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«Ούτως οΰν δη κατά λόγον τόν εικότα δεΓ λέγειν τόνδε 

τόν κόσμον ζωον έμψυχον εννουν τε τη αλήθεια»

Τίμαιος 30b 6-8

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επίτευξη στόχων πέραν της απλής βιολογικής επιβίωσης αποτελεί ειδοποιό 

χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης και πηγάζει από τη θεώρηση του κόσμου ώς 

το πεδίο εκείνο στο οποίο ο κάθε άνθρωπος “καλείται” να ασκήσει τη δυνατότητά του 

για μοναδική, ανεπανάληπτη και καταλυτική είσοδο και επέμβαση στον χρόνο και 

στο χώρο, προκειμένου να μεταλλάξει το περιβάλλον σε πεδίο επίτευξης της 

απόλυτης και πραγματικής του ελευθερίας.

Η εμφάνιση κοινωνικών σχηματισμών, φαινόμενο το οποίο συνοδεύει την 

ανθρώπινη ιστορία από τις αρχές της, πηγάζει με τη σειρά της από τη φύση του 

ανθρώπινου προσώπου να ορίζει την ουσία του πάντα σε σχέση με τα όντα ή με τον 

Αλλο. Στην ελληνική φιλοσοφία η κατεξοχήν ανθρώπινη διαδικασία του όντως 

κοινωνείν (συμμετοχή στην κοινή ουσία και ύπαρξη, κοιν + ων) ως απόρροια της 

προσωπικής (“προς” και “όψομαι”, απευθύνομαι σε κάποιον) ύπαρξης, σύντομα έγινε 

προϋπόθεση της αλήθειας που οδηγεί στην επίτευξη της επιδιωκόμενης πάντα 

ελευθερίας.

Κάθε κοινωνικός σχηματισμός δεδομένου ότι αποτελεί σύνολο προσώπων τα 

οποία, όπως προαναφέρθηκε, ορίζονται πάντα σε σχέση με τα άλλα “όντα”, είναι 

επακόλουθο να εγκαθιδρύει μία αδιάλλειπτη σχέση με το περιβάλλον του. Η σχέση 

αυτή είναι καθοριστική και εν πολλοίς μοναδική, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

ένα ξεχωριστό κάθε φορά πλέγμα συνθηκών κάτω από το οποίο ο κάθε σχηματισμός 

καλείται να εκπληρώσει το σκοπό του.

Η διαφοροποίηση των συνθηκών του περιβάλλοντος οποιουδήποτε 

κοινωνικού σχηματισμού, η οποία πρέπει να θεωρείται, σύμφωνα με τα παραπάνω,
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ως το κατεξοχήν αποτέλεσμα της κοινωνικής δράσης και συνδιαλλαγής αναρίθμητων 

προσώπων, επιβάλλει με τη σειρά της, τελικά διαφορετική πορεία για το σύνολο του 

εν λόγω κοινωνικού σχηματισμού, πορεία που εμφανίζεται και καταγράφεται με 

ιστορικές, κοινωνικοπολιτικές, πολιτιστικές και οικονομικές συντεταγμένες.

Μία χαρακτηριστική μορφή κοινωνικού σχηματισμού με προκαθορισμένους 

και σαφείς στόχους είναι η επιχείρηση. Παρά το γεγονός της πολυμορφίας τους και 

των παραπλανητικών, πολλές φορές “περιβλημάτων” τους, ιδιαίτερα κατά τους 

τελευταίους αιώνες, οι επιχειρήσεις δεν παύουν να αποτελούν κοινωνικούς 

σχηματισμούς αποτελούμενους από πρόσωπα που δραστηριοποιούνται για την 

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, υποκινούμενα από τις βαθύτερες και συχνά 

υποσυνείδητες αρχέγονες ανάγκες που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Οπως και κάθε άλλη μορφή κοινωνικού σχηματισμού, η επιχείρηση 

συνδιαλέγεται με το περιβάλλον της μέσω των προσώπων, τα οποία είναι ενταγμένα 

σε αυτή. Παρά το γεγονός ότι η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον διαθέτει στοιχεία 

μίας δυναμικής, ανεπανάληπτης και απρόβλεπτης διαδικασίας, η ύπαρξη κάποιων 

γενικότερων κοινών συνθηκών,( π.χ γεωγραφικής ή πολιτισμικής φύσεως 

παράγοντες), σε συνδυασμό με την έμφυτη τάση της ανθρώπινης φύσης να 

ομαδοποιεί, να δρά αφαιρετικά και ,ειδικά τους τελευταίους αιώνες, να αναζητά 

κανονικότητες, οδηγούν στην εμφάνιση επιμέρους επιχειρηματικών περιπτώσεων, οι 

οποίες φαίνεται να ακολουθούν αν όχι κοινές, τουλάχιστον παρόμοιες πορείες. Οι 

κοινές αυτές συνθήκες δείχνουν να επηρεάζουν όλο το φάσμα των επιμέρους 

λειτουργιών της κάθε επιχειρηματικής προσπάθειας, συμβάλλοντας έτσι στη 

δημιουργία κάποιων “παραδοσιακών” τρόπων, ή “σχολών” στο επιχειρηματικό 

γίγνεσθαι και ειδικότερα σην “επιχειρηματική διοίκηση”.

Ενας από τους σημαντικότερους τρόπους διοίκησης είναι ο επονομαζόμενος 

“δυτικός”, ο οποίος εμφανίσθηκε ιστορικά κατά τη διάρκεια της “Αναγέννησης” στον 

χώρο της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης και έφτασε στο απόγειό του τον 20ό αιώνα. 

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου τρόπου απετέλεσε η εισαγωγή 

της γραφειοκρατικής δομής στους επιχειρηματικούς σχηματισμούς. Η ταυτόχρονη και 

ίσως όχι άσχετη με αυτόν τον τρόπο διοίκησης, αλματώδης ανάπτυξη των 

τεχνολογικών μέσων, σε συνδυασμό με τις επικρατούσες ιστορικές συγκυρίες, 

σύντομα οδήγησε στην δημιουργία ενός πρωτοφανούς σε ποσοτικές αποδόσεις και 

πανίσχυρου πολιτισμικού “παραδείγματος”, το οποίο σήμερα φαίνεται να επεκτείνει

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ



ΚΕΦ.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ J

την επιρροή του στο σύνολο σχεδόν της υφηλίου. Η γενικότερη παγκοσμιοποίηση 

μπορεί να χαρακτηρισθεί γνήσιο τέκνο του συγκεκριμένου τρόπου θεώρησης, 

οργάνωσης και διοίκησης.

Την ίδια χρονική περίοδο με την πρώτη εμφάνιση του “δυτικού” τρόπου 

διοίκησης, σε παρακείμενο γεωγραφικό χώρο, αλλά υπό ριζικά διαφορετικές 

οικονομικές, πολιτισμικές και γεωπολιτικές συνθήκες, ο “ελληνικός” επιχειρηματικός 

κοινωνικός σχηματισμός, με πορεία αρκετών αιώνων, φαίνονταν να αναπνέει ακόμα, 

παρά τις αντίξοες συνθήκες. Η αλληλεπίδραση του κοινωνικού αυτού σχηματισμού 

με το περιβάλλον του, καθώς και η διατήρηση πολλών από τα στοιχεία και τα 

διδάγματα της μακραίωνης παρουσίας του, διαμόρφωσε ένα διαφορετικό παράδειγμα, 

από αυτό που γεννιόταν στη Δύση. Τα βασικά στοιχεία του συγκεκριμένου 

“παραδείγματος” σημάδεψαν έντονα την μετεξέλιξη της ελληνικής επιχείρησης 

ακόμα και όταν κάποιες από τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, οι οποίες συνετέλεσαν 

στη μορφοποίηση του συγκεκριμένου διοικητικού παραδείγματος, εξέλιπαν, με 

αποτέλεσμα αυτά να ανιχνεύονται ακόμη και σε σχηματισμούς της σημερινής 

εποχής.

Παρά το γεγονός της αναμφισβήτητης ύπαρξης πολλαπλών κοινών στοιχείων 

μεταξύ του “δυτικού” και του “ελληνικού” τρόπου διοίκησης, η διαφοροποίηση των 

δύο “παραδειγμάτων σε ορισμένα θεμελιώδη στοιχεία, οδηγεί σε διαφορετικές 

προσεγγίσεις σε πλήθος θεμάτων του επιχειρηματικού γίγνεσθαι. Συγκεκριμένα, οι 

αντιλήψεις των δύο “παραδειγμάτων” εμφανίζουν κρίσιμες διαφοροποιήσεις, οι 

οποίες επικεντρώνονται κυρίως σε σχέση με την αντίληψη του περιβάλλοντος και των 

σχέσεων με αυτό, τον χαρακτήρα και τις μορφές ηγεσίας, καθώς και τον ρόλο κάθε 

μέλους της επιχείρησης μέσα σε αυτήν. Οι συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις 

αποτελούν απόρροια της γενικότερης διάστασης μεταξύ του ελληνικού και δυτικού 

τρόπου θεώρησης και σκέψης.

Ο “δυτικός” τρόπος διοίκησης απετέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερα εκτενούς 

μελέτης από τον Max Weber, ο οποίος και περιέγραψε τα βασικότερα 

χαρακτηριστικά του, μέσω της λεπτομερούς μελέτης των γραφειοκρατικών δομών 

των επιχειρηματικών σχηματισμών της Δύσης. Ο Weber παρά το γεγονός ότι 

διατήρησε μία κριτική στάση έναντι σε αυτού του κοινωνικού αυτού μορφώματος, 

διέγνωσε με μεγάλη επιτυχία την αλματώδη επέκτασή του.
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Αντίστοιχα, ο “ελληνικός” τρόπος διοίκησης δεν έτυχε ιδιαίτερης αναλύσεως 

και προσοχής, αφού θεωρήθηκε ανάξιος λόγου. Στο πλαίσιο αυτό “καταχωρήθηκε” 

ως σχετικά τυπική, ξεπερασμένη περίπτωση κοινωνικού σχηματισμού, η οποία 

προυπήρχε της εμφανίσεως της γραφειοκρατικής επιχειρηματικής οργάνωσης.

Παρά την αναμφισβήτητη επικράτηση της Δυτικής “σχολής” και στον 

ευρύτερα εννοούμενο ελληνικό χώρο, συγκεκριμένα φαινόμενα καταμαρτυρούν την 

ύπαρξη εσωτερικών και πολλές φορές υποσυνείδητων αντιθέσεων και αντιστάσεων 

σε αυτήν την εισαγωγή.

Συχνά, απαντάται το φαινόμενο της ύπαρξης των δομών που επιβάλλει η 

γραφειοκρατική θεώρηση, η οποία όμως δεν συμβαδίζει με την πραγματική 

λειτουργική ροή της επιχειρηματικής δράσης, γεγονός το οποίο καταμαρτυρά την 

υφέρπουσα παρουσία και ενεργή δράση άλλων εσωτερικών δομών και μηχανισμών 

που ακολουθούν διαφορετικά κανάλια λειτουργίας. Αντίστοιχα φαινόμενα 

απαντώνται και στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, αφού και εκεί συντελέσθηκε μία 

“βίαιη” εισαγωγή ξενόφερτων στοιχείων, μοντέλων και θεωριών, γεγονός του οποίου 

οι αιτίες εντοπίζονταν περισσότερο στο χώρο της κοντόφθαλμης και 

κηδεμονευομένης πολιτικής δράσης, παρά στην εφαρμογή εμπεριστατωμένων 

κοινωνικών και οργανωσιακών μελετών. Οι συνέπειες αυτών των επιλογών 

εκδηλώνονται με τις καθημερινές καταστάσεις συμφόρησης, αναποτελεσματικότητας, 

δυσλειτουργίας, καθυστέρησης και οργανωσιακής ραθυμίας. Η ευρύτατη επέκταση 

του Δυτικού τρόπου διοίκησης και γενικότερα σκέψης, συνέβαλε, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, στην αβασάνιστη απόδοση των αρνητικών αποτελεσμάτων της μη 

συμμόρφωσης των ελληνικών επιχειρηματικών και κοινωνικών σχηματισμών με τις 

απαιτήσεις του δυτικού τρόπου οργάνωσης και διοίκησης, στην ψυχολογία και στον 

χαρακτήρα των μετεχόντων στην ελληνική πραγματικότητα και στους απόηχους της 

παρατεταμένης παραμονής τους υπό καθεστώς δουλείας, παραβλέποντας πλήθος 

ιστορικών μαρτυριών, οι οποίες συνηγορούν υπέρ του αντιθέτου.1

'Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι σημαντικό μερίδιο ευθύνης στην εμφάνιση των 
όποιων δυσλειτουργιών του δημόσιου τομέα, κατέχει και ο έντονα πελατειακός χαρακτήρας του 
τελευταίου. Ωστόσο, όπως αναφέρει και ο Ράμφος (1990) για το δημόσιο τομέα "Κατά βάθος αποτελεί 
σύστημα ιδιωτικής απομυζήσεως του παρασιτικού και αναξιόπιστου - δυτικής εμπνεύσεως-κράτους 
μας, τη βοήθεια των ψηφοθήρων πολιτικών, οι οποίοι το χρησιμοποιούν με τη σειρά τους ως 
προσωπικό φέουδο. Ομως πίσω από την νοσηρή αυτή αντιμετώπιση, που έχει μεταβάλλει την πολιτεία 
μας σε καλύβα του Καραγκιόζη, υπάρχει κάτι, ως συνήθως, υγιές και πρέπει να το λάβωμε υπ"οψιν 
μας: το κράτος για τον Ρωμηό δεν αποτελεί αυτόνομο θεσμό πολιτικό, αλλά έχει στα μάτια του τη 
σημασία της κοινωνίας ως των πάντων ενότητος, όπως του την εδίδαξε η κοινότης”
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Τα φαινόμενα αυτά δεν αποτελούν αποκλειστικό γνώρισμα της ελληνικής 

πραγματικότητας, αφού επαναλήφθηκαν και σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, οι 

οποίες ήρθαν από μειονεκτική θέση, από άποψη ισχύος, σε επαφή με το δυτικό 

παράδειγμα οργάνωσης και διοίκησης (βλ. τρίτος κόσμος).

Παραβλέποντας τις όποιες ηθικές διαστάσεις του συγκεκριμένου θέματος και 

χρησιμοποιώντας το κατεξοχήν κριτήριο, το οποίο ο δυτικός τρόπος σκέψης έχει 

υιοθετήσει ως κριτήριο των πάντων, αντικαθιστώντας στη θέση αυτή την ένοια της 

αλήθειας με την έννοια της αποτελεσματικότητας, η άκριτη απόρριψη εναλλακτικών 

ή και πολλές φορές αντίθετων “σχολών” πάνω στο θέμα της οργάνωσης και 

διοίκησης, αποτελεί επιλογή με χαμηλό βαθμό αποτελεσματικότητας.

Η γέννηση των αρχών του δυτικού τρόπου οργάνωσης και διοίκησης, σε μιά 

εποχή κατά την οποία άρχισε να εδραιώνεται η νοησιαρχία και η πίστη στην 

παντοδυναμία της επιστήμης, έδωσε το χρίσμα του “αλάθητου” και στον 

νεοεμφανιζόμενο τρόπο οργάνωσης και διοίκησης. Αυτός είναι και ο βαθύτερος 

λόγος της απολυταρχικής "συνδιαλλαγής" του δυτικού τρόπου οργάνωσης και 

διοίκησης με όλες τις διαφορετικές προτάσεις, γεγονός όμως που αγνόησε το 

βασικότερο χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπινων κοινωνικών σχηματισμών, που 

αναφέρθηκε στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου. Κάθε μορφή κοινωνικών 

σχηματισμών, είναι σφυρηλατημένη στην πυρά της αδιάκοπης συνεύρεσης και 

μέθεξης προσώπων, και επομένως κάθε μορφή κοινωνικού σχηματισμού είναι 

μέτοχος αλήθειας και φορέας πολύτιμης γνώσης. Η επιπόλαια απόρριψη τέτοιων 

μορφών συνεπάγεται την απώλεια και μέρους αυτής της αλήθειας και γνώσης, κάτι 

που με τη σειρά του τοποθετεί τις βάσεις για τη δημιουργία εγγενών αδυναμιών στο 

σύστημα διοίκησης, το οποίο κρίνει και απορρίπτει με επιπολαιότητα, αλλά και με 

χαρακτήρα αυθεντίας.

Η σχετικά καθυστερημένη και ακόμα θολή συνειδητοποίηση αυτής της 

εξέλιξης, η οποία, όλως παραδόξως, συνέπεσε και με τον κλονισμό της 

παντοδυναμίας της θετικής επιστημονικής σκέψης, μέσα από μία σειρά θεωριών, οι 

οποίες επικεντρώνονται κυρίως στο χώρο των φυσικών επιστημών, άφησε κάποια 

διαφορετικά παραδείγματα στο χώρο της διοίκησης και οργάνωσης, σχετικά 

αλώβητα, αφού αυτά επέδειξαν αξιόλογες αντοχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 

βεμπεριανή θεωρία της γραφειοκρατίας και τα παράγωγά της, αδυνατούν να 

εξηγήσουν το μυστικό της επιτυχίας των Ιαπώνων (Γαβριήλ, 1995)
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Παρόλα αυτά, η πεποίθηση της παντοδυναμίας και της καθολικής 

επικράτησης του δυτικού τρόπου οργάνωσης και διοίκησης παραμένει ευρύτατα 

διαδεδομένη και αποτελεί τη δεξαμενή από την οποία πηγάζουν εμπνεύσεις 

οργανωτικών μηχανισμών που στο όνομα της βελτίωσης των υπηρεσιών και της 

παρεχόμενης ποιότητας, αποσκοπούν στη "σιωπηρή" και σταδιακή ολοκληρωτική 

επιβολή και διάδοση του δυτικού τρόπου οργάνωσης και διοίκησης, ενώ παράλληλα 

επιδίδονται σε μία απέλπιδα προσπάθεια αντιμετώπισης των εγγενών αδυναμιών που 

εμφανίζονται λόγω της απώλειας της γνώσης που κόμιζαν οι διαφορετικές προτάσεις 

οργάνωσης και διοίκησης, οι οποίες και κρίθηκαν απορριπτέες και ξεπερασμένες.

Η ανάγκη προσεκτικής επανεξέτασης όλων των προτάσεων πάνω στο θέμα 

της διοίκησης και οργάνωσης επιχειρηματικών σχηματισμών, καθώς και η 

αναθεώρηση της γενικότερης στάσης απέναντι στον δυτικό τρόπο οργάνωσης και 

διοίκησης κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να ξεπερασθούν τα υπάρχοντα 

προβλήματα και αδυναμίες, που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο χώρο.

Η ελληνική πρόταση πάνω σε αυτόν το χώρο της κοινωνικής δράσης, παρά τη 

νεκροφάνειά της, είναι ακόμη γόνιμη και σε θέση να αποδώσει καρπούς. Η 

λεπτομερής μελέτη των ιδιαιτεροτήτων των ελληνικών επιχειρηματικών προσπαθειών 

σε συνδυασμό με τον εντοπισμό όλων εκείνων των αντιθέσεων και των 

υποσυνείδητων αντιστάσεων στο δυτικό μοντέλο, οι οποίες εμφανίζονται πολλές 

φορές με τη μορφή δυσλειτουργιών και ανακολουθιών, είναι σε θέση να αποτελέσουν 

τα όργανα αποκάλυψης ενός διοικητικού παραδείγματος με ιδιαίτερη δυναμική. Σε 

έναν κόσμο ο οποίος φαίνεται μόλις να έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί το πραγματικά 

ζωντανό, απρόβλεπτο, επικίνδυνο αλλά και έντονα δημιουργικό χαρακτήρα του 

περιβάλλοντος, η προσκόλληση σε στερεότυπες αντιλήψεις αποτελεί στοιχείο 

τουλάχιστον ανησυχητικό.

Επερχομένης της παγκοσμιοποίησης, η κατοχή μίας σαφούς και 

ολοκληρωμένης πρότασης με ικανότητες αντιμετώπισης των νέων συνθηκών, 

αποτελεί ίσως τη μοναδική εγγύηση ιστορικής συνέχειας και αποφυγής του εκ της 

ακινησίας θανάτου. Οι παρούσες συνθήκες το επιτρέπουν και πιθανόν και συνάμα το 

ενθαρρύνουν. Επιβάλλεται όμως πρώτα ο τερματισμός των εύκολων αφορισμών και 

της φυγόπονης μεταβίβασης των ευθυνών, προκειμένου να ληφθεί η συνειδητή 

απόφαση για την είσοδο στη "διακεκαυμένη ζώνη” της αμφισβήτησης των κραταιών 

αντιλήψεων.
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Στην παρούσα εργασία, θα γίνει μία προσπάθεια να εντοπισθούν εκείνα τα 

χαρακτηριστικά, τα οποία διαφοροποιούν τον “ελληνικό” από τον αντίστοιχο δυτικό 

τρόπο διοίκησης. Η συγκεκριμένη προσπάθεια θα περιοριστεί αποκλειστικά και μόνο 

στο χώρο των ε7ηχειρηματικών σχηματισμών, στον οποίο η διαφοροποίηση των δύο 

“σχολών” είναι ευκρινέστερη και δεν χαρακτηρίζεται από τα αποκρουστικά 

οργανωσιακά μορφώματα, τα οποία συναντιόνται στο δημόσιο τομέα.

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, μέσα από τις μελέτες μίας σειράς 

Ελλήνων αλλά και ξένων ερευνητών, καταγράφονται τα κυριότερα από τα 

χαρακτηριστικά των Ελληνικών επιχειρηματικών σχηματισμών, μέσα από τα οποία 

διαφαίνεται ο κυρίαρχος τύπος εξουσίας, η δομή, η υποκίνηση, η αντίληψη για το 

περιβάλλον, αλλά και ο τρόπος προσέγγισης της έννοιας της σύμπραξης, από τις 

διοικήσεις αυτών των σχηματισμών.

Αντίστοιχα στο τρίτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται η προσέγγιση στον 

κλασσικό τύπο των δυτικών επιχειρηματικών σχηματισμών, μέσα από την ανάλυση 

των γραφειοκρατικών οργανώσεων του Max Weber, καθώς και μέσα από τα 

αποτελέσματα κάποιων ερευνητικών προσπαθειών. Η αντίληψη για το περιβάλλον 

και οι γενικότερες έννοιες, με βάση τις οποίους διαρθρώνεται η οργανωσιακή δομή 

των δυτικών επιχειρηματικών σχηματισμών, αποτελούν τα κυριότερα συμπεράσματα 

της τρίτης ενότητας.

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρατίθενται αρχικά όλα τα χαρακτηριστικά, τα οποία 

προέκυψαν από τις δύο προηγούμενες ενότητες. Στη συνέχεια γίνεται μία προσπάθεια 

να συγκριθούν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σε σχέση με τις απαιτήσεις τις 

οποίες διαμορφώνει το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα από την τάση να 

ο ικου μενικοποιη θεί.

Στο πέμπτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται η ερμηνεία της διαφοροποίησης των 

οργανωσιακών χαρακτηριστικών των δύο οργανωσιακών “παραδειγμάτων”, κυρίως 

με τη βοήθεια δεδομένων, τα οποία προέρχονται από το έργο κάποιων σημαντικών 

ερευνητών στο χώρο των οργανώσεων, αλλά και από το φιλοσοφικό χώρο.

Η εργασία τελειώνει με το έκτο κεφάλαιο, στο οποίο ανακεφαλαιώνονται όλα 

τα συμπεράσματα και παρατίθεται ο επίλογος, στον οποίο διατυπώνεται η πρόταση- 

άποψη του γράφοντα στο θέμα της διαφοροποίησης των οργανωσιακών 

χαρακτηριστικών των “ελληνικών” και “δυτικών” επιχειρηματικών οργανώσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

2.1 Εισαγωγή

Τα κυριότερα χαρκτηριστικά γνωρίσματα της δομής και συμπεριφοράς των 

ελληνικών επιχειρηματικών σχηματισμών αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος 

κεφαλαίου. Οδηγό στην προσπάθεια καταγραφής των γνωρισμάτων αυτών αποτελούν 

διάφορες μελέτες και έρευνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από σειρά ερυνητών και 

οι οποίες αναφέρονται αμέσως ή εμμέσως στην ελληνική επιχειρηματική 

πραγματικότητα.

2.2 Οι ιιελέτεο του Geert Hofstede πάνω στα γαρακτηριστικά των οργανώσεων

2.2.1. Η Απόσταση από την εξουσία - Συμπεράσματα για τις μορφές εξουσίας των 

ελληνικών επιχειρηματικών σχηματισμών.

Σύμφωνα με τις μελέτες του Geert Hofstede (1991) ένα σημαντικό 

οργανωσιακό χαρακτηριστικό των επιχειρηματικών σχηματισμών το οποίο ποικίλλει 

αναλόγως των επικρατουσών πολιτισμικών συνθηκών, αποτελεί η εγγύτητα των 

μελών της οργάνωσης με το άτομο ή τα άτομα στα οποία ενσαρκώνεται η εξουσία 

του συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχηματισμού, καθώς και το είδος των σχέσεων
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μεταξύ τους.

Σε σχηματισμούς στους οποίους υπάρχει εγγύτητα από την πηγή εξουσίας, 

παρατηρείται περιορισμένη εξάρτηση μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων, ενώ 

δημιουργείται, ή και ενθαρρύνεται, η δημιουργία διόδων επικοινωνίας που 

προσομοιάζουν περισότερο καταστάσεις αμοιβαίας γνωμοδότησης και λιγότερο 

ψυχρής και άμεσης πρόσδοσης διαταγών ή εντολών. Αντίθετα, σε οργανωσιακά 

σχήματα στα οποία η απόσταση μεταξύ εξουσίας και υφισταμένων είναι αυξημένη, 

υπάρχει έντονη εξάρτηση από τη γνώμη των ανωτέρων, σεβασμός, πίστη και υπακοή 

σε αυτή.

