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Σύνοψη 
 
 Βασική αποστολή της επιχείρησης είναι η συνεχής προσθήκη αξίας στην επιχείρηση 

και στον επενδύτη μέτοχο. Αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στο πλαίσιο του 

σημερινού έντονου ανταγωνισμού που γεννά η παγκοσμιοποίηση, όπου η επιβίωση και η 

ανάπτυξη μιας επιχείρησης είναι συνάρτηση της ανταγωνιστικότητάς της. Και για να 

είναι μια επιχείρηση ανταγωνιστική απαιτείται η ύπαρξη σύγχρονου και διορατικού 

management, το οποίο χαράζει και υλοποιεί στρατηγικές διατηρώντας όμως τις 

διαχρονικές άξιες στις οποίες η επιχείρηση παραδοσιακά πιστεύει και που κρατούν την 

εταιρεία μέσα στο παγκόσμιο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. 

 Η επιχειρηματική κουλτούρα έχει αποτελέσει, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

δεκαετιών, πολύ σημαντικό θέμα το οποίο απασχολεί τον επιχειρηματικό κλάδο. Όντας 

μάλιστα μια άϋλη έννοια, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις 

επηρεάζοντας τους υπαλλήλους 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 έναντι των επιχειρήσεων με τις οποίες ανταγωνίζεται. Στα πλαίσια της 

παρούσας μελέτης θα ορίσουμε την επιχειρηματική κουλτούρα και θα δείξουμε πως 

επηρεάζει, θετικά ή αρνητικά τις επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα τις επιδόσεις τους. 

 Το πώς οφείλει να συμπεριφέρεται μια σύγχρονη επιχείρηση συναρτάται με τις 

αρχές της επιχειρηματικής ηθικής που έχει αποδεχθεί. Οι αρχές αυτές πηγάζουν από ένα 

γενικότερο πλαίσιο ηθικής, που οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και όλοι όσοι 

συνδέονται με την επιχείρηση αποδέχονται ως αποδεκτά στοιχεία της κοινωνίας στην 

οποία αναπτύσσονται. Η ηθική αποτελεί κεντρική ιδέα στη μακροχρόνια επιτυχία της 

εταιρείας στη κοινωνία σήμερα και πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής 

ηγεσίας και της καθημερινής διοίκησης, κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να 

αποδείξουμε στα πλαίσια της παρακάτω μελέτης. 

 Πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας από μια θεωρητική προσέγγιση της επιχειρηματικής 

κουλτούρας και της ηθικής, στο πρώτο κεφαλαίο θα προσδιοριστεί το εννοιολογικό 

περιεχόμενο του όρου κουλτούρα, τα χαρακτηριστικά και η δομή της κουλτούρας, θα 

γίνει αναφορά στον ορισμό, τις διακρίσεις, τους σκοπούς που εξυπηρετεί και τις 
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μεθόδους με τις οποίες διερευνάται η επιχειρησιακή κουλτούρα και θα εξεταστεί η σχέση 

της επιχειρησιακής κουλτούρας και της στρατηγικής. Ακόμη, θα δοθεί ο ορισμός της 

ηθικής και θα εξεταστεί ο ρόλος της στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων δεδομένου 

του αυξανόμενου ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων γι’ αυτήν. 

 Στο δεύτερο κεφαλαίο, θα εξεταστεί η σχέση μεταξύ κουλτούρας, ηθικής και 

επιχειρηματικής επίδοσης ενώ, τέλος, στο τρίτο κεφαλαίο μέσω ερευνητικής 

προσέγγισης θα αποδειχθούν οι παραπάνω σχέσεις. Αποδεικνύεται δηλαδή το πόσο 

σημαντική είναι η κουλτούρα για την χρηματοοικονομική πορεία μιας επιχείρησης 

καθώς και ο ηθικός προσανατολισμός της τελευταίας για τον μελλοντικό σχεδιασμός της 

πορείας αυτής.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1                                                      
 

Θεωρητική Προσέγγιση Επιχειρησιακής Κουλτούρας Και 
Ηθικής 

 
1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.  

 Ο όρος «κουλτούρα» έχει τις ρίζες του στην κοινωνική ανθρωπολογία. Μελέτες που 

έγιναν στα τέλη του δεκάτου ενάτου και τις αρχές του εικοστού αιώνα σε πρωτόγονες 

κοινωνίες, όπως οι Εσκιμώοι και οι αυτόχθονες Αμερικάνοι, ανέδειξαν τρόπους ζωής 

που ήταν διαφορετικοί όχι μόνο από τις τεχνολογικά αναπτυγμένες περιοχές της 

Αμερικής και της Ευρώπης αλλά ήταν πολύ διαφορετικοί και μεταξύ τους. Έτσι, λοιπόν, 

η κουλτούρα αντιπροσωπεύει, υπό την ευρεία έννοια, τις συγκεκριμένες αξίες κάθε 

κοινωνικής ομάδας οι οποίες μεταλαμπαδεύονται από την μια γενιά στην άλλη.   

 Ο μέσος ευρωπαίος manager μπορεί να αποδώσει την κουλτούρα ως "τον τρόπο με 

τον οποίο γίνονται τα πράγματα". Αλλά στη παγκόσμια αγορά του 21ου αιώνα, 

κορυφαίοι επιχειρηματίες χρησιμοποιούν την κουλτούρα για να κατανοήσουν καλύτερα 

την ανθρώπινη συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο αλλά και το ίδιο το εργατικό 

δυναμικό. Εντούτοις, όλοι οι πολίτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν να 

αναπτυχθούν διαπολιτισμικές ευαισθησίες και δεξιότητες εφόσον πρόκειται να 

δημιουργηθούν αποτελεσματικές συνεργατικές σχέσεις μεταξύ των συνόρων. Η 

πολυπολιτισμική φύση του ευρωπαϊκού κοινού και του ιδιωτικού τομέα απαιτούν την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας τέτοιας ποικιλομορφίας. 

 Η κουλτούρα είναι μια ενδιαφέρουσα έννοια με πάρα πολλές εφαρμογές και 

αναφορές. Τόσο μεταξύ των ανθρώπων, των εθνών αλλά και των οργανώσεων η 

εκτίμηση της σημασίας της έννοιας αυτής είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη 

αποτελεσματικής επικοινωνίας και αποτελεσματικών σχέσεων. Για να επιζήσουν και να 

αναπτυχθούν στον 21ο αιώνα, τα άτομα και οι οργανισμοί πρέπει να αποκτήσουν και να 

ασκήσουν τη διαπολιτισμική ευαισθησία και τις δεξιότητες όσον αφορά στα ζητήματα 

ποικιλομορφίας. Αλλά προτού συμβεί αυτό, πρέπει να καταλάβουν την έννοια του 

πολιτισμού υπό την ευρύτερη διάστασή του. 
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 Η κουλτούρα είναι μια ξεχωριστή ικανότητα του ανθρώπου να προσαρμόζεται στις 

περιστάσεις και έπειτα να είναι σε θέση να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση και την εμπειρία 

στις επόμενες γενεές. Ο πολιτισμός δίνει στους ανθρώπους την αίσθηση του ποιοί είναι, 

πού ανήκουν,  πώς πρέπει να συμπεριφερθούν και τί πρέπει να κάνουν. Η κουλτούρα 

επηρεάζει τη συμπεριφορά, το ηθικό, και την απόδοση, δημιουργώντας πλεονεκτήματα 

τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανταγωνιστικά. Επηρεάζει τις αντιλήψεις και τις 

τοποθετήσεις, τις αξίες και τις ενέργειες. Πολλά άτομα, βέβαια, δεν έχουν συναίσθηση 

της πολιτισμικής τους κληρονομιάς με αποτέλεσμα να μην την ενσωματώνουν στις 

δραστηριότητές τους, καθώς ο πολιτισμός παρέχει το πλαίσιο για την κατανόηση όσων 

συμβαίνουν στην καθημερινή μας ζωή. Ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει την πηγή της 

συνεργασίας, της συνοχής και της προόδου αντί της σύγκρουσης, της αποσύνθεσης και 

της αποτυχίας (Philip R. Harris, 2004).  

 Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο 1.2 που ακολουθεί θα αναφερθούμε στο 

εννοιολογικό περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και τη δομή της κουλτούρας, στην 

παράγραφο 1.3 θα γίνει λόγος για την επιχειρησιακή κουλτούρα αναφερόμενοι στον 

ορισμό της , τις διακρίσεις, τη μέθοδο διερεύνησής της και τους σκοπούς που εξυπηρετεί, 

στην παράγραφο 1.4 θα συσχετιστεί η επιχειρησιακή κουλτούρα με τη στρατηγική και 

τέλος στην παράγραφο 1.5 θα συσχετιστεί η επιχειρησιακή κουλτούρα με την 

επιχειρησιακή ηθική. 

 

 1.2. Γενική θεώρηση εννοιολογικού περιεχομένου , χαρακτηριστικών και δομής 

της κουλτούρας. 

  1.2.1. Εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου κουλτούρα. 

 Παρόλο που στην 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 (world- views), 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 την συμπεριφορά. 
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    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 ατόμων (Allaire & Firsirotu, 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 σημαντικότητά 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 

γκουρού της πολιτισμικής ανθρωπολογίας: 

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

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. and 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)). 

  

1.2.2. Χαρακτηριστικά της κουλτούρας. 

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

για να παραμείνει βιώσιμη. Αποτελεί ένα κοινό σύστημα εννοιών. Τα μέλη μιας ομάδας 

μοιράζονται σχέδια δράσης τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τα 

πράγματα και τις καταστάσεις με τον ίδιο τρόπο γεγονός που τους φέρνει πολύ κοντά. 

Άλλωστε είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας κοινός τρόπος αντίληψης των καταστάσεων 

και συμπεριφοράς, ώστε να είναι αναμενόμενη η αντίδραση των μελών μιας ομάδας. Η 

κουλτούρα επιπλέον είναι σχετική. Δεν υπάρχει πολιτισμικό απόλυτο. Τα άτομα που 

ανήκουν σε διαφορετικές κουλτούρες αντιλαμβάνονται διαφορετικά τον κόσμο και 

αντιδρούν διαφορετικά. Κάθε εθνική κουλτούρα είναι σχετική με τους άλλους 

πολιτισμούς. Η κουλτούρα μαθαίνεται. Η κουλτούρα πηγάζει από το κοινωνικό 

περιβάλλον ενός ατόμου και όχι από το γενετικό του υλικό και αφορά ομάδες ατόμων. 

Πρόκειται για ένα συλλογικό φαινόμενο που έχει να κάνει με κοινές αξίες και έννοιες.  

 Κάθε άτομο περνάει από διαφορετικά στάδια διαμόρφωσης της κουλτούρας. Ξεκινά 

από την παιδική ηλικία οπότε και μαθαίνει τις βασικές αξίες.: τι είναι σωστό και τι 

λάθος, τι είναι καλό και τι κακό, λογικό και μη, όμορφο και άσχημο. Η κουλτούρα έχει 

να κάνει με τις θεμελιακές υποθέσεις για το πώς πρόκειται να εξελιχθεί ένα άτομο και 

πως πρόκειται να συμπεριφέρεται απέναντι στα άτομα που είτε ανήκουν στο κοινωνικό 

του σύνολο είτε όχι. Αυτό το «πρώτο επίπεδο» της κουλτούρας είναι το πιο βαθύ, είναι 

πολύ δύσκολο να αλλάξει και ποικίλει ανάλογα με το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο 

μεγαλώνουμε. 

 Τα άλλα επίπεδα της κουλτούρας συνδέονται με την εκπαίδευση, σε επαγγελματικό 

και οργανωσιακό επίπεδο. Κάποιες από τις πτυχές της κουλτούρας που μαθαίνονται 
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αργότερα αφορούν σε κανόνες συμπεριφοράς και ηθικής στα πλαίσια του επαγγέλματος 

του καθενός (για παράδειγμα τι σημαίνει να είναι κανείς δικηγόρος, οι τρόποι 

λειτουργίας μιας επιχείρησης, το πώς μπορεί κανείς να προαχθεί, και άλλα). Αυτά τα 

στάδια έχουν να κάνουν περισσότερο με το τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα, τις 

πρακτικές.  

 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. Άλλες πάλι πτυχές της είναι συγκεκριμένες για καθεμία  

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

την πολυγαμία. Οι εμπορικές συναλλαγές μπορούν επίσης να θεωρηθούν 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 για 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, στην ουσία, ο πολιτισμός μας βοηθά να κατανοήσουμε εκείνο το μέρος αυτού 

του πλανήτη ή διαστήματος που συμβαίνει να κατοικούμε. Για εκείνους που αποτελούν 

μέρος ενός πολιτισμού, διευκολύνει τη διαβίωσή τους με την παροχή έτοιμων λύσεων για 

την αντιμετώπιση και την επίλυση προβλημάτων, για την εδραίωση σχέσεων, για τη 

συντήρηση της συνοχής της ομάδας και της συναίνεσης. 
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 1.2.3. Δομή της κουλτούρας. 

 Η δομή 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 

(Kluckhohn & Strodbeck, 1973; Rokeach, 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  
 

Σχήμα 1. Η διάρθρωση της κουλτούρας 

 
 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 τη περίπτωση η 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 
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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 επιχειρησιακή επιτυχία. Το σχήμα 2 

δείχνει τη διάκριση των αξιών σε ορατές και αόρατες. 

 

 
Σχήμα 2.  Διάκριση των αξιών σε ορατές και αόρατες 
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 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 την 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).  

    

 1.3. Εννοιολογικό περιεχόμενο επιχειρησιακής κουλτούρας : ορισμός, 

διακρίσεις, σκοποί που εξυπηρετεί και μέθοδος διερεύνησής της. 

 1.3.1. Ορισμός επιχειρησιακής κουλτούρας. 

 Η ποιότητα, η καινοτομία και η αξία είναι οι έννοιες που αντικαθιστούν στην εποχή 

μας, στις σχέσεις των επιχειρήσεων με τους πελάτες, την έννοια της βραχυπρόθεσμης 

αποτελεσματικότητας. Έρευνες επισημαίνουν ότι όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται 

από τα διευθυντικά στελέχη η ανάγκη δημιουργίας ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι 

τρόποι διοίκησης προσωπικού που βασίζονται στη διαταγή και στο λεπτομερή έλεγχο 

αντικαθίστανται από μεθόδους που ενθαρρύνουν αυτονομία, ανάληψη ευθυνών, υποβολή 

προτάσεων και νέων ιδεών με επίκεντρο πάντα τη βελτίωση της παραγωγικότητας και 

την εξυπηρέτηση του πελάτη. 

 Για την ανάπτυξη ενός τέτοιου περιβάλλοντος η δημιουργία ενός συστήματος 

κοινών αξιών δηλαδή μιας ισχυρής επιχειρησιακής κουλτούρας είναι απαραίτητη και 

θεωρείται ότι υποστηρίζει την αφοσίωση και υποκίνηση, δημιουργώντας ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για την επιχείρηση (Schermerhorn J., Hunt J. and Osborn R.1994). 

Επιχειρησιακή κουλτούρα είναι το σύνολο των αξιών, ο τρόπος σκέψης και οι στάσεις 

που διέπουν τα μέλη μιας οργάνωσης και διδάσκονται στα νέα μέλη. Αυτό συχνά 

αναφέρεται και σαν “χαρακτήρας του οργανισμού”. Η επιχειρησιακή κουλτούρα 

ενσωματώνει τα οράματα των ιδρυτών της εταιρείας και συνεχίζει να επηρεάζει και να 

καθοδηγεί την εκάστοτε διοίκηση. Όταν οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται σε μια 

εταιρεία δέχονται μια αρχική καθοδήγηση. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η καθοδήγηση 

αυτή ποικίλει ανάλογα με την εταιρεία, μπορεί να είναι μια απλή ενημερωτική συζήτηση 
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ή ένα κανονικό εισαγωγικό σεμινάριο. Μέσω αυτής της αρχικής καθοδήγησης 

επιτυγχάνεται η μετάδοση στον εργαζόμενο των βασικών αξιών, τρόπων διεκπεραίωσης 

των εργασιών, των βασικών λειτουργιών και γενικότερα της φιλοσοφίας της επιχείρησης. 

 Η επιχειρησιακή κουλτούρα θεωρείται ως η αόρατη δύναμη που κρύβεται πάντα 

πίσω από τις δραστηριότητες ενός οργανισμού οι οποίες μπορούν να παρατηρηθούν και 

να μετρηθούν. Είναι, κατά γενική ομολογία, η ενέργεια που κινητοποιεί τους ανθρώπους 

να δράσουν. Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι η κουλτούρα είναι για μια επιχείρηση ό,τι η 

προσωπικότητα για ένα άτομο, δίνοντας προσανατολισμό και συγκεκριμένες 

κατευθύνσεις στην πρώτη (Eamonn P. Sweeney and Glenn Hardaker, 1994).  

 Το βασικό χαρακτηριστικό της επιχειρηματικής κουλτούρας είναι ότι μεταδίδεται 

στα νέα μέλη της επιχείρησης ως ο σωστός τρόπος συμπεριφοράς, διαιωνίζοντας με τον 

τρόπο αυτό την επιβίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης (Maull et al., 2001, όπως 

αναφέρεται στο Z. Irani, A. Beskese and P. E. D. Love, 2004). Ένας γενικά αποδεκτός 

ορισμός που περιλαμβάνει αυτό το χαρακτηριστικό δόθηκε από τον Schein (1984) και 

είναι ο ακόλουθος:  

 ‘Η επιχειρηματική κουλτούρα αποτελεί ένα υπόδειγμα βασικών υποθέσεων που μια 

συγκεκριμένη ομάδα έχει αναπτύξει και καθιερώσει και το οποίο έχει αποδειχθεί έγκυρο 

μετά από εφαρμογή χρόνων στην αντιμετώπιση εσωτερικών προβλημάτων αλλά και 

προβλημάτων προσαρμογής στο εξωτερικό περιβάλλον. Εν συνεχεία, οι βασικές αυτές 

αρχές διδάσκονται στα νέα μέλη της οργάνωσης ως ο σωστός τρόπος σκέψης και 

αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων.’   

 Επιπλέον, οι Johnson και Scholes εισήγαγαν την ιδέα της “πολιτισμικής συνταγής” 

στα πλαίσια της οποίας η κουλτούρα γίνεται αντιληπτή ως η σύνθεση πολλών 

μεταβλητών συμπεριλαμβανομένων του τύπου ηγεσίας, των μύθων που κυριαρχούν, των 

αποδεκτών τελετουργικών και συμβόλων, της μορφής της οργανωσιακής δομής, της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων και των συστημάτων διοίκησης και λειτουργίας. Η ισχύς 

και η ένταση, μάλιστα, καθεμίας μεταβλητής μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο και 

από ομάδα σε ομάδα στα πλαίσια μιας επιχείρησης αλλά και μεταξύ των επιχειρήσεων. Η 

κυρίαρχη όμως επιχειρησιακή κουλτούρα θα επικρατεί πάντα ως κοινός άξονας 

αναφοράς. Και είναι η φύση της πολιτισμικής συνταγής που συνεπάγεται για μια 
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επιχείρηση την επίτευξη μεγαλύτερου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε σχέση με μια 

άλλη, ακόμη κι αν και οι δύο έχουν πρόσβαση στις ίδιες πηγές. 

 Ακόμη, η δημιουργία και η επιλογή των κατάλληλων λύσεων μπορεί να ενισχυθεί 

αλλά και να περιοριστεί από τη φύση της επιχειρησιακής κουλτούρας καθώς και η 

επιτυχής υλοποίησης της επιθυμητής λύσης θα εξαρτάται από τη συνεργασία των ατόμων 

στα διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας της οργάνωσης τα οποία επηρεάζονται άμεσα από 

την επικρατούσα επιχειρησιακή κουλτούρα (Eamonn P. Sweeney and Glenn Hardaker, 

1994).  

 Παρόλο που συνήθως αναφερόμαστε στην οργανωσιακή κουλτούρα 

χρησιμοποιώντας ενικό αριθμό, όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν περισσότερες, οι οποίες 

συνδέονται με διαφορετικά λειτουργικά επίπεδα και διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. 

Ακόμη και στα πλαίσια μιας μικρής μονάδας είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλές 

αλληλοσυγκρουόμενες υποκουλτούρες. Μεγάλες και γεωγραφικά διασπαρμένες 

επιχειρήσεις μπορεί να αναπτύσσουν εκατοντάδες διαφορετικές κουλτούρες. Όταν μιλά 

κανείς για την «οργανωσιακή κουλτούρα», συνήθως εννοεί τις αξίες και τις πρακτικές 

που είναι κοινά αποδεκτές από τις ομάδες που λειτουργούν στην επιχείρηση.  

 Οι επιχειρήσεις διαμορφώνουν μια κουλτούρα γιατί οι συνθήκες που οδήγησαν στο 

σχηματισμό της αποτελούν κοινό τόπο. Οι λύσεις που επανειλημμένα εφαρμόζονται για 

την επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται τείνουν να αποτελούν μέρος αυτής της 

κουλτούρας, καθώς για όσο περισσότερο αποδίδουν αυτές οι λύσεις τόσο πιο πολύ 

εδραιώνονται ως συστατικό της κουλτούρας. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, κάθε φορά 

που το management αυξάνει τα έξοδα διαφήμισης όταν τα έσοδα παύουν να αυξάνονται 

και η ενέργεια αυτή οδηγεί σε αύξηση των πωλήσεων, αυτό το σχέδιο δράσης είναι πολύ 

πιθανό να γίνει μέρος της επιχειρησιακής κουλτούρας.  

 Ιδέες και λύσεις που αποτελούν μέρος της κουλτούρας είναι δυνατό να αποτελούν 

έμπνευση οποιουδήποτε: ενός ατόμου ή μιας ομάδας, από την βάση ή την κορυφή της 

ιεραρχίας της επιχείρησης. Σε επιχειρήσεις, όμως, με δυνατές κουλτούρες, αυτές οι ιδέες 

συνδέονται συνήθως με το πρόσωπο του ιδρυτή ή του ηγέτη ο οποίος τις διατυπώνει ως 

ένα «όραμα», μια «επιχειρησιακή στρατηγική», μια «φιλοσοφία». 

 Οι κουλτούρες μπορεί να είναι σταθερές μέσα στο χρόνο αλλά ποτέ δεν είναι 

στατικές. Πολλές φορές κρίσεις αναγκάζουν μια ομάδα να αναθεωρήσει κάποιες αξίες ή 
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πρακτικές. Νέες προκλήσεις μπορεί να οδηγήσουν στη διαμόρφωση νέων τρόπων 

συμπεριφοράς. Η μετακίνηση σημαντικών στελεχών, η γρήγορη αφομοίωση νέων 

υπαλλήλων, η διαποίκιλση μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων και η γεωγραφική 

επέκταση μπορούν να αποδυναμώσουν ή και να αλλάξουν μια κουλτούρα.  

 Δυνατές κρίσεις και μετακινήσεις προσωπικού συνδυαστικά με την έλλειψη 

αποτελεσματικών μηχανισμών αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων μπορούν να 

καταστρέψουν μια κουλτούρα ή να την αποδυναμώσουν. Αντιθέτως, μια κουλτούρα 

μπορεί να γίνει πολύ δυνατή όταν υπάρχουν πολλές κοινές αξίες, τρόποι συμπεριφοράς 

και πρακτικές καθώς επίσης όταν τα επίπεδα της κουλτούρας είναι πολύ στενά 

συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η διατήρηση μιας ηγεσίας, η σταθερότητα των υπαλλήλων, η 

γεωγραφική συγκέντρωση, η ύπαρξη μικρών ομάδων και η επιτυχία συνεισφέρουν στην 

ανάπτυξη μιας ισχυρής κουλτούρας. 

 

 1.3.2. Διακρίσεις επιχειρησιακής κουλτούρας. 

  Η επιχειρησιακή κουλτούρα εκφράζεται σε δύο επίπεδα: 

 Η εμφανής κουλτούρα ή όπως συχνά λέγεται στην πράξη “ο τρόπος που γίνονται τα 

πράγματα σε μια επιχείρηση’’. Είναι οι μέθοδοι εκτέλεσης έργων και οι τρόποι 

συμπεριφοράς. Εκφράζεται με εμφανή στοιχεία όπως τελετές (π.χ τελετές επιβράβευσης 

εργαζομένων ή επιτυχιών της επιχείρησης), “σλόγκαν’’ (π.χ εξυπηρετούμε τον πελάτη 

γρήγορα όχι όμως και πρόχειρα), τρόπο ντυσίματος ( π.χ ομοιόμορφα κουστούμια και 

ταγιέρ ή ελεύθερο σπορ ντύσιμο), διευθέτηση χώρων (π.χ όλα τα γραφεία στον ίδιο χώρο 

με υποτυπώδη διαχωρισμό μεταξύ τους ή αυστηρός διαχωρισμός γραφείων και 

διαφορετικού βαθμού πολυτέλεια στη διακόσμηση). 

 Η αφανής κουλτούρα που αφορά αυτά που δεν φαίνονται εύκολα, για παράδειγμα 

προσωπικές αξίες, πιστεύω, στάσεις, συναισθήματα και τρόπους σκέψης. Όλα αυτά 

μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη σύνδεση του προσωπικού των επιχειρήσεων 

και να αποτελέσουν ένα ιδιαίτερα δυνατό μηχανισμό υποκίνησης ή αφοσίωσης 

δεδομένου ότι οι κοινές αξίες και τα πιστεύω αποτελούν ισχυρούς συνδετικούς κρίκους 

μελών και ομάδων. 
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 1.3.3. 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 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. 

 

 1.3.4. Μέθοδος διερεύνησης της επιχειρησιακής κουλτούρας. 

 Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αναλύσει κανείς γρήγορα μια συγκεκριμένη 

κουλτούρα, είτε είναι εθνική, είτε επιχειρησιακή, η οποία και μας ενδιαφέρει στη 

συγκεκριμένη μελέτη. Μια μέθοδος είναι η συστημική προσέγγιση  – μέθοδος η οποία 

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

συγγένειάς του, συστήματα σχέσεων, θρησκευτικά συστήματα, συστήματα υγείας, 

εκπαιδευτικά συστήματα, οικονομικά συστήματα, πολιτικά συστήματα, ψυχαγωγικά 

συστήματα, και ούτω καθ' εξής. 

 Το θέμα είναι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 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 άλλον και από το 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 

εξ’ ολοκλήρου και επιθυμητή. Με άλλα λόγια, η συμπεριφορά μερικών ανθρώπων είναι 

προγραμματισμένη!  
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 Η μέθοδος που θεωρείται περισσότερο χρήσιμη για τη διερεύνηση μιας 

συγκεκριμένης κουλτούρας είναι να μελετήσει κανείς τις ακόλουθες δέκα κατηγορίες. Οι 

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

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

γενικά. Η χρήση αυτής της ταξινόμησης μπορεί επίσης να διευκολύνει τις σχέσεις των 

ανθρώπων στα πλαίσια μιας επιχείρησης, εάν οι επιχειρησιακοί 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.  

 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, κ.λ.π.; Ποιος είναι ο επαρκής χώρος μεταξύ των ατόμων, όπως η 

απόσταση ή η προσεγγισιμότητα, η επιφύλαξη ή η οικειότητα, η εσωστρέφεια ή η 

εξωστρέφεια, κ.λ.π. 

 2. Επικοινωνία και γλώσσα  – ποιο σύστημα επικοινωνίας ή ποια πρακτική φαίνεται 

να διαφοροποιεί μια ομάδα, σε σχέση με τη λεκτική και μη λεκτική συνδιαλλαγή, τη 

γλώσσα του σώματος και τις χειρονομίες, την ειδική ορολογία, κ.λπ.; Ποιες γλώσσες 

ομιλούνται μέσα στα πλαίσια της συγκεκριμένης κουλτούρας, ιδιαίτερα σε όρους 

διαλέκτων, προφοράς, λαϊκών ιδιωματισμών και άλλων τέτοιων παραλλαγών; 

 3. Ενδυμασία και εμφάνιση – ποια τυπικά και διακριτά εξωτερικά ενδύματα, 

στολισμοί, διακοσμήσεις σωμάτων, ή ακόμη και ελλείψεις αυτών επικρατούν; Ποιες 

είναι οι ενδυματολογικές απαιτήσεις διαφόρων εκδηλώσεων καθώς και των επιμέρους 

τύπων κουλτούρας, όπως στην επιχείρηση ή τη θρησκευτική πρακτική;  

 4. Διατροφικές συνήθειες – ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο τα τρόφιμα 

επιλέγονται, προετοιμάζονται, σερβίρονται και τρώγονται; Τι προτιμάται στη διατροφή 

μιας ομάδας ή ποιες θεωρούνται λιχουδιές, όπως το κρέας ή τα λαχανικά; Ποια εργαλεία 

χρησιμοποιούνται ή όχι, όπως τα μαχαιροπήρουνα ή τα χέρια; Πώς 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; Ποια είναι η μέθοδος που χρησιμοποιεί μια ομάδα για 

να μιλήσει για τον χρόνο, για παράδειγμα στηρίζονται σε 12ωρα ή σε 24ωρα, στο φως, 

στο σκοτάδι ή στις εποχές; Ο πολιτισμός είναι μονοχρωμικός (ο χρόνος ποσοτικοποιείται 
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και είναι προγραμματισμένος σύμφωνα με τις επίσημες ημερήσιες διατάξεις); Ή είναι 

πολυχρωμικός (λιγότερο προγραμματισμός με περισσότερη έμφαση στις σχέσεις και τη 

συμμετοχή);   

 6. Σχέσεις  – πώς καθορίζονται οι ατομικές και οργανωσιακές σχέσεις (π.χ. ηλικία, 

φύλο, βαθμός, status, πλούτος, δύναμη, κ.λπ....); Ποια είναι η τυπική διάρθρωση της 

οικογένειας (π.χ. μικρή ή μεγάλη, μονογονεϊκή ή όχι, οι σχέσεις είναι μονογαμικές ή 

πολυγαμικές); Ποια είναι η θέση μέσα στην οικογενειακή ομάδα του αρσενικού/ 

θηλυκού, του νέου/ ηλικιωμένου, των παντρεμένων/ ανύπανδρων μελών, του έφηβου/ 

ενήλικου, κ.λπ....); Ποιοι τίτλοι, ποιες τάξεις και ποια πρωτόκολλα επικρατούν (π.χ. 

