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Η επιχειρησιακή κουλτούρα έχει αποτελέσει, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών

πολύ σημαντικό θέμα το οποίο απασχολεί τον επιχειρηματικό κλάδο. Όντας μάλιστα μια

άυλη έννοια διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις επηρεάζοντας τους

εργαζομένους και τις οργανωσιακές λειτουργίες. Καθώς όμως η κουλτούρα δεν είναι ο μόνος

παράγοντας που καθορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία μιας επιχείρησης, η θετική κουλτούρα

μπορεί να αποτελέσει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης έναντι των

ανταγωνιστών της. Η παρούσα εργασία αρχικά, ορίζει την έννοια της επιχειρηματικής

κουλτούρας και επιχειρεί να δείξει πώς επηρεάζει θετικά ή αρνητικά, τις επιχειρήσεις και πιο

συγκεκριμένα τις επιδόσεις τους. Στη συνέχεια, αναλύεται η πολύπλευρη προσέγγιση του

θέματος των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων για τις επιχειρήσεις γενικότερα, και η επίδρασή

τους στην οργανωσιακή κουλτούρα ειδικότερα, και αυτό πραγματοποιείται μέσα από τη

διερεύνηση ενός μεγάλου αριθμού μελετών που έχουν δημοσιευτεί.

Αναλυτικότερα, η εργασία ξεκινάει από μια θεωρητική προσέγγιση της επιχειρηματικής

κουλτούρας που γίνεται στο πρώτο κεφάλαιο, δίνεται το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου

κουλτούρα, τα χαρακτηριστικά και η δομή της κουλτούρας, γίνεται αναφορά στις διακρίσεις,

τους σκοπούς που εξυπηρετεί και τις μεθόδους με τις οποίες διερευνάται η επιχειρηματική

κουλτούρα.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζεται η σχέση μεταξύ κουλτούρας και επιχειρηματικής επίδοσης

ενώ στο τρίτο, μέσω ερευνητικής προσέγγισης επιχειρείται η απόδειξη των παραπάνω

σχέσεων. Διαπιστώνεται η θετική συμβολή της εταιρικής κουλτούρας στην

χρηματοοικονομική πορεία μιας επιχείρησης και κατ’ επέκταση στη βιωσιμότητα της

επιχειρηματικής οντότητας.

Το τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος της παρούσας εργασίας,

επιχειρεί να παρουσιάσει τη δραστηριότητα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (Ε&Σ)

αναδεικνύοντας τη σημασία των επιχειρηματικών αυτών επιλογών για τους οργανισμούς που

εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες. Κύριος σκοπός αποτελεί η πολύπλευρη προσέγγιση

του θέματος των Ε&Σ για τις επιχειρήσεις γενικότερα και για την επίδρασή τους στην

οργανωσιακή κουλτούρα ειδικότερα, και αυτό πραγματοποιείται μέσα από μια πληθώρα

αρθρογραφίας και μελετών που προηγήθηκαν ώστε μέσω των ευρημάτων τους να δοθούν

εμπεριστατωμένα συμπεράσματα επί διαφορετικών θεμάτων. Η ανάπτυξη των πολυεθνικών

εταιρειών προκάλεσε και την αύξηση του ενδιαφέροντος για τη μελέτη της εθνικής

κουλτούρας διαφορετικών χωρών, καθώς γρήγορα διαπιστώθηκε ότι η διερεύνηση των

διαφορών τους μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση οργανωσιακής συμπεριφοράς και

σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Η παράγραφος αυτή αρχίζει με την παρουσίαση βασικών
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εννοιών που αφορούν στις Ε&Σ, βασικών ειδών και διακρίσεων των Ε&Σ καθώς και των

κινήτρων και αντικινήτρων τους. Συνεχίζει με την παρουσίαση του μοντέλου Hofstede και

την περιληπτική παρουσίαση του γιατί παρόλες τις επικρίσεις, αποτελεί την καλύτερη βάση

για την εξέταση των εθνικών διαφορών σε σχέση με τους διάφορους τομείς της

οργανωσιακής δραστηριότητας. Στη συνέχεια, ακολουθεί μία παρουσίαση για την εθνική

κουλτούρα σε αντιπαραβολή με την οργανωσιακή προκείμενου να γίνει ξεκάθαρο το πώς οι

διαφορές στις εθνικές κουλτούρες επηρεάζουν τόσο την εθνική όσο και στην οργανωσιακή

κουλτούρα. Τέλος, μέσα από μια πλούσια αρθρογραφία παρουσιάζεται η διάσταση της

κουλτούρας σε σχέση με την ανθρώπινη διάσταση κατά τη διάρκεια των Ε&Σ, οι λόγοι

αποτυχίας των Ε&Σ, οι παράγοντες της κουλτούρας που επιδρούν σημαντικά στη διαδικασία

των Ε&Σ καθώς και τις αλλαγές στην κουλτούρα κατά τη διάρκεια των Ε&Σ.

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και προτάσεις για την

παραπέρα διερεύνηση του θέματος της επίδρασης της επιχειρησιακής κουλτούρας στις

εξαγορές και συγχωνεύσεις.
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1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Στο παρόν κεφάλαιο, γίνεται μία γενική αναφορά στη θεωρητική προσέγγιση της

επιχειρηματικής κουλτούρας.

Αρχικά, προσδιορίζεται το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου κουλτούρα όπως έχει

διερευνηθεί από το 1871 (Taylor Ε.) μέχρι και σήμερα (Δημήτρης Μπούστας, 2003).

Στην επόμενη παράγραφο περιγράφονται αναλυτικά οι δέκα κατηγορίες της κουλτούρας οι

οποίες θεωρούνται ως η μέθοδος που είναι περισσότερο χρήσιμη σήμερα για τη διερεύνηση

μιας συγκεκριμένης κουλτούρας (Philip R. Harris, 2004).

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στους σκοπούς που εξυπηρετεί η επιχειρησιακή κουλτούρα

όπως αναλύεται από τους Schermerhorn (1994), Daft (1995) και Ferrell και Fraedrich (1997).

Η δομή της κουλτούρας που περιγράφεται αναλυτικά στην πέμπτη παράγραφο, στηρίζεται

στις διακρίσεις των συστατικών της με βάση δύο χαρακτηριστικά: το κατά πόσο είναι

ευδιάκριτα (Kotter & Heskett, 1992; Schein, 1993) και σε ποιο βαθμό είναι σημαντικά

(Kluckholn & Strodbeck, 1973; Rockeach, 1973), δηλαδή πόσο ψηλά είναι στην ιεράρχηση

των αξιών ενός ατόμου. Έτσι, κάθε ένα από αυτά κατηγοριοποιείται με βάση το διάγραμμα

της Rijamampianina, 1999 που παρατίθεται στην ίδια παράγραφο.

Τέλος στις δύο τελευταίες παραγράφους έξι και επτά, παρουσιάζονται οι τέσσερις βασικές

όψεις της Οργανωσιακής κουλτούρας σύμφωνα με τον Denison (1990) καθώς και η

στρατηγική μιας επιχείρησης ως βασικός παράγοντας που επηρεάζει την επιχειρησιακή της

κουλτούρα (Daft, 1995).

1.2 Εννοιολογική προσέγγιση του όρου κουλτούρα

Η λέξη «κουλτούρα» είναι λατινικής προέλευσης και η πρωτογενής της σημασίας είναι

«καλλιέργεια». Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για την καλλιέργεια των αγρών και στη συνέχεια,

μεταφορικά, για την καλλιέργεια του πνεύματος, της διανόησης, για τον πολιτισμό και

ευρύτερα την παιδεία και την ανάπτυξη. Ως προς τις επιχειρήσεις, αφορούσε και αφορά στη

νοοτροπία και αλλαγή νοοτροπίας ως εν δυνάμει διεργασία.

Γενικά είναι μια έννοια που έχει τις βάσεις της στην πολιτισμική ανθρωπολογία. Στο πλαίσιο

της οργανωσιακής συμπεριφοράς γίνεται πολύ συχνά αναφορά στην έννοια του

επιχειρησιακού «κλίματος», όταν όμως σήμερα μιλάμε για κουλτούρα, το βάρος δίνεται στη

δυναμική, ποιοτική, δημιουργική πλευρά των επιχειρήσεων. (Δημήτρης Μπούστας, 2003)
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Η εταιρική κουλτούρα ως έννοια είναι δύσκολο να οριστεί επακριβώς. Παρόλο που στη

λογοτεχνία υπάρχουν πολλές έννοιες της κουλτούρας, υπάρχει μια γενική αποδοχή του

ορισμού ότι η κουλτούρα είναι κάτι το οποίο μαθαίνεται και αποκτιέται στην κοινωνική ζωή.

Διαφορετικές ομάδες ανθρώπων κατευθύνονται από διαφορετικές παγκόσμιες αντιλήψεις,

προτεραιότητες και συστήματα αξιών (Crang, 1998). Επίσης, σύμφωνα με τους Boyd και

Richerson (1985), η κουλτούρα ορίζεται ως η μεταβίβαση από γενιά σε γενιά, μέσω

διδασκαλίας και μίμησης, γνώσεων, αξιών και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τη

συμπεριφορά.

Ένας άλλος ορισμός της κουλτούρας είναι ότι αντιπροσωπεύει το σύνολο της πνευματικής

παράδοσης και δημιουργίας ενός λαού (Μπαμπινιώτης, 2002). Ακόμη, κουλτούρα ορίζεται

ως το σύνολο των ιδεών, των θεωριών της συμπεριφοράς ή πνευματικών παραμέτρων που

μοιράζεται μια ομάδα ανθρώπων (Allaire & Firsirotou, 1984; Hofstede, 1994). Όσον αφορά

στην οικονομία, ο North (1990) προσεγγίζει την κουλτούρα ως την πηγή άτυπων

περιορισμών που κατευθύνουν τις καθημερινές μας συναλλαγές και επισημαίνει ότι η

σημαντικότητα της μπορεί να διαπιστωθεί από το γεγονός ότι οι ίδιοι τυπικοί κανόνες και/ ή

συντάγματα εφαρμοσμένα σε διαφορετικές κοινωνίες έχουν διαφορετικά αποτελέσματα.

Παρόμοια είναι και η θέση του Weber (1930) που ισχυρίζεται ότι οι πολιτισμικές αλλαγές

είναι αυτές που κατά κύριο λόγο οδήγησαν στην ανάπτυξη του καπιταλισμού και των

συνταγμάτων. Κατά συνέπεια, οι όποιες διαφορές παρατηρηθούν στην κοινωνική οργάνωση

δύο κοινωνιών που συναλλάσσονται, θα πρέπει να ερμηνευτούν ως ενδείξεις

διαφοροποιημένων πολιτισμικών αντιλήψεων (Greif, 1994)

Ακολουθούν ορισμοί που δόθηκαν για την κουλτούρα από τους πιο γνωστούς γκουρου της

πολιτισμικής ανθρωπολογίας:

Taylor E. (1871). Το σύνθετο όλον το οποίο περιλαμβάνει τη γνώση, τις αξίες, τα τέχνη, τα

ήθη, τους νόμους, τα έθιμα και όλες τις άλλες ικανότητες και συνήθειες που αποκτήθηκαν

από τον άνθρωπο ως μέλος της κοινωνίας.

Heskovits M.J. (1948). Το τεχνητό μέρος του ανθρώπινου περιβάλλοντος.

Kroeber A. L. and Kluckhohn C. (1952). Αξίες, ιδέες και άλλα συμβολικά συστήματα που

διαμορφώνουν τη συμπεριφορά και μεταλαμπαδεύονται από γενιά σε γενιά.

Becker and Geer (1970). Το σύνολο κοινών εννοιών που εκφράζονται μέσω της γλώσσας.

Van Maanen J. ans Schein E. H. (1979). Αξίες, πιστεύω και προσδοκίες που είναι κοινές

μεταξύ των μελών ενός συνόλου.

Schwartz M. C. and Jordon D.K. (1980). Σχέδιο αξιών και προσδοκιών που είναι κοινά

μεταξύ των μελών ενός συνόλου και τα οποία παράγουν κανόνες που διαμορφώνουν τη

συμπεριφορά.
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Hofstede G. H. (1980). Ο επιλεκτικός προγραμματισμός του μυαλού ο οποίος ξεχωρίζει τα

μέλη ενός συνόλου από κάποιο άλλο

Hall E. T. and Hall M. R. (1987). Σύστημα δημιουργίας, αποστολής, αποθήκευσης και

επεξεργασίας πληροφοριών.

Harris P. R. and Moran R. T. (1987). Μια ιδιαίτερη ικανότητα του ανθρώπου να

προσαρμόζεται στις καταστάσεις  και να μεταδίδει τη δεξιότητα αυτή στις επόμενες γενιές

(Hoecklin Lisa, 1995)

1.3 Χαρακτηριστικά της κουλτούρας

Η κουλτούρα μπορεί και όντως αλλάζει, κάτι το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για να

παραμείνει βιώσιμη. Ο πατέρας της πολιτιστικής ανθρωπολογίας, E. B. Taylor, είπε:

«Ο πολιτισμός είναι το πλαίσιο που περιλαμβάνει τη γνώση, την πεποίθηση, την τέχνη, τα

ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις και άλλες ικανότητες ή συνήθειες που μπορούν να αποκτηθούν

από ένα μέλος μιας κοινωνίας.»

Κάθε πολιτισμική ομάδα δίνει τις δικές της ξεχωριστές απαντήσεις στις προκλήσεις της ζωής,

όπως τη γέννηση, την ανάπτυξη , τις κοινωνικές σχέσεις ακόμη και το θάνατο. Αυτές οι

κοινές τοποθετήσεις μαθαίνονται και υιοθετούνται. Μερικές πτυχές της κουλτούρας φυσικά

έχουν παγκόσμια διάσταση και είναι κοινές για όλους τους ανθρώπους, όπως ο γάμος ή

κάποια μορφή μόνιμης συνεργασίας. Άλλες πάλι πτυχές της είναι συγκεκριμένες για κάθε μια

ομάδα, είτε πρόκειται για γενιά ή φυλή, αναφερόμενοι για παράδειγμα στην μονογαμία ‘η την

πολυγαμία. Οι εμπορικές συναλλαγές μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν παγκόσμια διάσταση.

Οι άνθρωποι δημιουργούν τον πολιτισμό ως προσαρμοστικό μηχανισμό στο βιολογικό ή

γεωφυσικό περιβάλλον τους, καθώς επίσης και ως μέσον συνεισφοράς στην κοινωνική

εξέλιξη. Καθώς οι άνθρωποι προσαρμόζονται στις διάφορες ιδιαίτερες καταστάσεις,

αναπτύσσουν  σχεδόν ασυνείδητα διαδικασίες ρουτίνας, όπως το λούσιμο, το ντύσιμο, την

κατανάλωση, την εργασία, το παιχνίδι, τον ύπνο και όλες τις άλλες φυσιολογικές

δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Οι διαφορές στην κουλτούρα εκφράζονται ακόμη και

με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα στάδια ανάπτυξης  της ζωής. Μέχρι τώρα ο

πολιτισμός είναι κατά ένα μεγάλο μέρος μια αντίδραση στις επίγειες συνθήκες αλλά καθώς

το είδος μας προσανατολίζεται και προς το διάστημα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την

πρόκληση του σχεδιασμού του διαστημικού πολιτισμού!

Έτσι και στην ουσία, ο πολιτισμός μας βοηθά να κατανοήσουμε εκείνο το μέρος αυτού του

πλανήτη ή διαστήματος που τυγχάνει να κατοικούμε. Για εκείνους που αποτελούν μέρος ενός

πλανήτη, διευκολύνει τη διαβίωσή τους με την παροχή έτοιμων λύσεων για την αντιμετώπιση
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και την επίλυση προβλημάτων, για την εδραίωση σχέσεων, για τη συντήρηση της συνοχής

της ομάδας και της συναίνεσης.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αναλύσει κανείς γρήγορα μια συγκεκριμένη κουλτούρα, είτε

είναι εθνική είτε είναι επιχειρησιακή. Μια μέθοδος είναι η συστημική προσέγγιση (μέθοδος η

οποία χρησιμοποιείται για να εξετάσει κανείς έναν πολιτισμό από την άποψη των

συστημάτων συγγένειας του, τα συστήματα σχέσεων, θρησκευτικά, εκπαιδευτικά,

οικονομικά, υγείας, πολιτικά, ψυχαγωγικά, κ.α.). το θέμα είναι ότι η κουλτούρα είναι

σχετική. Όπως ένας άλλος μεγάλος ανθρωπολόγος, ο Clyde Kluckhohn, παρατήρησε, κάθε

διαφορετικός τρόπος ζωής κάνει υποθέσεις για την κατάληξη ή τους σκοπούς της ανθρώπινης

ύπαρξης, για αυτά που πρέπει να περιμένει ο ένας από τον άλλο και από τον θεό, για αυτό

που αποτελεί την εκπλήρωση ή την απογοήτευση. Ενώ η πολιτισμική ανάπτυξη κάποιου τον

διευκολύνει στο να ζήσει έτσι ώστε να αφιερωθεί στη δημιουργική σκέψη και την

αναζήτηση, οδηγείται επίσης στην ασυναίσθητη συμπεριφορά που μπορεί να μην είναι

εξολοκλήρου και επιθυμητή. Με άλλα λόγια η συμπεριφορά μερικών ανθρώπων είναι

προγραμματισμένη!

Η μέθοδος που θεωρείται περισσότερο χρήσιμη για τη διερεύνηση μιας συγκεκριμένης

κουλτούρας είναι να μελετήσει κανείς τις δέκα κατηγορίες, οι οποίες θα ακολουθήσουν. Οι

manager, οι ανώτεροι υπάλληλοι και οι επαγγελματίες, μπορούν να εφαρμόσουν αυτό το

πρότυπο για να αναλύσουν τον πολιτισμό επιχειρήσεων ή την κουλτούρα της εργασίας

γενικά, καθώς επίσης και σε μια επιχείρηση ή ένα συνδικάτο ειδικότερα. Η χρησιμοποίηση

αυτής της ταξινόμησης μπορεί επίσης να διευκολύνει τις σχέσεις των ανθρώπων στα πλαίσια

μιας επιχείρησης, αν οι ηγέτες θέλουν να χειριστούν  καλύτερα την ποικιλομορφία που

υπάρχει μέσα στο εργατικό δυναμικό τους, ειδικά σε σχέση με τις γυναίκες, τις μειονότητες

και τις εθνικές ομάδες.

Αναλυτικά οι κατηγορίες είναι οι εξής:

1) Αίσθηση του εαυτού και του χώρου: τι επικυρώνει την αίσθηση του εαυτού κάποιου

μέσα σε μια ομάδα, όπως η ανεξαρτησία ή η αλληλεξάρτηση, η επισημότητα ή η

ανεπισημότητα, κλπ.. ποιός είναι ο επαρκής χώρος μεταξύ των ατόμων, όπως η απόσταση ή η

προσεγγισιμότητα, η επιφύλαξη ή η οικειότητα, η εσωστρέφεια ή η εξωστρέφεια κλπ.

2) Επικοινωνία και γλώσσα: ποιό σύστημα επικοινωνίας ή ποιά πρακτική φαίνεται να

διαφοροποιεί μια ομάδα, σε σχέση με τη λεκτική και μη λεκτική συναλλαγή, τη γλώσσα του

σώματος και τις χειρονομίες, την ειδική ορολογία κλπ. Ποιές γλώσσες ομιλούνται μέσα στα

πλαίσια της συγκεκριμένης κουλτούρας, ιδιαίτερα σε όρους διαλέκτων, προφοράς, λαϊκών

ιδιωματισμών και άλλων τέτοιων παραλλαγών.
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3) Ενδυμασία και εμφάνιση: ποιά τυπικά και διακριτά εξωτερικά ενδύματα στολισμοί,

διακοσμήσεις σωμάτων ή ακόμη και ελλείψεις αυτών επικρατούν. Ποιές είναι οι

ενδυματολογικές απαιτήσεις διαφόρων εκδηλώσεων καθώς και των επιμέρους τύπων

κουλτούρας, όπως μέσα στην επιχείρηση, ή την θρησκευτική πρακτική.

4) Διατροφικές συνήθειες: ποιός είναι ο τρόπος με τον οποίο τα τρόφιμα επιλέγονται,

προετοιμάζονται, σερβίρονται και τρώγονται. Τι προτιμάται στην διατροφή μιας ομάδας ή

ποιές θεωρούνται λιχουδιές, όπως το κρέας ή τα λαχανικά. Ποιά εργαλεία χρησιμοποιούνται

ή όχι, όπως τα μαχαιροπήρουνα ή τα χέρια. Πως εκφράζεται η ικανοποίηση ή η αποστροφή

με την ποσότητα ή την ποιότητα των τροφίμων.

5) Ο χρόνος και η αίσθηση του χρόνου: είναι η αίσθηση του χρόνου πραγματική ή

σχετική, ακριβής ή περιστασιακή. Ποιά είναι η μέθοδος που χρησιμοποιεί μια ομάδα για να

μιλήσει για τον χρόνο, για παράδειγμα στηρίζονται σε 12ωρα, 14ωρα, στο φως στο σκοτάδι ή

στις εποχές. Ο πολιτισμός είναι μονοχρωμικός (ο χρόνος ποσοτικοποιείται και είναι

προγραμματισμένος σύμφωνα με τις επίσημες ημερήσιες διατάξεις), ή είναι πολυχρωμικός

(λιγότερος προγραμματισμός με περισσότερη έμφαση στις σχέσεις και τη συμμετοχή).

6) Σχέσεις: πως καθορίζονται οι ατομικές και οργανωσιακές σχέσεις (π.χ. ηλικία, φύλο,

βαθμός, πλούτος, δύναμη, κλπ..). ποιά είναι η τυπική διάρθρωση της οικογένειας (π.χ. μικρή

ή μεγάλη, μονογονεϊκή ή όχι, μονογαμικές σχέσεις ή όχι, κλπ..). ποιά είναι η θέση μέσα στην

οικογενειακή ομάδα του αρσενικού/θηλυκού, νέου/ηλικιωμένου, παντρεμένων/ανύπανδρων

μελών, εφήβου/ενηλίκου κλπ..). ποιοί τίτλοι, ποιές τάξεις και ποιά πρωτόκολλα επικρατούν

(π.χ. τιμώμενες θέσεις, απαιτούμενο ένδυμα για τις γυναίκες και τα παιδιά και χρήση τίτλων

π.χ. Κύριος/Κυρία, στρατιωτικός βαθμός).

7) Αξίες και κανόνες: ποιές είναι οι προτεραιότητες που αναδεικνύονται από την

συμπεριφορά μιας ομάδας (π.χ. επίπεδα αναγκών, standards κλπ.. ).έχουν μεγαλύτερη αξία τα

πράγματα, τα υλικά αγαθά ή τα χρήματα από την αγάπη και τη φιλία, τις δημιουργικές τέχνες

και την πνευματική ανάπτυξη, κλπ. Ποιές είναι οι κοινωνικές συμβάσεις που επικρατούν (π.χ.

όσον αφορά στο παιδί και το γονέα, τον περιορισμό ή την απελευθέρωση των γυναικών, το

σεβασμό του νόμου και της τάξης, την τιμιότητα ή την υποκρισία, τα τελετουργικά και την

ανταλλαγή δώρων, τη δράση και την περισυλλογή, το σεβασμό και την εκτίμηση, τη

μυστικότητα και τη διανομή, τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες κλπ.).

8) Πεποιθήσεις και τοποθετήσεις: ποιά είναι τα κύρια θέματα όσον αφορά στις

πεποιθήσεις των ανθρώπων μιας ομάδας. Υπάρχει κάποια κυρίαρχη θρησκεία ή εμφανής

θρησκευτική πρακτική; Πως θα περιγράφατε την πνευματικότητά τους, την πίστη τους σε

δυνάμεις ή στην κοσμική τους συνείδηση; Ποιά είναι η στάση τους απέναντι στη ζωή, το

θάνατο και τη μετά θάνατον ζωή; Σε τι πιστεύουν;



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

8

9) Διανοητικές διαδικασίες και εκμάθηση: ποιες διαφορές μπορούν να παρατηρηθούν

στον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται και μαθαίνουν (έμφαση στην ανάπτυξη του

εγκεφάλου). Δεδομένου ότι το μυαλό είναι ο εσωτερικός πολιτισμός, πως οργανώνουν και

επεξεργάζονται τις πληροφορίες; Τι αποτελεί τη βάση στη διαδικασία συλλογισμού τους (π.χ.

λογική σύλληψη ή αφηρημένη σκέψη, μηχανική αποστήθιση, τυφλή υπακοή κλπ.); ποιές

ανταμοιβές ή τιμωρίες συνεπάγονται η εκμάθηση ή η μη μάθηση; Ποιός αποκλείεται ή

αντιμετωπίζει περιορισμούς στην αναζήτηση εκπαιδευτικών ευκαιριών;

10) Εργασιακές πρακτικές και συνήθειες: σε ποιό στάδιο ανάπτυξης της εργασίας

βρίσκονται οι άνθρωποι μιας συγκεκριμένης ομάδας; Ποιά είναι η στάση της ομάδας

απέναντι στην εργασία ή το εργατικό δυναμικό; Ποιός είναι ο κυρίαρχος τύπος εργασίας της

ομάδας, ο καταμερισμός εργασίας, οι εργασιακές συνήθειες και πρακτικές. Η αξία της

εργασίας αντιμετωπίζεται βάσει της εγγενούς αξίας της, των χρημάτων που παράγονται, των

υπηρεσιών που παρέχονται ή της σταδιοδρομίας της εργασίας; Πάνω σε ποιά βάση

στηρίζονται οι ανταμοιβές, η αναγνώριση, οι προαγωγές και τα κίνητρα που δίνονται όταν η

εργασία εκτελείται καλά; Η εργασία καθορίζεται σε στενούς όρους (π.χ. άσπρο/μπλε κολάρο)

ή τους ευρύτερους όρους (π.χ. περιλαμβάνει τις αναζητήσεις στις τέχνες, τον αθλητισμό και

ακόμη και τον ελεύθερο χρόνο); Πως οι άνθρωποι οργανώνουν τη δραστηριότητα τους (π.χ.

ατομική ή ομαδική εργασία, ιεραρχική ή συμμετοχική οργάνωση); Ποιοί είναι οι πιο

χαρακτηριστικοί κανόνες ή τα πρότυπα εργασίας στη συγκεκριμένη κοινωνία;

Αυτό το πρότυπο ή παράδειγμα προσφέρει δέκα σημαντικά σημεία αναφοράς για την

εκτίμηση της κουλτούρας συγκεκριμένων ατόμων. Αυτές οι ταξινομήσεις δεν περιλαμβάνουν

όλες τις πτυχές ενός πολιτισμού, ούτε είναι αυτός ο μόνος τρόπος για μια τέτοια ανάλυση. Οι

ανωτέρω κατηγορίες είναι απλά ένα εύκολο εργαλείο για να βοηθήσουν τη διαπολιτισμική

κατανόηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ο ίδιος τύπος αξιολόγησης ίσως μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της κουλτούρας ενός έθνους ή μιας μεγάλης

γεωγραφικής περιοχής αλλά και μιας οργάνωσης ή μιας βιομηχανίας. Προφανώς, μπορεί

επίσης να υιοθετηθεί για να αναλύσει την εργασιακή κουλτούρα, όπως για παράδειγμα

προβιομηχανική, βιομηχανική ή μεταβιομηχανική (Philip R. Harris, 2004)

1.4 Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η επιχειρησιακή κουλτούρα

Σύμφωνα με τους Schermerhorn (1994), Daft (1995) και Ferrell και Fraedrich (1997), η

επιχειρησιακή κουλτούρα εξυπηρετεί τους εξής σκοπούς:

Εσωτερική ολοκλήρωση: αποτελεί τη δημιουργία μιας συλλογικής ταυτότητας και την

εξεύρεση τρόπων οι οποίοι θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους να εργαστούν και να

συνεργαστούν αποτελεσματικά στον εργασιακό χώρο. Οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν ομαδικά
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συναισθήματα ξεκαθαρίζοντας τι πρέπει να κάνουν, πώς να ενεργήσουν και πώς να

επικοινωνήσουν. Με άλλα λόγια ποια συμπεριφορά είναι αποδεκτή και ποια όχι.

Εξωτερική ολοκλήρωση: αφορά τους τρόπους με τους οποίους η οργάνωση πετυχαίνει τους

στόχους της συνδιαλεγόμενη με το εξωτερικό της περιβάλλον. Περιλαμβάνει τον τρόπο που

θα εκτελεστούν οι εργασίες, τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθούν οι

στόχοι και τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζεται η αποτυχία ή η επιτυχία.

1.5 Δομή της κουλτούρας

Η δομής της κουλτούρας στηρίζεται στις διακρίσεις των συστατικών της (των πεποιθήσεων,

των ηθικών αρχών, των κανόνων συμπεριφοράς, των αντιλήψεων, των στάσεων και των

προτεραιοτήτων), με βάση δύο χαρακτηριστικά: το κατά πόσο είναι ευδιάκριτα (Kotter &

Heskett, 1992; Schein, 1993) και σε ποιο βαθμό είναι σημαντικά (Kluckholn & Strodbeck,

1973; Rockeach, 1973), δηλαδή πόσο ψηλά είναι στην ιεράρχηση των αξιών ενός ατόμου.

Έτσι, κάθε ένα από αυτά κατηγοριοποιείται με βάση το παρακάτω διάγραμμα

(Rijamampianina, 1999):

Ορατότητα

Ορατές

Δύσκολη αλλαγή Ευκολότερη αλλαγή

Σημαντικότητα των αξιών

Σημαντικές Περιφερειακές

Δυσκολότερη αλλαγή Εύκολη αλλαγή

Μη ορατές

Είναι χρήσιμο να θεωρήσουμε ότι η οργανωσιακή κουλτούρα έχει δύο επίπεδα, τα οποία

διαφοροποιούνται στο κατά πόσο ορατή είναι η κουλτούρα και πόσο ισχυρές αντιστάσεις

παρουσιάζει στην αλλαγή. Στο πιο βαθύ και δυσδιάκριτο επίπεδο, η κουλτούρα συνιστάται

από τις αξίες που μοιράζονται τα μέλη ενός συνόλου και χαρακτηρίζεται από δυσκολία

προσαρμογής σε αλλαγές ακόμη κι αν τα μέλη του συνόλου αλλάζουν. Το άλλο επίπεδο της

κουλτούρας, το ορατό, αντιπροσωπεύει τη συμπεριφορά που οι νέοι υπάλληλοι

ενθαρρύνονται να υιοθετούν στα πλαίσια ενός οργανισμού. Και σε αυτήν την περίπτωση η
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κουλτούρα παραμένει δύσκαμπτη σε αλλαγές. Το κάθε επίπεδο έχει την τάση να επηρεάζει το

άλλο. Αυτό γίνεται περισσότερο αντιληπτό αν αναλογιστούμε το πόσο επηρεάζουν τη

συμπεριφορά των ανθρώπων οι κοινές τους αξίες. Οι περισσότεροι ερευνητές, μάλιστα,

υποστηρίζουν ότι η πλειονότητα των χαρακτηριστικών της κουλτούρας είναι μη ορατά,

γεγονός που την καθιστά δύσκολη να κατανοηθεί και να υιοθετηθεί. Επίσης συμφωνούν στην

παραδοχή ότι στα πλαίσια μιας κουλτούρας κάποιες αξίες θεωρούνται κεντρικής σημασίας

και κάποιες άλλες λιγότερο σημαντικές. Οι Lachman, Nedd και Hinings (1994)

χρησιμοποίησαν τους όρους core- σημαντικές και periphery – περιφερειακές για να

δηλώσουν αντίστοιχα την υψηλή και χαμηλή τοποθέτηση των αξιών στην ιεράρχηση των

τελευταίων.

Οι αξίες που τοποθετούνται ψηλά στην ιεραρχία είναι οι πιο σημαντικές (core values),

διαρκούν περισσότερο και είναι ανθεκτικότερες στην αλλαγή. Είναι αυτές που συνήθως

προκαλούν συγκρούσεις και τριβές. Αν μάλιστα δεν είναι ορατές, τότε γίνονται δυσκολότερα

αντιληπτές και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Η αντίσταση στην αλλαγή μειώνεται

και η πιθανότητα πρόκλησης διενέξεων μικραίνει όταν οι υψηλές αξίες είναι ορατές. Η

διαφορά, μάλιστα, στη δύναμη και ο προσανατολισμός του φύλου, του καθήκοντος και του

χώρου είναι οι υψηλές και μη ορατές αξίες που είναι πιθανό να προκαλέσουν συγκρούσεις

κατά την διαπολιτισμική αλληλεπίδραση. Ο τρόπος διαχείρισης των συγκρούσεων αυτών

επηρεάζει την επιχειρηματική επιτυχία.

Αντιθέτως, αξίες με χαμηλή προτεραιότητα, απήχηση και δευτερεύουσας σημασίας

(periphery values) είναι επιρρεπείς στις αλλαγές. Είναι πιο ευμετάβλητες και δύσκολα

δημιουργούν καταστροφικές ρήξεις όταν είναι εμφανείς (π.χ. ιματισμός) από όταν δεν είναι.

Επιπλέον δεν είναι όλες οι πολιτισμικές διαφορές υπαίτιες για τη δημιουργία συγκρούσεων

στις ενδοπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις. Μικρές διαφορές στις βασικές αξίες μπορεί να

προκαλέσουν πιο έντονες συγκρούσεις από ότι μια μεγάλη διαφορά στις δευτερεύουσες

αξίες. Ομοίως, οι αόρατες αξίες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να προκαλέσουν ρήξεις από

ότι οι ορατές (Rijamampianina, 1999).

1.6 Τέσσερις βασικές όψεις Οργανωσιακής κουλτούρας

Υπάρχουν διαφοροποιημένες απόψεις, τόσο ως προς το τι είναι η οργανωσιακή κουλτούρα,

όσο και ως προς τον τρόπο που λειτουργεί. Ο Denison (1990) αναγνωρίζει τις εξής τέσσερις

βασικές όψεις οργανωσιακής κουλτούρας και δημιουργεί για αυτές τέσσερις υποθέσεις:

1. Η συνοχή: η ιδέα ότι µια κοινή προοπτική, κοινές πεποιθήσεις και αξίες μεταξύ των

µελών του οργανισμού θα αυξήσουν τον εσωτερικό συντονισμό και θα προάγουν την

αίσθηση της ταυτοποίησης στα µέλη του.
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2. Η αποστολή: η ιδέα ότι µια κοινή αίσθηση σκοπού, κατεύθυνσης και στρατηγικής μπορεί

να συντονίσει και να κατευθύνει τα µέλη ενός οργανισμού προς την επίτευξη κοινών

στόχων.

3. Η ανάμειξη/συμμετοχή: η ιδέα ότι η ανάμειξη και η συμμετοχή θα συμβάλλουν στη

δημιουργία αισθήματος ευθύνης και ιδιοκτησίας και κατ’ επέκταση οργανωσιακής

αφοσίωσης και πίστης.

4. Η προσαρμοστικότητα: η ιδέα ότι κανόνες και πεποιθήσεις, που αυξάνουν την ικανότητα

ενός οργανισμού να λαμβάνει, ερμηνεύει και μετατρέπει μηνύματα από το εξωτερικό

περιβάλλον σε εσωτερικές αλλαγές, θα προωθήσουν την επιβίωση, την ανάπτυξη και την

αύξησή του.

Σταθερότητα / Έλεγχος Αλλαγή / Ευελιξία

Εσωτερικό περιβάλλον Συνοχή Ανάμειξη/συμμετοχή
Εξωτερικό περιβάλλον Αποστολή Προσαρμοστικότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: Οι 4 βασικές υποθέσεις του Denison

Αυτές οι υποθέσεις εστιάζουν σε διαφορετικές απόψεις της κουλτούρας και κυρίως

υπογραμμίζουν τις διαφορετικές λειτουργίες της. Οι πρώτες δύο τείνουν προς την

ενθάρρυνση της σταθερότητας, ενώ οι δύο τελευταίες επιτρέπουν αλλαγή και

προσαρμοστικότητα. Σύμφωνα µε την πρώτη και την τρίτη, η κουλτούρα εστιάζει

περισσότερο στις εσωτερικές δυνάμεις του οργανισμού, ενώ σύμφωνα µε τη δεύτερη και την

τέταρτη υπόθεση, η κουλτούρα απευθύνεται στη σχέση του οργανισμού µε το εξωτερικό του

περιβάλλον.

