαριασμούς μεταξύ 

ανθρώπων διαφορετικής κουλτούρας και πώς να αντιλαμβάνονται την 

επίδραση της κουλτούρας στη συμπεριφορά των άλλων. Τέτοιες προσπάθειες 

είναι σε θέση να αποδώσουν καρπούς, με το ξεπέρασμα των όποιων 

διαφορών στην κουλτούρα και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ των 

εταίρων μίας στρατηγικής συμμαχίας. Οι Johnson, Cullen, Sakano και 

Takenouchi (1997) εντόπισαν κατά την εμπειρική έρευνά τους σε στρατηγικές 

συμμαχίες μεταξύ Ιαπώνων και Αμερικάνων ότι η ευαισθησία σε ζητήματα 

κουλτούρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης. Αντίστοιχα, και σε αντίθεση 

με την κοινή εντύπωση, οι Park και Ungson (1997) εντόπισαν ότι οι διεθνείς 

στρατηγικές συμμαχίες που μελέτησαν ήταν περισσότερο σταθερές από 

κάποιες εγχώριες συμμαχίες. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι η μάθηση μεταξύ 

των εταίρων μπορεί να συμβάλλει ώστε να ξεπερασθούν οι διαφορές της 

κουλτούρας. Επιπλέον, προηγούμενες σχέσεις ανάμεσα στους εταίρους 

δημιουργούν εμπιστοσύνη και οικειότητα, οι οποίες με τη σειρά τους 
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περιορίζουν την καιροσκοπική συμπεριφορά, διευκολύνουν τη διευθέτηση των 

συγκρούσεων, αυξάνουν τη διαφάνεια των εταίρων και μειώνουν το κόστος 

παρακολούθησης των δραστηριοτήτων τους.  

 

2.4. Παραγωγή εμπιστοσύνης βασισμένη στους θεσμούς  

Οι βασικοί παράγοντες παραγωγής εμπιστοσύνης βασισμένης στις 

διαδικασίες και στα χαρακτηριστικά, που αναλύθηκαν παραπάνω, απαιτούν 

λεπτομερή, εξειδικευμένη και μη μεταβιβάσιμη (non – transferable) 

πληροφόρηση σχετικά με κάποιον εταίρο σε μία στρατηγική συμμαχία. 

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου ανάλογη πληροφόρηση δεν είναι εφικτή 

ή καταστάσεις που αλλάζουν με τόσο γρήγορους ρυθμούς, ώστε κάθε 

διαθέσιμη πληροφόρηση να γίνεται σύντομα ξεπερασμένη. Εδώ υπεισέρχεται 

ο τρίτος παράγοντας δημιουργίας εμπιστοσύνης που βασίζεται σε επίσημους 

μηχανισμούς. Όσο περισσότερο βέβαιη νιώθει μία επιχείρηση ότι ο εταίρος της 

σε μία συμμαχία θα τηρήσει τις υποσχέσεις του, τόσο πιο έμπιστος θα 

παρουσιάζεται ο εταίρος εξ ορισμού. Μεγαλύτερη εξασφάλιση της 

συνεργατικής συμπεριφοράς επιτυγχάνεται όταν μία στρατηγική συμμαχία 

σχεδιάζεται έτσι ώστε: 

 Η ελκυστικότητα της διάπραξης απάτης να μειώνεται 

 Το κόστος της απάτης να αυξάνεται 

 Τα οφέλη από τη συνεργασία να αυξάνονται  

Υπάρχουν διαθέσιμοι δύο ειδών μηχανισμοί για να προκύψουν τα 

παραπάνω αποτελέσματα. Ο πρώτος τύπος στοχεύει στην αποθάρρυνση της 

απάτης προτού αυτή επιχειρηθεί, ενώ ο δεύτερος τύπος στοχεύει να 

τιμωρήσει την απάτη που έχει ήδη διαπραχθεί. Γενικότερος στόχος των 

μηχανισμών αυτών είναι η ανάπτυξη μίας συμμαχικής δομής που να παρέχει 

κίνητρα για συνεργατική και έμπιστη συμπεριφορά. Θα μπορούσε βέβαια να 

συζητηθεί κατά πόσο κάποιες τέτοιες θεσμικές ρυθμίσεις πραγματικά 

παράγουν εμπιστοσύνη ή αν απλά αποτελούν ένα λειτουργικό υποκατάστατό 

της (Granovetter, 1985). Πράγματι, ο Husted (1989) προτείνει τον όρο 

«συμπεριφορά που μοιάζει ως έμπιστη» («trust – like behavior»). Εντούτοις, 

το γεγονός παραμένει ότι αυτοί οι μηχανισμοί στοχεύουν να ευθυγραμμίσουν 

 42



τα κίνητρα των εταίρων των στρατηγικών συμμαχιών με τρόπους που 

προωθούν την έμπιστη συμπεριφορά. Χρησιμοποιώντας την ορολογία των 

Barney και Hansen (1994), που αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα 

μπορούσαμε να κάναμε λόγο για ημι – δυνατή μορφή εμπιστοσύνης.  

Ο πρώτος μηχανισμός, ο οποίος στοχεύει στην πρόληψη των κακών 

ενεργειών προτού αυτές εκδηλωθούν, απαιτεί επίδειξη καλής πίστης και από 

τις δύο πλευρές μίας στρατηγικής συμμαχίας. Κάθε επιχείρηση μπορεί να 

προβεί σε ενέργειες που να «κλειδώνουν» την παρουσία της στη συμμαχία και 

να θεσπίσει ακριβά εμπόδια σε τυχόν αδιάφορη εγκατάλειψη της σχέσης. Για 

παράδειγμα, υπάρχουν γενικότερα στοιχεία ενεργητικού όπως τα μεταφορικά 

οχήματα και αεροσκάφη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην 

περίπτωση που μία στρατηγική συμμαχία διαλυθεί και τα οποία συνεπώς δεν 

παρέχουν το σήμα της επιθυμίας για συνεργασία ή για απάτη. Υπάρχουν όμως 

και συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού που πολύ δύσκολα μπορούν να 

διασωθούν σε ενδεχόμενη διάλυση μίας στρατηγικής συμμαχίας, όπως οι 

αμοιβαίες συμφωνίες (π.χ. εγγυημένη αγορά των προϊόντων και των 

υπηρεσιών του άλλου εταίρου σε εγγυημένη τιμή) και οι επενδύσεις που δεν 

μπορούν να διασωθούν (π.χ. συγκεκριμένες εργοστασιακές εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμός, εξειδίκευση εργοστασιακών μονάδων και προσωπικού) 

(Williamson, 1985).  

Ο δεύτερος μηχανισμός στοχεύει στην προώθηση της συνεργατικής 

συμπεριφοράς με τον περιορισμό των ενδεχόμενων κερδών από μία απάτη 

διαμέσου μελλοντικών τιμωριών αφότου αυτή έχει διαπραχθεί. Ο 

καιροσκοπισμός μπορεί να αποτραπεί μέσω εγγυημένων συμβολαίων ή με 

ρητούς νομικούς όρους στις συμφωνίες συνεργασίας, οι οποίοι επιβάλλουν 

ποινές για παράλειψη της συνεργατικής συμπεριφοράς ή για διάπραξη 

παραβάσεων. Με την πρόβλεψη των πιθανών απρόοπτων γεγονότων και με 

τον σαφή ορισμό των συνεπειών και των τιμωριών για κάθε τέτοιο 

ενδεχόμενο, τα μέτρα αυτά επιχειρούν να παράγουν καθαρότερες προσδοκίες 

και λιγότερες εκπλήξεις και τελικά να αυξήσουν την αισιοδοξία στη 

συμπεριφορά κάθε πλευράς σε μία στρατηγική συμμαχία. Σημειώνεται 

πάντως, ότι αυτές οι προφυλάξεις είναι κατά βάση αποτρεπτικού χαρακτήρα 
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και δεν έχουν ως βασικό στόχο την τιμωρία. Οι επιχειρήσεις κατά κανόνα 

ελπίζουν ότι ποτέ δεν θα παρουσιαστεί η ανάγκη να ενεργοποιηθούν αυτά τα 

μέτρα και συνεπώς ο σκοπός τους είναι η έγκαιρη πρόληψη και όχι η εκ των 

υστέρων εκδίκηση (Parkhe, 1998).  

Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση ανάπτυξης εμπιστοσύνης βασισμένης 

στους θεσμούς που αναφέρεται στην παροχή «υπονοούμενων εγγυήσεων» 

(implicit guarantees). Περιπτώσεις όπως ενός ξενοδοχείου πέντε αστέρων, 

ενός πτυχίου Master ή μίας βραβευμένης ταινίας με Όσκαρ έχουν ένα κοινό 

στοιχείο, ότι σε κάθε περίπτωση, μία ανεξάρτητη, επίσημη αρχή έχει 

καταστήσει σαφές σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται, ότι ο κάτοχος του 

συγκεκριμένου πιστοποιητικού πληροί ορισμένα στάνταρ ικανοτήτων και 

απόδοσης. Ο σκοπός είναι να αποκαλυφθούν εταιρικές ή ατομικές ιδιότητες 

που είναι γενικά αποδεκτές και αντικειμενικές. Η αντικειμενικότητα αυτή 

βασίζεται στη συμμετοχή σε μία επαγγελματική υποκουλτούρα στα πλαίσια 

της οποίας, προσεκτικά διαμορφωμένα πρότυπα συμπεριφοράς αναμένονται 

να ακολουθηθούν, υπονοώντας την ύπαρξη ενός βασικού επιπέδου επίδειξης 

εμπιστοσύνης. Εντούτοις, υπονοούμενες εγγυήσεις ικανοτήτων ή έμπιστης 

συμπεριφοράς δεν είναι ακόμα διαθέσιμες στα πλαίσια των στρατηγικών 

συμμαχιών. Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα κατά πόσο είναι εφικτή η 

δημιουργία μίας «βάσης δεδομένων» πιθανών μελλοντικών εταίρων από την 

οποία να μπορεί μία επιχείρηση να επιλέξει μία άλλη για τον σχηματισμό 

στρατηγικής συμμαχίας, ανάλογα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της 

(Parkhe, 1998).  Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα μπορούσε να 

απασχολήσει μελλοντικές έρευνες για την εμπιστοσύνη στον χώρο των 

στρατηγικών συμμαχιών. 

 

2.5. Βασικά σημεία που θα πρέπει να προσεχθούν από τη διοίκηση 

κατά τη διαδικασία οικοδόμησης εμπιστοσύνης 

O Parkhe (1998) επισημαίνει πέντε βασικά σημεία που θα πρέπει να 

τύχουν ιδιαίτερης προσοχής από τη διοίκηση κατά τη διαδικασία οικοδόμησης 

εμπιστοσύνης στα πλαίσια μίας στρατηγικής συμμαχίας: 

1) Κατανόηση της χρονικής σειράς και ακολουθίας της εμπιστοσύνης 
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2) Σταδιακή οικοδόμηση της εμπιστοσύνης  

3) Επαγρύπνηση για πιθανές αποκλίσεις των στρατηγικών 

κατευθύνσεων των εταίρων 

4) Επαγρύπνηση για ασυμμετρίες στη δημιουργία ή στην οικειοποίηση 

αξίας  

5) Προσοχή σε ζητήματα προσωπικού 

 Όσον αφορά την κατανόηση της χρονολογικής σειράς, είναι πολύ 

χρήσιμο να γνωρίζει η διοίκηση την ακολουθία με την οποία μπορούν να 

ενεργοποιηθούν οι παράγοντες δημιουργίας εμπιστοσύνης που αναλύθηκαν 

λεπτομερώς στο τρέχον κεφάλαιο. Παρόλο που η πραγματική ακολουθία 

μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κάθε σχέση, μία υποθετική ακολουθία θα 

μπορούσε να είναι η εξής: οι εταιρίες Α και Β έρχονται σε επαφή από μία άλλη 

εταιρία Γ, η οποία έχει θετικές εργασιακές εμπειρίες κατά το παρελθόν και με 

τις δύο (εμπιστοσύνη που βασίζεται στη φήμη). Καθώς διεξάγονται οι 

διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό της στρατηγικής συμμαχίας, οι Α και Β 

διαπιστώνουν ότι διακρίνονται από πολλές κοινές πεποιθήσεις και 

στρατηγικούς στόχους (εμπιστοσύνη βασισμένη στα χαρακτηριστικά). 

Ενθαρρυμένες οι Α και Β προχωρούν τις διαδικασίες και καταλήγουν στη 

σύναψη μίας αμοιβαία ικανοποιητικής συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει 

σχέδιο αμοιβαίας αγοράς προϊόντων (αποθάρρυνση απάτης προτού 

επιχειρηθεί) και προβλέψεις για νομικές κυρώσεις (επιβολή τιμωρίας αν η 

απάτη διαπραχθεί) (εμπιστοσύνη βασισμένη στους θεσμούς). Η στρατηγική 

συμμαχία αρχίζει να λειτουργεί και οι Α και Β διαπιστώνουν με ικανοποίηση ότι 

ακολουθούν τα όσα συμφωνήθηκαν, ακόμα και σε απρόβλεπτα γεγονότα 

(εμπιστοσύνη βασισμένη στις διαδικασίες). Η συμμαχία είναι επιτυχής και οι 

εταίροι αρχίζουν να σκέφτονται την επέκταση την κλίμακας και της 

προοπτικής της σχέσης τους (επιμήκυνση της σκιάς του μέλλοντος). Έχοντας 

υπόψη μία τέτοια ακολουθία (π.χ. επιπτώσεις φήμης  σχηματισμός συμμαχίας 

 ανάπτυξη ιστορικού συνεργασίας  σκιά του μέλλοντος), ένα στέλεχος 

μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τα στοιχεία που προκαλούν την ανάπτυξη 

εμπιστοσύνης και να ενισχύσει τις αντιλήψεις ενός στρατηγικού εταίρου 

(Parkhe, 1998).  

 45



Σχετικά με τη σταδιακή οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, ο Parkhe (1998) 

τονίζει τη σπουδαιότητα για κάθε επιχείρηση να ξεκινάει μία σχέση 

συνεργασίας με μικρά, μετρημένα, συγκεκριμένα βήματα αντί για πελώριες 

συμφωνίες. Καθώς κάθε εταίρος μαθαίνει την κουλτούρα, τις διαδικασίες και 

το πόσο έμπιστος είναι ο άλλος, η συνεργασία μπορεί σταδιακά να επεκταθεί, 

έτσι ώστε να καλυφθούν οποιεσδήποτε στρατηγικές ανάγκες. Χαρακτηριστικό 

είναι το παράδειγμα της Texas Instruments Inc. και της Hitachi Ltd., οι οποίες 

ξεκίνησαν το 1988 την κοινή έρευνα για την ανάπτυξη νέων 

μικροεπεξεργαστών μνήμης. Μέχρι το 1996 οι δύο εταιρίες είχαν εμβαθύνει 

στη σχέση τους σε μεγάλο βαθμό, χρηματοδοτώντας από κοινού τη 

δημιουργία ενός εργοστασίου παραγωγής μικροεπεξεργαστών αξίας $ 500 εκ. 

στο Dallas. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Robert England, στελέχους της 

Texas Instruments Inc., το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου χρόνου της 

συνεργασίας δαπανήθηκε για τη «γεφύρωση του χάσματος στην κουλτούρα», 

καθώς συνειδητοποίησαν ότι ακολουθούσαν διαφορετικές διαδικασίες κατά τη 

λήψη των αποφάσεων: «Σε μία Αμερικάνικη εταιρία έχεις ένα συμβούλιο για 

να συζητηθεί ένα θέμα, ακολουθεί brainstorming και μετά αποφασίζεις». Στη 

Hitachi Ltd. τα στελέχη συνήθως αποφάσιζαν από μόνοι τους και μετά 

συγκαλούσαν ένα συμβούλιο για να επικυρώσουν την απόφασή τους. Τώρα, 

οι δύο εταιρίες έχουν μάθει να συναντιούνται κάπου στη μέση. 

Ακόμα, ο παλαιότερος πρόεδρος της Ford, Philip Benton Jr. καταλήγει 

στο συμπέρασμα: « Είναι απολύτως απαραίτητο να ξεκινήσει κανείς αργά για 

να οικοδομήσει εμπιστοσύνη. Την πρώτη φορά που δύο επιχειρήσεις 

εργάζονται μαζί, οι πιθανότητες επιτυχίας είναι μέτριες. Αλλά από τη στιγμή 

που θα βρεθούν οι τρόποι για να δουλεύεις μαζί, προκύπτουν όλες οι 

δυνατότητες να κάνεις ακόμα πιο σοβαρή τη σχέση αυτή και απομακρύνεται η 

σκέψη να μπεις στη διαδικασία να ξεκινήσεις κάτι ανάλογο από την αρχή. Το 

να μάθεις να δουλεύεις μαζί είναι τόσο δύσκολο, που θα ήταν αφελές να τα 

πετάξεις όλα στο περιθώριο μόνο και μόνο επειδή έτυχε να δεις μία άλλη 

κοπέλα στην άλλη άκρη του δρόμου!» (Sherman, 1992). 

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι, διαφορετικοί βιομηχανικοί 

κλάδοι φαίνεται πως έχουν διαφορετικές αντιλήψεις του χρόνου και είναι 
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ανούσια η σύγκριση τους με βάση τον πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, στη 

βιομηχανία των συμβολαίων για έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών οι 

στρατηγικές συμμαχίες συνήθως έχουν διάρκεια μόνο ορισμένους μήνες. 

Αντίθετα, στη βιομηχανία κατασκευής αυτοκινήτων ο χρόνος ακολουθεί το 

ρυθμό σαλιγκαριού. Μία πλατφόρμα παραγωγής αυτοκινήτων διαρκεί κατά 

κανόνα τουλάχιστον πέντε με επτά χρόνια προτού εφαρμοστούν κάποιες 

σημαντικές μετατροπές, ενώ τόσο διαρκούν συνήθως και τα συμβόλαια 

κατασκευής μεμονωμένων ανταλλακτικών. Η έννοια του χρόνου παίρνει έναν 

ακόμα πιο νωθρό ρυθμό στη βιομηχανία κατασκευής φορτηγών, όπου 

υπάρχουν συμβόλαια που μπορεί να διαρκέσουν ακόμα και τριάντα χρόνια με 

τις απαραίτητες μικρομετατροπές. Γενικώς, το χρονικό πλαίσιο για την 

οικοδόμηση της εμπιστοσύνης είναι σωστό να προσεγγίζεται σε σχέση με τον 

«βιομηχανικό χρόνο» και όχι τον πραγματικό χρόνο (Parkhe, 1998). 

Όσον αφορά την επαγρύπνηση για πιθανές αποκλίσεις των 

στρατηγικών κατευθύνσεων, οι managers οφείλουν να θυμούνται ότι ακόμα 

και ένα φαινομενικά τέλειο αρχικό ταίριασμα δύο εταίρων μπορεί να αρχίσει να 

ξεθωριάζει, καθώς οι αναπτυσσόμενες εσωτερικές ικανότητες, οι στρατηγικές 

επιλογές και η ανάπτυξη των αγορών κάθε εταίρου τον ωθεί σε διαφορετική 

κατεύθυνση από τον άλλο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στρατηγικών 

συμμαχιών που ενώ λειτούργησαν με επιτυχία για αρκετό καιρό, τελικά 

οδηγήθηκαν στη διάλυση επειδή άλλαξαν κάποιοι παράγοντες όπως οι 

στρατηγικές επιλογές ή η τεχνολογικές εξελίξεις για έναν από τους εταίρους. 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του David E. Gold, στελέχους του Indosuez 

Technology Group στην California: «Τα πράγματα πάντα θα αλλάζουν, και δεν 

θα αλλάζουν πάντα με την ίδια ταχύτητα ή προς την ίδια κατεύθυνση για τις 

δύο εταιρίες» (Parkhe, 1998).  

Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι εφικτή ακόμα και στην περίπτωση 

που αλλάξει η τεχνολογία στην οποία βασίζεται η στρατηγική συμμαχία ή όταν 

η διατήρηση της σχέσης δεν έχει πλέον κάποια στρατηγική σημασία για έναν ή 

και για τους δύο εταίρους, γιατί τέτοιες περιστάσεις παρέχουν τη δυνατότητα 

δημιουργίας φήμης. Η ανοιχτή και δημιουργική διαχείριση των διαφορετικών 

συμφερόντων των εταίρων ενισχύει την έμπιστη συμπεριφορά, η οποία 
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μπορεί να γίνει γνωστή πέρα από τα όρια της συμμαχίας και σε έναν ευρύτερο 

κύκλο από πιθανούς μελλοντικούς συνεργάτες, δημιουργώντας ισχυρή φήμη. 

Πέρα από αυτό, σε ασταθείς βιομηχανικούς κλάδους με ταχύτατες αλλαγές 

στρατηγικών, η εμπιστοσύνη μεταξύ των εταίρων των στρατηγικών 

συμμαχιών μπορεί να διατηρηθεί ακόμα και αν οι συγκεκριμένες συμμαχίες 

τερματιστούν. Για παράδειγμα, σε ορισμένες βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, 

η ευελιξία που αναπτύσσεται μέσα στη δομή των συμμαχιών, επιτρέπει στους 

εταίρους να προσαρμόζονται σε αλλαγές στο εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον τους. Μία τέτοιου είδους ευελιξία μπορεί να αποκτηθεί με την 

είσοδο σε μία γενικότερη συμφωνία συνεργασίας, τέτοια που να υπερισχύει 

των μεμονωμένων συμμαχιών. Οι εταιρίες RCA Corp. και Sharp έχουν 

καθιερώσει μία μακροχρόνια συμφωνία συνεργασίας, μέσα στα πλαίσια της 

οποίας έχουν συνεργαστεί σε μία σειρά από κοινοπραξίες στο πέρασμα των 

ετών. Η σχέση τους ξεθωριάζει προσωρινά όταν μία κοινοπραξία τους 

τελειώνει και ενεργοποιείται ξανά όταν οι ανάγκες το απαιτήσουν (Parkhe, 

1998).  

Σχετικά με την επαγρύπνηση για ασυμμετρίες στη δημιουργία ή στην 

οικειοποίηση αξίας, ο Hamel (1991) υπογραμμίζει ότι η δημιουργία αξίας σε 

μία στρατηγική συμμαχία εξαρτάται πρώτα από το πόσο γερή είναι η αγορά 

και η ανταγωνιστική λογική της συμμαχίας και εν συνεχεία από την 

αποτελεσματικότητα με την οποία οι εταίροι συνδυάζουν τις συμπληρωματικές 

τους δεξιότητες και πηγές, δηλαδή πόσο καλά εκτελούν τα κοινά τους 

καθήκοντα. Κάθε εταίρος τότε οικειοποιείται αξία με τη μορφή οικονομικών 

και άλλων ωφελειών. Για παράδειγμα, το 1980 οι εταιρίες TRW Inc. και Fujitsu 

Ltd. σχημάτισαν μία κοινοπρακτική επιχείρηση για την προώθηση ταμειακών 

μηχανών της Fujitsu Ltd. στην αμερικάνικη αγορά από την TRW Inc. Μέσω 

της στρατηγικής συμμαχίας η Fujitsu Ltd. θα αποκτούσε πρόσβαση στην 

αμερικάνικη αγορά, ενώ η TRW Inc. θα αποκτούσε τα προϊόντα για να 

μετατραπεί σε ένα σημαντικό παίκτη σε μία νέα αγορά. Μέχρι όμως το 1982, η 

συμμαχία κατέρρευσε και η Fujitsu Ltd. εξαγόρασε το μερίδιο της TRW Inc. 