Ο Hofstede με τη βοήθεια στατιστικών ερευνών, πρότεινε έναν τρόπο 

ποσοτικής εκτίμησης του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού με τη χρήση ενός δείκτη 

τον οποίο αποκάλεσε δείκτη απόστασης από την εξουσία (PDI Power Distance 

Index). Ο υπολογισμός του συγκεκριμένου δείκτη επιτυγχάνεται μέσω μιάς σειράς 

ερωτημάτων που σχετίζονται με: α) το δισταγμό διαφωνίας με την ηγεσία, β) τον 

τύπο της υπάρχουσας ηγεσίας, και γ) τις προτιμήσεις των υφισταμένων αναφορικά με 

τον τρόπο λήψης αποφάσεων τον οποίο υιοθετεί η ηγεσία τους.

Από τις μετρήσεις του Hofstede, σε μία ομάδα 50 χωρών, και με κλίμακα 

βαθμολογίας από 11 έως 104, η Ελλάδα βαθμολογήθηκε με 60 (Τα αποτελέσματα 

παρατίθενται στον πίν.1, Παράρτημα). Η βαθμολογία αυτή σαφώς υποδηλώνει ότι οι 

ελληνικές οργανώσεις που χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη αυξημένης απόστασης 

των μελών, γεγονός το οποίο σαφώς υπογραμμίζει την αυστηρή απόχρωση της 

παραδοσιακής ελληνικής διοίκησης.

Η δυσκολία προσέγγισης της πηγής εξουσίας της οργάνωσης από τα κατώτερα 

μέλη, καθώς και η σχεδόν τυφλή υπακοή στις όποιες επιλογές της, οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι δεν είναι αποδεκτό από την ηγεσία το ενδεχόμενο μετοχής των 

υφισταμένων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη δράση του 

επιχειρηματικού σχηματισμού, στοιχείο το οποίο, αποκαλύπτει μιά πατριαρχική χροιά 

στον τρόπο διοίκησης των ελληνικών επιχειρηματικών σχηματισμών.

Ο Max Weber (1978) αναφέρει ότι ενώ η εργασιακή αφοσίωση ενός 

εργαζομένου σε μία γραφειοκρατική οργάνωση πηγάζει από έναν απρόσωπο σκοπό, 

στις πατριαρχικού τύπου οργανώσεις, η αφοσίωση πηγάζει αποκλειστικά και μόνο 

από μία αυστηρά προσωπική πίστη στο πρόσωπο εκείνο το οποίο ενσαρκώνει την 

εξουσία της συγκεκριμένης οργάνωσης, στοιχείο το οποίο υπογραμμίζει την

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ



ΚΕΦ. 2 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓ ΑΝΩΣΕΩΝ 10

προσωπική σχέση των προ-γραφειοκρατικών ή μη γραφειοκρατικών μορφών 

οργάνωσης. Επιπλέον, η εξουσιαστική ισχύς στη γραφειοκρατική οργανωσιακή δομή1 

πηγάζει από τη νομοθετική θέσπιση συγκεκριμένων κανονισμών, ενώ στην 

αντίστοιχη πατριαρχική, η εξουσιαστική ισχύς πηγάζει από την παράδοση της οποίας 

φορέας και θεματοφύλακας είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία κρατούν τα 

ηνία της συγκεκριμένης οργάνωσης τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Αντιπαραβάλλοντας τη συγκεκριμένη αναφορά του Weber με τα 

αποτελέσματα του Hofstede, συνάγεται ότι η δομή της σύγχρονης ελληνικής 

επιχείρησης καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της ηγεσίας της, παρουσιάζει αρκετά 

κοινά σημεία με τις δομές των πατριαρχικών μορφών οργάνωσης.

Ενα εξίσου σημαντικό στοιχείο, το οποίο αρχίζει να διαφαίνεται από τη 

στατιστική ανάλυση του Hofstede σχετικά με το δείκτη PDI, είναι και το είδος της 

ηγεσίας, το οποίο επικρατεί στις ελληνικές επιχειρηματικές δομές.

Σύμφωνα με τον Weber, υπάρχουν τρεις τύποι νόμιμης εξουσίας: η 

χαρισματική, η οποία βασίζεται στην ασυνήθιστη αφοσίωση, στον ηρωισμό ή στις 

ξεχωριστές ιδιότητες ενός προσώπου, η παραδοσιακή η οποία στηρίζεται στην πίστη, 

στην ιερότητα της ισχύος των παραδόσεων και στη νομιμότητα των προσώπων- 

φορέων της και τέλος η ορθολογική εξουσία, η οποία στηρίζεται στην πίστη για τη 

νομιμότητα των θεσμοθετημένων διατάξεων και στο δικαίωμα της παροχής εντολών, 

το οποίο κατέχουν τα άτομα που επιλέγησαν μέσω νομικά κατοχυρομένων 

διαδικασιών, για την άσκηση της εξουσίας.

Η ύπαρξη αυξημένης απόστασης μεταξύ των μελών της οργάνωσης και της 

πηγής εξουσίας, η οποία υποδηλώνει την ισχυρή εξάρτηση των μελών από τις 

επιλογές της ηγεσίας, καθώς και η απομάκρυνση των απλών μελών από τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, αποτελούν σοβαρές ενδείξεις ότι η μορφή ηγεσίας ακολουθεί 

περισσότερο την παραδοσιακή μορφή εξουσίας, όπως περιγράφεται από τον Weber,. 

Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο σημαντικό να διατυπωθούν ορισμένες επιφυλάξεις.

Στο σύγχρονο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, το στοιχείο της ιερότητας 

της παράδοσης, το οποίο σύμφωνα με τον ορισμό της παραδοσιακής μορφής 

εξουσίας, υποχρεώνει στη "σιωπηλή" αποδοχή των αποφάσεων της ηγεσίας, έχει σε

1 Εκτενής περιγραφή των γραφειοκρατικών οργανώσεων, λαμβάνει χώρα στο 3° κεφάλαιο. Η 
πατριαρχική εξουσία σύμφωνα με τον Weber (1978) χαρακτηρίζεται από: α)σεβασμό απέναντι στην 
παράδοση και β) σεβασμό απέναντι στον ηγέτη (master)
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μεγάλο βαθμό υποχωρήσει, αφού έχουν εκλείψει εκείνες οι συνθήκες, οι οποίες σε 

άλλες εποχές το καθιστούσαν εκ των πραγμάτων επιτακτικό (π,χ ιδιαίτερα αντίξοες 

εθνικές συνθήκες). Εκτός αυτού, το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των σύγχρονων 

ελληνικών επιχειρηματικών σχηματισμών, σπάνια συνεχίζει την πορεία του για 

χρονικό διάστημα πέραν αυτού της ενεργούς παρουσίας του ιδρυτή τους, αφενός 

καθιστά δύσκολη την δημιουργία παράδοσης, αφετέρου αποτελεί στοιχείο το οποίο 

υποδεικνύει τη μορφή της χαρισματικής εξουσίας.

Ο σύγχρονος ελληνικός επιχειρηματικός σχηματισμός, αποτελεί κατά γενική 

ομολογία δημιουργία ενός ή περισσοτέρων προσώπων, τα οποία εκκινώντας συνήθως 

από μηδενικής βάσεως, αντιμετωπίζουν την αναμφισβήτητα έντονη δυναμικότητα 

(αβεβαιότητα) του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στην περίπτωση κατά την οποία η 

αντιμετώπιση του περιβάλλοντος είναι επιτυχής, τα συγκεκριμένα πρόσωπα δομούν 

έναν κοινωνικό επιχειρηματικό σχηματισμό συνήθως μέτριου μεγέθους, ο οποίος 

όμως διοικείται με βάση τα συμπεράσματα και την εμπειρική γνώση την οποία έχουν 

αποκτήσει και συνεχώς αποκομίζουν οι ίδιοι από τη μοναδική και ανεπανάληπτη 

προσωπική σχέση τους με το επιχειρηματικό περιβάλλον. Επομένως για τη 

συγκεκριμένη περίπτωση του επιχειρηματικού σχηματισμού, τα συγκεκριμένα 

πρόσωπα θεωρούνται “χαρισματικά”, γεγονός το οποίο οδηγεί και στην αντίστοιχη 

μορφή εξουσίας.

Ανακεφαλαιώνοντας, συνάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχουν βάσιμες 

ενδείξεις ότι οι ελληνικοί επιχειρηματικοί σχηματισμοί χαρακτηρίζονται από μορφές 

εξουσίας, οι οποίες συνδυάζουν τον παραδοσιακό και τον χαρισματικό τύπο, ενώ η 

δομή τους έχει κοινά χαρακτηριστικά με τη δομή των πατριαρχικών σχηματισμών.

2.2.2. Συλλογικότητα και Ατομικισμός (Collectivity and Individualism)

Το επόμενο χαρακτηριστικό των οργανώσεων, το οποίο μελέτησε ο Hofstede, 

ήταν η συλλογικότητα, η οποία χαρακτηρίζει έναν οργανισμό, η αντίληψη δηλαδή 

γενικότερα των διαπροσωπικών σχέσεων και της συνεργασίας. Ο Hofstede μελέτησε 

τη συλλογικότητα στο ίδιο δείγμα των 50 χωρών, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και για 

τη μελέτη της απόστασης από την πηγή εξουσίας.

Για την ποσοτική εκτίμηση της συλλογικότητας χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης 

ατομικισμού (Index of Individualism IDV), οποίος υπολογίζεται συνεκτιμώντας τις
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προτιμήσεις των εργαζομένων για μία σειρά χαρακτηριστικών, τα οποία θεωρούνται 

ως έμμεσες υποδηλώσεις ύπαρξης αυξημένου ατομικισμού (προσωπικός χρόνος, 

ελευθερία ίδιας προσέγγισης στην εργασία, αίσθηση αυτοικανοποίησης από την 

εργασία) και μίας αντίστοιχης ομάδας χαρακτηριστικών, τα οποία υπονοούν την 

ύπαρξη συλλογικότητας. (εκπαίδευση, φυσικές συνθήκες εργασίας, πλήρης 

αξιοποίηση ικανοτήτων στο αντικείμενο της εργασίας), (βλ. πίν.2, Παράρτημα)

Με κλίμακα από 0 (πλήρης συλλογικότητα) έως 100 (πλήρης ατομικισμός), 

η Ελλάδα βαθμολογήθηκε με 35, στοιχείο το οποίο υποδεικνύει σαφώς την έντονη 

ύπαρξη χαρακτηριστικών συλλογικότητας στις ελληνικές επιχειρηματικές 

οργανώσεις. Ο Hofstede εμβαθύνοντας τη μελέτη του στο ζητημα της 

συλλογικότητας και της εξατομίκευσης, χρησιμοποίησε τη στατιστική τεχνική της 

συσχέτισης, προκειμένου να αντιπαραβάλλει τα δεδομένα της αποστασιοποίησης από 

την πηγή εξουσίας, με αυτά της εξατομίκευσης και της συλλογικότητας, ενώ 

κατέγραψε τα αποτελέσματα σε σημειακή γραφική παράσταση, της οποίας τα 

τέσσερα τεταρτημόρια απεικονίζουν όλα τα πιθανά ζεύγη των εξεταζόμενων 

χαρακτηριστικών, (βλ. Διάγρ.1, Παράρτημα)

Η παρατήρηση του συγκεκριμένου γραφήματος (βλ. διαγραμμα , 

Παράρτημα), οδηγεί στον άμεσο συσχετισμό της συλλογικότητας με την απόσταση 

από την εξουσία καθώς και της εξατομίκευσης με τη μειωμένη απόσταση από την 

εξουσία.

Η ύπαρξη αυξημένης συλλογικότητας σε οργανώσεις, οι οποίες σύμφωνα με 

τον δείκτη PDI, έχουν δομή, η οποία προσομοιάζει αυτή των πατριαρχικών 

σχηματισμών και εξουσία με χαρακτηριστικά, τα οποία φαίνεται να συνδυάζουν τον 

παραδοσιακό και τον χαρισματικό τύπο εξουσίας, είναι πιθανόν να σχετίζεται άμεσα 

με την αντίληψη των οργανώσεων αυτού του τύπου αναφορικά με το επιχειρηματικό 

περιβάλλον στο οποίο καλείται η οργάνωση να δραστηριοποιηθεί. Το στοιχείο αυτό 

εξετάζεται στην επόμενη παράγραφο.

2.2.3 Η Αντίληψη για τη Δυναμικότητα του Περιβάλλοντος

Το περιβάλλον είναι δυνατόν να επιμεριστεί στο θεσμικό-πολιτιστικό 

περιβάλλον μίας οργάνωσης, το οποίο αλληλεπιδρά με το οικονομικό-τεχνολογικό 

περιβάλλον. Το τελευταίο, στη συνέχεια επηρεάζει το λειτουργικό περιβάλλον (task
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environment), το οποίο και είναι υποσύνολο του οικονομικού-τεχνολογικού 

περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της παρούσας εργασίας, με την έννοια περιβάλλον 

θα εννοείται κυρίως το οικονομικό- τεχνολογικό περιβάλλον μίας επιχειρηματικής 

οργάνωσης.

Η δυναμικότητα του περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται μία επιχειρηματική 

οργάνωση, είναι άμεσα συνυφασμένη με το σύνολο των σχέσεων μεταξύ των 

επιχειρηματικών σχηματισμών.

Οπως και για τα υπόλοιπα μεγέθη, ο Hofstede υπολόγισε την ποσοτική 

αντιστοιχία της περιβαλλοντικής δυναμικότητας, χρησιμοποιώντας έναν δείκτη, τον 

οποίο ονόμασε δείκτη αποφυγής της αβεβαιότητας (UAI Uncertainty Avoidance 

Index). Ο UAI υπολογίζεται από μία τριάδα ερωτήσεων οι οποίες σχετίζονται: α) με 

το μέγεθος της εργασιακής έντασης, β) με την τήρηση των οργανωσιακών 

κανονισμών σε έναν επιχειρηματικό σχηματισμό και γ) με την επιθυμητή χρονική 

διάρκεια παραμονής των εργαζομένων στους κόλπους μίας οργανωσιακής ομάδας.

Χρησιμοποιώντας το ίδιο δείγμα των 50 χωρών, υπολογίστηκε για κάθε μία 

από τις χώρες αυτές, ο αντίστοιχος δείκτης UAI. Οπως φαίνεται και από τα 

αποτελέσματα (βλ. πίν 3,Παράρτημα), η Ελλάδα ταξινομήθηκε πρώτη στον

κατάλογο των 50 χωρών, με τιμή για το συγκεκριμένο δείκτη ίση με 112, γεγονός το 

οποίο την καθιστά την χώρα με τις κατεξοχήν ισχυρές τάσεις αποφυγής της 

δυναμικότητας (αβεβαιότητας) του περιβάλλοντος. Αντιθέτως, η μεγάλη πλειοψηφία 

των χωρών οι οποίες συνιστούν τον πυρήνα αυτού που αποκαλείται Δυτικός κόσμος 

(ΗΠΑ, Καναδάς, Βρεττανία, Γερμανία, Αυστραλία, Δανία, Αυστρία κ.λ.π) 

καταλαμβάνουν τις κατώτερες θέσεις στην κατάταξη με τιμές για τον δείκτη UAI 

μεταξύ 23 και 70.

Η προσπάθεια του Hofstede να συσχετίσει τα δεδομένα από την έρευνα για 

την αποφυγή της αβεβαιότητας και τα δεδομένα για την συλλογικότητα και τον 

ατομικισμό, οδήγησε στη γραφική απεικόνιση όλων των συνδυασμών αυτών των 

χαρακτηριστικών (βλ. Διάγρ.2, Παράρτημα). Οπως και με την περίπτωση της 

συλλογικότητας και της αποστασιοποίησης από την πηγή εξουσίας, έτσι και στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, παρατηρείται από το γράφημα της συσχέτισης, μία τάση 

σύνδεσης της έντονης αποφυγής της αβεβαιότητας με τη συλλογικότητα και 

αντίστοιχα της εξατομίκευσης με τη μειωμένη προσπάθεια αποφυγής της 

αβεβαιότητας.
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Είναι σημαντικό να αναφερθεί στο σημείο αυτό, ότι η αποφυγή της 

αβεβαιότητας δεν πρέπει να ταυτιστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση με την 

απροθυμία ανάληψης επιχειρηματικών κινδύνων. Αντιθέτως, μπορεί να εκληφθεί 

υπό ορισμένες προϋποθέσεις ως ένδειξη καλύτερης θέασης και ανάλυσης του 

περιβάλλοντος, αφού η πλέον ρεαλιστική και ολοκληρωμένη αντίληψη του 

περιβάλλοντος, είναι στοιχείο το οποίο συνιστά κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

δεν απέχει πολύ από το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό επιβεβαιώνεται στον 

Ελλαδικό χώρο, καθώς παρατηρείται εντόνως η εγκατάλειψη μεγάλων 

επιχειρηματικών δομών από πρόσωπα και η ανάδυση πολυάριθμων μικρών 

επιχειρηματικών μονάδων, στοιχείο το οποίο δεν μπορεί επ'ουδενί να χαρακτηρισθεί 

ως απροθυμία ενεργής εισόδου και συνδιαλλαγής με το έντονα δυναμικό και ασταθές 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Η διερεύνηση του αντίστοιχου φαινομένου στο χώρο της 

Δύσης, θα μπορούσε πιθανόν να οδηγήσει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Ο Hofstede τέλος προχώρησε και σε μία επιπρόσθετη ανάλυση του θέματος 

της γενικότερης επιχειρηματικής αβεβαιότητας. Τα αποτελέσματα από την έρευνα για 

την αποφυγή της αβεβαιότητας, συσχετίστηκαν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα από 

την αποστασιοποίηση από την πηγή εξουσίας, συσχέτιση η οποία μέσα από τη 

γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων της (βλ διάγραμμα 3,Παράρτημα), 

αποκάλυψε τέσσερα διαφορετικά είδη αντίληψης για τη δομή των εξεταζόμενων 

επιχειρηματικών οργανώσεων.

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμπεραίνεται ότι στην Ελλάδα 

συναντιόνται οι τάσεις για έντονη αποφυγή της αβεβαιότητας, καθώς και της 

αυξημένης απόστασης από την εξουσία, οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία 

πυραμιδικών δομών, δομών δηλαδή που μεταθέτουν την ανάληψη των 

πρωτοβουλιών, των υπευθυνοτήτων και των κινδύνων στην κορυφαία ηγεσία. Ο 

χαρακτηριστικός τύπος δομής, στον οποίο ενσωματώνονται τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά είναι ο οικογενειακός, ο οποίος και αναλύεται στη συνέχεια, μέσα 

από τη μελέτη συγκεκριμένων βιβλιογραφικών αναφορών.

2.2.4 Ο δείκτης Ανδρικότητας-Θηλυκότητας

Ο Hofstede, προκειμένου να ερευνήσει κάποια χαρακτηριστικά των 

οργανώσεων, τα οποία σχετίζονται με τη γενικότερη στάση ζωής, η οποία
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χαρακτηρίζει διαφορετικές κοινωνίες, επινόησε το δείκτη Ανδρικότητας- 

Θηλυκότητας MAS (Masculinity Index). Σε μία χώρα με έντονο χαρακτήρα 

ανδρικότητας, οι ρόλοι των δύο φύλων είναι σαφώς διαχωρισμένοι, με τον ανδρικό 

ρόλο να επικεντρώνεται στα υλικά τμήματα της ζωής, καθώς και στη δυναμική 

επίλυση των καταστάσεων, ενώ ο αντίστοιχος γυναικείος είναι προσανατολισμένος 

στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και χαρακτηρίζεται από τρυφερότητα και 

πίστη. Αντίστοιχα, στις κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από έντονο βαθμό 

θηλυκότητας, οι ρόλοι δεν είναι σαφώς διαχωρισμένοι, ενώ αμφότερα τα φύλα 

επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Ο 

Hofstede, χρησιμοποιώντας το ίδιο δείγμα των 50 χωρών, υπολόγισε τις τιμές του 

δείκτη MAS (βλ. Πίν. 4, Παράρτημα). Οι τιμές κυμαίνονται σε ένα εύρος από 5 έως 

95, ενώ η Ελλάδα βρέθηκε να έχει τιμή ίση με 57, καταλαμβάνοντας την 18η θέση, 

γεγονός το οποίο την κατατάσσει σαφώς στο σύνολο των χωρών, οι οποίες διαθέτουν 

έντονη ανδρικότητα.

2.3 Η οικογενειακή ιιορφή των ελληνικών επιγειρηιιατικών οργανώσεων

Σύμφωνα με τη Μαργαρίτα Δρίτσα (1995), είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι 

η τυπική ελληνική επιχείρηση εξακολουθεί να είναι η προσωπική επιχείρηση ή ένας 

συνδυασμός μετοχικής εταιρείας και προσωπικής ή οικογενειακής επιχείρησης. Οι 

μετοχικές εταιρείες, διοικούνται από ένα συμβούλιο, ο πρόεδρος του οποίου στις 

ελληνικές επιχειρήσεις, είναι τις περισσότερες φορές ο αρχηγός της οικογένειας και ο 

οποίος συγκεντρώνει στο πρόσωπό του τις εξουσίες του διευθύνοντος συμβούλου, 

του γενικού διευθυντή, καθώς και του υπεύθυνου για τη γενικότερη πορεία της 

επιχείρησης. Ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας, άλλοι συγγενείς 

καταλαμβάνουν τα υψηλές διοικητικές θέσεις και κάποιες φορές και θέσεις του 

μεσαίου διοικητικού επιπέδου, αφήνοντας πολύ λίγες θέσεις ελεύθερες για άτομα 

ξένα προς την οικογένεια, τα οποία θα εισέλθουν μέσα στην οργάνωση μέσω της 

οδού της εξέτασης τυπικών προσόντων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την Ν. 

Παπαλεξανδρή (1991) η οποία αναφέρει ότι η κυριότερη πηγή στελεχών για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις αποτελεί το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον της διοίκησης. Η 

χρησιμοποίηση αγγελιών και εταιρειών συμβούλων γίνεται μόνο στην περίπτωση 

κατά την οποία δεν είναι διαθέσιμα από το οικογενειακό περιβάλλον τέτοια άτομα.
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Η συγκεκριμένη μορφή της επιχειρηματικής οργάνωσης παραμένει ακόμα και 

όταν η επιχείρηση ξεπεράσει κάποια όρια, γεγονός που την καθιστά ικανή να 

διασυνδεθεί με ευρύτερα δίκτυα παραγωγής και διανομής των αγαθών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της εμμονής αποτελούν οι ελληνικές 

εφοπλιστικές εταιρείες, οι οποίες αν και έχουν κυριαρχήσει στην παγκόσμια αγορά 

εξακολουθούν να διατηρούν την οικογενειακή τους δομή.

Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται στους ελληνικούς επιχειρηματικούς 

σχηματισμούς, η επιλογή του προσωπικού, το οποίο θα επανδρώσει τις υψηλές και 

μεσαίες διοικητικές θέσεις συνηγορεί στο να καταταχθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις 

στις παραδοσιακές οργανώσεις. Ο Max Weber αναφέρει (1946), ότι στις 

παραδοσιακές οργανώσεις είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο, οι θέσεις, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται ως κρίσιμες να πληρώνονται από μέλη της οικογένειας που διοικεί 

την οργάνωση ή από μέλη της ίδιας “φυλής” (clan). Παρατηρείται συχνά δε, άτομα τα 

οποία διαθέτουν ελάχιστα τυπικά προσόντα (π.χ σκλάβοι σε άλλες εποχές), να 

αναρριχούνται σε θέσεις υψίστης σημασίας, λόγω ακριβώς των δεσμών πίστης και 

εμπιστοσύνης, τους οποίους έχουν με το πρόσωπο που ηγείται μίας οργάνωσης.

Η Τζελίνα Χαρλαύτη (1995), αναφέρει ότι οι οικογενειακοί και τοπικοί δεσμοί 

ανάμεσα των μελών των εφοπλιστικών εταιρειών, δημιούργησαν ένα ισχυρό δίκτυο 

πληροφοριών στο οποίο η πρόσβαση οποιοδήποτε ξένου ήταν απαγορευτικά 

δύσκολη. Η Χαρλαύτη επίσης απέδειξε ότι περισσότερο από το μισό της 

χρηματοδοτήσεως των νέων επενδύσεων για νέα πλοία, προέρχονταν από την ίδια 

τάξη των εφοπλιστών συγγενών και φίλων, ενώ οι επαγγελματικές σχέσεις δεν 

βασίζονται σε κανόνες και τυπικές διαδικασίες, αλλά στην εμπιστοσύνη, την οποία 

πολλές φορές ενέπνεε η κοινή καταγωγή. Η διατήρηση αυτών των αξιών, όπως η 

συγγένεια και η εντοπιότητα διατηρήθηκαν όχι μόνο τον 19ο αιώνα, αλλά και τον 20ο 

αιώνα όταν η διοίκηση πολλών εταιρειών πέρασε στα χέρια των απογόνων των 

ιδρυτών τους και οι έδρες τους μεταφέρθηκαν σε Ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις.