1.7 Επιχειρησιακή κουλτούρα και στρατηγική

Η στρατηγική μιας επιχείρησης και το εξωτερικό περιβάλλον θεωρούνται παράγοντες που

επιδρούν αποφασιστικά στην επιχειρησιακή κουλτούρα. Ο Demisson διακρίνει τα παρακάτω

στοιχεία (Daft, 1995):

Την κουλτούρα προσαρμογής (adaptability culture): δημιουργείται όταν η στρατηγική δίνει

έμφαση στο εξωτερικό περιβάλλον το οποίο απαιτεί ευελιξία και αλλαγή , προκειμένου να

αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των καταναλωτών. Ενθαρρύνεται η συνεχής διερεύνηση του

περιβάλλοντος και η ερμηνεία των μηνυμάτων που παίρνονται από αυτό.

Την κουλτούρα αποστολής (mission culture): εξυπηρετεί ένα σχετικά σταθερό περιβάλλον.

Δίνει έμφαση στο όραμα και στη μελλοντική θέση της επιχείρησης επικεντρώνοντας την

προσοχή ιδιαίτερα στην αποστολή της επιχείρησης.
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Την συμμετοχική κουλτούρα (involvement culture): δίνεται έμφαση στη συμμετοχή και

εμπλοκή των εργαζομένων στη βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας, αλλά και στη

γρήγορη αλλαγή του περιβάλλοντος. Η ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων σε

συνδυασμό με υψηλή επίδοση δημιουργεί αίσθηση εμπιστοσύνης και αφοσίωση στην

επιχείρηση.

Την κουλτούρα συνέπειας (consistency culture): αναπτύσσεται σε γενικά σταθερό περιβάλλον,

δίνει έμφαση στην παράδοση, στην τήρηση των πολιτικών της εταιρείας, στα σύμβολα και τις

τελετές. Χαρακτηρίζεται από τυπικότητα, δεδομένου ότι έτσι επιτυγχάνονται οι στόχοι.
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2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Στο παρόν κεφάλαιο, θα εξεταστεί η σχέση μεταξύ κουλτούρας και επιχειρηματικής

επίδοσης.

Αναλυτικότερα, παρουσιάζεται η σχέση κουλτούρας και χρηματοοικονομικής επίδοσης της

επιχείρησης όπως την αναλύουν ο Schein (1989), οι John Kotter και James Heskett (1992) και

οι Eamonn P. Sweeney and Glenn Hardaker (1994). Ο Schein (1989), ο οποίος διακρίνει τρία

επίπεδα στην κουλτούρα που παρουσιάζονται αναλυτικά στη δεύτερη παράγραφο του

παρόντος κεφαλαίου, θεωρεί ότι η κουλτούρα αποτελείται από τα ασυνείδητα, δεδομένα,

πιστεύω, παραδοχές, σκέψεις και συναισθήματα και συνιστά τη βάση της επιτυχίας μιας

επιχείρησης. Στην ίδια παράγραφο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας που

πραγματοποίησαν οι καθηγητές του Harvard John Kotter και James Heskett (1992) σχετικά

με θέματα εταιρικής κουλτούρας και χρηματοοικονομικής επίδοσης της επιχείρησης. Η

δεύτερη παράγραφος του παρόντος κεφαλαίο κλείνει με τις απόψεις για το εν λόγω θέμα από

τους Eamonn P. Sweeney and Glenn Hardaker (1994), Roger Darby (1995), Z. Irani, A.

Beskese and P.E.D. Love (2004) και Eric Flamholtz (2001).

Στη συνέχεια, στην τρίτη παράγραφο παρουσιάζονται οι τρεις συνθήκες του Barney (1985a)

προκειμένου η κουλτούρα μιας επιχείρησης να παρέχει διατηρήσιμο πλεονέκτημα. Μπορεί

βέβαια να υπάρχει και η περίπτωση όλες οι επιχειρήσεις να εμπεριέχουν διατηρήσιμη

ανώτερη επίδοση βασιζόμενες σε διαφορετικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

(Lippman&Rumelt,1982). Όλα αυτά όμως, θα πρέπει να συνοδεύονται και με τις σωστές

σχετικές στρατηγικές λειτουργίες (Jay B. Barney, 1986).

Τέλος, σύμφωνα με τον Ross A. Wirth (2006), γίνεται αναφορά στα απαραίτητα στοιχεία που

έχουν προσδιοριστεί ως τομείς όπου μια αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας μπορεί να

επιφέρει βελτιωμένη οργανωσιακή αποτελεσματικότητα.

2.2 Σχέση κουλτούρας και χρηματοοικονομικής επίδοσης της επιχείρησης

Αν και η έννοια της εταιρικής κουλτούρας εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1972 σε ένα

άρθρο του Harvard Business Review με θέμα τις οργανωσιακές ιδεολογίες, πολλοί θεωρούν

πως είναι ο Pettigrew (1979) που την εισήγαγε στον τομέα της οργανωσιακής θεωρίας. Στη

δεκαετία του ’80 η κουλτούρα άρχισε να κινεί το ενδιαφέρον των στελεχών, όταν συνδέθηκε

με την απόδοση της επιχείρησης.
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Κατά τον Schein (1989) η κουλτούρα αποτελείται από τα ασυνείδητα, δεδομένα, πιστεύω,

παραδοχές, σκέψεις και συναισθήματα και συνιστά τη βάση της επιτυχίας μιας επιχείρησης.

Διακρίνει τρία επίπεδα στην εταιρική κουλτούρα:

1. Τα ευρήματα (artifacts): είναι τα ορατά και ακουστικά στοιχεία που

υποδηλώνουν τις αντιλήψεις όσον αφορά στην κουλτούρα. Μπορεί να είναι οι

τρόποι συμπεριφοράς, το φυσικό περιβάλλον, ο τρόπος ντυσίματος, οι ιστορίες

και οι μύθοι.

2. Τις κοινές αξίες (Shared values): είναι οι υιοθετημένοι λόγοι, για τους οποίους τα

πράγματα γίνονται με το συγκεκριμένο τρόπο στην επιχείρηση, όπως κανόνες,

κώδικες δεοντολογίας, εταιρικές δηλώσεις κ.α.

3. Τις βασικές παραδοχές (basic assumptions): είναι πολύ δυσκολότερο να

καθοριστούν και να εξεταστούν. Περιλαμβάνουν τους μη ορατούς, αλλά

προσδιορίσιμους λόγους για τους οποίους τα μέλη μιας ομάδας αντιλαμβάνονται,

σκέπτονται και αισθάνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε ό,τι αφορά στο

εξωτερικό περιβάλλον και στη λειτουργία της επιχείρησης. Η αποστολή της

επιχείρησης (mission), ο τρόπος επίλυσης προβλημάτων, οι διαπροσωπικές

σχέσεις, ο χρόνος και ο χώρος είναι μερικές από τις βασικές παραδοχές. Μπορεί

κανείς να τις διακρίνει καλύτερα είτε ως τρόπους συμπεριφοράς μη αποδεκτούς

από την επιχείρηση είτε, αντίθετα, ως επιθυμητούς τρόπους συμπεριφοράς.

Ο Schein πιστεύει πως είναι πολύ σημαντικό για την ηγεσία της επιχείρησης να δίνει

μεγαλύτερη έμφαση στο τρίτο στοιχείο, δηλαδή τις βασικές παραδοχές. Τα ευρήματα

μπορούν να αντικατασταθούν, νέες αξίες μπορεί να εισαχθούν, π.χ. με την αλλαγή της

αποστολής της επιχείρησης ή του κώδικα δεοντολογίας. Η κουλτούρα της επιχείρησης όμως

δεν μπορεί να αλλάξει, αν δεν επηρεαστούν οι βασικές παραδοχές της.

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, προκειμένου να

διαγνώσουν – επίσημα και ανεπίσημα- την εταιρική κουλτούρα. Εντούτοις, ο Schein

επισημαίνει ότι πολλές φορές η πραγματικότητα είναι διαφορετική, διότι τόσο τα ευρήματα

όσο και οι κοινές αξίες δεν είναι παρά ευχολόγια που αντιπροσωπεύουν μια επιθυμητή

κουλτούρα η οποία μπορεί και να διαφέρει από την πραγματική.

Οι John Kotter και James Heskett, καθηγητές του Harvard εξέδωσαν το 1992 το βιβλίο

Corporate Culture and Performance, παρουσιάζοντας στη μελέτη τους θέματα εταιρικής

κουλτούρας και επίδοσης βασισμένοι στην έρευνα που είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με αυτούς, οι εταιρίες δεν έχουν μια, αλλά πολλές συσχετιζόμενες μεταξύ τους

κουλτούρες. Η κουλτούρα είναι παράγοντας που διαμορφώνει την συμπεριφορά της
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επιχείρησης μαζί με επίσημη δομή, τα συστήματα, τα σχέδια, την αρχηγική ικανότητα

(στρατηγική) και το ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ιδέες και λύσεις που εφαρμόζονται συχνά στα πλαίσια της λειτουργίας της επιχείρησης

τείνουν να γίνουν κουλτούρα και μπορεί να έχουν προέλθει από οποιαδήποτε βαθμίδα της.

Αυτή είναι και η διάφορα της κουλτούρας με την στρατηγική, καθώς η δεύτερη προέρχεται

μόνο από ανώτερα στρώματα.

Το αποτέλεσμα της μελέτης, μέρος του οποίου παρουσιάζεται εδώ μπορεί να συνοψιστεί στα

εξής:

 Η εταιρική κουλτούρα μπορεί να έχει πολύ μεγάλη συμβολή στην μακρόχρονη

οικονομική επίδοση

 Η εταιρική κουλτούρα θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την βιωσιμότητα των

επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια

 Δεν λείπουν οι εταιρίες με «κακή κουλτούρα»

 Εταιρίες δύσκαμπτες σε αλλαγές που απαιτεί το συνεχώς εξελισσόμενο οικονομικό

περιβάλλον βοηθούνται στην προσαρμογή τους από την επιλογή κατάλληλης κουλτούρας

Όλα τα παρακάτω συμπεράσματα συνδέονται άμεσα με την χρηματοοικονομική επίδοση:

ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΡΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ

ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
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Η επιρροή της κουλτούρας στο management επηρεάζει την αντίληψη των ατόμων της

επιχείρησης για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον επηρεάζοντας σε

μεγάλο βαθμό τις αντιδράσεις τους. Το πώς αντιλαμβάνονται και ανταποκρίνονται στις

εσωτερικές και εξωτερικές ευκαιρίες και απειλές καθώς και το κατά πόσο οι αντιδράσεις

αυτές είναι αυθόρμητες ή επιβεβλημένες εξαρτάται από την επικρατούσα κουλτούρα στην

οποία συμμορφώνεται (Eamonn P. Sweeney and Glenn Hardaker, 1994). Για ένα

αποτελεσματικό management θα πρέπει να κατανοηθούν οι διαφορετικοί τρόποι με τους

οποίους αντιλαμβάνονται την κουλτούρα μιας επιχείρησης οι διαφορετικές ομάδες που

αναπτύσσονται στα πλαίσιά της αλλά και οι διαφορετικές ομάδες που αναπτύσσονται στα

πλαίσια ενός πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος.

Κανένας manager δεν μπορεί να επιβιώσει και να λειτουργήσει αποτελεσματικά, οδηγώντας

την επιχείρηση σε αύξηση της επιχειρηματικής της απόδοσης, αν δεν έχει κατανοήσει πρώτα

την πολυπλοκότητα του διοικείν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Μπορούμε μάλιστα, να

προβλέψουμε ότι οι επιχειρήσεις θα απαιτούν ολοένα και πιο ικανούς managers οι οποίοι θα

είναι σε θέση να εκπαιδευτούν και να προσαρμοστούν επιτυχώς στις οποίες διαφορές και

μεταβολές της κουλτούρας. Σε διαφορετική περίπτωση οι επιχειρήσεις αυτές είναι σχεδόν

σίγουρα ότι θα αποτύχουν στη διεθνή αγορά καθώς η κουλτούρα επηρεάζει την ικανότητα

της επιχείρησης να διαχειρίζεται αλλαγές στη στρατηγική που υιοθετεί κατά περίπτωση

(Roger Darby, 1995).

Έτσι λοιπόν, η οργανωσιακή στρατηγική, η οποία στοχεύει στην αύξηση των

επιχειρηματικών κερδών, μπορεί να κατανοηθεί και να αναλυθεί αποτελεσματικά μόνο σε

συνάρτηση με τις βασικές αξίες και την κουλτούρα που επηρεάζουν βασικούς στρατηγικούς

παράγοντες. Στρατηγικές αλλαγές δεν θα πρέπει να υλοποιούνται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη

η επικρατούσα κουλτούρα καθώς αυτή μπορεί να διευκολύνει είτε να εμποδίσει οποιοδήποτε

στάδιο της αλλαγής, είτε πρόκειται για αυτό του εντοπισμού των αναγκαίων αλλαγών είτε

αυτό της υλοποίησης της επιθυμητής στρατηγικής. Κατά συνέπεια υπάρχει σχέση μεταξύ της

κατανόησης της κουλτούρας, του στρατηγικού σχεδιασμού και της απόδοσης των

επιχειρήσεων. (Eamonn P. Sweeney and Glenn Hardaker, 1994).

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης οι σχέσεις μεταξύ κουλτούρας και χρηματοοικονομικών

είναι πολύπλοκες και έχουν υποστεί ριζικές αλλαγές. Η τοπική κοινωνία συνήθως

επηρεάζεται και προσαρμόζεται στις δραστηριότητες και τις απαιτήσεις της παγκόσμιας

χρηματοοικονομικής κοινότητας και η κουλτούρα από μόνη της αποτελεί ένα κύριο

χαρακτηριστικό που επιδρά σημαντικά στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Μια ισχυρή επιχειρηματική κουλτούρα διευκολύνει την ομαλή ροή πληροφοριών και ευνοεί

την ύπαρξη αρμονίας μεταξύ των μελών. Βελτιώσεις ,λοιπόν, στην κουλτούρα και την
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εσωτερική επικοινωνία αυξάνουν την ικανοποίηση των πελατών, εσωτερικών και

εξωτερικών, κάτι που είναι απαραίτητο για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και κερδοφορία.

(Karathanos, 1998 όπως αναφέρεται στο Z. Irani, A. Beskese and P.E.D. Love, 2004).

Παρόλο που υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί για τον όρο κουλτούρα, η κεντρική ιδέα

όλων αυτών είναι ότι η κουλτούρα σχετίζεται με τις βασικές οργανωσιακές αξίες. Με τη

σειρά τους οι αξίες είναι πολύ σημαντικές για την επιχείρηση καθώς υποστηρίζουν κάθε της

απόφαση και συμπεριφορά. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν κουλτούρες και συστήματα αξιών που

επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται σε διάφορες καταστάσεις,

όπως είναι η αντιμετώπιση των πελατών και η καινοτομία.

Ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων αποδίδουν την επιτυχία τους στην διαχείριση της

κουλτούρας. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στις οποίες η κουλτούρα επηρεάζει τη

συμπεριφορά και τη λήψη αποφάσεων. Οι τέσσερις βασικές περιοχές στις οποίες όλες οι

επιχειρήσεις πρέπει να δίνουν έμφαση είναι η αντιμετώπιση και διαχείριση του ανθρώπινου

κεφαλαίου της ίδιας της επιχείρησης, τα στάνταρ της επιχειρησιακής απόδοσης και η ευθύνη

της επιχείρησης. Αυτές είναι οι βασικές περιοχές που πρέπει να προσέχουν όλες οι

επιχειρήσεις.

Όσον αφορά στη σχέση της κουλτούρας με την επιχειρηματική επίδοση, αυτή βασίζεται σε

κάποιες βασικές παραδοχές, όπως είναι το γεγονός ότι επηρεάζει την επίτευξη των στόχων.

Πιο συγκεκριμένα, επιχειρήσεις με δυνατές κουλτούρες είναι πιο πιθανό ότι θα πετύχουν τους

στόχους τους από τις επιχειρήσεις με αδύναμες κουλτούρες. Έτσι, οι πρώτες έχουν

μεγαλύτερο βαθμό οργανωσιακής επιτυχίας. (Eric Flamholtz, 2001)

2.3 Κουλτούρα και διατηρήσιμη χρηματοοικονομική επίδοση

Για να παρέχει η κουλτούρα μιας επιχείρησης διατηρήσιμο πλεονέκτημα θα πρέπει να τηρεί

τρεις συνθήκες(Barney,1985a).Πρώτα, θα πρέπει να είναι πολύτιμη, δηλαδή να κάνει

πράγματα που να οδηγούν σε μεγάλες πωλήσεις, χαμηλότερα κόστη, με λίγα λόγια, να

προσθέτει αξία στην επιχείρηση. Μετά, θα πρέπει να είναι σπάνια, να μην έχει δηλαδή

ιδιότητες και χαρακτηριστικά κοινά με άλλες άλλων επιχειρήσεων. Και τέλος ,θα πρέπει να

είναι πλήρως αμίμητη, έτσι ώστε, και να προσπαθήσουν να την μιμηθούν, να μειονεκτούν

λόγω μικρότερης εμπειρίας ή φήμης. Ακόμα και αν η κουλτούρα είναι και πολύτιμη και

σπάνια, αν μπορεί να μιμηθεί από άλλες, σπαταλάει κάθε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που

της παρέχεται. Πάντα υπάρχει η περίπτωση όπου η κουλτούρα μιας επιχείρησης να

αντιγραφεί μερικώς, αλλά και πάλι αυτό μπορεί να της δώσει τη δυνατότητα να κρατήσει το

πλεονέκτημά της.
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Σαφώς, και άλλα χαρακτηριστικά, όπως η γεωγραφική θέση ή η τύχη(ή η τυχαία μίμηση μιας

κουλτούρας),να φέρουν τέτοιες θετικές οικονομικές επιπτώσεις (Barney,1985a). Μπορεί

βέβαια να υπάρχει και η περίπτωση όλες οι επιχειρήσεις να εμπεριέχουν διατηρήσιμη

ανώτερη επίδοση βασιζόμενες σε διαφορετικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

(Lippman&Rumelt,1982). Όλα αυτά όμως, θα πρέπει να συνοδεύονται και με τις σωστές

σχετικές στρατηγικές λειτουργίες (Jay B. Barney, 1986).

2.4 Εταιρική κουλτούρα για υψηλή απόδοση

Τέλος, σύμφωνα με τον Ross A. Wirth (2006), τα παρακάτω στοιχεία έχουν προσδιοριστεί ως

τομείς όπου μια αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας μπορεί να επιφέρει βελτιωμένη

οργανωσιακή αποτελεσματικότητα. Σκοπός εδώ είναι να παρουσιαστεί ένα πλαίσιο που

μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να βελτιώσει την πληροφόρηση και να ενθαρρύνει το

διάλογο σε ολόκληρη την επιχείρηση σε αυτό το σημαντικό θέμα. Οποιαδήποτε μετατόπιση

σε μια κουλτούρα υψηλής απόδοσης μπορεί να οδηγήσει σε μια προγραμματισμένη ή / και

προκύπτουσα προσέγγιση στην οργανωτική αλλαγή που, σε άλλη περίπτωση, θα

περιελάμβανε αυτά τα κρίσιμα βήματα δράσης για να προχωρήσει:

1. Προσδιορισμός ενός ή δύο χαρακτηριστικών της εταιρικής κουλτούρας που είναι τα

πιο σημαντικά για μακροπρόθεσμη επιτυχία και εστίαση της προσοχής σε αυτά.

Καθώς σημειώνεται πρόοδος σε αυτόν τον τομέα, η προσοχή πρέπει να στραφεί σε

άλλα χαρακτηριστικά της εταιρικής κουλτούρας. Αυτή η τακτική δεν πρέπει να

ελαχιστοποιήσει την ανάγκη ύπαρξης επιτυχίας σε όλους τους τομείς, αλλά να

αποτελέσει μια απόδειξη ότι οι υπάλληλοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την πίεση

και τη σύγχυση πάρα πολλών αλλαγών ταυτοχρόνως.

2. Διάδοση του οράματος της επιθυμητής εταιρικής κουλτούρας σε όλα τα διαθέσιμα

στρώματα επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των άτυπων καναλιών.

3. Καθορισμός των δημιουργών της συμπεριφοράς που είναι σύμφωνη με την

επιθυμητή κουλτούρα. Ταυτόχρονα πρέπει να προσδιοριστούν και να καταργηθούν

τα εμπόδια που αποτρέπουν την εμφάνιση μιας τέτοιας συμπεριφοράς.

4. Καθορισμός των δομικών εμποδίων για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την

ανεπιθύμητη κουλτούρα.

5. Αξιολόγηση της προόδου που επιτελείται προς την επιθυμητή κουλτούρα και

επαναπροσδιορισμός των επιθυμητών ενεργειών.
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3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Για τη διαπίστωση της συμβολής της επιχειρησιακής κουλτούρας στα οικονομικά

αποτελέσματα μιας επιχείρησης έχουν γίνει σημαντικές έρευνες χρησιμοποιώντας δεδομένα

είτε από μια επιχείρηση, εξετάζοντας τους διαφόρους τομείς που την αποτελούν, είτε με

δεδομένα που προέκυψαν από δείγμα πολλών επιχειρήσεων, με ομοειδές ή διαφορετικό πεδίο

δραστηριότητας.

Στην ενότητα αυτή λοιπόν, παρουσιάζονται εμπεριστατωμένες έρευνες που έχουν διεξαχθεί

την τελευταία δεκαετία τα αποτελέσματα των οποίων θα μας βοηθήσουν στην κατανόηση της

σχέσης μεταξύ κουλτούρας και επιχειρηματικής απόδοσης. Η παρουσίαση των ερευνών θα

γίνει είτε παραθέτοντάς την αναλυτικώς, με πλήρη ανάπτυξη, είτε περιληπτικά

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στα ουσιώδη συμπεράσματα και όχι σε λεπτομέρειες που

ξεφεύγουν από το σκοπό αυτής της εργασίας.

Αναλυτικότερα, στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζεται η μελέτη

των John Kotter και James Heskett, οι οποίοι εξέδωσαν το 1992 το βιβλίο Corporate Culture

and Performance, παρουσιάζοντας στη μελέτη τους θέματα εταιρικής κουλτούρας και

επίδοσης βασισμένοι στην έρευνα που είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια.

Στα πλαίσια μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην νότια

Αφρική το 1998 από τους W.Z. van de Post,T.J. de Coning και E.vdM. Smith, εξετάσθηκε η

σχέση μεταξύ οργανωσιακής κουλτούρας και χρηματοοικονομικής επίδοσης της επιχείρησης,

η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά στην τρίτη παράγραφο.

Στην επόμενη παράγραφο παρουσιάζεται η εργασία που διενεργήθηκε το 1999 από τους

Rohit Deshpande και John Farley με τίτλο «επιχειρηματική κουλτούρα και προσανατολισμός

της αγοράς» όπου επιχειρείται η σύγκριση δυο ασιατικών χωρών, της Ινδίας και της Ιαπωνίας

με την χρήση ίδιων δεδομένων και ίδιας μεθοδολογίας.

Στην έρευνα που διενεργήθηκε το 2001 από τον Flamholtz Eric με τίτλο «εταιρική

κουλτούρα και χρηματοοικονομική απόδοση» εξετάζονται τα αποτελέσματα της εταιρικής

κουλτούρας στην χρηματοοικονομική απόδοση. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας

παρουσιάζονται αναλυτικά στην πέμπτη παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου.

Το άρθρο αυτό που δημοσιεύτηκε το 2003 από τους Md. Zabid Abdul Rashid, Murali

Sambasivan and Juliana Johariν εξετάζει την επιρροή της εταιρικής κουλτούρας και

δέσμευσης στην χρηματοοικονομική επίδοση σε επιχειρήσεις της Μαλαισίας. Συνολικά 202

στελέχη συμμετείχαν και τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και τα παράγωγα αυτής που

παρουσιάζονται στην έκτη παράγραφο, έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ
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κουλτούρας και δέσμευσης που επηρεάζει και την χρηματοοικονομική επίδοση των εταιριών

αυτών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τέλος, παρουσιάζει η έρευνα που έκαναν οι καθηγητές Eric Flamholtz

και Rangapriya Kannan-Narasimhan (2005) και παρουσιάζεται στην τελευταία παράγραφο

του παρόντος κεφαλαίου. Οι στόχοι της έρευνας ήταν ο καθορισμός των παραγόντων που

αποτελούν την κουλτούρα μιας επιχείρησης, ο έλεγχος αξιοπιστίας ενός οργάνου μέτρησης

της κουλτούρας και ο έλεγχος αν κάποιος από τους τομείς κουλτούρας είναι πιο σημαντικός

από τους υπόλοιπους. Όλα τα παραπάνω μελετήθηκαν σε συνδυασμό την χρηματοοικονομική

επίδοση.

3.2 Επιχειρησιακή κουλτούρα και χρηματοοικονομική επίδοση της επιχείρησης: Η

εργασία των John Kotter και James Heskett (1992)

Οι John Kotter και James Heskett, καθηγητές του Harvard εξέδωσαν το 1992 το βιβλίο

Corporate Culture and Performance, παρουσιάζοντας στη μελέτη τους θέματα εταιρικής

κουλτούρας και επίδοσης βασισμένοι στην έρευνα που είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια.

Στην έρευνα αυτή διακρίνουν τρία είδη κουλτούρας:

α) Ισχυρή/σταθερή κουλτούρα (strong culture)

Το πρώτο από τα τρία είδη κουλτούρας που εξετάζεται είναι η ισχυρή κουλτούρα. Μέχρι την

εποχή που γράφτηκε το βιβλίο, οι βιβλιογραφικές αναφορές την συνέδεαν με καλή επίδοση.

Πρόκειται για το μοντέλο όπου υπάρχει ένα όραμα και αξίες οι οποίες είναι ακλόνητες. Όλοι

μοιράζονται τις ίδιες προσεγγίσεις της εργασίας ασχέτως της βαθμίδας τους. Οι καινούργιοι

εργαζόμενοι τις υιοθετούν άμεσα. Αυτοί που παρατηρούν την εταιρία από έξω, βλέπουν ένα

ιδιαίτερο και ξεχωριστό στυλ. Αυτή η κουλτούρα είναι πολύ δύσκολο να μεταβληθεί.

Επίδοση

Οι τρόποι που συνδέουν αυτό το είδος κουλτούρας με την επίδοση είναι τρεις. Πρώτον

υπάρχει ευθυγράμμιση στόχων. Στην εποχή της εξειδίκευσης πετυχαίνεται μια κοινή γραμμή,

κάνοντας αποτελεσματικότερη την διοίκηση. Δεύτερον εμφανίζονται αυξημένα κίνητρα για

τον εργαζόμενο. Οι εργαζόμενοι νιώθουν  κομμάτι της επιχείρησης και ευχαριστημένοι από

την δουλειά τους, με αποτέλεσμα να επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοσή τους. Τρίτον

είναι εύκολο να προωθηθούν οι στρατηγικές και οι απαιτούμενες ενέργειες από πάνω προς τα

κάτω, χωρίς να υπάρχει μικρή ταχύτητα ή αποτροπή για καινοτομίες.

Οι συγγραφείς παρουσιάζουν τα αποτελέσματα από 207 εταιρίες με ισχυρή κουλτούρα.

Επιλέγονται τρεις μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης. Η μέση ετήσια αύξηση του κάθε
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εισοδήματος, το μέσο ετήσιο R.O.I. και η μέση ετήσια αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής.

Παρατηρείται ότι ανάλογα τον τρόπο αξιολόγησης μπορεί να έχουμε διαφορετικά

αποτελέσματα. Γενικά προτιμάται να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά και όχι από μόνα τους.

Αν δημιουργήσουμε ένα διάγραμμα με την απόδοση στον ένα άξονα και την ένταση της

ισχυρής κουλτούρας στον άλλο, όπως έκαναν οι Kotter και Heskett για τις 207 εταιρίες, μια

πρώτη ματιά μας δίνει την εντύπωση της τυχαιότητας. Ωστόσο μια στατιστική ανάλυση

δείχνει ότι υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ των δυο. Παρόλα αυτά παρατηρούνται και

επιχειρήσεις με μεγάλη ένταση κουλτούρας αλλά με κακή επίδοση, όπως επίσης και το

αντίστροφο. Από ότι φαίνεται λοιπόν υπάρχει η περίπτωση η ισχυρή κουλτούρα να έχει και

αρνητικό αντίκτυπο στην επιχείρηση (ιδίως όταν εφαρμόζεται σε υπερβολικό βαθμό). Η

περίπτωση της χαμηλής κουλτούρας και ισχυρής απόδοσης μπορεί να ερμηνεύεται από

άλλους παράγοντες όπως το μερίδιο της αγοράς κ.τ.λ..

β) Στρατηγικά κατάλληλη κουλτούρα (strategically appropriate culture/fits it’s

context)

Βασική ιδέα της παραπάνω κατηγορίας είναι ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη

κουλτούρα που είναι καλύτερη από τις άλλες, αλλά ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να

διαμορφώσει την στάση της έτσι ώστε να ταιριάζει με το περιβάλλον της. Περιβάλλον

θεωρείται ο κλάδος, οι συνθήκες στην αγορά και γενικότερα ότι έχει να κάνει με τον

εξωτερικό περίγυρο της εταιρίας. Όσο περισσότερο πετυχαίνει η εταιρία αυτήν την

εναρμόνιση, τόσο καλύτερη θα είναι η επίδοσή της.

Η κριτική που ασκήθηκε σ’ αυτόν τον τύπο κουλτούρας, είχε να κάνει με την ικανότητα των

επιχειρήσεων να προσαρμόζονται στο περιβάλλον και τις απαιτήσεις του. Υπάρχουν κάποιοι

τομείς της οικονομίας οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ασταθείς με συνεχείς αλλαγές και εξελίξεις.

Θα ήταν πολύ δύσκολο για μια επιχείρηση να ακολουθήσει αυτές τις αλλαγές με την ίδια

ταχύτητα που γίνονται. Ένα δεύτερο στοιχείο που αμφισβητεί την ορθότητα της κουλτούρας

που βασίζεται στη σύνδεση με το περιβάλλον, είναι ότι όπως φαίνεται από το δείγμα που

εξετάστηκε, εταιρίες με πολλαπλές δραστηριότητες δεν μπορούν να είναι το ίδιο

αποτελεσματικές σε όλα τους τα τμήματα.

Από τις 207 εταιρίες που επιλέχθηκαν για τον προηγούμενο τύπο κουλτούρας, ξεχωρίστηκαν

οι 22 με την καλύτερη επίδοση. Στο δείγμα αυτό παρατηρείται ότι όσο περισσότερο

εναρμονίζεται η επιχείρηση με το περιβάλλον της, τόσο καλύτερη επίδοση έχει. Επίσης

επαληθεύθηκε το γεγονός ότι εταιρίες με διάφορα τμήματα, εμφανίζονται να έχουν μεγάλες

διαφορές στην επίδοση από τμήμα σε τμήμα, έχοντας από πολύ καλή επίδοση ως μέτρια,
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λόγο της δυσκολίας να υπάρχει παντού η ταχύτητα που απαιτείται για εναρμόνιση της

στρατηγικής με τις αλλαγές.

Το συμπέρασμα που αναφέρεται στο βιβλίο είναι ότι τελικά ο τύπος αυτός σχετίζεται

περισσότερο με την βραχυχρόνια επίδοση και όχι με την μακροχρόνια.

γ) Προσαρμοστικές κουλτούρες (adaptive cultures)

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται οι κουλτούρες που προσαρμόζονται στις αλλαγές

του περιβάλλοντός τους. Στις εταιρίες που τις εφαρμόζουν υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο

συνεργασίας για την επίτευξη του κοινού στόχου, ανάληψη ρίσκου, εμπιστοσύνη μεταξύ των

υπαλλήλων, πίστη ότι η προσαρμογή βοηθάει στην εκμετάλλευση ευκαιριών, στην

επικοινωνία και στην ανάληψη πρωτοβουλιών.

Η κριτική που ασκείται σ’ αυτήν την κατηγορία στηρίζεται στο ότι οι συνεχείς αλλαγές που

απαιτούνται για την προσαρμοστικότητα πιθανόν να οδηγήσουν σε λάθη, τα οποία μπορεί να

είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνα, ακόμα και από ικανότατους Managers. Έτσι δεν ξεχωρίζουν οι

άριστοι από τους μέτριους. Επίσης είναι σχεδόν αδύνατο να παρακολουθούνται όλες οι

παράμετροι που διαμορφώνουν το περιβάλλον και τις αλλαγές του, οπότε δεν μπορούμε να

έχουμε ποτέ πλήρη προσαρμογή.

Το στοιχείο το οποίο αξίζει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή είναι αυτό που επισημαίνεται με

έμφαση από τους Kotter και Heskett. Η μελέτη των επιχειρήσεων που παρουσιάζονται να

έχουν καλύτερη προσαρμογή, διοικούνται από managers οι οποίοι λαμβάνουν υπ’ όψιν τους

τρεις παράγοντες για την διαμόρφωση της στρατηγικής. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την

ικανοποίηση και των μετόχων, και των πελατών, αλλά και των εργαζομένων. Σε εταιρίες που

δεν έχουν καλή προσαρμογή, οι managers ενδιαφέρονται για μια από τις παραμέτρους ή για

δύο από αυτές, αλλά ποτέ και για τις τρεις συγχρόνως. Επιπλέον φαίνεται ότι οι εταιρίες που

έχουν πολύ χαμηλή προσαρμογή και αυτές που εφαρμόζουν τον πρώτο τύπο κουλτούρας, οι

managers ενδιαφέρονται κυρίως για τον εαυτό τους και για την επίτευξη των προσωπικών

τους φιλοδοξιών. Η επίδοση φαίνεται να είναι μεγαλύτερη εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη

προσαρμοστικότητα.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ

ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ

ΑΞΙΕΣ Οι managers νοιάζονται σε
μεγάλο βαθμό για τους
μετόχους, τους πελάτες και τους
εργαζόμενους κα παρακινούν
τις αλλαγές

Οι περισσότεροι managers
νοιάζονται κυρίως για τους
εαυτούς τους, την άμεσα
σχετιζόμενη ομάδα εργασίας ή
το προϊόν που παράγει.
Προτιμούν το χαμηλό ρίσκο
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από τις διοικητικές
πρωτοβουλίες

ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Οι managers δίνουν έμφαση
στους ανθρώπους (κυρίως
πελάτες) και παρακινούν να
γίνουν οι αλλαγές που θα τους
ικανοποιήσουν, ακόμα κι αν
απαιτείτε ρίσκο

Οι managers συνηθίζουν να
συμπεριφέρνονται
απομονωμένα και
γραφειοκρατικά. Σαν
αποτέλεσμα δεν αλλάζουν
γρήγορα τις στρατηγικές τους
ώστε να ωφεληθούν από τα
πλεονεκτήματα που
προσφέρουν οι αλλαγές στο
περιβάλλον

Στο σχήμα φαίνεται συνοπτικά αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το ενδιαφέρον των

managers και για τις τρεις πτυχές (πελάτες, εργαζόμενοι, επενδυτές) κάνει την προσαρμογή

της επιχείρησης στο περιβάλλον πιο αποτελεσματική. Πρόκειται για κουλτούρα που έχει

σημαντική συσχέτιση με την επίδοση

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ

Managers σε επιτυχημένες εταιρίες που εφάρμοσαν αυτή την κατηγορία κουλτούρας, πέτυχαν

πολύ καλή επίδοση, όπως επίσης και την δημιουργία χαρακτήρα στις επιχειρήσεις, καθώς

συνεχίζετε η ίδια τακτική (πελάτης. εργαζόμενος, επενδυτής) και μετά την απομάκρυνση

τους.

Το συμπέρασμα της έρευνας των Kotter και Heskett μπορεί να αποτυπωθεί ως εξής:

Οι τρεις κατηγορίες παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Παρουσιάστηκαν σαν

τρεις διαφορετικές κουλτούρες, στην πραγματικότητα όμως σπανίως συναντιέται απομόνωση

μιας από αυτές. Καμία δεν θεωρείται ιδανική, ωστόσο η παραπάνω μελέτη μας βοηθάει να

καταλάβουμε γιατί κάποιες επιχειρήσεις τα πηγαίνουν καλύτερα από κάποιες άλλες. Η άποψη

ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ

 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

 ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΞΥ
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των συγγραφέων είναι πως ένας συνδυασμός των παραπάνω θα οδηγούσε στο καλύτερο

αποτέλεσμα.

