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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το θέμα της παρούσας μελέτης είναι η επίδραση των πολιτιστικών και 
πολιτισμικών χαρακτηριστικών στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η ανάλυση θα χωριστεί σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, θα εξεταστεί η 
έννοια της κουλτούρας και θα δοθούν ορισμένες γενικές έννοιες και 
χαρακτηριστικά έτσι ώστε να μπορέσει ο αναγνώστης να είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνεται κάποια βασικά ζητήματα γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.

Στο δεύτερο μέρος, αρχικά θα γίνει η περιγραφή των στρατηγικών 
διοίκησης της κουλτούρας. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η περιγραφή των 
λειτουργιών των βασικών τμημάτων της επιχείρησης που ασκεί διεθνείς 
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τα τμήματα που θα αναλυθούν είναι τα εξής:

1. Το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ),
2. Το τμήμα Χρηματοοικονομικών,
3. Το τμήμα Διοίκησης Παραγωγής, και
4. Το τμήμα Μάρκετινγκ.
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της παρούσας μελέτης, θα εξετασθεί η 

περίπτωση της Ιαπωνίας. Στο πρώτο κεφάλαιο του τρίτου μέρους, θα 
παρουσιαστούν γενικά στοιχεία της χώρας, στο δεύτερο, θα μελετηθεί η 
Ιαπωνική κουλτούρα και στο τρίτο θα εξετασθεί η επίδρασή της πάνω στις 
διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.
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1.1 Ορισμοί της κουλτούρας

Πριν γίνει οποιαδήποτε απόπειρα να διερευνηθεί η επίδραση της 
κουλτούρας στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, θα πρέπει πρώτα 
να καθοριστεί η έννοια και η σημασία αυτής, έτσι ώστε στην συνέχεια να 
υπάρχει μία κοινή βάση πάνω στην οποία θα βασιστεί η ανάλυση.

Είναι γεγονός ότι η κουλτούρα είναι μία γενική έννοια η οποία πολύ 
δύσκολα μπορεί να μπει σε κάποια καλούπια. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και 
από την πλειάδα των διαφορετικών ορισμών που υπάρχουν. Στη συνέχεια 
θα γίνει μία προσπάθεια παρουσίασης μερικών από αυτούς τους ορισμούς, 
με σκοπό την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας της κουλτούρας για 
τον αναγνώστη.

I. Η κουλτούρα μέσα από το οργανωσιακό πλέγμα μπορεί να οριστεί 
σαν “ το σύνολο των τρόπων που χρησιμοποιεί μία ομάδα ατόμων 
ή ένα έθνος για να σκέφτεται, να πιστεύει, να αισθάνεται και να 
ενεργεί. ”1

II. Κουλτούρα είναι ένας σταθερός τρόπος σκέψης, δράσης και 
αντίδρασης ο οποίος υπάρχει μέσα σε μία ομάδα ατόμων, σε έναν 
οργανισμό, σε ένα επάγγελμα, σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, σε ένα 
έθνος ή ακόμα και σε μια ομάδα εθνών1 2.

III. Κουλτούρα είναι η συλλογή αξιών, κανόνων συμπεριφοράς, εθίμων, 
στάσεων και πίστης η οποία κάνει ξεχωριστή μια κοινωνία3.

IV. Ορισμένοι ανθρωπολόγοι ορίζουν την κουλτούρα ως εξής: “ το 
σύνολο των κανόνων συμπεριφοράς, αξιών ή πίστης, μορφών 
τέχνης, οργανισμών κ.λ.π., το οποίο χαρακτηρίζει μία κοινωνία4 “

V. Κουλτούρα είναι μία σύνθετη ολότητα η οποία συμπεριλαμβάνει τη 
γνώση, τα πιστεύω, τη τέχνη, την ηθική, το νόμο, τα έθιμα καθώς 
και άλλες ικανότητες τις οποίες έχει κάνει κτήμα του ο άνθρωπος, 
ως μέλος μιας κοινωνίας5.

VI. Κουλτούρα είναι η γνώση, την οποία χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, 
για να ερμηνεύσουν εμπειρίες και για να «παράγουν» κοινωνική

1 Alkhafaji, 1995, ρ. 59.
2 Tosi, Rizzo & Carroll, 1994
3 Griffin & Pustay, 1996, p. 311.
4 Grosse & Kujawa, 1995, p. 284.
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συμπεριφορά. Η γνώση αυτή δημιουργεί αξίες, στάσεις ζωής και 
επηρεάζει τον τρόπο συμπεριφοράς5 6.

VII. Κουλτούρα είναι ο συλλογικός προγραμματισμός του μυαλού, ο 
οποίος διακρίνει τα μέλη ενός συνόλου ανθρώπων από ένα άλλο... 
Υπό αυτή την έννοια, η κουλτούρα συμπεριλαμβάνει και το σύστημα 
αξιών αυτού του συνόλου, αξίες που αποτελούν τον θεμέλιο λίθο 
για την ύπαρξη κουλτούρας7.

VIII. Η κουλτούρα είναι ένα κοινό και αλληλοσχετιζόμενο σύνολο 
συμβόλων, η έννοια των οποίων προμηθεύει τους κατάλληλους 
προσανατολισμούς για τα μέλη μιας κοινωνίας. Όλοι μαζί οι 
προσανατολισμοί αυτοί, προάγουν λύσεις σε προβλήματα που 
πρέπει να επιλύσουν όλες οι κοινωνίες οι οποίες επιθυμούν να 
παραμείνουν στο μέλλον ζωντανές8.

IX. Η κουλτούρα μπορεί να οριστεί σαν το σύνολο εκείνο που 
περιλαμβάνει τις κοινωνικές νόρμες και αντιδράσεις οι οποίες 
κυριαρχούν στη συμπεριφορά ενός πληθυσμού και κάνει κάθε 
κοινωνικό περιβάλλον ξεχωριστό, προσδίδοντας ένα καθαρά δικό 
του σχήμα9.

X. Κουλτούρα είναι το σύνολο των υποθέσεων, τις οποίες ασπάζεται 
μια ομάδα ατόμων, και αφορούν τον κόσμο και το πως αυτός 
λειτουργεί καθώς επίσης και τα ιδανικά για τα οποία αξίζει να 
πολεμήσει κανείς10 11.

XI. Κουλτούρα είναι το κομμάτι εκείνο του ανθρώπινου περιβάλλοντος, 
το οποίο είναι φτιαγμένο από τον άνθρωπο11.

XII. Κουλτούρα είναι η μετάδοση αξιών, ιδεών και άλλων συμβολικών 
συστημάτων τα οποία διαμορφώνουν την συμπεριφορά12.

XIII. Κουλτούρα είναι ένα σύνολο κοινών κατανοήσεων εκφρασμένες 
σε μία γλώσσα13.

5 Ε.Β. Taylor 1871 από το βιβλίο του Charles W.L. Hill, 1994, ρ. 71.
6 Hodgetts & Luthans, 1994, ρρ. 59-60.
7 Hofstede, 1984a
8 Terpstra & David, 1991, p. 6.
9 Khambata & Ajami, 1992, p. 251.
10 Wright & Noe, 1996, pp. 228-229.
11 Hereskovits, 1948
12 Kroeber & Kluckhohn, 1952
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XIV. Κουλτούρα είναι οι αξίες, τα πιστεύω και οι προσδοκίες που 
μοιράζονται τα μέλη μιας κοινωνίας13 14.

XV. Η κουλτούρα είναι η σύνθεση τριών στοιχείων: (1) κάποιο 
περιεχόμενο (έννοια και η μετάφρασή της), (2) ιδιόρρυθμο σε (3) 
κάποιο γκρουπ15.

XVI. Η κουλτούρα είναι κυρίως ένα σύστημα για δημιουργία, μετάδοση, 

αποθήκευση και επεξεργασία πληροφοριών16.
XVII. Κουλτούρα είναι η διακριτική ανθρώπινη ικανότητα για 

προσαρμογή στις διάφορες περιστάσεις και η μετάδοση αυτής της 
ικανότητας και γνώσης σε επόμενες γενιές17.

Θα μπορούσαν να παρουσιαστούν πολλοί ορισμοί ακόμα, αφού 
υπάρχουν δεκάδες από αυτούς, οι οποίοι επεξηγούν την έννοια της 
κουλτούρας. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν κρίνεται σκόπιμο γιατί αφενός 
επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα και αφετέρου η επανάληψη αυτή θα 
δημιουργούσε κόπωση στον αναγνώστη. Μέσα από αυτούς τους λίγους αλλά 
προσεκτικά επιλεγμένους ορισμούς, πολλοί από τους οποίους έχουν 
διατυπωθεί από πραγματικούς γκουρού πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο 
(π.χ. Hofstede, Taylor, Herskovits κ.λ.π.), μπορούμε να πλαισιώσουμε και να 
οριοθετήσουμε την έννοια της κουλτούρας έτσι ώστε στην συνέχεια να είναι 
εφικτή η εξαγωγή συμπερασμάτων.

Προσπαθώντας να συνοψίσουμε λίγο τους παραπάνω ορισμούς και τα 
στοιχεία που αυτοί μας δίνουν, παρατίθεται ο εξής “συμπεριληπτικός” 
ορισμός: “ Κουλτούρα είναι όλα εκείνα τα οποία οι άνθρωποι έχουν, 

σκέφτονται και κάνουν ως μέλη της κοινωνίας στην οποία ανήκουν “. Τα 
τρία ρήματα που περιέχονται σ’ αυτό τον ορισμό (έχουν, σκέφτονται και 

κάνουν) μας διευκολύνουν να αναγνωρίσουμε τα τρία κύρια δομικά 
συστατικά της έννοιας της κουλτούρας. Αυτά είναι: (α) για να μπορούν οι 
άνθρωποι να έχουν κάτι, θα πρέπει να υπάρχουν κάποια υλικά αντικείμενα, 
(β) όταν οι άνθρωποι σκέφτονται, τότε θα πρέπει να υπάρχουν ιδέες, αξίες 

και στάσεις ζωής και (γ) όταν οι άνθρωποι κάνουν (ενεργούν), τότε σημαίνει

13 Becker & Geer, 1970
14 van Maanen & Schein, 1979
15 Louis, 1983
16 Hall & Hall, 1987
17 Harris & Moran, 1987
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ότι συμπεριφέρονται και ακολουθούν σταθερά κάποιους κοινωνικά 
αποδεκτούς δρόμους. Άρα η κουλτούρα αποτελείται από (1) υλικά 
αντικείμενα, (2) ιδέες, αξίες και στάσεις ζωής και (3) τυπικούς ή κοινωνικά 
προσδοκώμενους κανόνες συμπεριφοράς.

Η τελευταία φράση του ορισμού ήταν η εξής “ ως μέλη της κοινωνίας 
στην οποία ανήκουν “. Αυτή η φράση μας υπενθυμίζει ότι η κουλτούρα θα 
πρέπει να μοιράζεται μεταξύ δύο (τουλάχιστον) ή και παραπάνω ατόμων. 
Φυσικά, στην πραγματικότητα οι ζωντανές κοινωνίες είναι πάντοτε 
μεγαλύτερες και πολυπληθέστερες από δύο άτομα... Με άλλα λόγια, δεν 

μπορεί να υπάρξει κουλτούρα του ερημίτη! Εάν μία ξεχωριστή 
προσωπικότητα σκέφτεται και ενεργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τότε αυτή 
η σκέψη ή δράση είναι κομμάτι της ιδιοσυγκρασίας του και όχι κομμάτι 
κάποιας κουλτούρας. Για να ανήκει μία ιδέα, ένα αντικείμενο ή μία 
συμπεριφορά σε κάποια κουλτούρα, θα πρέπει να είναι κοινή περιουσία ενός 
κοινωνικού γκρουπ ή μιας ολόκληρης κοινωνίας.

Άρα, το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από όλα αυτά που 
προηγήθηκαν, είναι ότι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες έχουν διαφορετική 
κουλτούρα. Αυτό το συμπέρασμα είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις 
εκείνες οι οποίες θέλουν να ξεκινήσουν κάποιες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες σε περιοχές με διαφορετικά πολιτιστικά και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά, διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικές οικονομικές συνθήκες, 
διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον κ.λ.π. Οι διαφορές της κουλτούρας που 
παρατηρούνται ανάμεσα σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, μπορούν να 
επηρεάσουν άμεσα το αποτέλεσμα της προσπάθειας των επιχειρήσεων για 
επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε ξένες χώρες.

Στη συνέχεια της ανάλυσης, παράλληλα με την θεωρητική ανάπτυξη 
του θέματος θα παρουσιάζονται (μέσα σε πλαίσιο) αντίστοιχες πραγματικές 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η παράλειψη ή ο σωστός χειρισμός της 
κουλτούρας αποδείχθηκε μοιραίος, είτε θετικά είτε αρνητικά. Οι περιπτώσεις 
αυτές θα αφορούν περιστατικά σε όλα τα πλάτη και μήκη του πλανήτη και θα 
αναφέρονται σε επιτυχημένες ή αποτυχημένες προσπάθειες διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Έτσι, θα δίνεται στον αναγνώστη η 
δυνατότητα να μπορεί να συνδυάζει στο μυαλό του τη θεωρία με την πράξη, 
γεγονός που αποτελεί το θεμέλιο λίθο της σωστής μάθησης. Εξάλλου, η
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παράθεση περιστατικών που έλαβαν χώρα σε διαφορετικές περιοχές του 
κόσμου στις οποίες η κουλτούρα διαφέρει σημαντικά, δίνει την ευχέρεια 
γρήγορων συγκρίσεων και αποκαλύπτει ανάγλυφα (και γλαφυρά σε ορισμένες 
περιπτώσεις) την σημαντικότητα των πολιτισμικών χαρακτηριστικών σε νέες 
προσπάθειες επέκτασης και εδραίωσης των διεθνών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων.
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Ο Ανθρωπολόγος Hendrick Serrie (1986:xvi-xvii) παρουσίασε ένα πραγματικά 
εκπληκτικό παράδειγμα, του πως η ανθρωπολογική κατανόηση της τοπικής 
κουλτούρας στο νότιο Μεξικό απέτρεψε την λανθασμένη, και υψηλού 
κόστους, μαζική παραγωγή ενός ηλιακού “μάγειρα”, ο οποίος είχε 
δημιουργηθεί για τη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό το μηχάνημα είχε σχεδιαστεί 
με σκοπό, από τη μια να μειώσει τη χρήση της φωτιάς (από ξύλα) στο 
μαγείρεμα και από την άλλη να ενθαρρύνει τη χρήση της ηλιακής ενέργειας. 

Αυτοί οι ηλιακοί θερμοσυσσωρευτές, με την βοήθεια ενός ανακλαστήρα 
παραβολικού σχήματος μεγέθους τεσσάρων ποδιών, μπορούν να παράγουν 

διάφορα επίπεδα θερμότητας τα οποία ισοδυναμούν με την θερμότητα που
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παράγει μία φωτιά. Παρά το γεγονός ότι η πρώτη επίδειξη του ηλιακού
“μάγειρα” τράβηξε το ενδιαφέρον των ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας,
υπήρχαν ορισμένα χαρακτηριστικά της τοπικής κουλτούρας τα οποία δεν
επέτρεπαν την ευρεία χρήση αυτής της νέας τεχνολογίας. Αυτά ήταν: (1) σε
αυτό το κομμάτι του Μεξικού, οι κάτοικοι μαγειρεύουν κυρίως νωρίς το πρωί
και νωρίς το απόγευμα, ώρες κατά τις οποίες η ηλιακή ενέργεια βρίσκεται στο
χαμηλότερο επίπεδο και (2) παρόλο που ο ηλιακός θερμοσυσσωρευτής ήταν
πολύ αποτελεσματικός στο να βράζει φασόλια ή σούπες, δεν είχε τα ανάλογα
αποτελέσματα στο μαγείρεμα των tortillas, τα οποία είναι ένα πολύ βασικό
συστατικό της τοπικής δίαιτας του Μεξικού. Έτσι, γι’ αυτούς αλλά και για
άλλους λόγους που οφείλονται στην τοπική κουλτούρα της περιοχής εκείνης,
αποφασίστηκε η μη μαζική παραγωγή των μηχανημάτων αυτών για τη
συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου. Μπορεί ο ηλιακός “μάγειρας” να απέδιδε
τεχνολογικά, δεν είχε όμως ανάλογα αποτελέσματα όσον αφορά το
πολιτιστικό και πολιτισμικό περιβάλλον της περιοχής για την οποία
σχεδιάστηκε.__________________________________________________________
Πηγή: The Cultural Dimension of International Business, Ferraro, 1994, * 1

p. 17._________________________________________________________

1.2 Γενικές έννοιες της κουλτούρας 

φ Η κουλτούρα είναι:

(1) Ένα κοινό σύστηυα από νοήυατα. Η κουλτούρα υποδεικνύει το 
πως ένα άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο, τον εαυτό του καθώς και 
το πως είναι οργανωμένη η ζωή γενικότερα. Άτομα τα οποία 
ανήκουν στην ίδια κουλτούρα, μοιράζονται τα ίδια πρότυπα και τις 
ίδιες αντιλήψεις. Το γεγονός αυτό τους επιτρέπει να βλέπουν τα ίδια 
πράγματα, με τον ίδιο τρόπο και αυτό τους κρατάει ενωμένους μαζί. 
Κάθε άτομο, έχει μάθει να βρίσκει το νόημα της κάθε εμπειρίας του. 
Έτσι, για να μπορεί να λάβει χώρα μία σταθερή και αποτελεσματική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό 
σύστημα νοημάτων. Θα πρέπει να υπάρχει ένας κοινός τρόπος 
κατανόησης των γεγονότων και των συμπεριφορών. Θα πρέπει να 
υπάρχουν κοινοί τρόποι αντίδρασης και συμπεριφοράς από τα μέλη
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της ίδιας κοινωνικής ομάδας. Για παράδειγμα, το κούνημα ενός 
μαντηλιού ή μία χειραψία μπορεί να μην έχουν κανένα νόημα όταν 
πραγματοποιηθούν μεταξύ δύο ατόμων διαφορετικής κουλτούρας. 