Στην περίπτωση αυτή, τα προβλήματα ασυμμετρίας στη δημιουργία αξίας 

ήταν φανερά, καθώς για τη Fujitsu Ltd. η κοινοπρακτική επιχείρηση ανήκε 
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στον πυρήνα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, ενώ για την TRW Inc. 

αποτελούσε μία περιφερειακή δραστηριότητα στην οποία δεν χρειαζόταν να 

επικεντρωθεί με τόσο ιδιαίτερο ζήλο. Σε μία τέτοια περίπτωση προκύπτουν 

δύσκολα ζητήματα άνισης δέσμευσης και χωρίς την ύπαρξη θεμελιωμένης 

εμπιστοσύνης, οι συγκεκριμένοι εταίροι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν 

στις προκλήσεις (Alster, 1986). 

Για την οικοδόμηση έμπιστων σχέσεων χρειάζεται να ελαχιστοποιηθούν 

οι αντιλήψεις ασυμμετρίας στη δημιουργία ή στην οικειοποίηση αξίας και 

ειδικά σε σχέσεις μεταξύ ισχυρών – ανίσχυρων εταίρων είναι σημαντικό να 

αντιμετωπίζεται δίκαια ο αδύναμος εταίρος. Η εντιμότητα περιστοιχίζεται από 

δύο τύπους δικαιοσύνης: τη δικαιοσύνη κατανομής (distributive justice) ή 

αλλιώς την εντιμότητα που κανείς αντιλαμβάνεται μετά τη λήψη των 

αποτελεσμάτων και τη διαδικαστική δικαιοσύνη (procedural justice) ή αλλιώς 

την εντιμότητα που κανείς αντιλαμβάνεται από τη διαδικασία διαχείρισης της 

σχέσης από τον δυνατό εταίρο. Για παράδειγμα, μία από τις βασικές αρχές της 

εταιρίας Marks & Spencer είναι η σύναψη μακροχρόνιων στενών συνεργασιών 

με τους προμηθευτές της για να επιτευχθεί η δικαιοσύνη κατανομής. Η Marks 

& Spencer πιστεύει ότι οι προμηθευτές της, ιδιαίτερα από την Άπω Ανατολή, 

είναι τόσο αποφασισμένοι να αναλάβουν κάποια παραγγελία, ώστε να 

φτάνουν στο σημείο να αποδέχονται πολύ χαμηλές τιμές, οι οποίες δεν 

εγγυώνται την πραγματοποίηση επενδύσεων για την περαιτέρω βελτίωση των 

λειτουργιών και των προϊόντων τους. Η Marks & Spencer θεωρεί ότι αυτή η 

κατάσταση είναι ανεπίτρεπτη και ζημιογόνα και για τις δύο πλευρές, γι’ αυτό 

και έχει προβεί κατά το παρελθόν σε ενέργειες όπως τον περιορισμό του 

ακαθάριστου περιθωρίου της σε ένα προϊόν, ώστε να δώσει αυτά τα χρήματα 

σε κάποιον προμηθευτή της, ο οποίος δεν είχε υπολογίσει σωστά την 

ποσότητα εργασίας που απαιτούνταν για την παραγωγή ενός προϊόντος 

κουζίνας (kitchen product) (Kumar, 1996).  

Κατά τη διαδικασία οικοδόμησης της εμπιστοσύνης, τόσο η δικαιοσύνη 

κατανομής όσο και η διαδικαστική δικαιοσύνη διαδραματίζουν πολύ σπουδαίο 

ρόλο. Στη βιομηχανία αυτοκινήτων, οι κατασκευαστές είναι γενικά σε 

ισχυρότερη θέση από τους εμπόρους και σε μία έρευνα 800 εμπόρων που 

 49



διενεργήθηκε στις Η.Π.Α. και την Ολλανδία (Kumar, 1996), αναμενόταν η 

δικαιοσύνη κατανομής να θεωρείται σημαντικότερη, αφού οι έμποροι 

θεωρούνταν ότι ενδιαφέρονται μόνο για τα περιθώρια κέρδους και τα 

χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Τελικά όμως η διαδικαστική δικαιοσύνη 

αποδείχτηκε πιο σημαντική, αφού οι έμποροι πιστεύουν ότι τα οικονομικά 

αποτελέσματα επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες (συμπεριλαμβανομένων 

των συνθηκών του ανταγωνισμού), που μόνο ένα μικρό μέρος τους είναι 

δυνατό να τεθεί υπό τον έλεγχο των πιο δυνατών κατασκευαστών 

αυτοκινήτων. Εντούτοις, ένας κατασκευαστής θεωρείται ότι ελέγχει πάντοτε 

τις πολιτικές και τις διαδικασίες του. Συνεπώς, ο αδύνατος εταίρος (έμπορος) 

πιστεύει ότι το σύστημα της διαδικαστικής δικαιοσύνης του κατασκευαστή 

αντικατοπτρίζει τις πραγματικές του προθέσεις απέναντι στον έμπορο (Parkhe, 

1998).  

Το πέμπτο βασικό στοιχείο που θα πρέπει να προσεχθεί από τη 

διοίκηση κατά τη διαδικασία δημιουργίας εμπιστοσύνης στα πλαίσια μίας 

στρατηγικής συμμαχίας είναι η επίδειξη ιδιαίτερης προσοχής σε ζητήματα 

προσωπικού και ειδικότερα η τοποθέτηση των «κατάλληλων ανθρώπων» σε 

θέσεις – κλειδιά. Αυτοί οι άνθρωποι μοιάζουν με διπλωμάτες, καθώς είναι 

ικανοί να δημιουργούν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, να διατηρούν ένα ευρύ 

στρατηγικό όραμα και να νιώθουν βαθιά κατανόηση για τους άλλους, ακόμα 

και για εκείνους που είναι ακόμα ανταγωνιστές σε άλλους τομείς. Παράλληλα, 

λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των εταίρων δημιουργώντας 

σχέσεις, υπενθυμίζοντας στην ομάδα τους να αφοσιώνεται στα ουσιώδη 

ζητήματα και παρέχοντας επεξηγήσεις για τις αντικρουόμενες απόψεις (Ellis, 

1996).  

Η απάντηση στο ερώτημα εάν αυτοί οι χαρισματικοί managers 

γεννιούνται ή φτιάχνονται είναι ότι ισχύει λίγο και από τα δύο. Ορισμένα από 

τα χαρακτηριστικά τους είναι έμφυτες δεξιότητες όπως η αισιοδοξία, η 

εξυπνάδα, η δημιουργικότητα, ο πραγματισμός και η επαγρύπνηση, ενώ 

κάποια άλλα μπορούν να διδαχθούν. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις μπορούν 

να βοηθήσουν τα στελέχη τους να αναπτύξουν μία ευρύτερη προοπτική με 

την ανάθεση καθηκόντων διάρκειας κάποιων ετών σε διαφορετικούς τομείς 
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της επιχείρησης. Μία επιλογή για τις εταιρίες είναι να αναπτύξουν σταδιακά, 

μέσω διδασκαλίας, ικανότητες σε πολλά υποσχόμενους υποψήφιους 

managers. Μία δεύτερη επιλογή είναι να προσλάβουν έναν επαγγελματία 

manager με εμπειρία στις στρατηγικές συμμαχίες. Βέβαια, τέτοια στελέχη δεν 

έχουν ανατραφεί μέσα από τα εσωτερικά δίκτυα των εμπλεκομένων εταιριών, 

κάτι που θεωρείται απαραίτητο για την επιτυχία μίας συμμαχίας. Η τρίτη και 

πιθανόν καλύτερη επιλογή είναι η πρόσληψη ορισμένων ατόμων σε κάθε 

τμήμα, οι οποίοι να διαθέτουν έμφυτες δεξιότητες όπως αυτές που 

προαναφέρθηκαν και που επιτρέπουν σε κάποιον να προσαρμοστεί πιο 

γρήγορα εάν προαχθεί στη διοίκηση της στρατηγικής συμμαχίας (Ellis, 1996).  

Ένα σημαντικό πόρισμα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι θα 

πρέπει να περιορίζεται η εναλλαγή θέσεων των στελεχών που έχουν επιλεγεί 

για τη διοίκηση των στρατηγικών συμμαχιών. Αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν 

ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των εταίρων και οι στενοί προσωπικοί δεσμοί 

ανάμεσά τους συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης. 

Έτσι, ο περιορισμός της κινητικότητάς τους εξασφαλίζει τη συνέχεια, διατηρεί 

τη θεσμική μνήμη και τελικά βοηθά στη δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ 

ατόμων και μεταξύ επιχειρήσεων. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να 

παίξουν το «παιχνίδι της δύναμης» προτιμούν τα στελέχη τους να μην 

αναπτύσσουν προσωπικές σχέσεις με τους αντίστοιχους συναδέλφους τους, 

με τον φόβο ότι τέτοιοι δεσμοί μπορεί να μειώσουν την αποφασιστικότητά 

τους να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση για την επίτευξη της  καλύτερης δυνατής 

συμφωνίας (Kumar, 1996). 

Πάντως, οι περισσότερες εταιρίες επιλέγουν να παίξουν το «παιχνίδι της 

εμπιστοσύνης», στο οποίο η συνέχεια είναι ζωτικής σημασίας  και όχι αυτό της 

δύναμης. Για παράδειγμα, στη στρατηγική συμμαχία Ciba Corning Diagnostics 

και οι δύο εταίροι αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της συνέχειας. Έτσι, όταν 

κάποιοι σημαντικοί άνθρωποι στην Ciba ή στην Corning άλλαξαν δουλειά ή 

βγήκαν στη σύνταξη, διατηρήθηκαν τις περισσότερες φορές στο διοικητικό 

συμβούλιο. Αντίθετα, ο πρόεδρος μίας μεγάλης Ιαπωνικής εταιρίας 

κατασκευής εργαλείων που συνεργαζόταν με μία Αμερικάνικη επιχείρηση, η 

οποία είχε υποστεί τρεις αλλαγές στο ιδιοκτησιακό της καθεστώς μέσα σε μία 
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δεκαετία, παραπονέθηκε πως: «Ποτέ δεν γνωρίζουμε με ποιον έχουμε να 

κάνουμε» (Lewis, 1990). 

Γενικότερα, οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να θεσπίζουν θέσεις ευθύνης 

που αντανακλούν την αυξημένη σημασία της τάσης για τον σχηματισμό 

στρατηγικών συμμαχιών, με τίτλους όπως αντιπρόεδρος κοινοπρακτικών 

επιχειρήσεων ή διευθυντής ενδοεπιχειρησιακών σχέσεων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η Hewlett – Packard, η οποία μέχρι το 1984 είχε 

πουλήσει περισσότερους από 15 εκατομμύρια εκτυπωτές laser που 

χρησιμοποιούν μία μηχανή, η οποία κατασκευάζεται από την Ιαπωνική Canon 

Inc. Παράλληλα, στην αγορά των εκτυπωτών ink – jet οι δύο εταιρίες 

πουλούν μοντέλα που ενσωματώνουν διαφορετικές τεχνολογίες και σύμφωνα 

με τα λεγόμενα του John Eaton, manager εμπορικής ανάπτυξης της Hewlett – 

Packard: «ο ανταγωνισμός μεταξύ μας στην αγορά θυμίζει κόλαση». Η 

Hewlett – Packard διατηρεί την ομαλή λειτουργία των διαφόρων στρατηγικών 

συμμαχιών της με τον ορισμό ενός ατόμου ως «manager σχέσεων 

(relationship manager)». Όπως περιγράφει ο κ. Eaton: «αυτό το άτομο είναι 

σαν να λέει: κοιτάξτε παιδιά, βρισκόμαστε σ’ αυτή τη συμμαχία για καλούς 

επιχειρηματικούς λόγους. Ναι, γνωρίζουμε ότι ανταγωνιζόμαστε σε άλλα 

πράγματα και μέρη. Αλλά ας αφήσουμε αυτά σε ένα μέρος και ας κρατήσουμε 

τη συμμαχία μας σε ένα άλλο» (Templin, 1995).  

Αξίζει στο σημείο αυτό να τονιστεί η σημασία αποφυγής των λαθών 

επίδειξης μεγάλης εμπιστοσύνης πολύ νωρίς και της επίδειξης λίγης 

εμπιστοσύνης πολύ αργά. Εάν πάντοτε μία πλευρά δικαιολογεί την άλλη 

(αντανακλώντας υπερβολική εμπιστοσύνη), τότε γίνεται πιθανός στόχος προς 

εκμετάλλευση, ενώ αν τυχόν φτωχά αποτελέσματα θεωρούνται πάντα ως 

ένδειξη καιροσκοπικής συμπεριφοράς (αντανακλώντας ελάχιστη εμπιστοσύνη), 

τότε δημιουργείται μία κατάσταση αμοιβαίας αντεκδίκησης (Heide & Miner, 

1992). Προκύπτει συνεπώς το ερώτημα, ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο 

εμπιστοσύνης σε συγκεκριμένα στάδια μιας σχέσης (Lei et al., 1997); Η 

απάντηση είναι ότι θα πρέπει οι εταίροι να ταιριάζουν κάθε φορά το επίπεδο 

εμπιστοσύνης με το στάδιο εξέλιξης μίας σχέσης συνεργασίας, έχοντας κατά 

νου ότι η συνεργασία έχει κάποια όρια. Στη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, 
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τα στελέχη των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα πρέπει να αποφύγουν τόσο 

το λάθος να μην εμπιστεύονται έναν έμπιστο εταίρο, όσο και το λάθος να 

εμπιστεύονται έναν μη έμπιστο εταίρο, καθώς και στις δύο περιπτώσεις ο 

κίνδυνος αποτυχίας της στρατηγικής συμμαχίας είναι υψηλός. Με διαδοχικές 

και αμοιβαίες αυξήσεις εμπιστοσύνης και από τις δύο πλευρές, η κλίμακα και η 

ένταση της συνεργασίας μπορεί να αυξηθεί, οδηγώντας στην τελική επιτυχία 

της εκάστοτε στρατηγικής συμμαχίας (Parkhe, 1998). 

 

2.6. Σύνοψη 

Συνοψίζοντας, στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκε λεπτομερώς η διαδικασία 

της δημιουργίας της εμπιστοσύνης στα πλαίσια των διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών. Ειδικότερα, έγινε εκτενής αναφορά στους βασικούς παράγοντες 

δημιουργίας εμπιστοσύνης, αλλά και στα κύρια σημεία που θα πρέπει να 

προσεχθούν από τη διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης κατά τη διαδικασία 

οικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Αξίζει να σημειωθεί η παράθεση ιδιαίτερα 

χρήσιμων παραδειγμάτων από αληθινές περιπτώσεις διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών που καθιστούν ακόμα πιο κατανοητή και ευχάριστη την ανάγνωση 

της μελέτης. Στο επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί η λεπτομερής αναφορά σε 

ορισμένα πρόσφατα και αξιόλογα υποδείγματα δημιουργίας εμπιστοσύνης από 

την παγκόσμια αρθρογραφία.  
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Κεφάλαιο 3ο – Υποδείγματα δημιουργίας εμπιστοσύνης  

 

3.1. Η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στις διεθνείς κοινοπρακτικές 

επιχειρήσεις σύμφωνα με το μοντέλο των Boersma, Buckley και 

Ghauri  

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των κοινοπρακτικών επιχειρήσεων που 

είναι η κοινή ιδιοκτησία, αποτελεί ταυτόχρονα το βασικό τους πρόβλημα 

(Killing, 1982, Beamish & Banks, 1987, Hennart, 1988, Geringer & Hebert, 

1989). Ο κοινός έλεγχος προϋποθέτει δύο ή περισσότερες εταιρίες που 

αποφασίζουν για τη στρατηγική κατεύθυνση και τα λειτουργικά ζητήματα της 

κοινοπρακτικής επιχείρησης και προκαλεί αυξημένα κόστη συναλλαγών 

(transaction costs). Τα κόστη συναλλαγής διακρίνονται σε κόστη πριν (ex 

ante) και μετά (ex post) τον σχηματισμό της στρατηγικής συμμαχίας. Τα ex 

ante κόστη συναλλαγής περιλαμβάνουν τα στάδια της στρατολόγησης, των 

διαπραγματεύσεων και της εξασφάλισης της συμφωνίας συνεργασίας και 

μπορούν να ποσοτικοποιηθούν συγκρίνοντας τα πραγματικά κόστη (κυρίως 

τον χρόνο που δαπάνησε η διοίκηση για τη σύναψη της συμφωνίας) με τα 

κόστη ασφάλειας από την αθέτηση των συμφωνηθέντων. Τα ex post κόστη 

συναλλαγής είναι περισσότερο πολύπλοκα και περιλαμβάνουν: 

1) Τα κόστη προσαρμογής (adaptation costs) στην περίπτωση που οι 

συναλλαγές παρεκκλίνουν από τους όρους της συμφωνίας. 

2) Τα κόστη παζαρέματος (haggling costs) όταν καταβάλλονται 

διμερείς προσπάθειες για τη διόρθωση τυχόν παρεκκλίσεων εκ των 

υστέρων. 

3) Τα κόστη στησίματος (set – up costs) και τα κόστη λειτουργίας 

(running costs), τα οποία σχετίζονται με τις δομές διακυβέρνησης 

(είτε στα δικαστήρια είτε έξω από αυτά), όπου αναφέρονται κάθε 

λογής διαφωνίες. 

4) Τα κόστη δέσμευσης (bonding costs) από την πραγματοποίηση 

ασφαλών δεσμεύσεων.  

Τα ex post κόστη συναλλαγής δεν μπορούν εύκολα να 

ποσοτικοποιηθούν πριν από την εφαρμογή της συμφωνίας γιατί 
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περιλαμβάνουν το στοιχείο της αβεβαιότητας. Έτσι, «τα κόστη συναλλαγής 

που πραγματικά υπάρχουν, με την έννοια ότι καθορίζουν το αποτέλεσμα, είναι 

εκείνα τα κόστη συναλλαγής, τα οποία αντιλαμβάνονται τα στελέχη που 

παίρνουν τις αποφάσεις» (Buckley & Chapman, 1997). Η εμπιστοσύνη είναι 

ένας μηχανισμός που μειώνει τόσο τα ex ante, όσο και τα ex post κόστη 

συναλλαγής και καθιστά χαμηλότερο τον κίνδυνο εισόδου σε μία συμφωνία 

συνεργασίας. Τα μέρη μίας επιτυχημένης στρατηγικής συμμαχίας μπορούν να 

αναπτύξουν μία δέσμευση στην αμοιβαία υπομονή, η οποία θεμελιώνει τη 

συνεργασία και επιτρέπει την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης (Boersma 

et al., 2003).  

Οι Boersma, Buckley και Ghauri (2003) προτείνουν ένα μοντέλο, 

σύμφωνα με το οποίο η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στις διεθνείς 

κοινοπρακτικές επιχειρήσεις πραγματοποιείται σε τέσσερα διαφορετικά στάδια 

και το οποίο απεικονίζεται στο Σχήμα 1 στην επόμενη σελίδα. Σημειώνεται 

εδώ ότι οι ερευνητές βασίστηκαν για την ανάπτυξη του μοντέλου στην 

προηγούμενη έρευνα του Larson (1992) και των Ring και Van de Ven (1994). 
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Σχήμα 1. Γενικό μοντέλο ανάπτυξης εμπιστοσύνης των Boersma, 

Buckley και Ghauri  

   

 

Πηγή: Boersma et al. (2003)  
 

Το πρώτο στάδιο είναι αυτό της προϊστορίας (previous history), δηλαδή 

το στάδιο προτού οι δύο πλευρές συναντηθούν για να διαπραγματευτούν τη 

δημιουργία της κοινοπρακτικής επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια αυτού του 

σταδίου κάθε πλευρά μπορεί να κατασκευάσει μία αρχική πνευματική εικόνα 

για την άλλη. Οι δύο πλευρές συναντώνται για να διαπραγματευτούν το joint 

venture στο στάδιο των διαπραγματεύσεων (negotiations). «Στο στάδιο της 

δέσμευσης (commitments) η θέληση των δύο πλευρών συμπίπτει, όταν 

καταλήγουν σε μία συμφωνία για τις μελλοντικές υποχρεώσεις και τους 

κανόνες που θα διέπουν τη σχέση» (Ring & Van de Ven, 1994). «Στη φάση 

της εκτέλεσης (executions), οι δεσμεύσεις και οι κανόνες δράσης τίθενται σε 

εφαρμογή» (Ring & Van de Ven, 1994). Νέες διαπραγματεύσεις μπορούν να 

πραγματοποιούνται μετά το πέρας κάθε περιόδου εφαρμογής με τη σύγκλιση 

επίσημων διοικητικών συμβουλίων. Όταν ένας ή και οι δύο εταίροι δεν 

μπορούν να διατηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, η σχέση τους στα πλαίσια της 

διεθνούς κοινοπρακτικής επιχείρησης παύει να ισχύει. 
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Στο Σχήμα 2 απεικονίζεται με λεπτομέρεια το αντιληπτικό μοντέλο των 

Boersma, Buckley και Ghauri (2003), σύμφωνα με το οποίο η ανάπτυξη της 

εμπιστοσύνης στα πλαίσια ενός international joint venture (IJV) αποτελεί μία 

διαδοχική διαδικασία που χωρίζεται αυθαίρετα σε στάδια, με κάθε στάδιο να 

διαθέτει εισροές και εκροές. 

 

Σχήμα 2. Αντιληπτικό – λεπτομερές μοντέλο των Boersma, Buckley 

και Ghauri για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στα πλαίσια 

ενός IJV   

 

Πηγή: Boersma et al. (2003)   

Στο Σχήμα 2 απεικονίζονται οι βασικές υποθέσεις των ερευνητών για τη 

διαδικασία ανάπτυξης της εμπιστοσύνης, οι οποίες θα επιχειρηθεί να 

επαληθευτούν ή να διαψευστούν με τη χρήση τεσσάρων μελετών 
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περιπτώσεων (case studies) διεθνών κοινοπρακτικών επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, οι βασικές υποθέσεις είναι οι εξής: 

 Υπόθεση 1: Η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης μπορεί να εξεταστεί ως 

μία διαδοχική διαδικασία. 

 Υπόθεση 2: Η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης ως μία διαδοχική 

διαδικασία μπορεί να διασπαστεί σε στάδια, όπου η εκροή του 

προηγούμενου σταδίου μπορεί να θεωρείται ως η εισροή για το 

επόμενο στάδιο. 

 Υπόθεση 3: Η προϊστορία από προηγούμενες διεθνείς 

κοινοπρακτικές επιχειρήσεις αποτελεί το τελικό στάδιο (εισροή) της 

διαδικασίας οικοδόμησης εμπιστοσύνης. 

 Υπόθεση 4: Το στάδιο των διαπραγματεύσεων έχει εισροή από την 

προϊστορία από προηγούμενες διεθνείς κοινοπρακτικές επιχειρήσεις 

και παράγει την εκροή για το επόμενο στάδιο της δέσμευσης. 

 Υπόθεση 5: Το στάδιο της δέσμευσης έχει εισροή από τις 

διαπραγματεύσεις και παράγει την εκροή για το στάδιο της 

εκτέλεσης. 