Στο σημείο αυτό του βιβλίου γίνεται μελέτη διαφόρων περιπτώσεων. Το επιπλέον στοιχείο

που προστίθεται είναι ότι η αποτυχία ή η μικρότερη από την δυνατή επίδοση, οφείλεται σε

τρεις παράγοντες που έχουν να κάνουν με την αρχηγία. Στις εταιρίες που παρατηρείται το

παραπάνω πρόβλημα οι ηγέτες έχουν αλαζονική στάση, τείνουν να υποεκτιμούν την αξία των

επενδυτών, των εργαζομένων και των πελατών και τρίτον υπάρχει μια εχθρική στάση

απέναντι στην αποκέντρωση της εξουσίας που απαιτεί επαφή με τις εξελίξεις και η

προσαρμογή στις αλλαγές. Επίσης εταιρίες που είχαν επιτυχημένη επίδοση κατά τα

παρελθόν, φαίνεται την τελευταία δεκαετία (πριν το1992 που γράφτηκε το βιβλίο) να

δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τον ρυθμό των εξελίξεων. Αιτίες μπορεί να είναι ότι η

επιτυχία είχε σαν αποτέλεσμα την επανάπαυση και την παραμέληση της κουλτούρας που

έφερε σαν αποτέλεσμα την επιτυχία ή η αποτυχία των καινούριων managers να κατανοήσουν

την κουλτούρα αυτή.

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι η κουλτούρα που έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη

επίδοση (μέσω της χρηματοοικονομικής επίδοσης), απαιτεί την απαραίτητη προσοχή σε

εργαζόμενους, επενδυτές και πελάτες, καθώς και μια ισχυρή ηγεσία με όραμα και πρόθεση

για αποκέντρωση της εξουσίας, ώστε να παρακινείται η συνεχείς εξέλιξη και προσαρμογή

στο ολοένα και ποιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ενώ φαίνεται πως η βραχυχρόνια επιτυχία

εξαρτάται κυρίως από την καλή διοίκηση, η μακροχρόνια έχει σαν πλοηγό την κουλτούρα.

3.3 Σχέση μεταξύ οργανωσιακής κουλτούρας και χρηματοοικονομικής επίδοσης της

επιχείρησης: Η εργασία των W.Z. van de Post,T.J. de Coning και E.vdM. Smith (1998)

α) Εισαγωγή

Στα πλαίσια μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην νότια

Αφρική το 1998 από τους W.Z. van de Post,T.J. de Coning και E.vdM. Smith, εξετάσθηκε η

σχέση μεταξύ οργανωσιακής κουλτούρας και χρηματοοικονομικής επίδοσης της επιχείρησης.

Γενικά, ο όρος «κουλτούρα» υπονοεί την ύπαρξη συγκεκριμένων διαστάσεων και

χαρακτηριστικών τα οποία είναι στενά συνδεδεμένα και αλληλοεξαρτώμενα. Αν και δεν

υπάρχει μια γενικά αποδεκτή κατηγοριοποίηση των διαστάσεων της οργανωσιακής

κουλτούρας, παρόλα αυτά, στην βιβλιογραφία μπορούμε να βρούμε 114 διαφορετικές

διαστάσεις της. Από αυτές τις 114 διαστάσεις όμως, πολλές αλληλοκαλύπτονται και καμία

δεν είναι ουσιαστικά μοναδική και αυτόνομη.
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διαστάσεις της

οργανωσιακής κουλτούρας προκειμένου να διευκολυνθεί η έκβαση της έρευνας,

ομαδοποιήθηκαν οι 114 διαστάσεις σύμφωνα με κάποια κοινά χαρακτηριστικά τους κι έτσι

προέκυψαν οι 15 νέες διαστάσεις της οργανωσιακής κουλτούρας. Συγκεκριμένα, είναι οι

εξής:

1. Αντιμετώπιση διαμαχών (conflict resolution): ο βαθμός στον οποίο ο οργανισμός

ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να αντιμετωπίζουν ανοιχτά τις οποιεσδήποτε διαφωνίες και τα

προβλήματα τους.

2. Διοίκηση κουλτούρας (culture management): ο βαθμός στον οποίο ο οργανισμός

λαμβάνει ενεργό μέρος στην διαμόρφωση της κουλτούρας του.

3. Προσανατολισμός στον πελάτη (customer orientation): ο βαθμός στον οποίο ο

οργανισμός λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα θέλω των πελατών και ενεργεί αναλόγως.

4. Διάθεση απέναντι στην αλλαγή (disposition towards change): ο βαθμός στον οποίο οι

εργαζόμενοι της επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να είναι δημιουργικοί και καινοτόμοι στην

διεκπεραίωση των καθηκόντων τους.

5. Συμμετοχή εργαζομένων (employee participation): ο βαθμός στον οποίο οι

εργαζόμενοι λαμβάνουν μέρος στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.

6. Διαύγεια στόχου (goal clarity): ο βαθμός στον οποίο ο οργανισμός δημιουργεί

ξεκάθαρους στόχους και προσδοκίες απόδοσης.

7. Προσανατολισμός στο ανθρώπινο δυναμικό (human resource orientation): ο βαθμός

στον οποίο ο οργανισμός λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα θέλω του ανθρώπινου

δυναμικού του.

8. Ταύτιση με τον οργανισμό (identification with the organization): ο βαθμός στον οποίο

οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται έτσι ώστε να ταυτιστούν με την επιχείρηση.

9. Βαθμός εξουσίας (locus of authority): ο βαθμός εξουσίας, ελευθερίας και

ανεξαρτησίας που έχουν οι εργαζόμενοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

10. Στυλ διοίκησης (management style): ο βαθμός στον οποίο οι προϊστάμενοι παρέχουν

την απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη στους υφισταμένους τους για την διεκπεραίωση των

καθηκόντων τους.

11. Εστίαση στον οργανισμό (organization focus): ο βαθμός στον οποίο ο οργανισμός

συγκεντρώνεται στις θεμελιώδεις διαδικασίες του.

12. Ολοκλήρωση οργανισμού (organization integration): ο βαθμός στον οποίο τα διάφορα

τμήματα συνεργάζονται αρμονικά και αποδοτικά, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της

επιχείρησης.
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13. Προσανατολισμός στην απόδοση (performance orientation): η έκταση στην οποία κάθε

άτομο μέσα στον οργανισμό είναι υπεύθυνο για τις πράξεις του και την επίτευξη υψηλών

αποδόσεων.

14. Προσανατολισμός στην ανταμοιβή (reward orientation): ο βαθμός στον οποίο το

σύστημα των ανταμοιβών είναι αντικειμενικό και βασίζεται στην πραγματική απόδοση των

εργαζομένων, κι όχι σε άλλα μη αξιοκρατικά κριτήρια.

15. Δομή καθηκόντων (task structure): ο βαθμός στον οποίο εφαρμόζονται οι κανονισμοί

και η δομή των καθηκόντων.

β) Μεθοδολογία έρευνας

Από τις 128 επιχειρήσεις της νότιας Αφρικής που προσκλήθηκαν, τελικά έλαβαν μέρος στην

έρευνα οι 49 (38,3%). Στάλθηκαν ερωτηματολόγια σε συνολικά 9471 υπαλλήλους που

επιλέχθηκαν τυχαία, από τους οποίους ανταποκρίθηκαν και συμπλήρωσαν επαρκώς τα

ερωτηματολόγια οι 3617 (38,2%). Τα ερωτηματολόγια αυτά χρησιμοποιήθηκαν έτσι ώστε να

μετρηθούν οι 15 διαστάσεις της οργανωσιακής κουλτούρας που αντιπροσώπευε κάθε μια από

τις 49 επιχειρήσεις. Από τις μετρήσεις βγήκε ένα τελικό σκορ κουλτούρας για κάθε

επιχείρηση. Έπειτα, προκειμένου να μετρηθεί η χρηματοοικονομική επίδοση αυτών των

επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες, οι

οποίοι είναι οι εξής :

 Απόδοση επί της κοινής καθαρής θέσης (return on average equity)

 Απόδοση επί του ενεργητικού (return on average assets)

 (total asset growth rate)

 (share return)

γ) Συμπέρασμα

Όπως και με την κουλτούρα, έτσι και με την χρηματοοικονομική επίδοση, βρέθηκε το

αντίστοιχο σκορ για κάθε επιχείρηση. Η περαιτέρω ανάλυση της στατιστικής μεθοδολογίας

που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα είναι πέρα από τα όρια της συγκεκριμένης εργασίας, κι

έτσι παρατίθενται παρακάτω τα αποτελέσματα της έρευνας της σχέσης μεταξύ οργανωσιακής

κουλτούρας και χρηματοοικονομικής επίδοσης της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, με βάση τις 15 διαστάσεις της οργανωσιακής κουλτούρας, παρατηρείται

καλύτερη χρηματοοικονομική επίδοση σε εκείνες τις επιχειρήσεις που :

1. Αντιμετωπίζουν ανοιχτά οποιαδήποτε προβλήματα και αντιπαραθέσεις προκύψουν

μεταξύ των εργαζομένων.

2. Συμβάλλουν ενεργά στην διαμόρφωση της οργανωσιακής τους κουλτούρας.
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3. Λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις ανάγκες και τα θέλω των πελατών τους.

4. Ενθαρρύνουν την ύπαρξη δημιουργικότητας και καινοτομίας στην διεκπεραίωση των

καθηκόντων των εργαζομένων.

5. Επιτρέπουν την συμμετοχή των υπαλλήλων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.

6. Έχουν θέσει ξεκάθαρους στόχους και προσδοκίες απόδοσης, και τους έχουν

γνωστοποιήσει στο ανθρώπινο δυναμικό τους.

7. Αντιμετωπίζουν το ανθρώπινο δυναμικό ως σημαντικό συντελεστή επιτυχίας και

λαμβάνουν σημαντικά υπόψη τις ανάγκες του.

8. Ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους τους να ταυτιστούν με την επιχείρηση.

9. Εξουσιοδοτούν μέλη τους έτσι ώστε να αναλαμβάνουν υπευθυνότητες και να

λαμβάνουν  αποφάσεις.

10. Παρουσιάζουν καλές σχέσεις, επικοινωνία και υποστήριξη ανάμεσα σε

προϊσταμένους και υφισταμένους.

11. Επικεντρώνονται σε δραστηριότητες που είναι ουσιώδεις για την λειτουργία τους, κι

όχι επουσιώδεις.

12. Επιτυγχάνουν την αρμονική συνεργασία μεταξύ διαφόρων τμημάτων και

αποθαρρύνουν την δημιουργία στεγανών και εσωτερικού ανταγωνισμού.

13. Δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ικανότητα των εργαζομένων να πετύχουν υψηλές

αποδόσεις.

14. Παρέχουν αμοιβές βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια απόδοσης των

εργαζομένων, ενισχύοντας έτσι το αίσθημα δικαιοσύνης.

15. Δεν είναι προσκολλημένοι σε μια πολιτική αυστηρής τήρησης των κανόνων και των

διαδικασιών, αλλά ενθαρρύνουν την διαφορετικότητα και την καινοτομία.

3.4 Επιχειρηματική κουλτούρα και προσανατολισμός αγοράς: η εργασία των Rohit

Deshpande και John Farley (1999)

α) Εισαγωγή

Στην εργασία αυτή που διενεργήθηκε το 1999 από τους Rohit Deshpande και John Farley

επιχειρείται η σύγκριση δυο ασιατικών χωρών, της Ινδίας και της Ιαπωνίας με την χρήση

ίδιων δεδομένων και ίδιας μεθοδολογίας.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν σημαντική επίδοση

παρουσιάζουν τα ακόλουθα τέσσερα χαρακτηριστικά:

1. υψηλό βαθμό προσανατολισμού στην αγορά

2. καινοτομία
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3. κλίμα εμπιστοσύνης

4. εξωτερικά προσανατολισμένη επιχειρησιακή κουλτούρα.

Από τα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά εμείς θα αναφερθούμε στο τελευταίο, την

οργανωσιακή κουλτούρα που είναι και το αντικείμενο της εργασίας μας.

β) Επιχειρησιακή κουλτούρα, ορισμός και κατηγορίες

Η επιχειρησιακή κουλτούρα ορίζεται ως το πρότυπο των πεποιθήσεων και των αξιών που

μοιράζονται τα άτομα, το οποίο τα βοηθά να καταλάβουν την επιχείρηση και τους εφοδιάζει

με νόρμες συμπεριφοράς. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τέσσερεις κατηγορίες κουλτούρας

 Competitive culture (ανταγωνιστική κουλτούρα), που χαρακτηρίζεται από έμφαση στο

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την ηγεσία της αγοράς.

 Entrepreneurial culture, που θα μπορούσαμε να την μεταφράσουμε ως επιχειρηματική

κουλτούρα και δίνει έμφαση στην καινοτομία και την ανάληψη κινδύνου.

 Bureaucratic culture (γραφειοκρατική κουλτούρα), που χαρακτηρίζεται από εσωτερικούς

κανονισμούς και επίσημες δομές.

 Consensual culture, που την αποδίδουμε ως συναινετική κουλτούρα (με την έννοια της

ομοφωνίας) αφού δίνει έμφαση στην νομιμότητα, την παράδοση και την εσωτερική-

υπηρεσιακή εστίαση.

Στην πράξη οι επιχειρήσεις διαθέτουν έναν συνδυασμό των τεσσάρων κατηγοριών με κάποιο

(ή κάποια) από αυτά να υπερισχύει. Οι μεγάλες ιαπωνικές επιχειρήσεις ήταν ανταγωνιστικές

και συναινετικές, μέτρια γραφειοκρατικές και ελάχιστα επιχειρηματικές.

Η επίδοση σχετίζεται θετικά με την επιχειρηματική και την ανταγωνιστική κουλτούρα που

υποδεικνύουν εξωτερικό προσανατολισμό της επιχείρησης και αρνητικά με τον βαθμό της

συναινετικής και της γραφειοκρατικής κουλτούρας.

γ) Περιβάλλον

Το πλαίσιο της μελέτης διαμορφώνεται από τις διαφορές στις εθνικές κουλτούρες γενικά και

από την φύση των οικονομικών συστημάτων και την επιρροή τους στους μάνατζερ. Ανάμεσα

στην Ινδία και την Ιαπωνία υπάρχουν έντονες διαφορές και στις δυο αυτές διαστάσεις παρά

το γεγονός ότι πρόκειται για δυο αρχαίες ασιατικές κουλτούρες. Το κατά κεφαλήν εισόδημα

στην Ιαπωνία είναι εκατό φορές μεγαλύτερο από ότι στην Ινδία, επίσης υπάρχουν έντονες

διαφορές σε ιστορικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά όπως η θρησκεία και η εκπαίδευση. Η

μεγάλη έκταση αυτών των διαφορών μας κάνει από την αρχή να αναρωτιόμαστε αν θα
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μπορούσαμε να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα που έχουν εξαχθεί για μια χώρα και στις

υπόλοιπες χώρες.

Μια μελέτη για το μάνατζμεντ ανάμεσα σε διαφορετικές εταιρικές κουλτούρες απαιτεί

αρχικά και μια σύγκριση ανάμεσα στις εθνικές κουλτούρες. Χρησιμοποιούνται στο σημείο

αυτό οι τέσσερεις διαστάσεις κουλτούρας που αναπτύχθηκαν από τον Hofstede, στις οποίες

αναφερθήκαμε στην εξέταση του προηγούμενου άρθρου. Οι τέσσερεις αυτές διαστάσεις μας

δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα λειτουργούν κάτω από γραπτούς και άγραφτους

νόμους σαν ηγέτες και σαν ακόλουθοι.

Αξιολογώντας την Ινδία και την Ιαπωνία με τους τέσσερεις δείκτες κοινωνικής κουλτούρας

παρατηρούμε τα εξής:

 Η Ινδία χαρακτηρίζεται από σχετική ανισότητα (δείκτης power distance) που ίσως

υποδεικνύει επικράτηση γραφειοκρατικών οργανώσεων και υψηλή ανάληψη κινδύνου

(δείκτης uncertainty avoidance) που ίσως υποδεικνύει επιχειρήσεις με επιχειρηματική

κουλτούρα.

 Η Ιαπωνία οι εταιρίες παρουσιάζει πολύ υψηλά ποσοστά αποφυγής του κινδύνου

(δείκτης uncertainty avoidance) και αυτό φανερώνει μια τάση αποφυγής του προτύπου

της επιχειρηματικής κουλτούρας.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο ασιατικό μοντέλο εθνικής κουλτούρας

που να επιτρέπει δυο ασιατικές χώρες να συμπίπτουν σε ένα συγκεκραμένο πρότυπο

κουλτούρας.

Ας δούμε σε συντομία τα πως διαμορφώθηκε το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι

επιχειρήσεις στις δυο αυτές χώρες:

 Ιαπωνία: μεταπολεμικά κυριαρχούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι δυνάμεις της αγοράς, οι

τιμές στον καταμερισμό των παραγωγικών πόρων και η προσπάθεια να αναπτυχθούν οι

ιαπωνικές εξαγωγές.

 Ινδία: χαρακτηρίζεται από διογκωμένο δημόσιο τομέα, κεντρικό έλεγχο, αντικατάσταση

των εισαγωγών, έλεγχο στις τιμές και τις ποσότητες στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι η Ινδία

δεν επωφελήθηκε από την οικονομική ανάπτυξη της Ασίας στο περασμένο τέταρτο του

αιώνα. Η ανάγκη για αλλαγές έγινε ξεκάθαρη στο τέλος της δεκαετίας του 80.

Αυτές λοιπόν οι διαφορές στο διοικητικό και πολιτισμικό περιβάλλον της Ινδίας και της

Ιαπωνίας είναι που επαναφέρουν το ερώτημα αν τα αποτελέσματα της έρευνας σε ένα

περιβάλλον μπορούν να γενικευθούν για κάποιο άλλο.
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δ) Δείγμα

Οι παρατηρήσεις έγιναν με συνεντεύξεις σε ζεύγη αγοραστών και πωλητών με μια μέθοδο

σύνθετη που όμως εξασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Πάρθηκαν συνεντεύξεις σε στελέχη από τυχαίο δείγμα επιχειρήσεων που διαπραγματεύονται

στο χρηματιστήριο αξιών

ε) Αποτελέσματα

Ας συγκρίνουμε τελικά τις εταιρικές κουλτούρες στις δυο χώρες. Οι ιαπωνικές φίρμες είναι

αυξημένα συναινετικές, σε συνέπεια με την συναινετική φύση της ιαπωνικής κοινωνίας αλλά

είναι και αρκετά ανταγωνιστικές. Αντίθετα οι ινδικές φίρμες είναι διαθέτουν αυξημένη

επιχειρηματική κουλτούρα αλλά σχετικά χαμηλή συναινετική κουλτούρα. Η μεγαλύτερη

διαφορά ανάμεσα στις δυο χώρες βρίσκεται στο επίπεδο της επιχειρηματικής κουλτούρας που

συνδέεσαι άμεσα με το στοιχείο της ανάληψης κινδύνου, ο βαθμός επιχειρηματικής

κουλτούρας είναι πολύ υψηλότερος στην Ινδία από ότι στην Ιαπωνία.

Συνοπτικά αυτό που συμπεραίνουμε από το άρθρο και για τα τέσσερα χαρακτηριστικά των

επιχειρήσεων με υψηλή επίδοση είναι ότι οι διαφορές ανάμεσα στις ιαπωνικές και τις ινδικές

εταιρίες σχετίζονται με τις εταιρικές τους κουλτούρες και τον προσανατολισμό τους στην

αγορά παρά στο κλίμα τους και την στρατηγική που ακολουθούν σχετικά με την καινοτομία.

Όσον αφορά την δυνατότητα να γενικεύουμε τα αποτελέσματα της μελέτης από μια χώρα σε

μια άλλη πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο μοντέλο αλλά μάλλον μεγάλες

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις ιαπωνικές και τις ινδικές φίρμες. Αυτό είναι λογικό αν

κρίνουμε από τις διαφορές στην ιστορία τους και τις εθνικές τους κουλτούρες.

Τέλος βλέπουμε ότι οι πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στην Ινδία είναι αυτές που έχουν

επιχειρηματική κουλτούρα, δηλαδή χαρακτηρίζονται για την προτίμηση τους στην

καινοτομία και την ανάληψη κινδύνου. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι και οι περισσότερες στην

Ινδία. Στην Ιαπωνία οι πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι αυτές που έχουν επιχειρηματική

και ανταγωνιστική κουλτούρα παρόλο που ο επικρατέστερος τύπος επιχειρησιακής

κουλτούρας στην Ιαπωνία είναι η συναινετική στις επιχειρήσεις που μελετηθήκαν.

Ολόκληρη η ανάλυση στηρίζεται στην υπόθεση ότι εταιρικές κουλτούρες που είναι ανοιχτές

σε εξωτερικά περιβάλλοντα με νέες ιδέες και πελάτες, δηλαδή ανταγωνιστικές και

επιχειρηματικές κουλτούρες έχουν καλύτερη επίδοση από αυτές που είναι κλειστές και

προσανατολισμένες στο εσωτερικό της επιχείρησης, δηλαδή συναινετικές και

γραφειοκρατικές κουλτούρες.
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3.5 Εταιρική κουλτούρα και χρηματοοικονομική απόδοση: Η εργασία του Flamholtz

Eric (2001)

Στην έρευνα που διενεργήθηκε το 2001 από τον Flamholtz Eric με τίτλο «εταιρική

κουλτούρα και χρηματοοικονομική απόδοση» εξετάζονται τα αποτελέσματα της εταιρικής

κουλτούρας στην χρηματοοικονομική απόδοση. Είναι αποδεδειγμένο από πολλές μελέτες ότι

η κουλτούρα ασκεί επίδραση στην χρηματοοικονομική απόδοση. Εντούτοις, στο σύνολό τους

αυτές οι μελέτες εξετάζουν τα αποτελέσματα της κουλτούρας στην χρηματοοικονομική

απόδοση χρησιμοποιώντας δεδομένα από μια πληθώρα επιχειρήσεων. Στη μελέτη που

παρουσιάζεται ακολούθως η έρευνα έγινε σε έναν μόνο οργανισμό. Η υπό εξέταση

επιχείρηση έχει είκοσι σχετικά συγκρίσιμα τμήματα και παρέχει μια μοναδική ευκαιρία να

αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της εταιρικής κουλτούρας στην χρηματοοικονομική

απόδοση.

Τα αποτελέσματα με την χρησιμοποίηση της μεθόδου της παλινδρόμησης, δείχνουν ότι

υπάρχει μια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της κουλτούρας και της

χρηματοοικονομικής απόδοσης (που μετριέται σε «ΕΒΙΤ» - αποδοχές πριν τόκους και

φόρους). Κατά συνέπεια αυτά τα αποτελέσματα παρέχουν την υποστήριξη για την

προηγουμένως υποτιθέμενη σχέση μεταξύ της κουλτούρας και της χρηματοοικονομικής

απόδοσης με σημαντικές επιπτώσεις στη διοικητική θεωρία και την πρακτική που

εφαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας έχει γίνει αποδεκτό ότι η επιχειρηματική

κουλτούρα ασκεί σημαντική επίδραση στη γενική οργανωτική απόδοση (Siehl και Kotter).

Ρητά ή σιωπηρά, έχει θεωρηθεί ότι η επιχειρηματική κουλτούρα έχει επιπτώσεις στη γενική

χρηματοοικονομική απόδοση μιας εταιρείας. Παρά αυτήν την υπόθεση, έχει υπάρξει πολύ

λίγη εμπειρική έρευνα που εξετάζει τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχειρησιακής

κουλτούρας. Σε μια αξιοσημείωτη εξαίρεση οι Kotter και Heskett (1992) πραγματοποίησαν

μεγάλη έρευνα για διαφορετικές επιχειρήσεις συγκρίνοντας δείγματα επιχειρήσεων ισχυρής

κουλτούρας με επιχειρήσεις κουλτούρας από 22 διαφορετικές βιομηχανίες.

Εντούτοις, ούτε αυτοί ούτε άλλοι δεν έχουν ασχοληθεί διεξοδικά με τα αποτελέσματα της

κουλτούρας στην χρηματοοικονομική απόδοση μιας ενιαίας εταιρείας. Εν μέρει, αυτό

οφείλεται στις δυσκολίες εύρεσης μιας κατάλληλης ερευνητικής περιοχής. Παρ’ όλα αυτά,

υπάρχει ένα χάσμα στην κατανόηση αυτού του φαινομένου. Συνεπώς, στην εν λόγω έρευνα

μελετώνται και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επιχειρησιακής κουλτούρας στην

χρηματοοικονομική απόδοση από μια εταιρεία.
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Τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη αυτή καταδεικνύουν ότι η επιχειρηματική

κουλτούρα ασκεί επίδραση στην χρηματοοικονομική επίδοση. Αναδείχθηκε ο σημαντικός

ρόλος της εταιρικής κουλτούρας όχι μόνο στη γενική οργανωτική αποτελεσματικότητα αλλά

και στη λειτουργία των κατώτερων τμημάτων της επιχείρησης. Αυτό έχει σημαντικές

επιπτώσεις στη διοικητική θεωρία και την πρακτική αφού βεβαιώνεται ότι η κουλτούρα είναι

ένας σημαντικός παράγοντας της οργανωτικής επιτυχίας και φαίνεται ότι η αποτελεσματική

διαχείριση της κουλτούρας μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα.

Στην εν λόγω μελέτη τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα τμήματα που ακολούθησαν την

επιθυμητή εταιρική κουλτούρα είχαν τα μεγαλύτερα κέρδη, όπως μετριέται από το ΕΒΙΤ. Με

βάση αυτήν τη διαπίστωση, η εταιρεία ανέδειξε την αποτελεσματική διαχείριση της

κουλτούρας ως βασικό τομέα του συστήματος διαχείρισης απόδοσης του κάθε τμήματος για

την επίτευξη ενός καλού χρηματοοικονομικού αποτελέσματος. Αυτό σημαίνει ότι οι γενικοί

διευθυντές του κάθε τμήματος θεωρούνται αρμόδιοι για τις μετρήσιμες βελτιώσεις στη

μείωση του χάσματος μεταξύ της επιθυμητής ή ιδανικής κουλτούρας και της υπάρχουσας

κουλτούρας.

3.6 Η επίδραση της επιχειρηματικής κουλτούρας και της οργανωσιακής δέσμευσης στην

επίδοση της επιχείρησης: Η εργασία των Md. Zabid Abdul Rashid, Murali Sambasivan

and Juliana Johariν (2003)

α) Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό που δημοσιεύτηκε το 2003 από τους Md. Zabid Abdul Rashid, Murali

Sambasivan and Juliana Johariν εξετάζει την επιρροή της εταιρικής κουλτούρας και

δέσμευσης στην χρηματοοικονομική επίδοση σε επιχειρήσεις της Μαλαισίας. Ένα δομημένο

και αυτοχορηγούμενο ερωτηματολόγιο, βασισμένο στη έργα των Deshpande & Farley για τα

είδη κουλτούρας και των Allen&Meyer για την εταιρική δέσμευση, δόθηκε σε διοικητικά

στελέχη εταιριών από την Μαλαισία, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο της Μαλαισίας.

Συνολικά 202 στελέχη συμμετείχαν και τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και τα

παράγωγα αυτής που θα συζητηθούν παρακάτω, έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση

μεταξύ κουλτούρας και δέσμευσης που επηρεάζει και την χρηματοοικονομική επίδοση των

εταιριών αυτών.

β) Εισαγωγή

Πολλοί ερευνητές αναφέρουν ότι η κουλτούρα είναι στοιχείο κλειδί στην επίτευξη των

οικονομικών στόχων μιας εταιρίας (μακροχρόνια επιρροή κατά Kotter& Heskett,1992).Για να



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

33

υπάρχει όμως σαφής εφαρμογή των εταιρικών πλάνων και πολιτικών θα πρέπει να υπάρχει

και σαφής συμμετοχή και δέσμευση των ανθρώπων της εταιρίας. Εταιρική δέσμευση είναι

μια ψυχολογική σχέση μεταξύ των εργαζομένων και των στελεχών μιας επιχείρησης και από

την πορεία αυτής της σχέσης θα εξαρτηθεί αν θα υπάρξουν επιθυμητές ή ανεπιθύμητες

καταστάσεις(καλή απόδοση, παραιτήσεις, απουσίες)σε αυτή την επιχείρηση (Allen

&Meyer,1997).Επίσης, δέσμευση θα μπορούσε να ορισθεί ως η πίστη ή αποδοχή των στόχων

και αξιών της επιχείρησης, η προθυμία που επιδεικνύει κάποιος για σημαντική προσπάθεια εκ

μέρους της επιχείρησης και η επιθυμία κάποιου να γίνει μέλος του οργανισμού.

Μελέτες συμφωνούν, αν και υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις (Steers,1977),ότι υπάρχει θετική

σχέση δέσμευσης-επίδοσης. Ίδια σχέση υπάρχει και μεταξύ κουλτούρας-επίδοσης, οπότε,

κατά συνέπεια, η κουλτούρα μπορεί να ωθήσει την δέσμευση σε επιθυμητά επίπεδα για να

επιτευχθεί καλύτερη χρηματοοικονομική επίδοση.

Επιπλέον, στην συνέχεια θα διευκρινιστεί η σχέση διαφορετικών τύπων κουλτούρας με

ποικίλους τύπους δέσμευσης σε ένα οργανισμό, θα κατανοηθεί καλύτερα η φύση του γενικού

πλαισίου του οργανισμού και θα γίνουν κάποιες διορθωτικές προτάσεις για την βελτίωση των

αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων αυτού.

γ) Θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας

Σε αυτή την έρευνα, όπως έχει προλογιστεί, θα χρησιμοποιηθούν οι τύποι εταιρικής

κουλτούρας από την μελέτη των Deshpande&Farley(1999)και οι τύποι εταιρικής δέσμευσης

των Allen&Meyer(1990).Οι πρώτοι είναι τέσσερις: η ανταγωνιστική, η επιχειρηματική, η

γραφειοκρατική και προφορική κουλτούρα.

Στην ανταγωνιστική κουλτούρα δίνεται έμφαση και αξία στους απαιτούμενους στόχους, στα

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, στο marketing και στα κέρδη. Η επιχειρηματική

επικεντρώνεται στη δημιουργικότητα, στη καινοτομία, στην ανάληψη ρίσκου και στο

δυναμισμό. Στην γραφειοκρατική δίνεται βάση στις εθιμοτυπίες, στους κανόνες, στις

πρότυπες διαδικασίες και στην ιεραρχική δομή. Μακροπρόθεσμα στοχεύει στην

προβλεψιμότητα, στην αποδοτικότητα και στην σταθερότητα. Και τέλος, στην προφορική

κουλτούρα εμπιστεύονται στοιχεία της παράδοσης, υπακοής, προσωπικής δέσμευσης,

εκτεταμένης κοινωνικοποίησης, συναδελφικότητας και προσωπικού management.

Το μοντέλο της εταιρικής δέσμευσης που πρότειναν οι Allen&Meyer περιλάμβανε τρεις

τύπους δέσμευσης: η επιδραστική, η διαρκής και κανονιστική.

Η επιδραστική δέσμευση αναφέρεται στην συναισθηματική σχέση του εργαζομένου με την

ταυτότητα, τις αξίες, τους στόχους της επιχείρησης ή και με την ενασχόλησή του σε αυτήν. Η
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διαρκής βασίζεται στο κόστος που θα αποφέρει στον εργαζόμενο η αποχώρησή του από την

επιχείρηση. Για αυτό, όσο λιγότερες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν για τον

εργαζόμενο, τόσο ισχυρότερη είναι η διαρκή δέσμευσή του προς τον τωρινό εργοδότη. Και

τέλος, η κανονιστική αναφέρεται στα συναισθήματα υποχρέωσης του εργαζομένου να

παραμείνει στην επιχείρηση(ηθική απαίτηση).Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος έχει σκληρή

κανονιστική δέσμευση και υπακοή σε μια επιχείρηση αν ένας φίλος του ή ένα μέλος της

οικογένειάς του είχε εργαστεί σε αυτήν για πολλά χρόνια.

Από τις επεξηγήσεις αυτές εξέρχεται το συμπέρασμα ότι κουλτούρα και δέσμευση, όχι μόνο

συνδέονται αλλά και επιδρούν στην εταιρική επίδοση. Χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης

είναι η κερδοφορία και τα μέτρα ρευστότητας(ROA-return on assets,ROI-return on

investment και ο κυκλοφορούν δείκτης).Επίσης, οποιοσδήποτε συνδυασμός μεταξύ των

τύπων και των δύο ειδών είναι εφικτός.

δ) Υποθέσεις έρευνας

Υ1.Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ εταιρικής κουλτούρας και δέσμευσης σε ένα οργανισμό

Υ2.Η εταιρική κουλτούρα επηρεάζει την χρηματοοικονομική επίδοση του οργανισμού

Υ3.Η εταιρική δέσμευση επηρεάζει την χρηματοοικονομική επίδοση του οργανισμού

ε) Μεθοδολογία έρευνας

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου βαθμολογήθηκαν από 1-5 με κλίμακα από το συμφωνώ

απόλυτα(1) μέχρι το δε συμφωνώ καθόλου(5).Υπήρξαν 25 στοιχεία που μετρήθηκαν για την

κουλτούρα και 24 για την δέσμευση. Λαμβάνοντας υπόψη τους τρεις προαναφερθείσες

χρηματοοικονομικούς δείκτες, υπολογίστηκε ο μέσος όρος τριών ετήσιων τιμών  για το

καθένα(1997-1999).Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2001.

Οι επιχειρήσεις που επιλέχτηκαν ήταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Kuala Lumpur κι

αυτό γιατί τα χρηματοοικονομικά δεδομένα αυτών των επιχειρήσεων είναι διαθέσιμα στο

κοινό. Από τα 1.036 ερωτηματολόγια που στάλθηκαν μέσω ταχυδρομείου επιστράφηκαν τα

202(19.5%).Το προφίλ των επιχειρήσεων και ανταποκρινόμενων φαίνονται στους Πίνακες 1

και 2.

Τα δεδομένα αναλύθηκαν σε πρόγραμμα SPSS όπου και κρίθηκαν απαραίτητα και οι μέσοι

όροι, οι τυπικές αποκλίσεις, οι συχνότητες, ο συντελεστής Pearson και η πολλαπλή ανάλυση

της διακύμανσης(MANOVA). Στο τεστ αξιοπιστίας(συντελεστής Cronbach alpha) η

κουλτούρα κυμάνθηκε μεταξύ 0.7283 και 0.9172 και της δέσμευσης μεταξύ 0.7188 και

0.9341 κάτι που δείχνει ένα καλό ποσοστό συνέπειας στις απαντήσεις.
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Πίνακας 1.

Types of business activities Ποσοστό
Καταναλωτικά προϊόντα 19.8
Βιομηχανικά προϊόντα 9.9
Κατασκευές 17.8
Υπηρεσίες συναλλαγών 6.9
Χρηματοοικονομικά 23.8
Ξενοδοχεία 5.9
Φυτείες 3.0
Ορυχεία 4.0
Trusts 6.9
Επενδύσεις 2.0
Χρόνια λειτουργίας
<10 49.5
10-15 33.7
>15 16.8
Αριθμός εργαζομένων
<300 37.6
301-700 44.6
>701 17.8

Πίνακας 2.

Ηλικία ανταποκρινόμενων Ποσοστό
<40 74.8
41-50 24.8
>51 0.5
Φύλλο
Γυναίκες 12.4
Άνδρες 87.6
Θέση εργασίας
CEO 0.5
Γενικοί Διευθυντές 81.2
Στελέχη 18.3
Εκπαίδευση
Δίπλωμα ή κάτι χαμηλότερο 12.4
Πτυχίο 51.5
Μεταπτυχιακό 33.5
Διδακτορικό 2.5
Χρόνια στη παρούσα εταιρία
<10 56.4
11-15 38.1
>15 5.4
Χρόνια στη παρούσα θέση
<4 44.1
4-6 40.1
>6 15.8
Χώρος ευθύνης
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Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 33.7
Χρηματοοικονομικά 20.8
Information Technology 13.4
Διοίκηση 18.8
Marketing 13.4

στ) Αποτελέσματα και ανάλυση

Είδη κουλτούρας

Βασιζόμενοι στον Πίνακα 3 παρατηρούμε ότι σχεδόν 43% των ανταποκρινόμενων έχουν

επιχειρηματική κουλτούρα. Αυτό βέβαια δεν είναι παράξενο από τη στιγμή που η

συγκεκριμένη χώρα παρουσιάζει τεράστια ανάπτυξη τις τελευταίες δύο δεκαετίες και η

κουλτούρα αυτή ταιριάζει με το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας αυτής. Η

επιχειρηματική κουλτούρα σχετίζεται με μικρές ή μεσαίες εταιρίες αφού το 38% των

απαντήσεων αφορούσαν αριθμό εργαζομένων κάτω των 300(Π.1).Η γραφεικρατική είχε το

μικρότερο ποσοστό γιατί οι περισσότερες εισηγμένες εταιρίες είναι ιδιωτικές που

αποστρέφονται τις εθιμοτυπίες και την ιεραρχική δομή. Σχεδόν 31% είχε η ανταγωνιστική

κουλτούρα λόγω των έντονων οικονομικών διεργασιών της χώρας και των

βραχυπρόθεσμων(επιθετικών) προσανατολισμών των στελεχών.

Πίνακας 3.