Αντίθετα, αποκτούν νόημα και μετατρέπονται σε εργαλεία 
αποτελεσματικής επικοινωνίας όταν τα άτομα είναι της ίδιας 
κουλτούρας.
(2) Σγετική. Μέσα στην έννοια της κουλτούρας δεν μπορεί να 
υπάρξει το απόλυτο. Άνθρωποι που ανήκουν σε διαφορετικές 
κουλτούρες, αντιλαμβάνονται τον κόσμο διαφορετικά και έχουν 
υιοθετήσει διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης των πραγμάτων. 
Δεν υπάρχει ένα τυπικό και σταθερό σύνολο κανόνων, όπως επίσης 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ανώτερο ή κατώτερο, ένα σύνολο ατόμων 
έναντι κάποιου άλλου (ή πολύ περισσότερο έναντι κάποιων άλλων). 
Κάθε εθνική κουλτούρα σχετίζεται με κάποιες άλλες, άρα κατ’ 
επέκταση σχετίζεται και με τον τρόπο με τον οποίο αυτές 
αντιλαμβάνονται τον κόσμο και τον εαυτό τους. Τίποτα δεν είναι 
απόλυτο, όλα σχετίζονται μεταξύ τους.
(3) Αποτέλεσυα υάθησηο. Η κουλτούρα απορρέει από το κοινωνικό 
περιβάλλον. Δεν υπάρχει στο γενετικό υλικό του ανθρώπου αλλά 
αφομοιώνεται κατά την διάρκεια της ζωής του, είναι δηλαδή ένα 
επίκτητο χαρακτηριστικό.
(4) Έννοια που αφορά ένα σύνολο ατόυων. Η κουλτούρα είναι ένα 
συλλογικό φαινόμενο το οποίο αναφέρεται σε κοινές αξίες και σε 
κοινούς τρόπους συμπεριφοράς.

Ο πολύ γνωστός συγγραφέας και λόγιος Geert Hofstede, περιγράφει 
την κουλτούρα σαν “ τον συλλογικό προγραμματισμό του μυαλού “ και εξηγεί 
ότι υπάρχει ανάμεσα στην ανθρώπινη φύση από τη μια μεριά, και στην 
ατομική προσωπικότητα από την άλλη (Hofstede, 1991). Το Σχήμα 1.1 μας 

δείχνει το μοντέλο του Hofstede, το οποίο απεικονίζει τα τρία επίπεδα της 
μοναδικότητας στον ανθρώπινο νοητικό προγραμματισμό.
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Σχήμα 1-1
Τα τρία επίπεδα του ανθρώπινου νοητικού προνραυυατισυού.

Αναφορικά με Κληρονομικότητα και
το άτομο μάθηση

'προσωπικότητά
Αναφορικά y Ν\Αττοτέλεσμα
το σύνολο κουλτούρα________μάθησης * 1

Παγκόσμια Βιολογικά

Πηγή: Adapted from Hofstede, 1991.

φ Η κουλτούρα δεν:

(1) Είναι σωστή ή λάθος.
(2) Κληρονομείται.
(3) Αφορά την ατουική συυπεοκροοά. Μέσα στην κάθε εθνική 

κουλτούρα, υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις της ατομικής 
συμπεριφοράς καθώς και των ατομικών αξιών.

φ Τα διαφορετικά επίπεδα της κουλτούρας:
Όλοι οι άνθρωποι “μεταφέρουν” μέσα τους πολλά διαφορετικά επίπεδα 

κουλτούρας. Το πρώτο επίπεδο ξεκινά όταν ένα παιδί μαθαίνει τις βασικές 
αξίες: τι είναι σωστό και τι λάθος, τι είναι καλό και τι κακό, τι είναι λογικό και τι 
παράλογο, τι είναι όμορφο και τι άσχημο κ.λ.π. Κουλτούρα είναι οι βασικές 
υποθέσεις και παραδοχές του ατόμου ως προς το τι σημαίνει να είσαι 
άνθρωπος και ως προς το πως θα πρέπει να συναναστρέφεται μέσα στην 
κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει, καθώς και έξω απ’ αυτή. Το πρώτο αυτό 
επίπεδο της κουλτούρας, είναι και το πιο βαθύ και ισχυρό. Αλλάζει πολύ 
δύσκολα και διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον της κουλτούρας στην οποία 
το άτομο θα μεγαλώσει και θα ωριμάσει.
Τα επόμενα επίπεδα της κουλτούρας μαθαίνονται ή “προγραμματίζονται”: (α) 
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του ατόμου (υποχρεωτική, ανώτερη, 
ανώτατη), (β) κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του εκπαίδευσης 

(εξειδικευμένη εκπαίδευση) και (γ) κατά τη διάρκεια της ζωής του μέσα στην 
επιχείρηση. Μερικές από τις πτυχές της κουλτούρας (οι οποίες μαθαίνονται 

αργότερα), έχουν να κάνουν με την ηθική που εμπεριέχεται σε κάθε
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επάγγελμα (δηλαδή, τι σημαίνει να είσαι δικηγόρος, λογιστής ή γιατρός, ο 
τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η κάθε επιχείρηση, πως προάγονται τα 
στελέχη, πως παίζονται τα πολιτικά παιχνίδια, κ.λ.π.). Τα επίπεδα της 
κουλτούρας σύμφωνα με τον Hofstede διαφαίνονται πιο καθαρά στο Σχήμα 
1.2. το οποίο παρατίθεται αμέσως μετά.

Σχήμα 1-2
Τα επίπεδα της κουλτούρας

Επιχειρησιακή
κουλτούρα

Πρακτικές

Επαγγελματική ,·**
κουλτούρα

Εθνική Αξίες
κουλτούρα

Επιχειρησιακές
πρακτικές

Επαγγελματική 
ηθική - δεοντολογία

Θρησκευτικές
αξίες

Βασικά συμπεράσματα

Πηγή: Adapted from Hofstede, 1991.

Λόγω του συγχρονισμού και της συχνότητας της μάθησης αυτών των 
αξιών και τρόπων συμπεριφοράς, η ικανότητα των ατόμων για αλλαγή έχει 
σημαντικές αποκλίσεις. Ο Andre Laurent χρησιμοποιεί το διάγραμμα του 
Σχήματος 1.3 για να παρουσιάσει την ικανότητα αλλαγής. Κατά τον Laurent, 
τα μεμονωμένα άτομα και οι κοινωνίες έχουν μικρότερη ικανότητα για αλλαγή 
των αξιών τους απ’ αυτή που έχουν οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί. Ίσως, 
αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι αξίες μέσα σε μία κουλτούρα 
θεωρούνται ως δεδομένες.
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1.3 Τα στοιχεία της κουλτούρας και του πολιτιστικού περιβάλ/ντος

Μία επιχείρηση που αποβλέπει στην ικανοποίηση του πελάτη της δεν 
μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι η τελική συμπεριφορά του επηρεάζεται 
σε ένα μεγάλο βαθμό από τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής του (προσωπικότητα, 
προδιαθέσεις, σύστημα προσδοκιών, ελπίδων, αναζητήσεων, περασμένης 
εμπειρίας,...) και τους τρόπους έκφρασης της συμπεριφοράς του, οι οποίες 
καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το σύστημα των πολιτιστικών αξιών και 
παραδόσεων της δεδομένης κοινωνίας. Στο σχήμα 1.4 παρουσιάζεται το
πολιτιστικό σύστημα του καταναλωτή.

Σχήμα 1-4
Πολιτιστικό Σύστημα του Καταναλωτή

Πηγή: Πανηγυράκης, 
Διεθνές Εξαγωγικό Μκτ., 
1995. σελ. 134.

Επίδραση στις Αποφάσεις 
της Επιχείρησης
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Στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζονται τα στοιχεία της κουλτούρας και του 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, τα οποία θα αναλυθούν το καθένα ξεχωριστά 
στο κείμενο που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: Τα Στοιχεία της Κουλτούρας και του Πολιτιστικού
Περιβάλλοντος.

Στοιχεία της Κουλτούρας & του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος
1. Κοινωνική Οργάνωση
2. Κοινωνικές Ομάδες Αναφοράς
3. Χρονική Ακρίβεια
4. Εθνικές Ομάδες ή Φυλές
5. Διατροφή
6. Αισθητικές Αντιλήψεις
7. Έθιμα και Παραδόσεις
8. Επικοινωνία
9. Εκπαιδευτικό Σύστημα
10. Κοινωνική Τάξη και Δομή
11. Κανόνες Ηθικής
12. Γλώσσα
13. Θρησκεία
14. Αξίες και Τρόποι Συμπεριφοράς

1.3.1 Η Κοινωνική Οργάνωση
Η κοινωνική οργάνωση μιας χώρας, σαν παράγοντας του γενικότερου 

συστήματος των πολιτιστικών αξιών και της κουλτούρας της, αναφέρεται στον 
ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοί της έρχονται σε επαφή και 
αναπτύσσουν κοινωνικές σχέσεις. Περιλαμβάνει το ρόλο που διαδραματίζει η 
οικογένεια σε ένα δεδομένο πολιτιστικό περιβάλλον, την κοινωνική δομή της 
χώρας, και το βαθμό επηρεασμού από ομάδες αναφοράς.

Επιδράσεις που προέρχονται από την κοινωνική οργάνωση μιας 

χώρας, δεν επηρεάζουν μόνο τη συμπεριφορά και κατά συνέπεια τη 
γενικότερη διαδικασία λήψεως καταναλωτικών αποφάσεων, αλλά και τον 
τύπο της ιεραρχικής σχέσης στην επιχείρηση μεταξύ προϊσταμένου και 
υφισταμένων. Έτσι, σε ορισμένες χώρες, παρατηρείται ένας σαφής
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ιεραρχικός διαχωρισμός στην επιχείρηση, που εκφράζεται άμεσα ή έμμεσα, 
με το μέγεθος του γραφείου του στελέχους, το ύψος του ορόφου που 
βρίσκεται, εάν η επιχείρησή του διαθέτει ιδιαιτέρα γραμματέα, ιδιαίτερο χώρο 
στάθμευσης, και από το εάν ταξιδεύει στις αποστολές της επιχείρησης σε 
οικονομική, business, ή πρώτη θέση (executive), όπως για παράδειγμα στις 
Η.Π.Α. και τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Σε άλλες κουλτούρες και 
πολιτιστικά συστήματα με την επιβολή μιας σχέσης μεγαλύτερης ισότητας 
επιδιώκεται μια καλύτερη συνεργασία και απόδοση. Έτσι, στην Ιαπωνία 
ανώτατα στελέχη οικονομικών κολοσσών όπως Nissan, Toyota, Sony, 
Toshiba, Mitsubishi κ.λ.π. ταξιδεύουν οικονομική θέση, δεν ξεχωρίζουν από 
τους εργάτες με ιδιαίτερο ντύσιμο, τρώνε στον ίδιο χώρο με εκατοντάδες 
εργάτες και δεν διαθέτουν ιδιαίτερο χώρο στάθμευσης του αυτοκινήτου 
τους18. Την ίδια διοικητική φιλοσοφία επιβάλλουν και στις θυγατρικές τους19. 
Έτσι, ακόμα και την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης της αρχής της 
δεκαετίας του 1970 η Sony USA, δεν απέλυσε κανένα αμερικανό εργαζόμενο, 
παρά το γεγονός ότι γίνονταν χιλιάδες απολύσεις σε ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις που τις δικαιολογούσε η πτωτική τάση της αγοράς. Για να 
απασχοληθεί το προσωπικό εκείνη τη δύσκολη οικονομική περίοδο Ιάπωνες 
και Αμερικανοί συμμετείχαν σε πωλήσεις από πόρτα σε πόρτα (door to door 

sales call).

1.3.2 Οι Κοινωνικές Ομάδες Αναφοράς
Οι διάφορες κοινωνικές ομάδες (φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, 

συνάδελφοι) είναι εκείνες που σε μια ορισμένη κοινωνία διαμορφώνουν ένα 
σημαντικό σύστημα προδιαθέσεων και αξιών. Αυτό το σύστημα επιδρά με τη 
σειρά του, σε μεγάλο βαθμό, στη συμπεριφορά των κατοίκων και στον τρόπο 
που γίνονται αποδεκτά ή χρησιμοποιούνται ορισμένα προϊόντα, πράγμα που 
εξαρτάται από τα πρότυπα που δημιουργούν, επιβάλλουν και συντηρούν οι 
επιχειρήσεις σε συνδυασμό με τις κοινωνικές αυτές ομάδες αναφοράς.

Το στέλεχος της επιχείρησης (η οποία αποσκοπεί σε διεθνείς 
επιχειρηματικές δραστηριότητες) πριν ξεκινήσει μια οποιαδήποτε 

διαφημιστική εκστρατεία ή εκστρατεία πληροφόρησης που θα αποβλέπει σε

McKinney , 1988.
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ορισμένες ομάδες αναφοράς, θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι έχει εξετάσει 
όλες τις ιδιαιτερότητες που αυτή η ομάδα μπορεί να έχει στο ξένο περιβάλλον 
και να μην την συγχέει με την πραγματικότητα που επικρατεί στην πατρίδα 
του.

1.3.3 Η Χρονική Ακρίβεια
Υπάρχουν διαφορετικές συνήθειες στα θέματα χρονικής συνέπειας στις 

διάφορες κουλτούρες. Στις Αγγλο-Σαξονικές κουλτούρες, η κυρίαρχη άποψη 
είναι ότι " ο χρόνος είναι χρήμα”. Οι Αμερικανοί και οι Καναδοί επιχειρηματίες 
όταν κλείνουν ένα επαγγελματικό ραντεβού, θεωρούν αυτονόητο το γεγονός 
ότι η συνάντηση θα ξεκινήσει ακριβώς στην ώρα της. Το να κάνουν κάποιον 
να περιμένει το θεωρούν υπερβολική αγένεια. Αυτή η στάση απέναντι στη 
χρονική ακρίβεια αλληλοσχετίζεται και με άλλους τομείς της ίδιας κουλτούρας. 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αμοιβή στις επιχειρήσεις συνδέεται άμεσα με τον 
χρόνο και την προσωπική παραγωγικότητα του καθενός. Για το λόγο αυτό, 
δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο χρόνος θεωρείται υπερπολύτιμος. 
Αντιπροσωπεύει την ευκαιρία για αύξηση της παραγωγικότητας και του 
εισοδήματος, γι’ αυτό και δεν πρέπει να ξοδεύεται άσκοπα από κανέναν. 
Απόλυτα σύμφωνη με αυτή την άποψη είναι και η Προτεσταντική ηθική και 
κουλτούρα, η οποία ενθαρρύνει τα άτομα να βελτιώσουν την θέση τους στη 
κοινωνία μέσω της σκληρής δουλειάς, υπογραμμίζοντας ότι " τα τεμπέλικα 
χέρια είναι και χέρια του Διαβόλου ".

Στις Λατίνο-Αμερικάνικες κουλτούρες τα πράγματα είναι τελείως 
διαφορετικά. Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί απόλυτα φυσική μία 
καθυστέρηση 45 λεπτών20. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που θεωρούν ασυνήθιστη 
μια τέτοια καθυστέρηση. Στις Αραβικές κουλτούρες, τα ραντεβού αρχίζουν 
συνήθως στην ώρα τους με τη διαφορά ότι διακόπτονται συχνά από 
συγγενείς και φίλους οι οποίοι επιθυμούν να χαιρετήσουν και να ανταλλάξουν 
φιλοφρονήσεις. Στις Δυτικές κουλτούρες, η επιθυμία του οικοδεσπότη για 
χαιρετισμούς και φιλοφρονήσεις κατά τη διάρκεια ενός ραντεβού, μπορεί να 
μεταφραστεί από τον καλεσμένο ως αγένεια και ως υπονόμευση της 
αξιοπρέπειάς του. Στις Ανατολικές κουλτούρες, αυτή η πολιτική της "ανοιχτής

19 Business Week, 1986.
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πόρτας” αντανακλά ανάγλυφα τη φιλοξενία του οικοδεσπότη και εκφράζει τον 
σεβασμό που τρέφει απέναντι σε όλους τους καλεσμένους του* 21.

Ένα ακόμη στοιχείο το οποίο μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα, 
είναι και το περιεχόμενο των επαγγελματικών συναντήσεων. Εάν μία 
συνάντηση έχει σχεδιαστεί για τις 14:00 μ.μ., οι Αμερικανοί, οι Καναδοί και οι 
Άγγλοι επιχειρηματίες φτάνουν πάντα κατά τις 13:55 μ.μ. και έχουν την 
απαίτηση να ξεκινήσει το ραντεβού τους ακριβώς στις 14:00 μ.μ. Αφού 
τελειώσουν τους καθιερωμένους και τυπικούς χαιρετισμούς, είναι έτοιμοι να 
ξεκινήσουν τη συζήτηση πάνω σε θέματα δουλειάς, ακολουθώντας μία καλά 
προσχεδιασμένη ατζέντα η οποία θα πρέπει να έχει διανεμηθεί από πριν σε 
όλους τους συμμετέχοντες της συνάντησης. Οι θέσεις των επιχειρηματιών, 
καθορίζονται κατά τη διάρκεια της συνάντησης και οι διαφωνίες μεταξύ τους 
για το συγκεκριμένο θέμα είναι ένα πολύ κοινό φαινόμενο.