 Υπόθεση 6: Το στάδιο της εκτέλεσης έχει εισροή από το στάδιο της 

δέσμευσης και (παρατηρούμενη) εκροή για την επόμενη δημιουργία 

διεθνών κοινοπρακτικών επιχειρήσεων (αποτελώντας το στάδιο της 

προϊστορίας για τους καινούριους εταίρους).  

Εν συνεχεία, θα γίνει μικρή αναφορά στις τέσσερις μελέτες 

περιπτώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξέταση των παραπάνω 

υποθέσεων του μοντέλου των Boersma, Buckley και Ghauri (2003). Η πρώτη 

περίπτωση είναι το IJV ABG από τη Σκανδιναβική Gamma  και τις Ολλανδικές 

Alpha και Beta. Ιδρύθηκε το 1976 στην Ολλανδία και παράγει ένα ενδιάμεσο 

χημικό προϊόν. Οι τρεις μητρικές εταιρίες κάνουν χρήση της εκροής του joint 

venture ABG, ενώ επιτυγχάνουν ασφάλεια στις προμήθειες και οικονομίες 

κλίμακας κατά την παραγωγή του ενδιάμεσου προϊόντος και μοιράζονται τον 

κίνδυνο. Η δεύτερη περίπτωση είναι η διεθνής κοινοπρακτική επιχείρηση 

Kemax από τη Σουηδική Kemira και την Ολλανδική Akzo Nobel. Ιδρύθηκε το 

1993 στην Ολλανδία και παράγει και αυτή ένα χημικό προϊόν. Η Akzo Nobel 
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παράγει ένα ενδιάμεσο προϊόν ως ένα παράπλευρο προϊόν της παραγωγικής 

της διαδικασίας και η Kemax διυλίζει αυτό το παράπλευρο προϊόν και το 

πουλάει διαμέσου των καναλιών marketing της Kemira. Έτσι, η Akzo Nobel 

κερδίζει επιπλέον κερδοφορία και περιβαλλοντικά οφέλη από τη διάσωση του 

παράπλευρου προϊόντος της (που παλαιότερα αποβάλλονταν στη θάλασσα!), 

ενώ η Kemira κερδίζει την πρόσβαση σε μία παραγωγική πηγή χωρίς 

περαιτέρω έξοδα. Η δομή των δύο πρώτων περιπτώσεων φαίνεται στο Σχήμα 

3 που ακολουθεί: 

 

Σχήμα 3. Η δομή των IJVs ABG και Kemax 

   

 

Πηγή: Boersma et al. (2003)   

Η τρίτη περίπτωση είναι το IJV LAP που έχει έδρα στην Πορτογαλία και 

σχηματίστηκε από την Ολλανδική Hoogovens και τη Γαλλική Usinor. Η 

Hoogovens προμηθεύει τη LAP με μία βασική εισροή και εισήλθε στο joint 

venture για να διασφαλίσει την προμήθεια της εκροής της στη νέα επιχείρηση. 

Η Usinor λειτουργεί στο ίδιο στάδιο παραγωγής με τα τελευταία στάδια της 

νέας επιχείρησης και ήθελε να διασφαλίσει τις τιμές και την ποιότητα του 

τελικού σταδίου παραγωγής. Η τέταρτη περίπτωση είναι το IJV DSM – BASF 

από την Ολλανδική DSM και τη Γερμανική BASF. Η περίπτωση αυτή θυμίζει σε 

μεγάλο βαθμό την περίπτωση του IJV ABG, αφού η DSM – BASF παράγει ένα 
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ενδιάμεσο προϊόν, το οποίο διοχετεύεται στις μητρικές επιχειρήσεις για 

περαιτέρω επεξεργασία. Η δομή της τρίτης και της τέταρτης περίπτωσης 

φαίνεται στο Σχήμα 4 που ακολουθεί: 

 

Σχήμα 4. Η δομή των IJVs LAP και DSM – BASF 

  

 

Πηγή: Boersma et al. (2003)  

    

Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί απεικονίζεται η ιδιοκτησιακή κατάσταση 

των τεσσάρων διεθνών κοινοπρακτικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν 

από τους Boersma, Buckley και Ghauri (2003) για την επαλήθευση των 

βασικών υποθέσεων του μοντέλου τους για τη διαδικασία ανάπτυξης της 

εμπιστοσύνης: 
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Πίνακας 2. Ιδιοκτησιακή κατάσταση των IJVs ABG, Kemax, LAP και 

DSM – BASF

Μερίδιο ιδιοκτησίας  Ονομασία joint 

venture Ολλανδία 1 Ολλανδία 2 Ξένος εταίρος  

1. ABG Alpha (30%) Beta (30%) Gamma, Σκανδιναβία 

(40%) 

2. Kemax Akzo Nobel (49%) - Kemira, Σουηδία 

(51%) 

3. LAP Hoogovens (50%) - Usinor, Γαλλία (50%) 

4. DSM – BASF DSM (60%) - BASF, Γερμανία 

(40%) 

 Πηγή: Boersma et al. (2003)    

Οι τέσσερις διεθνείς κοινοπρακτικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν αρκετές 

ομοιότητες. Καταρχήν, σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει ένας εταίρος από την 

Ολλανδία. Είναι δομημένες κατά τρόπο τέτοιο ώστε να διαχειρίζονται τις ροές 

ενδιάμεσων προϊόντων που συνδέουν τις κοινοπρακτικές επιχειρήσεις με τις 

μητρικές εταιρίες. Είναι όλες κοινοπρακτικές επιχειρήσεις στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται δηλαδή για στρατηγικές συμμαχίες 

επιχειρήσεων με κοινά χαρακτηριστικά κουλτούρας. Σημειώνεται επίσης η 

ύπαρξη ενός απόλυτα συμμετρικού joint venture, του LAP, όπου τα ποσοστά 

ιδιοκτησίας είναι 50/50 και η δομή είναι ολόιδια και για τους δύο εταίρους, 

αποτελώντας μία ιδανική βάση σύγκρισης (benchmark) για τις υπόλοιπες μη 

συμμετρικές περιπτώσεις.  

Η χρήση των τεσσάρων περιπτώσεων οδήγησε σε ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Οι Boersma, Buckley και Ghauri (2003) 

πιστεύουν ότι η εμπιστοσύνη μπορεί να πάρει τη μορφή εισροής και εκροής σε 

διάφορα στάδια της διαδικασίας. Είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί η ανάπτυξη 

της εμπιστοσύνης ως μία διαδοχική διαδικασία που μπορεί να διασπαστεί σε 

στάδια (έτσι, επιβεβαιώνονται οι δύο πρώτες και βασικές υποθέσεις του 

μοντέλου). Ακόμα, παρατηρείται η ύπαρξη υπομονής (forbearance), τόσο 

στην ισχυρή μορφή της (αποφυγή ζημιών της άλλης πλευράς), όσο και στην 

αδύνατη μορφή της (αποφυγή παράβλεψης ενεργειών που ωφελούν τον άλλο 

εταίρο). Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ισχυρής μορφής υπομονής είναι η 
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Kemira, που επέδειξε αξιοζήλευτη υπομονή για όσο χρονικό διάστημα η Akzo 

Nobel αδυνατούσε να διορθώσει κάποια δυσλειτουργία του εργοστασίου. 

Παράδειγμα για την αδύνατη μορφή εμπιστοσύνης αποτελεί η Alpha, η οποία 

παρείχε βοήθεια στην Gamma, ώστε να ξεπεράσει τα χρηματοοικονομικά της 

προβλήματα. Έπειτα, τα αποτελέσματα της φήμης αποδεικνύονται ότι είναι 

σημαντικά ως περιουσιακό στοιχείο εκτίμησης (appreciating asset) στο πρώτο 

στάδιο και ως λειτουργικό περιουσιακό στοιχείο (operating asset) καθώς οι 

προσδοκίες επαληθεύονται (Boersma et al., 2003). 

Πέρα από αυτά, η μελέτη των τεσσάρων περιπτώσεων φανερώνει 

ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα των διεθνών κοινοπρακτικών 

επιχειρήσεων, όσον αφορά τα κόστη συναλλαγής. Το joint venture ABG: 

 Επέτρεψε την αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) απέναντι στις 

αλλαγές τιμών του ενδιάμεσου προϊόντος. 

 Φρόντισε για την εξασφάλιση της μακροχρόνιας προμήθειας. 

 Διασφάλισε την επίτευξη της λειτουργικής ολοκλήρωσης μεταξύ των 

δραστηριοτήτων κάθε κατεύθυνσης (είτε προς τα πάνω είτε προς τα 

κάτω). 

 Εφάρμοσε την ποιοτική ασφάλεια και τον έλεγχο στις προμήθειες.     

Το joint venture Kemax: 

 Επέτρεψε την αποτελεσματική χρησιμοποίηση ενός παράπλευρου 

προϊόντος μίας ξεχωριστής επεξεργασίας. 

 Απέτρεψε τον ανταγωνισμό από μία δεύτερη πηγή παραγωγής. 

  Στα πλαίσια του joint venture LAP, η Hoogovens εξασφάλισε την 

προμήθειά της στην κοινοπρακτική επιχείρηση και η Usinor απέτρεψε την 

αύξηση του ανταγωνισμού στην Ιβηρική αγορά, ενώ οι κίνδυνοι 

χρηματοδότησης του joint venture μοιράστηκαν εξίσου. Ακόμα, η 

κοινοπρακτική επιχείρηση DSM – BASF μπόρεσε να επιτύχει σημαντικές 

οικονομίες κλίμακας. Τα αποτελέσματα της έρευνας των Boersma, Buckley και 

Ghauri (2003) απεικονίζονται στο Σχήμα 5 που ακολουθεί στην επόμενη 

σελίδα: 
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Σχήμα 5. Αποτελέσματα της έρευνας των Boersma, Buckley και 

Ghauri   

 

Πηγή: Boersma et al. (2003)  

Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι το αντιληπτικό μοντέλο των 

Boersma, Buckley και Ghauri (2003) για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στα 

πλαίσια μίας διεθνούς κοινοπρακτικής επιχείρησης, που αναφέρθηκε 

παραπάνω (Σχήμα 2), λειτουργεί με ικανοποιητικό τρόπο. Σε κάθε στάδιο 

συναντούμε εκροές εμπιστοσύνης, οι οποίες μετατρέπονται σε εισροές για το 

επόμενο στάδιο. Βέβαια, δεν δικαιώνονται όλες οι υποθέσεις του αντιληπτικού 

μοντέλου και σημειώνεται η περίπτωση μίας εκροής δυσπιστίας (distrust). 

Ειδικότερα, πρόκειται για το joint venture Kemax, όπου η Kemira, όπως 

προαναφέρθηκε, επέδειξε αξιοσημείωτη υπομονή απέναντι στην Akzo Nobel, 

που δεν μπορούσε να διορθώσει μία δυσλειτουργία στο εργοστάσιο. Μετά από 

τέσσερα χρόνια υπομονής, οι υπεύθυνοι της Kemira άρχισαν να εμφανίζουν 

τάσεις για δυσπιστία βασισμένη στις ικανότητες (competence – based 

distrust), αλλά τελικά η Akzo Nobel κατόρθωσε να βρει λύση και να μην 
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σημειωθούν δυσάρεστες εξελίξεις στη στρατηγική συμμαχία τους (Boersma et 

al., 2003). 

Τα αποτελέσματα προσφέρουν μία πιο πλούσια εικόνα σε σχέση με το 

αρχικό προτεινόμενο μοντέλο και φανερώνουν ότι το συγκεκριμένο μοντέλο 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την περαιτέρω μελέτη των διαδικασιών 

οικοδόμησης εμπιστοσύνης στις διεθνείς κοινοπρακτικές επιχειρήσεις. Έτσι, τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά των σχέσεων, τα συναισθήματα και η 

αντιμετώπιση του εταίρου σαν να είναι εξίσου σωστός στις υποχρεώσεις του 

(και αξίζει να τύχει της εμπιστοσύνης κάποιου εξαρχής) («putting oneself into 

the other’s shoes» στο Σχήμα 5) φαίνεται ότι διαδραματίζουν πολύ σημαντικό 

ρόλο. Επιπλέον, η εμπιστοσύνη βασισμένη στην απόδοση υποχρεώσεων 

(promissory – based trust) είναι σημαντική στα πρώτα στάδια της διαδικασίας 

και η εμπιστοσύνη βασισμένη στις ικανότητες (competence – based trust) 

είναι σημαντική αντίστοιχα στα τελευταία στάδια. Συνεπώς, η εμπιστοσύνη 

βασισμένη στο προσωπικό συμφέρον (trust based on individual self – interest) 

αναπτύσσεται διαμέσου της υπομονής (forbearance) σε μία δέσμευση για 

συνεργασία (commitment to cooperate), που ενισχύει από μόνη της το άτομο 

ή την ομάδα (self – reinforcing) (Buckley & Casson, 1988). Πέρα από αυτά, η 

εμπιστοσύνη βασισμένη στην καλή θέληση (goodwill – based trust) 

εμφανίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 

 Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μπορούν να θεωρηθούν ως μία 

εξαιρετική βάση για περαιτέρω έρευνα γύρω από το ζήτημα της ανάπτυξης 

της εμπιστοσύνης στα πλαίσια των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. Στους 

περιορισμούς της μελέτης συγκαταλέγονται ο μικρός αριθμός των case 

studies, που δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι αντιπροσωπεύουν όλα τα IJVs, η 

ανάγκη παρακολούθησης της λειτουργίας του μοντέλου σε βάθος χρόνου, η 

έλλειψη περιπτώσεων με σημαντικές διαφοροποιήσεις σε χαρακτηριστικά 

κουλτούρας και η πιθανή μελλοντική μετατροπή από γραμμικό μοντέλο σε μία 

περισσότερο ρεαλιστική διάταξη συνεχούς ροής (Boersma et al., 2003). 
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3.2. Η δημιουργία της εμπιστοσύνης στα πλαίσια των διεθνών 

στρατηγικών συμμαχιών σύμφωνα με την έρευνα του Adobor   

O Adobor (2005) βασίστηκε σε παλαιότερες έρευνες που εξέταζαν τη 

δημιουργία της εμπιστοσύνης ως μία διαδικασία που βασίζεται στην ιστορία 

(history – dependent process) και στην οποία η εμπιστοσύνη συσσωρεύεται 

και οικοδομείται αυξητικά (Larson, 1992, Child, 2001). Η πρόσφατη έρευνά 

του εξετάζει τις αρχικές προσδοκίες των εταίρων και τη σπουδαιότητά τους 

στη διαδικασία δημιουργίας της εμπιστοσύνης. Οι αρχικές προσδοκίες 

αντικατοπτρίζουν την εκτίμηση ενός εταίρου για το πόσο θεωρεί ότι ο άλλος 

εταίρος θα ενεργεί με καλή πίστη σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας. Οι 

αρχικές προσδοκίες γίνονται ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας 

πνευματικού υπολογισμού (mental accounting process) στην οποία οδηγείται 

ένας εταίρος, καθώς επιχειρεί να μεταφράσει και να εκτιμήσει τη συμπεριφορά 

του άλλου (Kahneman & Tversky, 1984). 

Οι προσδοκίες θα πρέπει να είναι σημαντικές στη δημιουργία της 

εμπιστοσύνης για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, οι προσδοκίες γίνονται μία 

σημαντική δύναμη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, γιατί συνήθως οι 

εταίροι μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να ερμηνεύσουν με ακρίβεια όσα 

λέγονται από την άλλη πλευρά. Δεύτερον, η αβεβαιότητα είναι πάντοτε 

παρούσα στις ανταλλαγές, καθώς οι εταίροι δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν 

πως, πότε και σε τι βαθμό η άλλη πλευρά θα ανταποδώσει τις ενέργειές τους 

(Emerson, 1981). Τρίτον, τα άτομα ή οι ομάδες συχνά δεν μετρούν ακριβώς 

την εμπιστοσύνη, αλλά μάλλον τείνουν να διεκπεραιώνουν τις δραστηριότητες 

τους «σε μία σφαίρα υπολογίσιμης αβεβαιότητας (considerable haziness)» 

(Parkhe, 1993). Ακόμα και οι παραβάσεις της εμπιστοσύνης μπορεί να μην 

υποπέσουν στην αντίληψη των εταίρων, εκτός και αν είναι κατάφωρες και 

αυτό πιθανόν εξηγεί γιατί οι παραβάσεις ξεχνιούνται εάν δεν είναι καταφανείς, 

συνηθισμένες και προμελετημένες (Luhmann, 1979). 

Οι αρχικές προσδοκίες μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την 

εμπιστοσύνη μέσω δύο κύριων καναλιών. Πρώτον, η ύπαρξη θετικών 

προσδοκιών σημαίνει ότι οι εταίροι θα μεταφράσουν τη συμπεριφορά της 

άλλης πλευράς κάτω από ένα θετικό, παρά ένα αρνητικό πρίσμα, καθώς 
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μπορεί να εμπλακούν σε μία επιλεκτική αντίληψη (selective perception) και να 

υποφέρουν από τη λεγόμενη «αντιληπτική αδράνεια (cognitive inertia)» 

(Good, 1988) εφόσον τα στοιχεία δεν είναι καταδικαστικά (Darley & Fazio, 

1980). Οι θετικές προσδοκίες μπορούν ακόμα να οδηγήσουν έναν εταίρο στην 

επίδειξη μίας ιδιόμορφης πίστης (idiosyncratic credit) απέναντι στον συνέταιρό 

του (Hollander, 1958). Δεύτερον, ο τρόπος με τον οποίο οι εταίροι αντιδρούν 

στις ενέργειες των άλλων μπορεί να επηρεαστεί από τις προσδοκίες τους. Το 

μοντέλο αφομοίωσης (model of assimilation) των Sherif, Sherif και Nebergall 

(1965) οδηγεί στην πρόβλεψη ότι η αρχική στάση ενός εταίρου θα τον 

προδιαθέσει έτσι ώστε να αντιδράσει απέναντι στον συνέταιρό του με 

τρόπους που να είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνοι με τις αρχικές του 

προσδοκίες (Sherif et al., 1965). Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει 

η πρώτη υπόθεση της έρευνας του Adobor (2005): 

 Υπόθεση 1: Ο σχηματισμός της εμπιστοσύνης σε μία στρατηγική 

συμμαχία είναι θετικά και σημαντικά συνδεδεμένη με τις αρχικές 

προσδοκίες και των δύο εταιριών που μετέχουν στη συμμαχία. 

Βέβαια, υπάρχει και η θεωρητική θέση ότι παρόλο που οι αρχικές 

προσδοκίες συμβάλλουν ως ένα ποσοστό στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, 

τόσο οι πολύ υψηλές, όσο και οι πολύ χαμηλές προσδοκίες μπορεί να 

αποδειχθούν αντιπαραγωγικές ως προς τη δημιουργία της εμπιστοσύνης για 

δύο βασικούς λόγους. Καταρχήν, όταν οι προσδοκίες είναι πολύ χαμηλές, οι 

εταίροι μπορεί να ερμηνεύσουν ορισμένα σήματα και ενέργειες κάτω από ένα 

αρνητικό πρίσμα που θα είναι σύμφωνο με αυτές τις προσδοκίες. Μπορεί 

ακόμα να νιώσουν σε μικρότερο βαθμό την ανάγκη να συμμετέχουν στη 

διαδικασία οικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Αντίθετα, όταν οι προσδοκίες είναι 

πολύ υψηλές, οι εταίροι μπορεί να πιστέψουν ότι είναι δύσκολο να 

ανταποκριθούν σ’ αυτές και να οδηγηθούν αναπόφευκτα σε έλλειψη πίστης, 

απογοήτευση και περιορισμό της εμπιστοσύνης απέναντι στον εταίρο τους. Η 

Οργανωσιακή Έρευνα (Organizational Research) υποστηρίζει ότι υψηλότερα 

επίπεδα δέσμευσης, παρόλη τη θετική τους πλευρά, μπορούν στην 

πραγματικότητα να «σπείρουν τους σπόρους (sow the seeds)» της μειωμένης 

δέσμευσης (Brockner et al., 1992). 
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Από τα παραπάνω, αρχίζει να φαίνεται η πιθανότητα ύπαρξης μίας μη 

γραμμικής σχέσης μεταξύ της εμπιστοσύνης και των προσδοκιών. Η ιδέα που 

προκύπτει είναι ότι μπορεί να υπάρχει ένα άριστο επίπεδο προσδοκιών πέρα 

από το οποίο η σχέση ανάμεσα στις προσδοκίες και την εμπιστοσύνη γίνεται 

αρνητική. Έτσι, ακολουθεί η δεύτερη υπόθεση του Adobor (2005):  

 Υπόθεση 2: Υπάρχει μία καμπυλόγραμμη σχέση (curvilinear 

relationship) μεταξύ της εμπιστοσύνης και των προσδοκιών, τέτοια 

ώστε να υπάρχει ένα άριστο επίπεδο προσδοκιών πέρα από το οποίο 

υψηλότερες προσδοκίες οδηγούν σε χαμηλότερα επίπεδα 

εμπιστοσύνης. 

Οι προσδοκίες μπορούν να θεωρηθούν ότι εκπληρώθηκαν όταν υπάρξει 

το συναίσθημα ότι η συμπεριφορά του άλλου εταίρου είναι συνεπής με τις 

αρχικές προσδοκίες, ενώ μπορούν να θεωρηθούν ότι δεν εκπληρώθηκαν όταν 

η αντίστοιχη εκτίμηση είναι αντίθετη με τις αρχικές προσδοκίες. Τα άτομα ή οι 

ομάδες με υψηλές αρχικές προσδοκίες τείνουν να ερμηνεύουν τις ενέργειες 

των εταίρων τους με τρόπους που είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνοι με τα 

αρχικά τους πιστεύω (Lord & Maher, 1991). Αντίθετα, τα άτομα ή οι ομάδες 

με χαμηλές αρχικές προσδοκίες τείνουν να ερμηνεύουν τις ανεκπλήρωτες 

προσδοκίες κάτω από ένα πιο αρνητικό πρίσμα. Εταιρίες που διακατέχονται 

από χαμηλές αρχικές προσδοκίες πιθανό να εκδηλώσουν χαμηλότερα επίπεδα 

εμπιστοσύνης όταν θεωρήσουν ότι οι προσδοκίες τους δεν εκπληρώνονται. 

Έτσι, προκύπτει και η τρίτη βασική υπόθεση του Adobor (2005):   

 Υπόθεση 3: Οι αρχικές προσδοκίες θα μετριάσουν τη σχέση 

ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και τις εκπληρωμένες προσδοκίες, έτσι 

ώστε οι εταιρίες που εμφανίζουν χαμηλές αρχικές προσδοκίες να 

αντιμετωπίσουν μία μεγαλύτερη μείωση στην εμπιστοσύνη όταν θα 

νιώσουν ότι οι προσδοκίες τους δεν εκπληρώθηκαν σε σύγκριση με 

τις εταιρίες που εμφανίζουν υψηλές αρχικές προσδοκίες. 

Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν με τη μέθοδο 

των ερωτηματολογίων. Το δείγμα αποτελούνταν από στρατηγικές συμμαχίες 

που σχηματίστηκαν από το 1990 ως το 1996 από Αμερικάνικες και Καναδικές 

επιχειρήσεις στους κλάδους της φαρμακευτικής, της βιοτεχνολογίας και της 
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κατασκευής ιατρικού εξοπλισμού. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 191 κατάλληλα 

προς χρήση ερωτηματολόγια (από τα 600 που εστάλησαν) και ο ρυθμός 

ανταπόκρισης άγγιξε το 31,8%. Η εμπιστοσύνη μεταξύ των εταιριών (interfirm 

trust) είναι η εξαρτημένη μεταβλητή της έρευνας. Μία κλίμακα 12 βαθμών, 

γνωστή ως Απογραφή Οργανωσιακής Εμπιστοσύνης (Organizational Trust 

Inventory) που αναπτύχθηκε από τους Cummings και Bromiley (1996), 

χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της ενδοεπιχειρησιακής εμπιστοσύνης. Τα 

αποτελέσματα απεικονίζονται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 3. Περιγραφική Στατιστική (Descriptive Statistics) και 

Αποτελέσματα Παλινδρόμησης (Regression Results) της 

έρευνας για τη δημιουργία της εμπιστοσύνης του Adobor   

 

 

Πηγή: Adobor (2005) 

Η Υπόθεση 1 συσχετίζει τις προσδοκίες με την εμπιστοσύνη και 

επαληθεύεται από τα αποτελέσματα. Ο συντελεστής για τις προσδοκίες είναι 
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σημαντικός (Model 1, β=.99, P < .01). Η Υπόθεση 2 προβλέπει μία 

καμπυλόγραμμη σχέση ανάμεσα στις προσδοκίες και την εμπιστοσύνη. Τα 

αποτελέσματα φανερώνουν μία σχέση με μορφή ανεστραμμένης καμπύλης 

(σχήματος – U) μεταξύ της εμπιστοσύνης και των προσδοκιών. Το τεστ για 

την καμπυλόγραμμη σχέση βασίστηκε στον τύπο: Εμπιστοσύνη = Προσδοκίες 

+ (Προσδοκίες)2 και ο συντελεστής για τις (Προσδοκίες)2 είναι στατιστικά 

σημαντικός (Model 1, β=-.82, P < .05). Αντίθετα, η Υπόθεση 3 που 

προέβλεπε έναν περιοριστικό ρόλο των εκπληρωμένων προσδοκιών δεν 

επαληθεύεται (Model 2, P < ns).  

Η έρευνα του Adobor (2005) συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση της 

δυναμικής της εμπιστοσύνης και ειδικότερα ορισμένων αντιληπτικών 

διαστάσεων της εμπιστοσύνης, καθώς και συγκεκριμένων συμπεριφορών που 

οδηγούν στη δημιουργία της εμπιστοσύνης. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν 

μία θετική συσχέτιση των προσδοκιών και της εμπιστοσύνης. Ακόμα, η έρευνα 

υποδηλώνει ότι υπάρχει ένα άριστο επίπεδο προσδοκιών πέρα από το οποίο οι 

προσδοκίες γίνονται δυσλειτουργικές. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν 

είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Καταρχήν, η ύπαρξη ρεαλιστικών προσδοκιών είναι 

σε θέση να βοηθήσει τη διαδικασία της ανάπτυξης της εμπιστοσύνης, ενώ μία 

παράλογη αρχική προσδοκία μπορεί αντίστοιχα να αποδειχθεί αντιπαραγωγική. 

Μάλιστα, ο Adobor (2005) σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ισχύει το γνωστό 

ρητό που αναγραφόταν στο Ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς, «Παν μέτρον 

άριστον» («Nothing in excess»), αφού οτιδήποτε, ακόμα και κάτι καλό, σε 

υπερβολικό βαθμό μπορεί να αποδειχθεί κακό. Έπειτα, εφόσον η εμπιστοσύνη 

προκαλεί εμπιστοσύνη, οι εταίροι μπορούν να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη με 

το να εμπιστεύονται μονομερώς τον συνέταιρό τους και να φροντίζουν ώστε 

αυτό να είναι εμφανές. Ακόμα, οι υψηλές προσδοκίες μπορούν να αποδώσουν 

θετικά στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης με την απαρχή ενός «ενάρετου 

κύκλου» («virtuous circle») όπου η εμπιστοσύνη γεννά εμπιστοσύνη. 

Ταυτόχρονα, οι χαμηλές αρχικές προσδοκίες μπορεί να δημιουργήσουν ένα 

«φαύλο κύκλο» («vicious cycle»), στον οποίο οι χαμηλές προσδοκίες τρέφουν 

την καχυποψία και τελικά οδηγούν στην αποτυχία της οικοδόμησης της 

εμπιστοσύνης. Τέλος, αναφορικά με τους περιορισμούς της μελέτης, 
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αναφέρουμε την ανάγκη μέτρησης των προσδοκιών και το κατά πόσο αυτές 

εκπληρώθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για τη διασφάλιση της 

εγκυρότητας των αποτελεσμάτων (Adobor, 2005). 

 

3.3. Η δημιουργία και εξάπλωση της εμπιστοσύνης στα πλαίσια των 

διεθνών στρατηγικών συμμαχιών σύμφωνα με το παράδειγμα 

της AMRAD Pharmaceuticals και το αντιληπτικό μοντέλο των 

Jenkins, Artz, Gillin και Christodouloy  

 Οι Jenkins, Artz, Gillin και Christodouloy (2000) ανέπτυξαν ένα 

ιδιαίτερα χρήσιμο θεωρητικό μοντέλο για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στα 

πλαίσια των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. Η δημιουργία του μοντέλου 

τους βασίστηκε στη λεπτομερή παρακολούθηση της AMRAD Pharmaceuticals 

που ιδρύθηκε το 1987 από την Αυστραλιανή AMRAD Corporation Ltd. και τη 

θυγατρική της Αμερικάνικης Merck & Company στην Αυστραλία, Merck, 

Sharpe & Dohme. Η έρευνα συντελέστηκε σε βάθος χρόνου και χωρίζεται σε 

δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο ξεκίνησε το 1992, όπου η έρευνα εστιάστηκε 

στην απόφαση να σχηματιστεί η AMRAD Pharmaceuticals και στο πως αυτό 

έγινε πράξη. Το δεύτερο σκέλος της έρευνας ξεκίνησε το 1995, όταν 

αποφασίστηκε να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στους παράγοντες της 

εμπιστοσύνης που εμπλέκονται στη δημιουργία και τη λειτουργία της 

στρατηγικής συμμαχίας. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τη 

μέθοδο των συνεντεύξεων πολλών στελεχών των δύο μητρικών εταιριών, 

καθώς και της νέας εταιρίας. Το μοντέλο περιλαμβάνει συνολικά 11 προτάσεις 

που θα αναφερθούν εν συνεχεία. 

Η ύπαρξη ενός ιστορικού συνεργασίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στα 

άτομα που συμμετέχουν στη δημιουργία μίας στρατηγικής συμμαχίας μπορεί 

να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τον βαθμό της εμπιστοσύνης στα πλαίσια 

της συμμαχίας (Park & Ungson, 1997, Barber, 1983). Αυτό το χαρακτηριστικό 

ήταν φανερό στην AMRAD Pharmaceuticals, αφού ο Διευθύνων Σύμβουλος 

της AMRAD Corporation Ltd., John Stocker και ο Διευθύνων Σύμβουλος της 

Merck, Sharpe & Dohme, David Anstice, είχαν ήδη αναπτύξει μία προσωπική 

σχέση από την κοινή τους ενασχόληση στη φαρμακευτική βιομηχανία. Οι 
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συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν φανέρωσαν ότι και οι δύο πλευρές ήταν 

πεπεισμένες ότι είχαν επιδείξει εντιμότητα και ακεραιότητα στις επαφές τους. 

Η επίδειξη εντιμότητας και ακεραιότητας έχει βρεθεί ότι αποτελεί ένα καλό 

πρώτο βήμα στην καθιέρωση σχέσεων που οδηγούν στην ανάπτυξη της 

εμπιστοσύνης (Etzioni, 1988, Gabarro, 1978, Lorenzoni & Oscar, 1988). Έτσι, 

προκύπτει η πρώτη πρόταση του αντιληπτικού μοντέλου των Jenkins, Artz, 

Gillin και Christodouloy (2000): 

 Πρόταση 1: Η επίδειξη εντιμότητας και ακεραιότητας συνδέεται 

θετικά με την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης σε μία στρατηγική 

συμμαχία.  

Η φήμη μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη στην επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος μέσω της διαφοροποίησης και συμβάλλει στην κατοχύρωση 

μίας θέσης υπεράσπισης εξαιτίας του χρόνου που απαιτείται για την ανάπτυξή 

της (Hall, 1992). Η φήμη των John Stocker και David Anstice διαδραμάτισε 

σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της AMRAD Pharmaceuticals. Η δεύτερη 

πρόταση του μοντέλου είναι συνεπώς: 

 Πρόταση 2: Το μέγεθος της ευνοϊκής φήμης που διαθέτουν οι 

εταίροι συνδέεται θετικά με την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης.  

Έπειτα, η εμπιστοσύνη επηρεάζεται από το πόσο ελεύθερα και ανοιχτά 

εκφράζονται οι ιδέες μεταξύ των ατόμων που μετέχουν στον σχηματισμό μίας 

στρατηγικής συμμαχίας (Burt & Knez, 1996, Gabarro, 1978). Αυτή η ανοιχτή 

και ελεύθερη επικοινωνία βοήθησε ιδιαίτερα τους Διευθύνοντες Συμβούλους 

των εταίρων της AMRAD Pharmaceuticals να αναγνωρίσουν και να 

ξεπεράσουν τις διαφορές τους. Συγκεκριμένα, ο Anstice είχε εμπειρία στους 

τομείς του marketing και των πωλήσεων, ενώ ο Stocker ήταν ένας ικανός 

ιατρός που απασχολούνταν κυρίως με την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών 

προϊόντων. Η εγκαθίδρυση όμως μίας ελεύθερης και ανοιχτής επικοινωνίας 

μεταξύ τους οδήγησε στην αμοιβαία κατανόηση των διαφορών τους. Αυτή η 

αλληλεπίδραση ήταν καθοριστική για την ανάπτυξη κοινού οράματος και 

στόχων, που ενισχύουν την εμπιστοσύνη (Burgess & Huston, 1983, Cook & 

Emerson, 1978, Donaldson & Davis, 1991). Ακολουθεί η τρίτη πρόταση του 

μοντέλου: 
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 Πρόταση 3: Το πόσο ανοιχτή και ελεύθερη είναι η επικοινωνία 

ανάμεσα στους εταίρους συνδέεται θετικά με την ανάπτυξη της 

εμπιστοσύνης.  

Η ανάπτυξη αμοιβαίας κατανόησης για το ποια καθήκοντα θα πρέπει να 

εκτελεστούν από συγκεκριμένα άτομα και ποιες συμπεριφορές θα θεωρούνται 

αποδεκτές ή ανεπίτρεπτες έχει συνδεθεί θετικά με την ανάπτυξη της 

εμπιστοσύνης. Αυτού του είδους η κατανόηση επιτυγχάνεται με τη θέσπιση 

ρητών (explicit) και απόλυτων (implicit) κανόνων (Alvesson & Lindkvist, 1993, 

Walker, 1988). Η θέσπιση ανάλογων κανόνων ήταν γεγονός στην AMRAD 

Pharmaceuticals με τον Stocker να επωμίζεται τις προσπάθειες για την 

εξασφάλιση της αποδοχής από την πολιτειακή κυβέρνηση της Βικτόριας 

(Victorian government) και τα Ινστιτούτα Ιατρικής Έρευνας (Medical Research 

Institutes) και τον Anstice να εργάζεται για την εξασφάλιση της αποδοχής από 

την ανώτατη διοίκηση της Merck & Company που βρισκόταν στις Η.Π.Α. Έτσι, 

ακολουθεί η επόμενη πρόταση του μοντέλου: 

 Πρόταση 4: Η θέσπιση ρητών και απόλυτων κανόνων συνδέεται 

θετικά με την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης σε μία στρατηγική 

συμμαχία. 

Το επίπεδο και ο τύπος της πληροφόρησης που μοιράζονται οι εταίροι 

είναι μία λειτουργία που φανερώνει τη δυναμική της σχέσης τους (Burt & 

Knez, 1996, Moorman et al., 1993, Itami & Roehl, 1987). Με το πέρασμα του 

χρόνου, οι εταίροι σε μία σχέση μπορούν να οικοδομήσουν ένα επίπεδο 

κατανόησης τέτοιο ώστε η ανταλλαγή πληροφοριών να παίρνει τη μορφή 

ρουτίνας (Geringer & Hebert, 1989). Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν 

φανέρωσαν ότι κάτι τέτοιο είχε επιτευχθεί στην περίπτωση της AMRAD 

Pharmaceuticals. Ακολουθεί η επόμενη πρόταση του μοντέλου των Jenkins, 

Artz, Gillin και Christodouloy (2000): 

 Πρόταση 5: Η ανταλλαγή πληροφοριών με τη μορφή ρουτίνας 

συνδέεται θετικά με την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης σε μία 

στρατηγική συμμαχία. 

Η αντίληψη ότι τα οφέλη και οι κίνδυνοι μοιράζονται εξίσου ανάμεσα 

στους εταίρους είναι πολύ σημαντική για τη δημιουργία της εμπιστοσύνης. 
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Θεωρείται ότι η συμπεριφορά των εταίρων ως ίσοι βοηθάει την οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης, ακόμα κι αν δεν είναι στην πραγματικότητα (Driscoll, 1978, 

Limerick & Cunnington, 1993, Sherman, 1992). Παρόλο που η Merck & 

Company είναι σαφώς μεγαλύτερη από την AMRAD Corporation Ltd., οι δύο 

εταιρίες μοιράστηκαν εξίσου τα οφέλη και τους κινδύνους που απορρέουν από 

τη δημιουργία της στρατηγικής συμμαχίας AMRAD Pharmaceuticals. 

Επομένως, η επόμενη πρόταση του μοντέλου είναι: 

 Πρόταση 6: Η δίκαια κατανομή των κερδών και των κινδύνων 

ανάμεσα στους εταίρους συνδέεται θετικά με την ανάπτυξη της 

εμπιστοσύνης σε μία στρατηγική συμμαχία. 

Πέρα από αυτά, σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης 

διαδραματίζει η βούληση της ανώτατης διοίκησης. Όταν και οι δύο εταίροι 

αντιλαμβάνονται ότι οι ανώτατες διοικήσεις των εταιριών τους διακατέχονται 

από ένα ανάλογο επίπεδο δέσμευσης για την επιτυχία της εκάστοτε 

στρατηγικής συμμαχίας, η δυναμική για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης 

ενισχύεται σημαντικά (Howarth et al., 1995, Lorange & Roos, 1991, Yoshino & 

Rangan, 1995). Στην περίπτωση της AMRAD Pharmaceuticals η ανώτατη 

διοίκηση, τόσο της Merck & Company όσο και της AMRAD Corporation Ltd., 

ήταν εξίσου αφοσιωμένες στην επιτυχία της στρατηγικής τους συμμαχίας. 

Ακολουθεί η έβδομη πρόταση του μοντέλου: 

 Πρόταση 7: Η αφοσίωση της ανώτατης διοίκησης συνδέεται θετικά 

με την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης σε μία στρατηγική συμμαχία. 

Οι Jenkins, Artz, Gillin και Christodouloy (2000) υποστηρίζουν ότι η 

εμπιστοσύνη μειώνει τη διάθεση για καιροσκοπισμό (opportunism) και κατ’ 

επέκταση ελαττώνει τα κόστη διακυβέρνησης (governance costs) (Ring & Van 

de Ven, 1992, Sohn, 1994). Η επόμενη πρόταση του μοντέλου είναι: 

 Πρόταση 8: Η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης μειώνει τα κόστη 

διακυβέρνησης σε μία στρατηγική συμμαχία. 

Ακόμα, σύμφωνα με τους ερευνητές, η εμπιστοσύνη μπορεί να 

βελτιώσει την παραγωγικότητα και την απόδοση στις οικονομικές ανταλλαγές 

(Littler & Leverick, 1995, Sitkin & Roth, 1993, Tjosvord, 1989). Η απόδοση 
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της AMRAD Pharmaceuticals παρουσίασε από το 1987 ως το 1995 την 

ακόλουθη εξέλιξη: 

• Τα καθαρά έσοδα (net revenue) αυξήθηκαν από μηδέν σε Α$ 75 εκ. 

(Α$  = Δολάριο Αυστραλίας). 

• Τα λειτουργικά κέρδη (operating profit) αυξήθηκαν από μηδέν σε 

Α$ 4,3 εκ. 

• Η εταιρία έγινε Νούμερο 2 όσον αφορά το μερίδιο αγοράς (market 

share) στην Αυστραλία και Νούμερο 1 στην αγορά της Νέας 

Ζηλανδίας.  

Η ιδέα της σχέσης ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και την οικονομική 

απόδοση συνοψίζεται στις τελευταίες τρεις προτάσεις του μοντέλου: 

 Πρόταση 9: Η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης συνδέεται θετικά με την 

αύξηση των εσόδων (revenue growth) μίας στρατηγικής συμμαχίας. 

 Πρόταση 10: Η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης συνδέεται θετικά με 

την κερδοφορία (profitability) μίας στρατηγικής συμμαχίας. 

 Πρόταση 11: Η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης συνδέεται θετικά με 

την αγοραία αξία (market value) μίας στρατηγικής συμμαχίας. 

Το σύνολο των προτάσεων του αντιληπτικού μοντέλου των Jenkins, 

Artz, Gillin και Christodouloy (2000) απεικονίζεται στο Σχήμα 6 που ακολουθεί 

στην επόμενη σελίδα: 
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Σχήμα 6. Το αντιληπτικό μοντέλο για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης 

στα πλαίσια των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών των Jenkins, 

Artz, Gillin και Christodouloy 

 

 

Πηγή: Jenkins et al. (2000)
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Το αντιληπτικό μοντέλο για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στα 

πλαίσια των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών των Jenkins, Artz, Gillin και 

Christodouloy (2000) δίνει έμφαση στους παράγοντες που ωθούν τη 

δημιουργία και την εξάπλωση της εμπιστοσύνης σε μία στρατηγική συμμαχία, 

καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η εμπιστοσύνη είναι σε θέση να επηρεάσει 

την απόδοση της συμμαχίας. Τα στοιχεία από την παρακολούθηση της AMRAD 

Pharmaceuticals στηρίζουν την άποψη των Ring και Van de Ven (1994) ότι η 

εμπιστοσύνη «είναι ένα σωρευτικό προϊόν από επαναλαμβανόμενες 

προηγούμενες αλληλεπιδράσεις (interactions) μεταξύ τους». Η επιτυχημένη 

δημιουργία και η μετέπειτα πορεία της AMRAD Pharmaceuticals ενισχύει το 

επιχείρημα των Ring και Van de Ven (1994) πως η εμπιστοσύνη διαδραματίζει 

ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και τη διατήρηση των 

στρατηγικών συμμαχιών. Αξίζει βέβαια στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι οι 

ερευνητές στη συγκεκριμένη μελέτη απλά διαμορφώνουν το αντιληπτικό τους 

μοντέλο χωρίς να προχωρούν σε στατιστική ανάλυση για την επιβεβαίωση ή 

την πιθανή απόρριψη των προτάσεών τους. Όσον αφορά τους περιορισμούς 

της έρευνας των Jenkins, Artz, Gillin και Christodouloy (2000), θα ήταν 

αναμφίβολα χρήσιμο να ακολουθήσει η στατιστική έρευνα για την 

επαλήθευση των προτάσεων του μοντέλου τους και η αντίστοιχη 

παρακολούθηση περισσότερων διεθνών στρατηγικών συμμαχιών, καθώς και 

να διερευνηθεί διεξοδικότερα ο ρόλος της κουλτούρας και της σημασίας των 

διαφορών της στη δημιουργία της εμπιστοσύνης. 
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3.4. Η εμπιστοσύνη και η μάθηση στα πλαίσια των διεθνών 

στρατηγικών συμμαχιών – το θεωρητικό μοντέλο του Nielsen 

για τη δημιουργία της εμπιστοσύνης  

Ο Nielsen (2001) ανέπτυξε ένα θεωρητικό μοντέλο για τη δημιουργία 

της εμπιστοσύνης στα πλαίσια των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών για να 

τονίσει τη σημασία της εμπιστοσύνης στην ενίσχυση της διαδικασίας της 

μάθησης σε μία στρατηγική συμμαχία. Το μοντέλο περιλαμβάνει 9 προτάσεις 

με τους αντίστοιχους παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο της 

εμπιστοσύνης σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης της σχέσης ανάμεσα στους 

εταίρους μίας στρατηγικής συμμαχίας και 4 αλληλεξαρτημένες μεταβλητές που 

επιδρούν στην εμπιστοσύνη και τη μάθηση. Η εμπιστοσύνη διακρίνεται σε δύο 

επίπεδα, έτσι ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητή η εξέλιξή της με την 

πάροδο του χρόνου. Η εμπιστοσύνη1 (trust1) αναφέρεται στην αρχική 

εμπιστοσύνη (initial trust), δηλαδή στο βαθμό που οι εταίροι εμπλέκονται με 

έμπιστο τρόπο στην οικοδόμηση της συμμαχίας. Η εμπιστοσύνη2 (trust2) 

αναφέρεται στη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη (continuous trust) που 

αναπτύσσεται δυναμικά σε όλη τη διάρκεια της σχέσης. Το θεωρητικό μοντέλο 

του Nielsen (2001) απεικονίζεται διαγραμματικά στο Σχήμα 7 που ακολουθεί 

στην επόμενη σελίδα: 
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Σχήμα 7. Το θεωρητικό μοντέλο του Nielsen για τη δημιουργία της 

εμπιστοσύνης στα πλαίσια των διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών 

 

 

Πηγή: Nielsen (2001)

Εν συνεχεία, θα αναφερθούμε στα βασικότερα σημεία του μοντέλου 

και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία της εμπιστοσύνης στα 

πλαίσια των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. Καταρχήν, η εμπιστοσύνη 

θεωρείται ένας σημαντικός πρόδρομος της ενδοεπιχειρησιακής μάθησης, 

καθώς αυξάνει την πρόσβαση μίας επιχείρησης στην εξωτερική γνώση και 
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ενδυναμώνει τη δυνατότητά της να δημιουργήσει νέους καινοτόμους τρόπους 

συνδυασμού δυνατοτήτων και πόρων. Ακολουθεί η πρώτη πρόταση του 

μοντέλου του Nielsen (2001): 

 Πρόταση 1: Η εμπιστοσύνη συνδέεται θετικά με τη μάθηση σε μία 

στρατηγική συμμαχία. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο της εμπιστοσύνης 

διακρίνονται σε παράγοντες πριν και μετά το σχηματισμό της συμμαχίας. 

Στους πρώτους ανήκουν (όπως φαίνεται και από το Σχήμα 7) η προηγούμενη 

εμπειρία με τον εταίρο (prior experience), η διαφάνεια (transparency) και η 

φήμη του εταίρου (partner reputation), ενώ στους δεύτερους 

συμπεριλαμβάνονται ο κίνδυνος του καιροσκοπισμού (risk of opportunism), η 

προστατευτικότητα (protectiveness), η αλληλεξάρτηση (interdependence), η 

μακροζωία (longevity) και η απόσταση κουλτούρας (cultural distance). 