Η οικογενειακή μορφή των ελληνικών επιχειρηματικών οργανώσεων σε 

συνδυασμό με την αναμφισβήτητη προτεραιότητα των προσωπικών σχέσεων στον 

Ελλαδικό χώρο, απετέλεσε τη δύναμη εκείνη, η οποία “ευθύνονταν” για το σχετικά 

μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, αφού εξαιτίας της δράσης αυτών των 

δύο παραγόντων, δεν στάθηκε δυνατόν να αναπτυχθούν οι μηχανισμοί εκείνοι, των 

επιχειρηματικών οργανώσεων, οι οποίοι θα επέτρεπαν την “εργαλειακή”, κανονιστική
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και αυστηρά μηχανιστική καθοδήγηση πολλών ατόμων, η οποία και μπορεί να 

οδηγήσει σε μεγάλα μεγέθη επιχειρηματικών δομών.

2.4 Η υποκίνηση των ιιελών των Ελληνικών Επίγειουιιατικών Οργανώσεων

Σύμφωνα με τη θεωρία του Abraham Maslow, οι ανθρώπινες ανάγκες 

μπορούν να ιεραρχηθούν με την ακόλουθη σειρά: φυσικές ανάγκες, ανάγκες 

ασφάλειας, ανάγκες κοινωνικότητας, εκτίμησης, και αυτοπραγμάτωσης. Η τελευταία 

ανάγκη κατέχει την κορυφή της πυραμίδας των αναγκών και αποτελεί τον υπέρτατο 

στόχο κάθε εργαζόμενου. Οπως όμως αναφέρει ο Hofstede (1991), η συγκεκριμένη 

ανάγκη κατέχει πράγματι την κορυφαία και σημαντικότερη θέση, μόνο όμως για τις 

χώρες στις οποίες έχει επέλθει η εξατομίκευση. Αντίθετα, σε χώρες στις οποίες 

υπάρχουν έντονα στοιχεία συλλογικότητας και προσωπικής αντίληψης του 

περιβάλλοντος, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται 

στην πραγματικότητα. Αντίθετα, η υπέρτατη ανάγκη, η οποία πρέπει να ικανοποιηθεί 

σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι η αναγνώριση του κάθε μέλους της οργάνωσης από το 

σύνολο του κοινωνικού του περίγυρου, καθώς και από τους συμμετέχοντες στην ίδια 

οργάνωση.

Μία αναθεώρηση της ιεραρχικής δομής των αναγκών του ανθρώπου σύμφωνα 

με τη θεωρία του Maslow, προτείνεται από τον Hofstede. Συγκεκριμένα, 

απεικονίζοντας τη συσχέτιση του βαθμού αποφυγής της αβεβαιότητας με το δείκτη 

που χαρακτηρίζει τη θηλυκότητα-ανδρικότητα των οργανώσεων (MAS), είναι 

δυνατόν να εξαχθούν ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά μετην ιεράρχηση των 

αναγκών, τις οποίες επιζητεί να ικανοποιήσει ο κάθε άνθρωπος μέσα από τη 

συμμετοχή του σε μία οργάνωση (βλ. Διάγρ.4,Παράρτημα).

Η συσχέτιση του δείκτη MAS και του δείκτη UAI, χωρίζει το σύνολο των 50 

χωρών που μελέτησε γενικά ο Hofstede σε 4 κατηγορίες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 

κάθε ένα από τους συνδυασμούς των δύο μεγεθών, (βλ. διάγραμμα ,Παράρτημα). 

Η πρόταση του Hofstede, είναι η διαφοροποίηση της ιεράρχησης των αναγκών του 

Maslow, ανάλογα με τη χώρα και την κοινωνία που εξετάζεται και ανάλογα με το που 

κατατάσσεται η συγκεκριμένη χώρα, αναφορικά με τη συσχέτιση των UAI και τον 

MAS.
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Ετσι για τις χώρες με χαμηλό UAI και υψηλό MAS, η υπέρτατη αξία 

υποκίνησης είναι η ατομική επιτυχία-εκτίμηση, για τις χώρες με υψηλό UAI και 

υψηλό MAS είναι η ασφάλεια και η εκτίμηση, για τις χώρες με χαμηλό UAI και 

χαμηλό MAS είναι η επιτυχία και η αίσθηση της ένταξης σε κάποιο οργανισμό, και 

τέλος για τις χώρες με υψηλό UAI και χαμηλό MAS, η ασφάλεια και η ένταξη σε 

κάποια οργάνωση. Η Ελλάδα ανήκει σαφώς στην περίπτωση με υψηλό UAI και 

υψηλό MAS, κάτι το οποίο υποδηλώνει ότι την κορυφή της ιεραρχίας των αναγκών 

του εργαζομένου κατέχουν η ασφάλεια από το δυναμικό και αβέβαιο περιβάλλον 

καθώς και η εκτίμηση από το κοινωνικό του περίγυρο.

2.5. Η οργανωσιακή δομ,ή των ελληνικών επιγειρηαατικών σγηιιατισιιών σύιιφωνα ιιε 

τη ιιελέτη των Μπουραντά, Αναννωστέλη, Μάντη και Κεφάλα.

Οι Μπουραντάς, Αναγνωστέλης, Μάντης και Κεφάλας προχώρησαν στη 

διενέργεια έρευνας σε μία σειρά ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και σε μία ομάδα 

ελλήνων διευθυντών, προκειμένου να διαγνωσθούν κάποια από τα χαρακτηριστικά 

των ελληνικών επιχειρηματικών οργανώσεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω 

ερωτηματολογίων, τα οποία απεστάλησαν σε οργανώσεις τόσο του δημοσίου όσο και 

του ιδιωτικού τομέα.

Τα ερωτηματολόγια ήταν με τέτοιο τρόπο διαρθρωμένα και βαθμολογημένα 

ώστε ταξινομούσαν το σύνολο των εξεταζόμενων οργανώσεων σε τέσσερις 

κατηγορίες, ανάλογα με τον τύπο της εξουσίας, ο οποίος υπήρχε σε αυτές, καθώς και 

ανάλογα με τον τύπο της εξουσίας, ο οποίος θα ήταν επιθυμητός σε κάθε μία από 

αυτές. Η κάθε κατηγορία οργανώσεων πήρε το όνομα ενός αρχαίου Ελληνα Θεού, 

κατ' αντιστοιχία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των συγκεκριμένων οργανώσεων. 

Οι κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες: 1

1. Δίας.

Η συγκεκριμένη κατηγορία οργανώσεων εκφράζει την αυταρχική και συγκεντρωτική 

εξουσία, ενώ το σύμβολο της συγκεκριμένης “κουλτούρας” είναι το δίκτυ της 

αράχνης. Ο ηγέτης είναι παντοδύναμος, ανταμείβει, τιμωρεί και οι υφιστάμενοι τον 

σέβονται, τον φοβούνται και τον αναγνωρίζουν. Οι αποφάσεις λαμβάνονται γρήγορα,
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τολμηρά και διαισθητικά. Τα μέλη της οργάνωσης εργάζονται κυρίως με προσωπική 

επαφή, παρά με μία τυπική επαγγελματική σχέση.

2. Απόλλων

Στη συγκεκριμένη περίπτωση οργανώσεων, τίθενται σε πρώτη προτεραιότητα, 

ο ρόλος παρά οι προσωπικότητες που συμμετέχουν στην οργάνωση. Ο Απόλλων είναι 

ο θεός της ευταξίας και των νόμων. Η συγκεκριμένη κουλτούρα προϋποθέτει ότι ο 

άνθρωπος είναι λογικό όν καθώς και ότι τα πάντα είναι δυνατόν και πρέπει να 

αναλυθούν με ένα ορθολογικό τρόπο. Το σύμβολο του συγκεκριμένου τύπου 

οργάνωσης είναι ο αρχαίος κλασσικός ναός, ο οποίος αντλεί το μεγαλείο και την 

ομορφιά του από το σύμπλεγμα των κιόνων του, οι οποίοι αντιστοιχούν στις 

κανονιστικές λειτουργίες καθώς και στα επιμέρους τμήματα ενός οργανισμού, ο 

οποίος βασίζει τη λειτουργία του στην ύπαρξη της διαφοροποίησης των ρόλων των 

μελών της οργάνωσης. Τα άτομα σε έναν τέτοιο οργανισμό είναι επιμέρους τμήματα 

της ίδιας μηχανής, ενώ το είδος των καθηκόντων είναι προκαθορισμένο και σταθερό 

για κάθε θέση εργασίας.

3. Αθηνά

Το σύμβολο του συγκεκριμένου τύπου οργάνωσης είναι το δίκτυο, το οποίο 

συγκεντρώνει πόρους και δύναμη από το σύνολο των επιμέρους τμημάτων της 

οργάνωσης, προκειμένου να τους κατανείμει σε συγκεκριμένα προβλήματα. Η 

εξουσία εντοπίζεται στους κόμβους του δικτύου και όχι στην κορυφή ή στο κέντρο. Η 

διοίκηση είναι διαρκώς επικεντρωμένη στην επιτυχή επίλυση των προβλημάτων της 

η οργάνωσης, ενώ η βάση για αυτήν την εξουσία και την ισχύ, θεωρείται μόνο η 

εμπειρία. Η νεανική και η ενεργητική φύση και δημιουργικότητα που χαρακτήριζε 

την Αθηνά ανταποκρίνονται πλήρως στη συγκεκριμένη κατηγορία διοίκησης. 4

4. Διόνυσος

Στην παρούσα κατηγορία θεωρείται ότι ο κόσμος δεν είναι μέρος κάποιου 

ανώτερου σκοπού, ή μέρος ενός γενικότερου σχεδίου. Το κάθε μέλος της οργάνωσης 

βρίσκεται στην οργάνωση, προκειμένου να βοηθήσει αυτήν να επιτύχει τους σκοπούς 

της, και σε ανταπόδοση η οργάνωση να βοηθήσει το κάθε μέλος να επιτύχει και 

εκείνο τους σκοπούς του. Αυτή η μορφή αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο τρόπο την
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τάξη των ελεύθερων επαγελματιών, οι οποίοι επιδιώκουν την αυτονομία τους, χωρίς 

προϊσταμένους, παρά το γεγονός ότι ενίοτε, είναι σε θέση να αποδεχτούν οδηγίες 

σύμπλευσης για λόγους γενικότερης διευκόλυνσης τόσο του δικού τους έργου, όσο 

και της οργάνωσης..

Ανάλυση

Η μελέτη έλαβε χώρα τόσο για δημόσιες οργανώσεις, όσο και για ιδιωτικές. 

Ωστόσο, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, η αναφορά θα περιοριστεί στο χώρο 

των ιδιωτικών οργανώσεων. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, (βλ. Πίν.5, 

Παράρτημα) συνάγεται ότι η πλειοψηφία (37.1 %) των ιδιωτικών επιχειρηματικών 

σχηματισμών ανήκουν στην κατηγορία του Απόλλωνα, ενώ στη συνέχεια ισοβαθμούν 

(29,3%) οι κατηγορίες των Δία και Αθηνά, ενώ αντίστοιχα ο τύπος του Διόνυσου 

βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο (2,6%).

Κατά το διαχωρισμό των υπό μελέτη επιχειρήσεων σε ελληνικές και 

πολυεθνικές, τα αποτελέσματα αλλάζουν σημαντικά. Στις αμιγώς ελληνικές 

επιχειρήσεις, την πλειοψηφία καταλαμβάνει ο τύπος του Δία (39,4%), με δεύτερο τον 

τύπο του Απόλλωνα (35,9%) και τρίτο τον τύπο της Αθηνάς (27,2%). Η αντίστοιχη 

ταξινόμηση για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι: Απόλλων (52,2%). Αθηνά 

(27,2%), Δίας (17,4%).

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των αποτελεσμάτων αναφορικά 

με τις προτιμώμενες μορφές οργανωσιακής κουλτούρας. Ετσι για τις αμιγώς 

ελληνικές επιχειρήσεις, τα ποσοστά είναι : Δίας (2,6%). Απόλλων (15,2%), Αθηνά 

(68,5%) και Διόνυσος (14,4%). Για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο, τα ποσοστά είναι τα ακόλουθα: Δίας

(1,1 %), Απόλλων (13%), Αθηνά (71,7%) και Διόνυσος (14,1 %).

Συμπεραίνεται από τη μελέτη των παραπάνω, η ύπαρξη ενός χάσματος στην 

οργανωσιακή “κουλτούρα” (culture gap) των επιχειρήσεων, ελληνικών και ξένων 

συμφερόντων. Ετσι παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφούσες υπάρχουσες οργανωσιακές 

δομές είναι αυτές του Δία και του Απόλλωνα για τις αμιγώς ελληνικές και 

πολυεθνικές επιχειρήσεις αντίστοιχα, η δομή η οποία θα ήταν επιθυμητή από τη 

συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις θα ήταν 

αυτή της Αθηνάς, η δομή δηλαδή η οποία προσδίδει τη δυνατότητα στην 

επιχειρηματική διοίκηση να συγκεντρώνει πόρους και να τους επικεντρώνει
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επιλεκτικά στην επίλυση των προβλημάτων που εμφανίζονται στον ορίζοντα της 

οργάνωσης.

Η πλειοψηφία των οργανώσεων τύπου Δία, είναι σε απόλυτη συμφωνία και με 

τα αποτελέσματα του Hofstede, ο οποίος έδειξε μέσα από τις έρευνές του, ότι ο 

δείκτης απόστασης από την εξουσία παίρνει μεγάλες τιμές για την περίπτωση της 

Ελλάδας.

2.6 Η αελέτη των Cummings και Schmidt για τη διοικητική συαπεριφορά των 

Ελλήνων

Οι L. L. Cummings και S. Μ. Schmidt, προχώρησαν στη μελέτη συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών της ηγεσίας των ελλήνων διευθυντικών στελεχών. Τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά ήταν η ικανότητα του ατόμου για υποκίνηση και ηγεσία, η πίστη 

στην μετάδοση πληροφοριών και από κοινού πρόσβαση στους σκοπούς της 

οργάνωσης, η πίστη στη συμμετοχική διοίκηση καθώς και η πίστη στον 

αυτοκαθορισμό. Με την έννοια του αυτοκαθορισμού εννοείται η πίστη στη 

δυνατότητα του ανθρώπου να καθορίσει με τις πράξεις του τη ζωή του. Η έρευνα 

παραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίων, τα οποία έπειτα από ειδική 

επεξεργασία δόθηκαν σε 42 διευθυντές δημοσίων και ιδιωτικών οργανώσεων, οι 

οποίες έδρευαν στην περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Η μέθοδος, η οποία ακολουθήθηκε για τη βαθμολόγηση των 

ερωτηματολογίων, ήταν τέτοια ώστε σε κάθε ένα από τα τέσσερα εξεταζόμενα 

χαρακτηριστικά, η κλίμακα των αποτελεσμάτων βαθμονομήθηκε από το 1 έως το 4. Ο 

βαθμός 1 υποδηλώνει συγκεντρωτική δομή (autocratic), ενώ ο βαθμός 4 δηλώνει πιό 

ανοιχτή σε πολλές απόψεις δομή και διοίκηση (democratic), (βλ. Διάγρ. 5/Πίνακας 6, 

Παράρτημα)

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, συμπεραίνεται ότι η ικανότητα του 

μέλους της οργάνωσης για ηγεσία και διοικητική πρωτοβουλία, είναι σημαντικά 

χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμή για τα Αγγλο-Αμερικανικά δεδομένα (2,54 

έναντι 2,72), ενώ είναι ελαφρώς υψηλότερη από τις ομάδες των Λατινοευρωπαικών 

και των Βορειοευρωπαικών χωρών (2,54 έναντι 2,41 και 2,43 αντίστοιχα).

Αναφορικά με την ικανότητα συμμετοχής στις πληροφορίες και τους 

“σκοπούς” της οργάνωσης, η ελληνική περίπτωση των οργανώσεων, κατέχει τη
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χαμηλότερη βαθμολογία από όλες τις εξεταζόμενες ομάδες χωρών, εμφανίζοντας 

χαρακτήρα σαφώς παρόμοιο με αυτόν των συγκεντρωτικών δομών.

Τα ίδια αποτελέσματα λαμβάνονται και στην εξέταση της πίστης στη 

συμμετοχική διοίκηση, κατατάσσοντας τις Ελληνικές οργανώσεις σε εκείνες τις 

οργανώσεις, στις οποίες επικρατούν συγκεντρωτικές δομές.

Αντίθετα, η πίστη στον αυτοκαθορισμό είναι ιδιαίτερα έντονη και κατατάσσει 

τις ελληνικές διοικήσεις σε υψηλότερη θέση από όλες σχεδόν τις Ευρωπαϊκές ομάδες 

χωρών. Ειδικά για το τελευταίο χαρακτηριστικό, αναφέρεται πως είναι ιδιαίτερα 

έντονη η πίστη σε αυτό που αποκαλείται “φιλότιμο”, καθώς και στην έντονη σημασία 

που δίνεται στον ελλαδικό χώρο για την προσπάθεια και τον αγώνα (struggle). 

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι είναι κοινή πεποίθηση στον Ελλαδικό χώρο, ότι ο 

άνθρωπος παρά το γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να νικά πάντα στον αγώνα του 

ενάντια στην αβεβαιότητα του περιβάλλοντος, είναι υποχρεωμένος να 

χρησιμοποιήσει κατά το βέλτιστο τρόπο το σύνολο των γνώσεών του και των 

ικανοτήτων του.

Το πρώτο σημαντικό στοιχείο, το οποίο συνάγεται από τη συγκεκριμένη 

έρευνα είναι ότι οι Ελληνες διευθυντές, παρά το γεγονός ότι επιθυμούν τη 

συμμετοχική συμπεριφορά των υφισταμένων τους, ωστόσο είναι πολύ διατακτικοί 

στο να τους προσδώσουν εξουσίες και αρμοδιότητες, αφού δεν πιστεύουν στις 

ικανότητές των υφισταμένων τους, υποδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την έντονη 

ύπαρξη ευθυνοφοβίας. Το τελευταίο στοιχείο επιβεβαιώνει τόσο τα αποτελέσματα 

του Hofstede, σύμφωνα με τα οποία παρατηρείται αυξημένη απόσταση από την 

εξουσία (υψηλές τιμές του PDI) στις Ελληνικές Επιχειρηματικές Οργανώσεις, όσο 

και τα αποτελέσματα των Μπουραντά, Αναγνωστέλη, Μόντη και Κεφάλα, για το 

πολιτισμικό χάσμα των ελληνικών διοικήσεων.

Το δεύτερο σημαντικό συμπέρασμα αφορά κυρίως την έντονη πίστη των 

ελληνικών διοικήσεων στην προσπάθεια και στον αυτοκαθορισμό, στοιχείο το οποίο 

υποδηλώνει την προθυμία να αντιμετωπίσουν τη δυναμικότητα του περιβάλλοντος, 

παρά το γεγονός ότι είναι γνώστες της έντονης αβεβαιότητας, η οποία χαρακτηρίζει 

το περιβάλλον και η οποία διαφάνηκε μέσα από τις μετρήσεις του δείκτη UAI του 

Hofstede.
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2.7 Η αντίληψη για tic μεθόδους σύιιπραξης και το γρόνο στο επιγειρηιιατικό 

περιβάλλον

Στην παρούσα παράγραφο θα γίνει αναφορά σε χαρακτηριστικά, τα οποία 

ξεφεύγουν από τον καθαρά “δομικό” χαρακτήρα των οργανώσεων, ενώ αναφέρονται 

κυρίως σε θέματα αντιλήψεων, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να εξεταστούν χωρίς την 

αναγκαστική χρησιμοποίηση φιλοσοφικών εννοιών.

Η οικονομική σύμπραξη νοείται ώς η εγκαθίδρυση σχέσεως, μεταξύ δύο ή και 

περισσοτέρων μερών, προκειμένου να συμφωνηθεί και να ακολουθηθεί συγκεκριμένη 

και συντονισμένη δράση στο μέλλον, η οποία θα αποσκοπεί στην επίτευξη 

οριοθετημένων οικονομικών στόχων. Το βασικότερο στοιχείο της σύμπραξης είναι 

ότι αποτελεί μία πράξη του παρόντος, η οποία πραγματοποιείται με τη σύναψη μίας 

σχέσης μεταξύ δύο προσώπων και η οποία επιτυγχάνει τη σύζευξη του παρόντος με 

το μέλλον, ενός μέλλοντος για το οποίο γίνεται προσπάθεια προκαθορισμού του, 

δηλαδή εισαγωγή στην απρόβλεπτη δυναμικότητά του, μέσω της συσχέτισης των 

συμπραττόμενων προσώπων.

Η δια ζώσης και μέσω του προφορικού λόγου, οριστική επισφράγιση της κάθε 

εθελούσιας εγκαθίδρυσης σχέσης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συμπραττομένων 

προσώπων, κατέχει ιδιαίτερη σημασία στον ελληνικό χώρο, αφού θεωρείται ότι είναι 

αυτή, η οποία ζωοποιεί και πρσδίδει την ισχύ στη σχέση της σύμπραξης. Το 

συγκεκριμένο στοιχείο έχει μεταβληθεί σε μεγάλο βαθμό μετά την παγκόσμια τάση 

επικράτησης του δυτικού τρόπου σκέψης και ζωής με αποτέλεσμα η δια ζώσης και 

λόγου πρόσδοση ισχύος στη σχέση σύμπραξης να έχει παραχωρήσει τη θέση της στην 

έγγραφη και απρόσωπη νομική θεσμοθέτηση.

Στην Ελληνική ωστόσο πραγματικότητα, υπάρχει πλήθος απόηχων. Ετσι, ο λόγος των 

συναλασσομένων είναι από τα στοιχεία της καθημερινής ελληνικής επιχειρηματικής 

πρακτικής, τα οποία είναι ακόμα ζωντανά και διαθέτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την 

ισχύ τους. Αντίθετα, η αθέτηση του προφορικού λόγου, ενέχει θέση προσωπικής 

εκπτώσεως και ξεπερνά κατά πολύ σε σημασία τις στενά υλικές ή οικονομικές 

συνέπειες της αθέτησης της όποιας υπόσχεσης.

Η ύπαρξη της συγκεκριμένης μεθόδευσης της επιχειρηματικής σύμπραξης 

στους ελληνικούς επιχειρηματικούς σχηματισμούς αποκαλύπτει και τη 

συνεπαγόμενη διαφοροποίηση της αντίληψης για το χρόνο, διαφοροποίηση η οποία
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ήταν πιό αισθητή σε παλαιότερες περιόδους. Οπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η 

σύμπραξη αποσκοπεί στην είσοδο στη δυναμικότητα του περιβάλλοντος και του 

μέλλοντος μέσω της εγκαθίδρυσης σχέσης προσώπων.

Η Ιωάννα Τσιβάκου (1997) αναφερόμενη στην ιστορική πορεία της 

“υπόσχεσης” αναφέρει: “ Το αρχαίο ελληνικό ρήμα “υπισχνούμαι” ή το λατινικό 

“spondeo” εκφράζουν αυτή τη διαδικασία του γίγνεσθαι, αφού καταφέρνουν να 

συγκροτούν τον ιστορικό χρόνο μέσα στον κόσμο. Πρόκειται για ένα χρόνο ο οποίος 

συντίθεται από το παρελθόν (η αρχική καταγωγή της αλήθειας), από το μέλλον (το 

υπεσχημένο) και το παρόν (όπου γίνεται η εκφορά της υπόσχεσης). Με την εκφορά, 

τα δύο άλλα στάδια του χρόνου συναντώνται στο παρόν και προσδίδουν στο χρονο 

την κυκλική ροή που η πλειονότητα των αρχαίων του αναγνωρίζει”

Στη σημερινή εποχή, παρά το γεγονός ότι η κυκλική θεώρηση του χρόνου έχει 

απωλεσθεί από την ανθρώπινη συνείδηση, ο απόηχός της, εντοπίζεται εμφανέστερα 

στον καθημερινό χειρισμό του χρόνου. Η χρονική τοποθέτηση γεγονότων στον 

ελληνικό χώρο, σπάνια χαρακτηρίζεται από ακριβείς οριοθετήσεις και αυστηρές 

απαιτήσεις. Η μή έμφυτη πεποίθηση για την ύπαρξη του γραμμικού χρόνου, ο οποίος 

, μέσω της επαγόμενης (λόγω της γραμμικότητάς του) ταύτισής του με τη φθορά, 

αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία της χρονικής στενότητας και επομένως και της 

απαίτησης για χρονική ακρίβεια, παράλληλα με την υποσυνείδητη γνώση της 

αδυναμίας να συλληφθεί το όλον, με τις επικρατούσες νοησιαρχικές μεθοδεύσεις, 

οδηγεί στην ενδόμυχη απόρριψη της κάθε απρόσωπης προσπάθειας για αυστηρή 

καθήλωση του χρονικού ιστού.

Η γραμμική αντίληψη του χρόνου διαφαίνεται και στην πράξη του 

προγραμματισμού, η οποία αποτελεί την κατεξοχήν δυτική εκδοχή της αντιμετώπισης 

της δυναμικότητας του περιβάλλοντος.

Ωστόσο και στην περίπτωση των ελληνικών οργανώσεων, ενυπάρχει πλέον η 

έννοια του προγραμματισμού,αφού οι δυτικές δομές τουλάχιστον στην εξωτερική 

μορφή των επιχειρηματικών σχηματισμών, έχουν εγκαθιδρυθεί και στον Ελληνικό 

χώρο. Η μορφή και κυρίως το πνεύμα του προγραμματισμού όμως σε αυτήν την 

περίπτωση δεν ακολουθεί τις αυστηρές γραφειοκρατικές νόρμες που επιβάλλονται 

στις κλασσικές δυτικές οργανώσεις, οι οποίες δείχνουν να θεωρούν δεδομένη τη 

συμμόρφωση του περιβάλλοντος στις επιταγές της οργάνωσης, μέσω της 

τυποποίησης των διαδικασιών εντός της οργανώσεως.
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Η μορφή του προγραμματισμού στις Ελληνικές οργανώσεις αντίθετα, ενέχει 

κυρίως θέση εκτίμησης και γι αυτό το λόγο επαφίεται όχι σε τυποποιημένες 

διαδικασίες, αλλά σε πρόσωπα τα οποία μέσω της μακράς εμπειρίας και της 

αντίληψής τους για το περιβάλλον, είναι σε θέση να εκφέρουν τη γνώμη τους 

αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της επιχειρηματικής οργάνωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

3.1 Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των δυτικών 

επιχειρηματικών μορφών, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αντίστοιχου 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Έμφαση δίδεται στη γραφειοκρατική δομή των 

δυτικών οργανώσεων, η οποία αναλύθηκε και περιγράφηκε εκτεταμένα από τον Max 

Weber και η οποία αποτελεί το μοντέλο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η σχεδίαση του 

μεγαλύτερου μέρους των αποκαλούμενων δυτικών επιχειρηματικών οργανώσεων.