Αντιθέτως, σε κουλτούρες όπως αυτές της Ιαπωνίας και της Σαουδικής 
Αραβίας η ατζέντα τέτοιων επαγγελματικών συναντήσεων είναι πολύ 
διαφορετική. Στην αρχή της συνάντησης, οι συμμετέχοντες αφιερώνουν πολύ 
χρόνο στους χαιρετισμούς. Αυτό γίνεται για να τους δωθεί η ευκαιρία να 
διαπιστώσουν εάν μπορούν να εμπιστευτούν τους άλλους επιχειρηματίες. Στο 

αρχικό ραντεβού δεν δίνουν προσοχή στις λεπτομέρειες της προτεινόμενης 
δουλειάς, αλλά προσπαθούν να σκιαγραφήσουν το χαρακτήρα και την 
τιμιότητα των πιθανών επιχειρηματικών συνεταίρων τους. Αυτό που πρέπει 
να υπογραμμιστεί είναι το γεγονός ότι για τους Ιάπωνες και τους 
Σαουδάραβες αυτός ο χρόνος δεν πάει χαμένος. Σ’ αυτές τις κουλτούρες, η 
εμπιστοσύνη στις προσωπικές και διαπροσωπικές σχέσεις είναι πιο 
σημαντική από τα διάφορα νομικά έγγραφα. Για το λόγο αυτό, δεν θεωρούν 
ότι ο χρόνος που ξοδεύουν για το χτίσιμο αυτής της εμπιστοσύνης πάει 
χαμένος, αλλά ότι αντίθετα αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

'υ Ferraro, 1994, ρ. 99.
21 Kennedy, op. cit., ρρ. 97-98.
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1.3.4 Οι Εθνικές Ομάδες ή Φυλές
Σε πολλές χώρες υπάρχουν έντονες εθνικές ιδιαιτερότητες ή φυλετικές 

διαφορές. Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στην εποχή μας που χαρακτηρίζεται 
από εθνικιστικές εκρήξεις. Στις ΗΠΑ για παράδειγμα, οι λευκοί, έγχρωμοι και 
ισπανόφωνοι κάτοικοι αποτελούν διαφορετικές ομάδες στόχο (target market, 
target groups) και για να απευθυνθείς σ’ αυτές απαιτείται ένα ιδιαίτερο 
πρόγραμμα υποστήριξης μάρκετινγκ. Στη Γιουγκοσλαβία είχαμε τους 
Σλοβένους, τους Κροάτες, τους Βόσνιους και τους Σέρβους. Στην Ισπανία 
βρίσκουμε σε ιδιαίτερη θέση από τον άλλο πληθυσμό τους Καταλανούς, οι 
οποίοι απαιτούν μια διαφορετική προσέγγιση με υποχρεωτική και τη χρήση 
της γλώσσας τους. Στη Μ. Βρετανία οι Σκωτσέζοι, οι Άγγλοι, οι Ουαλλοί και οι 
Ιρλανδοί παρουσιάζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες. Σε κάθε χώρα, το 
εξαγωγικό στέλεχος θα πρέπει να αναμένει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση 
με τις υπάρχουσες εθνικές ομάδες.
Ειδικές Ομάδες

Αναλύοντας τα διαφορετικά πολιτιστικά και πολιτισμικά συστήματα που 
κρύβουν οι τόσες πολλές και διαφορετικές χώρες του κόσμου, είναι σημαντικό 
να μην αγνοήσει κανείς τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η 
μοναδικότητα ορισμένων ομάδων στην κοινωνία όπως είναι οι γυναίκες, τα 
παιδιά και οι ηλικιωμένοι.

♦ Οι Γυναίκες. Το σύστημα των πολιτισμικών και πολιτιστικών αξιών μιας 
χώρας ορίζει τον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας συζύγου, μητέρας, 
κοινωνικού ηγέτη και εργαζόμενης. Ακόμα, ο ρόλος της γυναίκας μπορεί να 
καθορίζεται και από τη θρησκεία.

♦ Τα Παιδιά. Η αγοραστική δύναμη των παιδιών και η θέση τους στη 
σύγχρονη κοινωνία τα κάνει να αποτελούν ένα άλλο ενδιαφέρον τμήμα του 
πληθυσμού που μπορεί να κρύβει τις δικές του ιδιαιτερότητες από τη μια 
χώρα στην άλλη.

♦ Οι Ηλικιωμένοι. Ο ρόλος των ηλικιωμένων είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε 

ορισμένες χώρες. Στην Κορέα, για παράδειγμα, το πιο ηλικιωμένο μέλος 
της οικογένειας κατέχει το καλύτερο δωμάτιο του σπιτιού, έχει δικαίωμα σε 
ιδιαίτερη περιποίηση (δώρα και λιχουδιές όπως τα παιδιά) και ο λόγος του 
είναι καθοριστικός για όλα τα μέλη της οικογένειας. Το ίδιο (περίπου) ισχύει
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σε πολλές άλλες χώρες της Ασίας ή της Αφρικής. Στην Δυτική κοινωνία και 
κουλτούρα οι ηλικιωμένοι, αφού αποτελούν ξεχωριστό νοικοκυριό και 
έχουν τη δική τους αγοραστική δύναμη, θεωρούνται σαν ένα ιδιαίτερα 
δυναμικό τμήμα της αγοράς που κρύβει πολλές υποσχέσεις και ευκαιρίες.

1.3.5 Η Διατροφή και ο Τρόπος Προετοιμασίας του Φαγητού
Το φαγητό των διαφόρων κατοίκων και ο τρόπος προετοιμασίας του 

επηρεάζονται σε εξαιρετικό βαθμό από το σύστημα αξιών του πολιτιστικού 
περιβάλλοντος22. Ενώ το φαγητό ικανοποιεί φυσικές ανάγκες, η αγορά, 
κατανάλωση και προετοιμασία του επηρεάζονται από πολιτιστικά στοιχεία 
όπως η θρησκεία, η παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου, σε βαθμό που 
το πολιτιστικό περιβάλλον είναι ο καθοριστικός παράγοντας που αποφασίζει 
εάν ένα ορισμένο προϊόν ή είδος είναι κατάλληλο για τροφή. Το πολιτιστικό 
περιβάλλον κατ’ αυτόν τον τρόπο κυριαρχεί επί των φυσιολογικών αναγκών 
καθορίζοντας το σύστημα προτιμήσεων του πιθανού πελάτη-καταναλωτή, την 
αποδοχή ή την απόρριψη του προϊόντος23. Έτσι:

- Στη Νορβηγία, Μαλαισία ή Σιγκαπούρη θεωρείται προσβλητικό να 
αφήσει κανείς λίγο φαγητό στο πιάτο του μετά από ένα γεύμα. Στην Αίγυπτο 
θεωρείται αγενές να μην αφήσει κανείς τίποτα.

- Στις μεσογειακές χώρες το μαγείρεμα γίνεται με λάδι ελιάς. Στην 
Βρετανία και τη Γερμανία το μαγείρεμα γίνεται κυρίως με μαργαρίνη ή φυτικά 
έλαια.

- Στην Ελλάδα, το φαγητό συνοδεύεται πάντα με ποτό, συνήθως με τη 
συντροφιά φίλων. Το νερό είναι απαραίτητο συμπλήρωμα του γεύματος, 
αποτελώντας ταυτόχρονα ένα σύμβολο φιλοξενίας και φιλίας. Οι 
φιλοξενούμενοι σε ένα γεύμα αναμένεται να φάνε με όρεξη και σε ποσότητα, 
αφού το αντίθετο θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν προσβολή από τους 
οικοδεσπότες.

- Στην Μ. Βρετανία η προετοιμασία του γεύματος είναι πολύ απλή και 
το γαστρονομικό ενδιαφέρον μπορεί να ληφθεί σαν μια έλλειψη καλών 

τρόπων και συμπεριφοράς. Το ποτό εξ άλλου δεν είναι απαραίτητο να 
συνοδεύεται από φαγητό.

22 Baren-Stein, 1981. Douglas, 1983.
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- Στη Γαλλία υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ποιότητα και 
παρασκευή του φαγητού ακολουθώντας μια μακροχρόνια γαστρονομική 
παράδοση. Το κρασί είναι ένα απαραίτητο συμπλήρωμα του γεύματος, και 
θεωρείται περισσότερο κατάλληλο από το νερό. Βατράχια, σαλιγκάρια, 
αλογίσιο κρέας θεωρούνται σαν κατάλληλες τροφές. Το ψωμί είναι ένα 
σύμβολο φιλοξενίας ενώ το κάπνισμα σε πολλά εστιατόρια θεωρείται αγένεια 
μια που μπορεί να επηρεάσει την αίσθηση της γεύσης των διαφόρων 
πελατών.

- Στην Ιαπωνία οι συνήθεις τροφές περιλαμβάνουν ψάρι, ρύζι, 
θαλασσινά, λαχανικά και τσάι. Το κρέας καταλαμβάνει ένα μικρό μέρος της 
διατροφής των κατοίκων. Στο ρύζι αποδίδονται συμβολικές ιδιότητες και 
απαιτείται μια ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου ευγένειας 
κατά τη διάρκεια του γεύματος στο οποίο χρησιμοποιούνται τα παραδοσιακά 

chopsticks. Το τσάι σερβίρεται στο τέλος στο ίδιο ατομικό μπολ που είχε 
σερβιριστεί το ρύζι. Ένα ποτήρι σάκι (εθνικό ποτό της Ιαπωνίας) προσφέρεται 
πάντα σαν επιδόρπιο.

- Στη Περσία το ψάρι και τα θαλασσινά αποτελούν ένα μικρό μέρος της 
διατροφής των κατοίκων και η χρήση του χοιρινού κρέατος απαγορεύεται από 
τη Μουσουλμανική θρησκεία. Το τσάι, ο καφές και τα ανθρακούχα ποτά 
θεωρούνται σαν τα περισσότερο κατάλληλα ποτά. Κατά το γεύμα 
χρησιμοποιείται το δεξιό χέρι, ενώ απουσιάζουν από το τραπέζι τα μαχαίρια. 
Οι γευματίζοντες δεν φέρουν τα παπούτσια τους και κάθονται σε μαξιλάρια 
στο πάτωμα. Το να αρνηθεί κανείς να πιει καφέ θεωρείται προσβολή και το 
ρόφημα αυτό σερβίρεται τρεις φορές σε κάθε επισκέπτη.

1.3.6 Οι Αισθητικές Αντιλήψεις (Aesthetics)
Η κάθε χώρα διακρίνεται για τις διαφορετικές της αισθητικές 

αντιλήψεις, που εκφράζονται σε όλες τις μορφές των τεχνών (αρχιτεκτονική, 
γλυπτική, μουσική, χορός, ζωγραφική) και στην ιδιαίτερη συμβολική αξία που 
προσδίδεται σε υλικά, χρώματα, σχήματα και ήχους. Οι αισθητικές αντιλήψεις 
σαν σύνολο ορίζουν το τι είναι ωραίο και το τι είναι αισθητικά αποδεκτό. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο διαφέρουν σημαντικά από τη μια χώρα στην άλλη

23 Panigyrakis, 1987.
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επηρεάζοντας την αποδοχή σχημάτων, χρωμάτων, συμβόλων, κινήσεων και 
ήχων.

Οι επιδράσεις των αισθητικών αντιλήψεων δεν μπορούν να αγνοηθούν 
από τα εξαγωγικά στελέχη, αφού επηρεάζουν την τελική αποδοχή και 
αποτελεσματικότητα της συσκευασίας, της φόρμας, του χρώματος του 
φυσικού προϊόντος και τη γενικότερη επικοινωνία που η επιχείρηση 
χρησιμοποιεί.

Το χρώμα. Το χρώμα, που είναι σήμερα ένα σημαντικό στοιχείο 
επικοινωνίας της επιχείρησης, έχει ιδιαίτερες συμβολικές ερμηνείες και 
προτιμάται διαφορετικά σε διαφορετικές χώρες24. Η συμβολική έννοια που 
συνδέεται με το κάθε χρώμα είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας διαδικασίας 
που ερμηνεύεται από ιστορικούς, θρησκευτικούς, πολιτικούς, 
παραδοσιακούς, φυλετικούς, αισθητικούς και προληπτικούς παράγοντες 25. 
Το γεγονός ότι τα διαφορετικά χρώματα φέρουν ένα σύνολο συμβολικών 
εννοιών που διαφέρουν, σημαίνει ότι με τη χρήση ενός χρώματος, εάν το 
χρησιμοποιήσουμε σωστά σε ένα ορισμένο περιβάλλον, μπορούμε να 
διακρίνουμε σύνθετες πληροφορίες με αρκετά αποτελεσματικό τρόπο26. Έτσι 
ενώ στις Ευρωπαϊκές χώρες το μαύρο είναι το χρώμα του πένθους, στην Κίνα 
και στην Ιαπωνία το άσπρο είναι το χρώμα το οποίο διαδραματίζει αυτό το 
ρόλο. Το πράσινο, που συμβολίζει το Ισλάμ, στις Μουσουλμανικές χώρες 
είναι ένα ιδιαίτερα αποδεκτό χρώμα ενώ στην Άπω Ανατολή ταυτίζεται με τις 
τροπικές ασθένειες και την κακή τύχη. Το κόκκινο είναι το πλέον δημοφιλές 
στην αγορά της Κίνας, ενώ το κίτρινο και το πράσινο έχουν την μεγαλύτερη 
προτίμηση στις περισσότερες Αφρικανικές χώρες.

Τέτοιου είδους συμβολισμοί και προτιμήσεις, όπως είναι φανερό, 
μπορούν να απαιτούν μια ορισμένη τροποποίηση στη συσκευασία ή το 
διαφημιστικό μήνυμα του προϊόντος μιας εξαγωγικής επιχείρησης27. Ο στόχος 
εδώ, είναι, να μην επηρεαστεί η επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα ενός 
μηνύματος με την επαναχρησιμοποίηση ενός χρώματος, που, ενώ στο 

πολιτιστικό σύστημα της εξαγωγικής επιχείρησης έχει θετικούς αισθητικούς 
συμβολισμούς δεν συμβαίνει το ίδιο και στη συγκεκριμένη εξαγωγική αγορά.

24 Agnew, 1986.
25 Panigyrakis, 1981, ρρ. 181-224.
26 Judd & Wyszeski, 1975.
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πλήρης αποτυχία της εξαγωγής των 
τσιγάρων Player της επιχείρησης John Player. Τα παρουσίασε στην αγορά 
του Χονκ-Κονγκ στη κλασσική τους συσκευασία, που είναι ένα μαύρο κουτί με 
ένα χρυσό περίγραμμα, χωρίς να υπολογίσει ότι το μαύρο χρώμα στη χώρα 
αυτή ταυτίζεται με κακή τύχη.
Πηγή: Blunders in International Business, Rikcs, 1993, p. 30.

Ακόμα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτυχίας αναφέρεται στο Χονκ- 
Κονγκ. Η αμερικάνικη αεροπορική εταιρία United Airlines είχε αρχίσει να 
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την πτήση του Χονκ-Κονγκ. Ύστερα 
από έρευνες που κάνανε ανακαλύψανε ότι, το πρόβλημα ήταν τα άσπρα 
λουλούδια που χαρίζανε στους επιβάτες. Για πάρα πολλούς Ασιάτες, αυτό το 
χρώμα σε λουλούδια συμβολίζει το θάνατο και την κακοτυχία. Έτσι, πολύ 
γρήγορα αντικατέστησαν τα άσπρα λουλούδια με κόκκινα.

Πηγή: Blunders in International Business, Rikcs, 1993, p. 31.

Πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως η Barclay’s, Intercontinental, Hilton, 
MacDonald’s, Burger King κ.λ.π. που έχουν σαν πολιτική τους τη δημιουργία 
σχετικά τυποποιημένων τραπεζών, ξενοδοχείων ή υποκαταστημάτων ετοίμου 
φαγητού αντίστοιχα, είναι σκόπιμο πολλές φορές να λαμβάνουν υπ’ όψη τους 
εθνικές προτιμήσεις και γούστα στο σχεδίασμά των εγκαταστάσεών τους. 
Έτσι, μια Βρετανική τράπεζα για να εγκατασταθεί στην Σιγκαπούρη έπρεπε 
να αναπροσαρμόσει τα χρώματα της ταυτότητάς της που είναι το μπλε και το 
πράσινο, αφού το πράσινο σ’ αυτό το περιβάλλον θεωρείται χρώμα που 
φέρνει κακή τύχη και ταυτίζεται με το θάνατο* 28.

Ένας πρακτικός κανόνας επιλογής χρώματος σε μια χώρα είναι η 
επιλογή ενός από αυτά που περιλαμβάνονται στη σημαία της χώρας, αφού 

συνήθως τα χρώματα αυτά εμπεριέχουν θετικούς συμβολισμούς στο 
δεδομένο πολιτιστικό περιβάλλον29.

Panigyrakis, 1982.
28 Agnew, 1986.
29 Panigyrakis, 1985.
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Η Μουσική. Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στο διεθνή 
χώρο και στις μουσικές προτιμήσεις, που είναι αποτέλεσμα μιας πολιτιστικής 
και πολιτισμικής διεργασίας. Έτσι, είναι σκόπιμο πολλές φορές να 
χρησιμοποιούμε μουσική αποδεκτή από τη συγκεκριμένη χώρα του 
εξωτερικού. Η Pepsi, χρησιμοποιεί διάσημους μουσικούς όπως τον Μ. 
Jackson και τη μουσική που εκπροσωπεί, χωρίς διάκριση σε παγκόσμιο 
επίπεδο, επιδιώκοντας μέσω της μουσικής την ταύτιση του προϊόντος με έναν 
τρόπο ζωής παράλληλο με το Δυτικό σύστημα πολιτιστικών αξιών και 
κουλτούρας.

Πολλές είναι οι μελέτες που ασχολήθηκαν με τη μουσική ως 
παράγοντα επίδρασης στη συμπεριφορά του καταναλωτή. Οι μελέτες 
επικεντρώθηκαν κυρίως στη μουσική που χρησιμοποιούν διαφημίσεις από 
την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο. Τα τελευταία χρόνια, η σχετική έρευνα έχει 
ενδιαφερθεί για το ρόλο της μουσικής ως ερεθίσματος που δέχονται οι 
πελάτες ενός καταστήματος όταν ψωνίζουν σ' αυτό. Όλοι δέχονται καταρχήν 
ότι η μουσική είναι ένα ισχυρό ερέθισμα το οποίο επηρεάζει τη διάθεση 
(mood) του πελάτη-καταναλωτή και έμμεσα την αγοραστική του 
συμπεριφορά30. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της μουσικής είναι σε θέση να 
επηρεάσουν τη διάθεση, τις γνωστικές διαδικασίες και τη συμπεριφορά των 
καταναλωτών, είτε το καθένα χωριστά ή σε συνδυασμούς μεταξύ τους. Η 
επίδραση της μουσικής στην πειθώ (ενός διαφημιστικού μηνύματος, για 
παράδειγμα) είναι μεγαλύτερη κάτω από συνθήκες περιφερειακής 
επεξεργασίας πληροφοριών και χαμηλής γνωστικής ανάμιξης. Η μουσική έχει 
μικρότερη επιρροή όταν οι καταναλωτές έχουν υψηλή ανάμιξη με το προϊόν 
(π.χ. ηλεκτρικές συσκευές, κάμερες, αυτοκίνητο, Η/Υ)31.

Οι διαφημιστές συνηθίζουν να επιλέγουν μουσικά κομμάτια-γνωστές 
επιτυχίες για τις διαφημίσεις τους. Πριν όμως καταλήξουν στη χρήση 
μουσικών επιτυχιών, σημειώνει ο Bruner, οι διαφημιστές θα πρέπει να 
προσέξουν ορισμένα αποτελέσματα έρευνας.