Εταιρική κουλτούρα Ποσοστό
Προφορική 23.8
Επιχειρηματική 42.6
Γραφειοκρατική 3.0
Ανταγωνιστική 30.7

Και τέλος η προφορική όπου σχεδόν 24% του δείγματος είναι πρόθυμο να ανταλλάξει την

προσωπική εργασιακή ασφάλεια με προσωπική δέσμευση. Αυτό αποδίδεται στις συλλογικές

αξίες, κυρίαρχες σε οργανισμούς στην Μαλαισία.

Είδη δέσμευσης

Στον πίνακα 4 βλέπουμε ότι 62.4 των ανταποκρινόμενων έχει διαρκή δέσμευση που είναι

λογικό βάση των περιορισμένων εναλλακτικών επιλογών εργασίας ή καριέρας ή σε

δυσκολίες μετακίνησης στο χώρο εργασίας. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι οι Μαλαισιανοί από

μικρή ηλικία αποκτούν μακροχρόνιες οικονομικές και οικονομικές υποχρεώσεις που τους

εμποδίζουν να έχουν σκέψεις για αλλαγή εργασίας. Αυτή την κατάσταση μπορεί να
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εκμεταλλευτεί η διοίκηση και να επικεντρωθεί στη βελτίωση του ηθικού, της αφοσίωσης και

της ικανοποίησης του εργαζομένου στην εργασία έτσι ώστε, μακροχρόνια, να τους δέσει

συναισθηματικά με την εταιρία.

Πίνακας 4.

Εταιρική δέσμευση Ποσοστό
Επιδραστική 31.7
Διαρκής 62.4
Κανονιστική 5.9

Ένα σχεδόν 32% των συνολικών απαντήσεων έχει επιδραστική δέσμευση. Αυτό το είδος δεν

είναι ασυνήθιστο αφού όσο περισσότερο μένεις σε μια εταιρία τόσο μεγαλύτερη η

πιθανότητα να δεθείς με αυτήν. Αυτό το βλέπουμε και από τον Πίνακα 2, όπου το ποσοστό

που εργάστηκε για 11-15 χρόνια σε μια εταιρία είναι λίγο παραπάνω από το 38%.Και τέλος,

το 6% έχουν κανονιστική δέσμευση που μπορεί να οφείλεται στη προϊστορία κουλτούρας

των ερωτηθέντων στην έρευνα.

Εταιρική κουλτούρα και δέσμευση
Κουλτούρα\Δέσμευση Επιδραστική Διαρκής Κανονιστική
Προφορική 0.4292 -0.3992 -0.1561

Επιχειρηματική -0.2732 0.1811 0.114
Γραφειοκρατική 0.081 -0.126 0.061
Ανταγωνιστική -0.1511 0.2192 0.018
Σημείωση: 1Η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο 0.05, 2Η  συσχέτιση είναι σημαντική

στο επίπεδο 0.01

3.7 Καθορισμός της επίδρασης που ασκούν οι παράγοντες της κουλτούρας στην

χρηματοοικονομική επίδοση της επιχείρησης: Η εργασία των Eric Flamholtz και

Rangapriya Kannan-Narasimhan (2005)

α) Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παρακάτω άρθρο το οποίο παρουσιάζει την έρευνα που

έκαναν οι καθηγητές Eric Flamholtz και Rangapriya Kannan-Narasimhan και δημοσιεύτηκε

το 2005 στο European Management Journal. Οι στόχοι του άρθρου ήταν ο καθορισμός των

παραγόντων που αποτελούν την κουλτούρα μιας επιχείρησης, ο έλεγχος αξιοπιστίας ενός
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Οργάνου μέτρησης της κουλτούρας και ο έλεγχος αν κάποιος από τους τομείς κουλτούρας

είναι πιο σημαντικός από τους υπόλοιπους. Όλα τα παραπάνω μελετούνται σε συνδυασμό την

χρηματοοικονομική επίδοση.

β) Προ της Έρευνας

Η παρούσα έρευνα είναι η συνέχεια μιας πρώτης που έγινε από τον Flamholtz το 2001 και

εξέτασε αν οι επιχειρήσεις που υιοθετούν μια συγκεκριμένη κουλτούρα, έχουν καλύτερη

χρηματοοικονομική επίδοση. Σαν μέτρο χρηματοοικονομικής επίδοσης επιλέχθηκε το EBIT

(κέρδη προ τόκων και φόρων). Το αποτέλεσμα ήταν ότι υπήρχε μεγάλη συσχέτιση μεταξύ

των δύο. Πιο συγκεκριμένα μετά την στατιστική ανάλυση που έγινε αποδείχτηκε ότι το 46%

της αύξησης του ΕΒΙΤ οφειλόταν στην κουλτούρα. Από αυτό το σημείο ξεκινάει η νέα

έρευνα κάνοντας μια ανακατανομή στους τομείς και εμβαθύνοντας στην βαρύτητα της

σχέσης τους με την επίδοση.

γ) Έρευνα

Η έρευνα έγινε μέσο ενός ερωτηματολογίου που στάλθηκε σε διάφορες εταιρίες των Η.Π.Α.

Τα δεδομένα που επεξεργάστηκαν ήταν από 702 αξιόπιστα απαντημένα ερωτηματολόγια από

τα 950 που στάλθηκαν, ποσοστό 74% που θεωρείτε στατιστικά πολύ καλό. Έγινε στατιστικός

έλεγχος για την συσχέτιση των παραμέτρων της κουλτούρας καθώς και μελέτη για την

βαρύτητα του καθένα.

Αρχικά οι παράγοντες της κουλτούρας κατατάχθηκαν σε 5 τομείς, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν

ήταν σαφής ο διαχωρισμός τους, όπως και ότι υπήρχε έντονη συσχέτιση μεταξύ κάποιων από

αυτούς. Παρακάτω φαίνονται ο αρχικός και ο τελικός διαχωρισμός

Αρχικός Πίνακας

Τομείς Παράγοντες
Ανθρώπινο Δυναμικό 1. Στόχος το καλύτερο Ανθρώπινο Δυναμικό Στην Αγορά

2. Πρόθεση Για Προσλήψεις, Ανταμοιβές και Προαγωγές
3. Οι Managers των τομέων επικοινωνούν με τους εργαζομένους
4. Διατήρηση Ασφαλούς και Καθαρού Εργασιακού Περιβάλλοντος για
όλους
5. Γίνετε Εκπαίδευση με Σεβασμό και διατήρηση της αξιοπρέπειας
6. Οι Managers ακούν τους εργαζομένους και αποδέχονται τις απόψεις
τους
7. Γίνετε επένδυση στην ανάπτυξη των εργαζομένων
8. Η Επιχείρηση δρα σαν να πιστεύει ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι
το μεγαλύτερο περιουσιακό της στοιχείο
9. Οι Managers επικοινωνούν ανοιχτά με τους εργαζομένους
10. Υπάρχει ενθάρρυνση προς το Ανθρώπινο Δυναμικό να βελτιώνετε

Εξυπηρέτηση Πελάτη 11. Η Επιχείρηση βλέπει τον πελάτη σαν το σημαντικότερο στοιχείο
της
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12. Εκπλήρωση δεσμεύσεων προς τους πελάτες
13. Οι επιχειρηματικές αποφάσεις παίρνονται έχοντας στο μυαλό τους
πελάτες
14. Αντιμετωπίζονται όλοι οι πελάτες με σεβασμό
15. Χρησιμοποιείτε η άποψη του πελάτη για την εσωτερική
αξιολόγηση
16. Γίνετε έντονη προσπάθεια για να ξεπεραστούν οι προσδοκίες του
πελάτη
17. Η επιχείρηση ακούει τους πελάτες της

Επίδοση και Υπεύθυνη
Συμπεριφορά

18. Επιδίωξη συνεχούς βελτιώσεις σε όλους τους τομείς

19. Οι Managers έχουν ξεκάθαρες προσδοκίες αξιολογούν τα
αποτελέσματα και ανταμείβουν τα καλά αποτελέσματα
20. Επιδίωξη ακεραίας και τίμιας συμπεριφοράς από όλους
21. Επιδίωξη να θεωρείτε η εταιρία σαν η καλύτερη του τομέα από
τους πελάτες

Ομαδικότητα και
Επικοινωνία

22. Η τοπική κοινωνία γνωρίζει σε ποια εταιρία ανήκει το τμήμα

23. Ενθαρρύνετε η ανοιχτή επικοινωνία με τους υπεύθυνους κάθε
τομέα
24. Στον κάθε τομέα επιδιώκονται οι ενέργειες που έχουν θετικό
αποτέλεσμα στο σύνολο της εταιρίας
25. Στο εσωτερικό, ενθαρρύνετε η ζήτηση βοήθειας και η προσφορά
της από οποιονδήποτε
26. Το τμήμα αναγνωρίζετε σαν μέρος της εταιρίας από τους πελάτες
27. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν για ποια εταιρεία δουλεύουν

Κοινωνική Συμπεριφορά 28. Η επιχείρηση είναι αποδεκτή από την κοινωνία για την
περιβαλλοντολογική της συμπεριφορά σύμφωνα με τα standards
29. Η επιχείρηση εμφανίζετε σαν καλός πολίτης στην κοινότητα που
λειτουργεί

Όπως φαίνεται από τον αρχικό διαχωρισμό υπάρχουν κάποιες ασάφειες και επαναλήψεις. Το

ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από την στατιστική μελέτη. Έτσι ο νέος διαχωρισμός

περιλαμβάνει και την κατηγορία της συσχέτισης του τμήματος με την εταιρία και υπάρχει μια

βελτιωμένη διάρθρωση. Οι βελτίωση της αξιολόγησης μετά την στατιστική επεξεργασία ήταν

εμφανής. Η καινούρια κατηγοριοποίηση φαίνεται στον επόμενο πίνακα ‘όπως παρουσιάζετε

στο εξεταζόμενο άρθρο.

Βελτιωμένος Πίνακας

Τομείς Παράγοντες
Εξυπηρέτηση Πελάτη 1. Η Επιχείρηση βλέπει τον πελάτη σαν το σημαντικότερο στοιχείο της

2. Εκπλήρωση δεσμεύσεων προς τους πελάτες
3. Οι επιχειρηματικές αποφάσεις παίρνονται έχοντας στο μυαλό τους
πελάτες
4. Επιδίωξη να θεωρείτε η εταιρία σαν η καλύτερη του τομέα από τους
πελάτες
5. Αντιμετωπίζονται όλοι οι πελάτες με σεβασμό
6. . Χρησιμοποιείτε η άποψη του πελάτη για την εσωτερική
αξιολόγηση
7. Γίνετε έντονη προσπάθεια για να ξεπεραστούν οι προσδοκίες του
πελάτη
8. Η επιχείρηση ακούει τους πελάτες της

Ανθρώπινο Δυναμικό 9. Στόχος το καλύτερο Ανθρώπινο Δυναμικό Στην Αγορά
10. Πρόθεση Για Προσλήψεις, Ανταμοιβές και Προαγωγές
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11. Οι Managers έχουν ξεκάθαρες προσδοκίες αξιολογούν τα
αποτελέσματα και ανταμείβουν τα καλά αποτελέσματα
12. Διατήρηση Ασφαλούς και Καθαρού Εργασιακού Περιβάλλοντος
για όλους
13. Γίνετε Εκπαίδευση με Σεβασμό και διατήρηση της αξιοπρέπειας
14. Αντιμετωπίζονται όλοι οι πελάτες με σεβασμό
15. Η Επιχείρηση δρα σαν να πιστεύει ότι το ανθρώπινο δυναμικό
είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό της στοιχείο
16. Υπάρχει ενθάρρυνση προς το Ανθρώπινο Δυναμικό να βελτιώνετε

Συσχέτιση με την Μητρική
Εταιρία

17. Στον κάθε τομέα επιδιώκονται οι ενέργειες που έχουν θετικό
αποτέλεσμα στο σύνολο της εταιρίας
18. Το τμήμα αναγνωρίζετε σαν μέρος της εταιρίας από τους πελάτες
19. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν για ποια εταιρεία δουλεύουν

Επίδοση και Υπεύθυνη
Συμπεριφορά

20. Επιδίωξη συνεχούς βελτιώσεις σε όλους τους τομείς

21. Επιδίωξη ακέραιης και τίμιας συμπεριφοράς από όλους

Κοινωνική Συμπεριφορά 22. Η τοπική κοινωνία γνωρίζει σε ποια εταιρία ανήκει το τμήμα
23. Η επιχείρηση είναι αποδεκτή από την κοινωνία για την
περιβαλλοντολογική της συμπεριφορά σύμφωνα με τα standards
24. Η επιχείρηση εμφανίζετε σαν καλός πολίτης στην κοινότητα που
λειτουργεί

Επικοινωνία 25.Ενθαρρύνετε η ανοιχτή επικοινωνία με τους υπεύθυνους κάθε
τομέα
26.Ενθαρρύνετε η ανοιχτή επικοινωνία με τους υπεύθυνους κάθε
τομέα
27. Στο εσωτερικό, ενθαρρύνετε η ζήτηση βοήθειας και η προσφορά
της από οποιονδήποτε
28.Οι Managers ακούν τους εργαζομένους και αποδέχονται τις
απόψεις τους
29.Οι Managers επικοινωνούν ανοιχτά με τους εργαζομένους

δ) Αποτελέσματα

Ο πρώτος στόχος του άρθρου για τον καθορισμό των παραγόντων που αποτελούν την

κουλτούρα μια επιχείρησης είχε επιτευχθεί. Χωρίστηκαν σε έξι τομείς και έμενε η μελέτη για

το ποιος είναι ο σημαντικότερος και σε τι βαθμό σχετίζεται με την χρηματοοικονομική

επίδοση. Αναφέρονται στο άρθρο και τα συμπεράσματα  σημαντικών μελετών στο

συγκεκριμένο θέμα, όπως ότι οι δυνατές επιχειρήσεις δείχνουν επιμονή σε στοιχεία

κουλτούρας (Denison & Mishra, 1995) και ότι η υπόθεση της κουλτούρας έχει μακροχρόνια

επίπτωση στην αύξηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης (Kotter & Heskett, 1992), όπως

παρουσιάστηκε και παραπάνω.

Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των στοιχείων ήταν πως τέσσερις από τους παραπάνω

παράγοντες κουλτούρας έχουν από πολύ μεγάλη ως αρκετά σημαντική επίπτωση στην

αύξηση του ΕΒΙΤ, ενώ οι δύο δεν φαίνεται να το επηρεάζουν άμεσα. Συγκεκριμένα, η

εξυπηρέτηση του πελάτη έχει επίπτωση στο 46% της αύξησης του ΕΒΙΤ, η Κοινωνική

ευθύνη 41%, η Επίδοση και Υπεύθυνη Συμπεριφορά 38% και η υιοθέτηση κουλτούρας που

να είναι εμφανής και να ταυτίζετε το τμήμα με την μητρική 22%. Έκπληξη αποτελεί ότι η
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κουλτούρα που έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό δεν παρουσιάζει σημαντική

στατιστική σχέση με την χρηματοοικονομική επίδοση. Τέλος και η επικοινωνία στην

επιχείρηση δεν φαίνεται να έχει κάποια επίπτωση.

Το παραπάνω γεγονός οδήγησε τους αρθογράφους σε μια περεταίρω διερεύνηση του

θέματος, καταλήγοντας σε ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Μπορεί οι δύο τελευταίοι

παράγοντες να μην επηρέαζαν άμεσα την Χρηματοοικονομική επίδοση, αλλά την επηρεάζουν

έντονα έμμεσα καθώς αποτελούν κύρια μεταβλητή στην εφαρμογή των τεσσάρων πρώτων.

Συγκεκριμένα η κουλτούρα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού επηρεάζει έντονα και του

τέσσερις αρχικούς τομείς, ενώ η επικοινωνία τους τρεις (εκτός της ταύτισης με μητρική).

Επίσης και οι υπόλοιποι παράγοντες εμφανίζουν κάποια επιρροή στους άλλους, αλλά σε

μικρότερο βαθμό.

Πίνακας Συσχέτισης Κουλτούρας-Αύξηση ΕΒΙΤ
Παράγοντες Κουλτούρας Συμμετοχή σε Αύξηση ΕΒΙΤ

Εξυπηρέτηση Πελάτη 46%
Κοινωνική Συμπεριφορά 41%
Επίδοση και Υπεύθυνη Συμπεριφορά 38%
Συσχέτιση με την Μητρική Εταιρία 22%

Η μέθοδος με την οποία έγινε η επεξεργασία των στοιχείων κρίθηκε από τους συγγραφείς

σαν ένα αξιόπιστο όργανο για την χρήση του ως όργανο μέτρησης της κουλτούρας.

Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στο παρακάτω διάγραμμα, όπου παρουσιάζετε από τους

αρθογράφους μια «θεωρία» βασισμένη στην ερευνά τους η οποία δημοσιεύτηκε, όπως

αναφέρθηκε και προηγουμένως, το 2005 και αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα μοντέλα.
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Μοντέλο

Από το παραπάνω άρθρο μπορούμε να συγκρατήσουμε, εκτός από τα εμπειρικά στοιχεία, ότι

δεν επηρεάζουν όλοι οι τύποι κουλτούρας την χρηματοοικονομική επίδοση σε ίδιο βαθμό.

Οπότε υπάρχει ένα πεδίο έρευνας για μια αναλυτικότερη μελέτη σχετικά με τον βαθμό

επιρροής και πώς αυτός διαμορφώνεται.

Επίσης ο διαχωρισμός των παραγόντων κουλτούρας σε κύριους και δευτερεύοντες ανάλογα

με την άμεση ή έμμεση συμβολή τους, κάνει φανερή την πολυδιάστατη σημασία της

κουλτούρας σε έναν οργανισμό. Συγκεκριμένα ο σημαντικός ρόλος της διαχείρισης του

ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη της επιθυμητής κουλτούρας και επίδοσης πρέπει να

είναι ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης των διοικήσεων.

Εξυπηρέτηση

Πελάτη

Επίδοση και
Υπεύθυνη

Συμπεριφορά

Συσχέτιση με την

Μητρική Εταιρία

Ανθρώπινο
Δυναμικό

Επικοινωνία

Χρηματοοικονομική

Επίδοση (ΕΒΙΤ)

Κοινωνική

Συμπεριφορά
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4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις(Ε&Σ) αντιμετωπίζονται σήμερα ως κάτι το αναπόφευκτο, ως

απαραίτητη επιλογή ή ως «αναγκαίο κακό» μπροστά στις πιέσεις της συγκυρίας, τις ευκαιρίες

και τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και του διεθνούς ανταγωνισμού.

Όλα αυτά στο πλαίσιο μιας «νέας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας», που κυριαρχείται από

την επανάσταση στους τομείς της πληροφορίας και των επικοινωνιών και από την κυριαρχία

της γνώσης ως απαραίτητου στοιχείου ανταγωνιστικότητας και επιβίωσης στις διεθνείς

αγορές. Μέρος της βιβλιογραφίας θεωρεί τις Ε&Σ φυσικό και υγιές επακόλουθο ανάπτυξης

της αγοράς, που βοηθά τη μετακίνηση πόρων σε πιο ωφέλιμες χρήσεις, δημιουργεί πρόσθετη

οικονομική αξία, επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό και αυξάνει την απόδοση των επιχειρήσεων,

βελτιώνοντας τη συνολική οικονομική αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της

οικονομίας στο διεθνή χώρο. Η αντίθετη άποψη εστιάζεται σε θέματα διαφάνειας και

πληροφόρησης των κεφαλαιαγορών για τις συντελούμενες επιχειρησιακές μεταβολές,

αρνητικών επιπτώσεων των Ε&Σ στους μετόχους των εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων,

μείωσης του ανταγωνισμού, ολιγοπωλιακής οργάνωσης της οικονομίας, στρέβλωσης των

τιμών και επιβάρυνσης του καταναλωτή. Εμμένει δε στην ανάγκη για κατάλληλες ρυθμίσεις

ελέγχου και περιορισμού των καταχρήσεων από την απόκτηση μονοπωλιακής ή

ολιγοπωλιακής δύναμης. Μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί από την εμπειρική έρευνα

μόνο η μια ή η άλλη άποψη. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι αναλυτές

εστιάζουν την προσοχή τους στα τεράστια μεγέθη των μεταβιβαζόμενων κεφαλαίων και στα

αντίστοιχα κέρδη για τους επενδυτές, ή/και σε θέματα επιχειρησιακής οργάνωσης και

ανταγωνισμού, ενώ μόνο δευτερευόντως ασχολούνται με τις συνέπειες για την απασχόληση,

τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μεταβιβαζόμενες – συγχωνευόμενες

επιχειρήσεις.

Το κεφάλαιο αυτό επιχειρεί να παρουσιάσει τη δραστηριότητα των Συγχωνεύσεων &

Εξαγορών (Ε&Σ) αναδεικνύοντας τη σημασία των επιχειρηματικών αυτών επιλογών για τους

οργανισμούς που εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες. Κύριος σκοπός αποτελεί η

πολύπλευρη προσέγγιση του θέματος των Ε&Σ για τις επιχειρήσεις γενικότερα και για την

επίδρασή τους στην οργανωσιακή κουλτούρα ειδικότερα, και αυτό πραγματοποιείται μέσα

από μια πληθώρα αρθρογραφίας και μελετών που προηγήθηκαν ώστε μέσω των ευρημάτων

τους να δοθούν εμπεριστατωμένα συμπεράσματα επί διαφορετικών θεμάτων.

Η ανάπτυξη των πολυεθνικών εταιρειών προκάλεσε και την αύξηση του ενδιαφέροντος για

τη μελέτη της εθνικής κουλτούρας διαφορετικών χωρών, καθώς γρήγορα διαπιστώθηκε ότι η

διερεύνηση των διαφορών τους μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση οργανωσιακής
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συμπεριφοράς και σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Η ενότητα αυτή αρχίζει με την παρουσίαση

βασικών εννοιών που αφορούν στις Ε&Σ και συνεχίζει με την παρουσίαση του μοντέλου

Hofstede και την περιληπτική παρουσίαση του γιατί παρόλες τις επικρίσεις, αποτελεί την

καλύτερη βάση για την εξέταση των εθνικών διαφορών σε σχέση με τους διάφορους τομείς

της οργανωσιακής δραστηριότητας. Στη συνέχεια, ακολουθεί η διεξοδική παρουσίαση του

όλου θέματος για το πώς οι διαφορές στις εθνικές κουλτούρες επηρεάζουν τόσο την εθνική

όσο και στην οργανωσιακή κουλτούρα.

4.2 Οι Κυριότεροι Τύποι Επιχειρηματικών Συμπράξεων στο Διεθνές Περιβάλλον

Σήμερα οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις αποτελούν την πλέον ουσιαστική αντίδραση των

επιχειρήσεων απέναντι στον εντεινόμενο ανταγωνισμό που επικρατεί στην παγκόσμια

οικονομία, ως αποτέλεσμα της διεθνοποίησης ή ενοποίησης σε ορισμένες περιπτώσεις των

αγορών χρήματος και κεφαλαίου σε πρώτο επίπεδο και των αγορών αγαθών και υπηρεσιών

σε δεύτερο επίπεδο. Οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις αποτελούν διεθνώς μία από τις πιο

συνήθεις μεθόδους, τις οποίες οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν για την ανάπτυξη τόσο του

χαρτοφυλακίου των αγαθών και υπηρεσιών τους, όσο και τη διεύρυνση των πωλήσεων, των

κερδών και των μεριδίων που κατέχουν σε μια συγκεκριμένη αγορά, καθώς και άλλων

σημαντικών μεγεθών ή παραμέτρων που αφορούν τη διοίκηση της επιχείρησης και την

αποτελεσματικότητά της. Τα κίνητρα των επιχειρήσεων για την επιθετική επέκτασή τους

μέσω Εξαγορών & Συγχωνεύσεων θα πρέπει να μελετηθούν σε σύγκριση με τους

εναλλακτικούς τρόπους μεγέθυνσης οι οποίοι είναι διαθέσιμοι, ώστε να γίνουν αντιληπτά ως

στοιχεία, η χρονική στιγμή όπου θα πρέπει να υλοποιείται ή η αιτιολόγηση που θα πρέπει να

λαμβάνει αυτός ο τρόπος ανάπτυξης. Η μεγέθυνση μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενοποίησης

(Merger), μέσω εξαγοράς (Acquisition), μέσω επιθετικής εξαγοράς (Hostile Takeover), μέσω

εξαγοράς της υφιστάμενης διοίκησης μιας επιχείρησης “στόχου” (Μ.Β.Ο., Management Buy

Out), μέσω αύξησης του δανεισμού της εξαγοράστριας επιχείρησης, προκειμένου η ίδια να

αποκτήσει επαρκή ρευστότητα για Εξαγορές & Συγχωνεύσεις (L.B.O., Leverage Buy Out)

και τέλος, μέσω σύστασης κοινοπραξιών (Joint Venture), ή μέσω ενός εναλλακτικού τρόπου

επέκτασης, όπως της κάθετης ολοκλήρωσης, όπου η εξεταζόμενη επιχείρηση προβαίνει στην

ίδρυση αυτόνομων – ως προς την άσκηση του μάνατζμεντ – θυγατρικών εταιριών με σκοπό

την ολοκλήρωση του οικονομικού κύκλου ολόκληρου πλέον του ομίλου.

Πιο αναλυτικά, οι κυριότεροι δυνατοί τρόποι ανάπτυξης των επιχειρήσεων είναι οι

ακόλουθοι:
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Ενοποίηση (Merger). Αναφέρεται στην επιχειρηματική απόφαση συνένωσης δύο ή

περισσότερων επιχειρήσεων, όπου μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων κατά τη

νομοθεσία διαδικασιών, προκύπτει ένα νέο νομικό πρόσωπο.

Εξαγορά (Acquisition). Αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία μία εταιρία ή

ένας όμιλος επιχειρήσεων αναλαμβάνει τον έλεγχο μιας άλλης επιχείρησης ή ενός

άλλου ομίλου επιχειρήσεων μετά από συμφωνία των “εμπλεκόμενων” μερών. Η

εξαγορά μπορεί να είναι ολική ή μερική. Αντίστοιχα, στην πρώτη περίπτωση, η

εξαγοράστρια επιχείρηση αποκτά την πλήρη κυριότητα και τον αποκλειστικό έλεγχο

της προς εξαγορά επιχείρησης. Στην περίπτωση της μερικής εξαγοράς, η

εξαγοράστρια επιχείρηση κατέχει ένα μέρος της εταιρίας “στόχου”, χωρίς όμως αυτό

να σημαίνει ότι αποκτά απαραίτητα τον έλεγχο της δεύτερης. Η εξαγορά εταιριών ως

μέσο ανάπτυξης λαμβάνει συνήθως χώρα μεταξύ εταιριών άνισου μεγέθους.

Απόκτηση Ελέγχου (Ταkeover - Ηostile Takeover). Η εξαγορά όμως, αναφέρεται

και σε περιπτώσεις στις οποίες το εξαγοραζόμενο μέρος της συμφωνίας αντιδρά ή

δεν εγκρίνει την προτεινόμενη συμφωνία, οπότε αυτή η περίπτωση ορίζεται ως

“επιθετική εξαγορά” (Hostile Takeover). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στην

περίπτωση της τελευταίας, η εξαγοράστρια εταιρία τις περισσότερες φορές αποκτά

“βίαια” τον πλήρη έλεγχο της εταιρίας “στόχου”. Πρόκειται δηλαδή για μια κίνηση

στρατηγικού περιεχομένου για την πρώτη, με σκοπό την αύξηση των μεριδίων

αγοράς και τη συνειδητοποίηση άλλων πολλαπλών ωφελειών για την εξαγοράστρια

επιχείρηση.

Πιθανοί τρόποι αντίδρασης της προς εξαγορά επιχείρησης μπορεί να είναι

ενδεικτικά: α) Η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με προτίμηση υπέρ των

παλαιών μετόχων (poison pill), β) Η αντιπροσφορά για την εξαγορά της

εξαγοράστριας εταιρίας (packman defense), γ) Η εμφάνιση εταιρίας “Λευκού

Ιππότη”, δ) Η αγορά των ιδίων μετοχών, ε) Η δημιουργία απρόσμενου ή αρνητικού

κλίματος για τις μετοχές ή τα μεγέθη της εταιρίας (asset restructuring, liability

restructuring), στ) Η συγχώνευση με άλλη εταιρία η οποία είναι φιλική προς το Δ.Σ.

της εταιρίας “στόχου”.

Εξαγορά της Διοίκησης της Επιχείρησης (Management Buy Out). Στις

περιπτώσεις αυτές, οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν μεγάλα οικονομικά μεγέθη

συνήθως σε επίπεδο παραγωγής, πωλήσεων και κερδών, εξαγοράζουν τη διοίκηση

μικρότερων εταιριών προσπαθώντας να μεταφέρουν την τεχνογνωσία που έχει

αναπτυχθεί σε αυτές τις μικρότερες εταιρίες (όπως το στελεχιακό τους δυναμικό)

προς τις μεγαλύτερες. Με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά εκμεταλλεύονται το

λεγόμενο “team capital” της μικρότερης επιχείρησης(εξαγοράζοντας ουσιαστικά
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ολόκληρο το μάνατζμεντ και το προσωπικό της), ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης

αποτελεσματικότητας που εμφανίζει η μικρότερη επιχείρηση σε επίπεδα ευελιξίας,

επικοινωνίας και εξειδίκευσης σε διάφορους τομείς.

Κοινοπραξία μεταξύ επιχειρήσεων (Joint Venture). Πρόκειται για συνεργασία

μεταξύ επιχειρήσεων ή ομίλων επιχειρήσεων, η οποία ουσιαστικά αποτελεί

σύμπραξη μεταξύ διαφορετικών δυνάμεων για την επιτυχία ενός κοινού στόχου σε

μία αγορά που πιθανόν να είναι άγνωστη στα εμπλεκόμενα μέρη της συμφωνίας.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι κοινοπραξίες αποτελούν επιχειρηματικά

σχέδια με υψηλό κίνδυνο και με μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την τελική τους

έκβαση.

Δανεισμός για εξαγορά επιχειρήσεων (Leverage Buy Out). Πρόκειται για έναν

τρόπο μεγέθυνσης της επιχείρησης, μέσω της αύξησης του τραπεζικού της

δανεισμού, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων για Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, κυρίως

μεγαλύτερων επιχειρήσεων από αυτή. Αποτελεί ένα “επιθετικό” τρόπο ανάπτυξης

της εταιρίας και των μεγεθών της με παράλληλη ανάληψη ιδιαίτερα υψηλού ρίσκου,

καθώς είθισται οι δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης να ωθούνται σε ιδιαίτερα

υψηλά επίπεδα, με έντονα αρνητικές συνέπειες σε περιπτώσεις αποτυχίας των

σχεδιασμών.

4.3 Βασικές διακρίσεις, κίνητρα και αντικίνητρα των Ε&Σ.

4.3.1 Γενικές παρατηρήσεις

Οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις(Ε&Σ) αντιμετωπίζονται σήμερα ως κάτι το αναπόφευκτο, ως

απαραίτητη επιλογή ή ως «αναγκαίο κακό» μπροστά στις πιέσεις της συγκυρίας, τις ευκαιρίες

και τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και του διεθνούς ανταγωνισμού.

Όλα αυτά στο πλαίσιο μιας «νέας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας», που κυριαρχείται από

την επανάσταση στους τομείς της πληροφορίας και των επικοινωνιών και από την κυριαρχία

της γνώσης ως απαραίτητου στοιχείου ανταγωνιστικότητας και επιβίωσης στις διεθνείς

αγορές. Μέρος της βιβλιογραφίας θεωρεί τις Ε&Σ φυσικό και υγιές επακόλουθο ανάπτυξης

της αγοράς, που βοηθά τη μετακίνηση πόρων σε πιο ωφέλιμες χρήσεις, δημιουργεί πρόσθετη

οικονομική αξία, επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό και αυξάνει την απόδοση των επιχειρήσεων,

βελτιώνοντας τη συνολική οικονομική αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της

οικονομίας στο διεθνή χώρο. Η αντίθετη άποψη εστιάζεται σε θέματα διαφάνειας και

πληροφόρησης των κεφαλαιαγορών για τις συντελούμενες επιχειρησιακές μεταβολές,

αρνητικών επιπτώσεων των Ε&Σ στους μετόχους των εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων,



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

47

μείωσης του ανταγωνισμού, ολιγοπωλιακής οργάνωσης της οικονομίας, στρέβλωσης των

τιμών και επιβάρυνσης του καταναλωτή. Εμμένει δε στην ανάγκη για κατάλληλες ρυθμίσεις

ελέγχου και περιορισμού των καταχρήσεων από την απόκτηση μονοπωλιακής ή

ολιγοπωλιακής δύναμης. Μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί από την εμπειρική έρευνα

μόνο η μια ή η άλλη άποψη. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι αναλυτές

εστιάζουν την προσοχή τους στα τεράστια μεγέθη των μεταβιβαζόμενων κεφαλαίων και στα

αντίστοιχα κέρδη για τους επενδυτές, ή/και σε θέματα επιχειρησιακής οργάνωσης και

ανταγωνισμού, ενώ μόνο δευτερευόντως ασχολούνται με τις συνέπειες για την απασχόληση,

τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μεταβιβαζόμενες – συγχωνευόμενες

επιχειρήσεις.

4.3.2 Είδη και ταξινόμηση των Ε&Σ.

Οι εξαγορές αφορούν στη μεταβίβαση του συνόλου ή πλειοψηφικού μέρους της ιδιοκτησίας

μιας επιχείρησης (εξαγοραζόμενη) σε μια άλλη (εξαγοράζουσα), που καταβάλλει το

αντίστοιχο αντίτιμο. Η μεταβίβαση γίνεται συνήθως με καταβολή μετρητών ή με

αγορά/ανταλλαγή μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου. Σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και η

απόκτηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών ή ανάλογου ποσοστού επί της συνολικής

ιδιοκτησίας, μπορεί να εξασφαλίζει στην εξαγοράζουσα επιχείρηση ουσιαστικό έλεγχο, εάν

με τη μεταβίβαση μπορεί να επηρεάσει κρίσιμες επιλογές της Διοίκησης και της στρατηγικής

της εξαγοραζόμενης, ή εάν τα λοιπά μερίδια ιδιοκτησίας αυτής της επιχείρησης είναι

κατακερματισμένα.

Για τη μελέτη των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεών τους, οι εξαγορές

ομαδοποιούνται και αξιολογούνται συνήθως με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Α) Είδος εξαγοραζόμενης επιχείρησης.

Εάν η εξαγοραζόμενη επιχείρηση ανήκει στο δημόσιο τομέα και αγοράζεται από ιδιωτική

επιχείρηση, έχουμε, παράλληλα με την εξαγορά, τη λεγόμενη ιδιωτικοποίηση.

Β) Προέλευση εξαγοράζουσας επιχείρησης.

Η εξαγοράζουσα μπορεί να είναι ξένη, πολυεθνική ή εδρεύουσα σε άλλη χώρα, ή εγχώρια

επιχείρηση.

Γ) Οικονομικοί και επιχειρηματικοί στόχοι της εξαγοράζουσας επιχείρησης.

Τέτοιοι στόχοι μπορεί να είναι:

 αμυντική ή επιθετική προσπάθεια προσαρμογής στον ανταγωνισμό
 αύξηση μεγέθους για πιο αποδοτική λειτουργία
 απορρόφηση ανταγωνιστών
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 ενίσχυση της θέσης της στην αγορά,
 αξιοποίηση συμπληρωματικότητας δραστηριοτήτων
 προοπτική συγχώνευσης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης,
 συντονισμένη ανάπτυξη δραστηριοτήτων με τη μορφή ομίλου εταιρειών,
 ανάπτυξη και επικερδής μεταπώληση της εξαγοραζόμενης επιχείρησης,
 επιλεκτική συρρίκνωση ή κλείσιμο εξαγοραζόμενης επιχείρησης,
 είσοδος σε νέα αγορά /χώρα, περιοχή,
 διαφοροποίηση προϊόντων – υπηρεσιών κ.α

Συγχώνευση είναι η συνένωση δύο ή περισσότερων εταιρειών σε μία, όπως αναφέρθηκε και

παραπάνω, και συμβαίνει όταν μια επιχείρηση αγοράζει μια άλλη και την απορροφά σε μια

ενιαία επιχειρησιακή δομή, συνήθως διατηρώντας την αρχική εταιρική ταυτότητα της

εξαγοράζουσας επιχείρησης.