Αναφορικά με την προηγούμενη εμπειρία με τον εταίρο, η επιθυμία και η 

προθυμία να αναλωθούν πόροι για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και 

μακροχρόνιων σχέσεων συνδέεται στενά με την προηγούμενη εμπειρία με τον 

εταίρο και με το επίπεδο στο οποίο θετικές ή αρνητικές προσδοκίες έχουν 

επαληθευτεί κατά το παρελθόν (Larson, 1992). Συνεπώς, η εμπιστοσύνη 

φαίνεται να είναι η συσσώρευση προηγούμενων ικανοποιητικών εμπειριών 

(Gulati, 1995). Ακολουθεί η δεύτερη πρόταση του μοντέλου του Nielsen 

(2001):  

 Πρόταση 2: Η θετική προηγούμενη εμπειρία με τον εταίρο 

συνδέεται θετικά με την εμπιστοσύνη1. 

 Η διαφάνεια είναι η προθυμία και διάθεση μίας επιχείρησης να 

μοιραστεί την κατοχυρωμένη γνώση της (embedded knowledge) με τον 

εταίρο της (Hamel, 1991). Η διαφάνεια είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά το 

στάδιο που προηγείται του σχηματισμού της εκάστοτε στρατηγικής 

συμμαχίας, καθώς σε εκείνη τη χρονική περίοδο τοποθετούνται τα θεμέλια της 

σχέσης και η ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των εταίρων μπορεί να επηρεάσει 

σημαντικά την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης. Έτσι, προκύπτει η τρίτη πρόταση 

του μοντέλου του Nielsen (2001):  

 Πρόταση 3: Η διαφάνεια συνδέεται θετικά με την εμπιστοσύνη1. 
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Στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία με τον εταίρο, 

το επόμενο λογικό βήμα είναι να βασιστεί μία επιχείρηση στη φήμη του 

εταίρου που προκύπτει ως συνέπεια της συμπεριφοράς του στα πλαίσια άλλων 

διεθνών στρατηγικών συμμαχιών στις οποίες είχε συμμετάσχει κατά το 

παρελθόν (Granovetter, 1985). Μία εταιρία που διαθέτει τη φήμη ότι είναι 

ειλικρινής, δίκαιη και έμπιστη στέλνει προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα ότι 

μπορεί κάποιος να πάρει το αρχικό ρίσκο να συνεργαστεί μαζί της (Barney & 

Hansen, 1994). Σύμφωνα με τον Kollock (1994), η φήμη και η εμπιστοσύνη 

συσχετίζονται και η συνεχόμενη αλληλεπίδραση μπορεί να οδηγήσει σε 

αύξηση της εμπιστοσύνης. Η εξεύρεση ενός εταίρου με καλή φήμη φαίνεται 

να αποτελεί ένα αποτελεσματικό και λογικό σημείο αφετηρίας για την 

οικοδόμηση της εμπιστοσύνης. Ακολουθεί η επόμενη πρόταση του μοντέλου 

του Nielsen (2001):  

 Πρόταση 4: Η ευνοϊκή φήμη συνδέεται θετικά με την εμπιστοσύνη1. 

Πέρα από τα παραπάνω, υπάρχουν και οι παράγοντες που επηρεάζουν 

το επίπεδο της εμπιστοσύνης μετά τον σχηματισμό της συμμαχίας με πρώτο 

τον κίνδυνο του καιροσκοπισμού. Οι συνθήκες για την ανάπτυξη της 

εμπιστοσύνης προκύπτουν όταν οι συνεργαζόμενες πλευρές εναποθέτουν κάτι 

σε ρίσκο και η εμπιστοσύνη μπορεί να αντιμετωπιστεί ως συνεργασία στο 

«παιχνίδι διλήμματος του φυλακισμένου (prisoner’s dilemma game)» (Lewis & 

Weigert, 1985). Η σύνδεση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και την ανάληψη 

κινδύνου αναπτύσσεται από μία αμοιβαία σχέση, όπου ο κίνδυνος δημιουργεί 

μία ευκαιρία για εμπιστοσύνη, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μεγαλύτερη 

ανάληψη κινδύνου. Παρόλο που η ανάληψη κινδύνου τρέφει την 

εμπιστοσύνη, οι εταιρίες δεν αποφασίζουν να πάρουν αδικαιολόγητα ρίσκα με 

την ελπίδα να αναπτύξουν έμπιστες σχέσεις. Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι 

εταιρίες υιοθετούν μία προσαυξημένη προσέγγιση (incremental approach), 

στην οποία η αρχική επένδυση είναι μικρή (Larson, 1992). Έτσι, όταν 

αναζητείται ο κατάλληλος εταίρος για τον σχηματισμό μίας στρατηγικής 

συμμαχίας, διεξάγονται διαπραγματεύσεις και συνάπτονται συνεχείς 

συμφωνίες κατά την εξέλιξη της συμμαχίας, ο κίνδυνος του καιροσκοπισμού 
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θα εκτιμηθεί και θα επανεκτιμηθεί αρκετές φορές. Συνεπώς, προκύπτει η 

επόμενη πρόταση του μοντέλου του Nielsen (2001):  

 Πρόταση 5: Ο κίνδυνος του καιροσκοπισμού συνδέεται αρνητικά με 

την εμπιστοσύνη2.  

 Η Norman (2000), στην έρευνά της για τις στρατηγικές συμμαχίες 

υψηλής τεχνολογίας, εντόπισε μία αρνητική σχέση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη 

και την προστατευτικότητα της γνώσης που όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο 

ελαττώνεται η ροπή προς την εμπιστοσύνη. Ο Simonin (1999) καταλήγει στη 

διαπίστωση ότι η προστατευτικότητα συνδέεται θετικά με την αμφιβολία 

(ambiguity) και συνεπώς συνδέεται αρνητικά με τη μεταφορά της γνώσης 

(knowledge transfer), υποδεικνύοντας ότι η προστατευτικότητα της γνώσης 

λειτουργεί ως εμπόδιο στην αποτελεσματική ανταλλαγή γνώσης. Η άποψη 

αυτή υποστηρίζεται και από τους Madhok και Tallman (1998) που πιστεύουν 

ότι οι μηχανισμοί προστασίας μπορεί να εμποδίσουν τη μάθηση στις 

στρατηγικές συμμαχίες. Οι Lyles και Salk (1996) θεωρούν ότι η 

προστατευτικότητα συμβάλλει στην κλιμάκωση των συγκρούσεων σε θέματα 

κουλτούρας μεταξύ των εταίρων μίας συμμαχίας. Ακολουθεί η έκτη πρόταση 

του μοντέλου του Nielsen (2001):  

 Πρόταση 6: Η προστατευτικότητα συνδέεται αρνητικά με την 

εμπιστοσύνη2.  

 Η αλληλεξάρτηση χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία του management 

για να υποδηλώσει την ύπαρξη αμοιβαίων εξαρτήσεων (mutual dependencies) 

ανάμεσα σε δύο πλευρές (Calton & Lad, 1995, Oliver, 1990). Η εμπιστοσύνη 

συνδέεται στενά με την αλληλεξάρτηση στις διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες, 

καθώς το συμφέρον του ενός εταίρου δεν μπορεί να επιτευχθεί δίχως τη 

συμβολή του άλλου. Ο Powell (1996) εξετάζει τις στρατηγικές συμμαχίες και 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εμπιστοσύνη προκύπτει από τις αμοιβαίες 

εξαρτήσεις. Άλλοι ερευνητές πιστεύουν πως η άριστη εμπιστοσύνη είναι 

υπαρκτή όταν τα επίπεδα της εμπιστοσύνης και της αλληλεξάρτησης 

ταυτίζονται κατάλληλα (Wicks et al., 1999). Έτσι, η επόμενη πρόταση του 

μοντέλου του Nielsen (2001) είναι η ακόλουθη: 
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 Πρόταση 7: Η αλληλεξάρτηση συνδέεται θετικά με την 

εμπιστοσύνη2.  

  Όσον αφορά τη μακροζωία, καθώς οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν 

σε διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες αναπτύσσουν στενούς δεσμούς με το 

πέρασμα του χρόνου και αποκτούν θετική στάση αναφορικά με την αξιοπιστία 

του άλλου εταίρου (εάν βέβαια η συμμαχία έχει στεφτεί με επιτυχία), το 

επίπεδο της εμπιστοσύνης είναι πολύ πιθανό να βελτιωθεί με την πάροδο του 

χρόνου. Ο Meschi (1997) κατέληξε στη διαπίστωση ότι «όλες οι διαφορές 

στην κουλτούρα σε μία διεθνή κοινοπρακτική επιχείρηση, ανεξάρτητα από τη 

φύση και την έντασή τους, θα υποχωρήσουν τελικά με τον καιρό». Ο Madhok 

(1995) σημειώνει ότι η διατηρούμενη αλληλεπίδραση είναι μηχανισμός 

αποφασιστικής σημασίας για την εδραίωση και την ανάπτυξη της 

εμπιστοσύνης. Συνεπώς, προκύπτει η επόμενη πρόταση του μοντέλου του 

Nielsen (2001):  

  Πρόταση 8: Η μακροζωία συνδέεται θετικά με την εμπιστοσύνη2.   

Στα πλαίσια των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών, οι διαφορές στην 

κουλτούρα παράγουν επιπλέον δυσκολίες που έχουν καταγραφεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία (Mjoen & Tallman, 1997). Για παράδειγμα, ο Killing (1983) 

διαπίστωσε ότι τα international joint ventures όπου ο ένας εταίρος προέρχεται 

από μία ανεπτυγμένη χώρα και ο άλλος από μία αναπτυσσόμενη χώρα, έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να καταλήξουν σε αδιέξοδα κατά τη λήψη 

αποφάσεων εξαιτίας των διαφορετικών στάσεων. Επιπλέον, ο Beamish (1985) 

φανέρωσε ότι τέτοιου είδους joint ventures έχουν μεγαλύτερο δείκτη 

αποτυχίας από εκείνα που σχηματίζονται από επιχειρήσεις ανεπτυγμένων 

χωρών. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Meschi (1997), τα περισσότερα 

προβλήματα που προκύπτουν στα πλαίσια των international joint ventures 

μπορούν τελικά να αποδοθούν στις διαφορές στην κουλτούρα. Οι Lyles και 

Salk (1996) αναφέρουν ότι όχι μόνο οι συγκρούσεις, αλλά και οι παρεξηγήσεις 

που οφείλονται στις διαφορές στην κουλτούρα είναι σε θέση να περιορίσουν 

τη ροή της πληροφόρησης και της μάθησης. Παρομοίως, οι Mowery, Oxley και 

Silverman (1996) διαπίστωσαν ότι η απόσταση και οι διαφορές σε ζητήματα 

κουλτούρας αποδείχτηκαν βασικά εμπόδια στη συνεργασία των Αμερικάνικων 
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επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες σε 

σύγκριση με όσες συμμετείχαν σε εγχώριες συμμαχίες. Έτσι, ακολουθεί η 

τελευταία πρόταση του μοντέλου του Nielsen (2001):  

 Πρόταση 9: Η απόσταση κουλτούρας συνδέεται αρνητικά με την 

εμπιστοσύνη2.  

  Οι παραπάνω σχέσεις ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και τη μάθηση 

επηρεάζονται και από τέσσερις αλληλεξαρτημένες μεταβλητές που 

περιλαμβάνονται στο μοντέλο του Nielsen (2001) και οι οποίες είναι ο έλεγχος 

/ συντονισμός (control / coordination), η επικοινωνία (communication), η 

απορροφητική ικανότητα (absorptive capacity) και η τεχνογνωσία 

συνεργασίας (collaborative know – how). Οι μεταβλητές αυτές 

αλληλεξαρτώνται με την εμπιστοσύνη και τη μάθηση και μπορούν να 

επηρεάσουν τη σχέση τους. Γενικότερα, η έρευνα του Nielsen (2001) 

συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο δημιουργείται και 

διαχειρίζεται η εμπιστοσύνη στα πλαίσια των διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών. Το θεωρητικό μοντέλο που αναλύθηκε με λεπτομέρειες στην 

παρούσα ενότητα αντιμετωπίζει την εμπιστοσύνη, όχι ως μία στατική έννοια, 

αλλά ως μία δυναμική και συνεχόμενη μεταβλητή σε διαφορετικά στάδια της 

διαδικασίας της σχέσης ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και τη μάθηση. 

Σημειώνεται εδώ ότι η συγκεκριμένη μελέτη του Nielsen (2001) δεν 

περιλαμβάνει στατιστική έρευνα για την επιβεβαίωση των προτάσεων του 

θεωρητικού μοντέλου.  Έτσι, στους περιορισμούς της μελέτης, αξίζει να 

τονιστεί η ανάγκη για εμπειρική δοκιμή του προτεινόμενου μοντέλου, έτσι 

ώστε να διαπιστωθεί η ορθότητά του στην  πράξη και η πραγματοποίηση 

στατιστικής έρευνας για την επαλήθευση των προτάσεων του συγκεκριμένου 

μοντέλου. 

 

3.5. Σύνοψη  

Συνοψίζοντας, στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιήθηκε μία εκτενής 

αναφορά στη δημιουργία, την ανάπτυξη και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης 

ανάμεσα στους εταίρους των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών και 

παρατέθηκε μία σειρά από πραγματικά παραδείγματα διεθνών στρατηγικών 
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συμμαχιών, τα οποία καθιστούν περισσότερο κατανοητά στον αναγνώστη τα 

συμπεράσματα των ερευνητών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναλυτικότερα, 

αναφέρθηκαν με λεπτομέρειες οι βασικοί παράγοντες δημιουργίας της 

εμπιστοσύνης, καθώς και τα κυριότερα σημεία που θα πρέπει να τύχουν 

ιδιαίτερης προσοχής από τη διοίκηση κατά τη διαδικασία οικοδόμησης της 

εμπιστοσύνης σε μία στρατηγική συμμαχία. Εν συνεχεία, ακολούθησε η 

αναφορά στην έρευνα για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στα πλαίσια των 

διεθνών στρατηγικών συμμαχιών των Boersma, Buckley και Ghauri (2003) και 

το αντιληπτικό μοντέλο που ανέπτυξαν με τη χρήση πραγματικών 

περιπτώσεων στρατηγικών συμμαχιών από τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Έπειτα, παρουσιάστηκε η μελέτη του Adobor (2005) για τη δημιουργία 

της εμπιστοσύνης στα πλαίσια των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών, που 

περιλαμβάνει ιδιαίτερα χρήσιμα στατιστικά αποτελέσματα. Ακολούθως, έγινε η 

αναλυτική παρουσίαση του αντιληπτικού μοντέλου για τη δημιουργία και 

εξάπλωση της εμπιστοσύνης στις διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες των Jenkins, 

Artz, Gillin και Christodouloy (2000), το οποίο βασίστηκε στην πραγματική 

περίπτωση της AMRAD Pharmaceuticals από την Αυστραλία. Τέλος, 

παρατέθηκε το αναλυτικό θεωρητικό μοντέλο του Nielsen (2001) για τη 

δημιουργία της εμπιστοσύνης στα πλαίσια των διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών, που υπογραμμίζει τη σημασία της εμπιστοσύνης στην ενίσχυση 

της διαδικασίας της μάθησης σε μία στρατηγική συμμαχία. Αξίζει να σημειωθεί 

εδώ ότι οι επιστημονικές έρευνες που αναλύθηκαν λεπτομερώς στο κεφάλαιο 

αυτό, αποτελούν ένα εξαιρετικό δείγμα από ό,τι πιο σύγχρονο και αναλυτικό 

έχει να παρουσιάσει η διεθνής βιβλιογραφία – αρθρογραφία. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα γίνει αναφορά στη σύνδεση της 

εμπιστοσύνης με άλλους κρίσιμους παράγοντες, που τονίζουν ακόμα 

περισσότερο τη σπουδαία σημασία της στην επιτυχία των διεθνών 

στρατηγικών συμμαχιών.  
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Κεφάλαιο 4ο – Η σύνδεση της εμπιστοσύνης με άλλους κρίσιμους 

παράγοντες της λειτουργίας της επιχείρησης 

 

4.1. Γενικά σχόλια για τη σύνδεση της εμπιστοσύνης με άλλους 

παράγοντες 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφερθήκαμε διεξοδικά στη δημιουργία 

της εμπιστοσύνης στα πλαίσια των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών και στον 

σπουδαίο ρόλο που αυτή διαδραματίζει όσον αφορά την επιτυχία τους. Στο 

συγκεκριμένο κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο 

τη μεγάλη σημασία της εμπιστοσύνης για την επιτυχημένη πορεία των 

διεθνών στρατηγικών συμμαχιών με την παρουσίαση ορισμένων ιδιαίτερα 

αξιόλογων ερευνών, που καταδεικνύουν τη σύνδεση και την αλληλεξάρτηση 

της εμπιστοσύνης με κρίσιμους παράγοντες της λειτουργίας της επιχείρησης, 

όπως η απόδοση (performance), το κέρδος (profit), η επίτευξη στόχων (goal 

achievement), ο έλεγχος (control), η παρακολούθηση (monitoring) και η 

ανάπτυξη οργανωσιακών πληροφοριακών συστημάτων (interorganizational 

systems). 

 

4.2. Σύνδεση της εμπιστοσύνης με την απόδοση (performance) των 

διεθνών στρατηγικών συμμαχιών 

Οι Cullen, Johnson και Sakano (2000) υποστηρίζουν ότι η επιτυχία των 

διεθνών στρατηγικών συμμαχιών προϋποθέτει την επίδειξη προσοχής, όχι 

μόνο στην επιλεγόμενη «σκληρή πλευρά» της διοίκησης (δηλαδή σε 

χρηματοοικονομικά και άλλα λειτουργικά ζητήματα), αλλά και στη «μαλακή 

πλευρά» που αναφέρεται στην ανάπτυξη και τη διαχείριση του σχεσιακού 

κεφαλαίου (relationship capital) στα πλαίσια της συμμαχίας. Το σχεσιακό 

κεφάλαιο αποτελείται από κοινωνικο – ψυχολογικές όψεις της συμμαχίας που 

είναι θετικές και επωφελείς. Παρόλο που δεν πρόκειται για τα μοναδικά 

στοιχεία, οι περισσότεροι ερευνητές θεωρούν την εμπιστοσύνη και τη 

δέσμευση (commitment) ως τις βασικότερες μορφές του σχεσιακού κεφαλαίου 

(Burt, 1997, Hosmer, 1995, Rousseau et al., 1998). 
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Οι Cullen, Johnson και Sakano (2000) προτείνουν ένα δυναμικό 

μοντέλο για τη σχέση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και τη δέσμευση από τη μία 

πλευρά και την απόδοση των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών από την άλλη. 

Στα πλαίσια της έρευνας που πραγματοποίησαν διακρίνουν την εμπιστοσύνη 

σε εμπιστοσύνη αξιοπιστίας (credibility trust) και σε φιλανθρωπική 

εμπιστοσύνη (benevolent trust). Η πρώτη είναι η πρακτική πλευρά της 

εμπιστοσύνης, ενώ η δεύτερη αποτελεί την υποκειμενική ή τη συναισθηματική 

πλευρά της εμπιστοσύνης. Αντίστοιχα, οι ερευνητές διακρίνουν τη δέσμευση 

σε υπολογιστική δέσμευση (calculative commitment), που είναι η λογική και 

οικονομική πλευρά της δέσμευσης, και σε δέσμευση στάσης (attitudinal 

commitment), που είναι η συναισθηματική πλευρά της διάστασης. 

Η μελέτη των Cullen, Johnson και Sakano (2000) βασίζεται σε δύο 

έρευνες, από τις οποίες η πρώτη αφορά μετοχικά (equity) Ιαπωνικά joint 

ventures με εταίρους από 11 χώρες, ενώ η δεύτερη, που είναι και η πιο 

ενδιαφέρουσα, αφορά 98 μη – μετοχικές (nonequity) στρατηγικές συμμαχίες 

των Ιαπώνων με Αμερικανικές επιχειρήσεις. Η δεύτερη έρευνα είναι αυτή στην 

οποία θα αναφερθούμε εκτενέστερα για να αναδείξουμε τη σχέση ανάμεσα 

στην εμπιστοσύνη και τη δέσμευση με την απόδοση μίας στρατηγικής 

συμμαχίας. Στον Πίνακα 4 που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα απεικονίζεται η 

μήτρα συσχετίσεων (matrix of correlations) για την έρευνα των Cullen, 

Johnson και Sakano (2000). 
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Πίνακας 4. Μήτρα συσχετίσεων (Matrix of Correlations) για την 

έρευνα των Cullen, Johnson και Sakano  

 

Πηγή: Cullen et al. (2000)  

Τα συμπεράσματα της έρευνας των Cullen, Johnson και Sakano (2000) 

συνοψίζονται στο Σχήμα 8 που ακολουθεί. 

 

Σχήμα 8. Ο κύκλος εμπιστοσύνης / δέσμευσης 

 

Πηγή: Cullen et al. (2000)       

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από το Σχήμα 8, η εμπιστοσύνη 

αξιοπιστίας ενεργεί ως άγκυρα σε μία επιχειρηματική σχέση και αποτελεί την 

αφετηρία για τον κύκλο εμπιστοσύνης – δέσμευσης. Η εμπιστοσύνη 

αξιοπιστίας ακολουθείται πολύ στενά από την ανάπτυξη της φιλανθρωπικής 
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εμπιστοσύνης. Ίσως μάλιστα να αναπτύσσονται και ταυτόχρονα. Μετέπειτα 

ακολουθεί η δημιουργία της δέσμευσης. Ακολουθεί το Σχήμα 9 που εισάγει μία 

επιπλέον διάσταση των συμπερασμάτων της μελέτης των ερευνητών. 

 

Σχήμα 9. Ο αμοιβαίος χαρακτήρας της εμπιστοσύνης και της 

δέσμευσης 

 

Πηγή: Cullen et al. (2000)

Στο Σχήμα 9 αποτυπώνεται το συμπέρασμα ότι η εμπιστοσύνη και η 

δέσμευση του ενός εταίρου γεννάει την εμπιστοσύνη και τη δέσμευση στον 

άλλο εταίρο. Είναι αξιοσημείωτες η ισχυρές διασταυρούμενες δυαδικές 

συσχετίσεις (cross – dyad correlations) στην εμπιστοσύνη και τη δέσμευση για 

τους Ιάπωνες και τους Αμερικάνους εταίρους τους (0.76 για την εμπιστοσύνη 

αξιοπιστίας, 0.83 για τη φιλανθρωπική εμπιστοσύνη, 0.56 για την 

υπολογιστική δέσμευση και 0.68 για τη δέσμευση στάσης). Με απλά λόγια, η 
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εμπιστοσύνη γεννάει εμπιστοσύνη, η δέσμευση γεννάει δέσμευση και η 

εμπιστοσύνη γεννάει δέσμευση (Cullen et al., 2000). 

Η έννοια της απόδοσης (performance) στις διεθνείς στρατηγικές 

συμμαχίες περιλαμβάνει μία σειρά πιθανών αποτελεσμάτων (Anderson, 1990). 