Συγκεκριμένα, όταν κάποιο μουσικό ερέθισμα που αρχικά το άτομο 
θεωρούσε ευχάριστο, επαναλαμβάνεται συνέχεια με σκοπό να γίνει

30 Bruner & Gordon (1990), ρρ. 94-104.
31 Bruner, Gordon (1990). Σιώμκος, 1994.
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περισσότερο γνωστό, τότε το άτομο αρχίζει να το θεωρεί πολύ λιγότερο 
ευχάριστο και διασκεδαστικό. Εάν η απόφαση των διαφημιστών είναι να 
χρησιμοποιήσουν μία ήδη γραμμένη μουσική σύνθεση η οποία όμως δεν είναι 
γνωστή στο κοινό-στόχο, πληροφορίες από μελέτες πάνω στο συγκεκριμένο 
θέμα θα φανούν αρκετά χρήσιμες στην επιλογή της μουσικής που θα 
εκφράσει την επιδιωκόμενη διάθεση. Όταν πάλι οι διαφημιστές πρόκειται να 
δημιουργήσουν ένα νέο, ειδικό για τη συγκεκριμένη διαφήμιση, μουσικό 
κομμάτι, μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια επαγγελματιών μουσικών ή ακόμη 
και να στηριχτούν στη σύγχρονη μουσική τεχνολογία (κομπιούτερ και 
synthesizers).

1.3.7 Τα Έθιμα και Οι Παραδόσεις
Τα έθιμα και οι παραδόσεις μιας κοινωνίας αποτελούν ένα σύνολο 

κανόνων το οποίο επηρεάζει τη συμπεριφορά των μελών της και πρέπει να 
μελετηθεί πριν την εισαγωγή της επιχείρησης στη ξένη αγορά. Για 
παράδειγμα:

- Στην Ισπανία υπάρχει μία αρνητική προδιάθεση για τις ασφάλειες 
ζωής, μια που το άτομο που τελικά τη λαμβάνει θεωρείται ότι επιτυγχάνει ένα 
κέρδος από το θάνατο του άλλου.

- Οι μουσουλμάνοι δεν τρώνε χοιρινό και οι ινδουϊστές βοδινό κρέας 
για θρησκευτικούς λόγους.

- Στην Τανζανία δεν δίνονται αυγά στα μικρά παιδιά γιατί, όπως 
πιστεύεται, θα τους παραμορφώσουν τα φυσικά τους χαρακτηριστικά.

- Οι γνωστές ελληνικές χειρονομίες δεν σημαίνουν τίποτα το ιδιαίτερο 
για οποιονδήποτε άλλο πολίτη του πλανήτη μας.

Ο Πίνακας 1.2 που ακολουθεί, περιλαμβάνει μια σύγκριση των 
πολιτιστικών παραδόσεων και των εθίμων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: Σύγκριση Πολιτιστικών Αξιών και Παραδόσεων μεταξύ ΗΠΑ
και Ιαπωνίας.

Η.Π.Α. Ιαπωνία
1. Ατομική κοινωνία
2. Ανεξαρτησία συμπεριφοράς
3. Αυταρχικός τρόπος λήψης αποφάσεων
4. Ανταγωνιστικές αξίες
5. Επιθετική συμπεριφορά
6. Γρήγορη λήψη αποφάσεων αλλά αργή 

εφαρμογή
7. Άμεσος τρόπος λήψης αποφάσεων

Συλλογική κοινωνία 
Εξάρτηση συμπεριφοράς32 
Συμμετοχικός τρόπος 
Ομαδικές αξίες 
Συμπεριφορά συμβιβασμού 
Αργή λήψη αποφάσεων 
αλλά γρήγορη εφαρμογή 
Έμμεσος τρόπος λήψης απο-

8. Βραχυχρόνια εφαρμογή
9. Μονόδρομες εμπιστευτικές επικοινωνίες

φάσεων.
Μακροχρόνια εφαρμογή 
Πολυδιάστατες ανοιχτές

10. Βάρος στην αποδοτικότητα
11. Η διοίκηση βασίζεται στον έλεγχο

12. Υψηλός βαθμός αλλαγής εργοδότη 
και μικρή αφοσίωση

13. Ετερογενής κοινωνία
14. Άμεση συμπεριφορά
15. Βάρος στην εξειδίκευση
16. Ελευθερία και ισότητα

επικοινωνίες
Βάρος στην αποτελ/κότητα 
Βάρος στην ικανοποίηση του 
πελάτη
Ίδιος εργοδότης δια βίου και 

υενάλη αφοσίωση (όγι πια) 
Ομοιογενής κοινωνία 
Τυπική συμπεριφορά 
Βάρος σε γενικές γνώσεις 
Τάξη και Ιεραρχία

Πηγή: Higashi C., World Bank in Keegan W., Multinational Marketing 
Management, Prentice Hall, 1980 p. 127.

Doi, 1973
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1.3.8 Η Επικοινωνία
Η επικοινωνία, είτε γραπτή είτε προφορική, είναι ένα πολύ σημαντικό 

προσόν για τα στελέχη διεθνών επιχειρήσεων. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει 
πολύ δύσκολή όταν τα άτομα που προσπαθούν να επικοινωνήσουν ανήκουν 
σε διαφορετικές κουλτούρες. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ο πομπός του 
μηνύματος κωδικοποιεί το μήνυμα χρησιμοποιώντας τα δικά του πολιτιστικά 
φίλτρα ενώ ο δέκτης αποκωδικοποιεί το μήνυμα κάνοντας χρήση των δικών 
του διαφορετικών πολιτιστικών φίλτρων. Το αποτέλεσμα είναι να 
δημιουργούνται παρεξηγήσεις οι οποίες, πολλές φορές, λύνονται δύσκολα και 
με μεγάλο κόστος.

Μία μορφή επαννελυατικτκ επικοινωνίας είναι οι λεγάμενες 

συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο (face-to-face meetings). Η απόσταση 
(η χιλιομετρική) κάνει αυτή τη μορφή επικοινωνίας δυσκολότερη για τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις και ευκολότερη για τις εγχώριες εταιρίες. Παρόλα 
αυτά, τα ταξίδια αποτελούν ένα αναπόσπαστο καθώς και αναγκαίο κομμάτι 
της δουλειάς ενός στελέχους. Για παράδειγμα, όταν συνεργάστηκαν η Ford 
και η Mazda για τον σχεδίασμά του νέου Ford Escort, τα στελέχη της Ford οι 
οποίοι δούλευαν στο συγκεκριμένο project έκαναν περισσότερα από 150 
ταξίδια στην Ιαπωνία. Όλα αυτά τα ταξίδια πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μία 
περίοδο τριών ετών και σαν στόχο είχαν την πραγματοποίηση 
επαγγελματικών συναντήσεων.

Μορφές μη προφορικής επικοινωνίας. Τα μέλη μιας κοινωνίας δεν 
επικοινωνούν μεταξύ τους μόνο με λέξεις και προτάσεις. Είναι γεγονός ότι, 
πολλοί ερευνητές πιστεύουν πως το 80 με 90% των μεταδιδόμενων 
πληροφοριών μεταξύ των μελών της ίδιας κουλτούρας πραγματοποιείται με 
μη προφορικά μέσα. Αυτό το είδος της επικοινωνίας περιλαμβάνει εκφράσεις 
του προσώπου, χειρονομίες, επαφή με τα μάτια, γλώσσα του σώματος κ.λ.π. 
Ενώ τα άτομα τα οποία ανήκουν στην ίδια κουλτούρα δεν αντιμετωπίζουν 
καμία δυσκολία στο να επικοινωνούν με αυτόν τον τρόπο, τα εξωτερικά μέλη 
μπορεί να μη καταλάβουν το νόημα που εμπεριέχεται στη συμβολική 

επικοινωνία. Στον Πίνακα 1.3 που ακολουθεί, παραθέτονται μερικοί από τους 
πιο κοινούς τύπους συμβολικής επικοινωνίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3: Τύποι Συμβολικής Επικοινωνίας.

1. Χειρονομίες, συνειδητές ή και ασυνείδητες, όπως π.χ. το νευρικό 
τρίψιμο των χεριών.

2. Εκφράσεις του προσώπου, όπως π.χ. χαμόγελα.
3. Η στάση του σώματος.
4. Το ντύσιμο και το στυλ των μαλλιών.
5. Το περπάτημα.
6. Διαπροσωπική απόσταση.
7. Τα αγγίγματα.
8. Η οπτική επαφή.
9. Η αρχιτεκτονική του χώρου και η εσωτερική διακόσμηση.
10. Τα στολίδια, όπως π.χ. οι καρφίτσες, τα κοσμήματα κ.λ.π.
11. Τα γραφικά σύμβολα, όπως π.χ. οι ζωγραφιές που χρησιμοποιού

νται σαν ενδείξεις του τύπου "τουαλέτες ανδρών”.
12. Η τέχνη.
13. Οι μυρωδιές, όπως π.χ. τα αρώματα για το σώμα, οι κολόνιες κ.α.
14. Η ταχύτητα του λόγου.
15. Οι συμβολισμοί των χρωμάτων.
16. Ο συγχρονισμός του λόγου και των κινήσεων.
17. Η γεύση.
18. Τα καλλυντικά και τα τατουάζ.
19. Τα ηχητικά σύμβολα, όπως π.χ. οι σειρήνες των εργοστασίων, 

οι σειρήνες των περιπολικών κ.λ.π.
20. Η χρήση του χρόνου (π.χ. πότε είναι αργά και πότε είναι νωρίς για 

να τηλεφωνήσεις σε κάποιον).
21. To timing και οι παύσεις μέσα στον προφορικό λόγο.
22. Η ησυχία.

Πηγή: Griffin - Pustay, International Business A Managerial Perspective, 
1995, p. 324.
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Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συμβολική επικοινωνία 
περιλαμβάνει κινήσεις και χειρονομίες οι οποίες μεταφέρουν συμβολικές 
εικόνες, όπως και τον τρόπο της κοινωνικά αποδεκτής φυσικής επαφής, που 
διαφέρει από τη μια χώρα στην άλλη. Για παράδειγμα:

- Το να μιλάει κανείς με τα χέρια στις τσέπες κάνει άσχημη εντύπωση 

στη Γαλλία, στο Βέλγιο και στις Σκανδιναβικές χώρες.
- Σε πολλές χώρες η Ευρωπαϊκή χειραψία δεν είναι μια αποδεκτή 

χειρονομία, ιδιαίτερα από τις γυναίκες.
- Οι Ιάπωνες κρατάνε πάντα σε απόσταση τους επισκέπτες τους, 

πράγμα που δεν συμβαίνει με τους Άραβες, οι οποίοι προτιμούν να 
πλησιάζουν ιδιαίτερα κοντά για να συζητήσουν.

- Στην Ταϊλάνδη ή στη Σιγκαπούρη θεωρείται σαν εξαιρετικά κακή 
πράξη να χαϊδέψει κάποιος το κεφάλι ενός μικρού παιδιού33, καθώς θεωρείται 
ότι εκεί υπάρχει η ψυχή του.

- Σε όλες τις ανατολικές ασιατικές χώρες θεωρείται αγένεια το άγγιγμα 

ενός άλλου ατόμου, ενώ λαμβάνεται σαν δείγμα φιλίας στις Αραβικές και 
Μεσογειακές χώρες.

Τα δώρα και η φιλοξενία. Τα δώρα και η φιλοξενία αποτελούν 
σημαντικά μέσα επικοινωνίας σε πολλές κουλτούρες. Οι Ιάπωνες απαιτούν 
από τον εαυτό τους υψηλή φιλοξενία. Εκτεταμένα γεύματα και 
μεταμεσονύχτια διασκέδαση εξυπηρετούν στο να δημιουργήσουν 
προσωπικούς δεσμούς και αρμονία με τους συμμετέχοντες των 
επαγγελματικών τους συναντήσεων. Αυτοί οι προσωπικοί δεσμοί 
εδραιώνονται με την ανταλλαγή δώρων, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την 
περίσταση και το status του δότη και του λήπτη. Επειδή οι κανόνες για τα 
δώρα τα οποία δίδονται είναι περίπλοκοι, υπάρχουν οδηγοί (παρακαλώ!) 
στους οποίους υπάρχουν λεπτομερείς πληροφορίες πάνω στο συγκεκριμένο 
θέμα (ποιο είναι το κατάλληλο δώρο για την ανάλογη περίσταση)34.

Οι κανόνες της φιλοξενίας επηρεάζουν ακόμα και τον τρόπο με τον 
οποίο μεταφέρονται τα δυσάρεστα νέα στις διάφορες κουλτούρες. Στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, τα δυσάρεστα νέα μεταφέρονται εκείνη ακριβώς την ώρα 
κατά την οποία μαθαίνονται. Στην Κορέα αντίθετα, τα κακά νέα μεταφέρονται

33 Redding, 1982.
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στο τέλος της ημέρας, έτσι ώστε να μην χαλάσει ολόκληρη η ημέρα αυτού 
που δέχεται το άσχημο μήνυμα. Στην Ιαπωνία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη 
διατήρηση της αρμονίας μεταξύ των μελών ενός project. Όταν υπάρχουν 
δυσάρεστα νέα, μεταφέρονται κυρίως από νεαρά μέλη ή από τρίτους, στους 
οποίους έχει ανατεθεί αυτό το δύσκολο έργο με μοναδικό σκοπό την 
διατήρηση της πολυπόθητης αρμονίας μέσα στην ομάδα34 35.

1.3.9 Το Εκπαιδευτικό Σύστημα
Το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας αποβλέπει στην αναπαραγωγή 

των πολιτιστικών αξιών και παραδόσεων του λαού, διαμορφώνοντας τη 
συμπεριφορά, την υποκίνηση και τον τρόπο σκέψης των κατοίκων. Ένας 
υψηλός βαθμός αναλφαβητισμού δεν μπορεί παρά να αντανακλά ένα χαμηλό 
επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, την αδυναμία χρησιμοποίησης ορισμένων 
μέσων μαζικής ενημέρωσης από τη μεριά της εξαγωγικής ή διεθνούς 
επιχείρησης και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα νεωτερισμών36. Το 
εκπαιδευτικό σύστημα δεν εκπαιδεύει μόνο τους πιθανούς καταναλωτές του 
προϊόντος μιας επιχείρησης αλλά και τα μελλοντικά στελέχη του γενικότερου 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Μια που το εκπαιδευτικό σύστημα μιας 
χώρας αντανακλά το σύστημα πολιτιστικών αξιών, παραδόσεων και 
πεποιθήσεων της χώρας αυτής, θα πρέπει το εξαγωγικό στέλεχος να 
αναμένει μια μεγάλη διαφοροποίηση στα εκπαιδευτικά συστήματα από τη μια 
χώρα στην άλλη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιχειρησιακά στελέχη που έχουν 
εκπαιδευτεί κατά έναν ορισμένο τρόπο σε μια χώρα θα πρέπει να αναμένουν 
μια μεγάλη διαφοροποίηση στον τρόπο που οι συνάδελφοι και πιθανοί 
ανταγωνιστές τους έχουν εκπαιδευτεί σε μια άλλη.

Στο διεθνή χώρο παρατηρείται μια διαφοροποίηση όχι μόνο στο βαθμό 
που παρέχεται εκπαίδευση αλλά και στο περιεχόμενο και τη διάρκειά της. 
Έτσι σε άλλες χώρες δίνεται έμφαση στη στείρα απομνημόνευση γνώσης και 
σε άλλες στην αναλυτική ικανότητα και στη σύλληψη προβλημάτων, γεγονός

34 Hall and Hall, Hidden Differences, p. 109.
35Alston, 1989.
36Encyclopaedia Britannica, 1987.
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που επηρεάζει τον τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς και προδιάθεσης του 
μαθητή37.

Στο διεθνές πλαίσιο δεν παρατηρούνται διαφορές μόνο στην ποιότητα 
των προσφερομένων σπουδών αλλά και στη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους, που στις μέρες μας συνδέεται με τη σειρά του με την ποιότητα38. Το 
Ιαπωνικό39 σχολικό έτος διαρκεί 240 μέρες. Στη Γαλλία τα σχολεία 
λειτουργούν και το Σάββατο, για να αποδίδει η επένδυση40 που κάνει η 
κοινωνία σε κτίρια και προσωπικό και περισσότερο για να κατευθύνουν οι 
μαθητές το ενδιαφέρον τους σε δημιουργικούς τομείς μέσα στο σχολείο, όπως 
είναι ο αθλητισμός και οι τέχνες.

Επίσης, ο βαθμός συμμετοχής των γονέων στην εκπαίδευση των 
παιδιών και ιδιαίτερα της μητέρας, όπως επίσης και ο βαθμός αποδοχής στη 
συμβολή της επιτυχίας των παιδιών, διαφέρουν από τη μια χώρα στην άλλη41.

Το διεθνές στέλεχος απαιτείται να διαθέτει ένα σημαντικό βαθμό 
ευαισθησίας σε πολιτιστικά θέματα για να μπορεί να κατανοήσει πλήρως 
αυτές τις πιθανές διαφορές στις διαφορετικές χώρες και να μεταφράσει αυτή 
τη γνώση του σε πιο αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού 
που θα έχει στη διάθεση του. Το εκπαιδευτικό σύστημα επηρεάζει όχι μόνο τη 
ποιότητα αυτού του εργατικού δυναμικού που θα διοικήσει το εκάστοτε 
στέλεχος αλλά και την ποιότητα των προσφερομένων στελεχών.

Τα συγκεκριμένα σημεία που μπορεί να εξετάσει το εξαγωγικό 
στέλεχος σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο μιας χώρας και την πιθανή 
επιρροή στο διεθνές πρόγραμμα της επιχείρησης, είναι τα παρακάτω:

♦ Ο βαθμός αναλφαβητισμού που μπορεί να απαιτήσει 
αναπροσαρμογές στο διαφημιστικό μήνυμα (οπτικό αντί με βάση το 
κείμενο), ή στην ετικέτα της συσκευασίας,

♦ Η βάση και ο τρόπος συνεργασίας με τους αντιπροσώπους της 
διανομής που θα εξαρτηθεί από τον γενικότερο τρόπο λειτουργίας 
τους, την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών που 
απορρέουν από το γενικότερο σύστημα πολιτιστικών αξιών του

37 Newsweek, 1987.
38 The Economist, 1981.
39 The Wall Street Journal, March 10, 1987. Business Week, April 7, 1986.
40 The Economist, December 20, 1986.
41 Simons, 1987.
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κλάδου στη χώρα (distribution culture) και την επί μέρους 
εκπαίδευσή τους,

♦ Η ποιότητα της προσφερόμενης υποστήριξης μάρκετινγκ που ίσως 
χρειαστεί η ξένη επιχείρηση στη χώρα εξαγωγής, όπως σύμβουλοι 
επιχειρήσεων, ειδικοί έρευνας αγοράς, επικοινωνίας ή διαφήμισης 
που θα είναι αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού συστήματος στην 
χώρα,

♦ Η μειωμένη παρουσία των γυναικών στο εκπαιδευτικό σύστημα 
πολλών χωρών, που είναι αποτέλεσμα κοινωνικών, θρησκευτικών 
και οικονομικών συνθηκών, πράγμα που επιβάλλει πολλές φορές 
τροποποιήσεις στο πρόγραμμα μάρκετινγκ της εξαγωγικής 
επιχείρησης, ιδιαίτερα όταν οι γυναίκες αποτελούν ένα σημαντικό 
καταναλωτικό κοινό για το προϊόν της επιχείρησης.