Μια εξαγορά δεν οδηγεί πάντοτε σε συγχώνευση της εξαγοράζουσας με την εξαγοραζόμενη

επιχείρηση. Η επιχειρηματική πρακτική δείχνει ότι εάν η εξαγορά μιας επιχείρησης, η ένταξη

και ο συντονισμός της στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ομίλου είναι ήδη ένα σύνθετο εγχείρημα,

η συγχώνευση με την εξαγοράζουσα εταιρεία ή και με άλλες θυγατρικές της είναι ακόμα

δυσκολότερο και σπάνια αποφέρει τα αναμενόμενα οφέλη, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Η υλοποίηση της συγχώνευσης μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές στην πράξη. Μπορεί να

είναι άμεση ή σταδιακή, ολική ή επιλεκτική, οδηγώντας αντίστοιχα σε ολική ή μερική

συνένωση μονάδων, καταστημάτων, υπηρεσιών, με μεταπώληση ή κλείσιμο άλλων κλπ. Η

διαδικασία της λειτουργικής συγχώνευσης, ολικής ή μερικής, δεν συμπίπτει απαραίτητα με

την τυπική-νομική διαδικασία ολοκλήρωσής της. Έτσι, οι διάφορες συνέπειές της, ιδίως

αυτές που αφορούν στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις, μπορεί να εμφανίζονται

πριν, κατά τη διάρκεια ή και πολύ μετά την τυπική ολοκλήρωση μιας συγχώνευσης, κάτι που

έχει ιδιαίτερη σημασία για τη ρύθμιση και την προστασία των αντίστοιχων εργασιακών

δικαιωμάτων.

Συνήθως ο συνδυασμός εξαγοράς με συγχώνευση εξαρτάται:

 από τη στρατηγική και τους στόχους της εξαγοράζουσας επιχείρησης,

 από το αντικείμενο και ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της εξαγοραζόμενης

επιχείρησης (συναφής δραστηριότητα, συμπληρωματικότητα λειτουργιών, συμβατότητα

πολιτισμικών, διοικητικών και εργασιακών δεδομένων, αλλά και της προϋπάρχουσας

επιχειρησιακής κουλτούρας)

 από τη γενικότερη κοινωνική-οικονομική συγκυρία στη χώρα ή και διεθνώς.

Σε κάθε περίπτωση, η υπάρχουσα εμπειρία για τις συγχωνεύσεις αναδεικνύει τη δυσκολία

τους και επισημαίνει, ανάμεσα στις σπουδαιότερες προϋποθέσεις επιτυχίας τους,

 τον προσεκτικό και λεπτομερή σχεδιασμό των Ε&Σ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

49

 τη σημασία του παράγοντα «Ανθρώπινο Δυναμικό» και ειδικότερα της επιτυχούς

ένταξής του στο νέο, ενιαίο επιχειρησιακό και διοικητικό πλαίσιο.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο όρος Ε&Σ καλύπτει μεγάλη ποικιλία πραγματικών

καταστάσεων και επιλογών. Γι’ αυτό το λόγο, οι συνέπειές τους στην οργάνωση και την

πορεία των επιχειρήσεων, της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων είναι στις

περισσότερες περιπτώσεις ανάλογα διαφοροποιημένες.

4.3.3 Βασικές διακρίσεις των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων

Τα κίνητρα τα οποία συνήθως οδηγούν τις επιχειρήσεις σε Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, θα

πρέπει να μελετηθούν υπό το πρίσμα των εναλλακτικών επιλογών που εμφανίζονται στις

ίδιες τις επιχειρήσεις. Επίσης, η μελέτη των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων θα πρέπει να

πραγματοποιηθεί από δύο οπτικές γωνίες. Η μία πλευρά είναι αυτή του Αγοραστή και η άλλη

είναι εκείνη του Πωλητή. Τα κίνητρα για τις Εξαγορές & Συγχωνεύσεις των ενδιαφερομένων

πλευρών, μας οδηγούν στη διάκριση μεταξύ των “επιθετικών” ή ενεργητικών κινήτρων και

των “αμυντικών” ή παθητικών κινήτρων. Μια σημαντική διάκριση των Εξαγορών &

Συγχωνεύσεων είναι η ακόλουθη:

 Οριζόντια Συγχώνευση

 Κάθετη Συγχώνευση

 Ομόκεντρη Συγχώνευση

 Δραστική Συγχώνευση

Αξίζει να τονιστεί ότι η κάθετη συγχώνευση διακρίνεται σε κάθετη συγχώνευση προς τα

εμπρός και σε κάθετη συγχώνευση προς τα πίσω.

Η οριζόντια συγχώνευση, αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι προς συγχώνευση

εταιρίες συμμετέχουν στον ίδιο κλάδο παραγωγής, με αποτέλεσμα η ποικιλία της παραγωγής

των αγαθών και των υπηρεσιών τους να μη μεταβάλλεται ουσιαστικά μετά τη συγχώνευση. Η

οριζόντια ολοκλήρωση αποτελεί έναν άμεσο και γρήγορο τρόπο για την είσοδο μιας

επιχείρησης σε μια νέα αγορά. Έτσι συνοπτικά, τα κυριότερα πλεονεκτήματα της οριζόντιας

συγχώνευσης αποτελούν:

α) ο συνεχώς μειούμενος ανταγωνισμός στις αγορές που δραστηριοποιείται η νέα εταιρία,

β) η αδιάκοπη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου αγαθών και υπηρεσιών της και γ) η

παράλληλη διαφοροποίηση της ποιότητας των τελικών προϊόντων.

Η κάθετη συγχώνευση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, διαιρείται σε δύο κατηγορίες. Η έννοια της

κάθετης συγχώνευσης προς τα εμπρός ουσιαστικά αποτελεί ένα μηχανισμό για τη διατήρηση

των εμπορικών κερδών μέσα στην επιχείρηση, με την παράλληλη αποφυγή της διαρροής των
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κερδών της προς τους εμπορικούς συνεργάτες – μεσάζοντες, της παραγωγικής της

διαδικασίας.

Αντίστοιχα, η κάθετη συγχώνευση προς τα πίσω παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να

αναλάβει δραστηριότητες που ως εκείνη τη στιγμή αποτελούσαν προστάδιο της παραγωγικής

της δραστηριότητας. Η κάθετη ολοκλήρωση δημιουργεί στην επιχείρηση μια δυνατότητα

ελιγμού και ευελιξίας τόσο σε θέματα ποιότητας, όσο και ποιοτικού ελέγχου των επιμέρους

ενδιάμεσων υποπροϊόντων που χρησιμοποιεί στην παραγωγική της διαδικασία. Ο

συνδυασμός των δύο αυτών διαφορετικών τεχνικών κάθετης συγχώνευσης, είναι δυνατό να

οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού της βελτίωσης τόσο σε

θέματα τιμολόγησης προϊόντων και των ενδιάμεσων εισροών του οικονομικού κυκλώματος,

όσο και σε θέματα ποιότητας των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και των

υποπροϊόντων που η ίδια χρησιμοποιεί.

Η ομόκεντρη συγχώνευση, επιτυγχάνεται στις περιπτώσεις όπου μια επιχείρηση επιδιώκει την

επέκταση σε ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου της οικονομικής της δραστηριότητας.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων που εξαγοράζονται είναι το γεγονός ότι

παράγουν διαφοροποιημένα προϊόντα σε σχέση με το παραγόμενο προϊόν της εξαγοράστριας

εταιρίας, γεγονός το οποίο οδηγεί σε διαφοροποιημένα τελικά προϊόντα (με διαφοροποιημένη

τεχνική διαδικασία παραγωγής).

Η δραστική συγχώνευση, τελείται όταν μια επιχείρηση εισέρχεται σε έναν εντελώς νέο κλάδο

ή σε ένα εντελώς νέο προϊόν ή υπηρεσία και βεβαίως απευθύνεται σε μία πλήρως καινούρια

αγορά αγαθών και υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και τον κίνδυνο της

αβεβαιότητας, αναφορικά με την εξέλιξη της επένδυσης.

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι οι οποίες αναλύθηκαν αποτελούν ουσιαστικά τους τρόπους με

τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να επιτύχει την οριζόντια ολοκλήρωση.

Αντίθετα, η κάθετη ολοκλήρωση (vertical integration) αποτελεί την εναλλακτική μορφή

ανάπτυξης της επιχείρησης μέσω της σύστασης και δημιουργίας θυγατρικών επιχειρήσεων.

Έτσι ουσιαστικά παράγει οτιδήποτε της είναι αναγκαίο προκειμένου να καθετοποιήσει την

παραγωγική της δραστηριότητα (όλες δηλαδή τις ενδιάμεσες εισροές που θεωρούνται

απαραίτητα συστατικά στη παραγωγική της διαδικασία). Η εξάρτηση από τους προμηθευτές

μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνδυνο για την κερδοφορία της επιχείρησης, ειδικά σε

περιπτώσεις που εμφανίζεται το φαινόμενο του μονοπωλίου στους συντελεστές της

παραγωγής. Η καθετοποίηση στην περίπτωση αυτή, μπορεί να βοηθήσει στην

απεξαρτητοποίησή της από τους προμηθευτές, απαλλάσσοντάς την ταυτόχρονα από

ενδεχόμενα προηγούμενα προβλήματα σε θέματα κόστους αλλά και έγκαιρης προμήθειας

πρώτων υλών. Παράλληλα, αξίζει να αναφερθούν και τα πλεονεκτήματα ποιότητας των
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ενδιάμεσων υποπροϊόντων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του τελικού

προϊόντος της. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το παράδειγμα μιας αυτοκινητοβιομηχανίας των

Η.Π.Α. και των θετικών αποτελεσμάτων που κατάφερε να επιτύχει μέσω της καθετοποίησης

της παραγωγής της, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, σε επίπεδα όπως η κερδοφορία και ο

χρόνος κατασκευής ενός νέου μοντέλου.

4.3.4 Κίνητρα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Τα κίνητρα για την πραγμάτωση Εξαγορών & Συγχωνεύσεων μπορούν να

κατηγοριοποιηθούν σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι το βραχυπρόθεσμο, το δεύτερο είναι το

μεσοπρόθεσμο και το τρίτο είναι το μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Στο βραχυπρόθεσμο επίπεδο, οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις μπορούν να προκύψουν από

κίνητρα όπως:

Αύξηση των κερδών ανά μετοχή (Earnings Per Share, EPS). Η αύξηση των κερδών

ανά μετοχή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την αύξηση της

τιμής της μετοχής και τη δημιουργία υπεραξίας στους μετόχους.

Μείωση του δείκτη Ρ/Ε. Ο δείκτης Ρ/Ε, πολλαπλασιαστής των κερδών της

επιχείρησης, είναι ένας ευρέως διαδεδομένος χρηματοοικονομικός δείκτης. Η

“χρηστική” αξία του εν λόγω δείκτη, εντοπίζεται στο γεγονός ότι παριστάνει το

“premium”, το οποίο είναι διατεθειμένος ο επενδυτής να πληρώσει για κάθε

χρηματική μονάδα κέρδους που επιτυγχάνει η επιχείρηση. Σε πολλές περιπτώσεις

Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, το δυναμικό κίνητρο είναι η μείωση του δείκτη Ρ/Ε της

εξαγοράστριας εταιρίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μειωμένης κερδοφορίας.

Οι συνέργιες που δημιουργούνται σε θέματα ρευστότητας. Πολλές επιχειρήσεις οι

οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα σε δείκτες ρευστότητας επιδιώκουν τη συνένωση

με κάποια εταιρία, η οποία διαθέτει πιο “υγιή” χρηματοοικονομική διάρθρωση.

Τα φορολογικά οφέλη που προκύπτουν, είτε μέσω της αλλαγής της κλίμακας

φορολόγησης επί των κερδών, είτε μέσω της αύξησης του ορίου των αποθεματικών,

είτε μέσω ενός συνδυασμού των δύο παραπάνω παραγόντων.

Αντίστοιχα, τα μεσοπρόθεσμα κίνητρα παρουσιάζονται ως εξής:

Αύξηση της δανειοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης. Η αύξηση των μεγεθών

του ενοποιημένου, πλέον, ισολογισμού οδηγεί σε μεγαλύτερο ύψος ιδίων κεφαλαίων,

μειώνοντας τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν τόσο οι μέτοχοι, όσο και οι δανειστές της

επιχείρησης (προμηθευτές, χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, κ.ά.).

Μείωση του συνολικού δανεισμού του νέου σχήματος με παράλληλη βελτίωση της

χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

52

Τέλος, τα κίνητρα για Εξαγορές & Συγχωνεύσεις σε μακροπρόθεσμο επίπεδο μπορούν να

συνοψιστούν ως εξής:

Δημιουργία και εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας και φάσματος που

εμφανίζονται σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους. Οι οικονομίες κλίμακας

μεταφράζονται σε οικονομική αξία, μέσω του αυξημένου μεγέθους και της

αυξημένης παραγωγικής ικανότητας, την οποία αποκτά η επιχείρηση για το

χαρτοφυλάκιο των αγαθών και υπηρεσιών της. Επιπλέον, σε μακροχρόνιο επίπεδο,

επιτυγχάνεται αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σε επίπεδο τόσο

κλάδου, όσο και αγοράς, ενώ ταυτόχρονα η επιχείρηση αυξάνει τη διαπραγματευτική

της ικανότητα σε επίπεδο προμηθειών ενδιαμέσων υποπροϊόντων. Με αυτό τον

τρόπο, η επιχείρηση επιτυγχάνει τη μείωση του λειτουργικού της κόστους με

παράλληλη αύξηση των περιθωρίων κέρδους της. Αντίστοιχα, οι οικονομίες

φάσματος επιτρέπουν στην επιχείρηση να κινηθεί σε νέες “κατευθύνσεις” προϊόντων

και σε νέους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Έτσι, η επιχείρηση

επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, καλύπτοντας ολοένα και μεγαλύτερο

μέρος (φάσμα) των καταναλωτικών αναγκών μιας οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα

επεκτείνεται σε νέες αγορές αυξάνοντας έτσι το ρυθμό ανάπτυξής της και μειώνοντας

την εξάρτησή της από συγκεκριμένες αγορές και προμηθευτές.

Μακροχρόνια ενδυνάμωση της επιχείρησης, μέσω της μειωμένης έντασης του

ανταγωνισμού που αναπτύσσεται σε έναν κλάδο. Σε μια αγορά ολιγοπωλιακής

διάρθρωσης δύο σημαντικοί “παίκτες” έχουν συμφέρον να ενώσουν τις δυνάμεις

τους, παρά να αναλωθούν σε έναν πόλεμο μεταξύ τους, ο οποίος πιθανόν να μην

οδηγήσει σε κάποιο τελικό νικητή, μέσω της μείωσης των τιμών των τελικών

προϊόντων.

Απόκτηση αποκλειστικής τεχνολογικής γνώσης αλλά και ειδικών

επιχειρηματικών ικανοτήτων – δεξιοτήτων. Επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, λόγω

της άμεσης επαφής μεταξύ των διοικητικών στελεχών αναπτύσσουν ένα “ομαδικό

κεφάλαιο” (team capital) σημαντικής δυναμικής, το οποίο η μεγάλη επιχείρηση λόγω

του μεγέθους της δεν μπορεί να το επιτύχει (λειτουργεί σε αυτήν την περίπτωση το

μεγάλο μέγεθος, ως αντικίνητρο για την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος εργασίας).

Δημιουργούνται δυνατότητες συνέργιας μέσω του μεγαλύτερου μεγέθους, μεταξύ

των δύο επιχειρήσεων το οποίο κατά τη διάρκεια της αρχικής διαπραγμάτευσης δεν

μπορούσε να υπολογιστεί και να συνεκτιμηθεί στην αποτίμηση της αρχικής

συμφωνίας. Παρόλα αυτά, σε μακροχρόνιο επίπεδο ανακαλύπτονται σταδιακά νέοι

επιχειρηματικοί σχεδιασμοί, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε επιπρόσθετα

στρατηγικά οφέλη.
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Υπέρβαση Εμποδίων Εισόδου. Εμπόδια (π.χ. μεγάλες επενδύσεις για εξοπλισμό,

εγκαταστάσεις, διαφήμιση και προώθηση προϊόντων) μπορεί να παρουσιάζονται

κατά την είσοδο των επιχειρήσεων σε μια νέα αγορά. Η θέση της επιχείρησης είναι

ακόμη πιο δύσκολη αν στην αγορά υπάρχει ήδη αυξημένοι ανταγωνισμοί. Μια Ε ή Σ

με εγχώρια επιχείρηση παρέχει όχι μόνον τη γνώση της αγοράς, αλλά και ένα

εγκαταστημένο δίκτυο διανομής και πιθανώς μια εξασφαλισμένη καταναλωτική

πίστη στο όνομα της επιχείρησης-στόχου (brand loyalty). Όσο αυξάνονται τα

εμπόδια εισόδου σε μια αγορά, ακόμα και μέσω κρατικών παρεμβάσεων, τόσο οι

ΕήΣ θα αποτελούν διέξοδο για τις επιχειρήσεις.

Δημιουργούνται μεγάλοι πολυσχιδείς επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι είναι

ικανοί να ανταποκριθούν σε νέες μελλοντικές Εξαγορές & Συγχωνεύσεις. Με αυτόν

τον τρόπο, οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες συνθήκες

ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να διαχειριστούν καταστάσεις

ανεπιθύμητων προτάσεων συνεργασίας /επιθετικής εξαγοράς (από άλλη επιχείρηση

ανταγωνιστή). Με τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση ουσιαστικά επιτυγχάνει τη μείωση

της μεταβλητότητας – κινδύνου σε μια αθέλητη εξαγορά.

Δυνατότητες μεγαλύτερου ρυθμού ανάπτυξης, οι οποίες δημιουργούνται σε πολλές

περιπτώσεις μέσω των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων για την επιχείρηση. Σε σχέση με

το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, οι Ε&Σ φαίνεται να ανταποκρίνονται σε μια

διαπιστωμένη τάση της αγοράς για δημιουργία ισχυρών επιχειρήσεων και ομίλων,

ικανών:

 να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης

οικονομίας, στο διεθνή ανταγωνισμό και στις διαρκώς εντεινόμενες διεθνείς

νομισματικές αναταράξεις και πιέσεις, μέσα και έξω από το χώρο της ΟΝΕ.

 να βελτιώσουν την αξιοποίηση του συνολικού επιχειρησιακού και

ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο τη διατήρηση - επέκταση των μεριδίων

αγοράς, την αποτελεσματική προώθηση νέων προϊόντων, την καλύτερη

εξυπηρέτηση του πελάτη, τη βελτίωση των επιτελικών λειτουργιών, την

κεφαλαιακή τους εξυγίανση και ενίσχυση

 να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες συγκέντρωσης, διαχείρισης και

διάχυσης της πληροφορίας, που ευνοούν και επιβάλλουν την αναδιοργάνωση,

την ολοκλήρωση και τη δικτύωση στο διεθνές περιβάλλον.

 να αξιοποιήσουν τις συνέργιες που οφείλουν ν’ αναπτύσσονται στα πλαίσια

των σύγχρονων επιχειρηματικών οργανισμών, εξαλείφοντας τα μειονεκτήματα

και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις των επιχειρησιακών σχημάτων μεγάλου

μεγέθους.
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Μείωση Κόστους και Χρόνου Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων. Είναι γνωστό ότι μια

καινοτομία ή διαφοροποίηση της παραγωγής χρειάζεται σημαντικό χρονικό διάστημα

μέχρι να αποδώσει και να αποφέρει ουσιαστικά κέρδη. Κατά συνέπεια ενέχει υψηλό

κίνδυνο. Γι’ αυτό τα στελέχη συχνά προτιμούν να πληρώσουν υψηλό τίμημα για την

εξαγορά μιας επιχείρησης, αποφεύγοντας το ρίσκο της εξ' αρχής δημιουργίας

προϊόντος.

Είναι δυνατόν να ισχυρισθεί κάποιοι ότι οι Ε ή Σ θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν

την ανάγκη της επιχείρησης για καινοτομία, γιατί συνήθως η επιχείρηση διαθέτει

περιορισμένους πόρους, τους οποίους δε "ρισκάρει" για την ανάπτυξη νέου

προϊόντος.

Διοικητική Αλαζονεία. Συχνά τα διοικητικά στελέχη επιδεικνύουν αλαζονική

συμπεριφορά πιστεύοντας ότι μπορούν να διοικήσουν καλύτερα τις επιχειρήσεις-

στόχους. Στα αγγλικά ο όρος ονομάζεται managerial hybris, προέρχεται όμως από

την ελληνική λέξη "ύβρις". Πράγματι, η αλαζονεία είναι πολλές φόρες ο κύριος

λόγος εμπλοκής σε Ε&Σ" όπως στην περίπτωση απόκτησης της Kraft από την Philip

Morris.

Στις περισσότερες περιπτώσεις Ε&Σ ωφελούνται οι μέτοχοι της εξαγοράζουσας επιχείρησης

και, υπό προϋποθέσεις, οι μέτοχοι των εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι συνέπειες

των Ε&Σ για το σύνολο της οικονομίας είναι πολλαπλές, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις

αντιφατικές.

4.3.4.1 Κατηγοριοποίηση Κινήτρων

Τα κίνητρα ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες:

Κίνητρα που αφορούν τη συνέργια. Για παράδειγμα, αυτά τα οποία ισχυρίζονται ότι

δημιουργούν αληθινά καθαρά οφέλη στην ενοποιημένη επιχείρηση, “προκαλώντας”

την αξία των δύο εταιριών να είναι μεγαλύτερη από το επιμέρους άθροισμα των δύο

επιχειρήσεων - μερών.

Υποτίμηση της εταιρίας στόχου. Πρόκειται για την περίπτωση κατά την οποία η αξία

μεταφέρεται από την πωλήτρια επιχείρηση στην αγοράστρια επιχείρηση, μέσω της

απόκτησης των υποτιμημένων στοιχείων του ισολογισμού της πρώτης από τη

δεύτερη.

Ειδικά διοικητικά κίνητρα για συγχωνεύσεις. Για παράδειγμα, το ατομικό συμφέρον

ορισμένων διοικητικών στελεχών της επιχείρησης, μπορεί να “ωθήσει” σε ενέργειες

που δεν εναρμονίζονται με τα συμφέροντα των μετόχων (J. Robert Carleton, Claude

S. Lineberry, 2004; Annette Risberg, 2006; Δημήτριος Κυριαζής, 2007).
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4.3.5 Αντικίνητρα Εξαγορών & Συγχωνεύσεων

Πέρα από τα μεγάλα κίνητρα που εμφανίζονται κατά καιρούς, θα πρέπει να αναφερθούν και

τα αντικίνητρα ή οι λόγοι αποτυχίας των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων.

Οι σημαντικότεροι λόγοι που δημιουργούν αποτυχίες, καθώς και αντικίνητρα στις Εξαγορές

& Συγχωνεύσεις είναι οι παρακάτω:

Προσωπικοί λόγοι των διευθυντικών στελεχών για την εξαγορά και πιθανόν λόγοι

προβολής και ιδίων συμφερόντων.

Σε πολλές περιπτώσεις Εξαγορών & Συγχωνεύσεων έχει παρατηρηθεί έλλειψη

στρατηγικού σχεδιασμού και ορθής επενδυτικής λογικής, η οποία να βασίζεται σε

ρεαλιστικά στοιχεία.

Μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Έχουν αναπτυχθεί θεωρίες σχετικά με τον τρόπο που

θα πρέπει να υπολογίζονται οι πιθανές συνέργιες. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι

υπερβολικές προσδοκίες δημιουργούν λανθασμένη εικόνα στην αγορά σχετικά με τις

ικανότητες του νέου σχήματος και τελικά οδηγούν στην αποτυχία ανάπτυξης των

αρχικών του δεσμεύσεων.

Υπερβολικό κόστος εξαγοράς. Σύνηθες φαινόμενο αποτελεί η “σύγκρουση” μεταξύ

των μεθόδων αποτίμησης μιας Εξαγοράς & Συγχώνευσης. Πολλοί αναλυτές

υποστηρίζουν ως καλύτερη μέθοδο τη μέθοδο της Καθαρής Παρούσης Αξίας (Net

Present Value). Επίσης σε πολλές περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί Εξαγορές &

Συγχωνεύσεις, οι οποίες στηρίζονται είτε στην Eσωτερική Αξία (Book Value), είτε

στη Χρηματιστηριακή Αξία - Τρέχουσα Αξία (Market Capitalization).

Σε μεσοπρόθεσμο διάστημα παρατηρούνται συγκρουόμενες επιχειρηματικές

κουλτούρες, οι οποίες δεν επιτρέπουν στην ενοποιημένη επιχείρηση, πλέον, να

αναπτύξει εκείνα τα πλεονεκτήματα που θεωρητικά διαθέτει.

Αποτυχία γοργής συνένωσης κατά τη διάρκεια της Εξαγοράς & Συγχώνευσης,

με αποτέλεσμα η καθυστέρηση που επέρχεται να αναστέλλει τα αρχικά σχέδια

συγχώνευσης.

Συγκρουόμενα συμφέροντα και εσωτερικός ανταγωνισμός.

Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο που

ρυθμίζεται από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, όπως και οι παράγοντες που αφορούν

μεταβλητές τις οποίες η επιχείρηση δεν μπορεί να ελέγξει.

Η οικονομική συγκυρία που επικρατεί. Μία Εξαγορά & Συγχώνευση μπορεί να

μην γίνει ποτέ, ή και αν γίνει μπορεί να μην επιτύχει τους στόχους της, ως

αποτέλεσμα αποκλειστικά εξωεπιχειρησιακής κατάστασης και των

μακροοικονομικών συνθηκών.
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4.4. Εθνική και οργανωσιακή κουλτούρα: η συμβολή τους στην επίδραση των Εξαγορών

και Συγχωνεύσεων

4.4.1 Γενικές παρατηρήσεις

Η ανάπτυξη των πολυεθνικών εταιρειών προκάλεσε και την αύξηση του ενδιαφέροντος για

τη μελέτη της εθνικής κουλτούρας διαφορετικών χωρών, καθώς γρήγορα διαπιστώθηκε ότι η

διερεύνηση των διαφορών τους μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση οργανωσιακής

συμπεριφοράς και σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Η ενότητα αυτή αρχίζει με την παρουσίαση

του μοντέλου Hofstede και την περιληπτική παρουσίαση του μοντέλου γιατί παρόλες τις

επικρίσεις, αποτελούν την καλύτερη βάση για εξέταση των εθνικών διαφορών σε σχέση με

τους διάφορους τομείς της οργανωσιακής δραστηριότητας.

4.4.2 εθνική κουλτούρα – μοντέλο Hofstede

Η μελέτη διαφορετικών εθνικών κουλτούρων συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί

θεωρήθηκε – ιδιαίτερα λόγω της ανάπτυξης των πολυεθνικών και θυγατρικών εταιρειών – ότι

η διερεύνηση των διαφορών τους μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση οργανωσιακής

συμπεριφοράς και σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Το βιβλίο του Hofstede (1980) Culture’s

Consequences, στο οποίο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης που διεξήγαγε δύο

φορές (το 1968 και το 1972) συγκεντρώνοντας 116.000 ερωτηματολόγια από ανθρώπους 40

διαφορετικών εθνικοτήτων είναι ένα από τα πρώτα που ασχολήθηκαν με θέματα εθνικής

κουλτούρας. Είναι αλήθεια ότι τα συμπεράσματα του Hofstede έχουν επικριθεί για πολλούς

λόγους. Οι πιο σημαντικοί είναι ότι αυτά προκύπτουν από τους υπαλλήλους ενός μοναδικού

οργανισμού, ότι έχουν συλλεχθεί πριν από τριάντα και πλέον χρόνια και ότι οι μέσες τιμές για

ολόκληρες χώρες αφήνουν στο σκοτάδι άλλες βασικές, ενδεικτικές τιμές για όλες αυτές τις

χώρες. Παρόλα αυτά, τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας του συνεχίζουν να αποτελούν

την καλύτερη βάση για εξέταση των εθνικών διαφορών σε σχέση με τους διάφορους τομείς

της οργανωσιακής δραστηριότητας, καθώς αποτελούν μια σαφή ένδειξη του μεγέθους της

επιρροής που ασκούν οι εθνικές στις οργανωσιακές κουλτούρες. Η εμπεριστατωμένη και

ιδιαίτερα εκτεταμένη εμπειρική έρευνα του Hofstede οδήγησε α) στην αποδοχή ότι δεν

υπάρχει μια παγκόσμια θεωρία αποτελεσματικής οργανωσιακής κουλτούρας, αλλά πολλές, οι

οποίες θα πρέπει να διαμορφώνονται κατά περίπτωση ανάλογα και με τα εθνικά

χαρακτηριστικά και β) στη δημιουργία ενός μοντέλου με τέσσερις, αρχικά, διαστάσεις για

την περιγραφή της κουλτούρας ενός έθνους στις οποίες προστέθηκε αργότερα και μία
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πέμπτη. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το μοντέλο Hofstede, οι πέντε βασικές διαστάσεις για

την κατανόηση μιας εθνικής κουλτούρας είναι (Brown, 1998):

Ιεραρχία (Power Distance)

Αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο σε μια κοινωνία τα λιγότερο δυνατά μέλη αποδέχονται

την άνιση κατανομή της δύναμης και εξουσίας. Επηρεάζει τις ιεραρχικές σχέσεις. Σε χώρες

με χαμηλή ιεραρχία οι ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων μειώνονται, υπάρχει τάση για

αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων, τα προνόμια και τα σύμβολα εξουσίας είναι πολύ λιγότερο

εμφανή. Το αντίθετο συμβαίνει σε χώρες με υψηλή ιεραρχία, όπου αξιοπρόσεκτα και σε

σημαντικό βαθμό διαφοροποιούνται οι υφιστάμενοι από τους διευθύνοντες ως προς τους

μισθούς, τα προνόμια και τα σύμβολα θέσης στην κοινωνική και επαγγελματική ιεραρχία.

Αποφυγή αβεβαιότητας (Uncertainty Avoidance)

Χαρακτηρίζει το βαθμό στον οποίο τα μέλη μιας κοινωνίας αισθάνονται να απειλούνται από

αμφίβολες καταστάσεις. Επίσης, χαρακτηρίζει το βαθμό κατά τον οποίο οι άνθρωποι

προσπαθούν να αποφύγουν τέτοιες καταστάσεις παρέχοντας σταθερή καριέρα στα μέλη

οργανισμών, καθιερώνοντας τυπικούς κανόνες, απορρίπτοντας αποκλίνουσες ιδέες και

συμπεριφορές και πιστεύοντας σε απόλυτες αλήθειες και σε ειδικούς. Σε χώρες με υψηλή

αποφυγή αβεβαιότητας υπάρχει ο φόβος για αμφίρροπες καταστάσεις και ασυνήθιστους

κινδύνους, η αίσθηση ότι ο χρόνος είναι χρήμα, η συναισθηματική ανάγκη διαρκούς

απασχόλησης, είναι έμφυτες η ακρίβεια και η συνέπεια, υπάρχει αντίσταση στην καινοτομία

και ιδιαίτερη επιθυμία για ασφάλεια, εκτίμηση και ένταξη. Σε χώρες με αδύναμη αποφυγή

αβεβαιότητας υπάρχει μεγαλύτερη ανοχή για αμφίρροπες καταστάσεις και ασυνήθιστους

κινδύνους, η ακρίβεια και η συνέπεια πρέπει να διδάσκονται, οι άνθρωποι εργάζονται σκληρά

μόνο όταν απαιτείται, νιώθουν άνετα με ευρηματικές ιδέες και συμπεριφορές και

παρακινούνται από την επίτευξη ενός σκοπού, την εκτίμηση και την ένταξη.

Ατομικισμός (Individualism)

Προδιαθέτει χαλαρές κοινωνικές σχέσεις στις οποίες οι άνθρωποι φροντίζουν τα συμφέροντα

του εαυτού τους και της άμεσης οικογενείας τους. Οι προσλήψεις των εργαζομένων γίνονται

με βάση το κοινό συμφέρον (εργοδότη – εργαζομένου) και κανονικά βασίζονται, όπως και οι

προαγωγές, στα προσόντα και στους κανονισμούς. Το αντίθετο του η συλλογικότητα

(collectivism), χαρακτηρίζεται από στενά πλεγμένες κοινωνικές σχέσεις όπου οι άνθρωποι

περιμένουν ότι η κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουν θα τους φροντίσει και θα τους

προστατεύσει σε αντάλλαγμα της αφοσίωσής τους προς αυτήν (οι φίλοι, οι φίλοι των φίλων,

οι συγγενείς, οι συνάδελφοι αποτελούν την έσω-ομάδα και όλοι οι υπόλοιποι την έξω-

ομάδα). Τα συμβόλαια με τους εργαζόμενους αντιμετωπίζονται μέσα από ένα πρίσμα ηθικών
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αξιών (π.χ. οικογενειακοί δεσμοί), ενώ οι αποφάσεις για προσλήψεις και προαγωγές

λαμβάνουν υπόψη τους και την ομάδα στην οποία ανήκει ο εργαζόμενος.

Αρσενικότητα (masculinity)

Χαρακτηρίζει τον βαθμό κατά τον οποίο, σε ό,τι αφορά τους άνδρες, οι κυρίαρχες αξίες σε

μια κοινωνία τονίζουν κυρίως την επιθετικότητα και την απόκτηση χρημάτων και υλικών

αγαθών και όχι τόσο τη φροντίδα για τους ανθρώπους, ενώ οι γυναίκες αναμένεται να είναι

σεμνές, τρυφερές και να ενδιαφέρονται για την ποιότητα της ζωής. Στην εργασία τα

διευθυντικά στελέχη αναμένονται να είναι αποφασιστικά και κατηγορηματικά, μεγάλη

έμφαση δίνεται στον ανταγωνισμό μεταξύ των συναδέλφων και στην υψηλή απόδοση, ενώ οι

διαφορές συνήθως λύνονται με αντιπαραθέσεις και η περιρρέουσα ιδέα είναι ότι κανείς ζει

για να εργάζεται. Το αντίθετο της αρσενικότητας, η θηλυκότητα (femininity), χαρακτηρίζει

το βαθμό κατά τον οποίο οι κυρίαρχες αξίες σε μια κοινωνία τονίζουν τη σχέση μεταξύ των

ανθρώπων, τη φροντίδα για τους άλλους και την ολική ποιότητα ζωής μιας κοινωνίας η οποία

αποτελεί μέλημα τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Στην εργασία τα διευθυντικά

στελέχη χρησιμοποιούν την έμπνευση και αγωνίζονται για ομοφωνία στις αποφάσεις, ενώ

έμφαση δίνεται σε ισότητα, αλληλεγγύη και ποιότητα των συνθηκών εργασίας. Οι διαφορές

λύνονται με συμβιβασμό και διαπραγματεύσεις και η κυρίαρχη ιδέα είναι ότι κανείς

εργάζεται για να ζει.

Κομφουκιανισμός δυναμισμός (Confucian dynamism)

Η διάσταση αυτή αναφέρεται στο βαθμό που η θεώρηση της ζωής είναι βραχυπρόθεσμη ή

μακροπρόθεσμη και συνδέεται με την αντίληψη του Κομφουκιανισμού για την «αρετή» που

ο Hofstede την αντιπαραθέτει με τη δυτική έννοια για την «αλήθεια». Οι κοινωνίες με

βραχυπρόθεσμη θεώρηση έχουν υψηλό σεβασμό για τις παραδόσεις, δίνουν έμφαση στη

σημασία των κοινωνικών υποχρεώσεων, εγκρίνουν την καταφανή κατανάλωση, απαιτούν

γρήγορα αποτελέσματα και ενδιαφέρονται για την αλήθεια. Οι κοινωνίες με μακροπρόθεσμη

θεώρηση ενδιαφέρονται για την υιοθέτηση των παραδόσεων στο σύγχρονο περιβάλλον,

θέτουν συγκεκριμένα όρια για το σεβασμό στις κοινωνικές υποχρεώσεις, είναι φειδωλές με

τους πόρους, υπογραμμίζουν την επιμονή και ενδιαφέρονται για την αρετή.
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Πίνακας 4.1: πολιτισμικές διαστάσεις σε 40 χώρες (Hofstede, 1980)
Σημ: PDI= Ιεραρχία, UAI=αποφυγή αβεβαιότητας, IDV= Ατομικότητα, MAS= Αρσενικότητα

Οι παραπάνω διαστάσεις επηρεάζουν τα κοινωνικά και πολιτικά συστήματα, όπως και τους

οργανισμούς μιας χώρας, ενώ επιδρούν και στις αξίες και τη συμπεριφορά των πολιτών της.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

60

Κατά συνέπεια επηρεάζουν και τη στρατηγική συμπεριφορά των επιχειρήσεων ενός έθνους.