τιμώμενες θέσεις, απαιτούμενο ένδυμα για τις γυναίκες και τα παιδιά και χρήση τίτλων 

π.χ. κύριος/ κυρία, στρατιωτική βαθμός);   

 7. Αξίες και κανόνες – ποιες είναι οι προτεραιότητες που αναδεικνύονται από τη 

συμπεριφορά μιας ομάδας (π.χ. επίπεδα αναγκών, standards); Έχουν μεγαλύτερη αξία τα 

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

τέχνες και την πνευματική ανάπτυξη, κ.λπ.; Ποιες 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, κ.λπ....);   

 8. Πεποιθήσεις και τοποθετήσεις – ποια είναι τα κύρια θέματα όσον αφορά στις 

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

θρησκευτική πρακτική; Πώς θα περιγράφατε την πνευματικότητά τους, την πίστη τους 

σε δυνάμεις ή την κοσμική τους συνείδηση; Ποια είναι η στάση τους απέναντι στη ζωή, 

το θάνατο, και την μεταθανάτιο ζωή; Σε τι πιστεύουν;   

 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, πώς 

οργανώνουν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες; Τι αποτελεί τη βάση στη διαδικασία 

συλλογισμού τους (π.χ. λογική, σύλληψη ή αφηρημένη σκέψη, μηχανική αποστήθιση, 

τυφλή υπακοή, κ.λπ....); Ποιες ανταμοιβές ή τιμωρίες συνεπάγονται η εκμάθηση ή η μη 
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μάθηση; Ποιος αποκλείεται ή αντιμετωπίζει περιορισμούς στην αναζήτηση 

εκπαιδευτικών ευκαιριών;   

 10. Εργασιακές πρακτικές και συνήθειες – σε ποιο στάδιο της ανάπτυξης της 

εργασίας βρίσκονται οι άνθρωποι μιας συγκεκριμένης ομάδας; Ποια είναι η στάση της 

ομάδας απέναντι στην εργασία ή το εργατικό δυναμικό; Ποιος είναι ο κυρίαρχος τύπος 

εργασίας της ομάδας, ο καταμερισμός της 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/ του 

status της εργασίας; Πάνω σε ποια 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); Πώς οι άνθρωποι οργανώνουν τη δραστηριότητά τους (π.χ. ατομική ή ομαδική 

εργασία, ιεραρχική ή συμμετοχική οργάνωση); Ποιοι είναι οι πιο χαρακτηριστικοί 

κανόνες ή τα πρότυπα εργασίας στην 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. Επιχειρησιακή κουλτούρα και στρατηγική. 

 Κάθε επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ως η συνεργασία ατόμων με κοινούς σκοπούς 

για τη διενέργεια επιτυχημένων και κερδοφόρων συναλλαγών με το περιβάλλον. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτών των συναλλαγών αποτελεί ο 

αποτελεσματικός σχεδιασμός τους, ο οποίος πραγματοποιείται με βάση ένα 
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συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο, που έχει ως σκοπό την εξισορρόπηση των δυνάμεων 

και αδυναμιών του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης με τις ευκαιρίες και 

απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, με τρόπο που η επιχείρηση να 

απολαμβάνει ένα διαρκές πλεονέκτημα ως προς τους υπόλοιπους ανταγωνιστές. 

 Τα στρατηγικό σχέδιο αποτελεί το αποτέλεσμα της ευρύτερης αποστολής της 

επιχείρησης. Η αποστολή, ως βασικός λόγος ύπαρξης της επιχείρησης, περιλαμβάνει το 

όραμα της διοίκησής της, μια έντονη εικόνα για το που η επιχείρηση θα πρέπει να 

κατευθυνθεί στο μέλλον, τι θα πρέπει να κάνει και ποιον να εξυπηρετεί. 

 Στρατηγική επομένως, αποτελεί μια συγκεκριμένη προσέγγιση με την οποία η 

διοίκηση μιας επιχείρησης προβαίνει σε ενέργειες οι οποίες υποστηρίζουν την επίτευξη 

ορισμένων σκοπών και την επίλυση των οποιονδήποτε προβλημάτων. Η στρατηγική 

είναι κάτι περισσότερο από το τι η επιχείρηση επιθυμεί ή σχεδιάζει να πραγματοποιήσει. 

Σχετίζεται με το τι πράγματι η επιχείρηση επιτυγχάνει, με το αποτέλεσμα δηλαδή της 

όλης διαδικασίας. Έτσι, συγγραφείς ορίζουν τη στρατηγική ως ένα υπόδειγμα 

αποφάσεων αλλά και πράξεων. Το υπόδειγμα αυτό είναι το προϊόν των επιθυμητών 

(μελετημένων) στρατηγικών που τελικά  πραγματοποιούνται, μαζί με τις αναδυόμενες 

(εμφανιζόμενες) στρατηγικές κατά τη διάρκεια υλοποίησης των σχεδιασμένων 

στρατηγικών. 

 Σύμφωνα με τον James Brain Quinn (1980), η στρατηγική είναι το σχέδιο που 

ολοκληρώνει τους βασικούς σκοπούς μιας επιχείρησης, τις πολιτικές και τις πράξεις σε 

ένα ενιαίο σύνολο. Μια καλά οριζόμενη στρατηγική βοηθά στη διαχείριση και κατανομή 

των πόρων μιας επιχείρησης σε μια μοναδική και βιώσιμη θέση που βασίζεται στις 

εσωτερικές ικανότητες και τα μειονεκτήματά της, τις προσδοκώμενες αλλαγές στο 

περιβάλλον και τις σχετικές κινήσεις έξυπνων αντιπάλων. 

 Με τη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής κάθε επιχείρηση είναι ανά πάσα 

στιγμή σε θέση να γνωρίζει που βρίσκεται η ίδια σε σχέση με τους κυριότερους 

αντιπάλους της στο παρόν, αλλά κυρίως την κατεύθυνση που θα κινηθεί στο μέλλον, 

ποιες ευκαιρίες θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί, ποιες απειλές θα πρέπει να αποφύγει, 

ποιες δυνάμεις της θα ενισχύσει και ποιες αδυναμίες της θα υπερνικήσει.         

 Η στρατηγική μιας επιχείρησης και το εξωτερικό περιβάλλον θεωρούνται 

παράγοντες που επιδρούν αποφασιστικά στην επιχειρησιακή κουλτούρα, η οποία 
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συντίθεται από τις παραπάνω δυνάμεις και αδυναμίες. 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.  

 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 στη παράδοση, στη τήρηση των πολιτικών της εταιρείας, στα 

σύμβολα και τις τελετές. Χαρακτηρίζεται από τυπικότητα, δεδομένου ότι έτσι 

επιτυγχάνονται οι στόχοι. 

 

 1.5. Επιχειρησιακή κουλτούρα και ηθική. 

 1.5.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 

     Η παγκοσμιοποίηση, η βελτίωση στην εκπαίδευση και η αυξημένη ταχύτητα της 

πληροφόρησης  άλλαξαν  τις  αξίες  των  σημερινών  επιχειρήσεων.  Υπάρχει    πλέον 

διάχυτη αντίληψη ότι οι επιχειρήσεις πρέπει πέρα από τον παραδοσιακό τους ρόλο, της 

δημιουργίας κέρδους, να συνεισφέρουν ως μέλη της κοινωνίας και σε ευρύτερους 

κοινωνικούς στόχους. Οι αλλαγές στο μακροοικονομικό επίπεδο, η αυξημένη δύναμη 

των επιχειρήσεων, οι ιδιωτικοποιήσεις και η ανάπτυξη στην τεχνολογία και στις 

καινοτομίες οδήγησαν στην αλλαγή των προσδοκιών των ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, 

οι άνθρωποι προσδοκούν πλέον από τις επιχειρήσεις να συμπεριφέρονται ηθικά σε όλο 

το πλέγμα των δραστηριοτήτων τους. 
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     Η ηθική αποτελεί κεντρική ιδέα στη μακροχρόνια επιτυχία της εταιρείας στη κοινωνία 

σήμερα και πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής ηγεσίας και της 

καθημερινής διοίκησης. Όμως τι είναι ηθική; Πολλοί, κυρίως οι επενδυτές, αμφισβητούν 

τη χρησιμότητα της επιχειρηματικής ηθικής. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι είναι 

δύσκολο για κάποιον να έχει ακριβή πληροφόρηση σχετικά με τις αξίες και τα ηθικά 

πρότυπα κάποιας εταιρείας. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι “Good ethics is good 

business”. Άραγε ισχύει; Ή μήπως η υψηλή επίδοση σε ηθικές αξίες δεν συνεπάγεται και 

υψηλές οικονομικές αποδόσεις; Σε όλα αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να 

απαντήσουμε στη συνέχεια 

 

 1.5.2. Ορισμός της ηθικής. 

 Την εμπειρική έρευνα εμπόδισε η αδυναμία ορισμού, καθώς σύμφωνα με τους 

Kapstein και Van Dalen (2000) "η ηθική επιχείρηση... οριοθετείται σπάνια με έναν 

κατανοητό τρόπο". Αυτό δεν έχει εμποδίσει μια σειρά συζητήσεων και ένα αυξανόμενο 

ενδιαφέρον για την ηθική συμπεριφορά και τις πρακτικές των εταιριών. Αυτή η έλλειψη 

ορισμού μπορεί εν μέρει να οφείλεται στην πολυπλοκότητα του θέματος και την κάπως 

αντιδραστική φύση της σύγχρονης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Μια εναλλακτική 

εξήγηση είναι ότι η έννοια μιας ηθικής εταιρίας και της σύγχρονης Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης έχει παρόμοιες προσδιοριστικές δυσκολίες με έννοιες όπως η 

αειφόρος ανάπτυξη- εύκολες να συμφωνηθούν στη θεωρία αλλά δύσκολες να 

εφαρμοστούν στη πράξη. Πολλοί πάντως θεωρούν ότι η ηθική συμπεριφορά των 

επιχειρήσεων είναι συνώνυμη έννοια με την κοινωνική ευθύνη αν και η πιο σωστή 

προσέγγιση είναι ότι η ηθική αποτελεί ένα απλά συστατικό στοιχείο της κοινωνικής 

ευθύνης. 

 Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Επιχειρήσεων για τη Διατήρηση της  Ανάπτυξης (World 

Business  Council  for  Sustainable  Development) ορίζει την κοινωνική ευθύνη ως:  «η 

ηθική συμπεριφορά μιας επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία… διοίκηση που ενεργεί 

υπεύθυνα στις σχέσεις της με τους άλλους ενδιαφερόμενους (stakeholders) που έχουν 

ένα εύλογο ενδιαφέρον για την επιχείρηση» και «κοινωνική ευθύνη είναι η συνεχόμενη 

δέσμευση της επιχείρησης να συμπεριφέρεται ηθικά και να συνεισφέρει στην οικονομική 
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ανάπτυξη με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας ζωής του εργατικού δυναμικού και των 

οικογενειών τους καθώς επίσης και της τοπικής κοινωνίας και της κοινωνίας συνολικά».  

 Οι ηθικές αξίες θεωρούνται από τις πιο σημαντικές αξίες μιας επιχειρησιακής 

κουλτούρας. Αποτελούν κώδικα αρχών και αξιών αποδεκτό από τη κοινωνία ή το άτομο 

σχετικά με το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, τι είναι ηθικό και τι ανήθικο, τίμιο- 

άτιμο, δίκαιο- άδικο. Διαφοροποιούνται από τις νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες 

δημιουργούνται από τη πολιτεία και αποτελούν ένα κωδικοποιημένο σύνολο αρχών που 

προσδιορίζουν τη συμπεριφορά των ατόμων, δεδομένου ότι οι ηθικές αξίες ρυθμίζουν 

ό,τι δεν ρυθμίζεται από τη νομοθεσία. Έτσι προκύπτει ηθικό δίλημμα όταν κάθε 

εναλλακτική λύση θεωρείται ως μη αποδεκτή, γιατί αντιτίθεται σε ηθικές αξίες. Τα ηθικά 

διλήμματα μειώνονται και οι επιλογές γίνονται πιο εύκολες, όταν οι ηθικές αξίες 

ενσωματώνονται στην επιχειρησιακή κουλτούρα. 

 Πηγές ηθικών αξιών στην επιχείρηση θεωρούνται τα προσωπικά πιστεύω και οι 

αξίες που ενθαρρύνονται μέσω διαφόρων τελετών, συμβόλων και χαρακτηρίζουν την 

ιστορία της επιχείρησης ενώ υλοποιούνται μέσω συγκεκριμένων οργανωσιακών 

συστημάτων και πολιτικών όπως:  

 Κώδικες ηθικής 

 Συστήματα ανταμοιβών 

 Κριτήρια προαγωγών και ανάπτυξης προσωπικού 

 Συστήματα επιλογής και εκπαίδευσης 

 Οργανωτική δομή 

 Ηγεσία και συμπεριφορά προϊσταμένων 

 Ασφάλεια και προστασία 

 Συμπεριφορά συναδέλφων 

 Τα στελέχη επηρεάζονται, επίσης, από ηθικά πρότυπα που κατευθύνουν τη διαγωγή 

τους τόσο μέσα όσο και έξω από τον οργανισμό. Μερικές ενέργειες θεωρούνται 

παράνομες από τη νομοθεσία, άλλες όμως όχι, άλλες πάλι αν και νόμιμες, θεωρούνται 

ανήθικες. Έτσι φτάνουμε σε ένα ενδιαφέρον σημείο: τα ηθικά πρότυπα εξαρτώνται από 

τον τόπο και το χρόνο και μπορούν να αλλάξουν με τη πάροδο του χρόνου ή την αλλαγή 

του τόπου. Αυτό που είναι αποδεκτό σε έναν τόπο μπορεί να είναι εντελώς απαράδεκτο 

σε έναν άλλο, και κάτι που επιτρεπόταν παλαιότερα μπορεί σήμερα να απαγορεύεται. 
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Πολιτικές δωροδοκίες και εξαγορά στελεχών, αποδεκτές και αναμενόμενες σε μερικές 

περιοχές του κόσμου, είναι σήμερα απαράδεκτες στις αναπτυγμένες χώρες. Για 

δεκαετίες, η ιδιωτική ζωή του εργαζομένου δεν ήταν καθόλου σημαντική. Τώρα όμως η 

ιδιωτική ζωή είναι σεβαστή και ο εργοδότης που παραβιάζει αυτόν τον κανόνα θα 

αντιμετωπίσει πολλές ηθικές και νομικές κυρώσεις. 

 Οι αξίες του επιχειρηματικού κλίματος επηρεάζουν επίσης και τα ηθικά πρότυπα 

μέσα σε έναν οργανισμό. Μια επιχείρηση που δίνει αξία μόνο στο κέρδος μπορεί εύκολα 

να πέσει στη παγίδα να ενθαρρύνει τα στελέχη της προς την κατεύθυνση αυτή και να 

αποδέχεται το κέρδος με οποιοδήποτε τρόπο. Μια άλλη εταιρεία όμως μπορεί να μην 

αποδέχεται το κέρδος με κάθε μέσον και να ξεκαθαρίζει στα στελέχη της ότι θεωρεί μια 

τέτοια συμπεριφορά απαράδεκτη και ανήθικη. Γενικά, σε διάφορους επαγγελματικούς 

κλάδους έχουν καθιερωθεί κανόνες δεοντολογίας. Αυτοί είναι συχνά γραπτοί, αφορούν 

εσωτερικά τα μέλη του κλάδου και επιβάλλουν ηθικούς κανόνες που καθοδηγούν την 

επαγγελματική τους συμπεριφορά. 

 Τέλος, το περιοδικό Business Ethics προσπαθεί να μετρήσει την ηθική συμπεριφορά 

των επιχειρήσεων αξιολογώντας κάθε χρόνο τις εταιρείες σε θέματα όπως υπηρεσίες στο 

περιβάλλον και βαθμός υποστήριξης στους διάφορους stakeholders, περιλαμβανομένων 

των μετόχων και της κοινωνίας ως σύνολο. Για τη μέτρηση της ηθικής χρησιμοποιεί ως 

βάση αξιολόγησης το βαθμό της κοινωνικής  δέσμευσης που παρέχει η KLD Research & 

Analysis Inc. Συγκεκριμένα, εξετάζει το περιοδικό την οργανωσιακή συμπεριφορά 

δίνοντας έμφαση στην κοινωνία ως σύνολο, στο επίπεδο εξυπηρέτησης των μειονοτήτων 

και των γυναικών, στη μεταχείριση των εργαζομένων, στη δέσμευση των εταιρειών ως 

προς το περιβάλλον και  ως προς τους πελάτες. (Peter & Sarah Stanwick, 2003). 

  

 1.5.3. Αιτίες για το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την ηθική. 

     Σύμφωνα με την Paine (2003, όπως αναφέρεται στο Hosmer, 2004) υπάρχουν 

τέσσερις κυρίως λόγοι που εξηγούν το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ηθική. 

1. Μείωση ρίσκου: H  ηθική ανάλυση παρέχει ένα μέσο για ελαχιστοποίηση των 

κινδύνων που σχετίζονται με απροσεξία και αδιαφορία σε περιοχές όπως οι 

ανθρώπινοι πόροι ή η τήρηση των προτύπων ασφαλείας στην παραγωγική 

διαδικασία. Έτσι μειώνονται οι ανησυχίες των εταιρειών για νομικές συνέπειες. 
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Επίσης, εταιρείες που δεσμεύονται σε ηθικές πρακτικές έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να αποφύγουν σκάνδαλα.  

2. Οργανωσιακή ολοκλήρωση: H αξιοπρέπεια και ο σεβασμός σε όλα τα επίπεδα ενός 

οργανισμού θεωρούνται ότι μπορούν να συνεισφέρουν σε μεγαλύτερη συνεργασία 

μεταξύ των λειτουργικών και τεχνικών μονάδων μέσα στην επιχείρηση, με τους 

εργαζόμενους να θέλουν να συνεισφέρουν σε ιδέες και προσπάθεια. Έτσι μπορεί να 

επιτευχθεί αποκέντρωση, ευελιξία και μεγαλύτερη αποδοτικότητα. 

3. Φήμη στην αγορά: H χρήση των αξιών της εταιρείας στο σχηματισμό εταιρικής 

ταυτότητας θεωρείται ότι μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της εταιρείας στους 

πελάτες, προμηθευτές και διανομείς και να οδηγήσει έτσι σε μεγαλύτερη συνεργασία.  

4. Φήμη στην κοινωνία: H χρήση των αξιών της εταιρείας στο σχηματισμό εταιρικής 

ταυτότητας θεωρείται ότι μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της εταιρείας στους 

πολίτες και να οδηγήσει τελικά σε μειωμένο ανταγωνισμό των επιχειρήσεων. 

Όλοι αυτοί οι λόγοι τελικά δείχνουν ότι πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την 

ηθική ως στρατηγική απλά για να πετύχουν τους στόχους τους. Η καθηγήτρια Paine 

προτείνει ότι η ηθική δέσμευση και τα οικονομικά πλεονεκτήματα δεν είναι συνώνυμες 

έννοιες, αλλά μπορούν να αναπαρασταθούν ως δύο τεμνόμενοι κύκλοι σε ένα διάγραμμα 

Venn. Επομένως είναι πολύ στενή η σχέση τους και για αυτό το λόγο υπάρχει 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ηθική στις μέρες μας. Ένας άλλος λόγος για το 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ηθική είναι ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα 

έχουν ηθικές επιπτώσεις μελλοντικά. 

  Είναι γεγονός ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες επηρεάζουν το μέλλον, και με 

αυτό εννοούμε ότι πράξεις και αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα έχουν ηθικές 

επιπτώσεις στις μέρες, τους μήνες και τα χρόνια που ακολουθούν. Πολλές από αυτές τις 

επιπτώσεις είναι μη αναστρέψιμες και για το λόγο αυτό πρέπει η ηθική να υιοθετείται 

στο παρόν, προτού να είναι ήδη αργά. 

 Τρία πράγματα αναμένονται από τις επιχειρήσεις σήμερα. Το πρώτο είναι να 

μπορούν να προβλέπουν τις συνέπειες των πράξεων και αποφάσεών τους στο μέλλον. Το 

δεύτερο είναι να επιλέξουν τις αρχές που θα τους επιτρέψουν να επιτύχουν το πρώτο. Το 

τρίτο είναι να αναθεωρήσουν μερικές σημαντικές απόψεις που επιβάλλουν την επιστήμη 

των μελλοντικών μελετών.  
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     Η αρχική άποψη είναι ότι οι τωρινές πράξεις των επιχειρήσεων έχουν ήδη επηρεάσει 

το μέλλον. Η κατάσταση αυτή παρομοιάζεται με τη σκιά κάποιου που περπατάει με τον 

ήλιο στη πλάτη, η οποία φτάνει νωρίτερα από τον ίδιο, και γι’ αυτό λέμε ότι οι σημερινές 

πράξεις σκιάζουν το μέλλον. Σύμφωνα με την Elise Boulding το παρόν είναι εκτεταμένο 

(extended) και εκτείνεται εκατό χρόνια στο παρελθόν και εκατό χρόνια στο μέλλον. Το 

μέλλον επομένως είναι αποτέλεσμα αυτών που έγιναν, αυτών που γίνονται και αυτών 

που θα γίνουν. (E. Boulding, 1978). 

 

 1.5.4. Η ηθική στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

 Σύμφωνα με τη Διοικητική Επιστήμη, η επιχείρηση συνιστά ένα κοινωνικό 

σύστημα, του οποίου οι αποφάσεις πρέπει να ικανοποιούν το σύνολο των προσώπων που 

το απαρτίζουν (ιδιοκτήτες, managers, εργαζόμενοι). Έτσι η αντίληψη περί ταύτισης των 

στόχων της επιχείρησης και του επιχειρηματία ανήκει πλέον στο παρελθόν. 

 Το σύγχρονο management μάλιστα απαιτεί ενεργότερη συμμετοχή των εργαζομένων 

στα επιχειρηματικά δρώμενα. Επίσης προωθείται το μοντέλο του manager- 

επιχειρηματία, με την προσφορά bonus στα στελέχη, ανάλογα με τις επιδόσεις της 

επιχείρησης.  

 Οι σύγχρονες αυτές απόψεις επιτρέπουν την ύπαρξη πλήθους ηθικών αξιών, των 

managers και των εργαζομένων, στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

 Ο πλουραλισμός αυτός είναι πιο αισθητός στις πολυεθνικές επιχειρήσεις όπου οι 

πολιτιστικές και κοινωνικές αντιλήψεις των εργαζομένων, διαφόρων εθνικοτήτων, 

ποικίλουν. Παράλληλα, εγκαταλείπεται το τεχνοκρατικό management και παρατηρείται 

στροφή στις κλασικές σπουδές και στη φιλοσοφία, ως ερείσματα του σύγχρονου 

management. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαία η πρόοδος της επιστήμης της Επιχειρησιακής 

Ηθικής (Business Ethics), αλλά ούτε και η στελέχωση πολλών επιχειρήσεων με άτομα 

που έχουν κάνει ανθρωπιστικές σπουδές. Έτσι στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων 

δεν παρατηρείται μόνο ποσοτική αύξηση των ατόμων που συμμετέχουν, αλλά και 

ποιοτική αναβάθμιση των αντιλήψεων περί ηθικής που εκφράζουν αυτά τα πρόσωπα.  

 Ακόμη και η επιχειρηματική εξέλιξη της νέας οικονομίας φαίνεται να διασφαλίζει 

την ηθική ως παράμετρο στην ενδοεπιχειρησιακή διαδικασία λήψης επιχειρηματικών 

αποφάσεων. Η χρήση της νέας τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων 
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επιτρέπει τον αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο και τον έγκαιρο εντοπισμό 

παραλήψεων, από πλευράς ηθικής. 

 Να σημειωθεί, επίσης, ότι ο ωφελιμιστικός προσανατολισμός των επιχειρήσεων 

απαιτεί την ένταξη των στοιχείων της ηθικής στην εσωτερική διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Η υπέρ- προσφορά προϊόντων και ο έντονος ανταγωνισμός καθιστούν το 

καταναλωτικό κοινό ιδιαίτερα απαιτητικό. Τα κριτήρια επιλογής του επεκτείνονται 

πέραν των ποσοτικών μεγεθών και στην ποιότητα δράσης των επιχειρήσεων. 

 Οι καταναλωτές, δηλαδή, προχωρούν και σε ηθική αξιολόγηση των επιχειρήσεων 

(π.χ. ποιότητα προϊόντων, οικολογική πολιτική, κατάλληλες συνθήκες εργασίας), και δε 

διστάζουν να προσφύγουν αν χρειαστεί και στη δικαιοσύνη. Μάλιστα το φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης αυξάνει τον εξωτερικό έλεγχο στον οποίο υπόκειται η ηθική των 

επιχειρήσεων. Η ενοποίηση των αγορών (πρώτων υλών, εργασίας, κεφαλαίου, 

προϊόντων) τις καθιστά ιδιαίτερα προσεκτικές σε θέματα ηθικής, καθώς η διάδοση της 

πληροφορίας για μια ανήθικη επιχειρηματική απόφαση θα είχε αντίκτυπο σε παγκόσμια 

κλίμακα.  

 Συνοψίζοντας, οι σύγχρονες αντιλήψεις στο επιχειρείν και στο management θεωρούν 

απαραίτητη την ύπαρξη της ηθικής στον εσωτερικό μηχανισμό λήψης επιχειρηματικών 

αποφάσεων. Απαιτείται, βέβαια, και ένα πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, 

προσδιορισμένο τόσο εξωεπιχειρησιακά (νομοθεσία, κώδικες δεοντολογία) όσο και 

ενδοεπιχειρησιακά (εσωτερικοί κανόνες συμπεριφοράς, εσωτερικός έλεγχος). Πάνω απ’ 

όλα όμως, για τη λήψη ηθικών επιχειρηματικών αποφάσεων απαιτείται η κατάλληλη 

εκπαίδευση του προσωπικού. Μια νέα, λοιπόν, αντίληψη περί ηθικής θα πρέπει να διέπει 

τις επιχειρήσεις και το δυναμικό τους ενώπιον των ραγδαίων επιχειρηματικών εξελίξεων 

του 21ου αιώνα. (Ευάγγελος Ι. Μακρής, ΕΒΕΑ 2001)             

 Αυτό που πρέπει κάθε επιχείρηση να κάνει είναι να αντισταθμίσει τη νοοτροπία του 

άκρατου καταναλωτικού προτύπου και της έμφασης στα κέρδη, μ’ ένα σύνολο αξιών που 

να βασίζεται στους εξής παράγοντες επιχειρηματικής ηθικής:  

 Τα μακροχρόνια κέρδη, τα οποία προέρχονται από την αύξηση της 

παραγωγικότητας και την ορθολογική διαχείριση όλων των πόρων, 

συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπινων. 

 Την υιοθέτηση και προβολή πολιτικών κοινωνικής ευθύνης. 
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 Την ακέραια εφαρμογή όλων των νόμων και κανόνων που έχουν θεσπισθεί για τη 

λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού και την αποδοχή των επιπτώσεων της ανυπακοής.  

 Τη φροντίδα ώστε όλα τα μέλη να διακατέχονται από το αίσθημα της προσωπικής 

ευθύνης.  

 Η αποδοχή ενός συστήματος με τις αξίες αυτές μπορεί να αποτελέσει τα θεμέλια για 

την επιστροφή σε ένα νέο ήθος εργασίας, σ’ ένα νέο επιχειρηματικό ήθος, που λαμβάνει 

υπόψη του την τεχνολογική πρόοδο, χωρίς να απαρνιέται τις παραδοσιακές αρχές. 

  Η ηθική διαφυλάσσεται έτσι σε επίπεδο πρώτα της ηγεσίας μιας επιχείρησης και 

μετά στο σύνολο του οργανισμού με κύριο μέσο την εταιρική κουλτούρα. Ανάμεσα 

στους μηχανισμούς αυτούς είναι οι κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης. Ένας 

μηχανισμός έκφρασης, εφαρμογής και διασφάλισης ενός συστήματος αξιών που κρατά 

το σύνολο του οργανισμού σε μια συνεχή εγρήγορση και ωθεί προς τη τήρηση της 

νομιμότητας και της αρετής (Δελτίο ΣΕΒ, Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2004).  

 

 1.5.5. Στόχοι ενός συστήματος ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς. 

 Οι στόχοι ενός συστήματος ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς καθορίζονται 

ως εξής:  

 Να βοηθήσει και να υποστηρίξει το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Διοίκηση αλλά και 

όλα τα στελέχη και το προσωπικό των επιχειρήσεων να εκπονήσουν και να εκτελέσουν, 

αντίστοιχα, τη στρατηγική και όλες τις απαιτούμενες εργασίες και δράσεις με τον πιο 

σωστό και αποτελεσματικό τρόπο, εντός ενός ενεργητικού επιχειρηματικού και ηθικού 

πλαισίου διακυβέρνησης.  

 Να ενισχύσει τη σωστή εταιρική διακυβέρνηση, διακυβέρνηση της πληροφορικής 

και διακυβέρνηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και την αποτελεσματική περάτωση όλων 

των λειτουργιών, συναλλαγών και δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

 Να βελτιώσει την αποδοτικότητα της επιχείρησης και την επισκόπησή της από όλα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικούς και θεσμικούς εταίρους, ρυθμιστικές και 

κανονιστικές αρχές, επιτροπές ελέγχου, μετόχους). 

 Να ενισχύσει τη χρήση των πιο αποτελεσματικών συστημάτων ηθικής και 

επαγγελματικής συμπεριφοράς, με την ανταλλαγή πρακτικών εμπειριών από διαφορετικά 

επιχειρηματικά, κοινωνικά και οικονομικά περιβάλλοντα. 
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 1.5.6. Ανάπτυξη κουλτούρας ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς. 