3.2 Γενική Κατάταξη των Οργανώσεων

Οι οργανώσεις είναι δυνατόν να ερμηνευθούν και να αναλυθούν με αρκετούς 

διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης, εκ των οποίων οι πλέον σημαντικοί είναι η 

θεώρηση των οργανώσεων ως α) καθαρά λειτουργικά μορφώματα, β) ως φυσικά 

συστήματα και γ) ως ανοικτά συστήματα.

Σύμφωνα με την πρώτη αντίληψη, οι οργανώσεις αποτελούν λειτουργικούς 

καθαρά σχηματισμούς οι οποίοι μέσω της θέσπισης τυποποιημένων διαδικασιών, 

αποσκοπούν στην επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών.

Η δεύτερη αντίληψη χαρακτηρίζεται σαφώς από περισσότερο “ανθρώπινο" 

χαρακτήρα και αντιμετωπίζει όλες τις οργανώσεις ως καθαρά συλλογικές μορφές, οι 

οποίες έχουν σα κυρίαρχο στόχο την επιβίωση και την ευδαιμονία των μελών τους.
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Τέλος η αντίληψη ότι οι οργανώσεις αποτελούν ανοικτά συστήματα, θεωρεί 

τις οργανώσεις ως εκείνους τους κονωνικούς σχηματισμούς που βρίσκονται σε 

συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους. Η αλληλεπίδραση αυτή καθορίζει 

κατά κύριο λόγο τη δομή της επιχειρηματικής οργάνωσης, αφού η τελευταία 

προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των συνθηκών οι οποίες επικρατούν, μέσω των 

μηχανισμών επικοινωνίας με το περιβάλλον.

Οι οργανώσεις αποτελούν κοινωνικές ομάδες, οι οποίες είναι φύσει αδύνατο να 

θεωρηθούν ως μη έχουσες κανένα στοιχείο συλλογικότητας. Παρομοίως είναι 

απόλυτα φυσικό η αλληλεπίδραση της όποιας οργάνωσης με το περιβάλλον της, να 

έχει άμεσο αντίκτυπο και στους μηχανισμούς τους οποίους αναπτύσσει, καθώς και 

στη δομή της. Ετσι, όπως αναφέρουν και οι Lawrence και Lorsch (1993), μία 

οργάνωση η οποία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα δυναμικό περιβάλλον, θα 

χαρακτηρίζεται από πολύ λιγότερες βαθμίδες ιεραρχίας ανάμεσα στην πηγή της 

εξουσίας και το κατώτερο επίπεδο της οργάνωσης, ενώ αντίθετα, αυτό δεν θα 

συνέβαινε σε μία αντίστοιχη οργάνωση η οποία θα δραστηριοποιούνταν σε ένα 

σχετικά προβλέψιμο περιβάλλον. Στην προκειμένη περίπτωση θα παρατηρούνταν η 

ύπαρξη πολλαπλών ενδιάμεσων επιπέδων μεταξύ διοίκησης και απλών εργαζομένων. 

Ο τύπος όμως της οργάνωσης, ο οποίος προσομοιάζει με τον καλύτερο τρόπο τους 

δυτικούς επιχειρηματικούς σχηματισμούς είναι ο τύπος των ορθολογικών 

συστημάτων, του οποίου τα κυριότερα γνωρίσματα αναφέρονται στη συνέχεια.

3.3 Τα ναρακτηριστικά των δυτικών ορθολογικών οργανωσιακών ιιορφών

Σύμφωνα με τον W. R. Scott (1981) οι ορθολογικές οργανώσεις 

χαρακτηρίζονται κυρίως ως ορθολογικά συστήματα (rational systems) και 

διακρίνονται κατά κύριο λόγο από δύο σημαντικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι τα 

ακόλουθα:

α. Αντίληψη της εταιρικής οργάνωσης ως ενός καθαρά «εργαλειακού» μέσου για την 

επίτευξη συγκεκριμένων και προκαθορισμένων στόχων, οι οποίοι καθορίζουν όχι 

μόνο τις αποφάσεις για το σύνολο των ζητημάτων τα οποία απασχολούν την 

οργάνωση, αλλά και τη μορφή της εσωτερικής δομής της επιχείρησης.
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β. Η θεσμοθέτηση προκαθορισμένων και τυπικών τρόπων επικοινωνίας υποστήριξης 

και αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της οργάνωσης (formalization), 

είτε πρόκειται για τμήματα του ιδίου επιπέδου, είτε για τμήματα διαφορετικών 

επιπέδων. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη «προβλεψιμοποίηση» της συμπεριφοράς των μελών της οργάνωσης, 

μέσω της κανονιστικής τυποποίησης του τρόπου επικοινωνίας.

Ο τύπος της ορθολογικής οργάνωσης ο οποίος ενσωματώνει στο μεγαλύτερο 

βαθμό τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι ο γραφειοκρατικός τύπος, ο οποίος και 

περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο.

3.4 Η γραφειοκρατική δοιιή των δυτικών επιγειρηιιατικών οργανώσεων σύιιφωνα ιιε 

τη θεωρία του Max Weber

Οι δυτικές επιχειρηματικές οργανώσεις διαθέτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα 

κλασσικά χαρακτηριστικά των γραφειοκρατικών οργανώσεων, τα οποία περιέγραψε ο 

Max Weber. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

αναφέρονται σε έναν ιδεατό τύπο επιχειρηματικής οργάνωσης, ο οποίος είναι από 

δύσκολο έως αδύνατο να εντοπιστεί αυτούσιος στην πραγματικότητα. Ωστόσο αυτή 

ακριβώς η “εξιδανίκευσή” του συντελεί στην ακριβέστερη περιγραφή και ορισμό των 

βασικών χαρακτηριστικών τα οποία ενυπάρχουν βαθύτερα σε πλήθος πραγματικών 

οργανωσιακών παραδειγμάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτά παρατίθενται στη συνέχεια:

α. Καθορισμός Χώρων Ευθύνης και Αρμοδιοτήτων

Στις γραφειοκρατικές οργανώσεις, λαμβάνει χώρα ανάληψη κάποιας 

συγκεκριμένης εργασίας ή αποστολής, η οποία στη συνέχεια επιμερίζεται σε εργασίες 

που άπτονται των αρμοδιοτήτων διαφορετικών τμημάτων και στη συνέχεια 

κατανέμονται στο προσωπικό του κάθε τμήματος. Η κατανομή των επιμέρους 

εργασιών στα άτομα κάθε τμήματος γίνεται πάντα σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα 

του κάθε εργαζομένου και πάντα σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες της 

οργάνωσης, οι οποίες καθορίζουν τις αντικειμενικές απαιτήσεις κάθε θέσης εργασίας.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ



ΚΕΦ.3 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΑΝΩΣΕΩΝ 29

β. Ύπαρξη Ιεραρχίας

Η οργάνωση χωρίζεται σε ένα σύνολο τμημάτων, τα οποία είναι 

επιφορτισμένα με τη διεκπεραίωση διαφορετικών αποστολών. Σε κάθε τμήμα, 

υπάρχουν ιεραρχικές βαθμίδες, οι οποίες σκοπό έχουν τόσο την κατανομή των 

εργασιών στις κατώτερες βαθμίδες, όσο και στη διενέργεια επίβλεψης και ελέγχου σε 

αυτές, αναφορικά με την πρόοδο της κάθε εργασίας. Ο συγκεκριμένος έλεγχος και 

επίβλεψη περιορίζεται αυστηρά και μόνο στα καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με την 

αποστολή η οποία έχει ανατεθεί σε κάποιο τμήμα και καθορίζεται ρητά από τους 

θεσμοθετημένους κανονισμούς της οργάνωσης, ενώ έχει χαρακτήρα αυστηρά 

απρόσωπο, κατευθύνεται δηλαδή μόνο στα αποτελέσματα κάποιας εργασιακής 

δράσης και όχι στους φορείς εκτέλεσής της. Στη διενέργεια του ελέγχου παρέχεται το 

δικαίωμα της ένστασης στις υφιστάμενες βαθμίδες, όταν υπάρχουν αντικειμενικά 

στοιχεία ότι καταστρατηγούνται οι θεσμοθετημένες διαδικασίες της οργάνωσης.

γ. Ύπαρξη Καταγεγραμμένων Κανόνων και Οδηγιών

Το σύνολο των τεκταινομένων και ειδικά αυτών που αφορούν τον τρόπο 

λειτουργίας των τμημάτων της οργάνωσης, καθορίζεται από θεσμοθετημένες 

διαδικασίες, οι οποίες υπάρχουν σε γραπτή μορφή και οι οποίες γίνονται γνωστές σε 

όλους τους εργαζομένους. Οι συγκεκριμένοι κανόνες καθορίζονται από 

θεσμοθετημένα όργανα της εταιρείας, χωρίς προσωπικές παρεμβάσεις, έτσι ώστε να 

διαθέτουν έντονα αντικειμενικό και εξουσιαστικό χαρακτήρα.

δ. Ύπαρξη Εταιρικής Περιουσίας

Το σύνολο των μέσων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία όλων των 

τμημάτων της οργάνωσης, παρέχονται από την οργάνωση. Η οργάνωση είναι η 

ιδιοκτήτρια όλων αυτών των υλικών μέσων, τα οποία δεν μπορούν να οικειοποιηθούν 

από τους εργαζομένους. Με τον ίδιο τρόπο δεν είναι δυνατόν κάποιος εργαζόμενος 

στην εταιρεία, να προσκομίσει ίδια μέσα, προκειμένου να ολοκληρώσει την εργασία, 

που του έχει ανατεθεί.
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ε. Προσωπική Ελευθερία-Πρόσληψη στην οργάνωση

Η διοίκηση της οργάνωσης, καθώς και κάθε ανώτερο ιεραρχικά επίπεδο, έχει 

εξουσία σαφώς οριοθετημένη από τους κανονισμούς της οργάνωσης. Η συγκεκριμένη 

εξουσία κατευθύνεται μόνο στο αποτέλεσμα της εργασίας των μελών της οργάνωσης. 

Τα μέλη της οργάνωσης διατηρούν πλήρως την προσωπική τους ελευθερία, ενώ 

προσλαμβάνονται στην οργάνωση αποκλειστικά και μόνο βάσει των ικανοτήτων που 

είναι επιθυμητές από τις «διατάξεις» της. Τα μέλη της οργάνωσης είναι απολύτως 

ελεύθερα να αποχωρήσουν από τις τάξεις της, όποτε αυτά το απαιτήσουν. Η 

προσωπική ζωή των μελών της οργάνωσης δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με την 

οργάνωση, όπως και η οργάνωση δεν μπορεί να επέμβει στην προσωπική ζωή των 

μελών της.

στ. Συμμετοχή στην οργάνωση ως προώθηση της ατομικής καριέρας

Τα άτομα τα οποία εισέρχονται σε μία οργάνωση αντιμετωπίζουν τη 

συγκεκριμένη απασχόληση ως προώθηση της ατομικής τους καριέρας. Ετσι, το 

βασικό κίνητρο εισόδου σε μία οργάνωση αποτελεί η βελτίωση τόσο της καριέρας 

τους, όσο και η απόλαυση των υλικών απολαβών που θα αποκομιστούν ως 

αντιμισθία για την παρεχόμενη στην οργάνωση, υπηρεσία.

3.5 Η up ροή της εξουσίας στις Γραφειοκρατικές Οργανώσεις

Εξαιτίας των χαρακτηριστικών των γραφειοκρατικών δομών, η μορφή της 

ηγεσίας η οποία συναντάται σε παρόμοιες οργανώσεις, χαρακτηρίζεται από την 

ύπαρξη απρόσωπων κανόνων διοίκησης, οι οποίοι έχουν νομικά θεσμοθετηθεί και 

εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη οργάνωση.

Σύμφωνα με τη θεωρία του Weber, η εξουσία που συναντάται στις 

οργανώσεις γενικότερα, μπορεί να χαρακτηρισθεί είτε ως χαρισματική, είτε ως 

παραδοσιακή, είτε ως ορθολογική-νομική. Στην περίπτωση των γραφειοκρατικών 

δομών, ο τύπος της εξουσίας που συναντάται κατά κύριο λόγο, είναι ο τύπος της 

ορθολογικής-νόμιμης (legal-rational) εξουσίας. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η
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συνύπαρξη των "μηχανοποιημένων”, θεσμοθετημένων διαδικαστικά, τυπικών οδών 

επικοινωνίας και δράσης ταυτόχρονα με την ύπαρξη “εξουσιαστικών” καταστάσεων. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η μορφή της εξουσίας στις εν λόγω οργανώσεις 

έχει ως αποκλειστικό ρόλο τη διαχείριση της εργασίας των μελών της οργάνωσης 

και της υπάρχουσας παραγωγής, αποκλείοντας ταυτόχρονα κάθε είδους ανάμιξη της 

διοίκησης σε θέματα πέρα των συγκεκριμένων χώρων ενδιαφέροντος, αφού ο 

αποκλειστικός σκοπός της οργάνωσης και της ηγεσίας της, είναι η επίτευξη των 

τιθέντων λειτουργικών στόχων. Ετσι, η συγκεκριμένη μορφή ηγεσίας, έχει απεκδυθεί 

από όλα τα στοιχεία εκείνα, τα οποία θα της προσέδιδαν οντολογική και ίσως 

μεταφυσική διάσταση, όπως συμβαίνει με τους τύπους εκείνους των οργανώσεων, οι 

οποίες προυπήρχαν της γραφειοκρατικής μορφής, (π.χ φεουδαρχικές, πατριαρχικές, 

οικογενειακές οργανώσεις)

3.6 Τα γαρακτηριστικά των Δυτικών Οργανώσεων σύιιφωνα ιιε τη ιιελέτη του Geert 

Hofstede

Ο Hofstede, μελέτησε τις διαφορές των χαρακτηριστικών των οργανώσεων, οι οποίες 

απαντώνται σε ένα δείγμα 50 διαφορετικών χωρών, το οποίο περιλαμβάνει και χώρες 

του αποκαλούμενου δυτικού κόσμου. Τα χαρακτηριστικά αυτά, τα οποία αναλύονται 

στη συνέχεια, σχετίζονται άμεσα με τα βαθύτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των 

κοινωνιών, οι οποίες μελετώνται. Η δράση αυτών των πολιτισμικών χαρακτηριστικών 

αντικατοπτρίζεται στη μορφή και τα χαρακτηριστικά των οργανώσεων.

3.6.1 Η απόσταση από την πηγή της εξουσίας

. Από τα αποτελέσματα των ερευνών του Hofstede, συμπεραίνεται ότι στις 

χώρες που απαρτίζουν το θεωρούμενο ως ανεπτυγμένο μέρος του κόσμου και στο 

οποίο αναπτύχθηκε και διαδόθηκε η γραφειοκρατική μορφή των οργανώσεων, 

παρατηρούνται μειωμένες τιμές για τον δείκτη PDI (βλ. Πίν. 1, Παράρτημα), ο οποίος 

αποτελεί την αριθμητική αντιστοιχία της απόστασης από την εξουσία.

Οπως αναφέρθηκε ήδη, η ορθολογική-νόμιμη μορφή εξουσίας, επιτελεί καθαρά ρόλο 

διαχείρισης των εργασιών, οι οποίες πρέπει να λάβουν χώρα, προκειμένου να 

επιτευχθούν προδιαγεγραμμένοι στόχοι, αδιαφορώντας για όλα εκείνα τα στοιχεία, τα
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οποία ξεφεύγουν από το πλαίσιο των συγκεκριμένων σκοπών. Εχοντας απεκδυθεί 

κάθε οντολογικής ιδιότητας, η συγκεκριμένη μορφή εξουσίας, έχει παραιτηθεί και 

από τη δυνατότητά της, να εκπέμπει ισχύ και εξουσία μέσω λιγότερο ορθολογικών 

οδών, οι οποίες θα προκαλούσαν ταυτόχρονα συναισθήματα σχετιζόμενα 

περισσότερο με άλλες μορφές εξουσίας (π.χ φόβος, θαυμασμός, παραδοσιακός 

σεβασμός, κ.λ.π).

Η έντονη συνειδητοποίηση της διαφοράς ισχύος μεταξύ ατόμων και 

θεσμοθετημένων κανονισμών, καθιστά τους προϊσταμένους κάθε βαθμίδας λιγότερο 

απρόσιτους και επίφοβους, ενώ η γνώση των απρόσωπων κανονισμών που διέπουν 

κάθε ενέργεια της οργάνωσης προσδίδει ταυτόχρονα και μία γενικότερη αίσθηση 

άνεσης, αφού η πιστή τήρησή τους, είναι και το απόλυτο ζητούμενο κάθε 

γραφειοκρατικής οργάνωσης από όλα τα μέλη της. Η εξαίρεση κάθε προσωπικού 

στοιχείου και προσωπικά υποκινούμενης παρέμβασης, παράλληλα, συντελεί στην 

ευκολότερη έκφραση της αντίθεσης προς κάθε ανώτερη ιεραρχική βαθμίδα, αφού 

αυτή η αντίθεση (υπό μορφή ένστασης), θεωρητικά δεν είναι αντιπαράθεση μεταξύ 

προσώπων, αλλά διαφορά προσέγγισης επί ενός “θεσμικού” θέματος.

3.6.2 Συλλογικότητα και εξατομίκευση

Στον ευρύτερο χώρο της Δύσης, η κατεξοχήν σημαντικότερη κοινωνική 

εξέλιξη, η οποία έλαβε χώρα είναι η εξατομίκευση, η αποδέσμευση δηλαδή του 

ατόμου από ισχυρούς δεσμούς με διάφορους κοινωνικούς σχηματισμούς, μέσα από 

τους οποίους γινόταν ο καθορισμός του (π.χ οικογένεια, κοινότητα, ενορία, κ.λ.π). 

Μέσω της εξατομίκευσης επιτυγχάνεται ο αυτοκαθορισμός του ατόμου, το οποίο 

διαθέτει δικαιώματα και υποχρεώσεις κατοχυρωμένα από απρόσωπες θεσμοθετήσεις. 

Η εξατομίκευση σχετίζεται όπως είναι απόλυτα φυσικό, με τη συλλογικότητα η οποία 

παρατηρείται σε κάθε μορφή κοινωνικής δράσης.

Από τη μελέτη των τιμών του δείκτη IDV (βλ. Πίν. 2, Παράρτημα) για το 

σύνολο των εξεταζόμενων χωρών, συνάγεται ότι οι τιμές του EDV για το ανεπτυγμένο 

τμήμα του σύγχρονου κόσμου (Δύση), λαμβάνουν τις χαμηλότερες από τις τιμές του 

συνόλου των χωρών που εξετάζονται από τον Hofstede. Η εξέταση του 

συγκεκριμένου χαρακτηριστικού σε συσχετισμό με την συμπεριφορά του δείκτη PDI, 

ο οποίος αφορά στην απόσταση από την πηγή εξουσίας, αποκαλύπτει έναν
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συσχετισμό μεταξύ των δύο μεγεθών (βλ. Διάγρ.1, Παράρτημα). Συγκεκριμένα, στις 

χώρες στις οποίες υπάρχει μικρή απόσταση από την πηγή εξουσίας, παρατηρείται 

ταυτόχρονα και έντονη εξατομίκευση. Ετσι στις χώρες στις οποίες είναι εδραιωμένη η 

γραφειοκρατική δομή, λόγω ακριβώς της εξατομικευμένης αντίληψης, η οποία και 

αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την εμφάνιση τέτοιων δομών, 

παρατηρείται ταυτόχρονα μικρή απόσταση από την πηγή εξουσίας της οργάνωσης.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ανάλυση της μορφής εξουσίας, για τις 

γραφειοκρατικές μορφές οργανώσεων, η εξουσία της γραφειοκρατικής οργάνωσης 

διαθέτει καθαρά διαχειριστικό ρόλο, γεγονός που την καθιστά πλέον προσιτή, εν 

αντιθέσει με τις αντίστοιχες μορφές εξουσίας οι οποίες συναντιόνται σε άλλες 

γεωγραφικές περιοχές (π.χ Ελλάδα), στις οποίες υπάρχουν ακόμα απόηχοι 

προγενέστερων οργανωσιακών μορφών.

3.6.3 Αντίληψη για την Αβεβαιότητα του Περιβάλλοντος

Η δυναμικότητα του περιβάλλοντος των επιχειρηματικών οργανώσεων 

θεωρείται γενικά ως δεδομένη και αναμφισβήτητη. Από την ανάλυση του Hofstede, 

διαφαίνεται ότι οι δυτικές χώρες στις οποίες η ύπαρξη γραφειοκρατικών δομών είναι 

εδραιωμένη, κατέχουν χαμηλές τιμές για το δείκτη UAI (βλ. πίν.3, Παράρτημα), ο 

οποίος απεικονίζει την τάση αποφυγής της αβεβαιότητας, την "ανησυχία" δηλαδή, 

των μελών των εκάστοτε οργανώσεων έναντι της δυναμικότητας του περιβάλλοντος 

που τους περικλείει. Η μελέτη του συγκεκριμένου δείκτη σε συσχέτιση με το δείκτη 

PDI (βλ. Διάγρ.3, Παράρτημα) και του δείκτη ατομικισμού IDV, φανερώνει τη σαφή 

αντιστοιχία μεταξύ εξατομίκευσης, χαμηλής τάσης για αποφυγή της αβεβαιότητας και 

μικρής απόστασης από την εξουσία.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η μορφή της ηγεσίας των δυτικών γραφειοκρατικών 

μορφών αποτελεί την αιτία μείωσης της απόστασης από την πηγή εξουσίας. Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ύπαρξη καθορισμένων θεσμών που διέπουν κάθε 

επιμέρους λειτουργία της επιχειρηματικής οργάνωσης, και την τυπικότητα στις 

επικοινωνιακές σχέσεις των διαφόρων τμημάτων, με τέτοιο τρόπο ώστε να 

καταστέλλεται κάθε πηγή εσωτερικής δυναμικότητας και αβεβαιότητας, οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η αίσθηση της αβεβαιότητας του περιβάλλοντος καταστέλλεται σε 

μεγάλο βαθμό από την ίδια τη δομή της οργάνωσης και από τους θεσμούς οι οποίοι
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τη διέπουν. Είναι επομένως απολύτως φυσικό, τα μέλη των οργανώσεων να 

υιοθετούν ανάλογη στάση έναντι του περιβάλλοντος, η οποία να δικαιολογεί τις 

χαμηλές τιμές του δείκτη UAI.

3.6.4 Ο δείκτης Ανδρικότητας-Θηλυκότητας

Ο δείκτης MAS, ο οποίος όπως περιγράφηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, 

απεικονίζει μέρος της στάσης ζωής των κοινωνιών, εμφανίζει για τις δυτικές χώρες 

μία ποικιλία τιμών. Συγκεκριμένα, στις χώρες, οι οποίες θεωρούνται ως ο πυρήνας 

του δυτικού κόσμου (Αγγλία, Η.Π.Α, Καναδάς, Αυστραλία, Γερμανία, Γαλλία, 

Ιταλία), ο δείκτης MAS παίρνει υψηλές τιμές (βλ. Πίν. 4,Παράρτημα), εμφανίζοντας 

μία σαφή τάση προς την ανδρικότητα. Αντίθετα σε κάποιες άλλες χώρες, όπως οι 

Σκανδιναβικές για παράδειγμα, ο δείκτης MAS παίρνει χαμηλές τιμές, γεγονός το 

οποίο προσδίδει σε αυτές έντονο χαρακτήρα θηλυκότητας

3.7 Η υποκίνηση του Εργαίοιιένου

Οπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, η υποκίνηση των μελών 

μίας οργάνωσης, περιγράφεται σε γενική μορφή από την ιεράρχηση των αναγκών του 

Maslow. Ωστόσο και στη δυτική περίπτωση είναι σημαντικό να επισημανθεί ο 

αναμφισβήτητος ρόλος του υπάρχοντος πολιτισμικού υπόβαθρου στη διαμόρφωση 

των αξιών τα οποία συνθέτουν την κλίμακα υποκίνησης του εργαζομένου. Στις 

δυτικές χώρες, ο δείκτης UAI, κινείται σε γενικές γραμμές σε χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με την πρόταση του Hofstede για διαφοροποίηση της πυραμίδας του 

Maslow, ανάλογα με τη μορφή της συσχέτισης των μεγεθών UAI και MAS, (βλ. 