(βλ. πίνακα 4.1)

Πίνακας 4.2: Hofstede: Ανάλυση των διαφορών των εθνικών κουλτούρων

Πιο αναλυτικά, και όπως ενδεικτικά παρουσιάζεται στον πίνακα 4.2, ο Hofstede βρήκε ότι

χώρες της Λατινικής Αμερικής, λατινογενείς ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η

Ισπανία, καθώς και χώρες ασιατικές και αμερικάνικες, έχουν αξίες υψηλής ιεραρχίας. Στην

ίδια κατηγορία, κατ’ εκτίμηση, τοποθέτησε και τη Ρωσία. Αντίθετα, διαπίστωσε ότι από αξίες

χαμηλής ιεραρχίας χαρακτηρίζονται χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι πρώην

αποικίες τους, όπως και μη λατινογενείς ευρωπαϊκές χώρες.

Χώρες της Λατινικής Αμερικής, λατινογενείς και μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και η

Ιαπωνία και η Ν. Κορέα, χαρακτηρίζονται από υψηλή βαθμολογία αποφυγής αβεβαιότητας.

Στην ίδια κατηγορία τοποθετήθηκε, κατ’ εκτίμηση, και η Ρωσία. Αυστρία, Γερμανία και

Ελβετία βρίσκονται στο μέσον των υψηλών βαθμολογιών. Εκτός από την Ιαπωνία και τη Ν.

Κορέα, όλες οι ασιατικές χώρες βαθμολογήθηκαν στο μέσον των χαμηλών ποσοστών, όπως

και οι αφρικανικές, οι αγγλοσαξονικές και οι βορειοευρωπαϊκές συμπεριλαμβανομένης και

της Ολλανδίας.
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Ο Hofstede βρήκε ότι σχεδόν όλες οι εύπορες χώρες (το Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπούρη

αποτέλεσαν εξαίρεση) ρέπουν προς τον ατομικισμό ενώ σχεδόν όλες οι φτωχές έδειξαν

στοιχεία μεγαλύτερης συλλογικότητας. Η Ρωσία εκτιμάται ότι βρίσκεται περίπου στο μέσον.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η τότε Δυτική Γερμανία κατετάγησαν στην 9η θέση, μεταξύ 53

χωρών με την υψηλότερη αρσενικότητα και οι ΗΠΑ στην 15η θέση. Η Ρωσία κατ’ εκτίμηση

θεωρήθηκε ως μια χώρα που χαρακτηρίζεται περισσότερο από θηλυκότητα. Ο Hofstede

βρήκε ότι οι ΗΠΑ έτεινα προς τη βραχυπρόθεσμη θεώρηση, ενώ η Ολλανδία είναι το έθνος

της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη θεώρηση και κατατάσσεται 10η μεταξύ των

23 χωρών που ερευνήθηκαν.

Προς κατεύθυνση ανάλογη με του Hofstede στράφηκε και το έργο του Adler (1991) όπως και

άλλων ερευνητών που έδειξαν ότι οι περισσότερες θεωρίες διαχείρισης πρέπει να

προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε εθνικές παραμέτρους. Δεδομένης της κυριαρχίας

του αμερικάνικου μοντέλου διαχείρισης και των ιαπωνικών επιχειρήσεων ήταν αναπόφευκτο

το ενδιαφέρον να στραφεί πρώτα από όλα, στη μελέτη των διαφορών μεταξύ Ιαπωνίας και

ΗΠΑ. Έτσι, δημοσιεύτηκαν βιβλία τα οποία υποστήριζαν ότι η επιχειρησιακή κουλτούρα

ήταν ο ρυθμιστικός παράγων των επιδόσεων του οργανισμού και ότι μπορούσε κανείς να τη

διαχειριστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της

εταιρείας του, όπως το Theory Z (Ouchi, 1981), που πρότεινε την υιοθέτηση μόνο μερικών

ιαπωνικών επιχειρησιακών πρακτικών, επιχειρηματολογώντας κατά της ολοκληρωτικής

υιοθέτησης της ιαπωνικής κουλτούρας στην Αμερική και το The Art Of Japanese

Management (Pascale & Athos, 1981). Οι παραπάνω μελέτες ετοίμασαν το έδαφος για βιβλία

όπως τα Corporate Changes (Deal & Kennedy, 1982), The Change Masters (Kanter, 1983)

και το Search of Excellence (Peter & Waterman, 1982), που κινήθηκαν στο ίδιο μήκος

κύματος ως προς τη σημασία και τη διαχείριση της επιχειρησιακής κουλτούρας, αλλά που

επιπλέον έστρεψαν την προσοχή από το γενικότερο, δηλαδή τις εθνικές κουλτούρες, στο πιο

συγκεκριμένο την οργανωσιακή κουλτούρα.

4.5. Εθνική vs Οργανωσιακή Κουλτούρα

Οι Ε&Σ πραγματοποιούνται διεθνώς με αυξανόμενο ρυθμό προσπαθώντας να ενώσουν δύο ή

περισσότερες εταιρείες αντιπροσωπεύοντας διαφορετικές εθνικές κουλτούρες, όπως για

παράδειγμα την Chrysler με την Mercedes-Benz, την Volkswagen με την Rolls-Royce, την

British πετρελαϊκή με την AMOCO, την Group Schneider με την Square D. Even. Ακόμα και

χωρίς συγχώνευση, καθώς οι επιχειρήσεις παγκοσμιοποιούνται, έχουν δραστηριότητες σε

χώρες διαφορετικές από τις χώρες που λειτουργεί η έδρα της επιχείρησης. Σε οποιαδήποτε
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περίπτωση, οι πολλαπλές εθνικές κουλτούρες εισάγουν μία επιπρόσθετη πολυπλοκότητα που

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν γίνεται ανάλυση των οργανωσιακών κουλτούρων.

Ο Stephen Rhinesmith, ένας από τους κορυφαίους ερευνητές στο θέμα της

παγκοσμιοποίησης, αφηγείται μία σύντομη ιστορία στο βιβλίο του A manager’s guide to

globalization (1996) η οποία δίνει μια ιδέα για τις δυσκολίες που μπορεί να είναι μέρος των

διαπολιτισμικών συμμαχιών: «Η ζωή μπορεί να είναι σκληρή κατά την παγκοσμιοποίηση.

Σκεφτείτε την κοινοπραξία μεταξύ των τριών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας από τρεις

διαφορετικές ηπείρους – τη Siemens AG της Γερμανίας, την Toshiba Corporation από την

Ιαπωνία και την IBM. Προσπαθούν να βελτιώσουν όλες μαζί ένα νέο τσιπάκι στο Ανατολικό

Fishkill, στη Ν. Υόρκη. Η τριάδα, όπως αποκαλούν τους εαυτούς τους, λειτουργεί στις

εγκαταστάσεις της ΙΒΜ στο Hudson River Valley με πάνω από 100 επιστήμονες από τρεις

οργανισμούς. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι παράγοντες της κουλτούρας είναι η

κύρια και βασικότερη πρόκληση στη λειτουργία αυτή. Η Wall Street Journal (3 Μαΐου, 1994)

δημοσιεύει:

“οι επιστήμονες της Siemens σοκαρίστηκαν όταν ανακάλυψαν ότι οι συνάδελφοί τους της

εταιρείας Toshiba έκλειναν τα μάτια τους και έδειχνα ότι κοιμόταν κατά τη διάρκεια των

μίτινγκ (είναι μία κοινή πρακτική για τους Ιάπωνες μάνατζερς όταν κουράζονται υπερβολικά

στα μίτινγκ – δεν τους απασχολεί αυτό). Οι Ιάπωνες, που φυσιολογικά εργάζονται σε

μεγάλες ομάδες, δυσκολεύονται να κάθονται σε μικρά γραφεία του ενός ατόμου και να

μιλούν αγγλικά. Μερικοί μάλιστα μόλις βρουν ευκαιρία αποτραβιούνται σε μεγαλύτερες

ομάδες. Οι Αμερικάνοι παραπονιούνται ότι οι Γερμανοί ξοδεύουν πολύ χρόνο στη σχεδίαση

και ότι οι Ιάπωνες – που τους αρέσει να επαναλαμβάνουν τις ιδέες συχνά – δεν παίρνουν

αποφάσεις. Κυκλοφορούν καχυποψίες ότι μερικοί ερευνητές αποκρύπτουν πληροφορίες από

την ομάδα.”

« Η παγκόσμια ομογένεια ποτέ δεν ήταν το επιθυμητό όνειρο πολιτισμικά, δημιουργικά ή

φιλοσοφικά. Αλλά τώρα έχει γίνει ξεκάθαρο ότι ζώντας με και διαχειρίζοντας την

ποικιλομορφία θα είναι το κεντρικό θέμα του επερχόμενου αιώνα».

Στο βιβλίο του ο Rhinesmith διερευνά τι θεωρεί ο ίδιος ως τους επτά βασικούς παράγοντες

μιας πολυπολιτισμικής ομάδας ηγεσίας:

1. Προσωπικά στυλ των μελών της ομάδας

2. Λειτουργικές κουλτούρες των μελών της ομάδας (χρηματοοικονομικά, μηχανικά,

μάρκετινγκ)

3. Επιχειρησιακή κουλτούρα της εταιρείας, του τμήματος, ή της μονάδας που

αντιπροσωπεύεται από το κάθε μέλος της

4. Εθνική κουλτούρα του κάθε μέλους της ομάδας
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5. Στάδια της ανάπτυξης της ομάδας

6. Αποτελεσματικότητα της λειτουργικής ομάδας

7. Στάδιο της επαγγελματικής ανάπτυξης κάθε μέλους της ομάδας.

Αυτοί οι παράγοντες διαχείρισης λειτουργούν σε επίπεδο ομάδας. Η εμπειρική έρευνα του

Hofstede (1980) που παρουσιάστηκε αναλυτικότερα παραπάνω, στο βιβλίο του Culture’s

Consequences η οποία εμπλουτίστηκε αργότερα στο βιβλίο Cultures and Organizations

(1991), παρουσιάζει τέσσερις βασικές μεταβλητές για την εθνική κουλτούρα για 40 χώρες και

εξετάζει την ένδειξη για τις διαφορές σε οργανωσιακό επίπεδο. Οποιαδήποτε εταιρεία που

σκέφτεται να εξαγοράσει ή να συγχωνευθεί με μία άλλη εκτός των συνόρων της που έχει

διαφορετική εθνική κουλτούρα από αυτήν πρέπει να είναι γνώστης αυτής της έρευνας και να

την αναγάγει στη δική του κουλτούρα με συνέπεια και επιμέλεια.

Σύμφωνα με τον Rhinesmith, οι περισσότερες εταιρείες στη Δύση επιλέγουν, εκπαιδεύουν

και επιβραβεύουν άτομα που κατευθύνονται σύμφωνα με τους στόχους, προσανατολίζονται

στον έλεγχο, είναι ευαισθητοποιημένα για τον χρόνο και δείχνουν μία πόλωση για δράση.

Αυτό είναι ένα πολύ «Αμερικάνικο» προφίλ και σίγουρα όχι επιθυμητό από όλες τις εθνικές

κουλτούρες. Άλλες αναφορές σχετικά με τις διαφορές στις εθνικές κουλτούρες για τη

λειτουργία ενός οργανισμού βρίσκουμε στο πεδίο διαχείρισης κινδύνου (risk management).

Άτομα από κουλτούρες στις οποίες οι άνθρωποι έχουν την αίσθηση του ελέγχου στο

περιβάλλον τους, τυπικά οι Δυτικές κουλτούρες, θα έχουν μεγαλύτερη ανοχή στον κίνδυνο

από ότι θα έχουν οι άνθρωποι που αισθάνονται καταπιεσμένοι από το περιβάλλον τους,

τυπικά στην Ασιατική ενδοχώρα και στις Αφρικανικές κουλτούρες.

Στην προσπάθεια να γίνει αναγωγή των εθνικών διαφορών της κουλτούρας σε μία

πολιτισμική διαδικασία είναι πιθανό να επιτευχθεί αυτό καλύτερα αν προσδιοριστούν στις

εθνικές κουλτούρες τα ίδια χαρακτηριστικά. Ένα πολύ χρήσιμο μοντέλο παρουσιάζεται στο

βιβλίο Doing Business Internationally (Medina – Walker, Walker, & Schmitz, 2002). Οι

συγγραφείς παρουσιάζουν και ορίζουν δέκα χαρακτηριστικά εθνικής κουλτούρας που

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκριτική ανάλυση. Αυτά περιλαμβάνουν: περιβάλλον,

χρόνο, δράση, επικοινωνία, χώρο, δύναμη, ατομικισμό, ανταγωνισμό, δομή και σκέψη.

Σκεφτείτε ένα ταξίδι που κάνατε στο εξωτερικό και αντιπαραβάλλετε το δικό σας

προσανατολισμό σε εκείνα τα χαρακτηριστικά έναντι σε αυτά της χώρας που επισκεφθήκατε

και πιθανά να δείτε τη διαφορά. Εκπλαγήκατε από αυτό που εσείς αντιλαμβάνεστε ως

έλλειψη συνέπειας; Βρεθήκατε σε κοσμοβριθείς δημόσιες μεταφορές ή στην αγορά;

Υπήρξατε ανίκανοι στο να μην μπορείτε να ξεχωρίσετε ποιος ήταν ο υπεύθυνος; Αυτά όλα

είναι μικρά αλλά ακριβή παραδείγματα της «σύγκρουσης κουλτούρων» που προέρχονται από

τις εθνικές κουλτούρες και κατά ένα μέρος, η βάση του «άσχημου αμερικάνικου»
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στερεότυπου. Οι κουλτούρες δεν είναι λάθος: είναι όπως είναι. Δυστυχώς, έχουμε την τάση

να μας λείπει η πολιτισμική ευαισθησία ως άτομα και οργανισμοί και περιμένουμε η δική μας

κουλτούρα να επικρατεί όπου και να πάμε (J. Robert Carleton, Claude S. Lineberry, 2004).

Σύμφωνα πάλι με τον Rhinesmith για το θέμα: « Όταν υφίσταται μάνατζμεντ σε διάφορες

κουλτούρες στις οποίες οι αξίες και οι συμπεριφορές του ενός οργανισμού δεν είναι συμβατές

με τις τοπικές κουλτούρες, είναι πολύ σημαντικό για τον μάνατζερ να κατανοεί πλήρως τις

τοπικές αξίες έτσι ώστε όταν τις καταπατά, να μπορεί να το κάνει με έναν πολιτισμικά

ευαισθητοποιημένο τρόπο».

4.6 Παγκοσμιοποίηση και η επίδρασή της στην οργανωσιακή κουλτούρα

Οι Trompenaars & Hampden-Turner µε τη μελέτη που παρουσίασαν στο βιβλίο τους «Riding

the Waves of Culture» (Second Edition 2003) δεν προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τις

πολιτισμικές διαφορές, αλλά να δείξουν πώς αυτές επηρεάζουν τις επιχειρηματικές

συναλλαγές και τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Από την αρχή έθεσαν σε αμφισβήτηση κατά

πόσον οι σύγχρονες μέθοδοι και θεωρίες της επικρατούσας αμερικανικής σχολής διοίκησης

επιχειρήσεων είναι εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Για

παράδειγμα, στην Αφρική η πολιτική της αμοιβής σύμφωνα µε την απόδοση απέτυχε συχνά

λόγω της ύπαρξης ιδιαίτερων, αν και άγραφων κανόνων, για το ποια είναι η κατάλληλη

στιγμή ή σειρά για προαγωγές και πρόσθετες αμοιβές. Κατ’ αναλογία, η πολιτική διαχείρισης

βάσει στόχων απέτυχε σε θυγατρικές πολυεθνικών στη Νότια Ευρώπη. Τα στελέχη των

θυγατρικών δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν στην αφηρημένη φύση πολιτικών

προεπιλεγμένων κατευθύνσεων.

Οι άνθρωποι έχουν την τάση, επειδή περιγράφουν µε τις ίδιες λέξεις ανάλογα φαινόμενα,

όπως εξουσία, γραφειοκρατία, δημιουργία, συναδελφικότητα, επαλήθευση και λογιστική, να

ξεχνούν τις προκαταλήψεις κάθε πολιτισμού και να παραβλέπουν ότι σε κάθε περιβάλλον

αυτά τα φαινόμενα γίνονται αντιληπτά µε διαφορετικό τρόπο.

Πολύ συχνά, το γεγονός ότι προϊόντα, όπως τα McDonald ή η Coca-Cola, απαντώνται

γευστικά παγκοσμίως, αποτελεί ένα πρόσθετο επιχείρημα για όσους υποστηρίζουν ότι η

διεθνοποίηση οδηγεί σε µια παγκοσμίως κοινή κουλτούρα. Πρέπει όμως να εξετάσει κανείς

τι σημαίνουν αυτά τα προϊόντα για τους ανθρώπους της κάθε κουλτούρας. Για παράδειγμα,

το να φάει κανείς McDonald στη Μόσχα δηλώνει την καλή οικονομική και κοινωνική του

θέση, ενώ στη Ν. Υόρκη είναι απλά µια γρήγορη λύση για φαγητό.

Για να πετύχει η προσπάθεια των στελεχών, που υπό πίεση προσπαθούν να προσαρμόσουν τη

θυγατρική μιας πολυεθνικής στα τοπικά χαρακτηριστικά της αγοράς, στο νομικό και
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φορολογικό καθεστώς, στο κοινωνικό-πολιτικό σύστημα και στην κουλτούρα της νέας

χώρας, πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην εταιρική συνέπεια και στην ικανότητα για

προσαρμογή.

Οι Peters & Waterman στο βιβλίο τους In Search of Excellence (1984) έθιξαν ένα πολύ

σοβαρό ζήτημα µε την κριτική που άσκησαν στο «ορθολογιστικό μοντέλο» και «στην

παράλυση µέσω της ανάλυσης». Ο δυτικός αναλυτικός τρόπος σκέψης (το να αναλύεις ένα

φαινόμενο σε κομμάτια) και ο ορθολογισμός (ο υπολογισμός των συνεπειών πριν την

ανάληψη ενεργειών) απέφεραν μεγάλες επιτυχίες σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς, γιατί οι

τεχνολογίες λειτουργούν µε τους ίδιους παγκόσμιους κανόνες παντού, ακόμη και στο

διάστημα! Όμως, η μεγάλη επιτυχία αυτής της παγκοσμιοποιημένης φιλοσοφίας επιφέρει

αρνητικά αποτελέσματα, όταν εφαρμόζεται σε ανθρώπινες συναλλαγές και αλληλεπιδράσεις,

που αφορούν άτομα διαφορετικής κουλτούρας.

Στις αρχές του 1970 όταν εμφανίστηκε η οργανωσιακή θεωρία, παρόλο που έδωσε μεγάλη

σημασία στο περιβάλλον, δεν ήταν ικανή να απαγκιστρωθεί από το όραμα του τέλειου

τρόπου διαχείρισης. Δεν υπολόγισε την επίδραση της εθνικής κουλτούρας, αλλά τόνισε

συστηματικά τη σημασία της αγοράς, της τεχνολογίας και του προϊόντος για τον καθορισμό

του πιο αποτελεσματικού τρόπου διοίκησης και διαχείρισης ενός οργανισμού.

4.7. Λόγοι αποτυχίας των Ε&Σ: Η διάσταση της κουλτούρας σε σχέση με την ανθρώπινη

διάσταση κατά τη διάρκεια των Ε&Σ.

4.7.1 Γενικές παρατηρήσεις

Οι εξαγορές είναι ένας σημαντικός μηχανισμός μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις

αναπτύσσονται και αποκτούν πρόσβαση σε νέες πηγές. Ωστόσο, προηγούμενες μελέτες που

πραγματοποιήθηκαν έχουν αποδείξει ότι ένα μεγάλο ποσοστό εξαγορών έχει αποτύχει.

Σύμφωνα με μία βιβλιογραφική ανασκόπηση του Hunt (1990), οι περισσότερες μελέτες

δείχνουν ρυθμούς αποτυχίας πάνω από το 50%. Οι Marks and Mirvis (2001) παρουσιάζουν

μεγαλύτερο ρυθμό αποτυχίας που φτάνει στο 75%.

Τα μεγάλα ποσοστά αποτυχίας των εξαγορών πολύ συχνά εξηγούνται από τα προβλήματα

που προκύπτουν από την ολοκλήρωση μεταξύ της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόμενης

εταιρείας. Η μετά την εξαγορά ολοκλήρωση ορίζεται ως οι αλλαγές στις λειτουργικές

δραστηριότητες, στις οργανωτικές δομές και στις κουλτούρες τόσο της εξαγοράζουσας και

εξαγοραζόμενης εταιρείας έτσι ώστε να διευκολύνουν την ενοποίηση τους σε ένα

λειτουργικό σύνολο (Pablo, 1994). Οι Haspeslagh και Jemison (1991) τονίζουν ότι εάν οι
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εξαγορές δεν παρακινούνται από καθαρά χρηματοοικονομικούς λόγους – μείωση δηλ. του

κόστους κεφαλαίου – η μετά την εξαγορά ολοκλήρωση παίζει σημαντικό ρόλο στον

καθορισμό των αποτελεσμάτων της εξαγοράς.

Όσον αφορά στην ανθρώπινη διάσταση η βιβλιογραφία επικεντρώνεται στις ψυχολογικές και

συμπεριφορικές αντιδράσεις των μελών του οργανισμού στις εξαγορές. Σύμφωνα με την

άποψη αυτή, πολλοί λόγοι για την αποτυχία των εξαγορών πηγάζουν άμεσα από ανθρώπινους

παράγοντες εξαιτίας των συχνών δυσλειτουργικών επιπτώσεων των εξαγορών στα μέλη των

οργανισμών (Seo and Hill, 2005). Μολονότι προηγούμενες θεωρητικές μελέτες και ερευνάς

έχουν αναγνωρίσει τη σημαντικότητα της ανθρώπινης διάστασης στον καθορισμό των

αποτελεσμάτων μετά την εξαγορά, αυτό δεν έχει οδηγήσει σε πολυάριθμες εμπειρικές

μελέτες για το ιστορικό της ανθρώπινης διάστασης.

Για τον λόγο αυτό έγινε πρόσφατα μία μελέτη από την Riika M. Sarala (2010) όπου εστιάζει

στην εξήγηση μίας προηγούμενης άποψης για τον ανθρώπινο παράγοντα, τη σύγκρουση μετά

την εξαγορά. Η σύγκρουση μετά την εξαγορά ορίζεται ως η διασπαστική τάση στο εσωτερικό

μιας ομάδας που προκύπτει από το «εμείς» εναντίον του «αυτοί» μεταξύ της εξαγοράζουσας

και της εξαγοραζόμενης επιχείρησης κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης μετά την εξαγορά.

Στη μελέτη αυτή για να εξηγηθεί το ιστορικό της σύγκρουσης μετά την εξαγορά, η

ερευνήτρια επικεντρώνεται στη διάσταση της κουλτούρας. Η διάσταση αυτή στις εξαγορές

εξερευνεί μεταβλητές της κουλτούρας και την επίδρασή τους σε διάφορα αποτελέσματα

εξαγορών. Παρόλο που οι παράγοντες της κουλτούρας έχουν συσχετιστεί με την ανθρώπινη

διάσταση σε πολλά θεωρητικά άρθρα (π.χ. Elsass & Veiga, 1994; Nahavandi & Malekzadeh,

1988) και σε διάφορες μελέτες περιπτώσεων (π.χ. Buono, 2003; Buono & Bowditch, 1989;

Ivancevich, Schweiger, & Power, 1987; Marks and Mirvis, 1985; Olie, 2005; Panchal &

Cartwright, 2001; Sales & Mirvis, 1984; Sinetar, 1981) μόνο ελάχιστες έρευνες έχουν

συνδέσει τις δύο διαστάσεις – ανθρώπινες και κουλτούρας μαζί (βλ. Birkinshaw, Bresman &

Hakanson, 2000; Larsson & Finkelstein, 1999; Very et al., 1996). Γενικότερα, οι έρευνες που

έχουν διεξαχθεί για τη διάσταση της κουλτούρας έχουν την τάση τους παράγοντες της

κουλτούρας με την χρηματοοικονομική επίδοση των εξαγορών (π.χ. Datta & Puia, 1995;

Morosini, Shane & Singh, 1998) χωρίς να ελέγχουν τον ρόλο που αυτοί οι παράγοντες

διαδραματίζουν στον καθορισμό σημαντικών πτυχών της ανθρώπινης διάστασης όπως είναι η

σύγκρουση μετά την εξαγορά.

Για το λόγο αυτό ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι να συνδέσει τις δύο αυτές διαστάσεις –

ανθρώπινης και κουλτούρας- στις εξαγορές διερευνώντας την επίδραση των παραγόντων της

κουλτούρας στη σύγκρουση μετά την εξαγορά. Βασιζόμενη σε προηγούμενες έρευνες σε

θέματα εξαγορών και παραγόντων κουλτούρας, συμπεριλαμβάνονται διαφορές στις
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κουλτούρες τόσο σε εθνικό όσο και οργανωσιακό επίπεδο. Αυτή η προσέγγιση είναι

σύμφωνη με την ανασκόπηση που πραγματοποίησαν οι Stahl and Voight (2005) στην οποία

οι συγγραφείς προτρέπουν για τη διενέργεια μελετών που να εστιάζουν στο πώς οι διαφορές

στην κουλτούρα επηρεάζουν την κοινωνικό-πολιτισμική ολοκλήρωση των επιχειρήσεων στις

εξαγορές. Είναι επίσης σύμφωνη με τη μελέτη των Weber, Shenkar και Raveh (1996), στην

οποία οι συγγραφείς ζητούν να γίνουν έρευνες που να περιλαμβάνουν διαφορές στην

κουλτούρα τόσο σε εθνικό όσο και οργανωσιακό επίπεδο.

Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται τόσο σε διεθνείς όσο και σε εγχώριες εξαγορές προκειμένου

να διερευνήσει την επίδραση των εθνικών και των οργανωσιακών διαφορών στις κουλτούρες.

Επιπροσθέτως, επικεντρώνεται σε εξαγορές που εμπεριέχουν κάποιο επίπεδο ολοκλήρωσης

διότι η σύγκρουση κατόπιν των εξαγορών είναι πιθανό να είναι ιδιαιτέρως σχετική με αυτού

του είδους τις εξαγορές. Κατά συνέπεια, ακολουθώντας την προσέγγιση των Haspeslagh και

Jemison (1991), οι εξαγορές που εμπεριέχουν μόνο χρηματοοικονομική ολοκλήρωση

εξαιρούνται καθώς αυτού του είδους οι εξαγορές δεν εμπεριέχουν «αληθινή» ολοκλήρωση

της εξαγοράζουσας με την εξαγοραζόμενη επιχείρηση.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες που σχετίζονται με την παρούσα

έρευνα προκειμένου να γίνουν ξεκάθαρες:

4.7.2 Συγχωνεύσεις vs. εξαγορές

Οι όροι «συγχωνεύσεις» και «εξαγορές» συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στο βαθμό

που οι Haspelagh and Jemison (1991) θεωρούν ότι οι διαφορές μεταξύ τους είναι στην

«κρίση του παρατηρητή». Οι Teerikangas & Very (2006) ισχυρίζονται ότι τέτοιοι χαλαροί

ορισμοί των παραπάνω όρων έχουν οδηγήσει σε μία ασαφή εστίαση στις μελέτες που

ασχολήθηκαν με τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις. Στην παρούσα έρευνα, μία εξαγορά

ορίζεται ως μία επιχείρηση να κατέχει πάνω από το 50% μιας άλλης ανεξαρτήτως του

μεγέθους των επιχειρήσεων (Butler, Ferris & Napier, 1991). Ο όρος συγχώνευση αναφέρεται

σε μία συνένωση ίδιου μεγέθους επιχειρήσεων (Haspelagh and Jemison, 1991) στην οποία

κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρα η εξαγοράζουσα εταιρεία

(Soderberg & Vaara, 2003). Εξαιτίας της μεγάλης αλληλεπικάλυψης των δύο αυτών εννοιών

σε προηγούμενες μελέτες, στην παρούσα έρευνα το θεωρητικό κομμάτι έχει δημιουργηθεί

από την βιβλιογραφία των εξαγορών και συγχωνεύσεων αλλά το εμπειρικό κομμάτι

επικεντρώνεται στις εξαγορές σαν τη μονάδα της ανάλυσης.
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4.7.3 Εγχώριες vs διεθνείς εξαγορές

Μία εγχώρια εξαγορά ορίζεται ως η εξαγορά στην οποία η έδρα τόσο της εξαγοράζουσας όσο

και της εξαγοραζόμενης εταιρείας είναι στην ίδια χώρα. Μία διεθνής εξαγορά ορίζεται ως η

εξαγορά στην οποία η έδρα της εξαγοράζουσας είναι σε διαφορετική χώρα από την έδρα της

εξαγοραζόμενης εταιρείας (Shimizu, Hitt, Vaidyanath & Pisano, 2004). Η παρούσα μελέτη

εστιάζεται και στις εγχώριες αλλά και στις διεθνείς εξαγορές προκειμένου να διερευνήσει την

επίδραση τόσο των εθνικών όσο και των οργανωσιακών διαφορών.

4.7.4 Σύγκρουση κατόπιν της εξαγοράς (ή μετά την εξαγορά)

Στην βιβλιογραφία για την ανθρώπινη διάσταση στις εξαγορές οι εσωτερικές εντάσεις μεταξύ

των ομάδων που έπονται μετά από μία εξαγορά έχουν χαρακτηριστεί με διαφορετικές κάθε

φορά έννοιες. Ξεκινώντας από την γενική θεωρία του Berry (1980) για την πολιτισμική

αλλοτρίωση, οι Nahavandi and Malekzadeh (1988) χρησιμοποιούν τον όρο «στρες της

πολιτιστικής αλλοτρίωσης» για να περιγράψει συμπεριφορές και εμπειρίες που είναι

διασπαστικές μετά την εξαγορά. Ομοίως, η «συμπλοκή κουλτούρας» αναφέρεται σε

αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις των μελών ενός οργανισμού για τις εξαγορές (Elsass

& Veiga, 1994) ενώ το «σύνδρομο των συγχωνεύσεων» περιλαμβάνει συναισθήματα

αβεβαιότητας και ανασφάλειας ως αποτέλεσμα μιας εξαγοράς (Marks and Mirvis, 1985). Οι

Catwright and Cooper (1993) εισήγαγαν τον όρο «σύγκρουση κουλτούρας» για να

περιγράψουν οργανωσιακά προβλήματα που προκύπτουν από φτωχή ενσωμάτωση της

κουλτούρας της εξαγοράζουσας εταιρείας με την εξαγοραζόμενη. Οι Buono and Bowditch

(1989) αναφέρονται σε αγώνες εξουσίας ενώ οι Newman and Krzystofiak (1993) μιλούν για

δυσαρέσκεια και έλλειψη αφοσίωσης.

Όλες αυτές οι έννοιες περιγράφουν ουσιαστικά τις διαφορετικές απόψεις μιας εσωτερικής

διαμάχης των ομάδων του οργανισμού σε όρους «εμείς» εναντίον του «αυτοί» που προκύπτει

από μία εξαγορά. Εξαιτίας της ποικιλίας των ορισμών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε

προηγούμενες μελέτες και της έλλειψης μιας επικρατέστερης αντίληψης, η παρούσα έρευνα

ορίζει τις εντάσεις αυτές μεταξύ των ομάδων συλλογικά ως σύγκρουση μετά την εξαγορά.

4.7.5 Η ανάπτυξη της ανθρώπινης διάστασης και της διάστασης της κουλτούρας στις

εξαγορές

Πρόσφατες έρευνες για τις εξαγορές στη βιβλιογραφία του μάνατζμεντ επικεντρώνονται

κυρίως στην εξήγηση της επίδρασης που έχει το στρατηγική προσαρμογή στην επίδοση της

επιχείρησης μετά την εξαγορά. Η στρατηγική προσαρμογή μπορεί να κατανοηθεί ως η
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στρατηγική εναρμόνιση στις λειτουργίες τόσο της εξαγοράζουσας όσο και της

εξαγοραζόμενης επιχείρησης (Haspelagh and Jemison, 1991). Βασιζόμενοι στη βιβλιογραφία

της διαφοροποίησης και της βιομηχανικής οργάνωσης οι ερευνητές πιστεύουν ότι η

στρατηγική προσαρμογή μπορεί να είναι ωφέλιμη στις εξαγορές καθώς παρέχει μεγάλες

κοινοπραξίες που δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο

αποτελεσματικά ή/και πιο αποδοτικά (π.χ. Chatterjee, 1986; lubatkin, 1983, 1987).

Ωστόσο, η στρατηγική προσαρμογή θα μπορούσε να εξηγήσει μόνο ένα μέρος της επίδοσης

που προκύπτουν από τις εξαγορές. Το 1980 μία νέα τάση άρχισε να διαφαίνεται η οποία

τονίζει την ανθρώπινη διάσταση στο αποτέλεσμα των εξαγορών (Buono and Bowditch, 1989;

Napier, 1989; Schweiger, Ivancevich & Power, 1987). Αντί να επικεντρώνονται στη σύνδεση

της στρατηγικής προσαρμογής με την επίδοση των εξαγορών, οι μελέτες επικεντρώνονται

στην ανθρώπινη διάσταση προκειμένου να εξηγήσουν τους προκατόχους και τις επιπτώσεις

των αρνητικών ψυχολογικών και συμπεριφορικών αντιδράσεων των μελών των οργανισμών

στις εξαγορές.

Σχετικό με αυτό, η διάσταση της κουλτούρας έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη διάσταση.

Βασιζόμενοι στη μελέτη της ανθρώπινης διάστασης, οι ερευνητές άρχισαν να αναλύουν τις

συγχωνεύσεις και τις εξαγορές από την πλευρά της κουλτούρας στα μέσα της δεκαετίας του

1980. Αυτό συσχετίστηκε με μία ταυτόχρονη αύξηση στο ενδιαφέρον για την κουλτούρα από

το γενικό μάνατζμεντ στη βιβλιογραφία μετά τους Peters and Waterman (1982) οι οποίοι

συνέδεσαν την κουλτούρα με την χρηματοοικονομική επίδοση της επιχείρησης και μετά τον

Barney (1986) οποίος ισχυρίστηκε ότι η κουλτούρα ήταν πηγή για ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα. Μολονότι η συζήτηση γύρω από την κουλτούρα στις εξαγορές απέχει από την

βιβλιογραφία της στρατηγικής προσαρμογής και συγκεκριμένα από την ανθρώπινη διάσταση,

έχει αρχίσει να αναδεικνύεται ως το νέο ρεύμα στην έρευνα για τις εξαγορές.

Οι ερευνητές που ασχολούνται με τη διάσταση της κουλτούρας τονίζουν εξίσου και τον

ανθρώπινο παράγοντα, αλλά οι μεταβλητές της κουλτούρας και η επίδρασή τους στα

αποτελέσματα της εξαγοράς αποτελούν το επίκεντρο της έρευνας. Ενώ η πλευρά της

στρατηγικής προσαρμογής θεωρεί ότι η ολοκλήρωση μετά την εξαγορά είναι η ενσωμάτωση

των πόρων της επιχείρησης και η πλευρά της ανθρώπινης διάστασης θεωρεί την ολοκλήρωση

ως την ένταξη των ανθρώπων στην επιχείρηση, η πλευρά της κουλτούρας θεωρεί την

ολοκλήρωση ως την πολιτισμική αλλοτρίωση – την ενσωμάτωση ουσιαστικά δύο

διαφορετικών κουλτούρων σε μία. Για το λόγο αυτό, η διάσταση της κουλτούρας πρωταρχικά

υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι παράγοντες της κουλτούρας όπως είναι οι

διαφορές της και άλλα χαρακτηριστικά της ως πρόδρομοι διαφόρων αποτελεσμάτων που

προκύπτουν μετά τις εξαγορές.
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Οι μελέτες περιπτώσεων των Sales and Mirvis (1984) και των Buono, Bowditch and Lewis

(1985) ήταν από τις πρώτες που ερεύνησαν εμπειρικά τον ρόλο της κουλτούρας στις

εξαγορές. Οι πρώτοι αναγνώρισαν την κυριαρχία της κουλτούρας ως έναν παράγοντα που

αυξάνει την αντίσταση στην αλλαγή, ενώ οι δεύτεροι αντιλήφθηκαν τις εξαγορές ως μία

προσπάθεια να ενώσουν διαφορετικές οργανωσιακές κουλτούρες. Στο πλαίσιο των

αλλοδαπών εξαγορών οι Napier, Schweiger and Kosglow (1993) και ο Olie (1994) ήταν οι

πρώτοι που διερεύνησαν τις αλλοδαπές εξαγορές με μελέτες περιπτώσεων. Οι Napier et al.