 Η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής κουλτούρας ηθικής και επαγγελματικής 

συμπεριφοράς σε οποιαδήποτε επιχείρηση απαιτεί προσπάθεια, εγρήγορση και ενέργειες 

παρακίνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διοίκησης και του 

προσωπικού σε διαχρονική βάση. Για την αποτελεσματική εφαρμογή της ηθικής και 

επαγγελματικής συμπεριφοράς, η οποία θα οδηγήσει σε βελτίωση των προϊόντων και 

υπηρεσιών, απαιτείται μια σειρά παρεμβάσεων προκειμένου να αναπτυχθεί η σωστή 

κουλτούρα για την οργάνωση κάθε επιχείρησης. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν 

τα κάτωθι: 

 Διασφάλιση ότι όλο το προσωπικό γνωρίζει τόσο τους στόχους, τις στρατηγικές και 

τις προτεραιότητες της επιχείρησης, όσο και το τι αναμένεται από αυτό και πως μπορεί 

να συμβάλλει στην επίτευξή τους. 

 Αποφυγή υπερφόρτωσης του προσωπικού με πάρα πολλούς επιχειρησιακούς 

στόχους (οικονομικούς, πωλήσεων, πελατών, ηθικούς, απόδοσης, κ.λπ) και μακρόπνοα 

μη ισορροπημένα σχέδια, άρα αντιπαραγωγικά. 

 Διασφάλιση ότι η παραγωγικότητα του προσωπικού θα αμείβεται με βάση ένα 

επαγγελματικό, ηθικό, δίκαιο και αξιοκρατικό σύστημα αμοιβών. Με τον τρόπο αυτό και 

η παραγωγικότητα θα ενισχύεται και η απόδοση θα βελτιώνεται. 

 Αιτιολόγηση των ωφελειών της ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς με την 

παροχή κινήτρων απόδοσης και τη διασφάλιση συλλογικής δέσμευσης για την 

αξιοποίηση του προσωπικού και των επιχειρησιακών πόρων πέραν των οικονομικών, 

όπως: δίκαιη και ισορροπημένη συμμετοχή του εμπλεκόμενου προσωπικού στις 

αποφάσεις, επικοινωνία του προσωπικού με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συμμετοχή του 

προσωπικού σε δραστηριότητες άλλων τμημάτων μέσω επιτροπών κ.λπ. 

 Δέσμευση προς την εφαρμογή του κώδικα ηθικής και παραδειγματική 

επαγγελματική συμπεριφορά από τη Διοίκηση της επιχείρησης, καθώς και συνεχής 

υποστήριξη του management της ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς από όλα τα 

επίπεδα της Διοίκησης. 

 Επικοινωνία, υποστήριξη και επίλυση όλων των θεμάτων και προβλημάτων που 

ανακύπτουν στην εφαρμογή της ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς σε συνεχή και 

ανοικτή βάση, με πόρους, συστήματα, τεχνικές, μέσα επίλυσης διαφορών, συνδρομή 
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εξωτερικών συμβούλων, κ.λπ. (Δελτίο Ε.Ε.Τ. 1-2-3/2005, αριθμός 40, Πλαίσιο ηθικής 

και επαγγελματικής συμπεριφοράς, Ιωάννης Χ. Κυριαζόγλου). 

 

 1.5.7. Μια σύγχρονη προσέγγιση (Παρόν, μέλλον- ηθική στρατηγική). 

 Είναι γεγονός ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες επηρεάζουν το μέλλον, και με 

αυτό εννοούμε ότι πράξεις και αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα έχουν ηθικές 

επιπτώσεις στις μέρες, τους μήνες και τα χρόνια που ακολουθούν. Πολλές από αυτές τις 

επιπτώσεις είναι μη αναστρέψιμες και για το λόγο αυτό πρέπει η ηθική να υιοθετείται 

στο παρόν, προτού να είναι ήδη αργά.  

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία πράγματα αναμένονται από τις επιχειρήσεις σήμερα. 

Το πρώτο είναι να μπορούν να προβλέπουν τις συνέπειες των πράξεων και αποφάσεών 

τους στο μέλλον. Το δεύτερο είναι να επιλέξουν τις αρχές που θα τους επιτρέψουν να 

επιτύχουν το πρώτο. Το τρίτο είναι να αναθεωρήσουν μερικές σημαντικές απόψεις που 

επιβάλλουν την επιστήμη των μελλοντικών μελετών.  

     Η αρχική άποψη είναι ότι οι τωρινές πράξεις των επιχειρήσεων έχουν ήδη επηρεάσει 

το μέλλον. Η κατάσταση αυτή παρομοιάζεται με τη σκιά κάποιου που περπατάει με τον 

ήλιο στη πλάτη, η οποία φτάνει νωρίτερα από τον ίδιο, και γι’ αυτό λέμε ότι οι σημερινές 

πράξεις σκιάζουν το μέλλον. Σύμφωνα με την Elise Boulding το παρόν είναι εκτεταμένο 

(extended) και εκτείνεται εκατό χρόνια στο παρελθόν και εκατό χρόνια στο μέλλον. Το 

μέλλον επομένως είναι αποτέλεσμα αυτών που έγιναν, αυτών που γίνονται και αυτών 

που θα γίνουν. (E. Boulding, 1978) 

     Δεν υπάρχει οργανισμός που να μην επηρεάζει το μέλλον. Η «αειφόρος ανάπτυξη» 

έχει ως σκοπό να ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς χωρίς να δυσχεραίνει τις 

μελλοντικές γενιές στην επίτευξη του ίδιου σκοπού.  Φυσικά δε πρέπει να αμφισβητηθεί 

ότι πολλές από τις πράξεις και τις αποφάσεις των επιχειρήσεων είναι επωφελείς για τις 

μελλοντικές γενιές. Όπως πολύ χαρακτηριστικά δήλωσε ο Richard Slaughter, είναι 

εύκολο να ξεφύγει κανείς από τις παροντικές ευθύνες, ανατρέχοντας σε καλύτερες 

στιγμές στο μέλλον ή στο παρελθόν. 

     Από επιχειρηματική άποψη, η μελλοντική σκέψη συνδέεται έντονα με τη στρατηγική. 

Οι εταιρικοί γνώστες της στρατηγικής είναι μια επαγγελματική ομάδα που λαμβάνει 

ιδιαίτερα υπόψη το μέλλον. Αλλά ακόμη και για τους ανθρώπους με στρατηγικούς 
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ρόλους, τα χρονικά πλαίσια που συνδέονται με τη μελλοντική σκέψη έχουν γίνει πιο 

σύντομα. Η κύρια τάση για το εταιρικό χρονοδιάγραμμα είναι να περιοριστεί στο άμεσο 

παρόν, ή σε ένα εκτεταμένο παρόν. Σύμφωνα με τον Nowotny (1994) όταν λέμε 

εκτεταμένο παρόν εννοούμε ότι το μέλλον αγνοείται στο παρόν, και ότι μέσω της 

προόδου στις τεχνολογίες επικοινωνιών, οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε 

πραγματικό χρόνο. Η κατηγορία του μέλλοντος τείνει να γίνει μια απλή επέκταση του 

παρόντος επειδή η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν μειώσει επιτυχώς την απόσταση που 

απαιτείται για να προσαρμοστούν τα προϊόντα τους. 

     Μια τέτοια προοπτική οδηγεί σε διαδικασίες στρατηγικής που ενημερώνονται από τη 

σταθερή προσοχή στο παρόν, μέσω της περιβαλλοντικής ανίχνευσης, και που 

θεσπίζονται μέσω της μάθησης (αλλαγής), σύμφωνα με τον Luhmann.  Στην πράξη, αυτό 

έχει οδηγήσει σε μειωμένη εμπιστοσύνη στον μακροχρόνιο και εταιρικό 

προγραμματισμό και στην ανάπτυξη της νέας ειδικότητας της στρατηγικής ή 

οργανωσιακής πρόβλεψης. Ο τρόπος με τον οποίο ο χρόνος ενσωματώνεται στη 

διευθυντική δράση, τον κάνει να ομοιάζει με οποιοδήποτε πόρο που ελέγχεται ή 

διοικείται. Οι Whipp et al. ερμήνευσαν την έννοια του χρόνου στην οικονομία ως εξής: 

Το μέλλον γίνεται κατανοητό σε σχέση με την απειλή ή την ωφέλεια που συνεπάγεται 

για το παρόν. Η οικονομία λειτουργεί με σκοπό να χρησιμοποιήσει το μέλλον για να 

εξασφαλίσει το παρόν. Για να επιτύχει αυτό τον στόχο δανείζεται από το μέλλον για να 

χρηματοδοτήσει το παρόν ή προστατεύεται ενάντια στις πιθανές μελλοντικές 

καταστροφές μέσω της αποταμίευσης και της ασφάλειας. 

     Ενώ οι εταιρικές οργανώσεις έχουν πολύ λιγότερη αίσθηση του ελέγχου των 

μελλόντων τους, ξοδεύουν ιδιαίτερο χρόνο και υψηλές διανοητικές προσπάθειες στην 

κατασκευή ιδεών για τις απειλές και τους κινδύνους από τις μελλοντικές εκδηλώσεις ή 

καταστάσεις. Η ερώτηση είναι έπειτα ποιες είναι οι ηθικές διαστάσεις σε αυτές τις 

διανοητικές προσπάθειες και στις προκύπτουσες αποφάσεις και τις ενέργειες που τις 

ακολουθούν. Η οργανωσιακή στρατηγική επομένως, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής 

διάστασής της, είναι η επιδιωκόμενη προσαρμογή της οργάνωσης στο περιβάλλον της.   

     Εάν επιθυμούμε να αξιολογήσουμε τον προσανατολισμό της εταιρικής οργάνωσης 

στην ηθική των μελλόντων (futures), πρέπει να δούμε κατά πόσο χρησιμοποιούνται οι 

ακόλουθες πρακτικές σε σχέση με ηθικά ζητήματα 
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• Η χρήση ενός ευρύτατου φάσματος εμπειρογνωμόνων σε διαφορετικούς τομείς. Θα 

ψάχναμε τη χρήση τέτοιων σχηματισμών ομάδων στα πλαίσια των ηθικών μελλόντων 

καθώς επίσης και των μελλόντων της αγοράς και των προϊόντων. 

• Η παραγωγή εναλλακτικών σεναρίων διαφορετικών μελλοντικών τοπίων στα οποία οι 

πολλαπλάσιες τάσεις στα φαινόμενα της καθημερινής ζωής, όπως οι τεχνολογίες, τα 

πολιτικά πλαίσια, οι κοινωνικές αξίες, οι τρόποι ζωής και ο ανταγωνισμός μπορούν να 

τακτοποιηθούν και να ρυθμιστούν εκ νέου. 

• Ο προσδιορισμός και η ενίσχυση των «αδύνατων σημάτων» (weak signals), τα οποία 

παρέχουν στοιχεία ότι οι υποθέσεις μας για το μέλλον πρέπει να αλλάξουν. Τα αδύνατα 

σήματα περιλαμβάνουν τα κοινωνικά κινήματα, τις νέες φιλοσοφικές ιδέες, ή τα 

επιστημονικά στοιχεία. Παραδείγματος χάριν, τα αποτελέσματα του αμιάντου και του 

καπνού ήταν τα καλά καθιερωμένα αδύνατα σήματα για πολλά έτη. Ένα τρέχον 

παράδειγμα ενός πιθανού αδύνατου σήματος είναι οι διαφορετικές πολιτιστικές 

αντιδράσεις στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.  

 • Η αξιολόγηση των ευκαιριών και των απειλών στο περιβάλλον και των δυνάμεων και 

των αδυναμιών της οργάνωσης. Η SWOT ανάλυση είναι πιθανώς η περισσότερο 

χρησιμοποιούμενη τεχνική από τις οργανώσεις για να αξιολογήσουν τη σχετική θέση 

τους στο περιβάλλον. Πρέπει η οργάνωση να παρέχει μια σαφή περιγραφή SWOT όσον 

αφορά την ηθική θέση της. 

• Αξιολόγηση του προγράμματος και αξιολόγηση του κινδύνου, που αξιολογούν την 

πιθανότητα των ιδιαίτερων προγραμμάτων ή των επιχειρησιακών μονάδων να είναι 

επιτυχείς και το επιτόκιο της επένδυσης που αυτές οι δραστηριότητες παράγουν. Πρέπει 

μια οργάνωση να εξετάζει τα χρονοδιαγράμματα πέρα από τα οικονομικά μέτρα των 

περιόδων αποπληρωμής.  

     Η προσέγγιση λοιπόν αυτή που συνδέει παρόν και μέλλον, ηθική και στρατηγική πέρα 

από τις φιλοσοφικές της διαστάσεις κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη εξέτασης της 

σχέσης που υπάρχει ανάμεσα σε ηθική και οικονομική απόδοση, μιας και οικονομικά 

υγιείς επιχειρήσεις, χαρούμενοι επενδυτές και ηθικό περιβάλλον δραστηριοποίησης 

αποτελούν τις βάσεις για ένα υγιές μέλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 
 

 Επιχειρησιακή Κουλτούρα- Ηθική και Επιχειρηματική 
Επίδοση. 

 
 

2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 

 Η επιχείρηση στην ελεύθερη αγορά λειτουργεί για να εκπληρώσει διάφορες 

οικονομικές λειτουργίες, όπως να παράγει αγαθά, να οργανώσει κατά τον πλέον άριστο 

και αποτελεσματικό τρόπο τους συντελεστές παραγωγής της (μισθοί, πρόσοδοι εδάφους, 

κεφάλαιο), να αναδιανείμει τα εισοδήματα στους συντελεστές παραγωγής της (μισθοί, 

πρόσοδοι εδάφους, τόκοι), να εφαρμόσει νεωτεριστικές μεθόδους παραγωγής, να 

δημιουργήσει και να προωθήσει στην αγορά νέα προϊόντα, κ.λπ. 

 Για να φέρει σε πέρας αυτές τις λειτουργίες, η επιχείρηση πρέπει να ακολουθεί έναν 

αντικειμενικό τελικό σκοπό ή ένα κριτήριο δράσης, βάσει του οποίου τα αποτελέσματα 

των αποφάσεών της πρέπει να συγκλίνουν. 

 Το είδος όμως των επιδιώξεων ή των τελικών σκοπών που επιχειρεί να εκπληρώσει 

μια επιχείρηση έχει προκαλέσει αξιοσημείωτο ενδιαφέρον αλλά και πολλές διαμάχες στη 

σύγχρονη εποχή μεταξύ των ακαδημαϊκών κύκλων, των επιχειρηματικών στελεχών και 

των υπευθύνων της κυβερνητικής πολιτικής. Ακόμη και στην περίπτωση που ρωτήσουμε 

έναν επιχειρηματία ή έναν διευθυντή επιχείρησης ποια είναι η τελική επιδίωξη της 

επιχείρησής του, θα μας δώσει διάφορες απαντήσεις, όπως: να μεγιστοποιήσει το κέρδος, 

να μεγιστοποιήσει τον όγκο των πωλήσεων, να μεγιστοποιήσει το μερίδιο αγοράς, να 

διατηρήσει πλήρως απασχολούμενους τους εργάτες, να διατηρήσει ένα ορισμένο ύψος 

αποθεμάτων πρώτων υλών και προϊόντων, κ.ο.κ. 

 Στην πραγματικότητα όλες αυτές οι επιδιώξεις αλληλοαποκλείονται επειδή δεν 

δύναται να επιτευχθούν ταυτόχρονα. Η κατανόηση της έννοιας της κουλτούρας από 

αυτούς που ασχολούνται με τις επιχειρήσεις, και ειδικά από αυτούς που επιθυμούν οι 

επιχειρήσεις τους να συμβαδίζουν με τις πολιτισμικές αλλαγές παράλληλα με την 

αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών, είναι σημαντική. Ο βασικός 

προβληματισμός έγκειται στο κατά πόσο μια επιχειρηματική πρακτική επηρεάζεται 

πολιτισμικά από μια συγκεκριμένη περίοδο ή ένα συγκεκριμένο χώρο. Άρα ποιά είναι η 
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επίδραση που ασκεί η κουλτούρα στους κανονισμούς, τις κατευθύνσεις και τις 

στρατηγικές στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου επιχειρησιακού συστήματος. 

  

2.2. Σχέση κουλτούρας – επιχειρηματικής επίδοσης. 

 Στον  21ο αιώνα, θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι τα διευθυντικά στελέχη θα 

μπορούσαν να ωφεληθούν από τη γνώση της κουλτούρας ανεξαρτήτου εθνικότητας. Η 

παγκόσμια αγορά, ειδικά στην Ευρώπη, χαρακτηρίζεται από ποικιλία. Επιπλέον, η 

διεθνής επιχειρηματικότητα είναι υπό αλλαγή εξαιτίας των συγχωνεύσεων, των 

εξαγορών και των στρατηγικών συμμαχιών, στα πλαίσια των οποίων κάθε εταίρος έχει 

τη δική του οργανωσιακή κουλτούρα την οποία καλείται να συνδυάσει με αυτή των 

άλλων εταίρων. Για την επιτυχία τέτοιων ενώσεων, τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να 

επιδιώκουν την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των δυο ή και περισσότερων οργανωσιακών 

τύπων κουλτούρας που εμπλέκονται. 

 Στην πραγματικότητα, η κουλτούρα επηρεάζει κάθε πλευρά της επιχειρηματικότητας 

και του management ακόμη και του στρατηγικού σχεδιασμού. Για την επίτευξη των 

επιχειρηματικών στόχων κρίνεται απολύτως αναγκαία η κατανόηση της κουλτούρας 

καθώς και η ύπαρξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη διαχείριση της. Σε κάθε 

περίπτωση, μάλιστα, η ικανότητα επικοινωνίας θα πρέπει να αποτελεί βασική 

προτεραιότητα , όπως σημειώνει ο ανθρωπολόγος Edward Hall: 

 Κάθε πολιτισμός λειτουργεί με τη δική του εσωτερική δυναμική, τις δικές του αρχές και 

τους δικούς του νόμους, γραπτούς και άγραφους. Κάθε κουλτούρα είναι αρχικά ένα 

σύστημα που δημιουργεί, στέλνει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται πληροφορίες. Η 

επικοινωνία βρίσκεται παντού. Η κουλτούρα μπορεί να παραλληλιστεί με έναν μεγάλο και 

σύνθετο υπολογιστή. Αυτός ο υπολογιστής προγραμματίζει τις ενέργειες και τις αντιδράσεις 

κάθε ατόμου και τα προγράμματα αυτά μπορούν να σχεδιαστούν και να χρησιμοποιηθούν 

από οποιονδήποτε επιθυμεί να κάνει το σύστημα να λειτουργεί. (Philip R. Harris, 2004). 

 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 
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επικρατούσα κουλτούρα στην οποία συμμορφώνονται (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 όποιες διαφορές και μεταβολές της κουλτούρας. Σε διαφορετική 

περίπτωση οι επιχειρήσεις αυτές είναι σχεδόν σίγουρο 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 γι’ 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 παγκόσμια χρηματοοικονομικής κοινότητας και η κουλτούρα από μόνη 

της αποτελεί ένα κύριο χαρακτηριστικό που επιδρά σημαντικά στη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων. 
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 Μια ισχυρή επιχειρηματική κουλτούρα διευκολύνει την ομαλή ροή πληροφοριών και 

ευνοεί την ύπαρξη αρμονίας μεταξύ των μελών. Βελτιώσεις, λοιπόν, στην κουλτούρα και 

την 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). 

 Υπάρχουν πολλές περιοχές στις οποίες η επιχειρηματική κουλτούρα επηρεάζει τη 

λήψη αποφάσεων και τη συμπεριφορά. Ωστόσο οι τέσσερις βασικοί τομείς στους 

οποίους όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν σωστά τις 

επιταγές του συστήματος αξιών τους είναι: η αντιμετώπιση των πελατών, η αντιμετώπιση 

του ανθρώπινου δυναμικού της ίδιας της επιχείρησης, η απόδοση της επιχείρησης και η 

κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης. 

 

 2.2.1. Έρευνες και αποτελέσματα. 

 Από τον Αύγουστο του  1987 μέχρι τον Ιανουάριο του 1991 διενεργήθηκαν τέσσερις 

έρευνες για να διαπιστωθεί το κατά πόσο υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στην 

επιχειρησιακή κουλτούρα και την μακροχρόνια οικονομική απόδοση, να διευκρινιστεί η 

φύση και οι λόγοι ύπαρξης μιας τέτοιας σχέσης και να διερευνηθεί το κατά πόσο αυτή η 

σχέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της απόδοσης μιας επιχείρησης. 

 Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση μιας επιχείρηση. Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση μας ενδιαφέρει η επίδραση ενός μόνο παράγοντα, της επιχειρησιακής 

κουλτούρας. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας των σχέσεων και της δυσκολίας μέτρησης 

πολλών παραμέτρων, μια τέτοια έρευνα είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει με απόλυτη 

ακρίβεια. 

 Συγκεκριμένα οι έρευνες απέδειξαν ότι:  

 Η επιχειρησιακή κουλτούρα μπορεί να ασκήσει μεγάλη επίδραση στην μακροχρόνια 

χρηματοοικονομική επίδοση μιας επιχείρηση. Αποδείχθηκε ότι οι επιχειρήσεις που 

διέθεταν κουλτούρες οι οποίες έδιναν έμφαση στους πελάτες τους μετόχους και τους 

υπαλλήλους καθώς επίσης και στην άσκηση ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα είχαν καλύτερες 

αποδόσεις από επιχειρήσεις που δεν εστίαζαν σε αυτούς τους τομείς. 
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 Η επιχειρησιακή κουλτούρα την επόμενη δεκαετία θα αποτελέσει ακόμη πιο 

σημαντικό παράγοντα στον προσδιορισμό της επιτυχίας ή της αποτυχίας μιας 

επιχείρησης. Κουλτούρες που υποβιβάζουν την απόδοση ασκούν αρνητική οικονομική 

επίδραση για διάφορους λόγους με πιο σημαντικό την τάση τους να εμποδίζουν τις 

επιχειρήσεις να υιοθετούν αλλαγές στρατηγικών ή τακτικών. Σε έναν κόσμο που 

μεταβάλλεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, θα μπορούσε κανείς να προβλέψει με 

σιγουριά ότι οι μη προσαρμόσιμες στην αλλαγή κουλτούρες θα ασκήσουν ακόμη 

μεγαλύτερη και αρνητική οικονομική επίδραση την επόμενη δεκαετία. 

 Οι επιχειρησιακές κουλτούρες που παρακωλύουν την μακροχρόνια οικονομική 

επίδοση δεν είναι σπάνιες. Αναπτύσσονται πολύ εύκολα ακόμη και σε επιχειρήσεις που 

απαρτίζονται από λογικούς και πολύ έξυπνους ανθρώπους. Οι κουλτούρες που 

ενθαρρύνουν την εκδήλωση ανάρμοστης συμπεριφοράς και εμποδίζουν την αλλαγή 

τείνουν να εμφανίζονται αργά και σιωπηρά κατά τη διάρκεια των χρόνων, συνήθως όταν 

οι επιχειρήσεις αποδίδουν ικανοποιητικά.  

 Παρόλο που είναι δύσκολο να αλλάξουν, οι επιχειρησιακές κουλτούρες μπορούν να 

ενισχύσουν περισσότερο την επίδοση μιας επιχείρηση. Μια τέτοια αλλαγή είναι σύνθετη, 

χρειάζεται χρόνο και άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας, κάτι το οποίο είναι διαφορετικό 

από το καλό management. Ένα τέτοιο ηγετικό στυλ θα πρέπει να κατευθύνεται από ένα 

ρεαλιστικό όραμα για το ποια είδη κουλτούρας ενισχύουν την χρηματοοικονομική 

επίδοση. 

 Η βασική ιδέα που επιβεβαιώνει την άποψη ότι η κουλτούρα επηρεάζει την απόδοση 

είναι ότι η κουλτούρα επηρεάζει την επίτευξη των στόχων. Πιο συγκεκριμένα, 

επιχειρήσεις με “δυνατές” κουλτούρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν 

τους στόχους τους από επιχειρήσεις με “αδύναμες” κουλτούρες. Έτσι οι πρώτες έχουν 

μεγαλύτερο ποσοστό οργανωσιακής επιτυχίας σε όρους οικονομικών μεγεθών επειδή 

ακριβώς η “δυνατή” κουλτούρα που διαθέτουν εμπνέει τους εργαζομένους (Kotter and 

Heskett, 1992 όπως αναφέρεται στον Eric Flamholtz (2001)). 

  

 2.2.2. Τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας σύμφωνα με τον Denison.   

 Επιπλέον, όσον αφορά στη σχέση μεταξύ κουλτούρας και αποτελεσματικότητας μιας 

επιχείρησης, ο Denison και οι συνεργάτες του χρησιμοποιώντας στοιχεία από 764 
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εταιρείες κατέληξαν στην ύπαρξη τεσσάρων χαρακτηριστικών της κουλτούρας τα οποία 

σχετίζονται με διαφορετικά κριτήρια αποτελεσματικότητας το καθένα. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι η αποστολή, η συνέπεια, η προσαρμοστικότητα και η 

ανάμειξη. Η αποστολή και η συνέπεια προβλέπουν την κερδοφορία, η ανάμειξη και η 

προσαρμοστικότητα  την καινοτομία και η προσαρμοστικότητα και η αποστολή την 

αύξηση των πωλήσεων. Σύμφωνα μάλιστα με τους ίδιους ερευνητές, είναι δυνατό να 

υπάρχει μια κοινή αντίληψη της επιχειρηματικής κουλτούρας για πολυεθνικές εταιρείες 

από όλο τον κόσμο. Τα χαρακτηριστικά που ήδη αναφέραμε είναι δυνατό να μετρηθούν 

και να έχουν μια προβλεπόμενη επίδραση στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, ο 

τρόπος όμως με τον οποίο τα χαρακτηριστικά αυτά εκφράζονται και παρατηρώνται 

ποικίλει ανάλογα με την εθνική κουλτούρα της κάθε χώρας (Daniel R. Denison, 

Stephanie Haaland and Paulo Goelzer, 2004). 

 

 2.2.3. Σχέση κουλτούρας- ποιότητας- καινοτομίας. 

 Για να είναι όμως μια επιχείρηση ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά θα πρέπει 

να αναγνωρίσει την αξία της καινοτομίας και τη σπουδαιότητα της ποιότητας. Έτσι, η 

διοίκηση ολικής ποιότητας θα πρέπει να καθοδηγεί τις αλλαγές που γίνονται στον 

οργανισμό. Πολλοί ερευνητές, αν όχι όλοι, συμφωνούν ότι η ολική ποιότητα συνδέεται 

με κάποιον τρόπο με την επιχειρηματική κουλτούρα, διαφωνούν όμως στο κατά πόσο η 

διοίκηση ολικής ποιότητας απαιτεί αλλαγές στην κουλτούρα ή αξιοποιεί την ήδη 

υπάρχουσα. Βέβαια, η ίδια η διοίκηση ολικής ποιότητας μπορεί να θεωρηθεί από μόνη 

της κουλτούρα μιας επιχείρησης με προσανατολισμό στην ικανοποίηση του πελάτη μέσω 

της συνεχούς βελτίωσης. Η εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας αλλά και 

οποιασδήποτε στρατηγικής απαιτεί αλλαγές στις αρχές, τα πλαίσια αναφοράς και τους 

τρόπους αντίληψης που έχουν αναπτύξει οι επιχειρήσεις μέσω της συναλλαγής τους με 

το εξωτερικό περιβάλλον, όταν αυτές δεν συνάδουν με τον επιδιωκόμενο στόχο. Αυτές οι 

αλλαγές θα επηρεάσουν τις βασικές αρχές και αντιλήψεις των εργαζομένων για την ίδια 

την εργασία, γι’ αυτό και αρκετές επιχειρήσεις πριν την υλοποίηση του προγράμματος 

διοίκησης ολικής ποιότητας προσπαθούν να κατανοήσουν πλήρως την επιχειρηματική 

τους κουλτούρα η οποία επηρεάζει τις αντιδράσεις των εργαζομένων όσον αφορά 

ποικίλες πλευρές της εργασίας όπως είναι και η ποιότητα. Μια “δυνατή”, μάλιστα, 
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κουλτούρα μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα. Μια τέτοια κουλτούρα μπορεί να διαφέρει 

μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά διαθέτει κάποιες βασικές αρχές που διασφαλίζουν 

μεγάλα μερίδια αγοράς, αυξημένα κέρδη και μειωμένα κόστη. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι 

μια “δυνατή” κουλτούρα ολικής ποιότητας αποτελεί κύριο παράγοντα βελτίωσης της 

επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας (Z. Irani, A. Beskese and P. E. D. Love, 2004).  

 Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα επιτυχημένης επιχείρησης στον τομέα της ποιότητας 

αποτελεί η Velden Engineering (UK) Ltd η οποία ενσωμάτωσε τα χαρακτηριστικά της 

κουλτούρας της στην αποστολή και τη στρατηγική της. 

 

 2.2.4. Θεωρίες που υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ κουλτούρας και 

χρηματοοικονομικής επίδοσης. 

 Σχεδόν ολόκληρη η βιβλιογραφία που αφορά στην επιχειρησιακή κουλτούρα 

παραδέχεται την ύπαρξη αλληλεξάρτησης μεταξύ της πρώτης και της 

χρηματοοικονομικής απόδοσης. Οι θεωρίες αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.  

 Η πιο συχνά συναντώμενη θεωρία συσχετίζει την «ισχυρή» κουλτούρα με την 

εξαιρετική απόδοση. Στα πλαίσια μιας ισχυρής κουλτούρας όλοι οι managers 

μοιράζονται ένα σύνολο από συνεπείς αξίες και μεθόδους που αφορούν στο «επιχειρείν». 