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Το θέμα της εκπαίδευσης έχει 
ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας, αφού το Ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, φαίνεται να μην προετοιμάζει εκείνους τους νέους πολίτες 
"managers” που είναι αναγκαίοι για την ικανοποιητική παρουσία και 
συμμετοχή της χώρας, στην παγκόσμια και ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

Η ρίζα του προβλήματος δεν περιορίζεται στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, 
αλλά κύρια στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση η οποία, με 
μια ιδιαίτερα ελλιπή δομή (εκπαιδευτικοί, τεχνολογική υποδομή, πρόγραμμα 
και περιεχόμενο σπουδών) δεν παρουσιάζεται ικανή να προετοιμάσει πολίτες 
που να μπορούν να συζητήσουν για γεωγραφία, τέχνες, ιστορία, φιλοσοφία, 
διαφορετικές πολιτιστικές αξίες, σύγχρονα παγκόσμια γεγονότα και να κάνουν 
την απλούστερη επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα. Το γεγονός αυτό συμβαίνει 
σε μια χώρα που έχει ένα ιδιαίτερο σημαντικό εθνικό πλούτο, ενώ είναι 
αρκετά πίσω σε τεχνογνωσία, διεθνή παρουσία και εμπορία 
διαφοροποιημένων προϊόντων από τους κυριότερους ανταγωνιστές της.

Διαχρονικά, η χώρα έχει προσαρμοστεί με ένα διαστρεβλωμένο τρόπο 
στις αλλαγές και ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς και με ένα ιδιαίτερα αργό 
ρυθμό, που την ανάγκασε να χάσει πολλά τρένα: μικροεπεξεργασία 

πληροφοριών, βιοτεχνολογία, γενετική, ρομποτική κ.λ.π. ή τη συγκράτηση 
στη χώρα ιδιαίτερα επιτυχών κλάδων, όπως η ναυτιλία. Σε πολλούς τομείς η
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εκπαίδευση παράγει περισσότερους ειδικούς από αυτούς που μπορεί να 
ικανοποιήσει η ζήτηση. Παράδειγμα ο αριθμός των μαθηματικών που 
αποφοιτούν κάθε χρόνο και που αποβλέπουν κύρια στην απορρόφηση από 
την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για να συνεχίσουν να λύνουν τις ίδιες 
ασκήσεις που έλυναν με επιτυχία μέχρι τώρα σαν μαθητές ή φοιτητές, 
περιμένοντας 8 και 10 χρόνια για διορισμό. Άλλο παράδειγμα είναι ο αριθμός 
των δικηγόρων που είναι πολλαπλάσιος από αυτόν που μπορεί να 
απορροφήσει σε ετήσια βάση η Ελληνική οικονομία! Το ίδιο συμβαίνει με τους 
απόφοιτους πολλών άλλων ειδικοτήτων και κλάδων. Το χειρότερο όμως απ’ 
όλα είναι η παροχή ειδικών που δεν ανταποκρίνονται ποιοτικά στις ανάγκες 
αυτών που επιθυμούν να προσλάβουν έναν τέτοιο ειδικό, δηλαδή της αγοράς.

Γεγονότα σαν τα παραπάνω δείχνουν ένα σοβαρό πρόβλημα 
μάρκετινγκ της Ελληνικής εκπαίδευσης, όπου όχι μόνο το πρωτοβάθμιο 
σύστημα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του δευτεροβαθμίου, το 
δευτεροβάθμιο στις ανάγκες του σύγχρονου πανεπιστημίου, αλλά και το 
πανεπιστήμιο στις ανάγκες της αγοράς. Η δημιουργική κριτική που έχει γίνει 
τα τελευταία χρόνια, κύρια από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, δεν φαίνεται να 
έχει κινητοποιήσει τις αναγκαίες δυνάμεις που χρειάζεται η χώρα για μια 
ποιοτικά καλύτερη και κοντινότερα στην αγορά, εκπαίδευση. Οι συνεχείς 
αλλαγές που παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό στον τομέα της εισαγωγής 
στο πανεπιστήμιο, δίνουν την αίσθηση ότι η εκπαίδευση έχει μετατραπεί σε 
ένα τεράστιο πεδίο πειραμάτων. Φυσικά, γίνεται εύκολα κατανοητό το 
γεγονός ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου αλλά και του χώρου για 
τέτοιου είδους πειραματισμούς. Το παραπάνω πλαίσιο διαγράφεται σε μια 
χώρα όπου η επιχείρηση αγωνίζεται για την ύπαρξή τη, μια που και η ίδια δεν 
φαίνεται να ανταποκρίνεται, για πολλούς λόγους, στις ανάγκες και απαιτήσεις 
του κλάδου στο διεθνές επίπεδο. Σαν αποτέλεσμα, οι αδυναμίες στο διεθνές 
επίπεδο, δεν μπορούν παρά να μεταφραστούν σε μια εθνική αναπηρία, που 
εκφράζεται με το δεκανίκι του ελλείμματος του εμπορικού μας ισοζυγίου, σε 
μία εποχή μάλιστα που η επιτυχία μας σ’ αυτό το χώρο συνδέεται με την 
εθνική επιβίωση της χώρας.

Το πρόβλημα στην εκπαίδευση δεν είναι εάν κάνουμε, προόδους, εάν 
υπάρχει θέληση ή το λεγόμενο ελληνικό "δαιμόνιο”. Το πρόβλημα έγκειται 
στο εάν σημειώνουμε ή όχι πρόοδο μεγαλύτερη απ’ αυτή των κυριότερων
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ανταγωνιστών μας, ιδιαίτερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ο Βρετανός 
και ο Ιρλανδός, για παράδειγμα, με το πλεονέκτημα που του παρέχει η 
αγγλική γλώσσα μπορεί να επικοινωνήσει πλατιά στο διεθνή χώρο και έχει 
στη διάθεση του το κύριο βάρος της παγκόσμιας βιβλιογραφίας, όταν ο 
Ολλανδός από τη φύση της χώρας του μιλάει άπταιστα τουλάχιστον τρεις 
γλώσσες, ο Βέλγος δύο, ο Ελβετός τρεις, ο Σκανδιναβός τρεις, όταν η 
Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική και Πορτογαλική γλώσσα ανοίγουν τις πόρτες 
μεγάλων σε μέγεθος αγορών, ο Έλληνας δεν μπορεί να συνεχίσει να μαθαίνει 
ξένες γλώσσες σε φροντιστήρια. Η χώρα, οι παραγωγικοί κλάδοι και η 
ελληνική επιχείρηση δεν είναι πια απομονωμένοι από την αγορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στα πλαίσια της, το μέλλον της χώρας, θα 
εξαρτηθεί από την ικανότητα που θα επιδείξουμε να προσαρμοστούμε και να 
επικοινωνήσουμε, για να διαθέσουμε πιο αποτελεσματικά την εθνική 
παραγωγή, συμβάλλοντας στο να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο 
ανταγωνιστική, στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού και των διεθνών 
απαιτήσεων.

Το εξαγωγικό στέλεχος επιβάλλεται να έχει γνώσεις που να βασίζονται 
στη δημιουργική χρήση πολλών ειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων, όπως 
είναι το διεθνές μάρκετινγκ, η διοίκηση των επιχειρήσεων, η διεθνής 
χρηματοοικονομική, η κοινωνιολογία, η οικονομία, η διοίκηση ανθρωπίνων 
πόρων, και πάνω απ’ όλα επιβάλλεται να έχει σε συνεχή λειτουργία την 
αντένα της ενεργής παρατήρησης. Από ένα τέτοιο διοικητικό στέλεχος θα 
απαιτηθεί να προχωρήσει στην επίτευξη εξαγωγικών και διεθνών στόχων 
προσαρμόζοντας τη γνώση και την εμπειρία του στα πολύπλοκα προβλήματα 
που εμφανίζει το παγκόσμιο περιβάλλον42. Σε ένα περιβάλλον, που μπορούν 
Έλληνες να χορεύουν με Αμερικάνικη μουσική, από ένα Ιαπωνικό στέρεο, 
παρέα με Ολλανδέζες, πίνοντας Σκωτσέζικο ουίσκι ή Βελγική μπύρα, σε 
ποτήρια Αυστρίας - έναν κόσμο που έχει μεταβληθεί σε ένα οικουμενικό 
χωριό.

42 Dymsza, Winter 1982.
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1.3.10 Η Κοινωνική Τάξη και Δομή
Σε όλα τα στάδια της ανθρώπινης κοινωνίας μπορεί να διακρίνει κανείς 

ορισμένη κοινωνική δομή και τάξη. Η κοινωνική τάξη συνήθως αποτελεί ένα 
διαχωρισμό ομάδων στην κοινωνία που δεν βασίζεται σε μια εθνική βάση, 
αλλά στη βάση κοινών αξιών, εισοδήματος, εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 
οικογενειακής προέλευσης.

Ο τρόπος διαχωρισμού σε κοινωνικές τάξεις διαφέρει και αυτός με τη 
σειρά του από τη μια χώρα στην άλλη. Έτσι, μπορεί να διακρίνει κανείς 
σήμερα διάφορες παραλλαγές όπως είναι η περίπτωση των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου παρατηρείται ιδιαίτερα σημαντική μεσαία τάξη 
και η περίπτωση άλλων κοινωνιών που μικρή ομάδα κατοίκων κατέχει το 
μεγαλύτερο μέρος της αγοραστικής δύναμης (Σχήμα 1.5).

Σχήμα 1.5
Κοινωνική Δουή και Κοινωνική Τάξη

Πηγή: Πανηγυράκης Γ., Διεθνές Εξαγωγικό Μάρκετινγκ, 1995, σελ. 149.
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Τα άτομα, η οικογένεια και οι κοινωνικές ομάδες. Όλες οι 
ανθρώπινες κοινωνίες περιλαμβάνουν άτομα τα οποία ζουν με την οικογένεια 
τους και εργάζονται μεταξύ τους, οργανωμένα σε κοινωνικές ομάδες. Παρόλα 
αυτά, οι κοινωνίες διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά το περιεχόμενο το 
οποίο προσδίδουν στο θεσμό της οικογένειας. Επίσης, διαφέρουν και στο 
βαθμό σημαντικότητας που αποδίδουν στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίζει 
το άτομο μέσα στις κοινωνικές ομάδες. Στις Η.Π.Α, ο πιο συνηθισμένος τύπος 
οικογένειας είναι η πυρηνική οικογένεια (πατέρας, μητέρα και παιδιά αν 
υπάρχουν). Σε άλλες κουλτούρες, ο πιο συνηθισμένος τύπος οικογένειας είναι 
η εκτεταυένη οικογένεια. Οι Άραβες, για παράδειγμα, θεωρούν ως μέλη της 
οικογένειάς τους, τους θείους, τα αδέλφια τους, τα ξαδέλφια τους και τους 
συγγενείς εξ αγχιστείας. Απέναντι σε όλους αυτούς, έχουν την υποχρέωση 
της υποστήριξης και της βοήθειας κάθε είδους. Άλλες κοινωνίες 
χρησιμοποιούν έναν ακόμη πιο ευρύ ορισμό για την οικογένεια. Για 
παράδειγμα, η κοινωνία της Σομαλίας είναι οργανωμένη σε φαμίλιες, κάθε μία 
από τις οποίες περικλείει άτομα τα οποία ανήκουν στην ίδια φυλή και έχουν 
κοινούς προγόνους.

Αυτές οι κοινωνικές στάσεις αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο που 
παίζει η οικογένεια μέσα στην επιχείρηση. Στις Η.Π.Α., οι επιχειρήσεις 
απαγορεύουν τις οικογενειακές προσλήψεις. Σε μερικές περιπτώσεις, όπου 
αυτό έχει συμβεί (για παράδειγμα ένας άντρας να παντρευτεί τη κόρη του 
αφεντικού του), η αξία του μέσα στη δουλειά αμφισβητείται σε υψηλό βαθμό 
από τους συναδέλφους του. Αντίθετα, σε Αραβικές επιχειρήσεις, η πρόσληψη 
συγγενικών προσώπων αποτελεί κοινή πρακτική. Το ίδιο παρατηρείται και σε 
επιχειρήσεις στην Κίνα, όπου σημαντικές διευθυντικές θέσεις καλύπτονται 
από οικογενειακά πρόσωπα, τα οποία μάλιστα προσφέρουν κεφάλαιο στις 
επιχειρήσεις τους το οποίο προέρχεται από δικούς τους προσωπικούς

43πορους .
Όπως έχει προαναφερθεί, οι κουλτούρες μπορεί να διαφέρουν και στο 

βαθμό σημαντικότητας που αποδίδουν στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίζει 
το άτομο μέσα στις κοινωνικές ομάδες. Η Αμερικάνικη κουλτούρα, για 

παράδειγμα, προωθεί τον ατομισμό. Τα σχολεία στις Η.Π.Α. προσπαθούν να

The Economist, July 18, 1992.
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αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση του κάθε παιδιού και τα ωθούν προς την 
κατεύθυνση της ανάπτυξης ατομικών ικανοτήτων και ταλέντων. Εξαιτίας της 
ύπαρξης υψηλού βαθμού σεβασμού για την ατομική εξουσία και 
υπευθυνότητα, τα παιδιά στις Η.Π.Α. εκπαιδεύονται στο να πιστεύουν ότι η 
μοίρα τους βρίσκεται αποκλειστικά στα δικά τους χέρια. Αντίθετα, σε πιο 
ομαδικές κοινωνίες όπως αυτές της Κίνας, της Ιαπωνίας και του Ισραήλ, τα 
παιδιά διδάσκονται ότι ο ρόλος τους είναι να υπηρετούν την ομάδα. Αρετές 
όπως ενότητα, πίστη και αρμονία κατέχουν υψηλή θέση σ’ αυτές τις κοινωνίες 
και κουλτούρες. Τα χαρακτηριστικά αυτά, πολλές φορές είναι πιο σημαντικά, 
για την πρόσληψη κάποιου, από τα προσωπικά του επιτεύγματα και τις 
προσωπικές του ικανότητες και δεξιότητες.

Η κοινωνική μεταβλητότητα. Η κοινωνική μεταβλητότητα είναι η 
ικανότητα των ατόμων να μεταβαίνουν από το ένα κοινωνικό στρώμα στο 
άλλο (είτε ψηλότερο είναι αυτό είτε χαμηλότερο). Η κοινωνική μεταβλητότητα 
τείνει να είναι υψηλότερη στις κοινωνίες εκείνες όπου η στρωματοποίηση είναι 
χαμηλή. Για παράδειγμα, η κοινωνική μεταβλητότητα είναι υψηλότερη στις 
Η.Π.Α. απ’ ότι είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ινδία. Πολύ συχνά, η 
κοινωνική μεταβλητότητα επηρεάζει τις στάσεις και τη συμπεριφορά των 
ατόμων απέναντι στις εργασιακές σχέσεις τους, στον σχηματισμό του 
ανθρώπινου δυναμικού μέσα σε μία επιχείρηση, στην ανάληψη του κινδύνου 
και τέλος απέναντι στην ιδέα της επιχειρηματικότητας. Το αυστηρά 
στρωματοποιημένο κοινωνικό σύστημα της Μ. Βρετανίας έχει δημιουργήσει 
ένα ’’εμείς εναντίον αυτών” κλίμα στους Βρετανούς εργάτες, οι οποίοι 
βλέπουν με καχυποψία κάθε καινούργια προσπάθεια των ανώτερων και 
ανώτατων στελεχών. Ακόμη και σήμερα, πολλοί νέοι Βρετανοί μαθητές- 
εργαζόμενοι παρατούν το σχολείο, πιστεύοντας ότι ο ρόλος τους μέσα στην 
κοινωνία είναι ήδη προκαθορισμένος και άρα η επένδυση στην εκπαίδευσή 
τους είναι χαμένος χρόνος και χρήμα. Σε κοινωνίες με υψηλότερη κοινωνική 
μεταβλητότητα, όπως αυτές των Η.Π.Α., της Σιγκαπούρης και του Καναδά, τα 
μεμονωμένα άτομα είναι περισσότερο πρόθυμα να αναζητήσουν ένα 
υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης ή να λάβουν μέρος σε επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, και αυτό γιατί γνωρίζουν ότι εάν επιτύχουν τότε, αυτοί και οι 
οικογένειές τους θα είναι ελεύθεροι να "ανεβούν” κοινωνικά.
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1.3.11 Οι Κανόνες Ηθικής
Οι κανόνες ηθικής που επικρατούν σε μια χώρα καθορίζουν το τι 

θεωρείται σωστό και δίκαιο. Αποτέλεσμα του συστήματος αποδεκτής ηθικής 
που επικρατεί είναι το εάν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση ανδρικού ή 
γυναικείου γυμνού, για παράδειγμα, στη διαφήμιση και σε ποιο βαθμό.

Αποτέλεσμα της επικρατούσης ηθικής στη χώρα μας, όπως και στις 
Λατινικές χώρες, είναι να λαμβάνουμε πολλές φορές μια διαφορά ή ένα 
σχόλιο σε προσωπικό επίπεδο. Μια υπόσχεση δεν σημαίνει και δέσμευση 
στην Ελλάδα στον ίδιο βαθμό όπως στην Ιαπωνία ή την Κορέα. Στη Γερμανία 
και τη Γαλλία τα στελέχη είναι περισσότερο πρόθυμα να κάνουν μια μικρή 
οικολογική παράβαση προς όφελος της επιχείρησης απ’ ότι στις ΗΠΑ44. Στην 
Κορέα αποφεύγεται η προσφώνηση με το επίθετο, που φέρει μια μυστικιστική 
σημασία, όταν στις ΗΠΑ συνηθίζεται μετά από τη σύσταση ενός προσώπου 
να του απευθύνονται με το μικρό του όνομα και στον ενικό45.