Έτσι, η μάθηση μίας νέας αγοράς, η απόκτηση μίας νέας τεχνολογίας και η 

μάθηση μίας καινούριας επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελούν 

παραδείγματα που διαφέρουν από τις κλασσικές χρηματοοικονομικές 

διαστάσεις της απόδοσης. Τα πορίσματα της έρευνας των Cullen, Johnson και 

Sakano (2000) υποδηλώνουν την αλληλεπίδραση όλων των τύπων απόδοσης 

με την εμπιστοσύνη και τη δέσμευση. Οι ερευνητές καταλήγουν στη 

διαπίστωση ότι τα υψηλότερα επίπεδα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και δέσμευσης 

οδηγούν σε συμμαχίες που αποδίδουν καλύτερα από κάθε άποψη 

(χρηματοοικονομική ή μη). Παράλληλα, τα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης 

συμβάλλουν στην ύπαρξη ακόμα πιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και δέσμευσης. 

Παρατηρείται δηλαδή μία αμοιβαία ενίσχυση ανάμεσα στην απόδοση από τη 

μία πλευρά και την εμπιστοσύνη και τη δέσμευση από την άλλη. Η ιδιαίτερα 

χρήσιμη αυτή διαπίστωση των ερευνητών απεικονίζεται στο Σχήμα 10 που 

ακολουθεί στην επόμενη σελίδα: 
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Σχήμα 10. Η αμοιβαία ενίσχυση ανάμεσα στην απόδοση και την 

εμπιστοσύνη / δέσμευση 

 

Πηγή: Cullen et al. (2000)

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί η επισήμανση των Cullen, 

Johnson και Sakano (2000) όσον αφορά την αναζήτηση του κατάλληλου 

επιπέδου εμπιστοσύνης και δέσμευσης ανάλογα με τους στρατηγικούς 

στόχους σε μία διεθνή στρατηγική συμμαχία. Η υπερβολική επένδυση σε 

σχεσιακό κεφάλαιο μπορεί να μην απαιτείται πάντοτε. Έτσι, μία συμμαχία με 

βραχυχρόνιο ορίζοντα και αντίστοιχους στρατηγικούς στόχους μπορεί να 

βασιστεί κυρίως στα επίσημα συμβόλαια για να αποκομίσουν οι εταίροι της 

αμοιβαία οφέλη. Αντίθετα, μία συμμαχία με μακροχρόνιους στρατηγικούς 

στόχους είναι απαραίτητο να επενδύσει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης 

και της δέσμευσης, ώστε να έχει επιτυχημένη πορεία και να ξεπεράσει τις 

αναπόφευκτες δύσκολες ημέρες που ενδέχεται να συναντήσει με το πέρασμα 

των ετών. Γενικότερα, η εμπιστοσύνη και η δέσμευση δεν έχουν μόνο οφέλη, 

αλλά και αδυναμίες όπως την άνιση μεταφορά γνώσεων και εκροών ή τη 

δημιουργία ενός μελλοντικού ανταγωνιστή. Έτσι, θα πρέπει τα στελέχη των 

διεθνών στρατηγικών συμμαχιών να υπολογίζουν σε κάθε περίπτωση τα 

πιθανά οφέλη και τις αντίστοιχες αδυναμίες και να επιλέγουν να λειτουργεί η 

συμμαχία στη λεγόμενη «ζώνη άνεσης» («zone of comfort»), που βρίσκεται 
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κάτω από το σημείο ανταλλαγής (tradeoff point), όπου τα οφέλη υπερισχύουν 

των αδυναμιών, όπως αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 11 που ακολουθεί. 

 

Σχήμα 11. Το κατάλληλο επίπεδο της εμπιστοσύνης και της 

δέσμευσης  

 

 

Πηγή: Cullen et al. (2000)

O Luo (2002) προχωράει ένα βήμα παρακάτω και εξετάζει κάτω από 

ποιες συνθήκες η θετική σχέση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και την απόδοση 

των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών μπορεί να γίνει περισσότερο ή λιγότερο 

δυνατή. Ο Luo (2002) εφαρμόζει μία ενδεχομενική προσέγγιση (contingency 

view) στη σχέση εμπιστοσύνης – απόδοσης προεκτείνοντας από το ερώτημα 

«εάν έχει σημασία η εμπιστοσύνη;», που έχει ήδη απαντηθεί από παλαιότερες 

έρευνες, στο ερώτημα «πότε ή πού η εμπιστοσύνη έχει μεγαλύτερη 

σημασία;» Η έρευνά του υποστηρίζει ότι η ισχύς της συνεισφοράς της 

εμπιστοσύνης στην απόδοση μίας διεθνούς στρατηγικής συμμαχίας εξαρτάται 

κάθε φορά από ορισμένες περιστάσεις που τροποποιούν το μέγεθος της 

σχέσης ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και την απόδοση. Επειδή, ο κίνδυνος (risk) 

και η αλληλεξάρτηση (interdependence) αποτελούν δύο ικανές και αναγκαίες 
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συνθήκες για την εμπιστοσύνη, μεταβολές σε αυτές τις συνθήκες κατά την 

πορεία ανάπτυξης μίας διεθνούς στρατηγικής συμμαχίας είναι σε θέση να 

επιφέρουν αλλαγές στη σχέση εμπιστοσύνης – απόδοσης. Ο ρόλος της 

εμπιστοσύνης στην τόνωση της απόδοσης θα είναι ισχυρότερος όταν ο 

κίνδυνος είναι μικρότερος ή όταν η αλληλεξάρτηση είναι μεγαλύτερη και 

αντίστροφα (Luo, 2002).  

  Ο Luo (2002) κατέληξε στην επιλογή έξι διαφορετικών ενδεχομένων 

που σχετίζονται με τον κίνδυνο και την αλληλεξάρτηση και τα οποία 

τροποποιούν τη σχέση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και την απόδοση των 

διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. Αυτά είναι: 

1) Η ηλικία της συμμαχίας (alliance age)   

2) Η απόσταση στην κουλτούρα μεταξύ των εταίρων (cultural distance 

between partners) 

3) Η αβεβαιότητα της αγοράς (market uncertainty) 

4) Η αλληλεξάρτηση στους πόρους (resource interdependence) 

5) Η αναλογία του κινδύνου (risk commensuration) 

6) Η αμοιβαία δέσμευση (reciprocal commitment) 

Με βάση τα παραπάνω ενδεχόμενα προκύπτουν οι έξι υποθέσεις της 

έρευνας του Luo (2002): 

 Υπόθεση 1: Η θετική σχέση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και την 

απόδοση θα είναι ισχυρότερη όταν μία διεθνής στρατηγική 

συμμαχία είναι νεότερη. 

 Υπόθεση 2: Η θετική σχέση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και την 

απόδοση θα είναι ισχυρότερη όταν η απόσταση στην κουλτούρα 

μεταξύ των εταίρων είναι μικρότερη. 

 Υπόθεση 3: Η θετική σχέση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και την 

απόδοση θα είναι πιο αδύναμη όταν μία διεθνής στρατηγική 

συμμαχία αντιμετωπίζει μεγαλύτερη αβεβαιότητα αγοράς. 

 Υπόθεση 4: Η θετική σχέση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και την 

απόδοση θα είναι ισχυρότερη όταν η αλληλεξάρτηση στους πόρους 

είναι μεγαλύτερη. 
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 Υπόθεση 5: Η θετική σχέση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και την 

απόδοση θα είναι ισχυρότερη όταν το μοίρασμα του κινδύνου είναι 

πιο αναλογικό μεταξύ των εταίρων. 

 Υπόθεση 6: Η θετική σχέση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και την 

απόδοση θα είναι ισχυρότερη όταν η αμοιβαία δέσμευση είναι 

μεγαλύτερη. 

Η έρευνα του Luo (2002) χρησιμοποιεί στοιχεία που συλλέχθηκαν μόνο 

από μετοχικές διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες (equity ISAs) με δύο εταίρους 

από τις επαρχίες Jiangsu, Zhejiang, Shanghai και Shangdong της Κίνας. 

Επιλέχθηκε ένα τυχαίο δείγμα από 800 διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες και 

συλλέχθηκαν 255 χρήσιμα ερωτηματολόγια, αντιπροσωπεύοντας ένα ποσοστό 

ανταπόκρισης της τάξεως του 31.87%. Στον Πίνακα 5 που ακολουθεί στην 

επόμενη σελίδα απεικονίζεται η μέτρηση των βασικών μεγεθών της έρευνας 

του Luo (2002): 
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Πίνακας 5. Βασικές μεταβλητές της έρευνας του Luo και η μέτρησή 

τους  
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Πηγή: Luo (2002)

Όπως παρατηρούμε, η συνολική εμπιστοσύνη (aggregated trust) 

αποτελείται από την εμπιστοσύνη σε ατομικό επίπεδο (interpersonal trust) και 

την εμπιστοσύνη σε επίπεδο οργανώσεων (interorganizational trust) με οκτώ 

μετρήσεις σε κάθε μία. Πρόκειται για τη βασικότερη διάκριση της 

εμπιστοσύνης, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 1 της παρούσας 

μελέτης. Η εσωτερική συνέπεια (internal consistency) επιβεβαιώνεται για την 

εμπιστοσύνη σε ατομικό επίπεδο (Crombach α = .82) και για την εμπιστοσύνη 

σε επίπεδο οργανώσεων (Crombach α = .79), ενώ η τιμή Crombach α για τη 

συνολική εμπιστοσύνη είναι .67, υποδηλώνοντας ένα λογικό επίπεδο 
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αξιοπιστίας. Τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της απόδοσης 

είναι τα αντικειμενικά μεγέθη της αποδοτικότητας του κεφαλαίου (return on 

investment – ROI) και των πωλήσεων ανά μονάδα (sales per asset – SPA). 

Ακολουθεί στον Πίνακα 6 η Περιγραφική Στατιστική (Descriptive Statistics) 

των παραπάνω βασικών μεταβλητών και η Μήτρα Συσχετίσεων (Correlations 

Matrix). 

 

Πίνακας 6. Περιγραφική Στατιστική (Descriptive Statistics) και η 

Μήτρα Συσχετίσεων (Correlations Matrix) των βασικών 

μεταβλητών της έρευνας του Luo 

 

Πηγή: Luo (2002)
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O Luo (2002) στη συνέχεια εφαρμόζει τροποποιημένες ιεραρχικές 

παλινδρομήσεις (moderated hierarchical regressions) για να εξετάσει με ποιον 

τρόπο η σχέση εμπιστοσύνης – απόδοσης επηρεάζεται από τα προτεινόμενα 

ενδεχόμενα. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στον Πίνακα 7 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 7. Τα ενδεχόμενα που τροποποιούν τη σχέση εμπιστοσύνης 

– απόδοσης των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών με 

Τροποποιημένες Ιεραρχικές Παλινδρομήσεις (Moderated 

Hierarchical Regressions) 

 

Πηγή: Luo (2002)

 97



Παρατηρούμε ότι από τα προτεινόμενα ενδεχόμενα, η αλληλεπίδραση 

της ηλικίας της συμμαχίας με την εμπιστοσύνη ασκεί μία αρνητική επιρροή 

στον δείκτη ROI (model 6, p < .01) και καμία επιρροή στον δείκτη SPA 

(model 3, p > .10). Αυτό υποδηλώνει μία πιο αδύναμη σχέση ανάμεσα στην 

εμπιστοσύνη και την κερδοφορία για τις παλαιότερες συμμαχίες ή μία πιο 

δυνατή σχέση μεταξύ των δύο για τις νεότερες συμμαχίες. Έτσι, 

επιβεβαιώνεται μερικώς η Υπόθεση 1. Αντίθετα, η απόσταση στην κουλτούρα 

δεν τροποποιεί σημαντικά την επιρροή της εμπιστοσύνης και στους δύο 

δείκτες (models 3, 6). Συνεπώς, απορρίπτεται η Υπόθεση 2 και συμπεραίνουμε 

ότι η εμπιστοσύνη, από τη στιγμή που καθιερώνεται, βελτιώνει την απόδοση 

ανεξάρτητα από την απόσταση στην κουλτούρα μεταξύ των εταίρων μίας 

διεθνούς στρατηγικής συμμαχίας. Ακόμα, από τα δεδομένα του Πίνακα 7 

φανερώνεται μία θετική σχέση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και την 

αβεβαιότητα της αγοράς, η οποία φαίνεται τόσο από τον δείκτη SPA (model 3, 

p < .05) όσο και από τον δείκτη ROI (model 6, p < .10). Έτσι, η Υπόθεση 3 

απορρίπτεται και προκύπτει η αναμφίβολα ενδιαφέρουσα διαπίστωση ότι κάτω 

από συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας η σχέση μεταξύ της εμπιστοσύνης και 

της απόδοσης γίνεται ακόμα πιο ισχυρή. 

Τα υπόλοιπα τρία ενδεχόμενα που σχετίζονται με τον κίνδυνο και την 

αλληλεξάρτηση και τα οποία τροποποιούν τη σχέση ανάμεσα στην 

εμπιστοσύνη και την απόδοση των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών, δηλαδή 

η αλληλεξάρτηση στους πόρους, η αναλογία του κινδύνου και η αμοιβαία 

δέσμευση αλληλεπιδρούν στενά με την εμπιστοσύνη και συνδέονται θετικά με 

τον δείκτη SPA (model 3, p < .10 ή χαμηλότερα) και τον δείκτη ROI (model 6, 

p < .10 ή χαμηλότερα). Συνεπώς οι Υποθέσεις 4 – 6 επιβεβαιώνονται και 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι η αλληλεξάρτηση στους πόρους, η αναλογία του 

κινδύνου και η αμοιβαία δέσμευση ενισχύουν την εμπιστοσύνη κατά τη 

συμβολή της στην αύξηση της απόδοσης των διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών.  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας του Luo (2002) θα πρέπει να 

τονιστούν ορισμένα ουσιαστικά συμπεράσματα. Πρώτα απ’ όλα, η 

εμπιστοσύνη δεν είναι το ίδιο ευεργετική για κάθε διεθνή στρατηγική 
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συμμαχία και δεν είναι το ίδιο σημαντική σε μία συγκεκριμένη συμμαχία σε 

όλες τις περιστάσεις. Έπειτα, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η εμπιστοσύνη 

δεν προωθεί μόνη της την απόδοση, αλλά μάλλον επιδρά στην αύξηση της 

απόδοσης μαζί με άλλες μεταβλητές που ενυπάρχουν στις διεθνείς 

στρατηγικές συμμαχίες. Η σχέση εμπιστοσύνης – απόδοσης δεν είναι στατική 

ούτε σταματά όταν η εμπιστοσύνη θεμελιώνεται, αλλά αποτελεί μία συνεχή 

διαδικασία που λειτουργεί κάτω από την επιρροή άλλων χαρακτηριστικών 

όπως το μοίρασμα του κινδύνου (risk sharing), το μοίρασμα των πόρων 

(resource sharing) και η αμοιβαία δέσμευση (mutual commitment). Ακόμα, 

είναι αξιοσημείωτη η διαπίστωση ότι η απόσταση στην κουλτούρα των 

εταίρων σε μία διεθνή στρατηγική συμμαχία δεν επηρεάζει τη συμβολή της 

θεμελιωμένης εμπιστοσύνης (established trust) στην απόδοση, αλλά απλά 

εμποδίζει την ίδια την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης. Τέλος, στους περιορισμούς 

της έρευνας του Luo (2002) συγκαταλέγεται η έλλειψη μακροχρόνιων 

στοιχείων και η παρουσία διεθνών στρατηγικών συμμαχιών μόνο από την 

Κίνα.  

 

4.3. Σύνδεση της εμπιστοσύνης με το κέρδος (profit) και την 

επίτευξη στόχων (goal achievement) των διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών  

Οι Endrissat και Kühlmann (2003) παρουσιάζουν μία εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα μελέτη για τη σύνδεση της εμπιστοσύνης με το κέρδος και την 

επίτευξη στόχων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε έξι διαφορετικές χώρες 

(Γερμανία, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία, Μεξικό, Ινδονησία, Σιγκαπούρη) και 

περιελάμβανε συνεντεύξεις που βασίζονταν σε δύο κλίμακες για τη μέτρηση 

της εμπιστοσύνης προσανατολισμένης στο άτομο (person – oriented trust) και 

της εμπιστοσύνης προσανατολισμένης στον οργανισμό (organization – 

oriented trust). Το δείγμα που συγκεντρώθηκε περιλαμβάνει 208 άτομα από 

τις έξι χώρες που προαναφέρθηκαν. Οι Γερμανοί εταίροι μιλούν για την 

εμπειρία τους με ξένα στελέχη και επιχειρήσεις από τις πέντε υπόλοιπες χώρες, 

ενώ οι ξένοι εταίροι μιλούν για την εμπειρία τους με Γερμανικά στελέχη και 
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επιχειρήσεις. Στο Σχήμα 12 που ακολουθεί φαίνεται ο αριθμός των 

συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε γεωγραφική περιοχή. 

 

Σχήμα 12. Αριθμός συνεντεύξεων ανά γεωγραφική περιοχή της 

έρευνας των Endrissat και Kühlmann  

 

Πηγή: Endrissat & Kühlmann (2003) 

 

Η έρευνα των Endrissat και Kühlmann (2003) εστιάζει το ενδιαφέρον 

της σε επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους. Οι περισσότερες διεθνείς 

στρατηγικές συμμαχίες του δείγματος δημιουργήθηκαν μετά το 1996. Αυτό 

σημαίνει ότι ένα σημαντικό τμήμα των συμμαχιών που εξετάζονται είναι 

ιδιαίτερα πρόσφατες. Το έτος ίδρυσης των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών 

της έρευνας απεικονίζεται στο Σχήμα 13 που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα. 
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Σχήμα 13. Έτος ίδρυσης των συμμαχιών της έρευνας των Endrissat 

και Kühlmann 

 

Πηγή: Endrissat & Kühlmann (2003) 

Στο Σχήμα 14 ακολουθεί η απεικόνιση των βιομηχανικών κλάδων όπου 

συγκαταλέγονται οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες του δείγματος. 

 

Σχήμα 14. Βιομηχανικοί κλάδοι των συμμαχιών της έρευνας των 

Endrissat και Kühlmann 

 

Πηγή: Endrissat & Kühlmann (2003)  
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Η κατανομή των συμμαχιών στους βιομηχανικούς κλάδους είναι 

παρόμοια και για τα δύο δείγματα (Γερμανοί – ξένοι εταίροι). Οι μορφές των 

στρατηγικών συμμαχιών ποικίλουν όπως φαίνεται στο Σχήμα 15 που 

ακολουθεί. Η πιο κοινή μορφή πάντως είναι η συνεργασία στον τομέα των 

πωλήσεων (sales cooperation). 

 

 Σχήμα 15. Μορφές των συμμαχιών της έρευνας των Endrissat και 

Kühlmann 

 

Πηγή: Endrissat & Kühlmann (2003)   

 

Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο της έρευνας των Endrissat και Kühlmann 

(2003) είναι η διαφορετική αντίληψη για τους στόχους που θεωρούνται 

αποφασιστικής σημασίας ανάμεσα στους Γερμανούς και τους ξένους εταίρους. 

Έτσι, οι Γερμανοί θεωρούν ως πρωταρχικούς στόχους την είσοδο σε μία 

αγορά (market entry), την ανάπτυξη (growth) και την πρόσβαση στις τοπικές 

αγορές εργασίας / πελατών (access to local, labor markets / buying markets). 

Οι ξένοι εταίροι από την άλλη, θεωρούν ως πρωταρχικούς στόχους τη 

μεταφορά τεχνογνωσίας (know – how transfer), τη συμπλήρωση του 

προγράμματος παραγωγής (production program supplement) και την είσοδο 
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σε μία αγορά (market entry). Αναλυτικά οι στόχοι αποφασιστικής σημασίας για 

τις συμμαχίες του δείγματος απεικονίζονται στο Σχήμα 16 που ακολουθεί. 

 

Σχήμα 16. Στόχοι αποφασιστικής σημασίας για τις συμμαχίες της 

έρευνας των Endrissat και Kühlmann 

 

 Πηγή: Endrissat & Kühlmann (2003)    

Οι βαθμοί της εμπιστοσύνης προσανατολισμένης στο άτομο των 

Γερμανών για τα ξένα στελέχη εμφανίζονται παρόμοιοι για όλες τις 

γεωγραφικές περιοχές. Οι διαφορές στις μέσες τιμές της εμπιστοσύνης (trust 

mean scores) δεν είναι στατιστικά σημαντικές (Kruskal – Wallis H – Test: χ2 = 

5,54, p = 0,236). Αυτό υποδηλώνει ότι η εθνικότητα του ξένου στελέχους δεν 

έχει καμία επίδραση στον βαθμό της εμπιστοσύνης προσανατολισμένης στο 

άτομο που επιδεικνύουν οι Γερμανοί εταίροι. Αντίθετα, τα αποτελέσματα της 

έρευνας φανερώνουν μία αξιοσημείωτη απόκλιση στις μέσες τιμές της 

εμπιστοσύνης προσανατολισμένης στο άτομο που επιδεικνύουν οι ξένοι 

εταίροι. Ειδικότερα, τα στελέχη από το Μεξικό και την Ινδονησία 

παρουσιάζουν έναν υψηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης προσανατολισμένης στο 

άτομο, ενώ τα στελέχη από τη Σιγκαπούρη και την Ιαπωνία παρουσιάζουν 

χαμηλότερο βαθμό. Οι διαφορές στις μέσες τιμές της εμπιστοσύνης είναι 

στατιστικά σημαντικές (Kruskal – Wallis H – Test: χ2 = 18,05, p < .01). Οι 
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διαφορετικές μέσες τιμές της εμπιστοσύνης προσανατολισμένης στο άτομο για 

τους Γερμανούς και τους ξένους εταίρους απεικονίζονται στο Σχήμα 17 που 

ακολουθεί. 

    

 Σχήμα 17. Βαθμός της εμπιστοσύνης προσανατολισμένης στο άτομο 

(μέσες τιμές) της έρευνας των Endrissat και Kühlmann  

 

Πηγή: Endrissat & Kühlmann (2003)   

Παρόμοια εμφανίζονται τα αποτελέσματα για την εμπιστοσύνη 

προσανατολισμένη στον οργανισμό. Για άλλη μια φορά οι Γερμανοί φαίνεται 

ότι δεν προχωρούν σε καμία διάκριση σχετικά με το αν θα επιδείξουν 

εμπιστοσύνη απέναντι σε μία ξένη επιχείρηση. Οι διαφορές στις μέσες τιμές 

της εμπιστοσύνης δεν είναι στατιστικά σημαντικές (Kruskal – Wallis H – Test: 

χ2 = 3,09, p = 0,543). Αντίθετα, οι μέσες τιμές της εμπιστοσύνης 

προσανατολισμένης στον οργανισμό που επιδεικνύουν οι ξένοι εταίροι 

απέναντι στις Γερμανικές επιχειρήσεις ποικίλουν σημαντικά (Kruskal – Wallis H 

– Test: χ2 = 10,71, p < .05) ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Ειδικότερα, 

τα στελέχη από το Μεξικό και την Ινδονησία παρουσιάζουν έναν υψηλότερο 

βαθμό εμπιστοσύνης απέναντι στις Γερμανικές επιχειρήσεις με τις οποίες 

συνεργάζονται, ενώ τα στελέχη από τη Σιγκαπούρη και την Ιαπωνία 

παρουσιάζουν συγκριτικά χαμηλότερο βαθμό. Οι μέσες τιμές της 
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εμπιστοσύνης προσανατολισμένης στον οργανισμό για τους Γερμανούς και 

τους ξένους εταίρους απεικονίζονται στο Σχήμα 18 που ακολουθεί. 