Οι νέοι υπάλληλοι υιοθετούν τις αξίες αυτές πολύ γρήγορα. Σε μια τέτοια κουλτούρα, 

ένας διευθυντής που θα παραβεί τους τιθέμενους κανονισμούς είναι πιθανό να δεχθεί 

διορθωτικές παρατηρήσεις τόσο από τους υφισταμένους του όσο και από τους 

προϊσταμένους του. Οι επιχειρήσεις που έχουν «ισχυρές» κουλτούρες φαίνονται στα 

μάτια των ανταγωνιστών σαν να έχουν ένα συγκεκριμένο στυλ. Γνωστοποιούν τις αξίες 

που πρεσβεύουν με τη μορφή της αποστολής για την υλοποίηση της οποίας προτρέπουν 

και ενθαρρύνουν όλους τους managers. Οι αξίες αυτές δύσκολα αλλάζουν με την αλλαγή 

ενός διευθυντή παρά οι ρίζες τους είναι βαθιές και γερές.  

 Οι «ισχυρές» κουλτούρες συμβάλλουν στην χρηματοοικονομική απόδοση καθώς 

δημιουργούν ισχυρή κινητροποίηση στους υπαλλήλους μιας επιχείρησης. Οι κοινές αξίες 

και συμπεριφορές προκαλούν ικανοποίηση στους υπαλλήλους καθώς επίσης τους 

δημιουργούν το αίσθημα της αφοσίωσης και της δέσμευσης κάτι το οποίο τους οδηγεί σε 

ακόμη πιο σκληρή προσπάθεια για καλύτερη απόδοση. Συγκεκριμένες πρακτικές που 

βρίσκουν εφαρμογή σε «ισχυρές» κουλτούρες είναι για παράδειγμα η συμμετοχή των 
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εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων και η αναγνώριση της συνεισφοράς τους. Επιπλέον, 

οι ισχυρές κουλτούρες ενισχύουν την χρηματοοικονομική απόδοση παρέχοντας την 

απαραίτητη δομή και τους ελέγχους, χωρίς να χρειάζεται η επιχείρηση να στηρίζεται σε 

ένα πνικτικό σύστημα γραφειοκρατίας το οποίο θα βύθιζε την καινοτομία και την 

κινητροποίηση.  

 Η πιο γνωστή επιχείρηση με «ισχυρή» κουλτούρα είναι η IBM. Οι εργαζόμενοι της 

IBM έχουν την φήμη των πιστών, αφοσιωμένων και με υψηλό βαθμό κινητροποίησης 

εργαζομένων. Η φιλοσοφία της επιχείρησης, στα πλαίσια της οποίας υπήρχε απόλυτη 

συμφωνία για το πώς θα πρέπει να διενεργούνται οι επιχειρήσεις, υποστηρίζει το 

σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του κάθε εργαζομένου, παρέχει την 

καλύτερη εξυπηρέτηση της πελατειακής βάσης από κάθε επιχείρηση στον κόσμο και 

εκτελεί όλες τις ενέργειες με τον καλύτερο και ανώτερο τρόπο.   

  Μια «δυνατή» κουλτούρα διευκολύνει τη ροή πληροφοριών. Η πληροφορία και κατ’ 

επέκταση η γνώση παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην απόδοση μιας επιχείρησης. Για το 

λόγο αυτό, μια ‘κουλτούρα που μαθαίνει’ ή μια ‘κουλτούρα ανοιχτή στη γνώση’ είναι 

απαραίτητη ώστε να είναι δυνατή η απόκτηση γνώσης και η αποτελεσματική εφαρμογή 

της στα πλαίσια της επιχείρησης (Davenport et al., 1998 and Harvey et al., 1998, όπως 

αναφέρεται στο Susan J. Harrington and Tor Guimaraes, 2005). Έτσι, τόσο η 

επιχειρηματική κουλτούρα όσο και η ικανότητα της ίδιας της επιχείρησης να αναγνωρίζει 

την αξία μιας νέας πληροφορίας, να την αφομοιώνει και να την εφαρμόζει (ικανότητα 

απορρόφησης) επηρεάζουν την αντίληψη και τις ενέργειες της επιτυχημένης εφαρμογής 

της. Η ικανότητα απορρόφησης εστιάζει στην ικανότητα υλοποίησης καινοτομιών ενώ η 

επιχειρηματική κουλτούρα στις αξίες και τους κανόνες που αφορούν στην τεχνολογία και 

την αλλαγή. Η επιχειρηματική κουλτούρα, λοιπόν, επηρεάζει την ικανότητα 

απορρόφησης οδηγώντας στην επιτυχημένη εφαρμογή καινοτομιών, 

συμπεριλαμβανομένης και της επιτυχημένης εφαρμογής της τεχνολογίας της 

πληροφορίας (IT- Information Technology). Διαμορφώνει την ικανότητα απορρόφησης 

επηρεάζοντας και τα δύο συστατικά στοιχεία της, τη γνώση και τα κανάλια επικοινωνίας. 

Επειδή η κουλτούρα αντανακλά τις αξίες και τους κανόνες ενός οργανισμού, παίζει 

σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των τομέων στους οποίους ο οργανισμός μπορεί να 

μάθει εύκολα και των τομέων στους οποίους αντιστέκεται στην αλλαγή των πολιτικών 
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του. Είναι, μάλιστα, πιθανό να αντιδράσει πιο γρήγορα σε ένα γεγονός του 

περιβάλλοντος που είναι συμβατό με τις ισχύουσες αξίες του από το αν αυτό ερχόταν σε 

αντίθεση με τις τελευταίες. Έτσι η επιχειρηματική κουλτούρα με τις αξίες της επηρεάζει 

τις αντιδράσεις στις οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται μέσω των 

εσωτερικών και εξωτερικών καναλιών επικοινωνίας. 

  Η δεύτερη προσέγγιση για το συσχετισμό της κουλτούρας και της 

χρηματοοικονομικής απόδοσης αποτελεί άμεση κριτική της πρώτης. Η θεωρία αυτή 

υποδεικνύει την κατεύθυνση που πρέπει να δώσει η κουλτούρα στους υπαλλήλους της 

επιχείρησης ώστε αυτοί να αυξήσουν την χρηματοοικονομική απόδοση. Η λέξη κλειδί 

είναι το «ταίριασμα».  

 Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει μια γενικά αποδεκτή καλή κουλτούρα η 

οποία να εφαρμόζει και να αποδίδει παντού με επιτυχία. Αντιθέτως, μια κουλτούρα είναι 

καλή μόνο όταν τα συστατικά της «ταιριάζουν» με την επιχειρησιακή στρατηγική της 

επιχείρηση. Έτσι λοιπόν, μόνο οι στρατηγικά κατάλληλες κουλτούρες θα είναι δυνατό να 

συνδεθούν με την άριστη χρηματοοικονομική απόδοση. Όσο μεγαλύτερο είναι το 

ταίριασμα τόσο καλύτερη θα είναι και η απόδοση και το αντίστροφο.  

 Σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία μια κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από την 

γρήγορη λήψη αποφάσεων με ελάχιστη γραφειοκρατία θα αυξήσει την 

χρηματοοικονομική απόδοση σε ένα υψηλά ανταγωνιστικό περιβάλλον συγχωνεύσεων 

και θα μειώσει την απόδοση μιας παραδοσιακής επιχείρησης. Παρόμοια, μια κουλτούρα 

που διέπεται από σταθερές αξίες και ιεραρχικές δομές, θα αποδώσει καλά σε ένα αργά 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον αλλά θα είναι τελείως ακατάλληλη σε μια ταχέως 

αναπτυσσόμενη και ανταγωνιστική βιομηχανία. 

 Υπάρχει και μια τρίτη προσέγγιση που αναφέρεται άμεσα στο θέμα της 

προσαρμογής. Η βασική λογική της θεωρίας αυτής έγκειται στο γεγονός ότι μόνο η 

κουλτούρα που θα δώσει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να προλάβει και να 

προσαρμοστεί σε μια περιβαλλοντική αλλαγή θα συνδεθεί με μια άριστη 

χρηματοοικονομική απόδοση επί μακρού χρόνου. 

 Οι υποστηρικτές της θεωρίας αυτής προσεγγίζουν το θέμα από την αντίστροφη 

πλευρά διερευνώντας τα χαρακτηριστικά των μη προσαρμόσιμων κουλτουρών ώστε να 

καταλήξουν στο τι θα πρέπει να συνθέτει την επιθυμητή κουλτούρα. Υποστηρίζουν ότι οι 
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μη προσαρμόσιμες κουλτούρες χαρακτηρίζονται από μεγάλη γραφειοκρατία, οι 

άνθρωποι είναι ευερέθιστοι, αποφεύγουν το ρίσκο και δεν είναι πολύ δημιουργικοί. Η 

ροή των πληροφοριών δεν είναι ούτε εύκολη αλλά ούτε και γρήγορη ενώ η ιδιαίτερη 

έμφαση που δίνεται στον έλεγχο αποθαρρύνει την καινοτομία και τον ενθουσιασμό. 

Καταλήγουν, λοιπόν, ότι οι προσαρμόσιμες κουλτούρες θα πρέπει να έχουν πολύ 

διαφορετικά χαρακτηριστικά.  

 Ο Ralph Kilmann περιγράφει μια τέτοια κουλτούρα ως: «μια προσαρμόσιμη 

κουλτούρα η οποία συνεπάγεται την ανάληψη ρίσκου, εμπνέει εμπιστοσύνη και 

προλαβαίνει τις καταστάσεις τόσο στα πλαίσια ενός οργανισμού όσο και σε προσωπικό 

επίπεδο. Όλα τα μέλη υποστηρίζουν ενεργά το ένα τις προσπάθειες του άλλου, ώστε να 

αναγνωριστούν τα προβλήματα και να υλοποιηθούν οι κατάλληλες λύσεις. Υπάρχει 

διάχυτο το αίσθημα της αυτοπεποίθησης καθώς όλα τα μέλη πιστεύουν χωρίς αμφιβολία 

ότι θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Τέλος, 

επικρατεί πνεύμα ενθουσιασμού για την επίτευξη της οργανωσιακής επιτυχίας καθώς 

επίσης υπάρχει δεκτικότητα στην αλλαγή και την καινοτομία.   

 Επιπλέον, μια κουλτούρα με εξωτερικό (βελτίωση ανταγωνιστικής θέσης) και 

εσωτερικό (διατήρηση κοινωνικοτεχνολογικού συστήματος) προσανατολισμό μπορεί να 

μεγιστοποιήσει την αποδοτική χρήση της καινοτομίας. Έτσι τόσο η γνώση όσο και τα 

κανάλια επικοινωνίας επηρεάζονται από την αξία που δίνει η επιχείρηση στον 

ανταγωνισμό ή την εσωτερική αποτελεσματικότητα. Δηλαδή η κουλτούρα μπορεί να 

επηρεάσει την ικανότητα απορρόφησης ανάλογα με την έμφαση που δίνει στην ευελιξία 

ή τη σταθερότητα και τον εσωτερικό ή εξωτερικό προσανατολισμό. Με βάση τις 

διαστάσεις αυτές, προκύπτουν τέσσερις τύποι κουλτούρας: εξελικτική (ευέλικτη με 

εξωτερικό προσανατολισμό), ορθολογιστική (προβλέψιμη με εξωτερικό 

προσανατολισμό), ιεραρχική (προβλέψιμη με εσωτερικό προσανατολισμό) και ομαδική 

(ευέλικτη με εσωτερικό προσανατολισμό). Διαπιστώνεται, μάλιστα, ότι επιχειρήσεις που 

συνθέτονται κυρίως από τις διαστάσεις της ομαδικής, εξελικτικής και ορθολογιστικής 

κουλτούρας έχουν υψηλά επίπεδα γνώσης IT και καλύτερα κανάλια επικοινωνίας από 

άλλες επιχειρήσεις.  

 Από όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνεται αυτό που υποστηρίζει και η κοινή λογική. Ότι 

δηλαδή η κουλτούρα είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία μιας 
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επιχείρησης και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τη λήψη των αποφάσεων. 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα στελέχη μιας επιχείρησης πρέπει να έχουν 

μελετήσει καλά τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του τόπου στον οποίο λειτουργεί η 

επιχείρηση, ώστε να είναι σε θέση να εκτιμούν σωστά τις καταστάσεις που μπορεί να 

προκύψουν και να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις.     

 

 2.3. Σχέση ηθικής- επιχειρηματικής επίδοσης.  

 Το κατά πόσο η ηθική οδηγεί και σε καλή επιχειρηματική επίδοση αποτελεί 

αντικείμενο διαμάχης. Στους ακαδημαϊκούς χώρους αποτελεί δόγμα και επίσης 

παρουσιάζεται να έχει μεγάλη απήχηση και στους επιχειρησιακούς κύκλους. Μια έρευνα 

που διεξήχθη μεταξύ διευθυντικών στελεχών της US έδειξε ότι το 65% σχεδόν των 

ερωτώμενων πίστευαν ότι υψηλά ηθικά στάνταρ οδηγούν σε βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. 

 Πολλά είναι τα πλεονεκτήματα που μια επιχείρηση μπορεί να αποκομίσει από την 

υιοθέτηση μιας θετικής, από ηθικής άποψης, στάσης. Κάποια από αυτά είναι οι υψηλές 

πωλήσεις μέσω της βελτιωμένης κοινωνικής εικόνας της επιχείρησης, λιγότερα λάθη από 

την πλευρά των εργαζομένων λόγω του μεγαλύτερου ενδιαφέροντος που οι ίδιοι θα 

δείχνουν προς την επιχείρηση, μεγαλύτερη ικανοποίηση των εργαζομένων και 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα μέσω των βελτιωμένων εσωτερικών και εξωτερικών 

σχέσεων.  

 Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι που αμφισβητούν την σχέση μεταξύ ηθικής και 

επιχειρηματικής επίδοσης. Οι Carr και Friedman αποτελούν χαρακτηριστικά 

παραδείγματα. Υποστηρίζουν, λοιπόν, ότι οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες 

ειδικότερα θα συμπεριφερθούν ηθικά μόνο όταν πρόκειται να επωφεληθούν από αυτό. 

Και εφόσον μια τέτοια συμπεριφορά είναι προσανατολισμένη στο προσωπικό συμφέρον 

αναρωτιούνται, αμφισβητώντας, για το κατά πόσο είναι ηθική. Προφανώς οι Carr και 

Friedman αναφέρονται σε συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες δεν έχουν εμφανές θετικό 

αποτέλεσμα για την επιχείρηση. Δεν υπάρχει λόγος να υποστηρίξουμε ότι μια επιχείρηση 

δεν πιστεύει ότι μια ηθική συμπεριφορά σε γενικά πλαίσια μπορεί να αποτελέσει 

παράγοντα επιτυχίας ανεξάρτητα από το αν υπάρχει άμεσα αναγνωρίσιμο πλεονέκτημα 

από αυτή. Για να ενσωματώσει όμως μια επιχείρηση την άποψη αυτή στην κουλτούρα 
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και την πολιτική της θα πρέπει να υιοθετήσει μακροπρόθεσμη προοπτική και 

εμπιστοσύνη ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα ωφεληθεί. Ο βραχυπρόθεσμος 

προσανατολισμός αποτελεί εχθρό της καλής ηθικής καθώς σκιάζει τη σχέση μεταξύ της 

ευθύνης και της επιτυχίας.(David Preston, 1997) 

 

 2.3.1. Έρευνες και αποτελέσματα. 

 Το Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής της Αγγλίας (Institute of Business Ethics 

UK) έχει εκδώσει το 2003 το βιβλίο Does Business Ethics Pay?. Σε αυτή τη μελέτη 

συγκρίνονται οι χρηματοοικονομικές αποδόσεις δύο κατηγοριών εταιρειών: εκείνων με 

αποδείξιμη δέσμευση σε ηθική συμπεριφορά και εκείνων χωρίς. Η έρευνα 

χρησιμοποίησε διάφορα μέτρα της απόδοσης τα οποία εκτείνονται σε ορίζοντα πέντε 

ετών. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας το δείκτη της οικονομικής προστιθέμενης 

αξίας του Stern Stewart (EVA, Economic Value Added), οι ηθικές εταιρείες 

παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσματα σε τέσσερα από τα πέντε έτη. O EVA αντανακλά 

την εσωτερική απόδοση, δεν επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες όπως τις 

χρηματαγορές και είναι πολύτιμος βοηθός για τις αποφάσεις της διοίκησης. Επιπλέον, ο 

δείκτης που χρησιμοποιήθηκε για χρηματοοικονομική απόδοση ήταν αυτός της 

προστιθέμενης αξίας της αγοράς  (MVA, Market Value Added). O συγκεκριμένος 

δείκτης εξετάζει την επιχείρηση από τη σκοπιά του επενδυτή και μετρά τον πλούτο που 

έχει δημιουργηθεί για το μέτοχο από τη στιγμή έναρξης της εταιρείας αποτελώντας έτσι 

μέτρο μακροχρόνιας δημιουργίας αξίας για τους μετόχους. Ο MVA λοιπόν βρέθηκε να 

είναι μακράν καλύτερος για τις ηθικές εταιρείες. Τέλος, ανάμεσα στις δύο ομάδες 

εταιρειών οι τιμές αγοράς των μετοχών των ηθικών εταιρειών ήταν  πολύ λιγότερο 

ευμετάβλητες σε σχέση με αυτές των άλλων.  

 Σύμφωνα με τον Curtis (2003), είναι μύθος ότι οι ηθικές εταιρείες υστερούν σε 

οικονομικά αποτελέσματα  και για να αιτιολογήσει την άποψή του ισχυρίζεται ότι οι 

υπεύθυνες εταιρείες δημιουργούν δύο με τέσσερις φορές περισσότερο πλούτο για τους  

μετόχους  τους σε σχέση με τον μέσο όρο των υπόλοιπων εταιρειών του δείκτη S & P 

500.  Σε έρευνά του συγκρίνει τη μακροχρόνια χρηματοοικονομική απόδοση τεσσάρων 

κατηγοριών ηθικών και υπεύθυνων εταιρειών του  S & P 500  με τις υπόλοιπες εταιρείες 

του S & P 500. Πιο  συγκεκριμένα,  οι τέσσερις κατηγορίες είναι: (1) Best Citizens από 
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το περιοδικό Business Ethics, (2) εταιρείες του δείκτη USA FTSE4Good Index, (3) 

αμερικάνικες εταιρείες του Dow Jones Sustainability Index και (4) εταιρείες των οποίων 

οι διοικήσεις δημοσίως πιστοποιούν τη σημασία του κώδικα δεοντολογίας τους. 

Χρησιμοποιείται και σε αυτή την έρευνα ο δείκτης MVA, ως μέτρο της 

χρηματοοικονομικής απόδοσης. Συμπερασματικά και αυτή η έρευνα που διενεργήθηκε 

στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παρέχει σαφή απόδειξη ότι εταιρείες με ισχυρή 

ηθική κουλτούρα και κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη μπορούν να παρέχουν 

εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα για τους μετόχους τους. Επίσης είναι αρκετά 

σημαντικό το γεγονός ότι αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε κοινωνικά υπεύθυνες και 

ηθικές εταιρείες είχαν αποτελέσματα πάνω από το μέσο όρο και παρουσίασαν από το 

1999 ως το 2001 35% αύξηση στα κεφάλαια που διαχειρίζονται. 

 

 2.3.2. Ηθική και αμοιβές των CEO. 

 Επιπρόσθετα, ένα μεγάλο θέμα που έχει προκύψει στη μετά Enron / WorldCom 

εποχή, είναι κατά πόσο οι CEO εταιρειών με υψηλή φήμη ηθικής επιδεικνύουν ηθική 

ηγεσία τόσο σε εταιρικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Μια έρευνα του Peter και της Sarah 

Stanwick (2003) εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην ηθική φήμη 90 ηθικών εταιρειών, στις 

ετήσιες αμοιβές των CEO τους και στη χρηματοοικονομική απόδοση. Οι 90 εταιρείες, 

είναι αυτές με τις υψηλότερες αξιολογήσεις από το περιοδικό Βusiness Ethics, σε θέματα 

όπως υπηρεσίες στο περιβάλλον και βαθμός υποστήριξης στους διάφορους stakeholders, 

περιλαμβανομένων των μετόχων και της κοινωνίας ως σύνολο. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας δε βρέθηκε σχέση ανάμεσα στις αμοιβές των CEO και 

την οικονομική απόδοση των εταιρειών, μιας και οι χαμηλότερα και οι υψηλότερα 

αμειβόμενοι CEO ήταν στις εταιρείες με μέτρια οικονομική απόδοση ενώ το μεγαλύτερο 

ποσοστό μέτρια αμειβόμενων CEO ήταν στις εταιρείες με χαμηλή οικονομική απόδοση.  

     Επιπλέον, δε βρέθηκε σχέση ούτε ανάμεσα στις αμοιβές των CEO και την ηθική φήμη 

των εταιρειών μιας και οι χαμηλά αμειβόμενοι CEO ήταν σε εταιρείες με μέτρια επίδοση 

σε ηθική φήμη, οι υψηλά αμειβόμενοι ήταν σε εταιρείες με υψηλή φήμη και οι μέτρια 

αμειβόμενοι σε εταιρείες με χαμηλή ηθική φήμη. Δε βρέθηκε επίσης σχέση ούτε 

ανάμεσα σε ηθική φήμη και χρηματοοικονομική απόδοση. 
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    Τo πιο ουσιαστικό συμπέρασμα αυτής της έρευνας είναι ότι από τις 90 εταιρείες, οι 74 

ήταν κερδοφόρες και ο μέσος ετήσιος μισθός των CEO ήταν $5.957 εκατομμύρια όταν ο 

ετήσιος μισθός για τις μη  κερδοφόρες ήταν $6.487 εκατομμύρια. Δηλαδή, η έρευνα 

έδειξε ότι εταιρείες που έχαναν χρήματα έδιναν τους μεγαλύτερους μισθούς στους CEO 

κάτι το οποίο  δείχνει αρνητική σχέση των εταιρικών ηθικών προτύπων και των 

ατομικών ηθικών προτύπων των CEO. Αυτό προκαλεί έκπληξη αφού θα αναμέναμε ότι 

οι CEO θα ήταν το παράδειγμα και οι ηθικοί ηγέτες και στην πράξη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

Ερευνητική Προσέγγιση 
 
 Για την διαπίστωση της συμβολής της επιχειρηματικής 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 και διαφορετικό πεδίο δραστηριότητας. Στο κεφάλαιο αυτό λοιπόν, 

παρουσιάζονται εμπεριστατωμένες έρευνες που έχουν διεξαχθεί την τελευταία πενταετία 

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.  

 

 3.1. Εταιρική κουλτούρα και οργανωσιακή αποτελεσματικότητα 

(Denison R. D., Haaland S. and Goelzer P., 2003). 
 
 3.1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 

Μια από τις πιο σύγχρονες προκλήσεις στο πεδίο του διεθνούς μάνατζμεντ είναι η 

εφαρμογή των θεωριών και των μοντέλων, που αναπτύσσονται σε ένα μέρος του κόσμου, 

για να κατανοηθούν φαινόμενα που συμβαίνουν σε ένα άλλο μέρος του κόσμου. 

Επομένως είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενός γενικού πεδίου αναφοράς το οποίο όμως θα 

είναι σε θέση να λάβει υπόψη τις τοπικές διαφοροποιήσεις.  

Διαφοροποιήσεις στην συμπεριφορά, στις αξίες της εργασίας και στην κουλτούρα 

έχουν μελετηθεί από πολλούς ερευνητές με απώτερο σκοπό τη δημιουργία θεωριών με 

δυνατότητα εφαρμογής σε κάθε είδος κουλτούρας. Παρ’ όλα αυτά η διεθνής 

βιβλιογραφία έχει να επιδείξει μόνο ένα μικρό δείγμα όσον αφορά στη σύγκριση της 

επιχειρηματικής απόδοσης και αποτελεσματικότητας εταιρειών που βρίσκονται 

διάσπαρτες σε όλα τα μέρη του κόσμου και παρουσιάζουν τέτοιες διαφοροποιήσεις. 
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Η έρευνα αυτή εξετάζει τη σχέση μεταξύ επιχειρηματικής κουλτούρας και 

αποτελεσματικότητας και είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, μελετάται η 

παραπάνω σχέση με δεδομένα που προέκυψαν από 230 οργανισμούς στην Ευρώπη, τη 

Βόρεια Αμερική και την Ασία, όπου και αποκαλύπτεται ένας εντυπωσιακά υψηλός 

βαθμός ομοιότητας στα τελικά αποτελέσματα. Στο δεύτερο μέρος, μελετάται το ίδιο θέμα 

με δεδομένα που προέκυψαν από 218 οργανισμούς από 7 κράτη: τον Καναδά, την 

Αυστραλία, τη Βραζιλία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τη Τζαμάικα και τη Ν. Αφρική. Στο 

μέρος αυτό η έρευνα εστιάζεται σε δείγματα από καταστήματα υπεραγορών 

(supermarkets). Τα αποτελέσματα φανερώνουν έναν εντυπωσιακά υψηλό βαθμό 

ομοιότητας σε 5 χώρες παρουσιάζοντας όμως παράλληλα μια αποκλίνουσα κατεύθυνση 

στα δείγματα της Ιαπωνίας και της  Τζαμάικας. Ο απώτερος σκοπός αυτής της έρευνας 

είναι η εξαγωγή συμπεράσματος ως προς το κατά πόσο μπορεί να υιοθετηθεί μια γενική 

θεωρία γύρω από την επιχειρηματική κουλτούρα ανάμεσα σε διαφορετικά και 

ποικιλόμορφα περιβάλλοντα.  

 

3.1.2. Ερευνητική μεθοδολογία. 

Δεδομένου ότι η κουλτούρα είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, που μορφοποιείται τόσο 

από ελλοχεύουσες πεποιθήσεις και υποθέσεις όσο και από ορατές δομές και πρακτικές, 

τίθεται το ερώτημα ως προς το εάν η επιχειρησιακή κουλτούρα μπορεί πραγματικά "να 

μετρηθεί" υπό μια συγκριτική έννοια. Επίσης, η έρευνα για τη σύνδεση μεταξύ της 

επιχειρησιακής κουλτούρας και της αποτελεσματικότητας περιορίζεται και από την 

έλλειψη συμφωνίας για τον κατάλληλο τρόπο μέτρησης της αποτελεσματικότητας. 

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από 764 επιχειρήσεις ο Denison και οι συνάδελφοι του 

έδειξαν ότι τέσσερα είναι τα βασικά γνωρίσματα (η αποστολή, η συνέπεια, η 

προσαρμοστικότητα και η συμμετοχή) που μπορούν να αποτελέσουν κριτήρια της 

αποτελεσματικότητας. Με την έρευνά τους διαπιστώθηκε ότι τα γνωρίσματα της 

αποστολής και της συνέπειας ήταν οι καλύτεροι προάγγελοι της αποδοτικότητας, τα 

γνωρίσματα της συμμετοχής και της προσαρμοστικότητας ήταν οι καλύτεροι προάγγελοι 

της καινοτομίας ενώ επίσης τα γνωρίσματα της προσαρμοστικότητας και της αποστολής 

ήταν οι καλύτεροι προάγγελοι της αύξησης των πωλήσεων. Στη συνέχεια εξετάζεται το 

καθένα απ’ αυτά αναλυτικά 
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 Συμμετοχή 

Οι αποτελεσματικές επιχειρήσεις ενδυναμώνουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, 

χτίζουν την επιχείρηση γύρω από ομάδες και αναπτύσσουν την ανθρώπινη ικανότητα σε 

όλα τα επίπεδα. Οι άνθρωποι της διοίκησης, οι διευθυντές και οι υπάλληλοι είναι 

δεσμευμένοι στην εργασία τους και θεωρούν ότι είναι υπεύθυνοι για ένα κομμάτι της 

επιχείρησης. Οι άνθρωποι σε όλα τα επίπεδα θεωρούν ότι έχουν τουλάχιστον κάποια 

γνώμη στις αποφάσεις που έχουν επιπτώσεις στην εργασία τους και ότι η εργασία τους 

συνδέεται άμεσα με τους στόχους της επιχείρησης. 

 

 Συνέπεια 

Η συνέπεια είναι μια ισχυρή πηγή σταθερότητας και εσωτερικής ολοκλήρωσης που 

προκύπτει από μια κοινή νοοτροπία και έναν υψηλό βαθμό συμμόρφωσης με τις 

γενικότερες ιδέες και πεποιθήσεις της επιχείρησης. 

  

 Προσαρμοστικότητα 

Παρατηρείται ότι οι επιχειρήσεις που εκπληρώνουν το στόχο της ολοκλήρωσης σε 

υψηλό βαθμό είναι συχνά οι δυσκολότερες για να αλλάξουν. Η εσωτερική ολοκλήρωση 

και η εξωτερική προσαρμογή μπορεί συχνά να έρχονται σε σύγκρουση. Οι 

προσαρμόσιμες επιχειρήσεις οδηγούνται από τους πελάτες τους, αναλαμβάνουν ρίσκα, 

μαθαίνουν από τα λάθη τους και έχουν ικανότητα και εμπειρία στη δημιουργία της 

αλλαγής. Αλλάζουν συνεχώς το σύστημα οργάνωσης έτσι ώστε να βελτιώνουν τις 

συλλογικές δυνατότητές τους και να παρέχουν την μέγιστη αξία στους πελάτες τους.  

 

 Αποστολή 

Οι πετυχημένες επιχειρήσεις έχουν μια σαφή αίσθηση του σκοπού και μια 

κατεύθυνση που καθορίζει τους στρατηγικούς της στόχους  και εκφράζει το όραμα για το 

πώς η επιχείρηση θα κοιτάξει στο μέλλον. Όταν η αποστολή μιας επιχείρησης αλλάζει οι 

αλλαγές εμφανίζονται σε διάφορες πτυχές της κουλτούρας της. 

Όπως πολλά σύγχρονα πρότυπα ηγεσίας και επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας, 

το μοντέλο που ακολουθεί εστιάζει την προσοχή στις αντιφάσεις που εμφανίζονται 
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καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιτύχουν παράλληλα την εσωτερική ολοκλήρωση 

και την εξωτερική προσαρμογή. Παραδείγματος χάριν, οι επιχειρήσεις που εστιάζουν το 

επιχειρηματικό τους ενδιαφέρον στην αγορά έχουν συχνά προβλήματα με την εσωτερική 

ολοκλήρωση. Αφ' ετέρου, οι επιχειρήσεις που είναι καλά ολοκληρωμένες και 

ελεγχόμενες έχουν συνήθως προβλήματα προσαρμογής στο εξωτερικό περιβάλλον. 