διάγραμμα 4, Παράρτημα) οι κατεξοχήν δυτικές χώρες (ΗΠΑ, Αγγλία, Καναδάς, 

Αυστραλία) έχουν ως υπέρτατη αρχή υποκίνησης των εργαζομένων σε μία οργάνωση, 

την ατομική επιτυχία και την αυτοπραγμάτωση, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι η 

κλίμακα του Maslow, παραμένει αναλλοίωτη όπως την πρότεινε ο εμπνευστής της, 

κάτι το οποίο με τη σειρά του φανερώνει και τον έντονο επηρεασμό του Maslow από 

τα δεδομένα των χωρών στις οποίες ο ίδιος προσωπικά εργάστηκε και διεκπεραίωσε 

τις ερευνητικές του προσπάθειες.
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3.8 Η Ηορφη του Προγραιιιιατισιιού στιε Δυτικές Οργανωσιακές ιιορφές και η 

αντίληνιπι του Χρόνου

Στη Δυτική Οργανωσιακή πραγματικότητα, ο προγραμματισμός, αποτελεί μία από τις 

μορφές, τις οποίες παίρνει η προσπάθεια αντιμετώπισης της δυναμικότητας του 

περιβάλλοντος, κυρίως μέσω του περιορισμού των προσωπικών χαρακτηριστικών 

των συμμετεχόντων στην οργάνωση. Η Ιωάννα Τσιβάκου (1997) αναφέρει ότι ο 

“προγραμματισμός ως οργανωσιακή λειτουργία, αντίθετα από ότι διδάσκουν οι 

θεωρητικοί των οργανώσεων, δεν αποτελεί προφορική διαδικασία διαλόγου και 

συμμετοχής για την αντιμετώπιση μελλοντικών καταστάσεων.” Η διαδικασία του 

προγραμματισμού πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών εντύπων, ειδικά 

σχεδιασμένων, τα οποία από τη σχεδίασή τους καθοδηγούν το άτομο, το οποίο τα 

συμπληρώνει και το οποίο αποτελεί στην προκειμένη περίπτωση τον 

προγραμματιστή. Η Τσιβάκου αναφέρει στη συνέχεια ότι:

“Ολα τα έντυπα είναι γεμάτα σημεία που υποκινούν τον παρατηρητή να συλλάβει 

μέρος των ανθρώπινων προσδοκιών και υπό μορφή πληροφοριών να τις διαχύσει 

στην κοινωνία. Ποιος είναι εν προκειμένω ο παρατηρητής; Στα πλαίσια της 

οντολογικής παράδοσης ο παρατηρητής δεν θα μπορούσε να είναι παρά ο 

προγραμματιστής. Σύμφωνα, όμως, με τις αρχικές μας παραδοχές και τον κοινωνικό 

ρόλο του οργανώνειν τον οποίο επιθυμούμε να διαυγάσουμε, ο παρατηρητής είναι η 

ίδια η οργάνωση, αφού είναι αυτή η οποία για την αυτοπαραγωγή της συντελεί στην 

πληθώρα των παρατηρήσεων και η ίδια, πάλι, επιχειρεί μέσα από την πραγμάτωση 

της εσώτατης λειτουργίας της, τον περιορισμό τους. Τα γραπτά έντυπα είναι το μέσον 

που έχει σχεδιάσει η οργάνωση, αξιοποιώντας την τεχνολογία της γραφής, για να 

περιορίσει την ανεξέλεγκτη ροή των παρατηρήσεων. Τα έχει σχεδιάσει προσεκτικά, 

ώστε το κείμενο των εντύπων να μη δίνει λαβή σε διαφορετικές ερμηνείες κατά την 

ανάγνωση. Ο προγραμματιστής είναι ο αναγνώστης, ο οποίος πειθαρχεί στο κατά 

γράμμα νόημα των εντύπων. Με τη συμπλήρωση των εντύπων γίνεται η προ

γραμματική διατύπωση των μελλοντικών παρατηρήσεων και διαγράφονται τα όρια 

που αυτές δεν θα πρέπει να υπερβούν. «
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Η συγκεκριμένη πρακτική προγραμματισμού φανερώνει ταυτόχρονα την 

δυτική αντίληψη για το χρόνο, καθώς και τη μανιώδη προσπάθεια, η οποία γίνεται 

από το δυτικό τρόπο σκέψης και δράσης για καταστολή της δυναμικότητας του 

περιβάλλοντος, αφού η βασική ιδέα, η οποία διέπει τον προγραμματισμό με τη δυτική 

έννοια, είναι η προβολή των παρελθόντων στοιχείων στο μέλλον. Στο σημείο αυτό η 

Τσιβάκου (1997) αναφέρει: “ Αυτό που συμβαίνει είναι η τεχνητή διάνοιξη μέσω του 

προγραμματισμού ενός μονοπατιού στο χρόνο, δια μέσου του οποίου οι εκτιμήσεις, 

βασισμένες σε παλιότερες διακρίσεις, διασχίζουν το παρόν και βαδίζουν προς το 

μέλλον, καθυστερώντας κατ’αυτόν τον τρόπο και παραπλανώντας το όντως 

καινούργιο. Το παλιό με όχημα τις εκτιμήσεις, δεν είναι η παράδοση ή η ανάμνηση 

της καταγωγής, αλλά μία χρονολογική διάταξη η οποία καθορίζει τα όρια εντός των 

οποίων πρέπει να βαδίσει ο χρόνος, ισοπεδώνοντας τα σημαίνοντα και συντελώντας, 

έτσι, στην εξάλειψη των αιφνιδιασμών που φέρνουν τα καινούργια νοήματα.”

Από τα παραπάνω διαφαίνεται πλήρως η αντίληψη για τον προγραμματισμό, η 

οποία πηγάζει από την προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το ακατανόητο για τη δυτική 

εξατομικευμένη σκέψη φαινόμενο της μη-προβλεψιμότητας. Ωστόσο η δυτική 

πρακτική του προγραμματισμού δεν είναι η μοναδική μέθοδος “καταστολής” της 

δυναμικότητας, αφού συνοδεύεται από την εξίσου ισχυρή τάση για τυποποίηση, η 

οποία και αναλύεται στη συνέχεια.

3.9 Η τυποποίηση ως μέθοδος αντιμετώπισης ττκ δυνααικότητας των συνθηκών του 

επιγειρημ,ατικού πεοιβάλλοντο£

Η έντονη δυναμικότητα του περιβάλλοντος, αποτελεί τον κυρίαρχο λόγο για 

τον οποίο ενεργοποιήθηκαν μηχανισμοί, οι οποίοι αποσκοπούσαν στην ελάττωση της 

έντασης όλων εκείνων των χαρακτηριστικών, που συντελούν με τη δράση τους στην 

αύξηση της δυναμικότητας του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίστηκαν 

διοικητικοί μηχανισμοί και θεσμικά όργανα με παγκόσμια επιρροή, η δράση των 

οποίων αποσκοπεί στην εισαγωγή κοινών μεθόδων παραγωγικής και τεχνικής δράσης, 

ώστε να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές υπόβαθρο, στο οποίο θα είναι δυνατόν να 

συνδιαλαχθούν οι επιχειρηματικές οργανώσεις. Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα είναι σε
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θέση να μεταβάλλει θετικά το βαθμό ομοιογένειας των επιχειρηματικών οργανώσεων 

ο οποίος επηρεάζει άμεσα τη δυναμικότητα του περιβάλλοντος.

Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οργανισμοί τυποποίησης (DIN, ISO, ANSI, 

BSI) οι οποίοι ξεκίνησαν το έργο της τυποποιήσεως από το καθαρά τεχνικό-μηχανικό 

μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με την σύνταξη τεχνικών 

προδιαγραφών, αφού αυτό εξάλλου ήταν και το κατεξοχήν πεδίο, στο οποίο ήταν 

εύκολο να εισαχθούν μέθοδοι τυποποίησης.

Η δράση όμως τέτοιων οργανισμών, δεν σταματά εκεί. Λόγω ακριβώς της 

συμβολής στη δυναμικότητα του περιβάλλοντος και των χαρακτηριστικών της 

διασύνδεσης μίας οργάνωσης με άλλες, καθώς και των συχνών εναλλαγών σε ένα 

ορισμένο χώρο δράσης, η επιρροή της τυποποίησης, ειδικά τα τελευταία χρόνια 

επεκτείνεται και σε χώρους, οι οποίοι ξεφεύγουν από αυτόν του καθαρά τεχνικού. Τα 

διεθνή πρότυπα της σειράς ISO 9000 τα οποία εφαρμόζονται στο σύνολο της 

“παραγωγικής” δραστηριότητας μίας επιχειρηματικής οργάνωσης, απαιτούν την 

εισαγωγή διοικητικών και θεσμικών πλέον μηχανισμών, μέσω των οποίων γίνεται 

προσπάθεια προκειμένου να κατασταλούν εκείνοι οι παράγοντες, οι οποίοι συντελούν 

μέσω της δράσης τους, στην αύξηση της δυναμικότητας του περιβάλλοντος. Με 

αυτόν τον τρόπο π.χ οι προμηθευτές επιβάλλεται να πληρούν συγκεκριμένα 

“προδιαγεγραμμένα” κριτήρια, να ελέγχονται βάσει θεσμοθετημένων κανόνων 

αξιολόγησης αναφορικά με τη συμπεριφορά τους απέναντι στην επιχειρηματική 

οργάνωση, ενώ εμμέσως προτείνεται η προτίμηση επιχειρηματικών οργανώσεων για 

συνεργασία, οι οποίες έχουν υιοθετήσει παρόμοια συστήματα «ποιότητας». Η 

εισαγωγή των συγκεκριμένων διοικητικών μηχανισμών, αποτελεί την απάντηση των 

δυτικών γραφειοκρατικών δομών, στη συνεχώς αυξανόμενη δυναμικότητα του 

διεθνοποιημένου πλέον επιχειρηματικού περιβάλλοντος και προβλέπεται να επεκταθεί 

και στους χώρους της οικονομικής δράσης των επιχειρηματικών οργανισμών και 

όπως ήταν απολύτως φυσικό, αυτή η απάντηση δεν μπορούσε παρά να διαθέτει όλα 

εκείνα τα στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν κάθε κλασσικό γραφειοκρατικό 

κοινωνικό μηχανισμό.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ



Κ£Φ.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ 38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ * 1 2 3 4 5 6

4.1 Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η συγκριτική εξέταση των χαρακτηριστικών 

των δύο μορφών οργάνωσης, τα οποία παρουσιάσθηκαν στα δύο προηγούμενα 

κεφάλαια.

4.2 Συνοπτική παρουσίαση των διαφορών

Από την ανάλυση που προηγήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, προκύπτουν 

τα παρακάτω χαρακτηριστικά των Ελληνικών και των Δυτικών Επιχειρηματικών 

μορφών:

α. Ελληνικές Επιχειρηματικές Οργανώσεις

1. Μικρό μέγεθος Οικογενειακού Χαρακτήρα

2. Εξουσία η οποία είναι συνδυασμός της παραδοσιακής και της χαρισματικής

3. Εντονη τάση αποφυγής της δυναμικότητας του περιβάλλοντος

4. Εντονα Συλλογικός Χαρακτήρας

5. Υπαρξη έντονης έλξης για περισσότερο ενδεχομενικούς τρόπους διοίκησης.

6. Εντονο προσωπικό στοιχείο σε όλες τις εκφάνσεις των επιχειρηματικών
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λειτουργιών, (π.χ σύμπραξη)

7. Μεγάλη απόσταση από την πηγή εξουσίας.

8. Ασφάλεια, συλλογικότητα και εκτίμηση από τον κοινωνικό περίγυρο, ως κυρίαρχες 

αρχές υποκίνησης.

9. Απροθυμία εκχώρησης εξουσίας.

10. Εντονος χαρακτήρας ανδρικότητας

11. Μορφές Προγραμματισμού, οι οποίες βασίζονται στην εμπειρική συνεύρεση με 

το περιβάλλον.

β. Δυτικές Επιχειρηματικές Οργανώσεις

1. Γραφειοκρατική δομή.

2. Ορθολογική εξουσία

3. Εξατομικευμένη αντίληψη των μελών των οργανώσεων

4. Μικρή τάση αποφυγής της δυναμικότητας του περιβάλλοντος

5. Μικρή απόσταση από την εξουσία

6. Επεκτατική δυνατότητα τόσο σε μέγεθος όσο και σε χρόνο.

7. Ατομική Επιτυχία και αυτοεκτίμηση, ως κατεξοχήν αρχές υποκίνησης της 

εργασίας.

8. Προγραμματισμός ο οποίος κατευθύνεται προς την καταστολή της δυναμικότητας 

του περιβάλλοντος.

Η σύγκριση δεδομένων τα οποία σχετίζονται με την ανθρώπινη κοινωνική 

συμπεριφορά γίνεται αναπόφευκτα κάτω από τη σκιά της καλύτερης εφαρμογής 

αυτών στις τρέχουσες συνθήκες του περιβάλλοντος. Με αυτό το κριτήριο, θα 

εξεταστούν και στην παρούσα περίπτωση η ελληνική και η δυτική περίπτωση 

διοίκησης, αναλόγως του βαθμού εναρμόνισης και συμβατότητας με τις συνθήκες και 

τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Είναι αναγκαίο όμως να προηγηθεί μία συνοπτική 

περιγραφή αυτών των συνθηκών και των απαιτήσεων του περιβάλλοντος.

4,3. Περιγραφή των συνθηκών του περιβάλλοντος
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Ον σύγχρονες εξελίξεις στο περιβάλλον χαρακτηρίζονται από δύο κυρίως 

παράγοντες:

α) την ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και ιδιαίτερα αυτήν που λαμβάνει χώρα στο 

πεδίο της πληροφορικής και

β) την επιτάχυνση των διαδικασιών της παγκοσμιοποίησης, της σταδιακής ένταξης, 

δηλαδή των σχέσεων όλων των επιμέρους κοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο σε μία 

διαδικασία ολοκλήρωσης που περιλαμβάνει την κατάργηση των εθνικών, φυλετικών, 

γλωσσικών και θρησκευτικών οριοθετήσεων.

Σε αυτή τη σταδιακή ανάδυση της νέας κοινωνίας, τα εθνικά κράτη χάνουν 

τον αποκλειστικό έλεγχο σε πλήθος τομέων, ενώ οι νέες αντιλήψεις για το χαρακτήρα 

της επιχειρηματικότητας, απαιτούν νέες μορφές οργάνωσης με υψηλό βαθμό 

ευελιξίας και προσαρμοστικότητας. Η καθιέρωση της πληροφορίας, ως του 

κατεξοχήν στοιχείου οικονομικής εξουσίας και όχι μόνο, απετέλεσε την έναρξη 

αλλαγών στο χώρο των οργανώσεων, όπως η παρακμή του εργοστασιακού 

συστήματος παραγωγής, η εμφάνιση νέων ειδών προϊόντων και εταιρειών (virtual), 

στοιχείων που με τη σειρά τους υπογραμμίζουν την ανάγκη της προσαρμοστικότητας 

στις εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και τη σημασία της ύπαρξης 

οργανωσιακής συμπεριφοράς με προσαρμοστικά χαρακτηριστικά ( Kallinikos, 

1996b).

Η σύγκριση των ελληνικών και δυτικών οργανωσιακών χαρακτηριστικών, 

είναι επομένως απαραίτητο, να λάβει χώρα κάτω από το πρίσμα των δύο αυτών 

κυρίαρχων χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος.

4.4 Η επίδραση της δυναιιικότητας του περιβάλλοντος στον τρόπο διοίκησης - 

Συγκριτική ανάλυση των δύο οργανωσιακών περιπτώσεων.

Οι Lawrence και Lorsch (1993), στη θεωρία των συστημάτων αναφέρονται 

στο ρόλο, τον οποίο παίζει το περιβάλλον στη δομή μίας επιχειρηματικής οργάνωσης. 

Παρά το γεγονός ότι η θεωρία των συστημάτων θεωρείται γενικά ως παρωχημένη, η 

σκέψη την οποία διατυπώνουν οι εμπνευστές της αναφορικά με το περιβάλλον 

αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα. (Οργανωσιακή Ανάπτυξη- 

Διάγνωση και Δράση). Σε ένα σταθερό περιβάλλον, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

μίας εργασίας είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με βάση ένα προκαθορισμένο σύνολο
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λειτουργικών κανόνων. Ο χειρισμός των αναγκαίων πληροφοριών, είναι δυνατόν να 

επιτυγχάνεται με βάση τα παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας προισταμένων- 

υφισταμένων, τα οποία μπορεί να είναι λίγα και περορισμένα, αλλά είναι, επίσης, 

λιγότερο εκτεθειμένα σε σφάλματα και σχετικά λιγότερο δαπανηρά. Συνήθως 

σύντομα χρονικά διαστήματα αρκούν για να προσδιοριστεί η αντίδραση του 

περιβάλλοντος στις ενέργειες και τις επιλογές της επιχειρηματικής οργάνωσης. Τα 

συγκεκριμένα στοιχεία συντελούν στο να αναδειχθεί ένας τρόπος διοίκησης άμεσου 

και προσανατολισμένου προς τους λειτουργικούς σκοπούς της οργάνωσης, δηλαδή με 

χαρακτήρα καθαρά λειτουργικό/ορθολογικό.

Αντίθετα, σε ένα ασταθές και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, είναι 

επιβεβλημένο να δημιουργηθούν περισσότερα σημεία επαφής με το περιβάλλον, 

γεγονός το οποίο οδηγεί στην εμφάνιση πλέον επίπεδων οργανωσιακών δομών. Στην 

περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατόν να διαμορφωθούν τυπικοί κανόνες, εφαρμόσιμοι 

σε κάθε περίπτωση. Αντιθέτως, είναι ενδεδειγμένη η υιοθέτηση ενός σφαιρικού 

μοντέλου επικοινωνίας, το οποίο θα είναι σε θέση να επιτρέπει την κυκλοφορία των 

πληροφοριών από το περιβάλλον σε ολόκληρη την οργάνωση, με τέτοιο τρόπο, ώστε 

η ανάλυσή τους να μην περιορίζεται μόνο στα τυπικά κανάλια προισταμένων- 

υφισταμένων. Η εμφάνιση αυτού του περισσότερο πολύπλοκου και εκλεπτυσμένου 

δικτύου επικοινωνίας, ενθαρρύνεται από ένα διαπροσωπικό τρόπο διοίκησης, ο 

οποίος τοποθετεί περισσότερη έμφαση στη δημιουργία ουσιαστικών και ισχυρών 

σχέσεων, παρά στην πραγματοποίηση του “έργου για το έργο”.

Σύμφωνα, λοιπόν με τους Lawrence και Lorsch, όταν το περιβάλλον γίνεται 

ασταθές και έντονα ανταγωνιστικό, λαμβάνουν χώρα: α) η κατάργηση των τυπικών 

ρυθμιστικών οργανωσιακών κανόνων, β) η ανάδυση σφαιρικών δομών και γ) μία 

μεταστροφή του προσανατολισμού της αποστολής της επιχειρηματικής οργάνωσης 

από το “έργο για το έργο” προς τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων.

Γίνεται αντιληπτό από τα όσα αναφέρθηκαν, ότι οι νέες απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος που αναδύεται, καθιστούν παροχημένα κάποια από τα χαρακτηριστικά 

των κλασσικών γραφειοκρατικών οργανώσεων. Έτσι, η ύπαρξη θεσμοθετημένων 

κανονισμών, οι οποίοι θα διέπουν κάθε είδους λειτουργία της επιχειρηματικής 

οργάνωσης, αποτελεί χαρακτηριστικό, το οποίο δε συμβαδίζει με τον χαρακτήρα τον 

οποίο αποκτά πλέον, η επιχειρηματική οργάνωση και ο οποίος αποσκοπεί στο να γίνει 

εφικτή μία συνεχής και ουσιώδης συνδιαλλαγή με το δυναμικό περιβάλλον.
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Αντίστοιχα, η εκ των τυπικών κανόνων, σαφής οριοθέτηση του ρόλου και της 

αποστολής του κάθε εργαζομένου καταργείται σταδιακά, ενώ η εξειδίκευση η οποία 

ήταν το κατεξοχήν απαιτούμενο χαρακτηριστικό των θέσεων της κάθε κλασσικής 

γραφειοκρατικής οργάνωσης, αντικαθίσταται σε μεγάλο βαθμό και ιδιαίτερα στις 

θέσεις οι οποίες έχουν επαφή με το περιβάλλον, από την απαίτηση για πολύπλευρη 

εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς.

Επίσης, η στροφή του βλέμματος της οργάνωσης από την διεκπεραίωση του 

έργου, προς την δημιουργία ισχυρών διαπροσωπικών δεσμών, αποτελεί εξέλιξη, η 

οποία σηματοδοτεί το πέρασμα των επιχειρηματικών οργανισμών από την κατηγορία 

των λειτουργικών σχηματισμών σε άλλου είδους κατηγορίες (π.χ ανοικτά 

συστήματα), αφού καταλύεται σταδιακά η θεμελιώδης αρχή των λειτουργικών 

οργανώσεων (rational systems), η σαφής δηλαδή οριοθέτηση στόχων και η 

προσπάθεια επίτευξής τους, μέσα από τη θεσμική λειτουργία των μηχανισμών της 

οργάνωσης.

Αντίθετα, κάτω από τις τυρβώδεις και απρόβλεπτες αναδιπλώσεις του 

περιβάλλοντος, οι ελληνικές επιχειρηματικές οργανώσεις φαίνεται να διαθέτουν 

κάποια από τα χαρακτηριστικά εκείνα, τα οποία χρησιμοποιούμενα κατάλληλα, θα 

τους επέτρεπαν να συνδιαλλαγούν με το δυναμικό περιβάλλον τους με επιτυχία.

Ετσι, η μακρόχρονη ύπαρξη και “λειτουργία” τους με τρόπους που δεν είχαν 

να κάνουν με σαφείς και θεσμοθετημένες διατάξεις που καθόριζαν μέσω “νομικών” 

διαδικασιών, κάθε επιχειρηματικό τεκταινόμενο, παρέχει σε αυτές “δυνάμει”, την 

ικανότητα δράσης μέσα στη δυναμικότητα του περιβάλλοντος μέσω μεθοδεύσεων, οι 

οποίες χαρακτηρίζονται κυρίως από την εμπειρία των μελών της οργάνωσης καθώς 

και την ικανότητα που τους δίνει αυτή η εμπειρία και την ολοκληρωμένη εικόνα για 

το περιβάλλον.

Το συγκεκριμένο στοιχείο, είναι και αυτό μέσω του οποίου γίνεται η 

μετάβαση στο δεύτερο στοιχείο που χαρακτηρίζει τις ελληνικές επιχειρηματικές 

οργανώσεις, του πολύ γενικού, αν όχι αόριστου, καθορισμού δηλαδή των 

αρμοδιοτήτων των μελών της οργάνωσης. Ετσι, όπως ήδη αναφέρθηκε, στις 

ελληνικές επιχειρηματικές οργανώσεις, η ανάθεση των αρμοδιοτήτων δεν έχει να 

κάνει με τυποποιημένες ανάγκες της κάθε θέσης εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, 

ενθαρρύνεται και επιβάλλεται η ενασχόληση με πολλαπλά αντικείμενα, φαινομενικά 

ίσως ασύνδετων, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται τα μέλη εκείνα της οργάνωσης, τα
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οποία διαθέτουν την ικανότητα αντίληψης της σύνολης δυναμικότητας του 

περιβάλλοντος. Επειδή ακριβώς η διαχείριση της σχέσης της οργάνωσης με το 

περιβάλλον της επαφίεται αποκλειστικά και μόνο στις προσωπικές ικανότητες των 

μελών της οργάνωσης και όχι στη δραστηριοποίηση τυπικών ρυθμιστικών κανόνων 

από εξατομικευμένες ανθρώπινες υπάρξεις, επιβάλλεται να υπάρξει η κατάσταση, η 

οποία περιγράφεται από τους Lawrence και lorsch, η επικέντρωση, δηλαδή του 

ενδιαφέροντος της οργάνωσης κυρίως στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων παρά στην 

εκτέλεση του έργου για το έργο.

Είναι σημαντικό να γίνει αναφορά στο σημείο αυτό, στην εργασία της 

Μαργαρίτας Δρίτσα (1995), η οποία αναφέρεται στις Ελληνικές οικογενειακές 

επιχειρήσεις και ειδικότερα αυτές που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραγωγής 

χρωμάτων.

Συγκεκριμένα, η συγγραφέας αναφέρει για την οικογενειακή δομή των 

ελληνικών επιχειρήσεων ότι λόγω της στενής σχέσης μεταξύ των μελών τους, η 

ευελιξία αποτελεί στοιχείο το οποίο τις χαρακτηρίζει, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 

αντιδρούν άμεσα στις ξαφνικές αλλαγές του οποιουδήποτε περιβάλλοντος στο οποίο 

δραστηριοποιούνται, καθώς και να αδρανοποιούν απώλειες από αρνητικές επιδράσεις 

του περιβάλλοντος πάνω στην οργάνωση. Εξάλλου η συγκεκριμένη δομή, η οποία 

στηρίζεται σε οικογενειακούς θεσμούς, είναι ικανή να αντέξει πολλαπλάσιο δυσμενές 

οικονομικό βάρος σε σύγκριση με μία απρόσωπη οργάνωση που διαθέτει τις 

κλασσικές δυτικές οργανωσιακές δομές, αφού η ύπαρξη της συγγένειας ξεπερνά τα 

στενά όρια του ψυχρού δούναι και λαβείν που χαρακτηρίζει τη σχέση εργαζομένου 

και κλασσικής δυτικής γραφειοκρατικής οργάνωσης. Η μορφή της οικογενειακής 

επιχείρησης αποτέλεσε σε πολλές περιπτώσεις το εχέγγυο της επιτυχίας αυτών των 

επιχειρηματικών οργανώσεων, αφού για παράδειγμα οι εφοπλιστικές εταιρείες 

διατήρησαν τα συγκεκριμένα μοντέλα οικογενειακής διάρθρωσης και μετά την 

επέκτασή τους πέρα από τα στενά εθνικά όρια. Οπως βεβαιώνει και η Τζελίνα 

Χαρλαύτη (1995) οι ισχυροί οικογενειακοί και τοπικοί δεσμοί συνετέλεσαν στη 

δημιουργία και εμφάνιση ενός αξιόπιστου και απόλυτα στεγανού πληροφοριακού 

δικτύου το οποίο βοήθησε τις εφοπλιστικές επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να 

διακριθούν σε καταστάσεις εντονότατου ανταγωνισμού.