1.3.12 Η Γλώσσα
Η γλώσσα είναι ένα σημαντικό στοιχείο της κουλτούρας και του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος μιας χώρας και με την ευρεία έννοια δεν 
περιλαμβάνει μόνο ένα σύνολο λέξεων και φράσεων, αλλά και το σύνολο 
όλων των συμβόλων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της 
επικοινωνίας, όπως είναι οι χειρονομίες, οι εκφράσεις, ο τόνος και οι κινήσεις 
του σώματος46. Η γνώση της γλώσσας της αγοράς στόχου του εξωτερικού 
δεν διευκολύνει μόνο την εμπορική διαδικασία αλλά και την καλύτερη 
κατανόηση του συστήματος πολιτιστικών αξιών και νοοτροπίας της αγοράς 
του εξωτερικού. Εδώ ο Έλληνας εξαγωγέας αντιμετωπίζει συνήθως ένα 
σοβαρότερο πρόβλημα απ’ ότι οι ανταγωνιστές του, λόγω της χαμηλής 
σημασίας που δίνει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στη σωστή εκμάθηση 
των ξένων γλωσσών.

Η ύπαρξη πολλών γλωσσών και διαλέκτων στον πλανήτη μας βάζει σε 
δοκιμασία το στέλεχος της διεθνούς επιχείρησης, καθώς μια ακριβής

44 Becker & Fritische, Winter 1989.
45 Smith, February 6, 1984.
46 Phillips, March 23, 1981.
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μετάφραση δεν είναι πάντα δυνατή. Αυτό είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα 
σημαντικό για μια επιχείρηση που βασίζει την στρατηγική της σε μια πολιτική 
μη διαφοροποίησης σε ό,τι αφορά το προϊόν και την υποστήριξη μάρκετινγκ 
σε όλες τις αγορές που λειτουργεί. Μερικά παραδείγματα ατυχών γλωσσικών 
μεταφράσεων και γλωσσικών δυσκολιών είναι τα παρακάτω:

- Το όνομα του αυτοκινήτου Nova της General Motors, μεταφραζόμενο 

στα Ισπανικά σημαίνει «δεν πάει» (No va)47.
- Οι αγγλικές λέξεις που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ δεν έχουν πάντα 

την ίδια ακριβώς σημασία σε άλλες αγγλοσαξονικές χώρες. Παράδειγμα: 
gasoline/ petrol, cookies/ biscuits, bathroom/ toilet48.

- H Coca-Cola Co. αποφεύγει στις λατινικές χώρες και στις χώρες της 
Ευρώπης να χρησιμοποιεί τη λέξη Diet, που ταυτίζεται με προβληματική 
υγεία, αντικαθιστώντας το Diet με τη λέξη Light.

- Μια που η λέξη τέσσερα στα Ιαπωνικά (σιχ) ταυτίζεται με τη λέξη 
θάνατος, η Ι.Β.Μ. εισήγαγε τη σειρά 44 των υπολογιστών της με διαφορετικό 
αριθμό.

- Στη Βραζιλία οι πωλήσεις της Pepsi αντιμετωπίζουν προβλήματα από 
τη δυσκολία που αντιμετωπίζει το κοινό να προσφέρει το προϊόν49.

- Στα Ισπανικά το μήνυμα μιας αεροπορικής εταιρίας "to be seated in 
leather” (για να κάθεστε σε δερμάτινη θέση) μεταφράζεται «Sentado en 
Cuero» που είναι κοντινό με το "sendato en cueros” - που σημαίνει "για να 
κάθεστε γυμνοί”50.

- Σε μια χώρα μόνο, την Ελβετία, έχουμε τέσσερις διαφορετικές 
γλώσσες (Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ελβετικά).

Οι εναλλακτικές λύσεις για να αντιμετωπιστεί η γλωσσική δυσκολία 
είναι οι παρακάτω:

- η υποστήριξη από μια καλή διαφημιστική επιχείρηση ή εταιρεία 
έρευνας αγοράς, η οποία μπορεί να αποτρέψει πολλά πιθανά καταστροφικά 
λάθη,

47 Ricks, 1993, ρ. 35.
48 Howells, October 30, 1984.
49 Wentz, July 5, 1982.
50 The Wall Street Journal, February 9, 1987.
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- η χρησιμοποίηση σε διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες ενός ικανού 
διερμηνέα. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο πιο απλός τρόπος για να ελέγχεται η 
μετάφραση που πραγματοποιείται, είναι η άμεση μετάφραση του τι ειπώθηκε 
από έναν άλλο μεταφραστή από αυτόν που έκανε την πρώτη μετάφραση,

- η πρόσληψη ντόπιων διοικητικών στελεχών,
- η συστηματική εκπαίδευση των στελεχών της επιχείρησης σε 

γλώσσες που χρησιμοποιούνται στις αγορές που την ενδιαφέρουν51.

Ένας Αυστραλός ζυθοποιός προμηθεύει την αγορά της Αυστραλίας με μία 
διάσημη μπύρα της οποίας το όνομα είναι ΧΧΧΧ, και προφέρεται "four X’s”. 
Η επιχείρηση αυτή, σχεδίαζε να πραγματοποιήσει εξαγωγές της μπύρας 
αυτής στην αγορά των ΗΠΑ, μέχρι τη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι 
κυκλοφορούν προφυλακτικά με το όνομα "Fourex”!

Πηγή: Ricks D., "BLUNDERS in International Business", 1993, p.38.________

Σε ένα διάσημο πείραμα το οποίο έλαβε χώρα στο Χονκ-Κονγκ, 153 
προπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι μιλούσαν και Αγγλικά και Κινέζικα, 
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στη πρώτη ομάδα ανατέθηκε μία εργασία η 
οποία έπρεπε να γραφτεί στην Αγγλική γλώσσα, ενώ στη δεύτερη ομάδα 
ανατέθηκε η ίδια εργασία η οποία όμως έπρεπε να γραφτεί στα Κινέζικα. Ο 
καθηγητής ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το συγκεκριμένο πείραμα, έλαβε 
όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίσει το 
γεγονός ότι οι μεταφράσεις και των δύο ομάδων θα είναι τέλειες. Παρόλα 
αυτά, οι απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν από τις δύο ομάδες διέφεραν 
σημαντικά, αποκαλύπτοντας ότι από μόνη της η γλώσσα άλλαξε τη φύση των 
ίδιων πληροφοριών που χρησιμοποίησαν οι δύο ομάδες52.

Η ύπαρξη πολλών γλωσσών μαζί στην ίδια χώρα (π.χ. Ελβετία) 
αποτελεί ένα σημαντικό αποκαλυπτικό στοιχείο για τη διαποίκιλση του 

πληθυσμού αυτής της χώρας. Για παράδειγμα, στην Ινδία αναγνωρίζονται 16 
επίσημες γλώσσες και περίπου 3000 διάλεκτοι. Αυτά τα στοιχεία από μόνα 
τους αντανακλούν την μεγάλη ετερογένεια της κοινωνίας της Ινδίας. Σε πολλές 

ορεινές χώρες της Νοτίου Αμερικής, όπως είναι η Βολιβία και η Παραγουάη, η

51 Tung, Spring 1981.
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ττλειοψηφία των φτωχών ντόπιων κατοίκων μιλούν τοπικές Ινδιάνικες 
διαλέκτους και αντιμετωπίζουν (για το λόγο αυτό) προβλήματα επικοινωνίας 
με τους ισπανόφωνους κατοίκους των αστικών πόλεων. Αντίθετα, σε χώρες 
όπου επικρατεί μία γλώσσα η κοινωνία αντιμετωπίζει πολύ λιγότερες 
διαφορές. Σε χώρες με πολλές γλώσσες, παρατηρείται ετερογένεια των 
κοινωνικών ομάδων, με τη γλώσσα να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
μέσα αναγνώρισης των πολιτιστικών διαφορών της χώρας αυτής.

Η ύπαρξη πολλών διαφορετικών γλωσσικών ομάδων μέσα σε μία 
χώρα, αποτελούν επίσης σημάδι πιθανών πολιτικών συγκρούσεων, γεγονός 
το οποίο μπορεί να απειλήσει τη σταθερότητα των επενδύσεων της 
επιχείρησης ή τις πολιτικές προσλήψεων που αυτή ακολουθεί. Για 
παράδειγμα, πολιτική αντιπαράθεση υπάρχει μεταξύ των Γαλλόφωνων του 
Quebec στον Καναδά και των υπόλοιπων Καναδών οι οποίοι μιλούν Αγγλικά 
ως επί το πλείστον. Δυστυχώς, οι γλωσσικές διαφορές μπορεί να εξελιχθούν 
σε πραγματικές συγκρούσεις, όπως έγινε στην περίπτωση της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης και στην Γιουγκοσλαβία.

Ίδια γλώσσα, ίδια επιχειρηματική κουλτούρα; Δεν μπορεί κάποιος 

να συμπεράνει αυτόματα ότι οι χώρες οι οποίες έχουν την ίδια γλώσσα, έχουν 
και την ίδια κουλτούρα. Έχει ειπωθεί πολλές φορές, ότι οι ΗΠΑ και το 
Ηνωμένο Βασίλειο είναι δύο χώρες τις οποίες χωρίζει μία κοινή γλώσσα. 
Μερικές φορές, η σημασία των Βρετανικών Αγγλικών λέξεων διαφέρει πολύ 
από τη σημασία των ίδιων λέξεων των Αμερικάνικων Αγγλικών. Για 
παράδειγμα, όταν οι Αμερικανοί επιχειρηματίες χρησιμοποιούν την έκφραση 
"tabling an item” σε μία επαγγελματική συνάντηση, εννοούν ότι η ομάδα έχει 
αποφασίσει να καθυστερήσει την ανάληψη δράσης σχετικά με κάποιο ζήτημα. 
Αντίθετα, όταν οι Βρετανοί επιχειρηματίες χρησιμοποιούν την ίδια έκφραση, 
εννοούν ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή σκοπεύουν να αναλάβουν δράση 
άμεσα.

Παρόλα αυτά, διάφοροι ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα 

ότι οι χώρες οι οποίες έχουν την ίδια γλώσσα, συχνά έχουν και παρόυοια 
κουλτούρα. Επειδή οι ομοιότητες στη κουλτούρα κάνουν πολύ πιο εύκολο το 

έργο των διεθνών επιχειρήσεων, οι εγχώριες επιχειρήσεις μιας χώρας

52 Schermerhom, 1987.
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προσπαθούν να επεκταθούν στο εξωτερικό στοχεύοντας σε χώρες όπου 
χρησιμοποιείται η ίδια γλώσσα με τη δική τους. Για παράδειγμα, οι 
επιχειρήσεις του Καναδά έχουν σαν πρώτους εξαγωγικούς στόχους τις 
αγορές των ΗΠΑ και της Αγγλίας. Αυτό που θα πρέπει να υπογραμμιστεί είναι 
το γεγονός ότι η γλώσσα μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
για μια επιχείρηση. Η ικανότητα για επικοινωνία, σε μία επαγγελματική 
συναλλαγή, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό εφόδιο.

Lingua Franca. Για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι 
παγκόσμιες συναλλαγές, θα πρέπει οι επιχειρηματίες να είναι σε θέση να 
επικοινωνούν μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα της στρατιωτικής κυριαρχίας και 
της οικονομίας των Βρετανών τον 19ο αιώνα, καθώς και της καθολικής 
κυριαρχίας των Αμερικανών μετά το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, τα 
αγγλικά καθιερώθηκαν σαν η παγκόσμια γλώσσα (Lingua Franca). Στα 
περισσότερα Ευρωπαϊκά και Ιαπωνικά δημόσια σχολεία, οι μαθητές 
διδάσκονται τα Αγγλικά για πολλά χρόνια. Αρκετές χώρες, οι οποίες έχουν 
πολλές και διαφορετικές γλωσσικές ομάδες, όπως είναι η Ινδία και η 
Σιγκαπούρη, έχουν υιοθετήσει τα Αγγλικά ως επίσημη γλώσσα τους με σκοπό 
να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών 
ομάδων. Ακολούθως, πολλές επιχειρήσεις που έχουν διευθυντικά στελέχη 
από διαφορετικές χώρες χρησιμοποιούν τα Αγγλικά ως την επίσημη 
επιχειρηματική τους γλώσσα. Αυτό όμως που θα πρέπει να προσεχθεί 
ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι η ευρεία χρήση των Αγγλικών δεν λύνει όλα τα 
προβλήματα επικοινωνίας που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς επιχειρηματίες.

Φυσικό επακόλουθο της κυριαρχίας των Αγγλικής γλώσσας στο 
παγκόσμιο εμπόριο, είναι η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από 
όλους όσους έχουν ως μητρική τους γλώσσα τα Αγγλικά, ειδικά όταν οι 
συναλλαγές λαμβάνουν χώρα στον Καναδά, τις ΗΠΑ ή το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Παρόλα αυτά, η αποτυχία όλων αυτών, που μιλάνε μόνο Αγγλικά, να μάθουν 
και μία δεύτερη γλώσσα, τους έχει οδηγήσει σε μειονεκτική θέση όταν 
χρειάστηκε να κλείσουν κάποιες συμφωνίες με επιχειρηματίες που δεν μιλάνε 
Αγγλικά. Για παράδειγμα, πριν από μερικά χρόνια η εταιρία "Lionel Train 

Company” μετέφερε τις εργοστασιακές της εγκαταστάσεις στο Μεξικό, έτσι 
ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το χαμηλό εργατικό κόστος της 
συγκεκριμένης χώρας. Το πρόβλημα που αντιμετώπισε ήταν ότι δεν
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μπορούσε να βρει αρκετά ανώτερα και ανώτατα στελέχη που να μιλούν και 

Μεξικάνικα και Αγγλικά. Σαν αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, η εταιρία 

αναγκάστηκε να επιστρέφει τις εργοστασιακές της εγκαταστάσεις πίσω στις 

Η ΠΑ53.

Επειδή η γλώσσα αποτελεί το παράθυρο της κουλτούρας μιας 

κοινωνίας, πολλοί ειδικοί διεθνολόγοι υποστηρίζουν ότι οι φοιτητές θα πρέπει 

να εκτίθενται σε πολλές και διαφορετικές ξένες γλώσσες, ακόμα και αν αυτοί 

δεν βρίσκονται σε θέση να τις γνωρίζουν σε πολύ καλό επίπεδο. Ακόμα και 

χαμηλά επίπεδα γλωσσικής εκπαίδευσης, προμηθεύουν τους φοιτητές με 

πολλές γνώσεις στάσεων και συμπεριφορών της κουλτούρας, οι οποίες 

μπορεί να αποδειχθούν στο μέλλον υπερπολύτιμες για την καριέρα τους.

Η Μετάφραση. Σίγουρα κάποιες γλωσσικές δυσκολίες μπορούν να 

ξεπεραστούν μέσω της μετάφρασης. Η μετάφραση των διαφημίσεων, των 

λειτουργικών οδηγιών και του υπολοίπου έντυπου υλικού, αποτελεί σημαντικό 

έργο των διεθνών επιχειρήσεων εάν αυτές θέλουν πραγματικά να 

ξεπεράσουν τα εμπόδια που δημιουργεί η διαφορά κουλτούρας. Πολύ συχνά, 

οι επιχειρήσεις επιλέγουν απλά να μεταφράζουν τα γραπτά κείμενα τα οποία 

έχουν γραφτεί στη γλώσσα της χώρας στην οποία η επιχείρηση σκοπεύει να 

ασκήσει τις διεθνείς επιχειρηματικές της δραστηριότητες, παρά να προσλάβει 

τοπικούς διερμηνευτές. Φυσικά, η διαδικασία της μετάφρασης δεν 

ολοκληρώνεται μόνο με την απλή αντικατάσταση των λέξεων από τη μία 

γλώσσα στην άλλη. Οι μεταφραστές θα πρέπει να προσέξουν κυρίως την 

μετάφραση των ιδεών και όχι τόσο πολύ την ακριβή μετάφραση των λέξεων 

ενός κειμένου. Πάρα πολύ συχνά, οι μεταφράσεις δημιουργούν τρομερές 

αποτυχίες κυρίως στον τομέα του μάρκετινγκ (βλέπε περίπτωση του 

αυτοκινήτου Nova).

Μερικά μεταφραστικά προβλήματα μπορούν να εξαφανιστούν με την 

πρόσληψη τοπικών μεταφραστών. Παρόλα αυτά, τα προβλήματα μπορεί να 

συνεχίσουν να υπάρχουν εάν και εφόσον οι μεταφραστές αυτοί δεν έχουν 

πλήρη γνώση των ιδιωματισμών και της διπλής σημασίας των λέξεων και των 

δύο γλωσσών. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ελαττώσουν τις πιθανότητες 

χρησιμοποίησης λανθασμένου μηνύματος προς τους πελάτες τους, κάνοντας

53 Wall Street Journal, October 14, 1986.
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χρήση μιας τεχνικής η οποία είναι γνωστή με το όνομα επαναμετάφραση. 

Στην επαναυετάφραση, αφού έχει ολοκληρωθεί η πρώτη μετάφραση από 

κάποιον αρμόδιο ακολουθεί η αντίστροφη διαδικασία. Προσλαμβάνεται ένα 

δεύτερο πρόσωπο το οποίο έχει την υποχρέωση να μεταφράσει το 

μεταφρασμένο κείμενο πίσω στην αρχική του γλώσσα. Αυτή η τεχνική 

βοηθάει την επιχείρηση να πραγματοποιήσει τον έλεγχο του μηνύματος που 

θέλει να περάσει στους πελάτες της, δίνοντάς της τη δυνατότητα αποφυγής 

επικοινωνιακών λαθών.