Αποτελεσματικές είναι εκείνες οι επιχειρήσεις  που είναι σε θέση να επιλύσουν αυτές τις 

αντιφάσεις μόνιμα και με ορθό τρόπο. 

Τα "βαθύτερα" επίπεδα επιχειρησιακής κουλτούρας είναι μοναδικά σε κάθε εταιρία 

και είναι έτσι δύσκολο να μετρηθούν και ακόμα πιο δύσκολο να γενικευθούν Συχνά 

γίνονται καλύτερα κατανοητά μέσω μιας ποιοτικής προοπτικής. Εν τούτοις, αποτελούν 

τη βάση από την οποία πηγάζουν η συμπεριφορά και η δράση μέσα στις επιχειρήσεις. Τα 

τέσσερα γνωρίσματα της επιχειρησιακής κουλτούρας που παρουσιάζονται από τον  

Denison και τον Mishra έχουν επεκταθεί και περιλαμβάβουν από τρεις υπο-διαστάσεις 

για κάθε γνώρισμα, καθορίζοντας τελικά 12 διαστάσεις. Αυτή η έκδοση του μοντέλου 

παρουσιάζεται στο σχήμα 1. 

Το παραπάνω μοντέλο χρησιμοποιείται συχνά ως τμήμα μιας διαγνωστικής 

διαδικασίας για το σχεδιασμό ενός περιγράμματος σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις 

προκειμένου να δοθεί έμφαση στα δυνατά σημεία και στις αδυναμίες της κουλτούρας 

τους και να προτείνει τους τρόπους με τους οποίους η κουλτούρα της επιχείρησης μπορεί 

να επηρεάσει την αποτελεσματικότητά της. Τα ακόλουθα παραδείγματα βοηθούν στην 

επεξήγηση της εφαρμογής του μοντέλου. 
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Σχήμα 1. Το μοντέλο του Denison για την επιχειρηματική κουλτούρα. 

       Παράδειγμα μιας ιαπωνικής εταιρείας κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών 

 

Η συγκεκριμένη επιχείρηση ξεκίνησε τη δραστηριότητά της με το σχεδιασμό και την 

παραγωγή των προϊόντων της στην Ιαπωνία αναπτύσσοντας παράλληλα εκτενή δίκτυα 

οργανώσεων και εμπόρων πωλήσεων στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α. και άλλες αγορές. 

Δεδομένου ότι η επιχείρηση εξελίχθηκε τη δεκαετία του '80 και του '90, έκανε βαθμιαία 

κάποιες κινήσεις για παραγωγή προϊόντων έξω από την Ιαπωνία, πρώτιστα σε άλλες 

χαμηλότερου κόστους τοποθεσίες στην Ασία. Η ποιότητα των προϊόντων και της 

τεχνολογίας της επιχείρησης καθώς και τα εδραιωμένα εμπορικά της σήματα και η 

δυναμική παρουσία του τμήματος μάρκετινγκ της έδωσαν τη δυνατότητα να συνεχίσει 

επιτυχώς την κερδοφόρο παραγωγική διαδικασία καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 

'90 παρά την πτώση στην ιαπωνική οικονομία.  
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Τη δεκαετία του '90, εντούτοις, άρχισε η εξέταση ενός διαφορετικού μοντέλου 

παγκοσμιοποίησης. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες που 

παρέχει το διαδίκτυο και ιδιαίτερα στις εφαρμογές που αφορούν στις επιχειρήσεις και 

στους καταναλωτές, οδηγήθηκε σε αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα της. Η πώληση 

ιδιαίτερων προϊόντων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε πελάτη, ήταν ακόμα ο 

πυρήνας της επιχείρησής δοκιμάζοντας όμως παράλληλα, μέσω της ολοκλήρωσης της 

επιχείρησης και της προσαρμογής των προϊόντων της, να ανταποκριθούν στην 

αυξανόμενη ζήτηση και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των τοπικών και περιφερειακών 

αγορών. Αυτές οι αλλαγές οδήγησαν την επιχείρηση να αρχίσει το σχεδιασμό του 

επόμενου σταδίου της εξέλιξής της που περιελάμβανε τη δημιουργία των πλήρως 

ολοκληρωμένων διαδικασιών παραγωγής σε διάφορες περιοχές. Για να επιτευχθεί κάτι 

τέτοιο απαιτούνταν έρευνα, ανάπτυξη και  παραγωγή προϊόντων σε κάθε μια από τις 

περιοχές έξω από την Ιαπωνία. 

 Το προφίλ της κουλτούρας για ένα δείγμα που αφορά την υψηλή διοίκηση αυτής της 

επιχείρησης παρουσιάζεται στο σχήμα 2. Τα στοιχεία για αυτό το σχεδιάγραμμα 

προήλθαν από μια έρευνα 75 ανωτέρων υπαλλήλων που ήταν δύο έως τρία επίπεδα κάτω 

από την κορυφή της επιχείρησης και αντιπροσώπευε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στην επί τοις εκατό ποσοστιαία κλίμακα. 

 Η αναλυτική εξέταση αυτού του προφίλ κουλτούρας αποκαλύπτει μερικά βασικά 

οργανωτικά ζητήματα. Συνολικά, τα υψηλότερα αποτελέσματα είναι ελαφρώς μόνο 

επάνω από το μέσο όρο, υποδεικνύοντας τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 

διοίκηση και το management. Δύο από τους δείκτες, η ικανότητα για αλλαγή (21%) και ο 

συντονισμός - ολοκλήρωση (16%) είναι ιδιαίτερα χαμηλοί, υποδεικνύοντας τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιχείρηση για άμεση αντίδραση στις απαιτήσεις της 

αγοράς. Όταν τα αποτελέσματα προσαρμοστικότητας και συνέπειας είναι ταυτοχρόνως 

χαμηλά σημαίνει συνήθως ότι η επιχείρηση καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια να 

επαναπροσδιορίσει τις αξίες της. Μια άλλη περιοχή που παρουσιάζεται ένα γόνιμο πεδίο 

για ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη της ικανότητας (31%). Η δημιουργία μιας πιο 

ολοκληρωμένης επιχείρησης σε κάθε περιοχή του κόσμου απαιτεί μια σημαντική αλλαγή 

στις γνώσεις και τις ικανότητες της διοίκησης, των στελεχών και των υπαλλήλων. 
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Σχήμα 2. Το προφίλ της ιαπωνικής επιχείρησης ηλεκτρονικών ειδών 

 

3.1.3. Εξερευνώντας τις διαπολιτισμικές διαφορές. 

Το βασικό ερώτημα της παρούσας έρευνας είναι το εάν υπάρχουν διαπολιτισμικές 

διαφορές στη σχέση μεταξύ της επιχειρηματικής κουλτούρας και της 

αποτελεσματικότητας; Ένα επιπλέον ερώτημα είναι ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αυτές 

τις διαφορές ή τις ομοιότητες; 

Το δείγμα για την πρώτη μελέτη προήλθε από το αρχείο των επιχειρήσεων που είχε 

δημιουργήσει ο Denison και η ομάδα του κατά τη διάρκεια των προηγούμενων πέντε 

ετών. Το δείγμα περιέλαβε 36.820 άτομα από 230 επιχειρήσεις οι οποίοι προέρχονται 

από διαφορετικές βιομηχανίες όλων των μεγεθών και των σταδίων ανάπτυξης. Για να 

αποτελέσουν μέρος της μελέτης, η κάθε εταιρία έπρεπε να έχει τουλάχιστον 25 

υπαλλήλους που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα. Κατά μέσον όρο, το ποσοστό 

ανταπόκρισης για κάθε μια από αυτές τις επιχειρήσεις ήταν περίπου 60. Η πλειοψηφία 
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των επιχειρήσεων που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας είναι εγκατεστημένες στη 

Βόρεια Αμερική. Οκτώ από τις επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες στην Ασία ενώ 34 

είναι από την Ευρώπη/Μέση Ανατολή/Αφρική (EMEA). 

Από τις επιχειρήσεις που αποτελούν αυτό το δείγμα, 48 % συμπεριλαμβάνονται στον 

κατάλογο Forbes Global 1.000 List για το έτος 2001. Περίπου 20 % είναι βιομηχανίες 

που απευθύνονται άμεσα στον καταναλωτή -συμπεριλαμβανομένου αντιπροσωπειών 

αυτοκίνητων, εγχώριων επιχειρήσεων κατασκευής κτιρίων, εκδοτικών εταιρειών και 

εταιρειών λιανικού εμπορίου. Επίσης ένα 13 % του δείγματος προέρχεται από εταιρείες  

που παράγουν ή προσφέρουν υπηρεσίες αγαθών πρώτης ανάγκης, 

συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων, εταιρειών κατασκευής ποτών, προϊόντων 

προσωπικής φροντίδας, τροφίμων και καπνού. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της τεχνολογίας αποτελούν το 13% των επιχειρήσεων του δείγματος ενώ 

αυτές που αφορούν στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και τον 

χρηματοοικονομικό τομέα το 11%. 7% των επιχειρήσεων προέρχονται από τον τομέα 

των κύριων αγαθών, 3 % από τον τομέα των επικοινωνιών και 1 % από τον τομέα των 

μεταφορών. Το υπόλοιπο 7 % προέρχεται από τις δημόσιες ή μη κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις όπως τα σχολεία και οι κυβερνητικές αντιπροσωπείες.  

Το δείγμα για τη δεύτερη μελέτη περιέλαβε 2.162 υπαλλήλους πολυκαταστημάτων 

σε επτά χώρες. Όλοι οι υπάλληλοι που απάντησαν στην έρευνα ήταν πλήρους 

απασχόλησης υπάλληλοι έχοντας θέσεις που κυμαίνονται από απλές θέσεις πωλητή ως  

θέσεις που αφορούν στη διαχείριση μέχρι και τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. 

Στο σύνολο, 6.736 έρευνες ταχυδρομήθηκαν παγκοσμίως. Το συνολικό ποσοστό 

απάντησης ήταν 42 % ενώ 658 ερωτηματολόγια των ερευνών δεν χρησιμοποιήθηκαν 

καθόλου επειδή οι ερωτηθέντες δεν ολοκλήρωσαν μεγάλο μέρος τους. Αυτό οδήγησε σε 

ένα ποσοστό απάντησης 32 %, το οποίο και χρησιμοποιήθηκε.  

Η έρευνα αξιολογεί επίσης τις αντιλήψεις των υπαλλήλων για την απόδοση των 

καταστημάτων σε διάφορες μεταβλητές συνθήκες όπως: αύξηση πωλήσεων, 

αποδοτικότητα, ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, ικανοποίηση υπαλλήλων, 

και γενική οργανωτική απόδοση.  
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3.1.4. Αποτελέσματα. 

Τα αποτελέσματα και από τις δύο μελέτες παρουσιάζονται κατά τον ίδιο τρόπο. Κατ' 

αρχάς, παραθέτουμε  τις απλές συσχετίσεις μεταξύ των 12 δεικτών της επιχειρησιακής 

κουλτούρας και των εκτιμήσεων όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα. Έπειτα, 

εξετάζουμε εάν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα μεταξύ των χωρών. 

 

Βάση δεδομένων  

Οι σχέσεις μεταξύ των 12 δεικτών που μετρούν το μέγεθος της κουλτούρας και της 

απόδοσης για τις περιοχές Βόρεια Αμερική, Ασία, και Ευρώπη, Μέση-Ανατολή και 

Αφρική (ΕΜΕΑ) παρουσιάζεται στον πίνακα 1. Όλοι οι συσχετισμοί μεταξύ των γενικών 

δεικτών απόδοσης και κουλτούρας για τη Βόρεια Αμερική και για την ΕΜΕΑ ήταν 

αξιοπρόσεκτοι και ιδιαιτέρως σημαντικοί κάτι που δεν συνέβη για τις ασιατικές 

επιχειρήσεις. Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν επίσης για τέσσερις άλλους 

υποκειμενικούς δείκτες της απόδοσης: αύξηση πωλήσεων, αποδοτικότητα, ποιότητα, και 

ικανοποίηση υπαλλήλων. 

 

  
Βόρεια 
Αμερική            Ασία         ΕΜΕΑ 

Ενδυνάμωση 0,65 0,57 0,6 
Προσανατολισμός στην ομάδα 0,61 0,71 0,53 
Ανάπτυξη ικανοτήτων 0,7 0,48 0,5 
Βασικές αξίες 0,61 0,65 0,69 
Ομοφωνία 0,58 0,62 0,73 
Συντονισμός και ολοκλήρωση 0,69 0,62 0,74 
Αλλαγή 0,48 0,87 0,68 
Προσανατολισμός στον πελάτη 0,36 0,19 0,62 
Οργανωσιακή μάθηση 0,5 0,82 0,52 
Στρατηγικός σχεδιασμός 0,55 0,66 0,79 
Στόχοι 0,6 0,54 0,62 
Όραμα 0,53 0,71 0,67 
Αριθμός επιχειρήσεων 169 7 34 

                    

Πίνακας 1. Συσχέτιση μεταξύ κουλτούρας και  αποτελεσματικότητας 

 

Εξετάστηκε επίσης το ενδεχόμενο να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 

αποτελεσμάτων για τις τρεις περιοχές στις οποίες εστιάσαμε την έρευνα. Παρατηρήθηκε 

 56  



ότι δεν διέφεραν σημαντικά η μια από την άλλη σε κανένα από τα τέσσερα κριτήρια που 

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την μελέτη. Ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων για κάθε 

περιοχή παρουσιάζονται στον πίνακα 2 όπου και επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι οι 

διαφορές είναι πολύ μικρές. Οι ασιατικές επιχειρήσεις είχαν τα ελαφρώς ισχυρότερα 

αποτελέσματα στο κριτήριο της αποστολής έναντι των επιχειρήσεων από τη Βόρεια 

Αμερική ή την ΕΜΕΑ και ελαφρώς χαμηλότερα αποτελέσματα στο κριτήριο της 

συνέπειας. Εντούτοις, συνολικά αυτές οι διαφορές είναι πολύ μικρές. 

 

  Περιοχή 
Χαρακτηριστικό κουλτούρας Βόρεια Αμερική Ασία ΕΜΕΑ 
Αποστολή 3,32 3,39 3,35 
Προσαρμοστικότητα 3,25 3,28 3,26 
Συμμετοχή 3,43 3,42 3,45 
Συνέπεια 3,28 3,21 3,26 

 
Πίνακας 2. Μέσος όρος των αποτελεσμάτων για κάθε κριτήριο 

 
Πολυκαταστήματα 

Οι σχέσεις μεταξύ των 12 δεικτών για τη μέτρηση της κουλτούρας και της εκτίμησης 

της απόδοσης για κάθε χώρα παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Και οι 12 δείκτες έχουν 

υψηλό βαθμό συσχέτισης στην Αυστραλία ( μ.ο. r=.33), στις Ηνωμένες Πολιτείες (μ.ο. 

r=.60) και τη Βραζιλία (μ.ο. r=.79). Όλοι οι δείκτες, εκτός από αυτόν της οργανωτικής 

εκμάθησης συσχετίστηκαν σε σημαντικό βαθμό στη Νότια Αφρική. Στον Καναδά, 

εντούτοις, μόνο ο δείκτης της στρατηγικής κατεύθυνσης και πρόθεσης (r=.77) και αυτός 

των σκοπών και στόχων (r=.58) είχαν ικανοποιητικό βαθμό συσχέτισης. Για τα ιαπωνικά 

πολυκαταστήματα, μόνο η τιμή του δείκτη που φανερώνει τις θεμελιώδεις αξίες (r=.47) 

και της στρατηγικής κατεύθυνσης και πρόθεσης (r=.55) συσχετίστηκαν σε σημαντικό 

βαθμό με τη γενική απόδοση της επιχείρησης. Τέλος, κανένας σημαντικός συσχετισμός 

μεταξύ των δεικτών της κουλτούρας και της γενικής εκτίμησης της απόδοσης δεν 

προέκυψε για την Τζαμάικα. 
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Νότια 

Αμερική   Καναδάς Τζαμάικα Αυστραλία Ηνωμ. Πολιτείες Βραζιλία Ιαπωνία
Ενδυνάμωση 0,6 0,8 0,08 0,27 0,68 0,84 0,08 
Προσανατολισμός στην ομάδα 0,61 0,43 -0,06 0,32 0,6 0,86 0,11 
Ανάπτυξη ικανοτήτων 0,7 -0,06 0,26 0,23 0,56 0,81 0,14 
Βασικές αξίες 0,54 0,34 0,34 0,39 0,63 0,83 0,47 
Ομοφωνία 0,63 0,37 0,2 0,34 0,54 0,78 0,28 
Συντονισμός και ολοκλήρωση 0,54 0,45 0,18 0,37 0,56 0,88 0,23 
Αλλαγή 0,82 0,34 0 0,35 0,63 0,75 0,23 
Προσανατολισμός στον πελάτη 0,45 0,06 0,25 0,24 0,45 0,62 0,24 
Οργανωσιακή μέθηση 0,12 0,13 0,11 0,33 0,67 0,76 -0,1 
Στρατηγικός σχεδιασμός 0,69 0,77 0,44 0,38 0,57 0,79 0,55 
Στόχοι 0,76 0,58 0,22 0,42 0,68 0,81 0,25 
Όραμα 0,45 0,43 0,26 0,36 0,61 0,79 0,29 
Αριθμός καταστημάτων 20 13 18 92 38 17 20 

Πίνακας 3. Συσχέτιση μεταξύ κουλτούρας και  αποτελεσματικότητας 
 

Εξετάστηκε επίσης το ενδεχόμενο να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 

αποτελεσμάτων για τις περιοχές στις οποίες εστιάσαμε την έρευνα. σε αυτήν την δεύτερη 

μελέτη. Γενικά, η Τζαμάικα, η Βραζιλία και η Αυστραλία έλαβαν τα υψηλότερα 

αποτελέσματα, ενώ η Ιαπωνία, οι Η.Π.Α. και η Νότια Αφρική έλαβαν τα χαμηλότερα 

αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 4. 

 

 
                      Κατάταξη ανά χαρακτηριστικό της κουλτούρας 
       Χώρα Αποστολή Προσαρμοστικότητα      Συμμετοχή  Συνέπεια 
Τζαμάικα 1η  1η 2η 2η 
Βραζιλία 2η 3η 5η 5η 
Αυστραλία 3η 2η 1η 1η 
Καναδάς 4η 5η 3η 3η 
Νότια Αμερική 5η 4η 4η 4η 
Ηνωμένες Πολιτείες 6η 6η 7η 6η 
Ιαπωνία 7η 7η 6η 7η 

 

 

 

 

Πίνακας 4. Σειρά κατάταξης των χωρών για κάθε κριτήριο 

 

 3.1.5. Συζήτηση. 

 Οι δύο παραπάνω μελέτες μας βοηθούν να καταλάβουμε μια από τις θεμελιώδεις 

προκλήσεις της ηγεσίας στο παγκόσμιο περιβάλλον. Η πρώτη μελέτη παρουσιάζει μια 

περίληψη μιας μεγάλης εμπειρικής βάσης δεδομένων για την επιχειρηματική κουλτούρα 
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και την αποτελεσματικότητα.. Η σύνδεση μεταξύ της κουλτούρας των επιχειρήσεων και 

της αποτελεσματικότητας εμφανίζεται να είναι ισχυρή και συνεπής. Επιπλέον, τα 

αποτελέσματα για τη μέτρηση της κουλτούρας είναι ουσιαστικά τα ίδια για τις 

επιχειρήσεις και στις τρεις περιοχές εξέτασης.  

 Πώς μπορεί κάτι τέτοιο να συμβαίνει; Σχεδόν όλα τα άρθρα που είναι σχετικά με 

αυτό το θέμα εστιάζουν το ενδιαφέρον της εξέτασης στη σημασία των διαφορών στην 

κουλτούρα ανάμεσα στις χώρες. Παρ’ όλα αυτά, από μια πρώτη σύγκριση του 

ζητήματος, που εμφανίζεται στον πίνακα 2, δεν βλέπουμε σχεδόν καμία διαφορά. Μετά 

από έναν πρώτο προβληματισμό, προχωρούμε σε διάφορες εξηγήσεις για αυτήν την 

απροσδόκητη έκβαση. 

Κατ' αρχάς, ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ήταν για να μας 

βοηθήσει να ελέγξουμε και να κατανοήσουμε την επίδραση που ασκεί η επιχειρησιακή 

κουλτούρα στην αποτελεσματικότητα και απόδοση των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, ο 

σκοπός των εννοιών και των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν είναι να χτιστεί ένα 

μοντέλο που να διαμορφώνει τους παράγοντες εκείνους που βοηθούν στη διάκριση των 

επιχειρήσεων σε αποτελεσματικές και σε ατελέσφορες. Έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι 

αρκετά γενικό και να ισχύει για ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και να προβλέπει ένα 

στενό αλλά σημαντικό αποτέλεσμα. Ο σκοπός του μοντέλου είναι αρκετά διαφορετικός 

από εκείνα που έχουν ως σκοπό να περιγράψουν τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των 

εθνικών κουλτουρών. 

Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των ερευνών  προσδιορίζουν με σαφήνεια τη 

χρησιμότητα των οργανωσιακών χαρακτηριστικών για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των εταιρειών, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τα 

χαρακτηριστικά αυτά εκφράζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες και περιοχές που 

εξετάστηκαν. Επίσης δεν μπορούμε να πούμε ότι η ίδια έννοια συνδέεται πάντα με τις 

ίδιες συμπεριφορές στα διαφορετικά εθνικά πλαίσια. Αντίθετα, αναλύουμε τα 

αποτελέσματα με σκοπό να αποδειχτεί ότι μια έννοια όπως η παρακίνηση και η 

ενδυνάμωση των υπαλλήλων είναι σημαντική σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε όλα τα 

μέρη του κόσμου αλλά αυτό δε σημαίνει ότι για την επίτευξη της παρακίνησης 

χρησιμοποιούνται ίδιες συμπεριφορές ή υπάρχει ορισμένος τρόπος για την επίτευξή της. 

Κατά συνέπεια, το μοντέλο φανερώνει περισσότερο την ανάγκη για παρουσία ενός 
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επιθυμητού συνόλου γνωρισμάτων που πρέπει να αναπτύσσει μια επιχείρηση παρά το 

πώς αυτά τα γνωρίσματα εκφράζονται.  

Ορισμένα παραδείγματα φανερώνουν την εκδήλωση της συμμετοχής και της 

ενδυνάμωσης. Ένας ανώτερος υπάλληλος  της Citibank διηγήθηκε αυτήν την ιστορία 

όταν ανέλαβε μια νέα θέση στο Ριάντ για να βοηθήσει στην αναζωογόνηση μιας 

σαουδικό-πακιστανικής κοινοπραξίας τραπεζών:  

Κάθε μέρα, όταν έμπαινα μέσα στην τράπεζα, κάθε υπάλληλος που εργαζόταν έξω 

από το γραφείο μου σηκωνόταν όρθιος και με χαιρετούσε. Την πρώτη μέρα ένιωσα 

τιμώμενος αλλά σύντομα έγινε ενοχλητικό. Μια μέρα ξέχασα κάτι στο αυτοκίνητό 

μου και έπρεπε να επιστρέψω για να το πάρω και στη συνέχεια γύρισα στο 

κατάστημα. Μόλις μπήκα σηκώθηκαν όρθιοι και με χαιρέτισαν! Επάνω, κάτω,  

επάνω, κάτω, πώς θα ήταν αφοσιωμένοι στην εργασία τους; Όταν τους είπα να 

σταματήσουν αυτή τη συνήθεια, υπάκουσαν αλλά είχα πληγώσει τα συναισθήματά 

τους. Το αντιλήφθηκαν ως έλλειψη σεβασμού και μάλιστα προσβλήθηκαν λίγο αφού 

απέρριψα την προσπάθειά τους να με τιμήσουν. Μου πήρε κάποιο χρόνο για να το 

συνειδητοποιήσω. Η προτροπή μου ότι ήμαστε όλοι μια ομάδα και λειτουργούμε 

μαζί τους μπέρδευε-ήταν μια μεγάλη αλλαγή με πολύ γρήγορους ρυθμούς γι’ αυτούς. 

Μόνο τότε κατάλαβα την αληθινή πρόκληση που αντιμετώπιζα. 

Η έκφραση του σεβασμού λόγω της πολιτισμικής ποικιλομορφίας μπορεί να 

ποικίλει από χώρα σε χώρα. Ένας Ολλανδός που ήταν υπεύθυνος των τηλεφωνικών 

κέντρων υποστήριξης τεχνολογίας της Hewlett-Packard στο Άμστερνταμ που 

λειτούργησε σε 38 γλώσσες διηγείται αυτήν την ιστορία κατά την επίσκεψή του στην 

έδρα της εταιρείας: 

Πήγα στην Καλιφόρνια με σκοπό να περιγράψω τον τρόπο με τον οποίο δουλεύαμε 

στο Άμστερνταμ και προσπάθησα να το κάνω με το εξής ρητό "οι Ιταλοί το έκαναν 

με αυτόν τον τρόπο, οι Γερμανοί το έκαναν με εκείνον τον τρόπο και οι Γάλλοι το 

έκαναν με τον δικό τους τρόπο-τι μπέρδεμα" με σκοπό να χαλαρώσω τα πράματα 

και να κερδίσω τις εντυπώσεις και στη συνέχεια θα ταξινομούσαμε τα καθήκοντα. 

Αμέσως όμως ένας από τους αμερικανικούς διευθυντές με κάλεσε ιδιαιτέρως και 

μου είπε, "Σταμάτα να λες τέτοιες κουβέντες-είναι δυσάρεστες σε όλους μας”. 

Ήμουν πραγματικά ταραγμένος έως ότου συνειδητοποίησα ότι οι Ευρωπαίοι 
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επεξηγούν όλες τις καταστάσεις με βάση την εθνικότητα ενώ ότι Αμερικανοί σπάνια 

μιλούν άμεσα για τις εθνικές διαφορές στην εργασία. 

 

 3.1.6. Επίλογος 

 Τα παραπάνω αποτελέσματα παρέχουν ένα ενδιαφέρον σημείο αναφοράς για τους 

μάνατζερ πολυεθνικών επιχειρήσεων, για τις επιλογές που κάνουν για την οικοδόμηση 

των επιχειρήσεων και της κουλτούρας που τις διέπει. Τα συμπεράσματα προτείνουν ότι 

μια κοινή προοπτική στην επιχειρηματική κουλτούρα μπορεί πράγματι να επιτευχθεί στις 

πολυεθνικές εταιρίες. Επιπλέον, αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να μετρηθούν και να 

εντοπιστούν και αποδεικνύεται ότι ασκούν μια προβλέψιμη επίδραση στην 

αποτελεσματικότητα. Εν τούτοις, η μελέτη αυτών των αποτελεσμάτων αναδεικνύει ότι ο 

τρόπος με τον οποίο αυτά τα χαρακτηριστικά εκφράζονται ποικίλλει πολύ από χώρα σε 

χώρα, από πολιτισμό σε πολιτισμό. Αυτή η πρόσθετη πολυπλοκότητα χρωματίζει μια 

σαφή και συνάμα προκλητική εικόνα των προκλήσεων που οι σύγχρονοι μάνατζερ 

αντιμετωπίζουν προβαίνοντας σε προσπάθειες για δημιουργία ενός κοινού συνόλου 

οργανωτικών γνωρισμάτων διατηρώντας όμως τους διαφορετικούς τρόπους έκφρασης 

και υλοποίησής τους. 

 

 3.2. Εταιρική κουλτούρα και χρηματοοικονομική απόδοση 

(Flamholtz Eric, 2001) 
 
 3.2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 

 Στην έρευνα αυτή εξετάζονται τα αποτελέσματα της εταιρικής κουλτούρας στη 

χρηματοοικονομική απόδοση. Είναι αποδεδειγμένο από πολλές μελέτες ότι η κουλτούρα 

ασκεί επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση. Εντούτοις, στο σύνολό τους αυτές οι 

μελέτες εξετάζουν τα αποτελέσματα της κουλτούρας στη χρηματοοικονομική απόδοση 

χρησιμοποιώντας δεδομένα από μια πληθώρα επιχειρήσεων. Στην μελέτη που 

παρουσιάζεται ακολούθως η έρευνα έγινε σε μια ενιαία οργάνωση. Η υπό εξέταση 

επιχείρηση έχει είκοσι σχετικά συγκρίσιμα τμήματα και παρέχει μια μοναδική ευκαιρία 

να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της εταιρικής κουλτούρας στη χρηματοοικονομική 

απόδοση.  
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 Τα αποτελέσματα, με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου της παλινδρόμησης, δείχνουν 

ότι υπάρχει μια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της κουλτούρας και της 

χρηματοοικονομικής απόδοσης (που μετριέται από το "EBIT" - 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 εταιρίας. 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 αδύνατης 

κουλτούρας από 22 διαφορετικές βιομηχανίες. Εντούτοις, ούτε αυτοί ούτε άλλοι δεν 

έχουν ασχοληθεί διεξοδικά με τα αποτελέσματα της κουλτούρας στη χρηματοοικονομική 

απόδοση μιας ενιαίας εταιρίας. Εν μέρει, αυτό οφείλεται στις δυσκολίες εύρεσης μιας 

κατάλληλης ερευνητικής περιοχής. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένα χάσμα στην κατανόηση 

αυτού του φαινομένου. Συνεπώς, ακολούθως θα μελετηθούν και θα σχολιαστούν τα 

αποτελέσματα της επιχειρησιακής κουλτούρας στην χρηματοοικονομική απόδοση από 

μια εταιρία.  

 

 3.2.2. Η φύση της κουλτούρας και η σχέση της με την επιχειρηματική απόδοση. 

 Παρόλο που υπάρχον πολλοί διαφορετικοί ορισμοί για τον όρο κουλτούρα, η 

κεντρική ιδέα όλων αυτών είναι ότι η κουλτούρα σχετίζεται με τις βασικές οργανωσιακες 

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 άξιων που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

συμπεριφέρονται σε διάφορες καταστάσεις, όπως είναι η αντιμετώπιση των πελατών και 

η καινοτομία.. 
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 Ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων αποδίδουν την επιτυχία τους στην επιτυχή 

διαχείριση της κουλτούρας. Υπάρχουν παρά 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 των πελατών, 

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 οργανωσιακης επιτυχίας.  