(1993) μελέτησαν πώς να διαχειρίζονται οι ανομοιομορφίες στις αλλοδαπές εξαγορές και

τόνισαν τη σημαντικότητα της κατανόησης των επιπτώσεων της οργανωσιακής και της

πολιτισμικής ανομοιομορφίας ενώ ο Olie (1994) διερεύνησε με λεπτομέρεια τις δυσκολίες

που προέρχονται από τις εθνικές διαφορές της κουλτούρας στις Ολλανδό-γερμανικές

εξαγορές. Ο ερευνητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εθνικές διαφορές της κουλτούρας

πολύ συχνά αυξάνουν τα προβλήματα οργανωσιακής ολοκλήρωσης σε μία επιχείρηση.

Επανέλαβε το συμπέρασμα αυτό σε μεταγενέστερη έρευνά του για τις αλλοδαπές εξαγορές

(Olie, 2005).

Πιο πρόσφατες μελέτες περιπτώσεων για την κουλτούρα έχουν πιο ευρύ προσανατολισμό.

Για παράδειγμα, οι Zaheer et al. (2003) διερεύνησαν τον ρόλο τόσο της κουλτούρας όσο και

της ταυτότητας στις εξαγορές, ο Risberg (2001) μελέτησε πώς ερμηνεύουν οι εργαζόμενοι

την διαδιακασία της ολοκλήρωσης μετά την εξαγορά και ο Hasegawa (2000) και οι Blasko,

Netter and Sinkey (2000) συνδέουν την κουλτούρα με την μεταφορά της γνώσης και τη

δημιουργία αξίας. Οι μελέτες περιπτώσεων για τις ξένες εξαγορές έγιναν επίσης πολύ

γνωστές και κοινές. Για παράδειγμα, ο Nummela (2005) περιέγραψε την ολοκλήρωση των

ξένων εξαγορών από την πλευρά της κουλτούρας και κατέδειξε την προσαρμοστικότητα της

κουλτούρας, ο Santti (2001) διερεύνησε τον ρόλο τόσο των εθνικών όσο και των

οργανωσιακών κουλτούρων και οι Fang, Fridh and Schultzberg (2004) εξέτασαν την

αποτυχία των εξαγορών σε επιχειρήσεις που έμοιαζαν πολύ οι κουλτούρες τους.

Πρόσφατα, μελέτες που ρέπουν προς τους πλατειασμούς έχουν συνεισφέρει στη διάσταση

της κουλτούρας. Μέσω διατριβών, αυτές οι μελέτες προσπαθούν να αποκαλύψουν βαθύτερα

επίπεδα κουλτούρας διερευνώντας γνωστικές και νοητικές προκλήσεις και στερεότυπα που

σχετίζονται με την κουλτούρα (π.χ. Gertsen & Soderberg, 2000; Riad, 2005; Vaara & Tienari,

2003). Μέσω όλων αυτών των μελετών η διάσταση της κουλτούρας έχει αναπτύξει ένα ρεύμα

ουσιαστικά στη διεθνή βιβλιογραφία που συμπληρώνει και ολοκληρώνει τις μελέτες για την

ανθρώπινη διάσταση στις εξαγορές.
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4.7.6 Η επίδραση των διαφορών κουλτούρας και των παραγόντων της πολιτισμικής

αλλοτρίωσης στην σύγκρουση μετά την εξαγορά

4.7.6.1 Γενικά Σχόλια

Η παρούσα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Riika M. Sarala (2010), μελετά την

ανθρώπινη διάσταση και τη διάσταση της κουλτούρας στην ολοκλήρωση μετά την εξαγορά

προτείνοντας ότι οι παράγοντες της κουλτούρας είναι προκάτοχοι μιας σημαντικής πτυχής

της ανθρώπινης διάστασης – της σύγκρουσης μετά την εξαγορά.

Η παρακάτω παράγραφος δείχνει με λεπτομέρεια πώς αυτοί οι παράγοντες, οι οποίοι είναι οι

διαφορές κουλτούρας και οι παράγοντες πολιτισμικής αλλοτρίωσης, μπορούν να επηρεάσουν

το επίπεδο της σύγκρουσης μετά την εξαγορά.

Βασιζόμενη σε προηγούμενες έρευνες σε θέματα εξαγορών και παραγόντων κουλτούρας,

συμπεριλαμβάνονται διαφορές στις κουλτούρες τόσο σε εθνικό όσο και οργανωσιακό

επίπεδο οι οποίοι παρουσιάζονται αναλυτικά.

Τέλος, αρκετοί παράγοντες της κουλτούρας που επηρεάζουν την ολοκλήρωση μετά την

εξαγορά μπορούν να αντληθούν από τη θεωρία της πολιτισμικής αλλοτρίωσης,

περιλαμβανομένων της πολυπολιτισμικότητας, διατήρηση της κουλτούρας και συναδελφική

έλξη.

4.7.6.2 Διαφορές κουλτούρας

Αυτή η παράγραφος εξετάζει πώς τόσο οι εθνικές όσο και οι οργανωσιακές διαφορές

κουλτούρας μπορούν να συνδεθούν με την σύγκρουση μετά την εξαγορά. Αρχικά,

παρουσιάζονται εναλλακτικές υποθέσεις για την επίδραση των εθνικών διαφορών

κουλτούρας. Βασιζόμενοι στην βιβλιογραφία, οι εθνικές διαφορές κουλτούρας μπορεί είτε να

αυξάνουν ή να μειώνουν τη σύγκρουση μετά την εξαγορά. Οι οργανωσιακές διαφορές

κουλτούρας από την άλλη, αυξάνουν τη σύγκρουση μετά την εξαγορά.

4.7.6.2.1 Εθνικές διαφορές κουλτούρας

Η εθνική κουλτούρα μπορεί να οριστεί ως ο συλλογικός προγραμματισμός της μνήμης που

αποκτιέται μεγαλώνοντας σε μία συγκεκριμένη χώρα (Hofstede, 1991). Για το λόγο αυτό, η

εθνική κουλτούρα αντικατοπτρίζεται σε ουσιαστικές αξίες όπως συναισθήματα του σωστού

και του λάθους, του καλού και του κακού, του λογικού και του παραλόγου (Olie, 1994).

Προκειμένου να γίνει κατανοητό πώς οι εθνικές κουλτούρες διαφέρουν, αρκετοί συγγραφείς
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έχουν ταυτίσει συστηματικές εθνικές διαφορές στην κουλτούρα με συγκεκριμένες διαστάσεις

(Hofstede, 1980, 1991; House, Hanges, Javidan, Dorfman & Gupta, 2004; Inglehart, Basanez,

Diez-Medrano, Halman & Luijkz, 2004; Schwartz, 2004; Trompenaars & Hampden-Turner,

1998). Αυτοί οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι οι εθνικές διαφορές στην κουλτούρα μπορούν να

έχουν μεγάλη επίδραση στην οργανωσιακή δομή και συμπεριφορά. Για παράδειγμα, οι

εθνικές διαφορές στην κουλτούρα συνεισφέρουν στις διαφορές στα νομικά συστήματα, στις

διοικητικές πρακτικές και στα στυλ εργασίας. Επιπρόσθετα, μπορεί να αυξήσουν τις διαφορές

στην αξία και στα συστήματα πίστης των μελών ενός οργανισμού.

Στο πλαίσιο των εξαγορών αρκετές εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι εθνικές διαφορές

στην κουλτούρα μπορούν να αποτελούν πρόκληση στις διεθνείς εξαγορές. Για παράδειγμα οι

Datta and Puia (1995) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εξαγορές που χαρακτηρίζονταν από

μεγάλες διαφορές στην κουλτούρα σχετίζονταν με μία μείωση στην αξία των μετόχων.

Επιπροσθέτως, ο Brock (2005) απέδειξε ότι οι εθνικές διαφορές στην κουλτούρα

περιπλέκουν την ολοκλήρωση μετά τις εξαγορές και τη διανομή των πόρων του οργανισμού.

Το άρθρο αυτό προτείνει ότι ο λόγος που υποκρύπτεται πίσω από αυτό το συμπέρασμα είναι

η σύγκρουση μετά την εξαγορά που δυσχεραίνει τη δημιουργία αξίας από την εξαγορά. Αυτό

το επιχείρημα είναι σύμφωνο με προηγούμενες μελέτες που έχουν δείξει αρνητικές

ανθρώπινες επιπτώσεις στις εθνικές διαφορές όπως άγχος και αρνητικές συμπεριφορές.

4.7.6.2.2 Οργανωσιακές διαφορές κουλτούρας

Ο Schein (1990) ορίζει την οργανωσιακή κουλτούρα ως « α) ένα υπόδειγμα βασικών

υποθέσεων, β) που έχει ανακαλυφθεί, επινοηθεί ή αναπτυχθεί από μία δεδομένη ομάδα

ανθρώπων, γ) καθώς έμαθαν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους από την εξωτερική

υιοθέτηση και την εσωτερική ολοκλήρωση, δ) το οποίο υπόδειγμα έχει δουλευτεί αρκετά έτσι

ώστε να θεωρείται αξιόπιστο και για αυτό ε) θα διδαχθεί σε νέα μέλη της ομάδας ως ζ) ο

σωστός τρόπος να αντιλαμβάνονται, σκέφτονται και να αισθάνονται σε σχέση με αυτά τα

προβλήματα». Αναλόγως, οι διαφορές στην οργανωσιακή κουλτούρα μπορούν να θεωρηθούν

ως οι διαφορές σε αυτές τις βασικές υποθέσεις.

Οι περισσότεροι ερευνητές στα πλαίσια της διάστασης της κουλτούρας στις εξαγορές και

συγχωνεύσεις ισχυρίζονται ότι οργανωσιακή ομοιομορφία στην κουλτούρα δημιουργεί ένα

αίσθημα συνοχής που οδηγεί σε θετικές οργανωσιακές επιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά, οι

οργανωσιακές διαφορές στην κουλτούρα θεωρούνται ως βασικοί λόγοι για τη σύγκρουση

μετά την εξαγορά. Αρκετές θεωρητικές αιτίες έχουν προταθεί γι αυτό. Αρχικά, σύμφωνα με

τους Cartwright and McCarthy (2005), θεωρίες κοινωνικής έλξης υποδεικνύουν ότι οι ομάδες

σχηματίζουν στερεότυπες και αρνητικές συμπεριφορές σε άλλες ομάδες που πιστεύουν ότι
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είναι διαφορετικές. Ακόμα και όταν υπάρχουν ελάχιστες διαφορές στο περιεχόμενο των δύο

κουλτούρων, οι διαφορές μπορεί να δημιουργούνται για να νομιμοποιήσουν παλιές

ομοιότητες. Επιπρόσθετα, προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν διότι τα μέλη δύο

οργανισμών με πολύ διαφορετικές οργανωσιακές κουλτούρες έχουν δυσκολίες στο να

κατανοήσουν ο ένας τον άλλο (Nahavandi & Malekzadeh, 1993; Olie, 1994). Ελλιπής κοινή

κατανόηση μεταξύ της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόμενης εταιρείας προκαλούν

αμφισημία και μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση μετά την εξαγορά (David & Singh, 1993).

Τέλος, οι οργανωσιακές διαφορές στην κουλτούρα μπορεί να οδηγήσουν σε αμφισημία

κουλτούρας – αβεβαιότητα ποιας επιχείρησης η κουλτούρα θα επικρατήσει – που οδηγεί σε

σύγκρουση (Datta, 1991). Ακόμα και αν η κυριαρχούσα κουλτούρα είναι ξεκάθαρη, πολλά

μέλη του οργανισμού μπορεί να θεωρήσουν ότι δεν ταιριάζουν με αυτή, γεγονός που πιθανά

να αυξήσει τη σύγκρουση (Catwright & Cooper, 1996).

Εμπειρικές μελέτες αποδεικνύουν τα θεωρητικά επιχειρήματα που συνδέουν τις

οργανωσιακές διαφορές στην κουλτούρα με την αύξηση της σύγκρουσης μετά την εξαγορά.

Αρχικά οι David and Singh (1993) συνέδεσαν άμεσα τις οργανωσιακές διαφορές με την

σύγκρουση. Αμέσως μετά οι Elsass and Veiga (1994) καθώς και οι Weber et al. (1996)

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι οργανωσιακές διαφορές στην κουλτούρα αυξάνουν το

άγχος, την ένταση, τον θυμό και τις αρνητικές αντιδράσεις απέναντι στην συνεργασία. Στη

συνέχεια, σε εργαστηριακά πειράματα οι Weber and Camerer (2003) συνέδεσαν τις

οργανωσιακές διαφορές με την αυξημένη σύγκρουση και την λανθασμένη υπαιτιότητα.

Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στη μελέτη των Yu, Engleman, & Van de Ven

(2005), στην οποία αποδείχτηκε ότι τα μοντέλα κουλτούρας μπορεί να αυξήσουν τη

σύγκρουση μετά την εξαγορά. Τέλος, οι Bijlsma-Frankema (2001) απέδειξαν ότι οι

οργανωσιακές διαφορές στην κουλτούρα μειώνουν την εμπιστοσύνη και τη συνεργατικότητα

κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης μετά την εξαγορά.

4.7.6.3 Παράγοντες πολιτισμικής αλλοτρίωσης (ή αλλοτρίωση της κουλτούρας)

Παρόλο που οι μελέτες για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις από τη σκοπιά της κουλτούρας

τείνουν να επικεντρώνονται στην επίδραση των διαφορών κουλτούρας, υπάρχουν επιπλέον

και οι παράγοντες της κουλτούρας που θα έπρεπε επίσης να ληφθούν υπόψη. Εφαρμόζοντας

τη θεωρία της πολιτισμικής αλλοτρίωσης (ή της αλλοτρίωσης της κουλτούρας) στη μελέτη

των εξαγορών, αρκετοί από αυτούς τους παράγοντες μπορούν να αναγνωριστούν.

Η θεωρία της αλλοτρίωσης της κουλτούρας έχει τις ρίζες της από την έρευνα στην

ανθρωπολογία και στην διαπολιτισμική ψυχολογία. Η θεωρία, όπως παρουσιάζεται από τον

Berry (1980), προέρχεται από τη θεωρία του κοινωνικού κινήματος το οποίο εξηγεί πώς οι
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πληθυσμοί των μεταναστών αλλοτριώθηκαν στη νέα χώρα που τους φιλοξένησε. Για το λόγο

αυτό το επίπεδο της ανάλυσης ήταν αρχικά το εθνικό επίπεδο κουλτούρας. Ωστόσο, από τη

δεκαετία του κι έπειτα, η θεωρία της πολιτισμικής αλλοτρίωσης άρχισε να αναπτύσσεται με

μεγάλους ρυθμούς σε επίπεδο οργανωσιακής κουλτούρας (Monin, 2002).

Ως πολιτισμική αλλοτρίωση μπορεί να οριστεί οι αλλαγές που συμβαίνουν ως αποτέλεσμα

της επαφής διάφορων πολιτισμικών ομάδων (Berry, 1980). Καταστάσεις αλλοτρίωσης

έχουμε όταν μία ομάδα κυριαρχεί έναντι της άλλης – είτε με φυσικό τρόπο ή και συμβολικά –

και συμβαίνουν σε δύο επίπεδα: σε ιδιωτικό και ομαδικό επίπεδο (Monin, 2002).

Βασιζόμενοι στου Monin την ιεράρχηση, οι εγχώριες και οι διεθνείς εξαγορές παρουσιάζουν

μία κατάσταση υψηλής έντασης αλλοτρίωση. Αυτό σημαίνει ότι η θεωρία της πολιτισμικής

αλλοτρίωσης είναι πολύ σχετική με το περιεχόμενο των εξαγορών, και στην πραγματικότητα,

οι θεωρίες της αλλοτρίωσης που βασίζονται στην ανθρωπολογία αποδείχθηκαν ιδιαίτερα

χρήσιμες από αυτή τη σκοπιά.

Οι μελέτες που αναλύουν τις εξαγορές μέσω της θεωρίας της πολιτισμικής αλλοτρίωσης

ισχυρίζονται ότι τα αποτελέσματα της ολοκλήρωσης μετά την εξαγορά εξαρτώνται κυρίως

από τη φύση της σχέσης μεταξύ της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόμενης εταιρείας

(Birkinshaw et al., 2000; Buono & Bowditch, 1989; Nahavandi & Malekzadeh, 1988; Sales &

Mirvis, 1984; Very et al., 1997). Με άλλα λόγια, εξετάζοντας τις εξαγορές από τη σκοπιά της

πολιτισμικής αλλοτρίωσης, τη διαδικασία της αλλοτρίωσης και τα αποτελέσματα της

πολιτισμικής ολοκλήρωσης προσδιορίζει η φύση της σχέσης και όχι ο βαθμός στον οποίο

εμφανίζονται οι διαφορές στην κουλτούρα.

Αρκετοί παράγοντες της κουλτούρας που επηρεάζουν την ολοκλήρωση μετά την εξαγορά

μπορούν να αντληθούν από τη θεωρία της πολιτισμικής αλλοτρίωσης, περιλαμβανομένων της

πολυπολιτισμικότητας, διατήρηση της κουλτούρας και συναδελφική έλξη (Nahavandi &

Malekzadeh, 1988; Nahavandi & Malekzadeh, 1993). Στην παρούσα έρευνα αυτοί οι τρεις

παράγοντες αναφέρονται συλλογικά ως παράγοντες πολιτισμικής αλλοτρίωσης. Παρακάτω

παρουσιάζονται με λεπτομέρεια καθένας από αυτούς.

4.7.6.3.1 Πολυπολιτισμικότητα

Ο πρώτος παράγοντας, η πολυπολιτισμικότητα, ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο ένας

οργανισμός συμπεριλαμβάνει πολλές διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Επιπρόσθετα, η

πολυπολιτισμικότητα απαιτεί να αξιολογείται και να ενθαρρύνεται η πολιτισμική

ποικιλομορφία (Nahavandi & Malekzadeh, 1988). Στα επόμενα παρουσιάζεται η

πολυπολιτισμικότητα της εξαγοράζουσας επιχείρησης και οι επιδράσεις της στη σύγκρουση

μετά την εξαγορά.
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Πολυπολιτισμικότητα της εξαγοράζουσας επιχείρησης

Η πολυπολιτισμικότητα της εξαγοράζουσας επιχείρησης θα μπορούσε πιθανά να μειώσει τη

σύγκρουση μετά την εξαγορά. Εάν η εξαγοράζουσα είναι πολυπολιτισμική επιχείρηση, τότε

είναι περισσότερο πιθανό να αξιολογεί την ποικιλομορφία και λιγότερο πιθανό να περιμένει

ότι η εξαγοραζόμενη εταιρεία να προσαρμοστεί στην κουλτούρα της εξαγοράζουσας

(Chatterjee, Lubatkin, Schweiger & Weber, 1992; Nahavandi & Malekzadeh, 1988; Pablo,

1994). Για το λόγο αυτό μία εξαγοράζουσα επιχείρηση που είναι πολυπολιτισμική είναι

λιγότερο πιθανό να επιβάλλει ένα υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης στις περιπτώσεις που ένα

χαμηλότερο επίπεδο θα ήταν πιο επαρκές (Datta & Grant, 1990). Επιπροσθέτως, η

πολυπολιτισμικότητα μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα της εξάπλωσης των στοιχείων της

κουλτούρας προς πολλές κατευθύνσεις. Αφού η εξάπλωση των στοιχείων της κουλτούρας

προς μία μόνο κατεύθυνση έχουν συνδεθεί με τη σύγκρουση μετά την εξαγορά (Sales &

Mirvis, 1984), η εξάπλωση προς πολλές κατευθύνσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε

χαμηλότερα επίπεδα σύγκρουσης.

Πολυπολιτισμικότητα της εξαγοραζόμενης επιχείρησης

Παρόλο που το πρωτότυπο μοντέλο της αλλοτρίωσης από τους Nahavandi & Malekzadeh

(1988) μελετά την πολυπολιτισμικότητα μόνο στην εξαγοράζουσα επιχείρηση, αυτή θα

μπορούσε να συσχετιστεί και με την εξαγοραζόμενη επιχείρηση. Αυτό το θεωρητικό

επιχείρημα βασίζεται στη βιβλιογραφία για την πολιτιστική δύναμη και συνοχή.

Προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι εάν η κουλτούρα της εξαγοραζόμενης εταιρείας είναι πιο

αδύναμη και λιγότερο συνεκτική, τα μέλη του οργανισμού μπορεί να είναι πιο πρόθυμα να

εγκαταλείψουν την παλιά οργανωσιακή τους ταυτότητα με μικρότερη αντίσταση (Cartwright

& Cooper, 1993; Haunschild, Moreland & Murell, 1994; Sales & Mirvis, 1984). Αυτό είναι

πιθανό να οδηγήσει σε ένα χαμηλότερο επίπεδο σύγκρουσης μετά την εξαγορά. Επειδή μία

πολυπολιτισμική εξαγοραζόμενη επιχείρηση είναι πιθανό να έχει χαμηλότερο επίπεδο

πολιτισμικής δύναμης και συνοχής σε σύγκριση με μία μονοπολιτισμική επιχείρηση, η

πολυπολιτισμικότητα πιθανά θα μπορούσε να μειώσει τη σύγκρουση μετά την εξαγορά.

4.7.6.3.2 Οργανωσιακή διατήρηση της κουλτούρας

Ο δεύτερος παράγοντας της πολιτισμικής αλλοτρίωσης, η διατήρηση της κουλτούρας,

αναφέρεται στο βαθμό τον οποίο τα μέλη ενός οργανισμού εύχονται να διατηρήσουν την

υπάρχουσα κουλτούρα τους (Nahavandi & Malekzadeh, 1988). Η τάση της οργανωσιακής

διατήρησης της κουλτούρας εξηγείται από την θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας, η οποία
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προτείνει ότι οι περισσότερες ομάδες θέλουν να έχουν μία συνέχεια μέσω της ταυτότητάς

τους (Haunschild et al., 1994). Αφού η κουλτούρα είναι το κέντρο για την ταυτότητα μιας

ομάδας, οι περισσότερες ομάδες προσπαθούν να διατηρήσουν την κουλτούρα τους

προκειμένου να κρατήσουν την ταυτότητά τους (Sales & Mirvis, 1984; Sidle, 2006). Αυτές οι

τάσεις διατήρησης της κουλτούρας μπορεί να διαδραματίζονται ακόμα και αν δεν υπάρχουν

απειλές στον οργανισμό όπως η απώλεια της θέσης (Sidle, 2006).

Διατήρηση της οργανωσιακής κουλτούρας της εξαγοραζόμενης εταιρείας

Ο εξαγοράζων είναι συνήθως ο κυρίαρχος συμβαλλόμενος στην εξαγορά και προσπαθεί να

επιβάλλει την αλλαγή στην κουλτούρα της εξαγοραζόμενης επιχείρησης. Για το λόγο αυτό,

έχει προταθεί ότι η διατήρηση της οργανωσιακής κουλτούρας, ιδίως από το μέρος της

εξαγοραζόμενης επιχείρησης, αυξάνει το επίπεδο της σύγκρουσης μετά την εξαγορά

(Nahavandi & Malekzadeh, 1988; Sales & Mirvis, 1984).

Προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει τη διατήρηση της οργανωσιακής κουλτούρας της

εξαγοραζόμενης εταιρείας με αρνητικές αντιδράσεις των μελών του οργανισμού. Για

παράδειγμα, οι Haunschild et al. (1994) έδειξαν ότι η διατήρησή της οδήγησαν σε

καταστάσεις στις οποίες τα μέλη του οργανισμού συμπεριφέρονταν το ένα το άλλο με άδικο

τρόπο και ευνοούσαν συναδέλφους τους που ανήκαν στη δική τους ομάδα, γεγονός το οποίο

μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση μετά την εξαγορά. Ομοίως, οι Elsass and Veiga (1994)

είδαν τη διατήρηση της κουλτούρας ως περιοριστικό παράγοντα για την πολιτισμική

ολοκλήρωση ενώ οι Sales and Mirvis (1984) χαρακτήρισαν τη διατήρηση της κουλτούρας ως

τον κύριο προκάτοχο της σύγκρουσης μετά την εξαγορά. Ωστόσο, οι επιπτώσεις αυτής της

τάσης δεν έχουν ελεγχθεί και εμπειρικά σε προηγούμενες μελέτες που αναφέρονται στις

εξαγορές. Για το λόγο αυτό εξετάζονται στην παρούσα έρευνα.

Διατήρηση της οργανωσιακής κουλτούρας της εξαγοράζουσας εταιρείας

Επεκτείνοντας το αρχικό μοντέλο των Nahavandi & Malekzadeh (1988), η διατήρηση της

οργανωσιακής κουλτούρας θα μπορούσε επίσης να σχετίζεται με την εξαγοράζουσα

επιχείρηση. Πρώτον, η δημιουργία μιας νέας κοινής κουλτούρας επίσης απαιτεί αλλαγές στην

εξαγοράζουσα επιχείρηση. Εάν ο εξαγοράζων επιμένει στη διατήρηση της δικής του

κουλτούρας, αυτό υποδηλώνει τη δημιουργία μιας νέας κοινής κουλτούρας από την αρχή

(Larsson & Lubatkin, 2001; Siehl & Martin, 1981). Δεύτερον, η διατήρηση της κουλτούρας

της εξαγοράζουσας εταιρείας πιθανά θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερβολική κυριαρχία του

εξαγοράζων στην προσπάθειά του να προστατέψει τη δική του κουλτούρα. Όντας το
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κυρίαρχο μέλος και επιβάλλοντας τη δική του κουλτούρα, ο εξαγοράζων δηλώνει ότι θεωρεί

τον εαυτό του ανώτερο της εξαγοραζόμενης εταιρείας (Marks & Mirvis, 2001; Very et al.,

1997). Η εξαγοραζόμενη επιχείρηση είναι πιθανό να αντιδράσει με τέτοιες συμπεριφορές που

πιθανά να αυξήσει τη σύγκρουση μετά την εξαγορά.

4.7.6.3.3 Ελκυστικότητα του αντισυμβαλλόμενου μέρους

Ο τελευταίος παράγοντας πολιτισμικής αλλοτρίωσης, η ελκυστικότητα του άλλου

συμβαλλόμενου μέρους, ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο υπάρχουν θετικές εντυπώσεις από

τα δύο μέρη της εξαγοράς μεταξύ τους (Buono & Bowditch, 1989; Sales and Mirvis, 1984).

Το επίπεδο της σύγκρουσης μετά την εξαγορά μπορεί να εξαρτάται από την

αντιλαμβανόμενη ελκυστικότητα του αντισυμβαλλόμενου. Πρώτον, τα μέλη μιας οργάνωσης

είναι περισσότερο πιθανό να εγκαταλείψουν την παλιά τους κουλτούρα και να δεχτούν μία

νέα εάν το νέο μέλος φαίνεται ελκυστικό (Haunschild et al., 1994). Από την άλλη πλευρά,

εάν το νέο μέλος φαίνεται κατώτερο ή η ποιότητά του είναι αβέβαιη, τα μέλη του οργανισμού

απορρίπτουν τη νέα κουλτούρα. Σύμφωνα με τους Haunschild et al. (1994), μία τέτοια

απόρριψη μπορεί να οξύνει τη σύγκρουση μετά την εξαγορά.

Επιπρόσθετα, η ελκυστικότητα του αντισυμβαλλόμενου μπορεί να μειώσει τον φόβο της

μόλυνσης, η οποία ορίζεται από τον Empson (2001) ως οι φόβοι από την πλευρά των

εργαζομένων ότι η προσωπική τους εικόνα και η φήμη του οργανισμού θα υποβαθμιστούν

από την εξαγορά. Παρόλο που συχνά είναι δύσκολο να εξακριβωθεί ένας τέτοιος φόβος με

αντικειμενικά κριτήρια, ο φόβος της μόλυνσης είναι μία κύρια πηγή συγκρούσεων.

Ελκυστικότητα του εξαγοράζων

Το αρχικό μοντέλο των Nahavandi & Malekzadeh (1988) τονίζει την ελκυστικότητα της

εξαγοράζουσας εταιρείας, όπως την αντιλαμβάνεται η εξαγοραζόμενη επιχείρηση, διότι

υποθέτει ότι ο πρώτος κυριαρχεί και απαιτεί από τον δεύτερο να προσαρμοστεί στη δική του

κουλτούρα. Συνεπώς, προηγούμενες εμπειρικές έρευνες έχουν δείξει κυρίως ότι είναι

σημαντική η ελκυστικότητα της εξαγοράζουσας επιχείρησης (Birkinshaw et al., 2000;

Nahavandi & Malekzadeh, 1988; Very et. al., 1997).

Ελκυστικότητα του εξαγοραζόμενου

Παρόλο που η ελκυστικότητα του εξαγοράζων έχει μελετηθεί σε προηγούμενες έρευνες, η

ελκυστικότητα του εξαγοραζομένου, όπως την αντιλαμβάνεται ο εξαγοράζων, μπορεί επίσης
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να μειώσει τη σύγκρουση μετά την εξαγορά. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν χρειάζονται αλλαγές

μόνο στην εξαγοραζόμενη επιχείρηση για να επιτευχθεί η οργανωσιακή ολοκλήρωση αλλά

και στην εξαγοράζουσα. Αυτό είναι σημαντικό εάν ο σκοπός είναι η δημιουργία μιας νέας

κουλτούρας και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (Larsson & Lubatkin, 2001; Siehl & Martin,

1981). Ωστόσο, εάν ο εξαγοράζων αντιλαμβάνεται την κουλτούρα του εξαγοραζόμενου ως

μη ελκυστική, μπορεί να είναι απρόθυμος να αλλάξει τη δική του κουλτούρα και έτσι να

επιβάλλει τη δική του χωρίς να αναλογιστεί τις πιθανές δυνάμεις που υπάρχουν στην

κουλτούρα του εξαγοραζομένου. Αυτό το επιχείρημα είναι σύμφωνο με τους Cartwright and

Cooper (1993) οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η επιτυχημένη οργανωσιακή ολοκλήρωση μετά την

εξαγορά εξαρτάται από την εντύπωση που έχει ο εξαγοράζων για το αν είναι ελκυστική η

κουλτούρα του εξαγοραζόμενου.

4.7.7 Συμπεράσματα - Συζήτηση

Ο σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να συνδέσει την ανθρώπινη διάσταση με αυτήν της

κουλτούρας επικεντρώνοντας στον ρόλο των παραγόντων της κουλτούρας ως προκατόχων

της σύγκρουσης μετά την εξαγορά. Ακολουθώντας τις προτάσεις προηγούμενης έρευνας που

υπογράμμιζε τη σημαντικότητα του να περιλαμβάνονται πολλά επίπεδα κουλτούρας στην

ανάλυση της μετά-εξαγοράς εποχής (Weber et al., 1996), συμπεριλήφθηκαν δύο επίπεδα

διαφορών κουλτούρας – η εθνική και η οργανωσιακή – και εξετάστηκε η επίδρασή τους στην

σύγκρουση μετά την εξαγορά. Επιπροσθέτως, διερευνήθηκε η επίδραση της πολιτιστικής

αλλοτρίωσης η οποία παρουσιάστηκε σε προηγούμενες μελέτες που εξετάζουν άλλους

παράγοντες κουλτούρας εκτός των διαφορών κουλτούρας εξαιτίας της έλλειψης ερευνών

στον τομέα αυτόν (Stahl and Voight, 2005; Teerikangas & Very, 2006).

Εν συντομία αυτή η έρευνα δείχνει ότι οι διαφορές της οργανωσιακής κουλτούρας και η

διατήρηση οργανωσιακής κουλτούρας αυξάνουν την σύγκρουση μετά την εξαγορά ενώ

αντίθετα η ελκυστικότητα του αντισυμβαλλόμενου μειώνει τη σύγκρουση μετά την εξαγορά.

Οι διαφορές εθνικής κουλτούρας και η πολυπολιτισμικότητα αποδείχθηκε ότι δεν επηρεάζουν

την σύγκρουση μετά την εξαγορά. Το συμπέρασμα αυτό στο οποίο καταλήγει η έρευνα που

συμπεριλαμβάνει τις διαφορές τόσο της εθνικής όσο και της οργανωσιακής κουλτούρας, είναι

ενδιαφέρον καθώς προτείνει ότι οι οργανωσιακές διαφορές είναι πιο πιθανό να αυξήσουν την

σύγκρουση μετά την εξαγορά από ότι οι εθνικές διαφορές. Οι Goulet and Schweiger (2006)

παρουσιάζουν μία πιθανή εξήγηση για το συμπέρασμα αυτό. Σε αντίθεση με τις εθνικές

διαφορές, οι οργανωσιακές θεωρούνται ως πιο «επιφανειακές» διαφορές που μπορούν και θα

έπρεπε να ελέγχονται και να αλλάζουν από το μάνατζμέντ. Για τον λόγο αυτό οι

συμβαλλόμενοι των εξαγορών είναι πιο πιθανό να είναι λιγότερο δεκτικοί και πιο
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προσηλωμένοι στις οργανωσιακές διαφορές της κουλτούρας και λιγότερο επιρρεπείς στο να

δημιουργήσουν μία νέα κοινή κουλτούρα από ότι στην περίπτωση των εθνικών διαφορών

(Goulet and Schweiger, 2006). Αυτές οι τάσεις οδηγούν στην αδιαλλαξία του μάνατζμεντ της

εξαγοράζουσας εταιρείας στο να υιοθετεί τις οργανωσιακές διαφορές κουλτούρας και για το

λόγο αυτό να αυξάνει τη σύγκρουση μετά την εξαγορά.

Πέραν όμως από τις διαφορές της κουλτούρας, η έρευνα αυτή εξετάζει και την επίδραση των

παραγόντων της αλλοτρίωσης της κουλτούρας στην σύγκρουση μετά την εξαγορά. Παρόλο

που ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχουν διερευνήσει την επίδραση της κουλτούρας στις

εξαγορές, οι περισσότερες έχουν επικεντρωθεί στην εξήγηση των διαφορών κουλτούρας

χωρίς να λάβουν υπόψη τους άλλους παράγοντες κουλτούρας. Εμπειρικές μελέτες για τους

άλλους παράγοντες της κουλτούρας είναι σπάνιες. Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει την

επίδραση από κάποιους από αυτούς τους παράγοντες τόσο σε θεωρητικό όσο και σε

ερευνητικό επίπεδο.

Ένας από αυτούς και πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η ελκυστικότητα των

συμβαλλόμενων μερών η οποία μπορεί να μειώσει την σύγκρουση μετά την εξαγορά. Το

συμπέρασμα αυτό συνάδει με άλλες μελέτες οι οποίες δίνουν έμφαση στις θετικές επιδράσεις

της ελκυστικότητας της εξαγοράζουσας εταιρείας (Olie, 1994; Very et al., 1996, 1997). Η

παρούσα έρευνα επεκτείνει τις προηγούμενες μελέτες αποδεικνύοντας την σημαντικότητα

της ελκυστικότητας των αντισυμβαλλόμενων μερών η οποία ουσιαστικά θεωρείται ως

«αμοιβαία» ελκυστικότητα διότι λαμβάνει υπόψη της πώς βλέπουν τόσο η εξαγοράζουσα όσο

και η εξαγοραζόμενη εταιρεία η μία την άλλη. Αυτή η άποψη παρέχει μία πιο κατανοητή

εικόνα για την ελκυστικότητα των αντισυμβαλλόμενων μερών στις εξαγορές από το να

εστιάζουμε μόνο στην ελκυστικότητα του ενός μέρους ή μόνο του άλλου.

Ένας άλλος παράγοντας που υποστηρίζεται στην παρούσα έρευνα είναι η διατήρηση της

οργανωσιακής κουλτούρας. Ενώ πολλές θεωρητικές μελέτες έχουν εστιάσει μονομερώς στην

τάση της διατήρησης της οργανωσιακής κουλτούρας της εξαγοραζόμενης επιχείρησης, η

διατήρηση της οργανωσιακής κουλτούρας της εξαγοράζουσας επιχείρησης αυξάνει την

σύγκρουση μετά την εξαγορά ακόμα περισσότερο. Προηγούμενες μελέτες προσφέρουν

διάφορες εξηγήσεις για το φαινόμενο αυτό. Στην περίπτωση που η εξαγοράζουσα εταιρεία

επιμένει στη διατήρηση της δικής της οργανωσιακής κουλτούρας, τότε μπορεί να επηρεάσει

πολύ αρνητικά τη δημιουργία μιας νέας κοινής οργανωσιακής κουλτούρας ( Larsson &

Lubatkin, 2001; Siehl & Martin, 1981) και να αυξήσει την πιθανότητα άσχημων

συμπεριφορών του άλλου συμβαλλομένου (Marks and Mirvis, 2001; Very et al., 1997),

γεγονός το οποίο μπορεί να αυξήσει την σύγκρουση μετά την εξαγορά.
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Τελικά, η πολυπολιτισμικότητα δεν επηρεάζει καθόλου την σύγκρουση μετά την εξαγορά.