Το να λες όχι. Η χρήση του ναι και του όχι διαφέρει από κουλτούρα σε 

κουλτούρα. Σε επαγγελματικές συναντήσεις και διαπραγματεύσεις, οι Ιάπωνες 

επιχειρηματίες συχνά χρησιμοποιούν τη λέξη ναι εννοώντας " Ναι, κατανοώ 

αυτό που έχει ειπωθεί”. Οι ξένοι διαπραγματευτές έχουν την εντύπωση ότι το 

ναι που χρησιμοποιούν οι Ιάπωνες σημαίνει "Ναι, συμφωνώ μαζί σας”. Όταν 

αργότερα, οι Ιάπωνες αρνηθούν να υπογράψουν τους όρους των 

συμβολαίων, τότε καταλαβαίνουν ότι το ναι που είχαν ακούσει δεν έχει την 

σημασία που αυτοί είχαν καταλάβει. Μπορούν, επίσης, να δημιουργηθούν 

παρεξηγήσεις όταν κάποιος πει ευθέως όχι σε Ιάπωνες. Στην Ιαπωνία το 

σκέτο όχι θεωρείται αγένεια. Όταν οι Ιάπωνες επιχειρηματίες θεωρούν ότι μία 

επαγγελματική πρόταση δεν είναι συμφέρουσα γι αυτούς, λένε ότι 

"παρουσιάζει πολλές δυσκολίες” ή ότι "απαιτείται εκτενέστερη μελέτη της 

πρότασης”, μόνο και μόνο για να αποφύγουν το ψυχρό όχι και κατ’ επέκταση 

για να είναι ευγενικοί54. Μία τέτοια συμπεριφορά μπορεί να θεωρηθεί 

αναβλητική στην επιχειρηματική κουλτούρα των ΗΠΑ, ενώ αντίθετα στην 

Ιαπωνική επιχειρηματική κουλτούρα αποτελεί την πεμπτουσία της ευγένειας.

Η κατανόηση των δυσκολιών της Ιαπωνικής γλώσσας είναι ένα 

πρόβλημα γνωστό στους ξένους. Η έμφαση στην ευγένεια είναι τόσο 

σημαντική, η πολλαπλή σημασία των λέξεων τόσο κοινή και ο 

συναισθηματικός προσανατολισμός της γλώσσας τόσο δυνατός, ώστε να 

δημιουργούνται προβλήματα επαγγελματικής επικοινωνίας ακόμα και μεταξύ 

δύο Γιαπωνέζων. Η επανάληψη των όρων μιας επαγγελματικής συμφωνίας,

54 Alston, op. cit., ρ. 331.
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είναι ένας πολύ καλός τρόπος αποφυγής των παρεξηγήσεων και των 

παρανοήσεων55.

Και μερικά γενικά στοιχεία με αριθμούς. Το 1988, υπήρχαν περίπου 

6200 γλώσσες, τις οποίες μιλούσαν ένας ή περισσότεροι κάτοικοι. Οι 200 από 

αυτές τις 6200 γλώσσες τελούν υπό εξαφάνιση. Οι περισσότερες από αυτές 

χρησιμοποιούνται από μερικές χιλιάδες ανθρώπους. Έκπληξη προκαλεί το 

γεγονός ότι, το εκπληκτικό ποσοστό του 23% όλων των γλωσσών του 

πλανήτη μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως στην Ινδονησία και 

στα νησιά Παπούα στη Νέα Γουινέα! Οι 217 γλώσσες, οι οποίες 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.4 που ακολουθεί, χρησιμοποιούνται από 

1.000.000 κατοίκους (και πάνω). Στον Πίνακα 1.4, δίδεται το αγγλικό όνομα 

της γλώσσας και ο αριθμός των κατοίκων οι οποίοι την χρησιμοποιούν (είτε 

ως μητρική τους γλώσσα είτε ως δεύτερη, τρίτη κ.λ.π.). Παρόλο που 197 

εκατομμύρια κάτοικοι μιλάνε Αραβικά, υπάρχουν 8 διαφορετικές διάλεκτοι 

Αραβικών, κάθε μία από τις οποίες αξίζει να της δωθεί μία θέση σ’ αυτό τον 

Πίνακα. Στον Πίνακα 1.5, ο οποίος παρατίθεται αμέσως μετά τον Πίνακα 1.4., 

παρουσιάζονται αλφαβητικά όλες οι γραφές που υπάρχουν. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι, μερικές φορές τα ονόματα των γραφών διαφέρουν από τα 

ονόματα των γλωσσών τους. Τέλος, στον Πίνακα 1.6, ο οποίος ακολουθεί σε 

σειρά τους 1.4 και 1.5, παραθέτονται τα δείγματα μερικών από τις (πιο 

χαρακτηριστικές) γλώσσες του Πίνακα 1.4.

55 Boye De Mente, 1981.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4: Οι πιο διάσημες γλώσσες του κόσμου (η φορά με την οποία 

παρουσιάζονται οι γλώσσες είναι οριζόντια, δηλαδή είναι Achinese, Afrikaans, 

Akan, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian κ.λ.π.).

Achinese [4] 3 Afrikaans 10 Akan 7
Albanian 5 Amharic 19 Arabic 214
Armenian 5 Assamese 23 Aymara 2
Azerbaijani 15 Balinese 3 Baluchi 5
Bashkir 1 Batak Toba 4 Baule 2
Beja [4] 1 Bemba 2 Bengali 192
Beti 2 Bhili 3 Bikol 4
Brahui 2 Bugis 4 Bulgarian 9
Burmese 31 Buyi [4] 2 Byelorussian 10
Cantonese 65 Catalan 9 Cebuana 13
Chagga 1 Chig [4] 1 Chuvash 2
Czech 12 Danish 5 Dimli [4] 1
Dogri 1 Dong [4] 2 Dutch-Flemish 21
Dyerma 2 Edo 1 Efik 6
English 463 Esperanto 2 Estonian 1
Ewe 3 Finnish 6 Fon 1
French 117 Fula 13 Fulakunda [4] 2
Futa Jalon [4] 3 Galician 4 Ganda 3
Georgian 4 German 120 Gilaki [4] 2
Gogo 1 Gondi 2 Greek 12
Guarani 4 Gujarati 40 Gusii [3] 2
Hadiyya [4] 2 Hakka 34 Hani [4] 1
Hausa 37 Haya 1 Hebrew 4
Hindi 400 Ho 1 Hungarian 14
Iban 1 Igbo 17 Ijaw 2
llocano 7 Italian 63 Japanese 126
Javanese 63 Kabyle 3 Kamba 3
Kannada 43 Kanuri 4 Karo-Dairi 2
Kashmiri 4 Kazakh 8 Kenuzi-Dongola 1
Khmer 8 Kikuyu 5 Kongo 4
Konkani 4 Korean 74 Kurdish 11
Kyrgyz 2 Lampung 2 Lao 4
Latvian 2 Lingala 7 Lithuanian 3
Luba-Lulua 7 Luba-Shaba 1 Lubu 1
Luhya 1 Luo 4 Luri 4
Lwena 2 Madurese 1
Makassar 2 Makua 4 Malagasy 12
Malay-lndonesian 152 Malayalam 35 Malinke-Bambara-Dyula 9
Mandarin 930 Marathi 68 Mazandarani 2
Mbundu 4 Meithei 1 Mende 2
Meru 1 Miao 6 Mien [4] 2
Migindanaon 1 Min 50 Minangkabau 6
Mongolian 6 Mor? 4 Mordvin 1
Nepali 16 Ngulu 2 Nknole 1
Northern Khmer 1 Northern Sotho 3 Norwegian 5
Nung [4] 2 Nupe 1 Nyamwezi-Sukuma 5
Nyanja 5 Oriya 31 Oromo 10
Pampangan 2 Panay-Hiligaynon 7 Pangasinan 2
Pashtu 21 Pattani Malay 1 Persian 34
Polish 44 Portuguese 179 Proven?al 4
Punjabi 84 Quechua 8 Rajang 1
Riff 1 Romanian 26 Romany 2
Ruanda 8 Rundi 6 Russian 291
Samar-Leyte 3 Sango 4 Santali [2] 5
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ): Οι πιο διάσημες γλώσσες του κόσμου (η φορά

με την οποία παρουσιά 
Sasak,Serbo-Croatian, Sc

ζονται οι γλώσσες είναι οριζόντια, δηλαδή 

aw, Shan, Shilha, Shona, Sidamo κ.λ.π.).

είναι

Sasak 2 Serbo-Croatian 20 Sgaw [4] 2
Shan 3 Shilha 3 Shona 8
Sidamo 2 Sindhi 18 Sinhala 13
Slovak 5 Slovene 2 Soga 1
Somali [5] 6 Songye 1 Soninke 1
Sotho 4 Spanish 371 Sudanese 26
Swahili 47 Swedish 9 Sylhetti 5
Tagalog 43 Tajiki 5 Tamazight 3
Tamil 68 Tatar 8 Tausug [3] 1
Telugu 72 Temne 2 Thai 49
Tho 2 Thonga 3 Tibetan 5
Tigrinya 4 Tiv 2 Tonga 2
Tswana 4 Tudza [4] 1 Tulu 2
Tumbuka 2 Turkish 58 Turkmen 3
Uighur 8 Ukranian 46 Urdu 98
Uzbek 14 Vietnamese 63 Wolaytta 2
Wolof 7 Wu 65 Xhosa 8
Yao 1 Yi [1] 7 Yoruba 19
Zande 1 Zhuana 15 Zulu 8
Διευκρινήσεκ των αριθμών στις Γ1 ορισμένων στοιχείων του Πίνακα 1.4

I.Yi is a minority language of Southwest China. It has its own ideographic 

script, but is also written using the Pollard Syllabary, which is the script in 

which Bibles have been printed, and samples are available.

2.Santali is an aboriginal language in North India. It can be written in any of 

the Latin, Devanagari, Bengali or Oriya scripts. In reaction to this situation, a 

new script called 01 Chiki been recently devised, and is being taught in 

schools in various parts of India where Santali is spoken. [*]

3.Several African languages are written in either the Arabic script or Latin 

alphabet.

4.Some languages are either not written, or we were unable to determine 

what script they are written in (i.e. the language did not appear in The Book 

of a Thousand Tongues).

S.Somali is written in the Latin script. An alternative script, called Ismaniyah, 

or Osmani, was under trial adoption by the Somali government, but has 

evidently been abandoned.

Πηγή: The World Almanac and Book of Facts, pp. 578-579.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5: Αλφαβητική παρουσίαση όλων των γραφών του κόσμου (η 

φορά με την οποία παρουσιάζονται οι γραφές είναι οριζόντια, δηλαδή είναι 

Arabic, Armenian, Batak, Bengali, Bugis, Burmese, Cherokee κ.λ.π.).

Arabic Armenian Batak
Bengali Bugis Burmese
Cherokee Chinese Cree
Cyrillic Devanagari Ethiopic
Georgian Greek Gujarati
Gurmukhi Hebrew Japanese
Javanese Kannada Khmer
Korean Lao Latin
Malayalam Manchu Mongolian
Oriya Pollard syllabic Sinhala
Tamil Telugu Thai
Tibetan Tifinagh

Πηγή: The World Alma nac and Book of Facts, pp. 5 78-579.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6: Μερικά δείγματα από τις πιο χαρακτηριστικές γλώσσες του
κόσμου.

1. Δείγμα της Αραβικής γραφής και γλώσσας

2. To Ιουδαϊκό αλφάβητο

ta Π T 1 n 2 fr*
Tet Chet Zayin Vav I If* Dalet Cimel Bet. Alef
CO (Ch) (Z) (V/O/Ll) <H> (D) (G) (B/V) (Silent)

D 7 a D ts b T **
Samech Nun Nun Mem Mem Lamed Khaf Kaf Yod

<S) (IN) <M) (M) (L) (Kh) (K7Kh) (Y)

ΓΊ V? n P r Cl & V
Tarv Shin Resh Qof Tzade Tzade Fe F*e Ayin
CT/s) (Sh/S) (R> (Q) CTz) CTz) OO (P/F) (Silent)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ): Μερικά δείγματα από τις πιο χαρακτηριστικές
γλώσσες του κόσμου.

3. Δείγμα της Κινέζικης γλώσσας και γραφής

it Siecfawiic

WWW site of the 'International Visearcfi institute 

for Zen (MUZ) in Kyoto, {Japan

$

&

4. Δείγμα της Αγγλικής γλώσσας και γραφής

5. Ακόμα ένα δείγμα της Αραβικής γραφής και γλώσσας
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Παράθεση Πραγματικών Παραδειγμάτων από Επιχειρήσεις, με 
Αντικείμενο τα Λάθη που Έκαναν όσον αφορά τη Γλώσσα.

Η εταιρεία Olympia προσπάθησε να εισάγει στη Χιλή ένα μοντέλο 

φωτοαντιγραφικού μηχανήματος το οποίο είχε το όνομα “’ROTO”. Οι 

προσπάθειές της δεν είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα. Γιατί; Δύο είναι οι 

πιθανοί λόγοι: (1) roto στα Ισπανικά σημαίνει "σπασμένο”, και (2) roto είναι η 

ισπανική λέξη που χρησιμοποιείται από αυτούς που θέλουν να 

υποβαθμίσουν την κατώτερη κοινωνική τάξη στη Χιλή.

Πηγή: Ricks D., "BLUNDERS in International Business", 1993, p.35._________

Η εταιρεία Ford αντιμετώπισε ορισμένα προβλήματα με μερικά από τα 

μοντέλα της. To Fiera, είναι ένα φορτηγάκι χαμηλού κόστους, το οποίο 

προωθήθηκε από τη Ford στις αγορές των λιγότερο αναπτυγμένων 

χωρών.Φυσικά, οι πωλήσεις του συγκεκριμένου μοντέλου δεν είχαν την 

αναμενόμενη επιτυχία. Ο λόγος; Η λέξη Fiera στα Ισπανικά σημαίνει "άσχημη 

γριά γυναίκα”..!

Πηγή: Ricks D., "BLUNDERS in International Business”, 1993, p.36.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, μία γερμανική εταιρία παραγωγής 

μπύρας, εισήγαγε στη Δυτική Αφρική μία καινούργια μάρκα μπύρας με το 

όνομα "EKU”. Οι πωλήσεις της συγκεκριμένης μάρκας δεν τα πήγαν και τόσο 

καλά. FI αιτία ανακαλύφθηκε αφού πέρασαν δύο ολόκληρα γρόνια. Οι ξένοι 

καθώς και τα μέλη ορισμένων τοπικών φυλών, ήταν αυτοί που αγόραζαν τη 

μπύρα. Μία σημαντική και μεγάλη φυλή, όμως, δεν ήθελε ούτε καν να τη 

δοκιμάσει. Ο λόγος ήταν ότι, η λέξη EKU μεταφραζόμενη στην τοπική 

διάλεκτο αυτής της φυλής σήμαινε "περίττωμα”!!! Καθώς τα νέα μεταδόθηκαν 

γρήγορα από στόμα σε στόμα, τα μέλη άλλων φυλών, αλλά ακόμα και οι 

ξένοι, άρχισαν να αγοράζουν όλο και λιγότερο τη συγκεκριμένη μπύρα. Στο 

τέλος, το όνομα EKU εγκαταλείφθηκε από την εταιρία.

Πηγή: Ricks D., "BLUNDERS in International Business”, 1993, p.37.
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Όταν ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο 2ος επισκέφτηκε το Μα'ϊάμι πριν από μερικά 

χρόνια, ένας τοπικός επιχειρηματίας σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να κερδίσει 

πολλά χρήματα εάν παρήγαγε μπλουζάκια (T-shirts) τα οποία θα είχαν 

τυπωμένο πάνω τους το μήνυμα "Εγώ είδα τον Πάπα”. Αυτό που τελικά 

κατάφερε να κερδίσει ο εν λόγω επιχειρηματίας, ήταν περισσότερα χαμόγελα 

απ’ ότι χρήματα. Ο λόγος; Τα μπλουζάκια είχαν πάνω τους το μήνυμα "La 

Papa” αντί του σωστού "El Papa”. Αυτό σήμαινε ότι, όλοι αυτοί που 

φορούσαν το συγκεκριμένο μπλουζάκι δήλωναν ότι είχαν δει ... "’την πατάτα”! 

Πηγή: Ricks D., "BLUNDERS in International Business”, 1993, p.72.________

Ένας επιχειρηματίας στις ΗΠΑ, προσπαθώντας να γλιτώσει ορισμένα 

χρήματα, προσέλαβε έναν φοιτητή από την Ινδονησία (ο οποίος είχε πάει στις 

ΗΠΑ μέσω ενός προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών) για να του μεταφράσει 

το βιβλιαράκι με τις οδηγίες ενός Η/Υ, ο οποίος είχε προορισμό την 

Τζιακάρτα. Φυσικά, ο συγκεκριμένος φοιτητής δεν μπορούσε να καταλάβει 

την ορολογία των Η/Υ. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν, να μεταφράσει 

τη λέξη "software” (λέξη που περιγράφει κυρίως τα προγράμματα που 

χρειάζεται ο Η/Υ για να τρέξει) ως "underwear” που σημαίνει "εσώρουχα” !!! 

Το συγκεκριμένο βιβλιαράκι με τις οδηγίες θα πρέπει να έχει τραβήξει το... 

ενδιαφέρον όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι αγόρασαν τον Η/Υ...

Πηγή: Ricks D., "BLUNDERS in International Business”, 1993, p.74.

Μία εταιρία εισήγαγε ένα από τα προϊόντα της στην αγορά της Νοτίου 
Αμερικής. Το προϊόν που εισήγαγε ήταν βιταμίνες οι οποίες είχαν το όνομα 

"Fundavit” (οι συγκεκριμένη μάρκα βιταμινών κυκλοφορεί και στην Ελλάδα). 

Αυτό που ήθελε η εταιρία να περάσει στους καταναλωτές της, ήταν το μήνυμα 

ότι με το συγκεκριμένο προϊόν θα είναι σε θέση να καλύψουν τις βασικές 

ανάγκες του οργανισμού τους σε βιταμίνες. Το όνομα του προϊόντος αυτού 

έπρεπε να αλλάξει όταν η εταιρεία διαπίστωσε ότι η λέξη "Fundola” στα 

Ισπανικά σημαίνει "το πίσω μέρος μιας ελκυστικής νεαρής κοπέλας”..!

Πηγή: Ricks D., "BLUNDERS in International Business", 1993, p.41.
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1.3.13 Η Θρησκεία
Η κατανόηση των κινήτρων και προτεραιοτήτων των κατοίκων μιας 

ορισμένης χώρας προϋποθέτει και την κατανόηση της θρησκείας που 

επικρατεί. Η θρησκεία είναι το σύνολο των κοινά αποδεκτών πεποιθήσεων, 

ιδεών και πράξεων που ταυτίζονται με μια πραγματικότητα, που παρά το 

γεγονός ότι δεν μπορεί να αποδειχτεί εμπειρικά η ύπαρξή της, πιστεύεται ότι 

επηρεάζει τα φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα.