  

 3.2.3. Ερευνητική στρατηγική. 

 Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι να προσδιορίζει το κατά πόσο η 

επιχειρησιακή κουλτούρα ασκεί σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική επίδοση. 

Η μελέτη αυτή, μάλιστα, διαφοροποιείται από τις προηγούμενες ως προς το ότι 

χρησιμοποιεί δεδομένα από μια μόνο επιχείρηση, η οποία αποτελείται από 20 

λειτουργικά τμήματα.    

 Η συγκεκριμένη επιχείρηση, μια μέσου μεγέθους βιομηχανική επιχείρηση, 

συμμετείχε σε ένα οργανωτικό πρόγραμμα ανάπτυξης με σκοπό να ενισχύσει τη γενική 

οργανωτική αποτελεσματικότητά της και συνεπώς τη χρηματοοικονομική της απόδοση. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, έγινε προφανές ότι η διαχείριση της κουλτούρας 

ήταν μια κρίσιμη περιοχή για την οργανωτική ανάπτυξη της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, 

ήταν δυνατό να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της κουλτούρας της επιχείρησης στη 

χρηματοοικονομική απόδοσή της ως υποπροϊόν του τρέχοντος οργανωτικού 

προγράμματος ανάπτυξης. 

 

Περιγραφή ερευνητικών περιοχών 

 Το αντικείμενο της μελέτης είναι μια μέσου μεγέθους βιομηχανική επιχείρηση. Η 

επιχείρηση είναι κατασκευαστής ανταλλακτικών για βιομηχανίες κατασκευής φορτηγών 
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και αυτοκινήτων. Είναι προμηθευτής σε επιχειρήσεις όπως η Ford Motor Company, η 

Navistar, κ.λ.π.. Οι ομοιότητες μεταξύ των τμημάτων παρουσιάζουν μια σχετικά 

μοναδική ευκαιρία για τη σύγκριση. Η επιχείρηση αποτελούνταν στο παρελθόν από ένα 

σύνολο αυτόνομων επιχειρήσεων, έτσι δεν υπήρξε καμία κοινή επιχειρηματική 

κουλτούρα. 

 Οι οργανωτικοί στόχοι της επιχείρησης για την ανάπτυξη ήταν: 

 Η ανάπτυξη μιας κουλτούρας ή ενός συνόλου αξιών ή μιας επιθυμητής κουλτούρας, 

 Η μέτρηση του βαθμού στον οποίο οι υπάλληλοι της επιχείρησης συμφώνησαν με 

την προτεινόμενη κουλτούρα,  

 Η μέτρηση του βαθμού στον οποίο οι υπάλληλοι της επιχείρησης αντιλήφθηκαν ότι η 

επιχείρηση συμπεριφερόταν πραγματικά με βάση τους τρόπους που είχαν περιγραφεί 

από το πλαίσιο της κουλτούρας και  

 Ο σχεδιασμός στρατηγικών για την αύξηση του βαθμού στον οποίο η δηλωμένη ή 

επιθυμητή κουλτούρα εισχώρησε πραγματικά στην επιχείρηση. 

 Το γενικό διοικητικό πλάνο κουλτούρας παρουσιάζεται γραφικά στο σχήμα 3. Όπως 

φαίνεται η διοικητική διαδικασία προσδιορισμού και αλλαγής της κουλτούρας αρχίζει με 

τον προσδιορισμό της υπάρχουσας επιχειρησιακής κουλτούρας. Αυτές είναι οι τρέχουσες 

πραγματικές τιμές της επιχείρησης όσον αφορά ορισμένες βασικές διαστάσεις, όπως η 

μεταχείριση των πελατών, κ.λ.π.. Το επόμενο βήμα είναι να διατυπωθεί η ιδανική ή 

επιθυμητή κουλτούρα της επιχείρησης. Αυτό προσδιορίζει το πως θέλει η επιχείρηση να 

είναι ή πραγματικά να γίνει η κουλτούρα της. Επιπλέον, αυτή η επιθυμητή κουλτούρα 

μπορεί να θεωρηθεί ως η στρατηγική κουλτούρα της επιχείρησης επειδή προορίζεται να 

υποστηρίξει τη γενική στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης. Πρέπει επίσης να 

σημειωθεί ότι τα βήματα 1 και 2 μπορούν να αντιστραφούν, με τον προσδιορισμό της 

επιθυμητής κουλτούρας να έρχεται πρώτα και να ακολουθεί ο προσδιορισμός της 

τρέχουσας κουλτούρας, κάτι που είναι απαραίτητο στις καταστάσεις όπου δεν υπάρχει 

καμιά ισχυρή προϋπάρχουσα κουλτούρα. Το τρίτο βήμα της διαδικασίας είναι να 

αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο η τρέχουσα και η επιθυμητή κουλτούρα είναι 

σύμφωνες και να προσδιοριστούν οποιαδήποτε χάσματα κουλτούρας, δηλαδή 

σημαντικές διαφορές μεταξύ της τρέχουσας και της επιθυμητής. Αυτό επιτυγχάνεται με 

τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου που αφορά στην κουλτούρα της επιχείρησης, όπως 
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περιγράφεται παρακάτω. Τα τρία βήματα είναι τα βασικά βήματα για να προχωρήσουμε 

σε περαιτέρω έρευνα. Εντούτοις, για την πλήρη κάλυψη του θέματος, τα υπόλοιπα 

βήματα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των προγραμμάτων δράσης για την προσαρμογή  

της κουλτούρας στις νέες απαιτήσεις και τον έλεγχο των αλλαγών στην κουλτούρα για 

να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος και να καθοριστούν οι 

απαραίτητες μελλοντικές παρεμβάσεις. 

 

 
 
Σχήμα 3. Διοικητικό πρόγραμμα προσδιορισμού και αλλαγής κουλτούρας 
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 Μεθοδολογία 

 Κατ' αρχάς, θα περιγράψουμε το πρόγραμμα δράσης στην επιχείρηση και κατόπιν θα 

συζητήσουμε πώς η έρευνα πραγματοποιήθηκε ως τμήμα εκείνου του προγράμματος.  

 Η πρώτη φάση της διαδικασίας ήταν να διατυπωθεί η επιθυμητή επιχειρηματική 

κουλτούρα με σκοπό να καθοδηγηθεί η ανάπτυξη και ο ρόλος της επιχείρησης. Σε αυτήν 

την περίπτωση η επιχείρηση δεν είχε μια ρητή τοποθέτηση για την κουλτούρα. 

 Το πρώτο βήμα σε αυτήν την φάση ήταν να εκπαιδευθεί η ομάδα ανώτερης 

διοίκησης (συμπεριλαμβανομένου του CEO, CFO, Senior Group VPs, VP του 

ανθρώπινου δυναμικού και άλλα επιλεγμένα στελέχη) στη φύση της κουλτούρας και της 

διαχείρισης κουλτούρας μέσω της εξοικείωσης με ένα οργανωτικό πρότυπο επιτυχίας. Το 

πρότυπο αυτό παρουσιάζεται στο σχήμα 4. Αυτό το πρότυπο καθόρισε την κουλτούρα ως 

τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τους κανόνες που διέπουν ή επηρεάζουν τη συμπεριφορά 

των ανθρώπων στις επιχειρήσεις. 

 
 

Σχήμα 4. Πυραμίδα της οργανωσιακής ανάπτυξης: Τα έξι τμήματα-κλειδιά των 

πετυχημένων οργανώσεων. 
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 Το επόμενο βήμα αυτής της διαδικασία ήταν να προσδιοριστούν οι αξίες που 

αποτελούν την κουλτούρα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρησιμοποιήθηκε ένα 

σύνολο βασικών κατηγοριών. Αυτές είναι οι βασικές κατηγορίες ή βασικές περιοχές από 

τις οποίες αποτελείται αυτό που εκφράζουμε κουλτούρα (Flamholtz και Randle, 2000) 

και περιλαμβάνουν: 

 τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται από την επιχείρηση,  

 τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες αντιμετωπίζονται από την επιχείρηση, 

 τα πρότυπα της απόδοσης και της ευθύνης,  

 την ομαδική εργασία μεταξύ των ανθρώπων της επιχείρησης και 

 την κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης (ή τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση 

λειτουργεί ως μέλος της κοινωνίας).  

Αν και προφανώς υπάρχουν κι άλλα πιθανά πεδία στα οποία η κουλτούρα μπορεί να 

είναι εμφανής, αυτές ήταν που την προσδιορίζουν a priori ως βασική αφετηρία για την 

ανάπτυξη ενός επίσημου ορισμού της εταιρικής κουλτούρας.  

 Το επόμενο βήμα ήταν να προσδιοριστεί ένα σύνολο θέσεων που θα καθορίσει την 

επιθυμητή κουλτούρα της επιχείρησης. Η πρόθεση είναι να προσδιοριστεί ο ιδανικός 

τρόπος που η επιχείρηση πρέπει πολιτιστικά να λειτουργήσει σε όλους αυτούς τους 

τομείς. Αυτό έγινε μέσω συζητήσεων του τρόπου με τον οποίο η επιχείρηση θα συνέχιζε 

την δραστηριότητά της θέλοντας οι βασικές αρχές της κουλτούρας να επηρεάζουν όλες 

τις προαναφερθέντες περιοχές. Παραδείγματος χάριν, η ομάδα ανώτερης διοίκησης 

συζήτησε με τους υπαλλήλους τον ιδανικό τρόπο με τον οποίο οι τελευταίοι θα 

αντιμετωπιζόταν από την επιχείρηση και στη συνέχεια μετέτρεψε αυτήν την συζήτηση σε 

ένα σύνολο θέσεων γύρω από την κουλτούρα. 

 Μόλις διατυπώθηκαν αυτές οι θέσεις, η επόμενη φάση ήταν να καθοριστεί εάν 

υπάρχει ομοφωνία σε όλη την επιχείρηση. Έτσι, οι δηλώσεις αξιολογήθηκαν σε μια 

κλίμακα Likert. Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις χρησιμοποιήθηκαν ως τμήμα ενός 

ερωτηματολογίου αξιολόγησης πάνω στην κουλτούρα για να καθοριστεί ο βαθμός 

συμφωνίας από τα μέλη της επιχείρησης. 

 Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε όλους τους υπαλλήλους της επιχείρησης που 

ήταν 950 στον αριθμό. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με δύο στόχους: 
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 να καθορίσει το βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι σε όλη την εταιρία συμφώνησαν με 

τη υπάρχουσα ή επιθυμητή κουλτούρα και 

 να καθορίσει το βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι αντιλήφθηκαν ότι κάθε τμήμα 

συμπεριφερόταν σύμφωνα με την επιθυμητή ή ιδανική εταιρική κουλτούρα. 

 Το ποσοστό απάντησης ήταν 78 %. Εντούτοις, αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι 

ότι πάνω από 96 % από αυτούς που απάντησαν συμφώνησαν με την επιθυμητή ιδανική 

κουλτούρα της εταιρίας. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα ανώτερων στελεχών είχε αντιληφθεί 

πραγματικά τον τρόπο που οι άνθρωποι σε όλη την εταιρία θέλανε η εταιρεία να 

διαχειρίζεται. 

 Η επόμενη φάση του προγράμματος δράσης, για να βελτιωθεί η διαχείριση της  

κουλτούρας σε όλη την εταιρία, ήταν να συσταθεί ένα εργαστήριο με σκοπό να αναλύσει 

και να ερμηνεύσει τα στοιχεία όπως και για να αναπτύξει τους στόχους και τα βήματα 

δράσης της αποτελεσματικής διαχείρισης της κουλτούρας. 

 

 Εξέταση αρχικής υπόθεσης 

 Τα δεδομένα που προέκυψαν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων 

χρησιμοποιήθηκαν ως εισαγωγή στην έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο της εταιρικής 

κουλτούρας στη χρηματοοικονομική απόδοση. Για το σκοπό αυτό συγκρίθηκαν τα 

στοιχεία με το EBIT (Earnings Before Interests and Taxes), ένα κλασικό μέτρο της 

χρηματοοικονομικής απόδοσης. Συγκεκριμένα, εκτελέστηκε παλινδρόμηση μεταξύ: 

 του βαθμού στον οποίο το προσωπικό κάθε τμήματος πίστευε ότι η επιθυμητή 

εταιρική κουλτούρα μπορεί να εφαρμοστεί και 

 του EBIT.  

 Η πρώτη μεταβλητή μπορεί να μετρηθεί ως ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ της 

επιθυμητής εταιρικής κουλτούρας και της κουλτούρας που γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει. 

Στη συνέχεια η βασική υπόθεση είναι ότι: όσο μεγαλύτερος ο βαθμός συμφωνίας της 

επιθυμητής εταιρικής κουλτούρας και της κουλτούρας που γίνεται αντιληπτό ότι 

υπάρχει., τόσο καλύτερη η χρηματοοικονομική απόδοση. Με άλλα λόγια, τα τμήματα με 

τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική απόδοση είναι αυτά στα οποία οι υπάλληλοι 

συμπεριφέρονται με τρόπο τέτοιο που συμφωνεί με την κουλτούρα της επιχείρησης. 
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 Αποτελέσματα 

 Τα στοιχεία που προκύπτουν και που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την σύγκριση 

παρουσιάζονται σε μια γραφική παράσταση στο σχήμα 5. Ο άξονας X παρουσιάζει τη 

συμφωνία με το αποτέλεσμα της εταιρικής κουλτούρας. Αυτό είναι ένα μέτρο του 

βαθμού ομοιότητας μεταξύ της επιθυμητής εταιρικής κουλτούρας και της κουλτούρας 

που γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει σε κάθε τμήμα. Αυτός είναι ο βαθμός στον οποίο οι 

άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι το τμήμα τους συμπεριφέρεται με συνέπεια και ομοίως με 

την επιθυμητή κουλτούρα της επιχείρησης. Διαδικαστικά, μετρήσαμε τη συμφωνία μέσω 

του " % ευνοϊκών απαντήσεων " στις δηλώσεις περί αξιών. Ο άξονας Y παρουσιάζει τις 

τιμές του EBIT για τα διάφορα τμήματα. Συνεπώς, το σχήμα 3 παρουσιάζει τη σχέση 

μεταξύ του βαθμού συμφωνίας μεταξύ της κουλτούρας του κάθε τμήματος και της 

εταιρικής κουλτούρας και του EBIT για όλα τα τμήματα. 

 

 
Σχήμα 5. Συμφωνία του κάθε τμήματος με την κουλτούρα σε σχέση με το EBIT 

 

 Η εξίσωση παλινδρόμησης που περιγράφει τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών στο 

σχήμα 3 είναι: , και ήταν στατιστικά σημαντικό στο 4552.0,015.183888.0 2 =−⋅= Rxy
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επίπεδο 0,05. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 46 % του EBIT εξηγείται λόγω της μεταβλητής 

της εταιρικής κουλτούρας. 

 

 3.2.4. Συμπεράσματα. 

 Τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν την μελέτη καταδεικνύουν ότι η 

επιχειρησιακή κουλτούρα ασκεί επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση. 

Αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος της εταιρικής κουλτούρας όχι μόνο στη γενική 

οργανωτική αποτελεσματικότητα αλλά και στην 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 τρέχουσα μελέτη, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα τμήματα που ακολούθησαν 

την επιθυμητή εταιρική κουλτούρα είχαν τα μεγαλύτερα κέρδη, όπως μετριέται από το 

EBIT. Με βάση αυτήν τη διαπίστωση, η εταιρία 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. 

 

 

 3.3. Τα κροταφικά στοιχεία της οργανωσιακής κουλτούρας και η 

επίδρασή τους στην χρηματοοικονομική επίδοση μιας επιχείρησης 

(Marina H. Onken. Florida Gulf University, Fort Myers, Florida, USA). 

 
 3.3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 

 Η πολυχρονικότητα είναι ένα από τα κροταφικά στοιχεία της οργανωσιακής 

κουλτούρας. Στα πλαίσια μιας πολυχρονικής κουλτούρας τα μέλη της έχουν τη 

δυνατότητα να οργανώνουν και να διεξάγουν ταυτόχρονα περισσότερες της μιας 
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δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη μελέτη, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της 

βιβλιογραφίας, η οποία δεν ασχολήθηκε με την πιθανότητα η διαχείριση και ανάπτυξη 

των κροταφικών διαστάσεων της οργανωσιακής κουλτούρας να έχουν θετική επίδραση 

στην χρηματοοικονομική επίδοση, εξετάζει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της 

πολυχρονικότητας, της ταχύτητας και της επίδοσης της επιχείρησης. Έτσι εξετάζονται 

ουσιαστικά οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο κροταφικά στοιχεία της κουλτούρας και της 

χρηματοοικονομικής επίδοσης. Οι σχέσεις αυτές εξετάζονται αρχικά ξεχωριστά και στη 

συνέχεια ενταγμένες σε ένα περιβάλλον υπερανταγωνισμού. 

 

 3.3.2. Έννοιες. 

 Πολυχρονικότητα. 

 Η πολυχρινικότητα αποτελεί μια διάσταση του ανθρώπινου χρόνου, η οποία 

συνεπάγεται το γεγονός ότι οι δραστηριότητες οργανώνονται μέσω του 

προγραμματισμού δύο ή περισσότερων γεγονότων την ίδια στιγμή. Πιο συγκεκριμένα, η 

πολυχρονικότητα είναι η έκταση στην οποία τα μέλη μιας κουλτούρας: 

1. επιθυμούν να εμπλακούν σε δύο ή και περισσότερες δραστηριότητες 

ταυτόχρονα και  

2. πιστεύουν ότι το να ακολουθούν τις δικές τους προτιμήσεις είναι και ο 

καλύτερος τρόπος για να γίνονται τα πράγματα. 

 Σε επίπεδο οργανωσιακής κουλτούρας, μια πολυχρονική επιχείρηση αξιολογεί τις 

συμπεριφορές στις οποίες τα άτομα διενεργούν περισσότερα καθήκοντα ταυτόχρονα, 

όπως το να μιλάνε στο τηλέφωνο και να τρώνε το μεσημεριανό τους ταυτόχρονα. Με τον 

τρόπο αυτό περισσότερες δραστηριότητες είναι προγραμματισμένες κατά τη διάρκεια 

μιας περιόδου της ημέρας με αρκετό χρόνο να εξοικονομείται.  

 Η πολυχρονικότητα δίνει έμφαση στη συμμετοχή των ατόμων και την ολοκλήρωση 

των συναλλαγών και όχι τόσο στο να ακολουθείται πιστά το πρόγραμμα. Άτομα τα οποία 

κινούνται στα πλαίσια μιας πολυχρονικής κουλτούρας έρχονται σε επαφή με πάρα πολλά 

άτομα με τα οποία συνεχώς συνεργάζονται. Η ροή των πληροφοριών είναι συνεχής και ο 

ένας συμμετέχει στην εργασία του άλλου. Ο Hall πιστεύει ότι κάτι τέτοιο έχει επίδραση 

και στη γραφειοκρατική δομή μιας επιχείρησης. Εκπροσώπηση της ηγεσίας καθώς και τα 

περισσότερα επίπεδα γραφειοκρατίας δεν χρειάζονται εφόσον ο πυρήνας της επιχείρησης 
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επικοινωνεί συνεχώς με πολλά άτομα ταυτόχρονα και διαχειρίζεται πολλές υποθέσεις 

ταυτόχρονα. 

 Κατά κάποιον τρόπο, η περιγραφή μιας πολυχρονικής κουλτούρας από τον Hall 

μπορεί να συγκριθεί με την αντίστοιχη περιγραφή των Burns και Stalker (1961). 

Συγκριτικά με μια μηχανιστική δομή, η οργανική δομή είναι πιο ρευστή, τα άτομα 

αποτελούν μέρος ενός συνολικού συστήματος στο οποίο διενεργούν τις λειτουργίες της 

εργασίας τους σε συνάρτηση πάντα με ολόκληρη την επιχείρηση και η επικοινωνία τείνει 

να ρέει πολύ πιο εύκολα τόσο οριζόντια όσο και κάθετα. Τα πολυχρονικά συστήματα 

τείνουν να είναι περισσότερο συγκεντρωτικά, παρόλα αυτά οι πολυχρονικές κουλτούρες 

μοιράζονται την ικανότητα της οργανικής δομής να διαχειρίζονται ασταθείς καταστάσεις 

στις οποίες τα προβλήματα και οι απαιτήσεις για δράση παρουσιάζονται ξαφνικά και τα 

άτομα θα πρέπει να δράσουν στα πλαίσια ενός άτυπου δικτύου σχέσεων. 

 

 Ταχύτητα. 

 Μια ακόμη κροταφική διάσταση της οργανωσιακής κουλτούρας είναι η ταχύτητα με 

την οποία τα άτομα σε μια επιχείρηση εκτελούν κάποιες δραστηριότητες, κάτι το οποίο 

συνδέεται περισσότερο με την ευρύτερη έννοια της επιτακτικότητας σε μια επιχείρηση. 

Για παράδειγμα, οι Schneider και De Meyer (1991) σημειώνουν ότι τα στρατηγικά 

θέματα θεωρούνται λιγότερο επείγοντα όταν δίνεται έμφαση στο παρελθόν και όχι το 

μέλλον. Αυτή ή έμφαση επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιληφθούν τα άτομα τα 

στρατηγικά αυτά θέματα και το κατά πόσο γρήγορα θα ανταποκριθούν σ’ αυτά. 

Σύμφωνα με τον Hall (1959) εάν ο χρόνος θεωρείται απεριόριστος και αναλώσιμος τότε 

η αίσθηση της επιτακτικότητας θα ήταν περιορισμένη.  

 

 Υπερανταγωνισμός. 

 Σύμφωνα με τον D’ Aveni υπερανταγωνιστική βιομηχανία ορίζεται η βιομηχανία 

στην οποία το περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αναταραχές τις οποίες διακόπτουν 

περίοδοι σταθερότητας και κατά συνέπεια τα πλεονεκτήματα είναι προσωρινά. Είναι ένα 

περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονες και γρήγορες ανταγωνιστικές κινήσεις, 

με τις οποίες οι ανταγωνιστές προσπαθούν να κινηθούν γρήγορα, να δημιουργήσουν 

πλεονεκτήματα και να αποδυναμώσουν τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών. 
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 Μετά τον ορισμό του υπερανταγωνιστικού περιβάλλοντος, ο D’ Αveni ορίζει την 

υπερανταγωνιστική συμπεριφορά στα πλαίσια μιας βιομηχανίας: « Υπερανταγωνιστική 

συμπεριφορά είναι η διαδικασία της συνεχούς δημιουργίας νέων ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων και καταστροφής, απαρχαίωσης και αποδυνάμωσης των 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των ανταγωνιστών, προκαλώντας έτσι ανισορροπία, 

καταστρέφοντας τον τέλειο ανταγωνισμό και διαταράσσοντας το status quo της αγοράς » 

(D’ Aveni. 1994, p. 154).  

 

 3.3.3. Ανάπτυξη των υποθέσεων.  

 Οι διαστάσεις της πολυχρονικότητας και της ταχύτητας σχετίζονται μεταξύ τους. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά της πολυχρονικής  κουλτούρας είναι η δυνατότητα να είναι 

αποφασιστική και να θεωρεί πολλές εναλλακτικές ταυτόχρονα (Hall, 1959). Ο Eisenhardt 

(1989) διαπίστωσε σε μια μελέτη ανώτατων στελεχών ότι το να λαμβάνει κανείς υπόψη 

του πολλές εναλλακτικές ταυτόχρονα μπορεί να οδηγήσει σε γρηγορότερες αποφάσεις 

στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος γρήγορων ταχυτήτων. Αυτό συνεπάγεται το γεγονός ότι 

οι διαστάσεις της πολυχρονικότητας και της ταχύτητας είναι δυνατόν να συνυπάρχουν 

και να ολοκληρώνει η μια την άλλη. Έτσι η πρώτη υπόθεση διαμορφώνεται ως εξής: 

 H1: Οι διαστάσεις της πολυχρονικότητας και της ταχύτητας σε μια 

οργανωσιακή κουλτούρα συσχετίζονται θετικά. 

 Όπως αναφέραμε ήδη, σύμφωνα με τον Eisenhardt η ταυτόχρονη θεώρηση πολλών 

εναλλακτικών μπορεί να οδηγήσει στη γρήγορη λήψη αποφάσεων. Ο D’ Aveni 

υποστηρίζει ότι όταν οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα υπερανταγωνιστικό 

περιβάλλον, στο οποίο η υψηλή ταχύτητα είναι ένα μόνο από τα χαρακτηριστικά του, τα 

μέλη της επιχείρησης θα πρέπει να εστιάσουν στην υλοποίηση πολλών στρατηγικών 

επιθέσεων ταυτόχρονα και θα πρέπει να το κάνουν γρήγορα ώστε να μπορέσουν να 

ανταγωνιστούν με επιτυχία. Έτσι λοιπόν η διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων, η 

πολυχρονική συμπεριφορά και η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων φαίνεται να αποτελούν 

χαρακτηριστικά τα οποία ευνοούν την επιτυχία μιας επιχείρησης σε ένα 

υπερανταγωνιστικό περιβάλλον. Εφόσον, μάλιστα, στον ιδιωτικό τομέα το περιβάλλον 

χαρακτηρίζεται τουλάχιστον υπερανταγωνιστικό, η πολυχρονικότητα και η ταχύτητα θα 
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πρέπει να συσχετίζονται με την επιχειρηματική επίδοση. Έτσι, η δεύτερη και η τρίτη 

υπόθεση διαμορφώνονται ως εξής:  

 H2: Όσο περισσότερο πολυχρονική είναι μια οργανωσιακή κουλτούρα, τόσο 

καλύτερη είναι η επίδοση της επιχείρησης. 

 H3: Όση περισσότερη ταχύτητα έχει μια οργανωσιακή κουλτούρα, τόσο 

καλύτερη είναι η επίδοση της επιχείρησης. 

 Τα ευρήματα του Eisenhardt είναι περιορισμένα για τα περιβάλλοντα με πολύ υψηλά 

επίπεδα υπερανταγωνισμού (Judge και Miller, 1991). Αυτό σημαίνει ότι η σχέση μεταξύ 

των πολυχρονικών αξιών των επιχειρήσεων και των επιδόσεών τους είναι ακόμη πιο 

δυνατή σε περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλά επίπεδα 

υπερανταγωνισμού σε σχέση με αυτά που έχουν χαμηλότερα επίπεδα αντίστοιχα. 

Συνεπώς η τέταρτη και πέμπτη υπόθεση είναι οι ακόλουθες: 

 H4:  Η θετική σχέση μεταξύ των πολυχρονικών αξιών μιας επιχείρησης και της 

επίδοσής της θα είναι πιο δυνατή σε περιβάλλοντα με υψηλά επίπεδα 

υπερανταγωνισμού απ’ ότι σε περιβάλλοντα με χαμηλότερα επίπεδα 

υπερανταγωνισμού. 

 H5:  Η θετική σχέση μεταξύ της ταχύτητας μιας επιχείρησης και της επίδοσής 

της θα είναι πιο δυνατή σε περιβάλλοντα με υψηλά επίπεδα υπερανταγωνισμού απ’ 

ότι σε περιβάλλοντα με χαμηλότερα επίπεδα υπεανταγωνισμού. 

 

 3.3.4. Μεθοδολογία. 

 Ένα ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε επιχειρήσεις δύο κλάδων: 

1. τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και 

2. τον κλάδο των εκδόσεων.  

 Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών χαρακτηρίζεται από υπερανταγωνισμό ενώ ο 

δεύτερος δεν είναι υπερανταγωνιστικός. Το ερωτηματολόγιο μετρούσε την οργανωσιακή 

πολυχρονικότητα και την ταχύτητα. Τα στοιχεία για την επιχειρηματική επίδοση 

συλλέχθηκαν από τις πηγές δεδομένων Compustat και SEC.  
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 Συλλογή δεδομένων. 

 Ορίζοντας την οργανωσιακή κουλτούρα με ποιοτικές μεθόδους, όχι μόνο μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως αδύναμη ή δυνατή (Deal και Kenned, 1983), αλλά είναι δυνατό να 

συνδεθεί και με την οργανωσιακή επίδοση και αποτελεσματικότητα.  

 Στη συγκεκριμένη μελέτη τα στοιχεία για τις αξίες της πολυχρονικότητας και της 

ταχύτητας σε μια κουλτούρα συγκεντρώθηκαν μέσω ερωτηματολογίων. Πολλοί 

ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει ερωτηματολόγια για να εκτιμήσουν τις οργανωσιακές 

κουλτούρες (Ouchi και Johnson, 1978, O’Reilly, 1982), καθώς επίσης ανέπτυξαν 

κλίμακες για την μέτρηση των κροταφικών διαστάσεων της κουλτούρας (Bluedorn et al., 

1995, Schriber και Gutek, 1987).  

 Αφού επιλέχθηκαν οι κλάδοι που θεωρήθηκαν ακραίοι ως προς τα χαρακτηριστικά 

του υπερανταγωνισμού, στάλθηκαν γράμματα σε ένα σύνολο 247 επιχειρήσεων ώστε να 

δοθεί η άδεια από τις τελευταίες να γίνουν αντικείμενο μελέτης. Από αυτές τις 

επιχειρήσεις, οι 153 προέρχονταν από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και οι 94 από τον 

κλάδο των εκδόσεων. Όλες οι επιχειρήσεις προέρχονταν από τη βάση δεδομένων της 

Compustat. Επιλέγοντας επιχειρήσεις από κλάδους με διαφορετικό βαθμό 

υπερανταγωνισμού, δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει ποικιλία στα χαρακτηριστικά του 

υπερανταγωνισμού και έτσι υπάρχει εύρωστο και υγιές δείγμα.  