Η ικανότητα των μελών της οργάνωσης για την αντίληψη του περιβάλλοντος 

μέσα από τη μακρά εμπειρία τους και τη σχέση τους με αυτήν τη δυναμικότητα, σε
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συνδυασμό με την επικέντρωση στη δημιουργία ισχυρών δεσμών, προϋποθέτει και 

την ύπαρξη διαφορετικών αντιλήψεων για τη σχέση των μελών της οργάνωσης με 

αυτήν, καθώς και για τους τρόπους υποκίνησης αυτών στον κάθε τύπο οργάνωσης, τα 

οποία θα εξεταστούν στη συνέχεια.

4.5 Η σύγκριση της επίδρασης me φύσης του περιβάλλοντος στην επιγειρτιιιατική 

επιδίωξη

Όπως φάνηκε και στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, οι ελληνικές οργανώσεις 

χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές του δείκτη UAI, ο οποίος απεικονίζει την τάση 

αποφυγής της δυναμικότητας του περιβάλλοντος. Όπως όμως αναφέρει και ο 

Hofstede, αυτό δεν καταδεικνύει την απροθυμία ανάληψης ρίσκου ή επιχειρηματικών 

κινδύνων, αλλά απλά την ένταση η οποία χαρακτηρίζει την κάθε επιχειρηματική 

απόφαση. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που παραθέτει η 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (1998) και τα οποία δείχνουν ότι στην Ελλάδα 

τερματίζουν τη λειτουργία τους μεγάλες επιχειρηματικές οργανώσεις, ενώ 

δημιουργούνται πολλές μικρότερες κυρίως ατομικές ή οικογενειακές. Ετσι 

αποδεικνύεται μία έλξη προς την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, η οποία 

αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα της μελέτης των Cummings και Smidt για 

τις Ελληνικές οργανώσεις, οι οποίοι όπως περιγράφηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, 

μέσα από τις μετρήσεις τους κατέγραψαν την τάση αλλά και την προθυμία των 

ελληνικών οργανώσεων για αντιμετώπιση του περιβάλλοντος με όσο το δυνατόν 

καλύτερο τρόπο.

Στη δυτική πραγματικότητα, αντίθετα, παρά το γεγονός ότι ο δείκτης UAI έχει 

σαφώς χαμηλότερες τιμές, δεν παρατηρείται αντίστοιχη τάση για δημιουργία μικρών 

ατομικών επιχειρήσεων, από μεμονωμένα άτομα οι οικογένειες. Αντίθετα, στη δύση 

εντοπίζεται ο κατεξοχήν χώρος ανάπτυξης μεγάλων επιχειρηματικών οργανώσεων, 

λόγω των κυρίαρχων γραφειοκρατικών αντιλήψεων, οι οποίες ευνοούν την ύπαρξη 

αλλά και γιγάντωση των λειτουργικών/ορθολογικών οργανώσεων.

4.6 Η σύγκριση τικ επίδρασης me φύσεοκ του περιβάλλοντος στη σγέση ιιέλους- 

οργάνωσης καθώς και στην υποκίνηση του μέλους me οργάνωσης.
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Οπως έχει ήδη περιγράφει, ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των 

Δυτικών επιχειρηματικών σχηματισμών, αποτελεί και η αντίληψη της οργάνωσης από 

τα μέλη της, ως ένα μέσο προώθησης της προσωπικής τους επιτυχίας και 

σταδιοδρομίας, όπως επαληθεύεται και από τα ερευνητικά ευρήματα του Hofstede, ο 

οποίος κατέδειξε ως κυρίαρχο στοιχείο υποκίνησης στις δυτικές κοινωνίες την αυτο

εκτίμηση και την αυτοπραγμάτωση. Το συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να 

παραλληλιστεί και με το φαινόμενο συχνής εναλλαγής εργασίας, ειδικά στις Η.Π.Α, 

από υψηλόβαθμα στελέχη, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την εικόνα της 

επιχείρησης ως του κατεξοχήν φορέα μέσω του οποίου θεωρείται ότι είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί η ατομική καταξίωση και επιτυχία.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο αποτελεί κατεξοχήν αποτέλεσμα της δράσης ενός 

άλλου χαρακτηριστικού των οργανώσεων γραφειοκρατικού τύπου, της ύπαρξης 

οριοθετημένων κανονισμών, οι οποίοι καθορίζουν μέσω της τυποποίησης, τον 

επιμερισμό της εργασίας, το χώρο εργασίας και ευθύνης, καθώς και σε πολλές 

περιπτώσεις και αυτήν την μέθοδο εργασίας. Ετσι είναι δυνατή και σχετικά ευχερής, 

η συχνή εναλλαγή προσώπων.

Με την εμφάνιση όμως της έντονης δυναμικότητας του περιβάλλοντος και την 

είσοδό της πλέον και στο εσωτερικό των επιχειρηματικών οργανώσεων, η κατάσταση 

διαφοροποιείται ριζικά. Οπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, 

αναφορικά με την άποψη των Lawrence και Lorsch, οι τυπικοί κανόνες του 

παρελθόντος, αρχίζουν να χάνουν ένα μεγάλο μέρος από την παλαιά ισχύ τους, 

δίνοντας σταδιακά τη θέση τους στην ικανότητα των μελών της οργάνωσης να 

αντιλαμβάνονται μέσω της εμπειρίας τους και της συνεχούς σχέσεως τους με το 

περιβάλλον, τις απαιτήσεις του τελευταίου. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται η 

ανάγκη της αδιάλλειπτης και επί μακρόν σχέσης με το περιβάλλον της κάθε 

επιχειρηματικής οργάνωσης, όλων σχεδόν των μελών της, κάτι που με τη σειρά του 

θίγει το θέμα της επαναδιαπραγμάτευσης της σχέσης που έχει το μέλος με την 

οργάνωση και τη μεταστροφή αυτής της σχέσης σε πιό μακροχρόνιες και 

“προσωπικές” καταστάσεις. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι σε άλλες 

οργανωσιακές κουλτούρες με αναμφισβήτητη επιτυχή και δυναμική πορεία ,όπως 

αυτές που συναντούνται στις χώρες της Ανατολής (π.χ Ιαπωνία), αποτελεί τον 

κανόνα, η δια βίου παραμονή των μελών μίας οργάνωσης σε αυτήν. Οπως ανέφεραν
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οι Lawrence και Lorsch, σε ένα ασταθές και δυναμικό περιβάλλον, η οργάνωση 

λαμβάνει πιό σφαιρικές μορφές, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται μεταστροφή από την 

πορεία των οργανωσιακών προσπαθειών από την επίτευξη του “έργου για το έργο” 

προς τη δημιουργία στενών δεσμών. Αυτό όμως σύμφωνα με το Hofstede, 

παραπέμπει στην εμφάνιση της συλλογικότητας, η οποία, όπως φάνηκε στο πρώτο 

κεφάλαιο, μεταβάλλει με τη σειρά της και την ιεραρχία των αρχών υποκίνησης των 

μελών μίας οργάνωσης από τις καθαρά εξατομικευμένες αξίες υποκίνησης προς πιό 

συλλογικά αξίες.

Τα στοιχεία αυτά τα οποία τα τελευταία χρόνια αρχίζουν να εμφανίζονται με 

τη μία ή την άλλη μορφή σε νέου είδους δυτικές οργανωσιακές μορφές, ικανές να 

συνδιαλλαγούν με το περιβάλλον τους, θεωρούνται στις Ελληνικές επιχειρηματικές 

οργανώσεις ως κάποια από τα ανέκαθεν εγγενή χαρακτηριστικά τους. Ετσι όπως 

έδειξε και ο Hofstede, η υποκίνηση των μελών της οργάνωσης χαρακτηρίζεται από 

συλλογικότητα (π.χ αποδοχή από το κοινωνικό περιβάλλον), ενώ η σχέση του κάθε 

μέλους με την οργάνωση, διαθέτει ισχυρούς απόηχους προσωπικής δράσης. 

Συμπεραίνεται λοιπόν ότι στο εσωτερικό των Ελληνικών επιχειρηματικών μορφών 

υπάρχουν εν δυνάμει τα οργανωσιακά στοιχεία εκείνα τα οποία αναφέρονται στην 

υποκίνηση και στη σχέση μέλους-οργάνωσης, τα οποία απαιτούνται από το σύγχρονα 

διαμορφούμενο περιβάλλον.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι ο έντονα οικογενειακός 

χαρακτήρας των ελληνικών επιχειρηματικών οργανώσεων, πέραν του ότι εγγυάται 

την εσωτερική ασφάλεια και αδιάρρηκτη συνοχή της οργάνωσης, ειδικά όταν το 

περιβάλλον χαρακτηρίζεται από εχθρικότητα και έντονη δυναμικότητα, ταυτόχρονα 

τονίζει την υποκίνηση του εργαζόμενου, ο οποίος επειδή ανήκει στο οικογενειακό 

περιβάλλον της επιχείρησης, έχει ταυτίσει σε ένα πολύ μεγάλο μέρος τους δικούς του 

προσωπικούς στόχους με αυτούς της οργάνωσης, στην οποία ανήκει. Με αυτόν τον 

τρόπο υποκινείται πολύ περισσότερο από ότι θα υποκινούνταν ένας δυτικός 

εργαζόμενος, ο οποίος σύμφωνα με τις βασικές αρχές της γραφειοκρατικής 

οργάνωσης αντιμετωπίζει την οργάνωση ως έναν απρόσωπο φορέα, μέσω του οποίου 

θα επιτύχει αυτά που ο Maslow αναφέρει ως πυραμίδα υποκίνησης. Ετσι το μέλος της 

ελληνικής οικογενειακής επιχειρηματικής οργάνωσης είναι δυνατόν να υποκινηθεί, 

πολλές μάλιστα φορές από μόνος του, και να ξεπεράσει, ειδικά σε περιόδους 

ανάγκης, τις συμβατικές επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ενώ ταυτόχρονα να
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λησμονήσει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της οργάνωσης απέναντι σε αυτόν. Το 

συγκεκριμένο στοιχείο εμπεριέχει και το στοιχείο της διαφορετικής αντίληψης για την 

έννοια του “οργανώνειν”, το οποίο θίγεται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου.

4.7 Σύγκριση me ικανότητας αξιοποίησης και ενσωαάτωστκ των σύγγρονων 

τεγνολογικών εξελίξεων από την ελληνική και δυτική οργανωσιακή κουλτούρα

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, η οποία πραγματοποιείται στο χώρο της 

πληροφορίας, απετέλεσε έναν γνήσιο “καρπό” και επομένως ένα από τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά της δυτικής οργανωσιακής κουλτούρας, η οποία προσπάθησε μέσα 

από την αυτοματοποίηση κάποιων από τις τυποποιημένες οργανωσιακές διαδικασίες 

να εξαλείψει την εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα σε αυτές, αναιρώντας έτσι από 

το συγκεκριμένο επίπεδο της οργανωσιακής δράσης μία πηγή έντονης δυναμικότητας 

και μη προβλεψιμότητας. Ετσι παρατηρήθηκε, ειδικά στο δυτικά οριζόμενο κόσμο, 

αρχικά, μία σαφής τεχνολογική πρωτοπορία, η οποία τον έθετε σε πλεονεκτικότερη 

θέση συγκρινόμενο με τις υπόλοιπες γεωγραφικές και πολιτισμικές περιοχές. Η 

σταδιακή όμως παραγκώνιση των εθνικών ορίων και η για το συγκεκριμένο λόγο 

πρόσδοση απόλυτης προτεραιότητας στον οικονομικό λόγο, κατέστησαν και 

καθιστούν τις τεχνολογικές εξελίξεις προσιτές σε όλους εκείνους οι οποίοι διαθέτουν 

οικονομική δύναμη, ασχέτου πολιτισμικής και γεωγραφικής προελεύσεως. Το 

στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με το ότι η τεχνολογία αυτή καθ’εαυτή δεν είναι σε θέση 

να μεταβάλλει από μόνη της, χωρίς δηλαδή την ανθρώπινη επέμβαση, βασικά 

στοιχεία κοινωνικής φύσεως, όπως τα οργανωσιακά στοιχεία ενός πολιτισμικού 

παραδείγματος, κατέστησαν την τεχνολογική εξέλιξη ένα καθαρά “εργαλειακό” μέσο, 

στα χέρια οποιουδήποτε ήθελε να την αποκτήσει.

Ετσι, υψηλή πληροφοριακή τεχνολογία, κοινής αρχικής σύλληψης συναντάται 

τόσο σε επιχειρηματικές οργανώσεις της Δύσης, όσο και σε αντίστοιχες οργανώσεις 

της Ανατολής, καθώς και σε ελληνικές επιχειρηματικές μορφές. Η πλήρης 

αυτοματοποίηση μίας γραμμής παραγωγής, η ακόμα και η από απόσταση ρύθμισή 

της, σε σχέση με τις real time απαιτήσεις της ζήτησης, δεν είναι σε θέση από μόνη της 

να μειώσει ή να αυξήσει το δείκτη PDI ή το δείκτη UAI, τους οποίους περιέγραψε ο 

Hofstede, ή να μεταβάλλει τα πρότυπα εξουσίας τα οποία ενυπάρχουν στις εκάστοτε
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δομές, αφού όλα αυτά τα μεγέθη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την οργανωσιακή 

κουλτούρα των μελών της οργάνωσης και όχι με τα μέσα που αυτή χρησιμοποιεί.

Βεβαίως, με την απώθηση του ανθρώπινου παράγοντα από την πρωτογενή 

φάση παραγωγής, λόγω αυτής ακριβώς της αλματώδους τεχνολογικής εξέλιξης, αυτός 

κατευθύνεται σε θέσεις στις οποίες η τυποποίηση, καθώς και τα υπόλοιπα κλασσικά 

γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά, όπως υποστηρίζουν οι Lawrence και Lorsch, δεν 

αποτελούν την πλέον ενδεδειγμένη λύση. Ομως, η άμεση επαφή με τη σύνολη 

δυναμικότητα και τη φύση του περιβάλλοντος, υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να 

μεταβάλλει κάποια από τα χαρακτηριστικά κυρίως των κλασσικών δυτικών 

γραφειοκρατικών δομών, προσεγγίζοντας κάποια από τα χαρακτηριστικά των 

ελληνικών επιχειρηματικών οργανώσεων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον Η. 

Mintzberg (1983), ο οποίος αναφέρει ότι όσο αυτοματοποιείται ο λειτουργικός 

πυρήνας (operating core) μίας επιχειρηματικής οργάνωσης, τόσο περισσότερο 

μετατρέπεται η δομή του διοικητικού τμήματος σε λιγότερο γραφειοκρατική και 

περισσότερο οργανική (organic). Στο πλαίσιο αυτό, γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι 

οποίες αποσκοπούσαν στον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας εταιριών με μαζική 

παραγωγή, μέσω της αυτοματοποίησης της παραγωγής τους, καταργούν ένα πολύ 

μεγάλο κομμάτι, αν όχι το μεγαλύτερο, της ανάγκης για την ύπαρξη της 

γραφειοκρατικής τους δομής, το οποίο είχε σκοπό μέσω θεσμοθετημένων 

διαδικασιών να ασκεί έλεγχο στα υφιστάμενα τμήματα της παραγωγής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί μία ερμηνεία της διαφοροποίησης των 

χαρακτηριστικών των ελληνικών και ξένων επιχειρηματικών σχητισμών.

5.2 Η εριιηνεία γαρακτηριστικών των Ελληνικών Επιγειρηιιατικών Σγηιιατισιιών ιιε 

βάση nc οργανωσιακές Υποθέσεις του Η. Mintzberg.

Ο Henry Mintzberg (1983), παραθέτει μία σειρά προτάσεων αναφορικά με τις 

επιπτώσεις στις οργανώσεις μεταβολών κάποιων από τα στοιχεία του περιβάλλοντος 

τους. Οι προτάσεις οι οποίες αφορούν στοιχεία τα οποία είναι κοινά και στις 

ελληνικές και δυτικές οργανώσεις, είναι οι ακόλουθες:

Πρόταση 1 : Οσο μεγαλώνει η ηλικία μίας οργάνωσης, τόσο περισσότερο 

τυποποιείται η συμπεριφορά της, λόγω της συνεχούς επαφής με το περιβάλλον και 

της επανάληψης παρόμοιων καταστάσεων.

Οπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια, οι ελληνικές 

επιχειρηματικές οργανώσεις χαρακτηρίζονται από σχετικά μικρή διάρκεια ζωής, η
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οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων συμπίπτει με το χρονικό διάστημα στο 

οποίο τη διοίκηση κατέχει και ο ιδρυτής τους. Επομένως, είναι περιορισμένος ο 

αριθμός των ελληνικών επιχειρηματικών οργανώσεων, οι οποίες θα μπορούσαν λόγω 

της μακρόβιας ύπαρξης τους να τυποποιήσουν μεγάλο μέρος από τις εμπειρίες τους 

και εν τέλει την επιχειρηματική τους συμπεριφορά.

Πρόταση 2: Οσο μεγαλώνει το μέγεθος μίας οργάνωσης, τόσο αυξάνεται και η 

τυπικότητα της συμπεριφοράς της. Η διοίκηση μέσω της τυποποίησης της 

συμπεριφοράς προσπαθεί να βρεί τους τρόπους εκείνους με τους οποίους θα κάνει τη 

συμπεριφορά κατά το δυνατό προβλέψιμη και για αυτό το λόγο κάνει χρήση 

τυποποιητικών κανόνων/διαδικασιών. Δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία των 

οργανώσεων του Ελληνικού χώρου δεν διαθέτει μεγάλο μέγεθος, δεν ενθαρρύνεται η 

διαδικασία της τυποποίησης. Βεβαίως τονίζεται, ότι η έλλειψη τυποποίησης, δεν είναι 

μόνο αποτέλεσμα του μεγέθους, αλλά πηγάζει και από βαθύτερες αιτίες. Είναι 

δυνατόν βέβαια να ισχυριστεί κανείς, επιχειρώντας μία αντιστροφή του 

συγκεκριμένου επιχειρήματος, ότι επειδή για κάποιους άλλους λόγους δεν επικράτησε 

η γενικότερη στάση για τυποποίηση, το αποτέλεσμα ήταν να μην προκόψουν 

ελληνικές εταιρικές οργανώσεις με σημαντικό μέγεθος.

Πρόταση 3: Οσο αυξάνεται η δυναμικότητα του περιβάλλοντος, τόσο περισσότερο 

οργανική γίνεται η δομή της οργάνωσης, απομακρυνόμενη από γραφειοκρατικά 

μοτίβα. Σε ένα σταθερό περιβάλλον, η οργάνωση παίρνει τη μορφή ενός 

προστατευόμενου και “ανενόχλητου” συστήματος, το οποίο μπορεί να τυποποιήσει 

τις διαδικασίες του σε όλο το εύρος της οργάνωσης. Αντίθετα, όταν η οργάνωση 

έρχεται σε επαφή με ισχυρή περιβαλλοντική δυναμικότητα, όπως π.χ αβέβαιες πηγές 

τροφοδότησης, απρόβλεπτες ζητήσεις, συχνή εναλλαγή προϊόντων, πολιτική 

αστάθεια, η οργάνωση δεν είναι δυνατόν να προβλέψει και να προγραμματίσει το 

μέλλον της και επομένως δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στην τυποποίηση 

προκειμένου να συντονίσει τη δράση της. Σε εκείνη την περίπτωση χρησιμοποιούνται 

περισσότερο ευέλικτες και λιγότερο τυπικές μέθοδοι συντονισμού, όπως η άμεση 

επίβλεψη και ο αμοιβαίος συντονισμός (mutual adjustment).

Στον ελληνικό χώρο, επειδή το επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζονταν 

πάντοτε από αυξημένη δυναμικότητα σε σύγκριση με αυτήν που επικρατούσε στη
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δύση, δεν ευοδώθηκαν οι οργανωσιακές εκείνες δομές, οι οποίες περιείχαν 

γραφειοκρατικά στοιχεία, διότι απλούστατα ήταν ασύμβατες με τις απαιτήσεις του 

ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες 

αναφέρεται η επόμενη πρόταση του Η. Mintzberg

Πρόταση 4: Η ύπαρξη ιδιαίτερα εχθρικών συνθηκών στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

οδηγεί μία οργάνωση στο συγκεντρωτισμό της δομής της. Η απευθείας επίβλεψη 

αποτελεί το γρηγορότερο τρόπο και τον πλέον “σφιχτό” τρόπο συντονισμού, διότι 

ελαχιστοποιούνται οι αναμιγνυόμενοι. Σε συνθήκες εχθρικού περιβάλλοντος και 

συγκεντρωτικής διοίκησης, όλα τα μέλη ξέρουν που να στείλουν τις πληροφορίες, δεν 

χάνεται χρόνος στη μετάδοση αυτών, η εξουσιοδότηση για δράση προσδιορίζεται 

σαφώς, ενώ η ανάγκη για ταχύτατη και ολοκληρωμένη δράση οδηγεί τα μέλη των 

οργανώσεων στο να στραφούν στον ηγέτη τους.

Το στοιχείο αυτό ερμηνεύει πλήρως τις δομές των ελληνικών επιχειρηματικών 

οργανώσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυξημένη συγκέντρωση εξουσίας. Οπως 

φάνηκε και από τις μελέτες, οι οποίες παρατέθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο, οι 

Ελληνικές διοικήσεις χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης της εξουσίας 

(βλ. π.χ διοίκηση τύπου Δία), ενώ έτσι ερμηνεύεται και η απροθυμία των Ελλήνων 

διευθυντών να εκχωρήσουν εξουσία σε κατώτερα επίπεδα, αφού η εξαιρετική 

εχθρικότητα του περιβάλλοντος συχνά καθιστά κάτι τέτοιο απαγορευτικό.

5.3 Εριιηνεία me εμ,φάνιστκ ττκ Γραφειοκρατικής Aounc

Η γέννηση και ανάπτυξη των δυτικών γραφειοκρατικών οργανώσεων έλαβε 

χώρα στη Δύση, την ιστορική περίοδο μετά το Μεσαίωνα, ενώ συνέπεσε και με την 

εμφάνιση του καπιταλισμού. Σύμφωνα με τον Max Weber (1984), ο ασκητικός 

προτεσταντισμός, απετέλεσε την αιτία για τη διαμόρφωση ενός ηθικού υποστρώματος 

το οποίο θα καλλιεργούσε την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου οικονομικού 

συστήματος, το οποίο στη συνέχεια μετεξελίχθηκε στον γνωστό καπιταλισμό. Το 

σημαντικότερο χαρακτηριστικό το οποίο πλέον “θεσμοποίησε” ο προτεσταντισμός, 

παρά το γεγονός ότι την ηθική αυτουργία κατέχει κατά κύριο λόγο η φιλοσοφική 

σκέψη της καθολικής εκκλησίας, ήταν η εκλογικευμένη θεώρηση των πάντων και η 

πρόσδοση της απόλυτης προτεραιότητας στην νοησιαρχία.
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Αποτέλεσμα αυτών, απετέλεσε η ανάδυση της εξατομίκευσης, η οποία 

προήλθε από την είσοδο της νοησιοκρατίας στο χώρο των κοινωνικών 

τεκταινομένων. Μόνο μέσα από την εκλογίκευση, έγινε δυνατόν να εμφανιστεί στο 

φιλοσοφικό και κοινωνιολογικό επίπεδο η έννοια του ατόμου, ως η δομική και 

αριθμητικά επαναλαμβανόμενη μονάδα, από την οποία αποτελείται κάθε κοινωνικός 

σχηματισμός. Το κάθε άτομο κατέχει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα και υποχρεώσεις με 

οποιοδήποτε άλλο, αφού σύμφωνα με την ποσοτικά εκλογικευμένη αντίληψη, δεν 

διαφέρει και σε τίποτε από κανένα άλλο άτομο. Ετσι στάθηκε δυνατόν να 

αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά σχήματα των οργανώσεων, ως αριθμητικές 

συσσωματώσεις ατόμων, στα οποία θα είναι δυνατόν να γίνει επιμερισμός εργασίας, 

να τοποθετηθεί ιεραρχική δομή, καθώς και να ρυθμιστούν οι απαιτούμενες εργασίες 

πάντα σύμφωνα με καθορισμένους απρόσωπους κανονισμούς. Με αυτόν τον τρόπο, 

έγινε δυνατή η ανάδυση επιχειρηματικών μορφών στο χώρο της δύσης, οι οποίες 

περιείχαν τα παραπάνω στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα λόγω της ορθολογικά και 

νοησιαρχικά προερχόμενης, δομημένης κατασκευής αυτών των οργανώσεων, αλλά 

και της αποδοχής των βασικών αρχών λειτουργίας τους και από τα μέλη τους, έπειτα 

από μία μακροχρόνια θητεία στις αρχές του προτεσταντισμού, εμφανίστηκαν 

πρωτοφανείς σε μέγεθος οργανωσιακές μορφές. Η λειτουργικότητα αυτών των 

οργανωσιακών σχηματισμών, εξαιτίας ακριβώς της ομοιότητάς τους με τα 

μηχανιστικά επιτεύγματα εκείνης της εποχής, έφτασε σε επίπεδα ασύλληπτα για 

προγενέστερες εποχές, γεγονός το οποίο απετέλεσε την αρχή της μαζικής παραγωγής, 

αλλά και της ιδέας της γραμμής παραγωγής με τα επιμερισμένα καθήκοντα, τις 

συγκεκριμένες προκαθορισμένες απαιτούμενες εργασίες, την αποσύνδεση της θέσης 

εργασίας από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάποιων ατόμων, και τελικά της 

τυποποίησης. Ταυτόχρονα η συσσώρευση κεφαλαίου, η οποία υποβοηθήθηκε, 

σύμφωνα με τον Weber, από το θεωρητικό πλαίσιο του προτεσταντικού ασκητισμού, 

κατέστησε τις συγκεκριμένες οργανώσεις, κατόχους σημαντικότατης οικονομικής 

ισχύος, η οποία συνετέλεσε στην εξάπλωση, αλλά και καθιέρωση του συγεκριμένου 

τρόπου οργάνωσης ως του κατεξοχήν αποδοτικότερου, πάντα σε όρους καθαρά 

ποσοτικούς.