 

Σχήμα 18. Βαθμός της εμπιστοσύνης προσανατολισμένης στον 

οργανισμό (μέσες τιμές) της έρευνας των Endrissat και 

Kühlmann  

 

 Πηγή: Endrissat & Kühlmann (2003)    

 Από το Σχήμα 17 παρατηρούμε ότι οι μέσες τιμές της εμπιστοσύνης 

προσανατολισμένης στο άτομο των Γερμανών είναι σε κάθε περίπτωση 

χαμηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές των ξένων εταίρων εκτός από τη μέση 

τιμή της Σιγκαπούρης που είναι ελαφρά χαμηλότερη από τη Γερμανική μέση 

τιμή. Όσον αφορά την εμπιστοσύνη προσανατολισμένη στον οργανισμό, οι 

μέσες τιμές των Γερμανών είναι γενικότερα χαμηλότερες από τις αντίστοιχες 

τιμές των ξένων εταίρων με την Ιαπωνία να αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση 

(Σχήμα 18). Συγκριτικά με τα Γερμανικά στελέχη, οι Ιάπωνες εμφανίζουν 

χαμηλότερη εμπιστοσύνη προσανατολισμένη στον οργανισμό για τις 

Γερμανικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζονται.  

Ο βαθμός επίτευξης των στόχων για τις συμμαχίες του δείγματος 

διαφέρει ανάλογα με την εθνικότητα (Γερμανοί – ξένοι εταίροι) και τη 

γεωγραφική περιοχή. Στο Σχήμα 19 που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα 

απεικονίζεται ο μέσος βαθμός επίτευξης στόχων των συμμαχιών του 
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δείγματος. Σημειώνεται εδώ ότι στην ανάλυση δεν περιλαμβάνονται στοιχεία 

για τη Σιγκαπούρη εξαιτίας έλλειψης απαραίτητων πληροφοριών. 

 

Σχήμα 19. Βαθμός επίτευξης στόχων (μέσες τιμές) της έρευνας των 

Endrissat και Kühlmann 

 

Πηγή: Endrissat & Kühlmann (2003)     

Παρατηρούμε ότι οι Γερμανοί εμφανίζουν χαμηλότερες μέσες τιμές 

στην επίτευξη στόχων σε σύγκριση με όλους τους ξένους εταίρους τους εκτός 

από τους Ινδονήσιους. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι ο βαθμός επίτευξης 

στόχων είναι υψηλότερος στις Ασιατικές χώρες (Ιαπωνία και Ινδονησία) απ’ 

ότι στη Νότιο Αφρική  και το Μεξικό, με το τελευταίο να εμφανίζει τη 

χαμηλότερη επίτευξη στόχων. Αυτό ισχύει τόσο για τη γνώμη των Γερμανών, 

όσο και για εκείνη των ξένων εταίρων. Οι διαφορές ανάμεσα στις γεωγραφικές 

περιοχές σχετικά με την επίτευξη στόχων είναι στατιστικά σημαντικές, τόσο 

για το δείγμα των Γερμανών (Kruskal – Wallis H – Test: χ2 = 8,44, p = 

0,077), όσο και για εκείνο των ξένων εταίρων (Kruskal – Wallis H – Test: χ2 = 

9,09, p = 0,059). 

Επιπλέον, οι ερευνητές προχωρούν στην περαιτέρω εξέταση για την 

πιθανή ύπαρξη συστηματικών σχέσεων μεταξύ της επίτευξης στόχων και της 

εμπιστοσύνης προσανατολισμένης στο άτομο, καθώς και στον οργανισμό σε 

όλες τις γεωγραφικές περιοχές για το Γερμανικό και το ξένο δείγμα. Στον 
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Πίνακα 8 που ακολουθεί απεικονίζονται οι συντελεστές συσχέτισης (correlation 

coefficients) μεταξύ της επίτευξης στόχων και της εμπιστοσύνης 

προσανατολισμένης στο άτομο και στον οργανισμό. 

 

Πίνακας 8. Συντελεστές Συσχέτισης (Correlation Coefficients) μεταξύ 

της επίτευξης στόχων και της εμπιστοσύνης 

προσανατολισμένης στο άτομο και στον οργανισμό της 

έρευνας των Endrissat και Kühlmann 

 

Πηγή: Endrissat & Kühlmann (2003)      

Παρατηρούμε ότι οι συντελεστές συσχέτισης εμφανίζουν σημαντικές 

αποκλίσεις ανάμεσα στις γεωγραφικές περιοχές και στα δύο δείγματα. 

Τονίζουμε ότι από την πλευρά της Νοτίου Αφρικής οι συσχετίσεις μεταξύ της 

επίτευξης στόχων και του βαθμού της εμπιστοσύνης προσανατολισμένης στο 

άτομο και τον οργανισμό είναι θετικές και στατιστικά σημαντικές. Αντίθετα, η 

Ιαπωνική πλευρά εμφανίζει συνεπείς (consistent) αρνητικές συσχετίσεις. 

Γενικά, είναι αδύνατο να εντοπιστεί τάση για το ποια μορφή εμπιστοσύνης 

(προσανατολισμένης στο άτομο ή στον οργανισμό) συσχετίζεται (interrelate) 

στενότερα με την επίτευξη στόχων. 
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 Η επίτευξη κέρδους από τη σύναψη διεθνών στρατηγικών συμμαχιών 

είναι για την πλευρά των Γερμανών καλύτερη στην Ιαπωνία, ενώ από την 

πλευρά των άλλων εταίρων εμφανίζεται καλύτερη για τους Μεξικάνους. Στο 

δείγμα των Γερμανών οι διαφορές ανάμεσα στις γεωγραφικές περιοχές σχετικά 

με την επίτευξη κέρδους είναι στατιστικά σημαντικές (Kruskal – Wallis H – 

Test: χ2 = 7,66, p = 0,54). Αντίθετα, οι διαφορές ανάμεσα στις γεωγραφικές 

περιοχές σχετικά με την επίτευξη κέρδους στο ξένο δείγμα δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές (Kruskal – Wallis H – Test: χ2 = 3,85, p = 0,278). 

Αναλυτικά οι μέσες τιμές για την επίτευξη κέρδους απεικονίζονται στο Σχήμα 

20 που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση δεν 

περιλαμβάνονται στοιχεία για τη Σιγκαπούρη εξαιτίας έλλειψης απαραίτητων 

πληροφοριών. 

  

Σχήμα 20. Επίτευξη κέρδους (μέσες τιμές) της έρευνας των Endrissat 

και Kühlmann 

 

Πηγή: Endrissat & Kühlmann (2003)    

     

Ακολουθεί στην επόμενη σελίδα ο Πίνακας 9 με τους συντελεστές 

συσχέτισης μεταξύ της επίτευξης κέρδους και της εμπιστοσύνης 

προσανατολισμένης στο άτομο και στον οργανισμό. 
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Πίνακας 9. Συντελεστές Συσχέτισης (Correlation Coefficients) μεταξύ 

της επίτευξης κέρδους και της εμπιστοσύνης 

προσανατολισμένης στο άτομο και στον οργανισμό της 

έρευνας των Endrissat και Kühlmann 

 

Πηγή: Endrissat & Kühlmann (2003)    

Οι συντελεστές συσχέτισης υποδηλώνουν ότι η εμπιστοσύνη 

προσανατολισμένη στο άτομο και στον οργανισμό από τη μία πλευρά και η 

επίτευξη κέρδους από την άλλη συσχετίζονται θετικά. Για τους Γερμανούς, η 

Νότιος Αφρική είναι η χώρα όπου η εμπιστοσύνη προσανατολισμένη στο 

άτομο σχετίζεται στενότερα με την επίτευξη κέρδους και ακολουθούν η 

Ινδονησία και η Ιαπωνία. Από την πλευρά των ξένων εταίρων, οι Ιάπωνες και 

οι Μεξικάνοι παρουσιάζουν αρκετά υψηλές θετικές συσχετίσεις μεταξύ της 

επίτευξης κέρδους και της εμπιστοσύνης προσανατολισμένης στο άτομο και 

στον οργανισμό. Γενικότερα, τα αποτελέσματα φανερώνουν μία συστηματική 

θετική σχέση ανάμεσα στην επίτευξη κέρδους και το βαθμό της εμπιστοσύνης 

προσανατολισμένης στο άτομο και τον οργανισμό. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούν ορισμένες ενδιαφέρουσες 

διαπιστώσεις από την έρευνα των Endrissat και Kühlmann (2003). Καταρχήν, 

παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλοί βαθμοί εμπιστοσύνης προσανατολισμένης 
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στο άτομο και στον οργανισμό για τα στελέχη από το Μεξικό και την 

Ινδονησία. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να εξηγηθούν λαμβάνοντας 

υπόψη την οικονομική ανάπτυξη των συγκεκριμένων κρατών. Τόσο η 

Ινδονησία, όσο και το Μεξικό είναι λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες 

σε σύγκριση με τη Γερμανία και είναι πιθανό να πιστεύουν ότι οι Γερμανοί 

εταίροι τους έχουν τα προσόντα για να τους βοηθήσουν στην πορεία προς την 

επιτυχία. Γι’ αυτό και εμφανίζονται πρόθυμοι να τους προσφέρουν απλόχερα 

την εμπιστοσύνη τους. Η εξήγηση αυτή ενισχύεται και από τα αποτελέσματα 

της Ιαπωνίας και της Σιγκαπούρης. Οι δύο αυτές χώρες έχουν φτάσει σε 

παρόμοιο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη Γερμανία και κατά συνέπεια 

δεν βασίζονται ιδιαίτερα στα χαρακτηριστικά των Γερμανών εταίρων τους για 

να προοδεύσουν.   

Έπειτα, τα αποτελέσματα της έρευνας των Endrissat και Kühlmann 

(2003) δεν συμφωνούν με την κατηγοριοποίηση του Fukuyama (1995) σε 

κοινωνίες υψηλής και χαμηλής εμπιστοσύνης, όπως αναφέρθηκαν σε 

προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης. Έτσι, οι τιμές της 

εμπιστοσύνης στα δείγματα της Γερμανίας και της Ιαπωνίας (που 

συγκαταλέγονται θεωρητικά στις κοινωνίες υψηλής εμπιστοσύνης) είναι 

μικρότερες από αυτές που εμφανίζονται στο Μεξικάνικο δείγμα. Συνεπώς, οι 

ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υψηλοί βαθμοί εμπιστοσύνης 

μπορούν να αναμένονται σε χώρες με χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη από 

τη χώρα προέλευσης του εταίρου στον οποίο προσφέρεται η εμπιστοσύνη. 

Παράλληλα, μπορεί να υποτεθεί ότι σε χώρες με παραπλήσιο βαθμό 

οικονομικής ανάπτυξης η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης απαιτεί μεγαλύτερη 

προσπάθεια. Τέλος, ο βασικότερος περιορισμός της έρευνας των Endrissat και 

Kühlmann (2003) που αξίζει να αναφερθεί είναι η έλλειψη ενός μεγαλύτερου 

και ασφαλέστερου δείγματος με περισσότερες διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες, 

εστίαση σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους και συνεντεύξεις 

περισσότερων στελεχών από κάθε επιχείρηση για τη συλλογή 

αντικειμενικότερων πληροφοριών.   
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4.4. Σύνδεση της εμπιστοσύνης με την ανάπτυξη οργανωσιακών 

πληροφοριακών συστημάτων (interorganizational systems) των 

διεθνών στρατηγικών συμμαχιών   

Η σημασία της εμπιστοσύνης ως ένας κρίσιμος παράγοντας για την 

επιτυχία των οργανωσιακών πληροφοριακών συστημάτων (IOSs) έχει τονιστεί 

από πολλούς ερευνητές, όπως οι Hart και Saunders (1997) που αναφέρονταν 

στα Συστήματα Ηλεκτρονικής Μεταβίβαση Δεδομένων (EDI Systems), καθώς 

και από τους Meier (1995) και Williams (1997) που αναφέρονταν γενικότερα 

στα IOSs. Σημειώνουμε εδώ ότι το EDI (Electronic Data Interchange) ή ΗΜΔ 

(Ηλεκτρονική Μεταβίβαση Δεδομένων) συνηθίζεται να αποκαλείται «εμπόριο 

χωρίς έγγραφα» (paperless trade). Ένας συνοπτικός ορισμός για το EDI από 

τον International Data Exchange Association (IDEA) είναι ο ακόλουθος : «Η 

μεταφορά στοιχείων – πληροφοριών, δομημένων σύμφωνα με συγκεκριμένα 

πρότυπα μηνύματος, από ένα πληροφοριακό σύστημα σε άλλο με ηλεκτρονικά 

μέσα». Πιο απλά, το EDI είναι η διαδικασία ή η μέθοδος της πραγματοποίησης 

συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων. Τα δεδομένα της συναλλαγής 

μεταβιβάζονται από τον υπολογιστή της μιας επιχείρησης στον υπολογιστή της 

άλλης, χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση για την αντιγραφή ή την 

ερμηνεία τους (Οικονόμου και Γεωργόπουλος, 1995, McKeown & Leitch, 

1993). 

Από την άλλη, αρκετοί ερευνητές (Henderson, 1990, Zaheer & 

Venkatraman, 1994) επισημαίνουν τον ρόλο που διαδραματίζουν τα IOSs 

στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στα πλαίσια των διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών. Παρατηρείται δηλαδή στη διεθνή βιβλιογραφία μία σχέση διπλής 

κατεύθυνσης (bi – directional relationship) ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και την 

ανάπτυξη και χρήση των IOSs. Οι Karahannas και Jones (1999) επιχειρούν με 

την έρευνά τους να εξετάσουν εάν η παραπάνω διαπίστωση που 

πραγματοποιήθηκε σε σχέση με το EDI ισχύει σε γενικότερο επίπεδο για τα 

IOSs στα πλαίσια των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. Το δείγμα της 

έρευνας αποτελείται από 112 Ευρωπαϊκές στρατηγικές συμμαχίες. Από αυτές, 

οι 30 διαθέτουν εγκατεστημένα οργανωσιακά πληροφοριακά συστήματα και οι 

20 τελικά δέχτηκαν να συμμετέχουν σε συνεντεύξεις που να αναφέρονται στα 
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IOSs τους. Αναλυτικότερα στοιχεία για τις επιχειρήσεις της έρευνας των 

Karahannas και Jones (1999) απεικονίζονται στον Πίνακα 10 που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 10. Χαρακτηριστικά των συμμαχιών της έρευνας των 

Karahannas και Jones 

 

Πηγή: Karahannas & Jones (1999)

Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι η εμπιστοσύνη 

λογίζεται ως παράγοντας αποφασιστικής σημασίας από όλα τα στελέχη για τη 

σχέση τους με τους εταίρους τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό ανέφεραν οι 

19 από τις 20 επιχειρήσεις που παραχώρησαν συνέντευξη. Η γενικότερη 

διαπίστωση πάντως είναι ότι τα οργανωσιακά πληροφοριακά συστήματα 

συμβάλλουν στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης όχι απευθείας, αλλά 

περισσότερο μέσω της διαδικασίας ανάπτυξης και χρήσης τους. Η συνεχής 

απασχόληση, η πρόοδος και η προσαρμογή με τους ίδιους ανθρώπους, που 

προϋποθέτει η ανάπτυξη και χρήση των IOSs, οδηγούν τελικά στην ανάπτυξη 

της εμπιστοσύνης. Ακολουθεί στην επόμενη σελίδα ο Πίνακας 11 όπου 

καταγράφεται η συχνότητα εμφάνισης των δηλώσεων των στελεχών που 

αφορούν την εμπιστοσύνη και τα IOSs.   
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Πίνακας 11. Συχνότητα εμφάνισης δηλώσεων για την εμπιστοσύνη 

και τα IOSs των στελεχών της έρευνας των Karahannas και 

Jones 

 

Πηγή: Karahannas & Jones (1999)
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Η έρευνα των Karahannas και Jones (1999) ενισχύει τη θέση ότι 

υφίσταται σχέση διπλής κατεύθυνσης ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και την 

ανάπτυξη και χρήση των IOSs. Η σχέση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και τα 

οργανωσιακά πληροφοριακά συστήματα είναι αμοιβαία (reciprocal 

relationship). Έτσι, η υψηλή εμπιστοσύνη ενισχύει ή η χαμηλή εμπιστοσύνη 

βλάπτει την ανάπτυξη και χρήση των IOSs στις διεθνείς στρατηγικές 

συμμαχίες. Ταυτόχρονα, μία άρτια σχεδιασμένη διαδικασία ανάπτυξης IOSs ή 

μία καλή χρήση IOSs συμβάλλει στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στα πλαίσια 

των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. Πέρα από αυτά, από την έρευνα 

προκύπτουν ορισμένες διαπιστώσεις για τη σχέση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη 

και σε παράγοντες όπως η δύναμη (power), ο κίνδυνος (risk) και η 

παρακολούθηση (monitoring). Πρώτα απ’ όλα, υπάρχουν στοιχεία για τη 

χρήση της εμπιστοσύνης ως υποκατάστατο της ιεραρχικής διακυβέρνησης 

(hierarchical governance) που εντοπίζονται στη σχέση της με τη δύναμη. 

Εντοπίζονται ακόμα ενδείξεις για τη χρήση της παρακολούθησης, 

περισσότερο από την εμπιστοσύνη, για τον έλεγχο του κινδύνου, παρόλο που 

δεν καθίσταται απόλυτα σαφές εάν αυτό ενισχύει ή υπονομεύει την 

εμπιστοσύνη. Σε ορισμένες συνεντεύξεις προτείνεται και το ενδεχόμενο της 

τεχνολογίας ως ένα επιπλέον πιθανό υποκατάστατο της εμπιστοσύνης 

ανάμεσα στους εταίρους. Η άποψη αυτή εξηγείται κατά πάσα πιθανότητα από 

τον τεχνολογικό προσανατολισμό του προσωπικού των πληροφοριακών 

συστημάτων που παραχώρησαν συνέντευξη. Σημειώνεται επίσης ότι ελάχιστα 

στελέχη αντιμετωπίζουν τα IOSs ως σημαντική πηγή κινδύνου και ότι λίγες 

επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν τα IOSs για να παρακολουθήσουν τον εταίρο 

τους, ακόμα κι αν είχαν στην κατοχή τους τον έλεγχο των IOSs. Γενικότερα, η 

έρευνα των Karahannas και Jones (1999) είναι αναμφίβολα πολύτιμη και 

ιδιαίτερη, καθώς αναδεικνύει τη σημασία της εμπιστοσύνης στα πλαίσια των 

διεθνών στρατηγικών συμμαχιών μέσα από τη ξεχωριστή διάσταση της 

ανάπτυξης και χρήσης των οργανωσιακών πληροφοριακών συστημάτων. 

Τέλος, ο κύριος περιορισμός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η απουσία 

στατιστικής μελέτης των στοιχείων για την εξαγωγή περαιτέρω 

συμπερασμάτων. 
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4.5. Αλληλοσυσχέτιση της εμπιστοσύνης (trust), του ελέγχου 

(control), της απόδοσης (performance) και της αλληλεπίδρασης 

(interaction) ανάμεσα στους εταίρους στα πλαίσια των διεθνών 

στρατηγικών συμμαχιών   

Ο Mohr (2004) επιχειρεί μία περισσότερο ολοκληρωμένη προσέγγιση 

για την αλληλοσυσχέτιση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη, τον έλεγχο, την 

απόδοση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των εταίρων των διεθνών 

στρατηγικών συμμαχιών. Αυτή η ιδιαίτερα πρόσφατη έρευνα εξετάζει τη 

σχέση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη, τον έλεγχο και την απόδοση, όχι 

μεμονωμένα όπως άλλες παλαιότερες μελέτες, αλλά ταυτόχρονα, μέσω της 

αλληλεξάρτησής τους. Η έρευνα βασίζεται σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 

από 110 IJVs μεταξύ Γερμανών και Κινέζων με έδρα την Κίνα. Η απόδοση, 

όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι μία πολυδιάστατη έννοια. Ο Mohr (2004) 

επιλέγει να μετρήσει την απόδοση με τρεις βασικούς παράγοντες: 

 Την επίτευξη στόχων (goal achievement). 

 Τη βραχυχρόνια απόδοση (short – term performance) που 

περιλαμβάνει την κερδοφορία (profitability), την ανάπτυξη 

(growth) και το μερίδιο αγοράς (market share).  

 Τη μακροχρόνια απόδοση (long – term performance) που 

περιλαμβάνει το τεχνολογικό επίπεδο (technological level), τη 

σταθερότητα του IJV (stability of the IJV), την ποιότητα της 

σχέσης με τον εταίρο (quality of the relationship with the 

partner) και την ανταγωνιστικότητα του IJV (competitiveness of 

the IJV).  

Για τη μέτρηση του ελέγχου που ασκούν οι εταίροι στις δραστηριότητες 

των IJVs χρησιμοποιούνται δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι ο στρατηγικός 

έλεγχος (strategic control) που περικλείει 4 σημεία εξέτασης και ο δεύτερος 

είναι ο επιχειρησιακός έλεγχος (operational control) που περικλείει 11 σημεία 

εξέτασης. Η εμπιστοσύνη υπολογίζεται με χρήση της βασικής διάκρισης 

ανάμεσα σε εμπιστοσύνη σε ατομικό επίπεδο (trust in partner’s management) 

και σε επίπεδο επιχείρησης (trust in partner firm). Επιπλέον, η αλληλεπίδραση 

μεταξύ των εταίρων υπολογίζεται με τρεις κύριους παράγοντες: 
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 Την ανταλλαγή πόρων και πληροφοριών (exchange of resources 

and information). 

 Την επικοινωνία (communication). 

 Την προσαρμογή μεταξύ των εταίρων (adjustment between the 

partners). 

Η μέτρηση της ανταλλαγής πόρων και πληροφοριών πραγματοποιείται 

με χρήση 5 σημείων εξέτασης, ενώ η επικοινωνία υπολογίζεται με βάση την 

ένταση (intensity), την αποτελεσματικότητα (efficiency) και το πόσο ανοιχτή 

είναι (openness). Η μέτρηση του επιπέδου προσαρμογής μεταξύ των εταίρων 

περιλαμβάνει 11 σημεία εξέτασης. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η 

στατιστική αξιοπιστία όλων των παραγόντων που χρησιμοποιήθηκαν είναι 

απόλυτα αποδεκτή (Cronbachs Alpha > 0.7 σε κάθε περίπτωση) και καλύπτει 

τα όρια που προτείνει ο Nunnally (1978). Η έρευνα του Mohr (2004) είναι 

ιδιαίτερη επειδή στοχεύει σε μία πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση των σχέσεων 

που διέπουν την εμπιστοσύνη, τον έλεγχο, την απόδοση και την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των εταίρων των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. 