 Τα πρόσωπα με τα οποία έγινε η επαφή με τις επιχειρήσεις ήταν ο πρόεδρος της 

επιχείρησης, ο επικεφαλής του ανθρώπινου δυναμικού και ο επικεφαλής των δημοσίων 

σχέσεων. Παρά το γεγονός ότι στάλθηκαν γράμματα και έγιναν και τηλεφωνικές επαφές 

με τα παραπάνω πρόσωπα, η ανταπόκριση ήταν χαμηλή. Μόνο δέκα επιχειρήσεις από 

κάθε κλάδο συμμετείχαν στην έρευνα, συνολικά είκοσι.  

  

 Μετρήσεις. 

 Ο Hofstede (1980) μέτρησε την κουλτούρα μέσω ενός ερωτηματολογίου το οποίο 

χρησιμοποιούσε κλίμακες τύπου Likert. Ομοίως, άλλοι ερευνητές εξέτασαν τα 

κροταφικά χαρακτηριστικά της οργανωσιακής κουλτούρας χρησιμοποιώντας 

ερωτηματολόγια τα οποία διένειμαν στα μέλη της επιχείρησης (Bluedorn et al., 1995, 

Schriber και Gutek, 1987) και μετρούσαν τις διαστάσεις της οργανωσιακής κουλτούρας 

αθροίζοντας τις απαντήσεις των μελών. 
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 Πολυχρονικότητα. Η πολυχρονικότητα μετρήθηκε με τη βοήθεια του καταλόγου 

πολυχρονικών αξιών (Inventory of Polychronic Values) (Bluedorn et al, 1999). Ο 

κατάλογος αυτός είναι ουσιαστικά μια επταβάθμια κλίμακα δέκα χαρακτηριστικών σαν 

αυτή του Likert. Οι απαντήσεις αθροίζονταν και διαιρούνταν με το δέκα. 

 Ταχύτητα. Επτά χαρακτηριστικά από την κλίμακα των Schriber και Gutek (1987) 

χρησιμοποιήθηκαν για να μετρηθεί η αξία που δίνονταν στην ταχύτητα με την οποία 

έπρεπε να γίνουν τα πράγματα στην επιχείρηση. Δύο χαρακτηριστικά, το ότι είναι 

καλύτερο να κάνεις τα πράγματα σωστά και το ότι είναι καλύτερο να πάρεις μια κακή 

απόφαση γρήγορα, προστέθηκαν για να δημιουργήσουν την κλίμακα των επτά 

χαρακτηριστικών. Οι ερωτώμενοι απαντούσαν με βάση μια επταβάθμια κλίμακα και οι 

απαντήσεις για κάθε χαρακτηριστικό αθροίζονταν και διαιρούνταν με το επτά. 

 Επιχειρηματική επίδοση. Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για την μέτρηση της 

οργανωσιακής επίδοσης ήταν οι: απόδοση ενεργητικού (return on assets- ROA), 

απόδοση μετοχικού κεφαλαίου (return on equity- ROE) και απόδοση πωλήσεων (return 

on sales- ROS). Αυτές οι μεταβλητές χρησιμοποιούνται κατ’ εξοχήν στην στρατηγική 

έρευνα, με τον ROA να αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέτρο της επίδοσης 

καθώς συσχετίζει μια ποικιλία άλλων δεικτών της επιχειρηματικής οικονομικής 

επίδοσης. Για να υπολογιστεί το ROA, ROE και ROS το καθαρό εισόδημα διαιρείται με 

το σύνολο του ενεργητικού, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και τις συνολικές καθαρές 

πωλήσεις αντίστοιχα.  Όλα τα δεδομένα προήλθαν από τη Compustat.  

 Υπερανταγωνισμός. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον 

κλάδο των τηλεπικοινωνιών κατατάσσονται στο υπερανταγωνιστικό περιβάλλον και οι 

επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των εκδοτικών επιχειρήσεων κατατάσσονται στο 

μη- υπερανταγωνιστικό περιβάλλον.  

 

 3.3.5. Αποτελέσματα.   

 Μόνο 90 ερωτώμενοι από τις 20 επιχειρήσεις, επέστρεψαν τα ερωτηματολόγια. 

Επειδή, οι αξίες της πολυχρονικότητας και της ταχύτητας θα μετρούνταν αθροίζοντας τις 

ατομικές απαντήσεις από κάθε επιχείρηση, χρησιμοποιήθηκε μια within και between- 

ανάλυση (WABA) συσχέτισης ώστε να εξεταστούν ταυτόχρονα τα αποτελέσματα σε 

ατομικό και ομαδικό επίπεδο και να επιβεβαιωθεί η διαδικασία άθροισης.  
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 Η WABA συσχέτιση συνεπάγεται τον υπολογισμό δύο τύπων συντελεστών 

συσχέτισης, τον ενδοτμηματικό και τον διατμηματικό. Οι διατμηματικές συσχετίσεις 

υπολογίζονται μέσω των ομαδικών μέσων όρων οι οποίοι διαιρούνται με τα άτομα του 

κάθε τμήματος. Αυτοί οι συντελεστές αντιπροσωπεύουν τις σχέσεις μεταξύ των ομάδων. 

 Για τους ενδοομαδικούς συσχετισμούς, το σκορ κάθε ατόμου για κάθε μεταβλητή 

αφαιρείται από το σκορ της ομάδας του για την μεταβλητή αυτή. Τα σκορ που 

προκύπτουν χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των συσχετίσεων. Οι ενδοομαδικές 

συσχετίσεις ελέγχουν τις διαφορές των ομάδων και δίνουν έμφαση στις σχέσεις που 

αναπτύσσονται σε ατομικό επίπεδο.  

 Τα αποτελέσματα από την WABA διαδικασία παρουσιάζονται στον πίνακα 5. Όπως 

βλέπουμε, οι διαομαδικές συσχετίσεις είναι όλες μεγαλύτερες από αυτές των 

ενδοομαδικών συσχετίσεων. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι σχέσεις 

αναπτύσσονται σε ομαδικό επίπεδο, επαληθεύονται τα αποτελέσματα σε ομαδικό 

επίπεδο καθώς και η άθροιση των απαντήσεων σε ατομικό επίπεδο. 

  

  Σταθμισμένος μέσος 1 2 
Πολυχρονικότητα 0,5106 - 0,7911 
Ταχύτητα 0,3198 0,0237 -  

  

 Πίνακας 5. Συσχετισμοί από την ανάλυση WABA 

 

 Έχοντας επαληθεύσει τη διαδικασία άθροισης για την μέτρηση της 

πολυχρονικότητας και της ταχύτητας ως διαστάσεις της οργανωσιακής κουλτούρας, η 

ανάλυση αυτή μπορεί να συνεχίσει. Οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και οι 

συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών της έρευνας φαίνονται στον πίνακα 6. Όπως 

φαίνεται και στον πίνακα, οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν υψηλούς μέσους για την 

πολυχρονικότητα (συντελεστής a: 0,82) καθώς και την ταχύτητα (συντελεστής a: 0,70). 

Οι μέσοι των μεταβλητών της επιχειρηματικής επίδοσης είναι όλοι αρνητικοί. 
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Μεταβλητή Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 1 2 3 4 5 6
1. ROA -0,1272 0,4356             
2. ROE -0,3051 2,0118 0,925           
3. ROS -0,3817 1,453 0,984 0,953         
4. Πολυχρονικότητα 5,2959 1,0035 0,167 0,134 0,196       
5. Ταχύτητα 4,627 0,5721 0,129 0,12 0,183 0,437     
6. Υπερανταγωνισμός 0,5667 0,4983 0,192 0,349 0,205 0,037 -0,07   

 

Πίνακας 6. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και αλληλοσυσχετίσεις. 

  

 Η υπόθεση H1 προέβλεπε ότι η πολυχρονικότητα και η ταχύτητα θα συσχετίζονταν 

θετικά μεταξύ τους και η συσχέτισή τους ήταν όντως θετική, r = 0,44 μεγαλύτερη από το 

επίπεδο σημαντικότητας 0,05. Η υπόθεση Η2 προέβλεπε θετική συσχέτιση μεταξύ της 

πολυχρονικότητας και της επιχειρηματική επίδοσης. Οι συσχετίσεις της 

πολυχρονικότητας με τους τρεις δείκτες της απόδοσης ήταν προς την προβλεπόμενη 

κατεύθυνση. Δύο μάλιστα από αυτούς, ο ROA, r = 0.17 , και ο ROS, r = 0.20, ήταν 

κοντά στο επίπεδο σημαντικότητας 0,10. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη υπόθεση 

επιβεβαιώνεται. Η υπόθεση Η3 προέβλεπε θετική συσχέτιση μεταξύ της ταχύτητας και 

της χρηματοοικονομικής επίδοσης και παρόλο που οι συσχετίσεις με τους τρεις δείκτες 

της απόδοσης ήταν προς την προβλεπόμενη κατεύθυνση μόνο ένας από αυτούς, ο ROS, r 

= 0.18, ήταν σε επίπεδο σημαντικότητας 0,10. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη υπόθεση 

επιβεβαιώνεται αλλά όχι τόσο ισχυρά όσο η προηγούμενη.   

 Η υποθέσεις Η4 και Η5 προέβλεπαν ότι οι σχέσεις των δύο προηγούμενων 

υποθέσεων θα επηρεάζονταν από το βαθμό υπερανταγωνισμού του κλάδου. 

Συγκεκριμένα, και οι δύο θετικές σχέσεις προβλεπόταν ότι θα ήταν πιο ισχυρές σε 

περιβάλλον υπερανταγωνισμού απ’ ότι σε περιβάλλον μη- υπερανταγωνισμού. Για να 

εξεταστούν οι σχέσεις αυτές εξετάστηκαν οι γραμμές συσχέτισης των σχέσεων 

ταχύτητας- απόδοσης και πολυχρονικότητας- απόδοσης. Όπως φαίνεται στο σχήμα 6 και 

7 οι κλίσεις όντως διαφέρουν ειδικά στο σχήμα 1. Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, η 

απότομη κλίση αφορά στο μη- υπερανταγωνιστικό περιβάλλον, γεγονός που έρχεται σε 

αντίθεση με τις προβλέψεις των δύο υποθέσεων.  

 Θα μπορούσε λοιπόν να συμπεράνει κανείς ότι μια πολυχρονική κουλτούρα οδηγεί 

σε υψηλότερες αποδόσεις αλλά κυρίως σε μη υπερανταγωνιστικούς κλάδους. Επίσης, οι 
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μεταβολές στην ταχύτητα θα έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην απόδοση σε μη 

υπερανταγωνιστικούς κλάδους. 

 

 

 

 
                Σχήμα 6. Σχέση ταχύτητας και υπερανταγωνισμού. 
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         Σχήμα 7. Σχέση πολυχρονικότητας και υπερανταγωνισμού. 

 

 

 3.4. Η επίδραση των ηθικών αξιών στη διαχείριση των κερδών. 

(Rafik Z. Elias, College of Business and Economics, California State 

University, California, Los Angeles, USA). 

 
 3.4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.  

 Το φαινόμενο της διαχείρισης των κερδών έχει απασχολήσει πάρα πολύ τον χώρο 

των οικονομικών τις τελευταίες δεκαετίες. Έχει επικρατήσει η άποψη ότι το management 

των κερδών καλύπτει την πραγματική οικονομική θέση της επιχείρησης και αποκρύπτει 

τις πληροφορίες που οι επενδύτες πρέπει να γνωρίζουν (Loomis, 1999). Η κατάρρευση 

των οικονομικών κολοσσών όπως οι Enron και WorldCom οδήγησε σε 

επαναπροσδιορισμό του προσανατολισμού των πρακτικών της διοίκησης των κερδών. 
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Πολλοί συγγραφείς ισχυρίζονται ότι η ανήθικη συμπεριφορά διαχείρισης των κερδών 

μπορεί να αποδοθεί στην κατάρρευση της οργανωσιακής ηθικής. (Priest, 2002). 

 Ο στόχος αυτού του άρθρου είναι να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στις ηθικές άξιες 

μιας επιχείρησης και τη διαχείριση των κερδών (earnings management). Στα πλαίσια της 

ερευνάς αυτής διανεμήθηκαν διάφορα σενάρια διαχείρισης κερδών σε λογιστές 

διάφορων κλάδων πριν όμως δημοσιοποιηθούν οι χρεοκοπίες των επιχειρησιακών 

Γιγάντων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επίσης εξετάστηκε το κατά πόσο οι λογιστές 

που τοποθετούνταν σε διαφορετικές τοποθεσίες είχαν και διαφορετικές αντιλήψεις για 

δικές τους επιχειρησιακές ηθικές άξιες. Τα αποτελέσματα της ερευνάς αυτής θα ρίξουν 

φως στις επιχειρηματικές ηθικές άξιες στον κλάδο των λογιστών και την πιθανή τους 

σχέση με τη διαχείριση των κερδών.  

 Το άρθρο είναι δομημένο ως εξής: ακολουθεί αναφορά στις πρακτικές διαχείρισης 

κερδών, στην επιχειρηματική ηθική και τις επιχειρηματικές ηθικές άξιες. Στη συνεχεία 

παρουσιάζονται οι βασικές υποθέσεις της ερευνάς, η έρευνα και τα αποτελέσματα.  

 

 3.4.2. Διαχείριση κερδών και ηθική. 

 Η διαχείριση των κερδών έχει κερδίσει το ενδιαφέρον της βιβλιογραφίας στον κλάδο 

των λογιστικών. Γενικότερα η πρακτική αυτή έχει αποδοθεί με διάφορους ορισμούς. Ο 

Shipper (1989) όρισε την πρακτική αυτή ως «τη σκόπιμη παρέμβαση στην εξωτερική 

οικονομική πολιτική της επιχείρησης με απώτερο σκοπό το ιδιωτικό κέρδος». Ο Levitt 

(1998) όρισε της διαχείριση των κερδών ως  «λογιστικές ταχυδακτυλουργίες οι οποίες 

αποκρύπτουν την οικονομική πραγματικότητα από τους επενδύτες». Τέλος, οι Fischer 

και Rosenzweig (1995) έδωσαν μια πιο ακριβή διατύπωση ως «τη συμπεριφορά των 

manager η οποία στοχεύει στην αύξηση (μείωση) των τρεχόντων αναφερόμενων κερδών 

της επιχείρησης χωρίς αυτό να συνεπάγεται την αύξηση (μείωση) της μακροπρόθεσμης 

οικονομικής κερδοφορίας της επιχείρησης». Ο ορισμός αυτός είναι που χρησιμοποιείται 

και στη συγκεκριμένη μελέτη.  

 Έχουν δοθεί διάφορες εξηγήσεις για την πρακτική διαχείρισης των κερδών. Ο 

Duncan (2001) διαχώρισε τους εξωτερικούς από τους προσωπικούς παράγοντες στη 

διαχείριση των κερδών. Ανέφερε την πίεση για την επίτευξη των προβλέψεων των 

αναλυτών καθώς και τις συμβατικές υποχρεώσεις ως εξωτερικούς παράγοντες. Η 
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εμπειρική ερευνά μάλιστα φαίνεται να υποστηρίζει τέτοιους ισχυρισμούς. Ο Kasznick 

(1999) ισχυρίστηκε ότι οι επιχειρήσεις που δεν πετυχαίνουν τις προβλέψεις των κερδών 

θα αντιμετωπίσουν πτώση στις τιμές των μετοχών τους. Ο Duncan (2001) ανέφερε 

επίσης τις πιέσεις για την επίτευξη των bonus και των προαγωγών ως προσωπικούς 

παράγοντες στη διαδικασία διαχείρισης των κερδών. Η εμπειρική ερευνά επίσης 

επιβεβαιώνει τέτοιους ισχυρισμούς. 

 Παρόλο που η ερευνά έχει γενικότερα καταλήξει ότι οι πρακτικές διοίκηση των 

κερδών είναι πολύ διαδεδομένες, δεν αποτελεί κοινό τόπο στον κλάδο των λογιστών η 

αποδοχή τους από ηθικής πλευράς. Από την μια πλευρά, επικρατεί η άποψη ότι η 

συγκεκριμένη πρακτική αποκρύπτει γεγονότα που οι επενδύτες πρέπει να γνωρίζουν 

(Loomis, 1999) και ότι κάθε σκόπιμη συμπεριφορά διοίκησης κερδών είναι μη αποδεκτή 

ανεξάρτητα από τη πραγματικότητα (Levitt, 1998). Από την άλλη πλευρά, πολλοί 

συγγραφείς της συγκεκριμένης ειδικότητας υποστηρίζουν ότι δεν είναι όλες οι ενέργειες 

διοίκησης των κερδών καταστροφικές για την επιχείρηση. Ο Dye (1988) ισχυρίστηκε ότι 

οι τωρινοί μέτοχοι διεκδικούν την αύξηση των τιμής της μετοχής σε βάρος των αυριανών 

μετόχων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα κίνητρο για τους manager να διοικήσουν τα 

κέρδη. Ο Kaplan (2001) εξέτασε τον ισχυρισμό αυτό μεταξύ των φοιτητών του MBA. Οι 

φοιτητές έκαναν ένα διαχωρισμό μεταξύ των ενεργειών που ωφελούν την επιχείρηση και 

δεν χαρακτηρίζονται ως ανήθικες και τις ενέργειες που εξυπηρετούν τα προσωπικά 

συμφέροντα και χαρακτηρίζονται ως ανήθικες. Ο Parfet (2000) επίσης επιβεβαίωσε ότι 

κάποιες ενέργειες διοίκησης κερδών οι οποίες παρήγαγαν μια σταθερή οικονομική 

συμπεριφορά για την επιχείρηση ήταν ωφέλιμες εφόσον οδήγησαν σε αύξηση των άξιων 

των μετοχών. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με εκούσιες αποδεκτές αποφάσεις 

της επιχείρησης όπως η πώληση του υπερβάλλοντος ενεργητικού για την αύξηση των 

εσόδων. (Parfet, 2000). 

  

 3.4.3. Επιχειρησιακά σκάνδαλα και διαχείριση κερδών. 

 Στα τέλη του 2001 και τις αρχές του 2002 δυο μεγάλες επιχειρήσεις χρεοκόπησαν, η 

Enron και η WorldCom. Η είδηση αυτή συγκλόνισε τον επιχειρησιακό κόσμο. Λίγο πριν 

τη χρεοκοπία τους τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνταν συνεχώς με την πολυτελή 

και σπάταλη ζωή των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών αυτών. Μετέπειτα 
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διερεύνηση των εταιρειών αυτών απέδωσε τη χρεοκοπία τους σε ενέργειες διαχείρισης 

των κερδών. Τέτοιες ενέργειες συνιστούσαν η δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων για 

την αποφυγή μειονεκτημάτων στην περίπτωση της Enron και η λανθασμένη διαδικασία 

αποκόμισης κερδών και εσόδων στην περίπτωση της WorldCom. Η χρεοκοπία των 

εταιρειών αυτών έβλαψε σημαντικά όλους τους μετόχους. Οι επενδύτες έχασαν τις 

περιούσιες τους, οι υπάλληλοι τις δουλείες τους και το κοινό έχασε την εμπιστοσύνη του 

στο κατά πόσο είναι τελικά ρεαλιστικά τα οικονομικά στοιχεία που δηλώνουν οι 

επιχειρήσεις.  

 Πολλοί συγγραφείς ασχολήθηκαν με τις αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν σε τέτοιες 

αποτυχίες καθώς και τους κατάλληλους τρόπους να αποφευχθεί η επανάληψή τους. Ο 

Millman (2002) απέδωσε τις αποτυχίες αυτές στην άποψη ότι οι manager θα πρέπει να 

σκέφτονται σαν επενδύτες. Υποστηρίζει ότι τα συμφέροντα των manager έχουν 

ευθυγραμμιστεί τόσο πολύ με αυτά των επενδυτών, των οικονομικών αναλυτών και των 

λογιστών που είναι σχεδόν αδύνατο για κάποιον να παρέμβει και να ισχυριστεί κάτι 

διαφορετικό. Ο Madison (2002) υποστηρίζει ότι η αποτυχία να διδαχθεί η επιχειρησιακή 

ηθική στα πλαίσια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οδήγησε στη δημιουργία manager 

πρόθυμων να κερδίσουν με κάθε κόστος. 

 

 3.4.4. Επιχειρηματικές ηθικές άξιες και κουλτούρα. 

 Το ενδιαφέρον για το ηθικό περιβάλλον μιας επιχείρησης δεν είναι καινούργιο. Ο 

Baumhart (1961) συζήτησε με τους manager για τις απόψεις τους σχετικά με την ανήθικη 

συμπεριφορά. Οι τελευταίοι ισχυρίστηκαν ότι η συμπεριφορά των ανώτερων, των 

εργαζόμενων στο ίδιο επίπεδο και οι επίσημοι οργανωσιακοι κώδικες είναι οι κινητήριες 

δυνάμεις της ανήθικης συμπεριφοράς. 

 Αναγνωρίζοντας τη σημασία των επιχειρηματικών ηθικών αξιών, οι ερευνητές 

διαχώρισαν τις επιχειρηματικές άξιες από την επιχειρηματική κουλτούρα. Ο Hunt (1989) 

έκανε μια πρωτοποριακή μελέτη εξετάζοντας τη διαφορά μεταξύ των δυο εννοιών. Όρισε 

τις επιχειρηματικές ηθικές άξιες ως «μια σύνθεση των ατομικών αξιών των manager και 

των επίσημων και ανεπίσημων πολιτικών περί ηθικής μιας επιχείρησης». Η μελέτη 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρηματικές αξίες αποτελούν τη κεντρική διάσταση 

της επιχειρηματικής κουλτούρας.  
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 Ερευνητές επίσης διαφωνούν και για τη σημασία των εσωτερικών και εξωτερικών 

παραγόντων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς. Ο Schneider (1987) 

υποστήριζε ότι οι άνθρωποι διαμορφώνουν την επιχείρηση και όχι το περιβάλλον. 

Υποστηρίζει επιπλέον την άποψη ότι οι υπάλληλοι δεν τοποθετούνται τυχαία στις 

επιχειρήσεις αλλά προσελκύονται επιλέγονται και τοποθετούνται σε συγκεκριμένο 

περιβάλλον. Ο Weaver και οι συνεργάτες του (1999) διερεύνησαν την πηγή του ηθικού 

περιβάλλοντος μιας επιχείρησης. Συμπέραναν λοιπόν ότι περιβαλλοντικοί παράγοντες 

οδηγούν τις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν ηθικούς κώδικες και προγράμματα αλλά οι 

manager των ανώτερων επιπέδων καθοδηγούν την υλοποίηση και την ενίσχυσή τους. 

Τέλος, οι Valentine και Barnett  (2002) ισχυρίζονται ότι αν οι υπάλληλοι δεν 

αντιληφθούν ότι η επιχείρησή τους έχει ηθικές αξίες, οι ηθικοί κώδικες δεν θα 

διαμορφώσουν επιτυχώς τη συμπεριφορά.   

 

 3.4.5. Διαμόρφωση υποθέσεων. 

 Πρόσφατα επιχειρησιακά σκάνδαλα έχουν ανανεώσει το ενδιαφέρον των μεγάλων 

επιχειρήσεων για το ηθικό κλίμα και την κουλτούρα. Οι λογιστές έχουν δεχθεί σκληρή 

κριτική για την αποτυχία τους στο να προειδοποιήσουν για την ανήθικη συμπεριφορά 

των manager καθώς και για τη δική τους ανήθικη συμπεριφορά, αποκρύπτοντας στοιχεία 

και παρεμποδίζοντας την έρευνα (Sridharan και συνεργάτες του, 2002). Αυτή η 

συμπεριφορά μάλιστα παρατηρείται σε μια περίοδο που στη συγκεκριμένη ειδικότητα 

δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε ηθικά ζητήματα (Farell και Cobbin, 2000). Ο Roy ( 1998) 

ισχυρίζεται ότι οι ομάδες που υποστηρίζουν το ανήθικο management έχουν τη 

δυνατότητα να καλύψουν τη συμπεριφορά αυτή και να ξεφύγουν τον έλεγχο. Γι’ αυτό 

και ο έλεγχος από τα υψηλότερα κλιμάκια είναι πολύ σημαντικός σε τέτοια 

περιβάλλοντα ώστε να καθορίζονται τα όρια της ηθικής και ανήθικης συμπεριφοράς.  

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι πρακτικές της διαχείρισης των κερδών 

χαρακτηρίζονται από άλλους ως νόμιμες (Perfet, 2000) και από άλλους ως μη νόμιμες 

(Levitt, 1998). Ωστόσο οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν στο γεγονός ότι οι 

manager αντιμετωπίζουν μεγάλη πίεση στο να διαχειριστούν τα κέρδη και αυτή ακριβώς 

η πίεση οδηγεί μερικούς από αυτούς να ξεπεράσουν τα όρια της ανήθικης συμπεριφοράς 

( Duncan, 2001). Επιπλέον, ο Elias (2002) πιστεύει ότι οι λογιστές με υψηλό το αίσθημα 
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της κοινωνικής ευθύνης αντιμετωπίζουν τις ενέργειες διαχείρισης των κερδών 

περισσότερο ως ανήθικες, και το αντίστροφο. Ακόμη, ο ιδεαλισμός και η ιδέα της 

σχετικότητας σχετίζονταν σημαντικά με την ηθική της διαχείρισης των κερδών.  

 Η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει τις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής ως πιθανούς 

καθοριστικούς παράγοντες της ηθικής διαχείρισης των κερδών. Βασισμένη σε 

προηγούμενες μελέτες αναμένεται η επιχειρησιακή κουλτούρα και το επιχειρησιακό 

κλίμα να επηρεάζουν τη συγκεκριμένη πρακτική. Η πρώτη υπόθεση που διαμορφώνεται 

στα πλαίσια της παρούσας μελέτης είναι:  

 Η1: Λογιστές που απασχολούνται σε επιχειρήσεις με υψηλές (χαμηλές) ηθικές 

αξίες πρόκειται να αντιλαμβάνονται τις ενέργειες διαχείρισης των κερδών 

περισσότερο ως ανήθικες (ηθικές). 

  Προηγούμενες μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι δημογραφικές διαφορές παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ηθική αντίληψη. Ο McDaniel και οι συνεργάτες του, για 

παράδειγμα, έδειξαν ότι από τους 2000 υπάλληλους μιας επιχείρησης οι άντρες 

εργαζόμενοι πίστευαν ότι η επιχείρησή τους έχει θετικό ηθικό περιβάλλον περισσότερο 

από τις γυναίκες εργαζόμενες. Ωστόσο, περιορισμένη είναι η έρευνα που αποδεικνύει την 

επιρροή των δημογραφικών στοιχείων στις ηθικές επιχειρηματικές αξίες στον κλάδο των 

λογιστών. Η παρούσα μελέτη είναι επίσης επηρεασμένη από τον Fogarty (1992) ο οποίος 

έδειξε ότι οι υπάλληλοι ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού ενσωματώνονται στην 

κουλτούρα της επιχείρηση με μια ποικιλία κοινωνικών μεθόδων. Επιπλέον ο Schneider 

(1987) υποστηρίζει ότι οι υπάλληλοι που παραμένουν σε μια επιχείρηση μοιράζονται 

κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά στις ηθικές επιχειρηματικές άξιες. Η δεύτερη 

υπόθεση της μελέτης είναι η ακόλουθη: 

 Η2: Υπάρχουν σημαντικές διάφορες όσον αφορά στην αντίληψη των ηθικών 

επιχειρηματικών αξιών ανάλογα με το γένος, την ηλικία, την εμπειρία, την θέση 

εργασίας και πολλούς άλλους δημογραφικούς παράγοντες. 

 

 3.4.6. Μεθοδολογία. 

 Επιλογή δείγματος. 

 Το δείγμα της συγκεκριμένης ερευνάς αποτελείται από πιστοποιημένους λογιστές 

του βιομηχανικού κλάδου, της δημόσιας οικονομικής και της ακαδημίας. Μια βάση 
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δεδομένων 4200 ονομάτων και διευθύνσεων αντλήθηκε από το American Institute of 

Certified Public Accountants (ASCAP), και πιο συγκεκριμένα οι 1600 λογιστές 

προέρχονταν από τον βιομηχανικό κλάδο, οι 1600 από τη δημόσια οικονομική και οι 

1000 από τον ακαδημαϊκό κλάδο. Οι επιχειρήσεις επιλέχθηκαν τυχαία και ήταν όλων των 

μεγεθών και ειδικοτήτων.  

 Η ερευνά διεξήχθη πριν την είδηση της κατάρρευσης των δυο χρηματοοικονομικών 

Γιγάντων. Οι λογιστές παρέλαβαν έναν φάκελο με το σκοπό της έρευνας που ήταν η 

διερεύνηση συγκεκριμένων λογιστικών ηθικών ζητημάτων. Επίσης, τους στάλθηκαν 

διάφορα σενάρια διαχείρισης κερδών και ένα εργαλείο που θα μετρούσε την αντίληψή 

τους περί ηθικών αξιών.  Περιλαμβάνονταν και πολλές δημογραφικού περιεχομένου 

ερωτήσεις ενώ οι ερωτώμενοι είχαν διαβεβαιωθεί για την εμπιστευτικότητα των 

στοιχείων.  

 Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν μόλις 13,8 % αφού 604 μόνο απαντήσεις στάλθηκαν 

ταχυδρομικώς και από αυτές χρήσιμο δείγμα αποτελούσαν μόνο οι 583. 

 

 Μετρήσεις. 

 Για τον καθορισμό των αντιλήψεων περί ηθικής διαχείρισης των κερδών, 

χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο του Merchant (1989) το οποίο αποτελούνταν από 13 

σενάρια διαχείρισης κερδών. Ο κάθε ερωτώμενος θα έβαζε τον εαυτό του στη θέση ενός 

επικεφαλή manager ο οποίος ασχολείται με τη διαχείριση των κερδών και θα σημείωνε 

τη δική του αντίληψη για την κάθε συγκεκριμένη ενέργεια πάνω σε μια πενταβάθμια 

κλίμακα, από το ηθικό μέχρι το πολύ ανήθικο. Το συγκεκριμένο εργαλείο ομαδοποιεί τις 

δραστηριότητες διαχείρισης των κερδών στους λειτουργικούς χειρισμούς (6 περιπτώσεις) 

και τους λογιστικούς χειρισμούς των κερδών (επτά περιπτώσεις). Ο Merchant (1989) 

ορίζει τους λειτουργικούς χειρισμούς ως τις αλλαγές των λειτουργικών αποφάσεων ώστε 

να επηρεαστούν τα οικονομικά της επιχείρησης όπως η απόφαση να γίνουν υπερωρίες 

για να φορτωθούν τα εμπορεύματα. Ακόμη, ορίζει τους λογιστικούς χειρισμούς ως τη 

χρήση των διαθέσιμων λογιστικών κανόνων και των εφαρμογών τους, όπως η 

προσαρμογή των αποθεμάτων.  
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 3.4.7. Αποτελέσματα της έρευνας. 