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πρόδηλος ο τρόπος με τον οποίο εμφανίστηκαν 

χρονικά τα κλασσικά δυτικά γραφειοκρατικά οργανωσιακά χαρακτηριστικά, τα οποία 

αναφέρονται στον επιμερισμό της εργασίας, την θεσμοθέτηση κανονισμών, την
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οριοθέτηση των τυπικών απαιτήσεων της κάθε εργασίας, καθώς και της αντίληψης 

της οργάνωσης, ως ενός απρόσωπου μηχανισμού, τον οποίο τα μέλη του τον 

αντιμετωπίζουν ως τον φορέα εξασφάλισης της ατομικής τους επιτυχίας.

Αντιθέτως στο χώρο της Ελλάδας, η ροή των πραγμάτων ήταν διαφορετική. Ο 

Παναγιώτης Κονδύλης (1995) αναφέρει ότι η εμφάνιση της αστικής τάξης στην 

Ευρώπη, μίας τάξης δηλαδή η οποία χαρακτηρίζεται από την απρόσωπη διαμόρφωση 

των εργασιακών σχέσεων στη βάση της προσφοράς και της ζήτησης και τη 

συσσωρευτική πρόθεση με την καπιταλιστική έννοια, ήλθε ως διαλεκτική άρνηση 

στον πρότερο φεουδαλισμό που υπήρχε στον Ευρωπαϊκό χώρο. Αντίθετα, στην 

Ελλάδα, δεν δημιουργήθηκε ποτέ ουσιαστικά μία πραγματικά αστική τάξη με τα 

χαρακτηριστικά τα οποία θα επέτρεπαν τη γραφειοκρατική δομή να ανθίσει, διότι 

ποτέ δεν υπήρξε στον Ελλαδικό χώρο φεουδαλισμός δυτικού τύπου.

Πέραν αυτού, είναι σημαντικό να εξετασθεί και μία βαθύτερη αιτία. Μία από 

τις βασικότερες έννοιες η οποία χαρακτηρίζει τόσο την ελληνική φιλοσοφική όσο και 

την κοινωνική πορεία είναι αυτή του προσώπου. Το πρόσωπο, από τη φύση της 

έννοιάς του ορίζεται πάντα στο χώρο της σχέσης με τον άλλο. Ετσι εξαρχής 

προκύπτει ο έντονα συλλογικός χαρακτήρας, ο οποίος απαντάται σε όλες σχεδόν τις 

κοινωνικές εκφάνσεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα. Ομως το σημαντικό στοιχείο 

το οποίο διαχωρίζει το πρόσωπο από το άτομο, είναι το γεγονός ότι το πρόσωπο είναι 

μοναδικό και ανεπανάληπτο. Οι ιδιότητές του, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο 

επεμβαίνει στο χώρο και στο χρόνο, δεν είναι δυνατόν να επαναληφθούν, ούτε και να 

προβλεφθούν, αφού από τη φύση του το πρόσωπο είναι ο κατεξοχήν κάτοχος της 

ικανότητας ελεύθερης επιλογής. Με αυτόν τον τρόπο, η δυναμικότητα και μη 

προβλεψιμότητα του κοινωνικού περιβάλλοντος θεωρείται ως αδύνατη να 

αποφευχθεί, αφού ουσιαστικά αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα της παρουσίας και 

δράσης προσώπων, τα οποία ακριβώς δρούν ανεπανάληπτα και μοναδικά. Με αυτόν 

τον τρόπο, η τυχαιότητα, δηλαδή η απροσδιοριστία και η ασυμμετρία του 

περιβάλλοντος αποτελούν, αντίθετα με τις δυτικές αντιλήψεις, κατηγορήματα που 

αναφέρονται κατεξοχήν στο χώρο της προσωπικής μοναδικότητας και ανομοιότητας 

(Γιανναράς, 1987).

Ο συνδυασμός της έντονης τάσης του προσώπου για το κοινωνείν, το οποίο ο 

Πλάτων κατέστησε ως τη μοναδική οδό για το αληθεύειν, με τη μοναδικότητα των 

επιλογών του, οδηγεί σε κοινωνικά σχήματα τα οποία χαρακτηρίζονται από έντονους
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δεσμούς μεταξύ των μελών τους, η οποία “μεταφράζεται” σε έντονη συλλογικότητα, 

την οποία και διέγνωσε και ο Hofstede.

Αντίστοιχα, η μή τυποποιήσιμη προσωπική συμπεριφορά, εμπόδισε τη 

δημιουργία κοινωνικών σχηματισμών, οι οποίοι θα ήταν δυνατόν να προβούν στη 

μηχανοποίηση της εργασίας μέσω της θέσπισης κανονισμών με στόχο την 

προβλεπόμενη λειτουργία τουλάχιστον του εσωτερικού περιβάλλοντος. Ετσι στο 

χώρο της Ελλάδας δεν ευδοκίμησαν ποτέ πραγματικά τέτοιου είδους οργανώσεις και 

αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν εμφανίστηκαν κατά κανόνα, ειδικά 

στο παρελθόν, μεγάλες σε μέγεθος εταιρείες. Αντίθετα, στον Ελληνικό χώρο, όπως 

φαίνεται και από τα δεδομένα της ΕΣΥΕ (Στοιχεία για την Απασχόληση, Αύγουστος 

1998), μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού εγκαταλείπει μεγάλες εταιρείες και 

προχωρά στη δημιουργία μικρών ατομικών ή οικογενειακών επιχειρήσεων. Το 

συγκεκριμένο γεγονός είναι δυνατόν να εξετασθεί στο πρίσμα της ψυχολογικής 

απόρριψης της κεντρικής ιδέας του γραφειοκρατικού μοντέλου οργάνωσης. Οπως 

αναφέρει ο Max Weber (1946), ο ελεύθερος επαγγελματίας (capitalistic entrepreneur), 

είναι στην κοινωνία ο μόνος τύπος μέλους της, ο οποίος κατάφερε να διατηρήσει μια 

σχετική “ανοσία” από την έκθεση στον έλεγχο της ορθολογικής γραφειοκρατικής 

γνώσης. Οι υπόλοιποι κοινωνικοί τύποι τείνουν να οργανωθούν σε μεγάλες 

επιχειρηματικές δομές, οι οποίες αναπόφευκτα εκτίθενται στον γραφειοκρατικό τρόπο 

οργάνωσης και διοίκησης.

5.4 Εριιηνεία ττκ Διαφοροποίησης της Αντίληνι/τκ για το Περιβάλλον. Ανάδυση των 

συνθηκών για την ειιωάνιση διαφορετικών αορφών.

Η εμφάνιση της γραφειοκρατικής δομής, μέσω του τυποποιημένου 

επιμερισμού της εργασίας, κατάφερε να πραγματοποιήσει τη διάσπαση της 

αποστολής της επιχειρηματικής οργάνωσης σε επιμέρους αποστολές, χαμηλότερης 

πολυπλοκότητας, οι οποίες ανατέθηκαν σε επιμέρους άτομα. Η αντίληψη του κάθε 

ατόμου για το περιβάλλον και την εργασία την οποία επιτελεί, επομένως 

περιορίσθηκε στο βαθμό εκείνο, τον οποίο “επέτρεπε” η επαφή του με το αντικείμενο 

της εργασίας του. Το στοιχείο αυτό προσέδιδε παράλληλα ένα δέος απέναντι στην 

οργάνωση, αλλά ταυτόχρονα στερούσε το κάθε άτομο από τη σύνολη αντίληψη του 

περιβάλλοντος στο οποίο ο ίδιος, αλλά και η οργάνωσή του ανήκε. Με αυτόν τον
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τρόπο δημιουργήθηκε, μία σαφώς περιορισμένη αντίληψη για το περιβάλλον, εξέλιξη 

η οποία δικαιολογεί την ύπαρξη μίας χαμηλής σχετικά αβεβαιότητας για το 

περιβάλλον. Αυτό βέβαια ενισχύθηκε και από την ύπαρξη δημόσιων οργανώσεων, οι 

οποίες με την επίσης γραφειοκρατική δομή τους, συντελούσαν στην περαιτέρω 

διάσπαση της πραγματικής εικόνας του περιβάλλοντος, προσπαθώντας μέσα και στο 

γενικότερο πνεύμα, να αποδείξουν ότι θα ποδηγετούσαν κάποια στιγμή την 

ενοχλητική και ατίθαση δυναμικότητα του περιβάλλοντος. Το στοιχείο αυτό 

ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό από το πνεύμα της νοησιαρχίας, το οποίο ξεκίνησε με 

την αλματώδη ανάπτυξη των θετικών επιστημών, η οποία έδωσε την εντύπωση ότι θα 

κατάφερνε να κατα-νοήσει το περιβάλλον μέσα από την υποταγή όλων των 

φαινομένων κάτω από την ανθρώπινη νόηση. Η αίσθηση αυτή, η οποία παρά το 

γεγονός ότι διαψεύσθηκε από τα ίδια τα επιτεύγματα των φυσικών επιστημών, 

διατηρείται ακόμα σε μεγάλο βαθμό στα κοινωνικά στρώματα των δυτικών 

κοινωνιών1. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζεται η αντίληψη της δυναμικότητας του 

περιβάλλοντος, με την αίσθηση της ικανότητας επαρκούς αντιμετώπισής του από τις 

οργανωσιακές θεσμοθετήσεις, στοιχείο το οποίο αποτελεί και το λόγο για την 

εμφάνιση χαμηλών τιμών του δείκτη UAI σύμφωνα με τον Hofstede.

Αντίθετη είναι η αντίληψη για τη δυναμικότητα του περιβάλλοντος στον 

Ελλαδικό χώρο. Ποτέ δεν σημειώθηκε καμία προσπάθεια νοησιαρχικής κατανόησής 

της ή αντιμετώπισής της με κανονιστικούς κανόνες, αφού κάτι τέτοιο θα 

ισοδυναμούσε με προσπάθεια μηχανιστικής κατανόησης της ασύλληπτης φύσης του 

προσώπου. Παράλληλα, το γεγονός ότι στους ελληνικούς επιχειρηματικούς 

σχηματισμούς δεν είχε λάβει χώρα ο αυστηρός θεσμοθετημένος επιμερισμός της 

εργασίας, ο οποίος όπως δείχθηκε προηγουμένως, μέσω της τυποποιήσιμης επιβολής 

του από το θεσμοθετικό εξουσιαστικό σύστημα των δυτικών οργανωσιακών 

σχηματισμών διασπά την σύνολη εικόνα του περιβάλλοντος, συνετέλεσε στην 

διατήρηση πλέον συνολικής εικόνας του περιβάλλοντος στις ελληνικές 

επιχειρηματικές οργανώσεις. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο γίνεται 

πραγματική συνειδητοποίηση της συχνά απειλητικής εικόνας του περιβάλλοντος, κάτι

ΐίναι επιτακτικό όμως να αναφερθεί στο συγκεκριμένο σημείο ότι ακόμα και στο χώρο της δύσης, ο 
οποίος αποτελεί τη γενέτειρα της γραφειοκρατικής οργάνωσης, έχει εκδηλωθεί τα τελευταία χρόνια 
έντονος σκεπτικισμός αναφορικά με την ορθότητα της γραφειοκρατικής δομής των οργανώσεων. 
Αυτός είναι και ο λόγος για τον συνεχώς αυξανόμενο ρόλο, ο οποίος αποδίδεται στην έννοια του 
δικτύου στον Ευρωπαϊκό χώρο.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ



ΚΕΦ.5 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 56

το οποίο είναι δυνατόν να ανιχνευθεί στις υψηλές τιμές του δείκτη UAI για τις 

Ελληνικές οργανώσεις.

Σε αυτό το σημείο είναι δυνατόν να ερμηνευθεί ένα ακόμα στοιχείο των 

ελληνικών οργανώσεων, το οποίο φάνηκε στη μελέτη των Μπουραντά, 

Αναγνωστέλη, Κεφάλα και Μόντη (1990) και το οποίο λαμβάνει υπόψη του και το 

κυρίαρχο δομικό στοιχείο των ελληνικών οργανώσεων, το οποίο είναι η έλλειψη 

αυστηρά καθορισμένων καθηκόντων καθώς και ιεραρχιών. Οπως φάνηκε στη 

συγκεκριμένη μελέτη, στις ελληνικές επιχειρηματικές μορφές είναι άκρως επιθυμητή 

η ύπαρξη διοίκησης τύπου Αθηνάς, εκείνου δηλαδή του τύπου διοίκησης, ο οποίος 

είναι προσανατολισμένος στην αντιμετώπιση των εκάστοτε καταστάσεων μέσω της 

διαχείρισης όλων των διαθέσιμων πηγών και ο οποίος πηγάζει κυρίως από την 

αποδεδειγμένη εμπειρία των διοικούντων. Αυτό το οποίο συμπεραίνεται είναι ότι 

απαιτείται η δραστηριοποίηση των προσώπων εκείνων τα οποία έχουν εντρυφήσει 

στη σχέση με το περιβάλλον και τα οποία μέσα από την προσωπική εμπειρική τους 

γνώση θα είναι ικανά να διατάξουν τις διαθέσιμες πηγές με τρόπο κάθε φορά 

διαφορετικό, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις διαφοροποιημένες εκφάνσεις του 

περιβάλλοντος. Κάτι τέτοιο όμως είναι δυνατόν να γίνει μόνο με την ύπαρξη 

οργανώσεων οι οποίες δεν διαθέτουν το αυστηρά προκαθορισμένο σχήμα της 

γραφειοκρατικής οργάνωσης, στην οποία τα πάντα ρυθμίζονται από τους 

παντοδύναμους οργανωσιακούς κανονισμούς.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί, ότι το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον 

χαρακτηρίζονταν πάντοτε από ιδιαίτερα έντονη δυναμικότητα, η οποία επιτείνονταν 

και από την εντονότατη δυναμικότητα των γεωπολιτικών εξελίξεων που 

χαρακτηρίζουν τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο στο σύνολο της ιστορικής του 

πορείας. Η συνεχής παρουσία δυναμικών και εχθρικών συνθηκών αποτελεί την αιτία 

για την ύπαρξη έντονης τάσης αποφυγής της δυναμικότητας. Η τελευταία με τη σειρά 

της είναι η αιτία για την ανάπτυξη όλων εκείνων των χαρακτηριστικών, τα οποοία 

πηγάζουν από την έντονη αναζήτηση ασφάλειας, όπως π.χ η δημιουργία 

οικογενειακών επιχειρηματικών μορφών, οι οποίες λόγω της δομής τους είναι σε 

θέση να συνδιαλλαγούν καλύτερα με το δυναμικό περιβάλλον, καθώς και να 

“απορροφήσουν” τις αρνητικές επιπτώσεις του.
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5.5 Ερμηνεία me εμφάνισης των τύπων εξουσίας one δύο μορφές οργανώσεων

Η γραφειοκρατική οργανωσιακή δομή λόγω της εξατομίκευσης και της 

απρόσωπης δομής της, καλλιέργησε τον τύπο της ορθολογικής εξουσίας, η οποία 

στηρίζεται καθαρά στους νομικά κατοχυρωμένους κανονισμούς της οργάνωσης και 

όχι στα άτομα τα οποία κάθε φορά ενσαρκώνουν την οργανωσιακή εξουσία. Η 

συγκεκριμένη κατάσταση συντελεί στην απέκδυση των ατόμων αυτών από κάθε 

προσω7Πκό στοιχείο εξουσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται αντιληπτό σε όλο το 

οργανωσιακό σχήμα, ότι το άτομο το οποίο φέρει την εξουσία αποτελεί ουσιαστικά 

έναν διαχειριστή της εξουσίας, η οποία του δόθηκε από την οργάνωση, γεγονός το 

οποίο συντελεί στη μείωση της απόστασης υφισταμένων και προϊσταμένων και το 

οποίο διαφαίνεται και στις χαμηλές τιμές του δείκτη PDI.

Αντίθετα, στις ελληνικές οργανωσιακές μορφές, η οργανωσιακή εξουσία η 

οποία ταυτίζεται πάντα με κάποιο πρόσωπο, θεωρείται ότι κατέχει τις προσωπικές 

εκείνες ικανότητες, οι οποίες όπως αναφέρθηκε προηγουμένως είναι σε θέση να 

διατάξουν με μοναδικό τρόπο τις υπάρχουσες δυνάμεις και πηγές, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί κάθε περιβαλλοντική έκφανση (θετική ή αρνητική). Με αυτόν τον 

τρόπο, η εξουσία περιβάλλεται με δέος και μπορεί να χαρακτηριστεί και ώς 

χαρισματική, ενώ διατηρεί αυξημένη απόσταση από τους υφισταμένους της, 

δικαιολογώντας έτσι την υψηλή τιμή του PDI για τις ελληνικές οργανώσεις.2

Παράλληλα, ο συνδυασμός της προσωπικής αντίληψης των σχέσεων, της 

υψηλής τιμής του PDI και της αντίληψης για χαρισματική ηγεσία, συντελεί στην 

εμφάνιση του φαινομένου που περιγράφεται από τους Μπουραντά, Κεφάλα, Μάντη 

και Αναγνωστέλη (1990), το οποίο περιγράφει το ότι οι Ελληνες διευθυντές, ενώ 

ενθαρρύνουν τη συλλογική δράση των υφισταμένων τους, οι ίδιοι δεν είναι

2 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι το γεγονός της ύπαρξης αυξημένης απόστασης από την 
εξουσία δεν πρέπει να ταυτιστεί ως άρνηση της έννοιας του άλλου,έννοια η οποία αποτελεί την ουσία 
του προσώπου. Η έννοια της απόστασης από την εξουσία, αντιθέτως πρέπει να θεωρηθεί ως ένα από τα 
κατεξοχήν χαρακτηριστικά του προσωπικού τρόπου διοίκησης. Οπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη 
παράγραφο, η δυναμικότητα του περιβάλλοντος ερμηνεύεται ως προσωπικό στοιχείο του κόσμου. 
Επομένως η "γνώση” του δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσω της αντικειμενικής γνώσης, αλλά μόνο 
μέσα από την εμπειρική σχέση με αυτό. Η αιτία εμφάνισης της απόστασης από την εξουσία, δεν είναι 
άλλη από την άρνηση των διοικούντων, οι οποίοι διαθέτουν μακρά, έντονη και μοναδική σχέση με το 
περιβάλλον, να αποδεχθούν στο χώρο της διοίκησης, πρόσωπα τα οποία κατ’αυτούς δεν διαθέτουν 
συγκεκριμένα, (μή τυποποιήσιμα) χαρακτηριστικά. Αντίθετα, είναι δυνατόν η απόσταση από την 
εξουσία να μειωθεί δραματικά, όταν εντοπιστεί κάποιος, ο οποίος αποδειχθεί εκ των καταστάσεων ότι
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διατεθειμμένοι να εκχωρήσουν την εξουσία τους, εξαιτίας του φόβου τους ότι οι 

υφιστάμενοι τους δεν θα τα καταφέρουν. Αυτό αποτελεί απόδειξη της χαρισματικής 

αντίληψης για την εξουσία, η οποία είναι διάχυτη σε όλες σχεδόν τις ελληνικές 

οργανώσεις και η οποία θεωρεί ότι η ικανότητα εξουσίας είναι απόρροια προσωπικής 

ικανότητας που είναι δύσκολο εάν όχι αδύνατον να μεταβιβασθεί. Ενας άλλος λόγος 

για το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι και το γεγονός ότι στις περισσότερες 

επιχειρηματικές οργανώσεις, τα υψηλόβαθμα μέλη, αποτελούν και τους ιδρυτές της 

οργάνωσης, τα άτομα δηλαδή τα οποία μέσα από τις δικές τους προσωπικές 

παρεμβάσεις κατάφεραν να δημιουργήσουν τη συγκεκριμένη οργάνωση. Επομένως 

είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθούν την εκχώρηση εξουσίας σε πρόσωπα τα οποία δεν 

κατέχουν τη συγκεκριμένη πείρα, η οποία θεωρείται πολύτιμη και μοναδική για την 

εταιρική οργάνωση.

5.6 Εριιτινεία -me αντίληψης για το “οργανώνειν”

Η Ιωάννα Τσιβάκου (1996) αναφέρει ότι η λέξη “οργάνωση” χρησιμοποιείται 

διττώς. Ετσι μπορεί να σημαίνει τις αρχές που ορίζουν το οργανώνειν, ενώ από την 

άλλη πλευρά να σημαίνει την εύρυθμη διάταξη των μερών ενός συνόλου, 

προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη λειτουργία του. Στη δεύτερη περίπτωση, 

όπως αναφέρει η συγγραφέας, η έννοια της οργάνωσης ταυτίζεται με την έννοια της 

δομής, πολύ περισσότερο δε όταν η διάταξη αποκτά μόνιμο χαρακτήρα, οπότε και η 

διατήρησή της επιβάλλει την επαναληπτική εφαρμογή ειδικών κανόνων και 

κυρώσεων. Στην περίπτωση των δυτικών οργανώσεων ο όρος “οργάνωση” εξέφρασε 

κατ’ αρχάς τη δεύτερη σημασία που είχε αποκτήσει στην ελληνική γλώσσα και στη 

συνέχεια διευρύνθηκε, έτσι ώστε να σηματοδοτεί σήμερα κυρίως εκείνες τις τυπικές 

συνενώσεις των ανθρωπίνων ενεργειών, οι οποίες συγκροτούνται συνειδητά, 

θεσμίζοντας κατάλληλες μορφές και διαδικασίες προκειμένου να εξυπηρετήσουν, να 

πραγματοποιήσουν, να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν την επιτέλεση 

επιδιωκόμενων σκοπών.

Αντίθετα στην Ελλάδα ο όρος με τη σημασία της δομής, έμεινε υπανάπτυκτος, 

χωρίς να καταστεί δυνατός να συλλάβει το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των

διαθέτει την εμπειρική γνώση και την προσωπική αντίληψη του περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως τυπικών 
προσόντων.
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ανθρώπινων σχηματισμών που εμπεριέχουν οι συγκεκριμένοι όροι της εταιρείας, του 

ιδρύματος ή του οργανισμού. Αντίθετα, η ελληνική σκέψη από πολύ νωρίς εξέφρασε 

γλωσσικά την έννοια του θεσμού (π.χ οικογένεια, θρησκεία, κράτος), εκείνες δηλαδή 

τις κοινωνικές συσσωματώσεις, όπου τα άτομα δεν συνασπίζονται αυτοβούλως για 

την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών, αλλά βρίσκονται εντός αυτών, 

υπακούοντας κατά τρόπο υποχρεωτικό στις διατάξεις τους. Το γεγονός αυτό εξηγείται 

μερικώς από τη μακρόχρονη ιστορία του θεσμού, σε σχέση με την έννοια της 

οργάνωσης.

Σύμφωνα με την Τσιβάκου η έννοια του “οργανώνειν”, ενώ θεμελιώθηκε από 

την ελληνική σκέψη, παρερμηνεύθηκε από τη δυτική σκέψη. Η πραγματική έννοια 

του οργανώνειν είναι η ιδιότητά του να αποτελεί την θεμελιακή λειτουργία της 

σκέψης, η οποία προκειμένου να συλλάβει την ολότητα του Είναι, το διασπά σε μέρη, 

ταξινομεί αυτά τα μέρη, βάσει ορισμένων κοινών χαρακτηριστικών, σε ιεραρχικές 

βαθμίδες και εν συνεχεία τα ανασυνθέτει στην ολότητά τους, αναδεικνύοντας έτσι τις 

καθολικές ή διαγενικές τους ιδιότητες. Το “οργανώνειν” υπ’ αυτήν την έννοια γίνεται 

απόπειρα να συνδέσει τη σκέψη με το Είναι-εκλαμβάνοντας ως Είναι τη "φύση” 

σύμφωνα με την πρωταρχική της σημασία, δηλαδή ως την καθολική ολότητα των 

όντων. Ετσι το οργανώνειν της έλλογης σκέψεως αναζητά απεγνωσμένα το δεσμό 

που θα αποκαθιστά την ενότητα του κόσμου.

Αντίθετα, ο νεώτερος δυτικός πολιτισμός διακρίνεται από το διαμελισμό του 

κόσμου σε σκέψη και Είναι. Ο διαμελισμός αυτός τον οποίο πραγματοποιεί η δυτική 

έλλογη σκέψη αντιπαραθέτει το ανθρώπινο όν απέναντι στον κόσμο, υποβιβάζοντας 

με αυτόν τον τρόπο τον τελευταίο σε αντικείμενο, εξέλιξη η οποία συνεπάγεται τη 

διαφορετική νοηματοδότηση της λειτουργίας του οργανώνειν. Οπως αναφέρει η 

συγγραφέας του άρθρου “από τη στιγμή που το δυτικό άτομο βγήκε έξω από τον 

κόσμο ως διακριτό άτομο, η ενότητα του κόσμου και η ενοποιητική λειτουργία του 

οργανώνειν καταργήθηκε. Στο δυτικό κόσμο το οργανώνειν αφορά πλέον την 

κατάτμηση και επανασύνθεση αντικειμένων ώστε να καθίσταται δυνατή η 

χειραγώγησή τους από τον άνθρωπο”.