Αυτό το αποτέλεσμα ήταν μη αναμενόμενο καθώς ειδικά η πολυπολιτισμικότητα της

εξαγοράζουσας επιχείρησης συνδέθηκε με την ποικιλομορφία (Nahavandi & Malekzadeh,

1988), με το απαραίτητο επίπεδο ολοκλήρωσης (Datta & Grant, 1990), και την ροή διάφορων

στοιχείων κουλτούρας (Sales & Mirvis, 1984), τα οποία όλα μαζί και το καθένα χωριστά

μπορούν να μειώσουν την σύγκρουση μετά την εξαγορά.

4.8 Αλλαγές στην κουλτούρα κατά τη διάρκεια των Ε&Σ: Μία συγκριτική μελέτη

μεταξύ Γερμανικών και Γερμανο-Κορεάτικων εξαγορών

4.8.1 Γενικές παρατηρήσεις

Οι διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις (Ε & Σ) έχουν αυξηθεί δραματικά, φθάνοντας

περίπου το 60% της συνολικής ξένης άμεσης επένδυσης και έχουν γίνει το μόνο μεγάλο μέσο

της ολοκλήρωσης των παγκόσμιων οικονομιών (Hopkins, 2002). Πρέπει να

συνειδητοποιήσουμε ότι στη διαδικασία των εξαγορών υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι

μπορεί να νοιώθουν κολλημένοι στο μέσο μιας ολοκλήρωσης παγκοσμιοποιημένης

οικονομίας. Μπορεί να υποφέρουν από άγχος και αβεβαιότητα εξαιτίας την πιθανής

απόλυσής τους που ακολουθούν τις Ε&Σ (O’Shaughnessy & Flanagan. 1998) και τείνουν να

αντιδρούν στη νέα κατάσταση μειώνοντας την ικανοποίηση που αντλούν από τη δουλειά τους

και την αφοσίωσή τους (Buono, Bowditch & Lewis, 1985; Newman & Krzystofiak, 1993) και

κατά συνέπεια την απόδοσή τους (Walsh, 1989). Επίσης συχνά υπόκεινται και σε μία αλλαγή

του κοινωνικού-πολιτιστικού περιβάλλοντός τους κατά τη διάρκεια της συγχώνευσης μεταξύ

των διαφορετικών οργανισμών.

Παρόλη τη σημαντικότητα της κουλτούρας κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης στις Ε&Σ,

έχει πραγματοποιηθεί πολύ μικρή συστηματική έρευνα για την πραγματική αλλαγή της

κουλτούρας που προκαλείται από τις Ε&Σ. Ο Jons (2002) ερεύνησε εργαζομένους σε

εγχώριες γερμανικές υποθέσεις Ε&Σ. Οι εργαζόμενοι που έλαβαν μέρος δήλωσαν ότι οι Ε&Σ

οδηγούν σε έναν υψηλότερο βαθμό ιεραρχίας, γραφειοκρατίας, εξουσίας και σε μία

ανταγωνιστική ατμόσφαιρα μέσα στην επιχείρηση. Οι Buono et al. (1985) περιέγραψαν

παρόμοιες αντιλήψεις που επικρατούσαν σε εργαζομένους που έλαβαν μέρος σε εγχώριες

αμερικάνικες υποθέσεις Ε&Σ. Η παρούσα μελέτη επεκτείνει την έρευνα αυτή σε διεθνές

επίπεδο. Όταν πραγματοποιούνται διεθνείς Ε&Σ, όχι μόνο η οργανωσιακή κουλτούρα αλλά

και η εθνική κουλτούρα διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι, οι ερευνητές της

παρούσας μελέτης δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο της εθνικής κουλτούρας.

Συγκρίνοντας επιχειρήσεις από πολύ μακρινές χώρες και πολιτισμούς, όπως είναι στην εν
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λόγω περίπτωση οι Ε&Σ μεταξύ κορεάτικων και γερμανικών εταιρειών (Hofstede, 2001), θα

δώσουν στους ερευνητές τη δυνατότητα να παρατηρήσουν την επίδραση της εθνικής

κουλτούρας.

Ο σκοπός λοιπόν της παρούσας μελέτης είναι η ξεκάθαρη κατανόηση της κουλτούρας και να

καταδειχθούν οι προσεγγίσεις της ολοκλήρωσης της κουλτούρας όπως προηγουμένως είχαν

θεωρηθεί από τους Nahavandi & Malekzadeh (1988) και όπως παρέμειναν ανέλεγκτες στο

πλαίσιο των διεθνών Ε&Σ. Προκειμένου να μελετήσουν οι συγγραφείς τις διαφορετικές

προσεγγίσεις ολοκλήρωσης, ερευνούν δύο γερμανο-κορεάτικες εξαγορές έτσι ώστε να

δείξουν πώς διαφορετικές διαδικασίες ολοκλήρωσης γίνονται αντιληπτές από τους

εργαζομένους και συγκρίνουν αυτές τις δύο εξαγορές με γερμανο-γερμανικές εξαγορές. Αυτή

η έρευνα της κουλτούρας και της αλλαγής της μπορεί να δώσει μερικές εξηγήσεις στο γιατί

παλαιότερες μελέτες για την επίδοση των διεθνών Ε&Σ έδειξαν αντιφατικά αποτελέσματα.

Επιπροσθέτως, παίρνονται μέτρα για την ανάπτυξη μιας νέας θεωρίας η οποία αναλύει την

αλλαγή της κουλτούρας στην διαδικασίας της διασυνοριακής πολιτισμικής αλλοτρίωσης στις

Ε&Σ.

4.8.2 Εθνική και οργανωσιακή κουλτούρα

Στην παρούσα μελέτη η κουλτούρα ορίζεται ως «ο συλλογικός προγραμματισμός του

μυαλού» (Hofstede, 2001, p.9) και η οργανωσιακή κουλτούρα ως τα κοινά πιστεύω και οι

αξίες μεταξύ των εργαζομένων σε έναν οργανισμό (Schein, 1985). Σύμφωνα με τον Hofstede

(2001), οι εθνικές κουλτούρες της Γερμανίας και της Κορέας διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό σε

κάθε διάσταση (περισσότερο από 20 μονάδες σε μία κλίμακα από το 0 έως το 100). Η

κορεάτικη κουλτούρα, σε αντίθεση με τη γερμανική, χαρακτηρίζεται από υψηλή ιεραρχία,

χαμηλό ατομικισμό, χαμηλή αρσενικότητα και υψηλότερη αβεβαιότητα στη μελέτη του

Hofstede.

Στην παρούσα μελέτη οι ερευνητές μετρούν την οργανωσιακή κουλτούρα χρησιμοποιώντας

ένα κοινό μοντέλο στην έρευνα της οργανωσιακής ανάπτυξης που αποτελείται από τρεις

διαστάσεις: στρατηγική, δομή και αλληλεπίδραση, όπου η τελευταία υποδιαιρείται σε ηγεσία

και συνεργασία. Η στρατηγική διαπραγματεύεται τον στρατηγικό προσανατολισμό της

εταιρείας απέναντι στην αγορά, τα προϊόντα και την επίδοση. Η δομή αναφέρεται στην

οργανωσιακή δομή μέσα στην εταιρεία π.χ. ιεραρχικές και γραφειοκρατικές τάσεις. Η

αλληλεπίδραση περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ όλων των μελών ενός οργανισμού. Ενώ η

ηγεσία διαπραγματεύεται τις κάθετες σχέσεις μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων, η

συνεργασία έχει να κάνει με τις οριζόντιες σχέσεις π.χ. μεταξύ των συναδέλφων.
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Υψηλές τιμές στην διάσταση της στρατηγικής και στη διάσταση της αρσενικότητας στου

Hofstede το μοντέλο σημαίνει ότι υπάρχει προσανατολισμός στην επίδοση. Επιπρόσθετα,

αυτές οι διαστάσεις μεταφέρουν την ιδέα των δυτικών ή καπιταλιστικών κριτηρίων του

ανταγωνισμού της αγοράς. Συνεπώς, υψηλότερες τιμές για αυτές τις διαστάσεις θα

αναμενόταν ανάμεσα στους Γερμανούς εργαζομένους παρά στους Κορεάτες. Η διάσταση της

δομής συμπεριφέρεται παρόμοια με την ιεραρχία και την αποφυγή αβεβαιότητας του

μοντέλου του Hofstede. Εφόσον οι τιμές αυτών των διαστάσεων μεταξύ των Κορεατών

εργαζομένων είναι υψηλότερες σε σύγκριση με τους Γερμανούς, αναμένονται υψηλότερες

τιμές στη διάσταση της δομής μεταξύ των Κορεατών εργαζομένων στην παρούσα μελέτη. Η

διάσταση της ηγεσίας σχετίζεται με την ιεραρχία στο μοντέλου του Hofstede (π.χ. στη

διαδικασία της λήψης αποφάσεων) οπότε αναμένονται υψηλότερες τιμές για τους Κορεάτες.

Η διάσταση της συνεργασίας ανταποκρίνεται στον ατομικισμό σύμφωνα με το μοντέλο του

Hofstede (υψηλές τιμές υπονοούν υψηλό βαθμό ατομικισμού). Αφού η Κορέα συνήθως

χαρακτηρίζεται ως μία πολύ συνεταιριστική κουλτούρα, αναμένουμε ότι οι τιμές στη

συνεργασία κατά του ατομικισμού θα είναι χαμηλότερη.

Παρόλο που πολλοί μελετητές ξεχωρίζουν την εθνική από την οργανωσιακή κουλτούρα ως

διαφορετικές δομές, άλλοι συμφωνούν ότι αυτές οι δύο δομές είναι συσχετιζόμενες και έχουν

ισχυρή επίδραση μεταξύ τους (Nahavandi & Malekzadeh, 1988) ή ακόμα προτείνουν ότι η

οργανωσιακή κουλτούρα έχει τις ρίζες της στην εθνική κουλτούρα (Very et. al, 1993).

4.8.3 Πολιτισμική ολοκλήρωση

Ο Berry (1980a, 1980b, 1984) πραγματοποίησε μία ανάλυση για τα διαπολιτισμικά

φαινόμενα στις πλουραλιστικές κοινωνίες και εξήγησε την αλλαγή της κουλτούρας σε όρους

της διαδικασίας της πολιτισμικής αλλοτρίωσης. Εξήγησε ότι η αμοιβαία ροή της επίδρασης

της κουλτούρας είναι συνήθως μη ισορροπημένη και ότι η πολιτισμική αλλοτρίωση είναι μια

διαδικασία που η μία κουλτούρα κυριαρχεί έναντι της άλλης. Ο ίδιος ανέπτυξε ένα μοντέλο 2

προς 2 σχέσεις κουλτούρας το οποίο επέκτειναν οι Nahavandi & Malekzadeh (1988) σε

μοντέλο της αλλοτρίωσης για τις εξαγορές. Τέσσερις τύποι αλλοτρίωσης προτείνονταν ως

βασικοί παράγοντες για την επιτυχία των εξαγορών. Η ολοκλήρωση χαρακτηρίζεται από

αλλαγές στην κουλτούρα και στη δομή από την πλευρά και των δύο συμβαλλομένων χωρίς

μία κυρίαρχη κουλτούρα. Η αφομοίωση είναι μία μονόπλευρη διαδικασία όπου η

εξαγοράζουσα εταιρεία απορροφά τελείως την εξαγοραζόμενη. Ο διαχωρισμός είναι η

ελάχιστη ανταλλαγή κουλτούρων και η εξαγοραζόμενη επιχείρηση για τον λόγο αυτό

παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. Η χειραφέτηση οδηγεί σε τελείως νέες οργανωσιακές
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πρακτικές και συστήματα που είναι διαφορετικά από εκείνα και από τις δύο προηγούμενες

κουλτούρες.

Καθώς οι Nahavandi & Malekzadeh δεν έχουν ελέγξει το μοντέλο τους εμπειρικά, οι

Cartwright and Cooper (1993) ερεύνησαν την αλλοτρίωση μετά τη συγχώνευση και

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μπορεί να προσδιοριστεί από την πολιτισμική προσαρμογή

πριν τη συγχώνευση αλλά είναι πέρα από τον έλεγχο των μάνατζερ και των δικών τους

προσεγγίσεων για την ολοκλήρωση. Αντίθετα, οι Larsson and Lubatkin (2001) κατέληξαν

στο συμπέρασμα ότι οι μάνατζερ επηρεάζουν την αλλοτρίωση και μπορούν να πετύχουν

αλλοτρίωση εφαρμόζοντας ομαδικές ανεπίσημες κοινωνικές προσαρμογές. Αυτό εξηγεί γιατί

ορισμένες εταιρείες είναι πιο επιτυχημένες από κάποιες άλλες στο θέμα της ολοκλήρωσης της

εξαγοραζόμενης επιχείρησης.

Στην παρούσα μελέτη των Ingela Jons, Fabian Froese & Yong Suhk Pak (2007), μία

γερμανική κατασκευάστρια εταιρεία και μία γερμανική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

εξαγόρασαν κορεάτικες εταιρείες ακολουθώντας τα μοντέλα αλλοτρίωσης του διαχωρισμού

και της αφοσίωσης, αντίστοιχα. Η γερμανική κατασκευάστρια εταιρεία δεν είχε την πρόθεση

να αλλάξει την ισχύουσα οργανωσιακή κουλτούρα της. Έφερε μόνο λίγους απόδημους

Γερμανούς, κράτησε τους περισσότερους από θητεύοντες μάνατζερ και διατήρησε τη

διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων. Αντίθετα, η γερμανική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

επέλεξε την αντίθετη προσέγγιση. Σε συμφωνία με τους Larsson and Lubatkin (2001), οι

ανθρωπολόγοι και οι ψυχολόγοι συμφωνούν ότι η αλλοτρίωση εξαρτάται από διάφορους

παράγοντες, όπως η γλώσσα, το επίπεδο της επαφής μεταξύ των ανθρώπων από τις χώρες

που εμπλέκονται, και την προσαρμογή της κουλτούρας. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται στην

παρούσα μελέτη ότι η προσέγγιση της αφομοίωσης να καταλήξει σε μεγαλύτερη αλλαγή

στην κουλτούρα.

4.8.4 Αλλαγές στην κουλτούρα κατά τη διάρκεια των Ε&Σ.

Παρόλο που η κουλτούρα έχει αναγνωριστεί ως ο κύριος παράγοντας επιτυχίας για τις Ε&Σ

(Cartwright and Cooper, 1993), η πραγματική αλλαγή στην κουλτούρα κατά τη διάρκεια των

Ε&Σ δεν έχει αναλυθεί ευρέως. Όπως έχει παρουσιασθεί και προηγουμένως, μπορεί να

αναμένουμε διαφορετικούς βαθμούς αλλαγής στην κουλτούρα, γεγονός που εξαρτάται από το

μοντέλο της αλλοτρίωσης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ολοκλήρωσης οι μάνατζερς αντικαθίστανται, το

εργατικό δυναμικό μειώνεται και νέες πρακτικές διοίκησης εισάγονται (O’Shaughnessy &

Flanagan. 1998). Φυσιολογικά, οι Ε&Σ είναι σημαντικά γεγονότα όχι μόνο για τις εταιρείες

αλλά και για τους εργαζομένους. Οι κορυφαίοι μάνατζερς μπορεί να αφήσουν την εταιρεία
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οικιοθελώς ή μη, αλλά η πλειοψηφία των εργαζομένων πρέπει να αντιμετωπίσουν τη νέα

κατάσταση. Μπορεί να υποφέρουν από αυξημένο άγχος, ένταση και αντίσταση (Buono et. al,

1985; Larsson & Finkelstein, 1999). Εάν οι εργαζόμενοι αισθάνονται αβέβαιοι για την

προσωπική τους κατάσταση, οι στόχοι της επιχείρησης μπορεί να μην παίζουν τόσο

σημαντικό ρόλο για αυτούς. Αντίστοιχα, η τιμή της διάστασης της στρατηγικής μειώνεται,

τουλάχιστον στις μελέτες των εγχώριων Ε&Σ. Σε μία τέτοια κατάσταση δεν αποτελεί

έκπληξη το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται έναν υψηλότερο βαθμό ιεραρχίας,

γραφειοκρατίας, εξουσίας και ανταγωνισμού μέσα στη νέα εξαγοραζόμενη εταιρεία (Jons,

2002). Αντίθετα, οι τιμές που σχετίζονται με τις διαστάσεις της δομής, της ηγεσίας και της

συνεργασίας όλες θα μειώνονται. Εάν οι εργαζόμενοι αισθάνονται αβέβαιοι για την

προσωπική τους κατάσταση, δεν έχουν πολύ χρόνο να σκεφτούν τους στόχους της εταιρείας

κι έτσι η τιμή της διάστασης της στρατηγικής μειώνεται. Αυτά τα αποτελέσματα προέρχονται

από την έρευνα στις εγχώριες Ε&Σ. Για το λόγο αυτό, αυτές οι αλλαγές στην κουλτούρα

αναγνωρίζονται ως οι επιδράσεις των Ε&Σ.

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι διασυνοριακές Ε&Σ. Όταν κάτι αφορά σε

διασυνοριακές Ε&Σ τότε όχι μόνο οι επιδράσεις στις εγχώριες Ε&Σ λαμβάνονται υπόψη

αλλά και οι συγκλίνουσες διαπολιτισμικές επιδράσεις. Όταν δύο διεθνείς οργανισμοί

συγχωνεύονται, οι κουλτούρες των δύο εταιρειών είναι πιθανό να συγκλίνουν ως κάποιο

βαθμό, και συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι της εξαγοραζόμενης εταιρείας μπορεί να

προσαρμοστούν στην κουλτούρα της εξαγοράζουσας επιχείρησης (Schein, 1986). Οι Selmer

and Leon (2002) βρήκαν ότι οι τιμές της εργασίας των μάνατζερς στο Hong Kong που

εργάζονταν για σουηδικές εταιρείες έτειναν να γίνουν σαν αυτές των Σουηδών μάνατζερς. Οι

ανθρωπολόγοι και οι ψυχολόγοι επίσης παρατήρησαν τάσεις της αφομοίωσης ανάμεσα στους

μετανάστες σε ξένες χώρες (Berry, 1997; Rosenthal et al., 1989). Στην παρούσα έρευνα

επειδή οι ερευνητές αναγνώρισαν ότι οι δύο διαστάσεις της δομής και της ηγεσίας είναι

υψηλότερες στην Κορέα από ότι στη Γερμανία, οι τιμές αυτών των διαστάσεων αναμενόταν

να μειωθούν απέναντι στις γερμανικές τιμές όταν οι Κορεάτικες εταιρείες εξαγοράζονταν από

τις Γερμανικές. Οι τιμές της στρατηγικής καθώς και της διάστασης της συνεργασίας

αναγνωρίστηκε ότι είναι χαμηλότερες στην Κορέα από ότι στη Γερμανία. Συνεπώς, αυτές οι

τιμές αναμενόταν να αυξηθούν μετά την εξαγορά, όπως περιγράφτηκε στο 1.1. Επιπρόσθετα,

ο προσανατολισμός στην εθνική κουλτούρα αναμενόταν να επηρεάσει την κατεύθυνση της

αλλαγής στην κουλτούρα. Ανάμεσα στην αφομοίωση και τον διαχωρισμό, θα πρέπει να δοθεί

ιδιαίτερη προσοχή στο μοντέλο της αφομοίωσης το οποίο προβλέπει μεγαλύτερη αλλαγή

στην κουλτούρα.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

85

4.8.5 Συμπεράσματα - Συζήτηση

Η έρευνα για φαινόμενα που σχετίζονται με την κουλτούρα για τις διασυνοριακές Ε&Σ είναι

πρόκληση. Όχι μόνο ο ορισμός της κουλτούρας ποικίλει, αλλά υπάρχουν αναρίθμητα

μοντέλα για να αναλυθεί η κουλτούρα στο πλαίσιο των Ε&Σ. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι η

εθνική κουλτούρα αντικατοπτρίζεται στην οργανωσιακή κουλτούρα. Παρόλο που οι δύο

διεθνείς (γερμανο-κορεάτικη) εξαγορές λειτουργούν σε διαφορετικές βιομηχανίες, οι

εργαζόμενοι αξιολόγησαν την οργανωσιακή κουλτούρα σχετικά όμοια, αλλά διαφορετικά

στις εγχώριες εξαγορές (γερμανο-γερμανική). Βασιζόμενοι σε αυτήν την παρατήρηση,

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι διαφορές στην κουλτούρα και οι αλλαγές μπορούν να

αποδοθούν στις εθνικές διαφορές της κουλτούρας. Επιπρόσθετα, πρέπει να τονιστεί η

σημαντικότητα του τύπου της αλλοτρίωσης στην ολοκλήρωση της κουλτούρας στις Ε&Σ. Σε

αντίθεση με τον Κορεάτη κατασκευαστή, οι Κορεάτες εργαζόμενοι της εταιρείας παροχής

υπηρεσιών αντιλήφθηκαν ισχυρές και μεγάλες αλλαγές στην κουλτούρα. Οι ερευνητές

συμπεραίνουν ότι το μοντέλο της αλλοτρίωσης αντικατοπτρίζεται στην αντίληψη της

αλλαγής της κουλτούρας όπως την αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι. Αυτά τα αποτελέσματα

σχετίζονται με αυτά των Larsson and Lubatkin (2001) και θα έπρεπε παρακινούν τους

μάνατζερς να εφαρμόζουν κοινές επίσημες συνεργασίες προκειμένου να επιτυγχάνουν την

πολιτιστική διείσδυση.

Η Jons (2002) κατέληξε στο συμπέρασμα από την έρευνα που διεξήγαγε για τις εγχώριες

Ε&Σ μεταξύ γερμανικών εταιρειών ότι η οργανωσιακή κουλτούρα μετά τις Ε&Σ γίνεται

λιγότερο προσανατολισμένη στην επίδοση, περισσότερο ιεραρχική και περισσότερο

ανταγωνιστική μεταξύ των εργαζομένων. Οι Buono et al. (1985) περιέγραψαν παρόμοιες

τάσεις μετά τις αμερικάνικες εγχώριες Ε&Σ. Για το λόγο αυτό, αυτές οι αλλαγές στην

κουλτούρα ορίζονται ως επιδράσεις των Ε&Σ εγγενείς στις εγχώριες Ε&Σ. Ωστόσο, οι

Κορεάτες εργαζόμενοι που έχουν λάβει μέρος στην παρούσα έρευνα βίωσαν ακριβώς

αντίθετη ανάπτυξη στις διαστάσεις της στρατηγικής και της δομής. Το γεγονός αυτό

αποδίδεται στις διαπολιτισμικές επιδράσεις της αλλοτρίωσης μεταξύ των Γερμανών και των

Κορεατών. Οι τιμές της κουλτούρας πριν τις Ε&Σ για την κορεάτικη εταιρεία παροχής

υπηρεσιών ήταν αρχικά αρκετά διαφορετικές αλλά έγιναν περισσότερο όμοιες με τις τιμές

των γερμανικών εταιρειών. Φαίνεται ότι αυτές οι δύο διαστάσεις συγκλίνουν ως αποτέλεσμα

των διασυνοριακών Ε&Σ. οι άλλες δύο διαστάσεις δεν έδειξαν τόσο ισχυρή τάση. Παρά το

γεγονός ότι η εξαγοράζουσα γερμανική εταιρεία αντικατέστησε τους περισσότερους από τους

Κορεάτες μάνατζερς, οι εργαζόμενοι δεν αντιλήφθηκαν σημαντική αλλαγή στη διάσταση της

ηγεσίας. Η τιμή της διάστασης της συνεργασίας αυξήθηκε ακόμα περισσότερο.
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Αυτά τα αποτελέσματα υπονοούν ότι οι διαπολιτισμικές ή οι διεθνείς Ε&Σ, σε σύγκριση με

τις εγχώριες, δεν οδηγούν απαραίτητα σε μεγαλύτερες αλλαγές στην κουλτούρα και ως

αποτέλεσμα, σε μεγαλύτερο στρες για την πολιτισμική αλλοτρίωση. Στην παρούσα μελέτη

παρατηρήθηκαν δύο διαφορετικές επιδράσεις που εξηγούν την αλλαγή στην κουλτούρα στις

διεθνείς Ε&Σ και ορίστηκαν ως επιδράσεις των Ε&Σ και διαπολιτισμικές επιδράσεις. Θα

μπορούσε επίσης να ήταν πιθανό στην περίπτωση των διασυνοριακών Ε&Σ, αυτές οι δύο

επιδράσεις να λειτουργούν από αντίθετα σημεία έναρξης, να κινούνται προς αντίθετες

κατευθύνσεις και να συναντώνται μεταξύ των δύο σημείων έναρξης, όπως φαίνεται και από

τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας για τη διάσταση της ηγεσίας. Για το λόγο αυτό οι

ερευνητές καταλήγουν σε παρόμοιο συμπέρασμα με αυτό των Very et al. (1996), ότι οι

αλλαγές στην κουλτούρα μπορούν να προβλεφθούν μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ή

ακόμα καλύτερα ότι μπορούν να προβλεφθούν μόνο σύμφωνα με το σύμπλεγμα που

ανέπτυξε ο Hofstede.

Αυτό το συμπέρασμα μπορεί να εξηγήσει γιατί παλιές μελέτες σχετικά με την επίδοση των

Ε&Σ χρησιμοποιώντας ενδείξεις για την προσαρμογή στην κουλτούρα πριν τη συγχώνευση

οδήγησαν σε αντιφατικά αποτελέσματα. Εκτός των διαφορών της κουλτούρας, το μοντέλο

της πολιτισμικής ολοκλήρωσης επίσης μπορεί να εξηγήσει κάποιες διαφορές στην επίδοση

των Ε&Σ. Για το λόγο αυτό, το μοντέλο της αλλοτρίωσης πρέπει να θεωρηθεί ως ένα από

τους καθοριστικούς παράγοντες για την επίδοση των Ε&Σ σε μελλοντικές μελέτες.
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Στη σύγχρονη εποχή της πληροφορίας, η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχείς βελτιώσεις στην

τεχνολογία της επικοινωνίας, εκείνοι που επιθυμούν να είναι αληθινοί και ουσιαστικοί ηγέτες

θα πρέπει να είναι αποτελεσματικοί στο χώρο της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Οι

διαπολιτισμικές δεξιότητες που πρέπει να διακρίνουν ένα πετυχημένο στέλεχος διοίκησης,

δίνουν τη δυνατότητα της κατανόησης των πολιτισμικών διαφορών των επιχειρήσεων και της

λήψης ορθών αποφάσεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση των επιχειρηματικών

κερδών.

Οι αλλαγές στην επιχειρησιακή κουλτούρα και στις επικρατούσες τάσεις στο εσωτερικό μιας

επιχείρησης δεν είναι ευδιάκριτες και οι πηγές και τα αποτελέσματά τους δεν

προσδιορίζονται εύκολα. Φαίνεται τελικώς, ότι η ανθρώπινη διάσταση διαδραματίζει

σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και προωθεί την ανάπτυξη, την έναρξη, την πρόοδο

και την αξιολόγηση προγραμμάτων κάθε μορφής.

Όπως καταδείχθηκε και παραπάνω, υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ κουλτούρας και

αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. Τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά της αποστολής, της

συνέπειας, της προσαρμοστικότητας και της συμμετοχής ασκούν προβλέψιμη επίδραση στην

αποδοτικότητα της επιχείρησης, αυξάνοντάς την. Αποτελούν, μάλιστα, το επιθυμητό σύνολο

γνωρισμάτων στο οποίο θα πρέπει να δίνει έμφαση μια επιχείρηση με την ύπαρξη βέβαια

ποικιλίας όσον αφορά στον τρόπο έκφρασής τους ανά εθνικό πλαίσιο. Έτσι, λοιπόν, η

αποστολή και η συνέπεια αποδείχθηκαν προάγγελοι της αποδοτικότητας, η συμμετοχή και η

προσαρμοστικότητα προάγγελοι της καινοτομίας και η προσαρμοστικότητα και η αποστολή

προάγγελοι της αύξησης των πωλήσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, η αποτελεσματική διαχείριση της

κουλτούρας αποτελεί βασικό τομέα του συστήματος διαχείρισης της απόδοσης για την

επίτευξη καλού χρηματοοικονομικού αποτελέσματος.

Ακόμη, επιβεβαιώθηκε η θετική σχέση μεταξύ των κροταφικών στοιχείων της οργανωσιακής

κουλτούρας, της πολυχρονικότητας και της ταχύτητας, καθώς επίσης και η θετική επίδραση

και των δύο στην επίδοση μιας επιχείρησης. Η σχέση αυτή, μάλιστα, αποδείχθηκε ότι είναι

πιο δυνατή σε περιβάλλοντα με χαμηλά επίπεδα υπερανταγωνισμού.

Στην πραγματικότητα, λοιπόν, η κουλτούρα επηρεάζει κάθε πλευρά της επιχειρηματικότητας

και του management ακόμη και του στρατηγικού σχεδιασμού. Για την επίτευξη άρα των

επιχειρηματικών στόχων κρίνεται απολύτως αναγκαία η κατανόηση της κουλτούρας καθώς

και η ύπαρξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη διαχείρισή της. Κανένας manager δεν

μπορεί να επιβιώσει και να λειτουργήσει αποτελεσματικά, οδηγώντας την επιχείρηση σε

αύξηση της επιχειρηματικής της απόδοσης, αν δεν έχει κατανοήσει πρώτα την

πολυπλοκότητα του διοικείν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, η
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οργανωσιακή στρατηγική, η οποία στοχεύει στην αύξηση των επιχειρηματικών κερδών,

μπορεί να κατανοηθεί και να αναλυθεί αποτελεσματικά μόνο σε συνάρτηση με τις βασικές

αξίες και την κουλτούρα που επηρεάζουν βασικούς στρατηγικούς παράγοντες.

Τα τελευταία έτη η ανάπτυξη των πολυεθνικών εταιρειών προκάλεσε και την αύξηση του

ενδιαφέροντος για τη μελέτη της εθνικής κουλτούρας διαφορετικών χωρών, καθώς γρήγορα

διαπιστώθηκε ότι η διερεύνηση των διαφορών τους μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση

οργανωσιακής συμπεριφοράς και σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό και με την

ύπαρξη των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών αναδείχθηκε τα τελευταία έτη παγκοσμίως η

σημασία των επιχειρηματικών αυτών επιλογών για τους οργανισμούς που εμπλέκονται στις

σχετικές διαδικασίες. Έτσι λοιπόν, μέσα από μια πληθώρα αρθρογραφίας και μελετών που

προηγήθηκαν παρουσιάστηκε η πολύπλευρη προσέγγιση του θέματος των Εξαγορών και

Συγχωνεύσεων για τις επιχειρήσεις γενικότερα και για την επίδρασή τους στην οργανωσιακή

κουλτούρα ειδικότερα.

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Riika M. Sarala (2010) η ανθρώπινη

διάσταση συνδέεται με αυτήν της κουλτούρας επικεντρώνοντας στον ρόλο των παραγόντων

της κουλτούρας ως προκατόχων της σύγκρουσης μετά την εξαγορά. Ακολουθώντας τις

προτάσεις προηγούμενης έρευνας που υπογράμμιζε τη σημαντικότητα του να

περιλαμβάνονται πολλά επίπεδα κουλτούρας στην ανάλυση της μετά-εξαγοράς εποχής

(Weber et al., 1996), συμπεριλήφθηκαν δύο επίπεδα διαφορών κουλτούρας – η εθνική και η

οργανωσιακή – και εξετάστηκε η επίδρασή τους στην σύγκρουση μετά την εξαγορά.

Επιπροσθέτως, διερευνήθηκε η επίδραση της πολιτιστικής αλλοτρίωσης η οποία

παρουσιάστηκε σε προηγούμενες μελέτες που εξετάζουν άλλους παράγοντες κουλτούρας

εκτός των διαφορών κουλτούρας εξαιτίας της έλλειψης ερευνών στον τομέα αυτόν (Stahl and

Voight, 2005; Teerikangas & Very, 2006). Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η έρευνα

που συμπεριλαμβάνει τις διαφορές τόσο της εθνικής όσο και της οργανωσιακής κουλτούρας,

είναι ενδιαφέρον καθώς προτείνει ότι οι οργανωσιακές διαφορές είναι πιο πιθανό να

αυξήσουν τη σύγκρουση μετά την εξαγορά από ότι οι εθνικές διαφορές. Επίσης,

αποδεικνύεται η σημαντικότητα της ελκυστικότητας των αντισυμβαλλόμενων μερών η οποία

ουσιαστικά θεωρείται ως «αμοιβαία» ελκυστικότητα διότι λαμβάνει υπόψη της πώς βλέπουν

τόσο η εξαγοράζουσα όσο και η εξαγοραζόμενη εταιρεία η μία την άλλη. Αυτή η άποψη

παρέχει μία πιο κατανοητή εικόνα για την ελκυστικότητα των αντισυμβαλλόμενων μερών

στις εξαγορές από το να εστιάζουμε μόνο στην ελκυστικότητα του ενός μέρους ή μόνο του

άλλου.

Ένας άλλος παράγοντας που υποστηρίζεται στην παρούσα έρευνα είναι η διατήρηση της

οργανωσιακής κουλτούρας. Ενώ πολλές θεωρητικές μελέτες έχουν εστιάσει μονομερώς στην

τάση της διατήρησης της οργανωσιακής κουλτούρας της εξαγοραζόμενης επιχείρησης, η
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διατήρηση της οργανωσιακής κουλτούρας της εξαγοράζουσας επιχείρησης αυξάνει την

σύγκρουση μετά την εξαγορά ακόμα περισσότερο. Προηγούμενες μελέτες προσφέρουν

διάφορες εξηγήσεις για το φαινόμενο αυτό. Στην περίπτωση που η εξαγοράζουσα εταιρεία

επιμένει στη διατήρηση της δικής της οργανωσιακής κουλτούρας, τότε μπορεί να επηρεάσει

πολύ αρνητικά τη δημιουργία μιας νέας κοινής οργανωσιακής κουλτούρας ( Larsson &

Lubatkin, 2001; Siehl & Martin, 1981) και να αυξήσει την πιθανότητα άσχημων

συμπεριφορών του άλλου συμβαλλομένου (Marks and Mirvis, 2001; Very et al., 1997),

γεγονός το οποίο μπορεί να αυξήσει την σύγκρουση μετά την εξαγορά. Τελος, όσον αφορά

στον τελευταίο παράγοντα της κουλτούρας που παρουσιάστηκε, η πολυπολιτισμικότητα δεν

επηρεάζει καθόλου την σύγκρουση μετά την εξαγορά. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν μη

αναμενόμενο καθώς ειδικά η πολυπολιτισμικότητα της εξαγοράζουσας επιχείρησης

συνδέθηκε με την ποικιλομορφία (Nahavandi & Malekzadeh, 1988), με το απαραίτητο

επίπεδο ολοκλήρωσης (Datta & Grant, 1990), και την ροή διάφορων στοιχείων κουλτούρας

(Sales & Mirvis, 1984), τα οποία όλα μαζί και το καθένα χωριστά μπορούν να μειώσουν την

σύγκρουση μετά την εξαγορά.

Η εργασία των Ingela Jons, Fabian Froese & Yong Suhk Pak (2007) έδειξε ότι η εθνική

κουλτούρα αντικατοπτρίζεται στην οργανωσιακή κουλτούρα. Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι

οι διαφορές στην κουλτούρα και οι αλλαγές μπορούν να αποδοθούν στις εθνικές διαφορές της

κουλτούρας. Επιπρόσθετα, πρέπει να τονιστεί η σημαντικότητα του τύπου της αλλοτρίωσης

στην ολοκλήρωση της κουλτούρας στις Ε&Σ. Το μοντέλο της αλλοτρίωσης

αντικατοπτρίζεται στην αντίληψη της αλλαγής της κουλτούρας όπως την αντιλαμβάνονται οι

εργαζόμενοι. Αυτά τα αποτελέσματα σχετίζονται με αυτά των Larsson and Lubatkin (2001)

και θα έπρεπε παρακινούν τους μάνατζερς να εφαρμόζουν κοινές επίσημες συνεργασίες

προκειμένου να επιτυγχάνουν την πολιτιστική διείσδυση. Τέλος, οι ερευνητές καταλήγουν σε

παρόμοιο συμπέρασμα με αυτό των Very et al. (1996), ότι οι αλλαγές στην κουλτούρα

μπορούν να προβλεφθούν μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ή ακόμα καλύτερα ότι

μπορούν να προβλεφθούν μόνο σύμφωνα με το σύμπλεγμα που ανέπτυξε ο Hofstede.

Εκτός των διαφορών της κουλτούρας, το μοντέλο της πολιτισμικής ολοκλήρωσης επίσης

μπορεί να εξηγήσει κάποιες διαφορές στην επίδοση των Ε&Σ. Για το λόγο αυτό, το μοντέλο

της αλλοτρίωσης πρέπει να θεωρηθεί ως ένα από τους καθοριστικούς παράγοντες για την

επίδοση των Ε&Σ σε μελλοντικές μελέτες.
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