 Η ανησυχία που υπάρχει συνήθως στις μελέτες που στηρίζονται στην έρευνα είναι 

το στατιστικό λάθος, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στο ότι εξετάζεται ένα δείγμα 

μικρότερο από τον πληθυσμό που αποτελεί τον στόχο. Για να βρεθεί εάν υπάρχει μια 

τέτοια απόκλιση, οι ερωτώμενοι χωρίστηκαν σε δυο κατηγόριες με βάση τον χρόνο 

απάντησης. Μετά από μια σύγκριση μεταξύ αυτών που απάντησαν γρήγορα και αυτών 

που απάντησαν αργότερα σχετικά με την αντίληψή τους για την διαχείριση των κερδών 

και τις επιχειρηματικές ηθικές άξιες, δεν βρέθηκαν σημαντικές διάφορες. Ωστόσο, 

εξαιτίας του μικρού ποσοστού ανταπόκρισης η ύπαρξη στατιστικού λάθους και 

απόκλισης παραμένει ως πιθανότητα, γι’ αυτό και τα συμπεράσματα δεν θα γενικευθούν.  

 Εξαιτίας των διαφορετικών περιβαλλόντων των κλάδων της έρευνας οι ερωτώμενοι 

αντιμετωπίζονταν διαφορετικά κατά τη συγκέντρωση των δεδομένων. Το πρώτο τεστ 

καθόριζε το κατά πόσο η αντίληψη περί ηθικών επιχειρηματικών αξιών σχετίζονταν με 

την αντίληψη περί διαχείρισης των κερδών.  Έγινε, λοιπόν, μια ανάλυση συσχέτισης με 

εξαρτημένη μεταβλητή την αντίληψη για κάθε σενάριο διαχείρισης κερδών και 

ανεξάρτητη την αντίληψη περί επιχειρηματικών αξιών. Οι συσχετίσεις έγιναν ξεχωριστά 

για τους λογιστές κάθε κλάδου.  

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει μια ισχυρή θετική σχέση μεταξύ ηθικών 

επιχειρηματικών αξιών και διαχείρισης των κερδών. Λογιστές με υψηλές (χαμηλές) 

ηθικές αξίες αντιλαμβάνονται τις ενέργειες διαχείρισης των κερδών ως ανήθικες 

(ηθικές). Έτσι επιβεβαιώνεται η υπόθεση Η1.  

 Τα επόμενα τεστ στηρίζονταν στο κατά πόσο υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στις 

αντιλήψεις για της επιχειρηματικές ηθικές αξίες με βάση το επάγγελμα. Έγινε ανάλυση 

δημογραφικών παραγόντων για κάθε ομάδα χωριστά και συγκρίθηκαν οι μεσοί όροι των 

απαντήσεων στα ερωτηματολόγια για τις επιχειρηματικές ηθικές αξίες.  

 Οι αναλύσεις ανέδειξαν σημαντικές διαφορές ανάλογα με το επάγγελμα. Οι λογιστές 

στον βιομηχανικό κλάδο αποδείχθηκε ότι ήταν λιγότερο πιθανό να υιοθετήσουν υψηλές 

ηθικές αξίες στις επιχειρήσεις τους σε σχέση με τους άλλους υπό εξέταση κλάδους. 

Επιπλέον υπήρχαν σημαντικές διαφορές με βάση δημογραφικούς παράγοντες.  

 Στην βιομηχανία, οι λογιστές που άνηκαν σε υψηλά κλιμάκια, κέρδιζαν αρκετά 

χρήματα και άλλαζαν δουλειές συχνά ήταν περισσότερο πιθανό να υιοθετήσουν υψηλές 
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ηθικές αξίες στις επιχειρήσεις τους συγκριτικά με αυτούς που είχαν χαμηλούς μισθούς σε 

χαμηλά επίπεδα ιεραρχίας και που είχαν εργαστεί σε λίγες εταιρείες. Επιπλέον οι 

υπάλληλοι των μικρών επιχειρήσεων ήταν περισσότερο πιθανό να υιοθετήσουν ηθικές 

αξίες συγκριτικά με τους υπάλληλους μεγάλων εταιρειών.  

 Στον κλάδο της δημόσιας οικονομικής, οι άντρες και νεότεροι σε ηλικία λογιστές 

ήταν πιο πιθανό να έχουν υψηλές ηθικές αξίες από τις γυναίκες και μεγαλύτερες 

συναδέλφους. Το ίδιο ισχύει και για τους έμπειρους καλά αμειβόμενους λογιστές 

συγκριτικά με τους λιγότερο έμπειρους και χαμηλόμισθους, καθώς επίσης και για αυτούς 

που εργάζονται σε μικρές επιχειρήσεις συγκριτικά με αυτούς που απασχολούνται σε 

εταιρείες κολοσσούς.  

 Τέλος, όσον αφορά στον ακαδημαϊκό κλάδο, υπήρχαν σημαντικές διαφορές ανάλογα 

με την ιεραρχία, την ηλικία και τον τύπο του ιδρύματος. Οι βοηθοί, οι συνεργαζόμενοι 

καθηγητές και νέοι καθηγητές αντιλαμβάνονται το ηθικό κλίμα του ιδρύματος πιο θετικό 

από τους εκπαιδευτές, τους καθηγητές και τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Έτσι λοιπόν 

επιβεβαιώνεται και η δεύτερη υπόθεση. 

 Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσει την επίδραση των επιχειρηματικών 

ηθικών άξιων στην διαχείριση των κερδών. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστήριξαν 

το γεγονός ότι οι επιχειρηματικές ηθικές αξίες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της 

διαχείρισης των κερδών.  Λογιστές που απασχολούνται σε οργανισμούς με υψηλές 

ηθικές αξίες ήταν πιο πιθανό να εκλαμβάνουν τις ενέργειες διαχείρισης των κερδών ως 

ανήθικες. Επιπλέον, οι λογιστές στον βιομηχανικό κλάδο θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις 

τους έχουν χαμηλές ηθικές αξίες συγκριτικά με τους κλάδους της δημόσιας οικονομικής 

και της ακαδημίας.   
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 3.5. Επιχειρηματικό ηθικό μέλλον: ευθύνη για την επισκίαση του 

μέλλοντος σημερινά ηθικών εταιρειών. (Ted Fulles: Teesside Business 

School, University of Teesside, Borough Road, Middlesbrough, Tees 

Valley TSI 3BA, UK. Fiona Tilley: School of the Environment, Leeds 

Institutefor Environmental Schience and Management, University of 

Leeds, UK.).    

 
 3.5.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 

 Το συγκεκριμένο άρθρο προσπαθεί να εξετάσει το κατά πόσο η ηθική μιας 

επιχείρησης επηρεάζει το μελλοντικό προσανατολισμό της. Το γεγονός αυτό βασίζεται 

στη παραδοχή ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες επισκιάζουν το μέλλον. Πιο 

συγκεκριμένα, οι ενέργειες και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα μπορεί να έχουν 

ηθικές επιπτώσεις ημέρες, μήνες ακόμη και χρόνια αργότερα. Το συγκεκριμένο άρθρο 

μελετά την ηθική του μέλλοντος και πραγματεύεται τις πιέσεις που διαμορφώνουν τις 

ενέργειες των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και των τρόπων με τους οποίους οι 

επιχειρήσεις καταδεικνύουν την ηθική τους αξιοπιστία. Έτσι λοιπόν το άρθρο παρέχει 

ένα θεμελιώδες πλαίσιο για τη διερευνηση του μελλοντικού ηθικού προσανατολισμού 

των επιχειρήσεων. 

 

 3.5.2. Η ηθική του μέλλοντος. 

 Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί ασκούν σημαντική επίδραση στις ζωές των 

ανθρώπων. Η επίδραση αυτή εκτείνεται πέρα από τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές, 

τους διανομείς και τους πελάτες. Επίσης εκτείνεται και πέρα από το παρόν. Οτιδήποτε 

κάνει μια επιχείρηση στο παρόν έχει συνέπειες για το μέλλον πολλών ανθρώπων. Οι 

συνέπειες αυτές, μάλιστα, είναι πολλές φορές οριστικές και αμετάκλητες. Έτσι, λοιπόν, η 

δύναμη που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις να επηρεάζουν το μέλλον της ανθρωπότητας 

ολόκληρης και του πλανήτη ακόμη, απαιτεί μια ηθική του μέλλοντος. Η ηθική αυτή, 

μάλιστα, θα πρέπει να έχει εφαρμογή στο παρόν γιατί μπορεί να είναι πολύ αργά για μια 

ηθική κριτική αν οι συνέπειες έχουν ήδη επέλθει. Εμείς επιλέγουμε για το μέλλον που 

δημιουργούμε. Υπάρχουν εναλλακτικές καταστάσεις γι’ αυτό και προτείνεται η ηθική 
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του μέλλοντος. Πρόκειται για μια ηθική στάση και πρακτικές σχετικά με τις πιθανές 

μελλοντικές καταστάσεις που διαμορφώνουν οι σημερινές πρακτικές. 

 Τρεις είναι οι κύριες περιοχές που μας βοηθούν να κατανοήσουμε το τι ακριβώς 

αναμένεται από τις εταιρικές επιχειρήσεις σήμερα. Πρώτον, οι επιχειρήσεις αυτές θα 

πρέπει να ενταχθούν σε ένα εκτεταμένο παρόν ώστε να διαφωτιστεί η σκιά τους στο 

μέλλον. Δεύτερον, θα πρέπει να εξεταστούν οι αξίες με βάση τις οποίες οι επιχειρήσεις 

αυτές σχεδιάζουν το μέλλον και πως η ηθική του μέλλοντος επηρεάζει τις αξίες αυτές. 

Τρίτον, θα πρέπει να γίνει μια ανασκόπηση των ηθικών τάσεων που αποτελούν τη βάση 

για τις μελλοντικές μελέτες.  

 

 3.5.2.α. Η σκιά στο μέλλον ενός εκτεταμένου παρόντος.  

 Το σημείο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι ενέργειες του παρόντος ασκούν 

σημαντική επίδραση στο μέλλον. Στο σημείο αυτό χρησιμοποιείται η μεταφορά της 

σκιάς για να δηλώσει τον προάγγελο των γεγονότων. Ταξιδεύοντας με την πλάτη στον 

ήλιο (στο παρελθόν) η σκιά σου ταξιδεύει πιο μπροστά από εσένα. Μια ηθική στάση, 

λοιπόν, θα πρέπει να αναγνωρίζει την επίδραση στον χρόνο των τωρινών ενεργειών. 

Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι το μέλλον είναι ήδη καθορισμένο αλλά ότι το μέλλον είναι 

προϊόν όσων έχουν γίνει, όσων συμβαίνουν και όσων θα συμβούν.  Θα πρέπει να γίνει 

κατανοητό ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν ουδέτερη επίδραση στο μέλλον αλλά ότι ασκούν 

θετική και αρνητική επίδραση στο μέλλον των ευρύτερων κοινωνιών και όχι μόνο των 

μετόχων τους και ότι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τόσο γι’ αυτό όσο και για τη 

παροντική απεικόνιση του επιθυμητού μέλλοντος.  

 Καμία επιχείρηση δεν παράγει ουδέτερες μελλοντικές καταστάσεις. Αυτή είναι, 

άλλωστε, και η δύναμη που έχουν οι επιχειρήσεις, να αλλάζουν το μέλλον. Μια πολύ 

σημαντική ιδέα όσον αφορά στην ηθική είναι και αυτή της διαρκούς ανάπτυξης. Στόχος 

της είναι η ικανοποίηση των παρόντων γενεών χωρίς να υποβιβάζονται οι μελλοντικές 

γενεές.  Μια τέτοια αξία επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι τρέχουσες δραστηριότητες 

επηρεάζουν τις μελλοντικές γενεές. Για την εκτίμηση της ηθικής του μέλλοντος κάθε 

επιχείρησης, ουσιαστικά εξετάζεται το πώς οι ηθικές αξίες και οι κώδικες καθοδηγούν τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και κρίσεις για το μέλλον που οι ίδιες δημιουργούν και 

με ποια μέτρα εκτιμώνται οι μελλοντικές επιδράσεις των τρεχουσών ενεργειών. 
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 Είναι πολύ εύκολο, από την άλλη πλευρά, να διαφύγει μια επιχείρηση της ευθύνης 

του μέλλοντος μεταθέτοντας το ενδιαφέρον σε αυτό. Όπως υποστηρίζει και ο Richard 

Slaughter, είναι εύκολο να αποποιηθείς των ευθυνών του παρόντος δραπετεύοντας σε 

ευτυχισμένες καταστάσεις είτε του μέλλοντος είτε του παρελθόντος. Σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις οι επιχειρήσεις διατείνονται ότι μπορούν και δημιουργούν καλύτερο μέλλον, 

χωρίς όμως να διευκρινίζουν πως δημιουργείται το μέλλον αυτό και για ποιους είναι 

καλύτερο.  

 

 3.5.2.β. Αρχές και μέθοδοι για μελλοντική σκέψη. 

 Από την πλευρά της επιχείρησης η σκέψη για την μελλοντική πορεία της 

επιχείρησης συνδέεται με τη στρατηγική. Ακόμη όμως και για τα άτομα που έχουν 

στρατηγικούς ρόλους και λαμβάνουν υπόψη το μέλλον, τα χρονικά όρια που σχετίζονται 

με τον μελλοντικό προσανατολισμό είναι μικρά. Η κύρια τάση είναι το εταιρικό 

χρονοδιάγραμμα να περιορίζεται στο άμεσο παρόν ή σε ένα εκτεταμένο παρόν.  

 Επίσης, μπορεί να σημειωθεί ότι ενώ οι επιχειρήσεις έχουν μικρή αίσθηση έλεγχου 

του μέλλοντος δαπανούν σημαντικό χρόνο και πνευματική προσπάθεια για να 

σχεδιάσουν ισχυρές αντιστάσεις από τις απειλές και τους κινδύνους μελλοντικών 

γεγονότων και καταστάσεων.  Το ερώτημα που γεννιέται στο σημείο αυτό αφορά στο 

ποιες είναι οι ηθικές διαστάσεις αυτών των προσπαθειών καθώς και των επακόλουθων 

αποφάσεων και ενεργειών. Δυο είναι οι περιοχές που πρέπει να εστιάσει κανείς σχετικά 

με τον μελλοντικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να κατανοήσει τις 

δυναμικές του εξωτερικού περιβάλλοντος και τις αναμενόμενες αλλαγές του και να 

αναμένει τις επιδράσεις των ενεργειών της επιχείρησης, εκτιμώντας το κατά πόσο αυτές 

θα παράγουν τα αποτελέσματα που επιθυμεί το management και οι μέτοχοι. Η 

οργανωσιακή στρατηγική, επομένως, ενσωματώνοντας την ηθική της διάσταση, αποτελεί 

το ταίριασμα της επιχείρησης με το περιβάλλον της.  

 

 3.5.2.γ. Μελέτες για το ηθικό μέλλον. 

 Δεν υπάρχει ένα μοναδικό σύστημα αξιών για τις μελέτες σχετικά με το μέλλον. 

Ωστόσο, αναφέρουμε δυο αξίες που είναι κεντρικής σημασίας στο χώρο αυτό. Η πρώτη 

αξία σχετίζεται με την έρευνα. Το να σχεδιάζει κανείς μελλοντικές καταστάσεις, όταν 
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αυτό γίνεται μάλιστα με αυστηρό τρόπο, αποτελεί μια ερευνητική διαδικασία, για 

παράδειγμα η διαδικασία εφαρμογής ιδεών και ανακάλυψης σχετικών απόψεων και 

ιδεών που οδηγούν στην απόκτηση γνώσης. Η δεύτερη αξία έχει να κάνει με την 

διατήρηση και ανάπτυξη της ανθρωπότητας, των ανθρώπων που ζουν τώρα και στο 

μέλλον. Η αξία αυτή συνδέεται βαθιά με την ιδέα της διαρκούς ανάπτυξης. Επιπλέον 

πρεσβεύει την αντιμετώπιση όλων των ανθρώπων με σεβασμό και ισότητα, 

αναγνωρίζοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους. 

 

 3.5.3. Μια ηθική επιχείρηση. 

 Προτού εκτιμήσουμε τη σχέση μεταξύ επιχειρηματικής ηθικής και του 

προσανατολισμού της στο μέλλον, είναι απαραίτητο να προσεγγίσουμε την έννοια της 

ηθικής επιχείρησης. Άλλωστε, το ενδιαφέρον για την επιχειρηματική ηθική πρακτική και 

την κοινωνική ευθύνη είναι πολύ ισχυρό. 

 Οι επιχειρήσεις που προσπαθούν να εξηγήσουν και να ενσωματώσουν την 

κοινωνική ευθύνη στην πολιτική και στρατηγική τους αναμένεται να μην περιορίζονται 

πια σε οικονομικές μορφές αξιών αλλά να συμπεριλάβουν την κοινωνική και 

περιβαλλοντική άξια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Κι ενώ σε κάποιες επιχειρήσεις 

υπάρχουν άτομα που μπορεί να επιδείξουν μεγάλο ενδιαφέρον στο να διαχειριστούν και 

να καταγράψουν τη διεύρυνση των ηθικών ευθυνών των επιχειρήσεων αυτών πολλοί από 

αυτούς δεν γνωρίζουν πώς να θεσπίσουν μια υπεύθυνη συμπεριφορά πέρα από αυτό που 

ο Zane ονομάζει φιλανθρωπία. Ο λόγος για το γεγονός αυτό μπορεί να εντοπιστεί σε 

επίπεδο δομικό. Όταν η αγορά και οι οικονομικές συνθήκες πλησιάζουν τον τέλειο 

ανταγωνισμό, αυτό συνεπάγεται ότι οι επιχειρήσεις ωφελούνται πράττοντας το σωστό, 

αλλά υπό συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού, όπου οι αγορές είναι πιο έντονες και το 

πρόβλημα του free rider είναι λιγότερο ελεγχόμενο, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν και δεν 

θα ευημερούν. Ακόμη, και ο Korhonen (2003) ασκεί κριτική στους οικονομικούς 

παράγοντες, όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι συμβατικές οικονομικές έννοιες 

όπως το κεφαλαίο, η αποδοτικότητα και οι νομισματικές αξίες τείνουν να κυβερνούν τις 

προσπάθειες μέτρησης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνεπειών των 

επιχειρηματικών ενεργειών.  
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 Οι επιχειρηματικές πρακτικές που αφορούν στην κοινωνική ευθύνη είναι, λοιπόν, 

πολύ ευαίσθητες, έχουν μοντελοποιηθεί με βάση οικονομικά δεδομένα και δεν έχουν 

επεκταθεί αρκετά ώστε να καλύπτουν τις επιδράσεις της επιχειρηματικής συμπεριφοράς 

που περικλείονται στην προσπάθεια διεύρυνσης των παραπάνω πρακτικών. Κι ενώ 

μερικές επιχειρήσεις καταφέρνουν να διαχειριστούν και να ενσωματώσουν τις ηθικές 

πρακτικές στις πολιτικές τους, κάποιες άλλες περιορίζονται από συνθήκες δομικής 

φύσης. Τα υπάρχοντα νομοθετικά πλαίσια και οι πιέσεις της αγοράς λειτουργούν ως 

εμπόδια γι’ αυτές τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να ξεπεράσουν τους οικονομικούς 

κανόνες. Ο βραχυπρόθεσμος προσανατολισμός που υπαγορεύεται από τους οικονομικούς 

κανόνες έχει συμβάλει στην περιορισμένη ανταπόκριση στις ηθικές πρακτικές. Για να 

ξεπεραστούν αυτοί οι περιορισμοί κι αυτές οι αδυναμίες προτείνεται ένας 

μακροπρόθεσμος προσανατολισμός όσον αφορά στις πιθανές επιχειρηματικές συνέπειες 

που οι ευρύτεροι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί κανόνες μπορούν να φέρουν στις 

ηθικές και κοινωνικής ευθύνης πρακτικές.  

 

 3.5.4. Χαρτογράφηση των επιχειρήσεων με βάση τον επιχειρηματικό τους 

προσανατολισμό σε σχέση με το ηθικό μέλλον.  

 Η θεμελιώδης μήτρα που σχηματίζεται μας επιτρέπει να χαρτογραφήσουμε και να 

συγκρίνουμε διαφορετικές επιχειρήσεις με βάση τον ηθικό και μελλοντικό τους 

προσανατολισμό. 

 Η μήτρα αυτή, όπως φαίνεται στο σχήμα 8, είναι διαιρεμένη σε τέσσερα 

τεταρτημόρια καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει τη διαφορετική σχέση που υπάρχει 

μεταξύ του μελλοντικού προσανατολισμού μιας επιχείρησης και της ηθικής του 

διάστασης. Οι επιχειρήσεις που τοποθετούνται στο πρώτο τεταρτημόριο ονομάζονται 

«Προοδευτικές επιχειρήσεις με προσανατολισμό προς τα πίσω». Αυτές οι επιχειρήσεις 

δεν χρησιμοποιούν ρητά μελλοντικές τεχνικές και αρχές στη διοίκηση των 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών ευθυνών τους. Τους απασχολεί η καταγραφή της 

παρελθούσας και παροντικής καθημερινής τους απόδοσης καθώς επίσης οι αποφάσεις 

τους στοχεύουν στη μείωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνεπειών με τρόπους 

πέρα από τους συμβατικούς.  
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 Οι επιχειρήσεις που χαρτογραφούνται στο δεύτερο τεταρτημόριο ονομάζονται 

«Προοδευτικές επιχειρήσεις με προσανατολισμό προς τα εμπρός». Αυτές οι επιχειρήσεις 

επιδεικνύουν μια μελλοντικά προσανατολισμένη προσέγγιση στη διαχείριση και 

καταγραφή των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ευθυνών. Ομοίως με τις επιχειρήσεις 

στο πρώτο τεταρτημόριο, προσπαθούν να μειώσουν τις οικολογικές τους συνέπειες 

καταναλώνοντας λιγότερους πόρους και παράγοντας λιγότερα απόβλητα. Επιπλέον, η 

συμμετοχή τους σε πρωτοβουλίες κοινωνικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου 

ξεπερνούν τα συμβατικά δεδομένα.  

 
Σχήμα 8. Ηθικός μελλοντικός προσανατολισμός. 

 

 Οι επιχειρήσεις που χαρτογραφούνται στο τρίτο τεταρτημόριο χαρακτηρίζονται ως 

«Συμβατικές επιχειρήσεις με προσανατολισμό προς τα πίσω». Αυτές οι επιχειρήσεις δεν 

χρησιμοποιούν ρητά μελλοντικές τεχνικές και αρχές στη διοίκηση των περιβαλλοντικών 

και κοινωνικών ευθυνών τους. Ομοίως με τις επιχειρήσεις στο πρώτο τεταρτημόριο, 

ασχολούνται με την καταγραφή της παρελθούσας και παροντικής τους απόδοσης. 

Καθοδηγούνται από συμβατικές επιχειρηματικές αξίες της μεγιστοποίησης του κέρδους, 

ενώ οι επιχειρηματικές τους ευθύνες και πρωτοβουλίες περιορίζονται στο να ικανοποιούν 

τις παραδοσιακές απαιτήσεις των μετόχων.  
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 Τέλος, οι επιχειρήσεις που τοποθετούνται στο τέταρτο τεταρτημόριο 

χαρακτηρίζονται ως «Συμβατικές επιχειρήσεις με προσανατολισμό προς τα εμπρός». 

Αυτές οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μελλοντικές μεθόδους και αρχές αλλά όχι στη 

διαχείριση και καταγραφή των περιβαλλοντικών και κοινωνικών τους ευθυνών. Ομοίως 

με τις επιχειρήσεις στο τρίτο τεταρτημόριο ακολουθούν μια συμβατική προσέγγιση στη 

διαχείριση των επιχειρηματικών τους ευθυνών. Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη, όμως, το 

ποσοστό των επιχειρήσεων που αναλογεί σε κάθε τεταρτημόριο. Για κάτι τέτοιο 

απαιτείται σίγουρα περαιτέρω έρευνα. 

 

 3.5.5. Συζήτηση.   

 Υπάρχει αναμφίβολα σχέση μεταξύ της επιχειρηματικής ηθικής και του μελλοντικού 

σχεδιασμού. Μια έρευνα μάλιστα μεταξύ πέντε επιχειρήσεων από τον κλάδο των 

τροφίμων και των ποτών έδειξε ότι υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ του μελλοντικού 

προσανατολισμού των εταιρειών αυτών και του δείκτη επιχειρηματικής κοινωνικής 

ευθύνης. Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός του δείκτη τόσο πιο πολύ προσανατολισμένες προς 

τα εμπρός ήταν οι επιχειρήσεις σχετικά με τις ηθικές τους δραστηριότητες. Το γεγονός 

αυτό δίνει κάποια ελπίδα για το μέλλον αλλά η εξέλιξη προς την κατεύθυνση αυτή 

παρουσιάζει εμπόδια καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν είναι προσανατολισμένες 

προς τα εμπρός.  

  Υπάρχει βέβαια πολύς δρόμος ακόμη για την καθιέρωση της παραπάνω σχέσης. 

Χρειάζεται μεγαλύτερη πρόσβαση στις επιχειρήσεις για να προσδιοριστεί ο βαθμός και η 

ποιότητα του μελλοντικού προσανατολισμού καθώς και για να αναπτυχθεί μια ακριβής 

εκτίμηση και να γίνει ακριβής μέτρηση του ηθικού προσανατολισμού, του μελλοντικού 

προσανατολισμού και άρα του ηθικού μελλοντικού προσανατολισμού. Οι επιχειρήσεις, 

μάλιστα, που δεν περιορίζονται στο να διαχειρίζονται, να εξετάζουν και να καταγράφουν 

την απόδοση του παρελθόντος και του παρόντος παρουσιάζουν καλύτερη πορεία όσον 

αφορά στις μελλοντικές επιχειρηματικές τους ευθύνες.  

 Η πρόταση που γίνεται για τον εμπλουτισμό του μέλλοντος των ηθικών 

επιχειρήσεων είναι να δημιουργηθεί ένα διευρυμένο πλαίσιο που θα βοηθήσει τους 

manager και τους μετόχους στις εκτιμήσεις τους καθώς και στη λήψη αποφάσεων. Η 

επιχειρηματική ηθική του μέλλοντος είναι συνυφασμένη με τον ηθικό κώδικα και τη 
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διατήρηση της ανθρωπότητας. Το συγκεκριμένο άρθρο εισήγαγε την ιδέα της 

επιχειρηματικής ηθικής του μέλλοντος, που είναι συνδυασμός του ηθικού και 

μελλοντικού προσανατολισμού. Περιλαμβάνει την αναγνώριση και υπευθυνότητα για τις 

επίγειες και μη επιπτώσεις όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τις δεσμεύσεις 

για το μελλοντικό προσανατολισμό ως μέσο βελτίωσης της επιχειρηματικής πρόνοιας. 

Στα πλαίσια μάλιστα της διατήρησης, η πολιτική του ηθικού μέλλοντος μπορεί να 

οδηγήσει σε έναν αναπτυγμένο και δυνατό ηθικό κώδικα για όλες τις επιχειρήσεις. 

Τέλος, ο μελλοντικός ηθικός προσανατολισμός των επιχειρήσεων θα πρέπει να 

αναπτυχθεί ως μέρος της επιχειρηματικής ηθικής και της επιχειρηματικής κοινωνικής 

ευθύνης.    
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Επίλογος 
 

Στην 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 δυο στην επίδοση μιας επιχείρησης. Η σχέση αυτή, μάλιστα, 

αποδείχθηκε ότι είναι πιο δυνατή σε περιβάλλοντα με χαμηλά επίπεδα 

υπερανταγωνισμού.  
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 Όσον αφορά στην επιχειρηματική ηθική, οι επιχειρηματικές ηθικές αξίες 

παρουσιάζονται ως καθοριστικοί παράγοντες της διαχείρισης των κερδών, η οποία 

ποικίλει με βάση δημογραφικούς παράγοντες, εμπλέκοντας και πάλι στο σημείο αυτό την 

έννοια της κουλτούρας. Οι υψηλές ηθικές αξίες οδηγούν στο χαρακτηρισμό των 

πρακτικών διαχείρισης των κερδών ως ανήθικων, γεγονός που επηρεάζει την πορεία και 

τις αποφάσεις της επιχείρησης. Τέλος, η επιχειρηματική ηθική του μέλλοντος της 

επιχείρησης που αποτελεί συνδυασμό του ηθικού και μελλοντικού σχεδιασμού αυτής, 

επιβάλλεται να αναπτυχθεί ως μέρος της επιχειρηματικής ηθικής και της επιχειρηματικής 

κοινωνικής ευθύνης γιατί έτσι επηρεάζει σημαντικά την πορεία της επιχείρησης.  

  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 

διαχείριση 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 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. 

 Πολλά, τέλος, είναι τα πλεονεκτήματα που μια επιχείρηση μπορεί να αποκομίσει 

από την υιοθέτηση μιας θετικής, από ηθικής άποψης, στάσης. Κάποια από αυτά είναι οι 

υψηλές πωλήσεις μέσω της βελτιωμένης κοινωνικής εικόνας της επιχείρησης, λιγότερα 

λάθη από την πλευρά των εργαζομένων λόγω του μεγαλύτερου ενδιαφέροντος που οι 

ίδιοι θα δείχνουν προς την επιχείρηση, μεγαλύτερη ικανοποίηση των εργαζομένων και 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα μέσω των βελτιωμένων εσωτερικών και εξωτερικών 

σχέσεων.  
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