Ο I. Καλλίνικος (1996α) αναφερόμενος στο ίδιο φαινόμενο, λεει: “...Η

τυποποίηση (standardization) και η τυπικότητα (formalization) συμπίπτουν με την 

προσπάθεια να διασπαστεί σε έναν ασύνδετο και χωρίς περιθώρια ασάφειας τρόπο, ο 

“ρευστός” (molten) χαρακτήρας της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε
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επαναλαμβανόμενες και ισοδύναμες αλληλουχίες βημάτων. Εξαρθρωμένες και 

σαφέστατες αναπαραστάσεις σήμανσης καθώς και αριθμητικές αναπαραστάσεις 

βοηθούν στο να διαχωριστεί η ολότητα των εργασιών και να επιτευχθεί έτσι η 

δυνατότητα να γίνουν αυτές ορατές, εποπτεύσιμες και καθοδηγούμενες”. Με αυτόν 

τον τρόπο όμως συνάγεται από τον ίδιο συγγραφέα ότι, οι τυπικές (formal) 

οργανώσεις δεν ενδιαφέρονται να απεικονίσουν τον τρόπο με τον οποίο τα ανθρώπινα 

όντα υπάρχουν και συμπεριφέρονται στις οργανώσεις. Περισσότερο κατασκευάζουν 

μοντέλα ανθρώπινης συμπεριφοράς και μορφές ρόλων, οι οποίες αποτελούν τον 

κανόνα, το κανονιστικό μέτρο δηλαδή με το οποίο κρίνουν την καταλληλότητα και 

χρησιμότητα των πράξεών τους και όχι το κατά πόσο αυτές αποτελούν ή 

ανταποκρίνονται στην αλήθεια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα των προηγούμενων 

κεφαλαίων:

1. Οι ελληνικές επιχειρηματικές οργανώσεις χαρακτηρίζονται από :

α. Οικογενειακή δομή και σχετικά μικρό μέγεθος

β. Μεγάλη απόσταση από την εξουσία

γ. Εντονη αίσθηση και τάση αποφυγή της δυναμικότητας του

Περιβάλλοντος

δ. Συνδυασμό Χαρισματικής και Παραδοσιακής μορφή Εξουσίας 

ε. Οχι σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες για τα μέλη της οργάνωσης 

στ. Εντονη συλλογικότητα 

ζ. Μεγάλο δείκτη ανδρικότητας

2. Η υποκίνηση στις ελληνικές επιχειρηματικές οργανώσεις, χαρακτηρίζεται ως 

ιδιαίτερα έντονη, εξαιτίας του οικογενειακού χαρακτήρα των ελληνικών 

επιχειρηματικών οργανώσεων, ο οποίος ταυτίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιδιώξεις της 

οργάνωσης με αυτές του μέλους της. Οι αξίες, οι οποίες κατέχουν την κορυφαία θέση 

στην πυραμίδα των αξιών υποκίνησης είναι η ασφάλεια στους κόλπους της 

οργάνωσης και η κοινωνική αναγνώριση από το σύνολο.
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3. Η χαρακτηριστική μορφή εξουσίας στις ελληνικές επιχειρηματικές οργανώσεις 

ακολουθεί συγκεντρωτικά πρότυπα, ενώ ως η πλέον αποτελεσματική και εκτιμητέα 

διοίκηση, θεωρείται η διοίκηση, η οποία κατέχει πολύτιμη εμπειρία του 

περιβάλλοντος και είναι ικανή να δρά με χαρακτήρα ενδεχομενικό.

4. Παρά το γεγονός της έντονης αίσθησης της δυναμικότητας του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και της συνεπαγόμενης αντιξοότητας αυτού, στις ελληνικές 

επιχειρηματικές οργανώσεις, υπάρχει έντονη πίστη στον αυτοκαθορισμό και στην με 

όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση των δυσκολιών, της απρόβλεπτης φύσεως 

του περιβάλλοντος

5. Οι ελληνικές επιχειρηματικές οργανώσεις, αποτελούν κοινωνικούς σχηματισμούς, 

στους οποίους δεν έχει επέλθει η εξατομίκευση, ενώ στηρίζονται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό στις προσωπικές σχέσεις είτε μεταξύ των μελών, είτε με το εξωτερικό 

περιβάλλον τους.

6. Οι δυτικές Επιχειρηματικές οργανώσεις αποτελούν κοινωνικές συσσωματώσεις, οι 

οποίες εξ ορισμού εννοούνται ως εργαλειακοί σχηματισμοί για την επίτευξη 

συγκεκριμένων και προκαθορισμένων στόχων, ενώ η τυποποίηση της συμπεριφοράς 

της επιχείρησης, ιδιαίτερα σε εσωτερικό επίπεδο, αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη προβλεψιμότητα του περιβάλλοντος.

7. Ο κλασσικός τύπος επιχειρηματικής οργάνωσης, ο οποίος περιγράφει τις βασικές 

αρχές των δυτικών επιχειρηματικών μορφών είναι ο γραφειοκρατικός, ο οποίος 

αναλύεται από τον Max Weber. Οι δυτικές επιχειρηματικές οργανώσεις 

χαρακτηρίζονται από:

α. Ορθολογική Εξουσία

β. Εξατομικευμένη αντίληψη των μελών τους

γ. Μικρή τάση αποφυγής της δυναμικότητας του περιβάλλοντος

δ. Μικρή απόσταση από την εξουσία

ε. Δυνατότητα επίτευξης μεγάλων μεγεθών
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8. Οι κατεξοχήν υποκινητικές αρχές στις δυτικές επιχειρηματικές οργανώσεις είναι η 

ατομική επιτυχία και η αυτοπραγμάτωση (self-actualization).

9. Η συνεχώς αυξανόμενη δυναμικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

επιβάλλει τη σταδιακή υιοθέτηση δομών ικανών να ανταποκριθούν με 

αποτελεσματικότητα στη μη προβλεψιμότητα του περιβάλλοντος, δομών, οι οποίες 

διαθέτουν πολλά από τα γνωρίσματα των ελληνικών επιχειρηματικών οργανώσεων 

(έλλειψη τυπικότητας, ύπαρξη ρευστής μορφής αναφορικά με τις αρμοδιότητες, 

κ.λ.π) .

10. Η εμφάνιση της γραφειοκρατικής δομής και της τάσης για τυποποίηση και 

τυπικότητα στο δυτικό κόσμο επήλθε έπειτα από την επικράτηση της νοησιαρχίας και 

της έλευσης της εξατομίκευσης, την οποία η νοησιαρχία επέβαλε στο χώρο των 

κοινωνικών τεκταινομένων. Αντίθετα στον ελληνικό χώρο, είναι εμφανής η έννοια 

του προσώπου, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με τη δυναμικότητα, την μη 

επαναληψιμότητα και τη μη προβλεψιμότητα, με αποτέλεσμα οι ελληνικές 

οργανώσεις να απέχουν από ουσιαστικές διαδικασίες τυποποίησης και μηχανιστικής 

αντιμετώπισης των επιχειρηματικών διεργασιών.

11. Η έντονη δυναμικότητα του περιβάλλοντος και η αυξημένη τάση αποφυγής αυτής 

στις ελληνικές επιχειρηματικές οργανώσεις, αποτελεί την αιτία της εμφάνισης των 

οικογενειακών μορφών επιχειρήσεων, αφού αυτές προσφέρουν ιδιαίτερα αυξημένη 

ευελιξία και αντοχή στις αρνητικές αναδιπλώσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου 

περιβάλλοντος.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής, έγινε προσπάθεια να περιγραφούν με 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντικειμενικότητα τα δεδομένα, τα οποία απεικόνιζαν τα 

χαρακτηριστικά των δύο τύπων οργανώσεων, οι οποίοι αντιποσωπεύουν την 

πλειοψηφία των επιχειρηματικών μορφών, οι οποίες εμφανίζονται στον Ελληνικό και 

τον Ευρωπαϊκό ή τον ευρύτερα αποκαλούμενο Δυτικό κόσμο.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ



ΚΕΦ. 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΕΠΙΛΟΓΟΣ 64

Είναι βέβαια γνωστό σε όλους ότι η δυναμική της δυτικής επιχειρηματικής 

οργάνωσης υπήρξε τεράστια, ειδικά σε παλαιότερες περιόδους, γεγονός το οποίο τη 

διέδοσε και σε πολλές περιπτώσεις την επέβαλλε. Αυτή είναι και η αιτία για την 

ύπαρξη πλήθους κοινών στοιχείων μεταξύ των ελληνικών και των δυτικών μορφών 

οργάνωσης, στοιχείο το οποίο οδηγεί ορισμένους να αμφισβητούν την ύπαρξη 

ελληνικής μορφής οργάνωσης και να κάνουν λόγο για μία ελαφρά διαφοροποίηση 

του δυτικού τύπου, η οποία οφείλεται μάλιστα στα “σκοτεινά” χαρακτηριστικά της 

Ελληνικής ψυχοσύνθεσης.

Η άποψη, η οποία υποστηρίζεται εδώ είναι ολότελα διαφορετική. Είναι 

αλήθεια ότι οι Ελληνικές οργανώσεις διαθέτουν πολλά από τα στοιχεία των 

παραδοσιακών οργανώσεων, οι οποίες αποτέλεσαν τον κατεξοχήν τύπο οργάνωσης, 

πρίν από την εμφάνιση της γραφειοκρατικής δομής. Το γεγονός όμως αυτό δεν είναι 

δυνατόν από μόνο του να υποβαθμίσει κανένα από τα χαρακτηριστικά των ελληνικών 

επιχειρηματικών οργανώσεων, είτε αυτά ανήκουν στις παραδοσιακές οργανώσεις, 

είτε όχι, αφού αυτά επέδειξαν αξιοσημείωτες ιστορικές, πολιτισμικές και οικονομικές 

αντοχές. Κάτι τέτοιο θα ήταν ανεδαφικό δεδομένου μάλιστα και του έντονου 

σκεπτικισμού για την ορθότητα και ικανότητα της γραφειοκρατικής δομής να 

ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιχειρηματικότητας. Τα πάλαι ποτέ 

πανίσχυρα όπλα της τυποποίησης και της μηχανιστικής οργάνωσης, δεν είναι σε θέση 

να αντιμετωπίσουν την ιλιγγιώδη ταχύτητα των αλλαγών, οι οποίες κυοφορούνται στο 

παγκοσμιοποιημένο πλέον περιβάλλον.

Βεβαίως επ’ουδενί δεν υποστηρίζεται ότι ο ελληνικός τύπος οργάνωσης, 

αποτελεί τη “λυδία λίθο” του επιχειρηματικού γίγνεσθαι, η οποία θα τον καθοδηγήσει 

μέσα από τις ατροπούς του αδυσώπητου περιβάλλοντος σε καλύτερες καταστάσεις. 

Δεν πρέπει να λησμονείται ότι ο γραφειοκρατικός τύπος οργάνωσης, είναι ένας από 

τους σημαντικότερους παράγοντες, οι οποίοι έδωσαν τεράστια ώθηση στη 

βιομηχανική και όχι μόνο, τεχνολογία, της οποίας η χρησιμότητα δεν αμφισβητήται. 

Η εκπληκτική όμως άνθηση της τελευταίας, και κυρίως στο πεδίο της επιστήμης της 

πληροφορίας, αλλάζει άρδην τα δεδομένα στο σκηνικό και τοποθετεί τις βάσεις για 

την πιθανή αναθεώρηση της γραφειοκρατικής δομής, παρά το γεγονός ότι αποτελεί 

γνήσιο τέκνο της τελευταίας. Οπως αναφέρθηκε σε πολλά σημεία της παρούσας 

εργασίας, η γραφειοκρατική δομή εμφανίστηκε ως αποτέλεσμα εφαρμογής της 

νοησιαρχίας στο χώρο των κοινωνικών τεκταινομένων, αντιμετωπίζοντας την έννοια
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της οργάνωσης με μηχανιστικές αντιλήψεις και προθέσεις, γεγονός το οποίο εν μέρει 

είναι δυνατόν να του αποδοθεί και ένα είδος “ορθότητας”, αφού έτσι δίνονταν για 

πρώτη φορά στα χρονικά της ανθρώπινης δράσης η δυνατότητα μαζικής παραγωγής. 

Ουσιαστικά η εφαρμογή της γραφειοκρατικής δομής σε ανθρώπινες συνομαδώσεις, 

επήλθε αναγκαστικά, εξαιτίας της έλλειψης τεχνικών μέσων, τα οποία θα ήταν σε 

θέση να αναλάβουν το ομολογουμένως αναγκαίο φορτίο. Το “κατακριτέο” στοιχείο 

της όλης εξέλιξης εντοπίζεται στο ότι, προηγηθείσας της εξατομίκευσης, η 

μηχανιστική θεώρηση του ανθρώπου έγινε χωρίς ίχνος ενδοιασμού για τον 

ουσιαστικό υποβιβασμό της ανθρώπινης ουσίας από ανεπανάληπτη ύπαρξη με πλήρη 

ελευθερία επιλογών, σε λοβοτομημένη επαναλαμβανόμενη σαρκική μονάδα με 

προδιαγεγραμμένη πορεία.

Η άποψη ότι είναι εφικτό σήμερα να επινοηθεί μία επιχειρηματική δομή δίχως 

κανένα χαρακτηριστικό το οποίο να παραπέμπει στη μηχανιστική αντίληψη της 

γραφειοκρατικής δομής, αποτελεί πρόταση τουλάχιστον ανεδαφική. Αποψη της 

παρούσας εργασίας είναι ότι η τεχνολογική εξέλιξη είναι σε θέση πλέον να αναλάβει 

εξ ολοκλήρου το τμήμα εκείνο των επιχειρηματικών οργανώσεων, το οποίο 

απαιτείται να διέπεται από το μηχανιστικό χαρακτήρα της γραφειοκρατικής δομής. Ο 

αυτοματισμός από τη γέννησή του φέρει στο εσωτερικό του τα περισσότερα 

χαρακτηριστικά της γραφειοκρατικής δομής (π.χ ιεραρχία εντολών, έλεγχος 

διενέργειας εντολών). Η συγκεκριμένη εξέλιξη, θα αποδεσμεύσει πολύτιμους 

ανθρώπινους πόρους, οι οποίοι θα είναι σε θέση να στραφούν σε άλλες κατευθύνσεις 

περισσότερο επικεντρωμένες στο καθαρά διοικητικό μέρος των οργανώσεων. Για μία 

τέτοια εξέλιξη, όμως επιβάλλεται να προηγηθεί τροποποίηση κάποιων από τις πλέον 

κραταιές αντιλήψεις στο χώρο των οργανώσεων.

Στο σημείο αυτό επικεντρώνεται η σημασία του ελληνικού τρόπου οργάνωσης 

και διοίκησης. Οπως οι δυτικές γραφειοκρατικές οργανώσεις χαρακτηρίζονται εν 

κατακλείδι από την εξατομίκευση και την μηχανιστική δομή, οι ελληνικές 

οργανώσεις χαρακτηρίζονται από το προσωπικό στοιχείο, τη συλλογικότητα και τη 

ρευστότητα της δομής τους. Στο τρίτο κεφάλαιο, δείχθηκε ότι οι σύγχρονες εξελίξεις 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ευνοούν χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά που 

υπάρχουν στις ελληνικές διοικήσεις. Η υιοθέτηση όμως τέτοιων χαρακτηριστικών, 

για να επιτευχθεί, δεν μπορεί παρά να περάσει πρώτα από το στάδιο της σταδιακής 

επαναφοράς στην έννοια του προσώπου.
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Η πρόταση της παρούσας εργασίας επικεντρώνεται σε αυτό ακριβώς το 

σημείο. Μία καθαρά ελληνότροπη πρόταση στο χώρο της επιχειρηματικής 

οργάνωσης, δεν μπορεί παρά να επιτυγχάνει το συγκερασμό όλων των τάσεων, 

γραφειοκρατικών και προσωπικών. Εξ άλλου μέσα από τέτοιους συγκερασμούς 

πολιτισμικών παραδειγμάτων, διαμορφώνονταν πάντα η ελληνική πρόταση σε όλη 

την ιστορική πορεία της. Η στείρα απομόνωση δεν αποτέλεσε ποτέ ελληνότροπο 

χαρακτηριστικό. Όπως αναφέρει ο Στέλιος Ράμφος (Χρονικό ενός Καινούργιου 

Χρόνου) αναφορικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευροκοινωνία, η οποία 

πρέπει να πραγματοποιηθεί: “ .. σε πρώτο στάδιο να υπογραμμίσουμε εμφαντικά τον 

κοινωνητικό χαρακτήρα της καθ’ ημάς παραδόσεως και να εδραιώσουμε την υψίστη 

σημασία της στις συνειδήσεις, να προχωρήσουμε δε, σε δεύτερο στάδιο, προς ό,τι 

έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε, και με δικό μας ιδρώτα να τραβήξουμε από τα 

σπλάχνα της ένα προσωπικό άτομο.”
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V-, ι/ν Country or PDf Score Country or PDl
rank region score rank region score

1 Malaysia 104
Λ -» Guatemala y5
2J 3 Panama 95
4 Philippines 94

5/6 Mexico SI
5/6 Venezuela 81

Arab countries 80
8/9 Fquador 78
8/9 Indonesia 78

1(1/11 India 77
10/11 West Africa 77

12 Yugoslavia 76
13 Singapore 74
14 Brazil 69

15/16 France 68
15/16 Hong Kong 68

17 Colombia 67
18/19 Salvador 66
18/19 Turkey 60

20 Belgium 65
21/23 East Africa 64
21/23 Peru 64
21/23 Thailand 64
24/25 Chile 63
24/25 Portugal 63

26 Uruguay 61
2’ 28 Greece 60

27/28 South Korea 60
29/30 Iran 58
29/30 Taiwan 58

31 Spain 57
Pakistan 55

33 Japan 54
34 Italy 50

35/36 Argentina 49
35/36 South Africa 49

37 Jamaica 45
38 USA 40
39 Canada 39
40 Netherlands 38
41 Australia 36

42/44 Costa Rica 35
4244 Germany FR 35
4244 Great Britain 35

45 Switzerland 34
46 Finland 33

47/48 Norway 31
47/48 Sweden 31

49 Ireland (Republic of) 2S
50 New Zealand 22
51 Denmark 18
52 Israel 13
53 Austria 11

Πιν. 1. Τιμές του δείκτη PDI για την ομάδα των 50 χωρών

Score
rank

Country or 
region

IDV
score

Score
rank

Country or 
region

IDV
score

1 USA 91 28 Turkey 37
2 Australia 90 29 Uruguay 36
3 Great Britain 89 30 Greece 35

4/5 Canada 80 31 Philippines 32
4/5 Netherlands 80 32 Mexico 30
6 New Zealand 79 33/35 East Africa 27
7 Italy 76 33/35 Yugoslavia 27
8 Belgium 75 33/35 Portugal 27
9 Denmark 74 36 Malaysia 26

10/11 Sweden 71 37 Hong Kong 25
10/11 France 71 38 Chile 23

12 Ireland 70 39/41 West Africa 20
(Republic of) 39/41 Singapore 20

13 Norway 69 39/41 Thailand 20
14 Switzerland 68 42 Salvador 19
15 Germany F.R. 67 43 South Korea 18
16 South Africa 65 44 Taiwan 17
17 Finland 63 45 Peru 16
18 Austria 55 46 Costa Rica 15
19 Israel 54 47/48 Pakistan 14
20 Spain 51 47/48 Indonesia 14
21 India 48 49 Colombia 13

22/23 Japan 46 50 Venezuela 12
22/23 Argentina 46 51 Panama 11

24 Iran 41 52 Equador 8
25 Jamaica 39 53 Guatemala 6

26/27 Brazil 38
26/27 Arab countries 38

Πιν. 2. Τιμές του δείκτη IDV για την ομάδα των 50 χωρών



Score
rank

Country or 
region

UAl
score

Score
rank

Country or 
region

UAl
score

1 Greece 112 28 Equador 67
2 Portugal 104 29 Germany FR 65
3 Guatemala 101 30 Thailand 64
4 Uruguay 100 31/32 Iran 59

5/6 Belgium 94 31/32 Finland 59
5/6 Salvador 94 33 Switzerland 58
7 Japan 92 34 West Africa 54
8 Yugoslavia 88 35 Netherlands 53
9 Peru 87 36 East Africa 52

10/15 France 86 37 Australia 51
10/15 Chile 86 38 Norway 50
10/15 Spain 86 39/40 South Africa 49
10/15 Costa Rica 86 39/40 New Zealand 49
10/15 Panama 86 41/42 Indonesia 48
10/15 Argentina 86 41/42 Canada 48
16/17 Turkey 85 43 USA 46
16/17 South Korea 85 44 Philippines 44

18 Mexico 82 45 India 40
19 Israel 81 46 Malaysia 36
20 Colombia 80 47/48 Great Britain 35

21/22 Venezuela 76 47/48 Ireland (Republic of) 35
21/22 Brazil 76 49/50 Hong Kong 29

23 Italy 75 49/50 Sweden 29
24/25 Pakistan 70 51 Denmark 23
24/25 Austria 70 52 Jamaica 13

26 Taiwan 69 53 Singapore 8
27 Arab countries 68

Πιν. 3. Τιμές του δείκτη UAI για την ομάδα των 50 χωρών

Score
rank

Country or 
region

MAS
score

Score
rank

Country or 
region

MAS
score

1 Japan 95 28 Singapore 48
2 Austria 79 29 Israel 47
3 Venezuela 73 30/31 Indonesia 46

4/5 Italy 70 30/31 West Africa 46
4/5 Switzerland 70 32/33 Turkey 45
6 Mexico 69 32/33 Taiwan 45

7/8 Ireland 68 34 Panama 44
(Republic of) 35/36 Iran 43

7/8 Jamaica 68 35/36 France 43
9/10 Great Britain 66 37/38 Spain 42
9/10 Germany FR 66 37/38 Peru 42
11/12 Philippines 64 39 East Africa 41
11/12 Colombia 64 40 Salvador 40
13/14 South Africa 63 41 South Korea 39
13/14 Equador 63 42 Uruguay 38

15 USA 62 43 Guatemala 37
16 Australia 61 44 Thailand 34
17 New Zealand 58 45 Portugal 31

18/19 Greece 57 46 Chile 28
18/19 Hong Kong 57 47 Finland 26
20/21 Argentina 56 48/49 Yugoslavia 21
20/21 India 56 48/49 Costa Rica 21

22 Belgium 54 50 Denmark 16
23 Arab countries 53 51 Netherlands 14
24 Canada 52 52 Norway 8

25/26 Malaysia 50 53 Sweden 5
25/26 Pakistan 50

27 Brazil 49

Πιν. 4. Τιμές του δείκτη MAS για την ομάδα των 50 χωρών



Perceived Dominant 
Culture Types

Ownership Nationality

Preferred Dominant 
Culture Types

Ownership Natioiilii^"

Public Private Greek
Multi
national Public Private Greek

Multi
natio

Zeus 41.0 29.3 39.4 17.4 35.9 1.5 3.5 2.6 1 1
Apollo 39.5 37.1 35.9 52.2 38.5 13.7 16.3 15.2 13 0
Athena 17.9· 29.3 22.1 iTT 22.9 68.1 68.5 67.7 71.7
Dionysus 1.5 4.3 2.6 3.3 2.7 16.4 11.7 14.4 14.1

L3
&
144

Πιν. 5. Αποτελέσματα για τον τύπο της υπάρχουσας και της προτιμώμενης μορφής 

ηγεσίας.

Countries

Capacity for 
leadership and 

initiative

Sharing infor
mation and 
objectives Participation

Internal
control

Samp],
size

Nordic-European »
Denmark 2.54 3.09 3.68 3.90 149
Germany 2.38 3.17 3.52 ' 3.88 586
Nonvav 2.52 4.04 3.47 3.90 221
Sweden 2.22 4.01 3.35 . 3.88 342
Average 2.42 3.58 3.51 3.89

Anglo-American
England 1 2.72 3.78 3.48 3.56 239
United States 2 3.13 3.98 3.56 3.58 464
Average of 1 and 2 2.93 3.88 3.52 3.57
Australia J2A 3.49 3.35 3.45 1339

Latin-European
Belgium 2.29 3.74 3.88 3.74 378
France 2.42 4.04 3.82 3.80 154
Italv 2.40 3.64 3.16 3.72 267
Spain 2.52 3.56 3.65 3.78 203
Average 2.41 3.75 3.63 3 >76

Greece
Athens 2.66 2.98 3.13 3.74 31
Thessaloniki 2.18 3.00 2.86 3.86 11
Average' 2.54 2.99 3.06 3.77 42

Developing
Argentina 2.64 2.96 3.31 .3.62 198
Chile 2.80 3.08 3.32 3.65 159
India 2.81 2.96 3.35 3.38 114
Average 2.75 3.00 3.33 3.55

Japan 2.88 3.58 3.98 3.77 165

Πιν. 6. Αποτελέσματα της μελέτης των Cummings και Schmidt αναφορικά με την 

αντιμετώπιση συγκεκριμένων διοικητικών πρακτικών στον Ελλαδικό χώρο.
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Λι
ιΚ

Η
Τα

Ιιι
* 

N
eu

tra
l 

D
i'ii

m
cr

al
ic

~· Japan 
—— Australia 
·.·.·.·. Developing

I' Nordic-European 

Greece

Δίαγρ. 5 Αποτελέσματα μελέτης Cummings και Schmidt αναφορικα με την 

αντιμετώπιση συγκεκριμένων διοικητικών πρακτικών.