Έτσι, η επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιείται με τη μέθοδο της 

«cluster analysis», η οποία καθιστά εφικτή την ταξινόμηση των IJVs σε 

διαφορετικούς τύπους, που παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις 

εξεταζόμενες διαστάσεις. Στον Πίνακα 12 που ακολουθεί στην επόμενη 

σελίδα, απεικονίζεται η ταξινόμηση των IJVs μεταξύ Γερμανών – Κινέζων, που 

προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας του Mohr (2004). 
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Πίνακας 12. Ταξινόμηση των IJVs μεταξύ Γερμανών και Κινέζων της 

έρευνας του Mohr 

 

Πηγή: Mohr (2004)

Η επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας οδηγεί στον εντοπισμό δύο 

οργανωσιακών μορφών που διαφέρουν σημαντικά στις εξεταζόμενες 

διαστάσεις. Η ταξινόμηση των IJVs της έρευνας του Mohr (2004) 

παρουσιάζεται διαγραμματικά στο Σχήμα 21 που ακολουθεί. 

 

Σχήμα 21. Διαγραμματική παρουσίαση της ταξινόμησης των IJVs 

μεταξύ Γερμανών και Κινέζων της έρευνας του Mohr 

 

Πηγή: Mohr (2004)
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Παρατηρούμε από τον Πίνακα 12 ότι η δεύτερη ομάδα IJVs έχει 

υψηλότερες τιμές σε όλες τις διαστάσεις της απόδοσης σε σύγκριση με τα IJVs 

της πρώτης ομάδας. Τα στελέχη που εκπροσωπούν τα IJVs της δεύτερης 

ομάδας ανέφεραν χαμηλότερο βαθμό ελέγχου στο IJV από ότι τα στελέχη της 

πρώτης ομάδας. Ακόμα, τα IJVs της δεύτερης ομάδας  εμφανίζουν υψηλότερο 

επίπεδο εμπιστοσύνης, τόσο απέναντι στην επιχείρηση με την οποία 

συνεργάζονται συνολικά, όσο και απέναντι στα στελέχη της άλλης 

επιχείρησης. Έπειτα, τα στελέχη που θεωρούν τα IJVs τους πετυχημένα 

(Ομάδα 2) παρουσιάζουν σημαντικά καλύτερες αξιολογήσεις για τα στοιχεία 

αλληλεπίδρασης (ανταλλαγή πόρων και πληροφοριών, επικοινωνία και 

προσαρμογή μεταξύ των εταίρων). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα πιθανόν εξηγούνται από το γεγονός ότι η 

εμπιστοσύνη ασκεί θετική επιρροή στην απόδοση, σε αντίθεση με  τον έλεγχο, 

που την επηρεάζει αρνητικά. Ταυτόχρονα βέβαια, ισχύουν και τα αντίστροφα 

επιχειρήματα. Δηλαδή, η υψηλή απόδοση οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα 

εμπιστοσύνης και σε χαμηλότερα επίπεδα ελέγχου. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται η 

διαπίστωση ότι η εμπιστοσύνη σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα ανταλλαγής 

(πόρων και πληροφοριών) και επικοινωνίας, καθώς και με μία μεγαλύτερη 

θέληση από την πλευρά των εταίρων για προσαρμογή των επιχειρηματικών 

συνηθειών τους, ώστε να μπορούν να επιτύχουν κοινούς και όχι 

μεμονωμένους στόχους. Ακολουθεί στην επόμενη σελίδα ο Πίνακας 13, όπου 

απεικονίζεται η Μήτρα Συσχετίσεων (Correlations Matrix) των βασικών 

μεταβλητών της έρευνας του Mohr (2004). 
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Πίνακας 13. Μήτρα Συσχετίσεων (Correlations Matrix) των βασικών 

μεταβλητών της έρευνας του Mohr  

 

Πηγή: Mohr (2004)

 Παρατηρούμε ότι οι τιμές της εμπιστοσύνης συνδέονται θετικά με τις 

διαστάσεις της απόδοσης σε ένα υψηλό και στατιστικά σημαντικό επίπεδο (p 

≤ 0.01). Αντίθετα, όλες οι σχέσεις ανάμεσα στις διαστάσεις του ελέγχου και 

της απόδοσης είναι αρνητικές, παρόλο που μόνο η σύνδεση ανάμεσα στο 

στρατηγικό έλεγχο και τη μακροχρόνια απόδοση είναι αρνητική σε στατιστικά 

σημαντικό επίπεδο (p ≤ 0.05). Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του επιπέδου 

ελέγχου και των διαστάσεων της αλληλεπίδρασης, τα αποτελέσματα 

φανερώνουν ισχυρές και στατιστικά σημαντικές αρνητικές σχέσεις (με 

εξαίρεση τη σύνδεση ανάμεσα στο επίπεδο ελέγχου και το επίπεδο 

ανταλλαγής που είναι αρνητική, αλλά όχι στατιστικά σημαντική). Έτσι, 

επιβεβαιώνεται η άποψη ότι η άσκηση ελέγχου μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς 

συνέπειες (detrimental effects) στην αλληλεπίδραση μεταξύ των εταίρων. 
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Πέρα από τα παραπάνω, τα αποτελέσματα του Πίνακα 13 φανερώνουν 

την ύπαρξη θετικών και στατιστικά σημαντικών σχέσεων μεταξύ της 

εμπιστοσύνης και της ανταλλαγής και της επικοινωνίας, ενώ η σχέση ανάμεσα 

στην εμπιστοσύνη και την προσαρμογή των εταίρων εμφανίζεται θετική, αλλά 

όχι σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο. Προκύπτει συνεπώς η διαπίστωση ότι, 

τα υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης συνυπάρχουν παράλληλα με τα υψηλά 

επίπεδα επικοινωνίας και ανταλλαγής πόρων και πληροφοριών μεταξύ των 

εταίρων στα πλαίσια μίας διεθνούς στρατηγικής συμμαχίας. Ακόμα, 

παρατηρούμε ότι η επικοινωνία και η ανταλλαγή πόρων και πληροφοριών 

συνδέονται θετικά με την απόδοση σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο (p ≤ 

0.01), ενώ δεν προκύπτουν σημαντικές σχέσεις ανάμεσα στην απόδοση και 

την προσαρμογή μεταξύ των εταίρων. Έτσι, αποδεικνύεται ότι τα στοιχεία της 

επικοινωνίας και της ανταλλαγής πόρων και πληροφοριών είναι εκείνα που 

διαδραματίζουν τον πλέον σημαντικό ρόλο στην αλληλοσυσχέτιση ανάμεσα 

στην εμπιστοσύνη, τον έλεγχο και την απόδοση.  

Γενικότερα, η έρευνα του Mohr (2004) συμβάλλει στην εξακρίβωση 

των σχέσεων που συνδέουν την εμπιστοσύνη, τον έλεγχο και την απόδοση. 

Παρόλο που πολλοί ερευνητές έχουν τονίσει κατά το παρελθόν τη σημασία 

της εμπιστοσύνης και του ελέγχου για την απόδοση των διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών, παρατηρείται έλλειψη εμπειρικών αποδείξεων για την 

αλληλοσυσχέτιση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη, τον έλεγχο, την απόδοση και 

την αλληλεπίδραση μεταξύ των εταίρων των διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών. Η έρευνα του Mohr (2004) μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαίτερη και 

πρωτοπόρα, καθώς επιτυγχάνει, με τη χρήση της «cluster analysis», να 

καταστήσει περισσότερο κατανοητούς τους μηχανισμούς που συνδέουν την 

εμπιστοσύνη, τον έλεγχο και την απόδοση των διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών. Τέλος, ο κύριος περιορισμός της έρευνας είναι η έλλειψη 

περαιτέρω μεταβλητών όπως η χρονική διάρκεια του IJV.      
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4.6. Σύνοψη 

Συνοψίζοντας, στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιήθηκε μία αναλυτική 

παρουσίαση ορισμένων ιδιαίτερα σύγχρονων και πρωτοποριακών μελετών για 

την ανάδειξη της σημασίας της εμπιστοσύνης μέσω της σύνδεσής της με 

πολλούς κρίσιμους παράγοντες της λειτουργίας της επιχείρησης. Ειδικότερα, 

υπογραμμίστηκε η σύνδεση της εμπιστοσύνης με την απόδοση των διεθνών 

στρατηγικών συμμαχιών μέσα από τις έρευνες των Cullen, Johnson και 

Sakano (2000) και του Luo (2002). Ακολούθησε η εξέταση της σχέσης 

ανάμεσα στην εμπιστοσύνη από τη μία πλευρά και το κέρδος και την επίτευξη 

στόχων από την άλλη με την παράθεση χρήσιμων πληροφοριών από την 

έρευνα των Endrissat και Kühlmann (2003). Εν συνεχεία, έγινε αναφορά στην 

πραγματικά πρωτότυπη έρευνα των Karahannas και Jones (1999) για τη 

σύνδεση της εμπιστοσύνης με την ανάπτυξη οργανωσιακών πληροφοριακών 

συστημάτων. Τέλος, δόθηκε η απαιτούμενη βαρύτητα στην ιδιαίτερα 

σύγχρονη και ολοκληρωμένη έρευνα του Mohr (2004) για την 

αλληλοσυσχέτιση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη, τον έλεγχο, την απόδοση και 

την αλληλεπίδραση μεταξύ των εταίρων των διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα επιχειρηθεί μία συνοπτική παρουσίαση 

των συμπερασμάτων που προκύπτουν από το σύνολο των προηγούμενων 

κεφαλαίων της παρούσας έρευνας και οι προτάσεις για ενδεχόμενες 

μελλοντικές έρευνες.  
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 Κεφάλαιο 5ο – Συμπεράσματα – Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες  

 

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της 

εμπιστοσύνης στα πλαίσια των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. Στο πρώτο 

κεφάλαιο γίνεται η αναλυτική παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου για την 

έννοια της εμπιστοσύνης που αναμφίβολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

πολυδιάστατη. Αξιοσημείωτος είναι ο αριθμός των επιστημονικών κλάδων που 

ασχολούνται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό με την έννοια της εμπιστοσύνης, όπως 

και το πλήθος των διαφορετικών ορισμών και διαστάσεων που αποδίδονται 

στην εμπιστοσύνη από τους ερευνητές σε παγκόσμιο επίπεδο. Η προσεκτική 

επιλογή των θεωρητικών αναφορών για τις πηγές, τις μορφές  και τις 

διαστάσεις της εμπιστοσύνης στοχεύει στην αποκρυστάλλωση της έννοιας της 

εμπιστοσύνης και την ανάδειξη του σπουδαίου ρόλου που διαδραματίζει στην 

επιτυχημένη πορεία των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία αναλυτική αναφορά για τη 

διαδικασία της δημιουργίας, της ανάπτυξης και της εμπέδωσης της 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στους εταίρους των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. 

Παρουσιάζονται με λεπτομέρειες οι βασικοί παράγοντες δημιουργίας της 

εμπιστοσύνης, οι οποίοι θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής κατά τα 

στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής μίας διεθνούς στρατηγικής συμμαχίας, μιας 

και η διοίκηση της εκάστοτε συμμαχίας έχει τη δυνατότητα να τους ελέγχει ως 

ένα βαθμό. Πραγματικά ενδιαφέρον και χρήσιμο για κάθε στέλεχος που 

επιθυμεί να σταδιοδρομήσει στον τομέα των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών 

είναι το τμήμα του κεφαλαίου, όπου επισημαίνονται τα κύρια σημεία που 

αξίζει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής από τη διοίκηση κατά τη διαδικασία 

οικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Αξίζει να σημειωθεί η παρουσία μεγάλου 

αριθμού παραδειγμάτων από σύγχρονες περιπτώσεις διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών, που καθιστούν την ανάγνωση περισσότερο ενδιαφέρουσα και 

ευχάριστη, ενώ παράλληλα εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό στην κατανόηση 

του εξεταζόμενου αντικειμένου, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο 

αναπτύσσεται και οικοδομείται η εμπιστοσύνη στους κόλπους των διεθνών 

στρατηγικών συμμαχιών. 
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Το τρίτο κεφάλαιο συμπληρώνει την ως επί το πλείστον θεωρητική 

ανάλυση του προηγούμενου κεφαλαίου, με την παρουσίαση ορισμένων 

ιδιαίτερα σύγχρονων και αξιόλογων υποδειγμάτων δημιουργίας εμπιστοσύνης 

από την παγκόσμια αρθρογραφία. Ειδικότερα, το αντιληπτικό μοντέλο των 

Boersma, Buckley και Ghauri (2003), με τη χρήση μελετών περιπτώσεων από 

Ευρωπαϊκά IJVs, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την περαιτέρω μελέτη των 

διαδικασιών οικοδόμησης της εμπιστοσύνης στις διεθνείς κοινοπρακτικές 

επιχειρήσεις. Μάλιστα, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μπορούν να 

θεωρηθούν ως μία εξαιρετική βάση για περαιτέρω έρευνα γύρω από το 

ζήτημα της ανάπτυξης της εμπιστοσύνης στα πλαίσια των διεθνών 

στρατηγικών συμμαχιών. Ακολουθεί η πλέον πρόσφατη έρευνα του Adobor 

(2005) που εξετάζει, με την επεξεργασία στοιχείων από Αμερικάνικες και 

Καναδικές επιχειρήσεις, τις αρχικές προσδοκίες των εταίρων και τη 

σπουδαιότητά τους στη διαδικασία δημιουργίας της εμπιστοσύνης. 

Αξιοσημείωτη είναι η διαπίστωση ότι υπάρχει μία θετική συσχέτιση της 

εμπιστοσύνης με τις προσδοκίες, αλλά ταυτόχρονα εντοπίζεται ένα άριστο 

επίπεδο προσδοκιών, πέρα από το οποίο οι προσδοκίες γίνονται 

δυσλειτουργικές. Η έρευνα του Adobor (2005) συμβάλλει στη βαθύτερη 

κατανόηση της δυναμικής της εμπιστοσύνης και ειδικότερα ορισμένων 

αντιληπτικών διαστάσεών της, καθώς και συγκεκριμένων συμπεριφορών που 

οδηγούν στη δημιουργία της εμπιστοσύνης.          

Εν συνεχεία, παρουσιάζεται το αντιληπτικό μοντέλο για την ανάπτυξη 

της εμπιστοσύνης στα πλαίσια των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών των 

Jenkins, Artz, Gillin και Christodouloy (2000). Η έρευνά τους βασίζεται στην 

παρακολούθηση της Αυστραλιανής AMRAD Pharmaceuticals και αποσαφηνίζει 

τους παράγοντες που ωθούν τη δημιουργία και την εξάπλωση της 

εμπιστοσύνης σε μία στρατηγική συμμαχία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 

η εμπιστοσύνη είναι σε θέση να επηρεάσει την απόδοση της συμμαχίας. Το 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του θεωρητικού μοντέλου του 

Nielsen (2001) για τη δημιουργία της εμπιστοσύνης, που συμβάλλει στην 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οικοδομείται και διαχειρίζεται η 

εμπιστοσύνη στα πλαίσια των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. Αξιοσημείωτο 

 123



χαρακτηριστικό της έρευνας του Nielsen (2001) είναι η αντιμετώπιση της 

εμπιστοσύνης, όχι ως μία στατική έννοια, αλλά ως μία δυναμική και 

συνεχόμενη μεταβλητή σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας της σχέσης 

ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και τη μάθηση. Συνολικά, η παρουσίαση των 

παραπάνω σύγχρονων υποδειγμάτων δημιουργίας εμπιστοσύνης έρχεται να 

συμπληρώσει το θεωρητικό υπόβαθρο που αναλύθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο και να καταστήσει περισσότερο σαφείς τους μηχανισμούς ανάπτυξης 

της εμπιστοσύνης.  

Το τέταρτο κεφάλαιο στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της 

εμπιστοσύνης στα πλαίσια των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών από τη 

διαφορετική σκοπιά της απόδειξης της σύνδεσης και αλληλεξάρτησης της 

εμπιστοσύνης με άλλους κρίσιμους παράγοντες της λειτουργίας της 

επιχείρησης. Αρχικά, παρατίθενται οι έρευνες των Cullen, Johnson και Sakano 

(2000), καθώς και του Luo (2002), που επεξηγούν με λεπτομέρειες τη 

σύνδεση της εμπιστοσύνης με την απόδοση των διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών. Ειδικότερα, οι Cullen, Johnson και Sakano (2000) χρησιμοποιούν 

στοιχεία από Ιαπωνικές και Αμερικάνικες στρατηγικές συμμαχίες και 

προτείνουν ένα δυναμικό μοντέλο της εμπιστοσύνης και της δέσμευσης και τη 

σχέση τους με την απόδοση των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. 

Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση αμοιβαίας ενίσχυσης ανάμεσα στην 

απόδοση από τη μία πλευρά και την εμπιστοσύνη και τη δέσμευση από την 

άλλη, καθώς και ότι η εμπιστοσύνη και η δέσμευση δεν έχουν μόνο οφέλη, 

αλλά και αδυναμίες, όπως την άνιση μεταφορά γνώσεων και εκροών ή τη 

δημιουργία ενός μελλοντικού ανταγωνιστή. Έπειτα, ο Luo (2002) προχωράει 

ένα βήμα παρακάτω και εξετάζει κάτω από ποιες συνθήκες η θετική σχέση 

ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και την απόδοση των διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών μπορεί να γίνει περισσότερο ή λιγότερο δυνατή. Χρησιμοποιεί 

στοιχεία από διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες με έδρα την Κίνα και προβαίνει 

σε ορισμένες αναμφίβολα ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις όπως ότι, κάτω από 

συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας η σχέση μεταξύ της εμπιστοσύνης και της 

απόδοσης γίνεται ακόμα πιο ισχυρή ή ότι η εμπιστοσύνη δεν προωθεί μόνη 
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της την απόδοση, αλλά μάλλον επιδρά στην αύξηση της απόδοσης μαζί με 

άλλες μεταβλητές που ενυπάρχουν στις διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες.    

Ακολουθεί η έρευνα των Endrissat και Kühlmann (2003) που 

υπογραμμίζει τη σύνδεση της εμπιστοσύνης με την επίτευξη στόχων και το 

κέρδος, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία από έξι διαφορετικές χώρες (Γερμανία, 

Νότιος Αφρική, Ιαπωνία, Μεξικό, Ινδονησία, Σιγκαπούρη). Αξίζει να σημειωθεί 

το συμπέρασμα ότι υψηλοί βαθμοί εμπιστοσύνης μπορούν να αναμένονται σε 

χώρες με χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη από τη χώρα προέλευσης του 

εταίρου στον οποίο προσφέρεται η εμπιστοσύνη, ενώ παράλληλα, μπορεί να 

υποτεθεί ότι σε χώρες με παραπλήσιο βαθμό οικονομικής ανάπτυξης η 

οικοδόμηση της εμπιστοσύνης απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια. Εν συνεχεία, 

πραγματοποιείται εκτενής αναφορά στην έρευνα για τη σύνδεση της 

εμπιστοσύνης με την ανάπτυξη οργανωσιακών πληροφοριακών συστημάτων 

των Karahannas και Jones (1999). Οι ερευνητές χρησιμοποιούν στοιχεία από 

Ευρωπαϊκές στρατηγικές συμμαχίες και τα αποτελέσματα της μελέτης τους 

ενισχύουν τη θέση ότι υφίσταται σχέση διπλής κατεύθυνσης ανάμεσα στην 

εμπιστοσύνη και την ανάπτυξη και χρήση των IOSs. Δηλαδή, η υψηλή 

εμπιστοσύνη ενισχύει ή η χαμηλή εμπιστοσύνη βλάπτει την ανάπτυξη και 

χρήση των IOSs στις διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες. Ταυτόχρονα, μία άρτια 

σχεδιασμένη διαδικασία ανάπτυξης IOSs ή μία καλή χρήση IOSs συμβάλλει 

στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στα πλαίσια των διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών. 

Το τέταρτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της 

σύγχρονης και ολοκληρωμένης έρευνας για την αλληλοσυσχέτιση ανάμεσα 

στην εμπιστοσύνη, τον έλεγχο, την απόδοση και την αλληλεπίδραση μεταξύ 

των εταίρων των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών του Mohr (2004). Η 

έρευνα του Mohr (2004) χρησιμοποιεί στοιχεία από Γερμανικές και Κινέζικες 

στρατηγικές συμμαχίες και εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη, τον 

έλεγχο και την απόδοση, όχι μεμονωμένα όπως άλλες παλαιότερες μελέτες, 

αλλά ταυτόχρονα, μέσω της αλληλεξάρτησής τους. Η συγκεκριμένη έρευνα 

είναι πραγματικά ιδιαίτερη και πρωτοπόρα, καθώς επιτυγχάνει, με τη χρήση 

της «cluster analysis», να καταστήσει περισσότερο κατανοητούς τους 
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μηχανισμούς που συνδέουν την εμπιστοσύνη, τον έλεγχο και την απόδοση 

των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. Αξίζει να σημειωθεί η διαπίστωση πως 

τα στοιχεία της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πόρων και πληροφοριών 

αποδεικνύεται ότι διαδραματίζουν τον πλέον σημαντικό ρόλο στην 

αλληλοσυσχέτιση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη, τον έλεγχο και την απόδοση.       

Όσον αφορά τις προτάσεις μου για ενδεχόμενες μελλοντικές έρευνες, 

δεν θα μπορούσα να μην τονίσω την ανάγκη για πρακτική εφαρμογή πολλών 

από τις προαναφερθείσες έρευνες στις διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες που 

περιλαμβάνουν και Ελληνικές επιχειρήσεις ή γενικότερα σε όσες 

δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο και την ευρύτερη περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Πιστεύω ακράδαντα ότι η 

εξέταση των συνθηκών δημιουργίας της εμπιστοσύνης στους κόλπους τους, 

κατά τα πρότυπα των μελετών που περιλαμβάνονται στο δεύτερο και τρίτο 

κεφάλαιο της παρούσας έρευνας, καθώς και η πραγματοποίηση ερευνών για 

τη σύνδεση της εμπιστοσύνης με κρίσιμους παράγοντες της λειτουργίας της 

επιχείρησης, όπως αυτοί που αναλύθηκαν στο τέταρτο κεφάλαιο της 

παρούσας μελέτης, θα επέτρεπαν την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων 

για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των διεθνών στρατηγικών 

επιχειρήσεων που συνδέονται με τη χώρα μας. Παράλληλα, η ανακάλυψη 

οποιονδήποτε νέων πληροφοριών θα αποτελούσε αναμφίβολα μία 

αποφασιστική συμβολή στη διεθνή αρθρογραφία για την πολυεπίπεδη έννοια 

της εμπιστοσύνης. Πέρα από αυτά, θεωρώ ότι θα ήταν συνετή στο μέλλον η 

πραγματοποίηση των όσων επισημαίνουν οι περισσότεροι ερευνητές για τους 

περιορισμούς των μελετών τους, όπως η εισαγωγή περισσότερων μεταβλητών 

στα θεωρητικά μοντέλα ή η χρήση μακροχρόνιων και πολυπληθέστερων 

στοιχείων για την εξαγωγή περισσότερο αντικειμενικών αποτελεσμάτων και 

συμπερασμάτων. 

Γενικότερα, η παρούσα μελέτη επιδιώκει και ειλικρινά πιστεύω ότι 

επιτυγχάνει να καταστήσει περισσότερο κατανοητή την πολυδιάστατη έννοια 

της εμπιστοσύνης και να αναδείξει, μέσω πολλών και διαφορετικών οδών, τη 

σπουδαία σημασία της στην επιτυχία των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών. 
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