Το στέλεχος της διεθνούς επιχείρησης δεν θα πρέπει να υποτιμά στο 

σχεδίασμά του το σημαντικό ρόλο που δύνανται να διαδραματίσουν σήμερα 

οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και οι πολιτικές πιέσεις (Αλγερία) ή οι πολιτικές 

μεταβολές (Ιράν) που αυτές δύνανται να επιβάλλουν. Μια άλλη επιρροή της 

θρησκείας στο γενικό επίπεδο είναι η επίδραση που επιφέρει στο σύστημα 

εξουσίας και στον ρόλο που διαδραματίζουν τα μέλη μιας κοινωνίας.

Οι επιδράσεις αυτές γίνονται φανερές στο εκπαιδευτικό, και πολιτικό 

σύστημα της χώρας, ορίζοντας πολλά κοινωνικά θέματα όπως είναι ο ρόλος 

και η σημασία της οικογένειας, ο ρόλος της γυναίκας στη κοινωνία κ.λ.π. Είναι 

τόσο έντονες στο γενικότερο πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας που επιδρούν 

και στην τέχνη του λαού, πράγμα που μας κάνει να αναφερόμαστε σε 

Χριστιανική, Βουδιστική, Ιουδαϊκή και Ινδουϊστική τέχνη, όπως και στην 

απουσία της Ισλαμικής αναπαραστασιακής τέχνης. Παρ’ όλη τη σημασία της 

θρησκείας δεν θα πρέπει το εξαγωγικό στέλεχος να θεωρεί τη θρησκεία σαν 

τον μοναδικό παράγοντα που ερμηνεύει τις μακρο-οικονομικές τάσεις μιας 

ορισμένης κοινωνίας ή χώρας, όπως είχε προτείνει στις αρχές του αιώνα μας 

ο Max Weber56.
Η θρησκεία είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το μικρό 

περιβάλλον μάρκετινγκ, αφού είναι μια μεταβλητή που επηρεάζει τη 

συμπεριφορά του ξένου καταναλωτή.

Οι θρησκευτικές δοξασίες και πεποιθήσεις που επικρατούν σε μια 

χώρα ερμηνεύουν όχι μόνο το πως οι καταναλωτές συμπεριφέρονται, αλλά 

και γιατί έχουν μια ορισμένη συμπεριφορά. Μια έρευνα αγοράς που ανέλυε τη 

ζήτηση τριών κατηγοριών προϊόντων σε 55 χώρες, χρησιμοποιώντας 193 

μεταβλητές οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη ζήτηση, βρήκε τις

Weber, 1958.
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θρησκευτικές παραδόσεις και δοξασίες να έχουν μια κυρίαρχη θέση (critical 

variable)57.
Η θρησκεία είναι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας και επηρεάζει 

τους τρόπους με τους οποίους τα μέλη μιας κοινωνίας σχετίζονται μεταξύ 

τους και με τους ξένους. Περίπου το 80% του πληθυσμού του πλανήτη μας, 

είναι άνθρωποι οι οποίοι διατείνονται ότι έχουν μία συγκεκριμένη θρησκευτική 

πεποίθηση. Το 69% του πληθυσμού του πλανήτη μας ανήκει σε μία από τις 

εξής τέσσερις θρησκείες:

=> Χριστιανισμό, αποτελούμενος από τον Ρωμαιοκαθολικισμό (18,8%), 

τον Προτεσταντισμό (10,1%) και την Ορθοδοξία (3%),

=> Ισλαμισμό (17,7%),

=> Ινδουισμό (13,3%) και,

=> Βουδισμό (5,7%)58.

I. Διεθνείς Διαφορές στις Θρησκείες

Μια εκτίμηση του αριθμού των πιστών τωνδιαφορετικών θρησκειών για 

το 2000 παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.7.

II. Χριστιανική Θρησκεία

Έχοντας μια άμεση γνώση για τον Χριστιανισμό δεν χρειάζεται καμιά 

ιδιαίτερη εισαγωγή. Η επίδραση του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού και η 

δυναμική προσαρμογή του Χριστιανισμού στις εναλλασσόμενες συνθήκες του 

περιβάλλοντος, του έχουν δώσει μια παγκόσμια διάσταση. Η σύγχρονη 

Χριστιανική προδιάθεση στη σκληρή εργασία και οικονομική επιτυχία, 

αποτελούν μια σημαντική μεταβλητή της οικονομική προόδου των χωρών 

που τον ασπάζονται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παρατηρούνται 

σημαντικές και πραγματικά ζωτικές διαφορές από τη μια Χριστιανική χώρα 

στην άλλη.

57 Ramond, 1972.
58 Griffin & Pustay, 1995, ρ. 326.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7: Αριθμός Πιστών σε Εκατομμύρια Κατοίκους των Διαφόρων 

Θρησκειών και Ποσοστό τους σε Σχέση με το Παγκόσμιο Πληθυσμό το έτος 

2000 (πρόβλεψη).

Θρησκεία 1900 % 2000 %

Χριστιανισμός 558 34,5 2.020 32,3

- Καθολικοί 272 16,8 1.169 18,6

- Προτεστάντες 153 9,5 440 7,1

- Ορθόδοξοι 121 7,5 153 2,5

- Διάφοροι 12 0,7 258 4,1

Βουδισμός 127 7,9 359 5,8

Ινδουισμός 203 12,5 859 13,8

Ισλαμισμός 200 12,4 1.201 19,2

Ιουδαϊσμός 12 0,8 20 0,3

Νέες Θρησκείες 6 0,4 138 2,2

Άλλες (Σίντο, Κομφουκιανισμός) 13 0,8 61 1,0

Μη Γρατττές Θρησκείες

Κινέζικη Λαϊκή Θρησκεία 380 23,5 158 2,5

Σαμανισμός 118 7,3 110 1,9

Μη Θρησκευόμενοι 3 0,2 1.334 21,0

Παγκόσμιος Πληθυσμός 1 .620 100,0% 6.260 100,0%

Πηγή: World Christian Encyclopedia, Oxford University Press, 1983.

Εμπορικές Εφαρμογές. Πολλές χριστιανικές παραδόσεις και έθιμα

επιδρούν στις δραστηριότητες της διεθνούς επιχείρησης στο εξωτερικό 

περιβάλλον όπως εξ’ άλλου και στο εσωτερικό. Τα Χριστούγεννα, για 

παράδειγμα, είναι μια παράδοση που επιδρά στην κατανάλωση πολλών 

κατηγοριών προϊόντων, και σαν αποτέλεσμα στις λιανικές πωλήσεις. Είναι 

όμως σημαντικό να πούμε εδώ ότι η καταναλωτική συμπεριφορά που 

παρουσιάζουν οι Χριστιανοί καταναλωτές στη διάρκεια των Χριστουγέννων, 

διαφέρει από τη μια χριστιανική χώρα στην άλλη. Έτσι, ενώ στην Ελλάδα τα 

δώρα ανταλάσσονται συνήθως την Πρωτοχρονιά, στις ΗΠΑ ανταλάσσονται 

την ημέρα των Χριστουγέννων, στην Ολλανδία και Γερμανία στις 6
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Δεκεμβρίου, την ημέρα του Αγίου Νικολάου και τέλος στη Γαλλία στις 6 

Ιανουάριου. Οι διαφοροποιήσεις αυτές ενδιαφέρουν οπωσδήποτε έναν 

εξαγωγέα παιχνιδιών, για παράδειγμα, στις παραπάνω χώρες για να 

προγραμματίσει ανάλογα τη στρατηγική μάρκετινγκ. Στον Πίνακα 1.8 που 

ακολουθεί, παραθέτονται δείγματα Χριστιανικών Εκκλησιών και Ναών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.8: Δείγματα Χριστιανικών Εκκλησιών και Ναών από διάφορα 
μέρη του κόσμου.
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III. Μη Γραπτές Θρησκείες - Ανιμισμός

Ο όρος μη γραπτές θρησκείες χρησιμοποιείται εδώ για να περιλάβει 

όρους όπως είναι ο ανιμισμός, ο πνευματισμός ή οι λεγάμενες λαϊκές 

θρησκείες και βασίζεται στο γεγονός ότι οι θρησκευτικές αυτές δοξασίες 

μεταβιβάζονται προφορικά και μόνο από τη μια γενιά στην άλλη. Θεωρείται 

σαν την αρχαιότερη θρησκεία και χρησιμοποιείται πολλές φορές σαν όρος 

που περιγράφει τις θρησκευτικές δοξασίες των πρωτόγονων κοινωνιών. Η 

βασική δοξασία αυτών των θρησκειών είναι η ύπαρξη μυστικιστικών 

δυνάμεων σε φυσικά φαινόμενα, η ύπαρξη πνευμάτων59 και φαντασμάτων, η 

λατρεία των προγόνων, η μαγεία και η πίστη σε μια παγκόσμια δύναμη, όπως 

για παράδειγμα, παρουσιάστηκε με απλό τρόπο στο φίλμ ‘The Star Wars”. 

Σήμερα σε αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικά στην Αφρική, ανιμιστικές 

(μαγικές) πεποιθήσεις επιδρούν στην καταναλωτική συμπεριφορά των 

κατοίκων (Πίνακας 1.9).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.9: Χώρες με Σημαντική Επίδραση των μη Γραπτών Θρησκειών.

Βολιβία Καμερούν Λιβερία

Εκουατόρ Κεντρική Αφρ/νική Δημοκρατία Μαλί

Γ ουατεμάλλα Τσαντ Νίγηρ

Γ ουϊνέα Κογκό Νιγηρία

Ταϊτή Αιθιοπία Ρουάντα

Λάος Γ καμπόν Ν. Αφρική

Περού Γ κάνα Σουδάν

Τανζανία Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό Σιέρρα Λεόνε

Πηγή: Banks A. & Textor R., A Cross-Policy Survey, Μ.Ι.Τ. Press, 1963.

Οι πεποιθήσεις των μη γραπτών θρησκειών συνήθως ταυτίζονται με τη 

διατήρηση της παράδοσης και την αντίσταση σε κάθε αλλαγή, που θεωρείται 

ότι προκαλεί τα πνέυματα.

Εμπορικές Συνέπειες. Αποτέλεσμα τέτοιων δοξασιών, είναι η πίστη 

των κατοίκων στις χώρες που κυριαρχούν αυτές οι θρησκείες στην παράδοση

59 Middleton, 1960.
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και η αντίθεσή τους στη τεχνολογική πρόοδο. Παράδειγμα αντιστάσεως σε 

ορισμένα προϊόντα είναι η άρνηση χρησιμοποίησης γυαλιών τα οποία 
θεωρήθηκαν ότι επηρεάζουν τη διανοητική κατάσταση του φέροντος, ή 

καλλυντικών που θεωρήθηκαν από τη μεριά τους ότι μπορούν με τις 

«μαγικές» ποιότητες που φέρουν να επηρεάσουν τον ανδρισμό ή την 

συμπεριφορά των καταναλωτών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να 

ισχυριστεί κανείς ότι οι ανιμιστικές πεποιθήσεις δημιουργούν προβλήματα 

στην εισαγωγή νέων προϊόντων, σύγχρονων καταναλωτικών προτύπων, 

τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.

Η αντίσταση που παρατηρείται σε τέτοιου είδους πολιτιστικά 

περιβάλλοντα στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας δεν θα πρέπει να υπερβάλεται 

γιατί παρόμοιες αντιδράσεις παρατηρούνται και σε δυτικού τύπου κοινωνίες. 

Η κύρια όμως διαφορά είναι, το ότι καταλαβαίνουμε καλύτερα τους λόγους 

των αντιδράσεων αυτών, μια που είναι αποτέλεσμα ενός συστήματος ιδεών 

που κατανοούμε και στο οποίο έχουμε μακροχρόνια εμπειρία. Αντιδράσεις εξ 

άλλου στην τεχνολογική εξέλιξη έχουν εκφραστεί πολλές φορές στον Δυτικό 

Κινηματογράφο, όπως για παράδειγμα με τον Charlie Chaplin στο έργο 

"Modern Times”, τους Laurel & Hardi σε πολλά από τα έργα τους και στον 

Ελληνικό Κινηματογράφο με τον Ορέστη Μακρή στο έργο " Το Αμαξάκι”. Ο 

φόβος που προξενεί σε πολλούς ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα άλλο 

σύγχρονο παράδειγμα.

Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον το 

διεθνές στέλεχος είναι αφ’ ενός μεν η κατανόηση αυτών των δοξασιών και αφ’ 

ετέρου η εξοικείωση του μ’ ένα τέτοιο περιβάλλον. Οι Έλληνες των 

πολυαρίθμων ελληνικών παροικιών σε πολλές χώρες της Αφρικής έχουν μια 

ακριβή αντίληψη των κοινωνικών φαινομένων με τις ανεπίσημες θρησκείες. IV.

IV. Ο Ινδουισμός

Ο Ινδουισμός κυριαρχεί κυρίως στις Ινδίες, και υιοθετείται σχεδόν από 

το 90% του πληθυσμού που πιστεύει ότι ο Ινδουϊστής γεννιέται και δεν 

προσηλυτίζεται. Ο Ινδουισμός θεωρείται από τις αρχαιότερες θρησκείες και 

περιλαμβάνει αρχαίες φιλοσοφικές δοξασίες, ήθη και έθιμα, ανιμιστικές 

πεποιθήσεις και τελευταία αρκετές Δυτικές επιδράσεις.
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Το κύριο χαρακτηριστικό του δια μέσου των αιώνων είναι η ιδιαίτερη 

ικανότητά του να απορροφά ιδέες και επιδράσεις από το εξωτερικό. Η 
κατανόηση του είναι μια σημαντική προϋπόθεση στην κατανόηση του τρόπου 

συμπεριφοράς των Ινδών. Ο Ινδουισμός στην πράξη διαφέρει από τη μια 

περιοχή της Ινδίας στην άλλη, από τη μια κοινωνική τάξη στην άλλη, στη 

πόλη και το χωριό, στους αμόρφωτους και τους μορφωμένους, σε τέτοιο 

βαθμό που παρατηρεί κανείς ελάχιστα κοινά σημεία μεταξύ όλων των 

Ινδουϊστών.

Ο Ινδουισμός ενισχύει την ύπαρξη μιας ορισμένης κοινωνικής και 

ταξικής δομής στη χώρα: τις Κάστες. Τα μέλη της κάθε κάστας είναι 

ταυτισμένα με ορισμένη απασχόληση και κοινωνικό ρολο που βασίζεται στην 

κληρονομικότητα (γαιοκτήμονες, ιερείς, τεχνίτες, ψαράδες, υπηρέτες), γεγονός 

που επηρεάζει την κίνηση ατόμων σε διαφορετικά στρώματα, όπως επίσης 

ορισμένα κοινωνικά φαινόμενα, όπως το γάμο ατόμων που δεν ανήκουν στην 

ίδια Κάστα60. Ένα άλλο φαινόμενο της ςπίδρασης του Ινδουισμού στην Ινδική 

κοινωνία είναι η αποδοχή της Κοινής Οικογένειας, που περιλαμβάνει όλες τις 

οικογένειες των παιδιών της ίδιας οικογένειας, με μια ορισμένη ιεραρχία που 

επηρεάζει καταναλωτικές αποφάσεις και τη γενικότερη καταναλωτική 

συμπεριφορά.

Εμπορικές επιδράσεις του Ινδουισμού. Ανάλογα με τη σκοπιά που 

θα δει κανείς τον Ινδουισμό μπορεί να τον θεωρήσει σαν ένα εμπόδιο στην 

πρόοδο ή σαν την πιο δυναμική θρησκεία. Εμπόδιο, αφού επιβάλλει μιαν 

αυστηρή κοινωνική δομή, δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα δόγματα, αλλά έναν 

τρόπο ζωής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια δεδομένη αλλαγή, να βρίσκεται 

αντίπαλος όχι μόνο ενός δόγματος, αλλά ενάντια του συνόλου του τρόπου 

ζωής των κατοίκων, γεγονός που κάνει την αλλαγή πολύ πιο δύσκολη61.

Ο δυναμισμός του Ινδουισμού, από την άλλη μεριά, βασίζεται στην 

αφομοιωτική δυνατότητα που έχει καθώς και στη δυνατότητα προσαρμογής 

του. Αφομοίωση και προσαρμογή που εκφράζεται με το να περιλαμβάνει 

σήμερα αρχαίες και σύγχρονες πρακτικές, αντίθετα φιλοσοφικά συστήματα, 

μυθολογικές μεταφορές, Βουδιστικά, Χριστιανικά και Ισλαμικά στοιχεία.

David, 1977.
61 Tandon, Spring 1972.
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Μερικά παραδείγματα Ινδουϊστικών επιδράσεων είναι τα παρακάτω:

- αποφυγή χρήσης του αγελαδινού κρέατος, μια που οι αγελάδες 

θεωρούνται ιερά ζώα,

- ιδιαίτερη συμβολική σημασία αγελαδινών προϊόντων, όπως το γάλα 

και το τυρί,

- απόδοση ιδιαίτερης σημασίας στα σιτηρά στην Β. Ινδία και στο ρύζι 

στο Νότο,

- μικρότερη σημασία της γνώμης της γυναίκας σε αγοραστικές 

αποφάσεις καθώς θεωρείται ότι έχει μια υποδεέστερη θέση από τον άνδρα, 

αφού το να γεννιέσαι γυναίκα είναι δείγμα αμαρτιών μιας περασμένης ζωής.

Στον Πίνακα 1.10 που ακολουθεί, παρουσιάζονται ένας Ινδουϊστικός 

ναός, ένας Ινδουϊστής μοναχός να εκτελεί μία άσκηση γιόγκα και ένα 

Ινδουϊστικό σύμβολο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.10: Ινδουϊστικός Ναός, Ινδουϊστής μοναχός και Ινδουϊστικό 
σύμβολο.

1. Δείγμα Ινδουϊστικού Ναού στην Ινδία.

A
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.10 (Συνέχεια): Ινδουϊστικός Ναός, Ινδουϊστής μοναχός και
Ινδουϊστικό σύμβολο. V.

2. Ινδουϊστής Μοναχός εκτελεί άσκηση γίογκα.

3. Ινδουϊστικό σύμβολο.

V. Ο Βουδισμός

Ο Βουδισμός πηγάζει από τον Ινδουισμό και η αρχή του είναι το 600 

π.χ. Θεωρείται σαν μια εξέλιξη του Ινδουισμού αφού δέχεται τις βασικές 

φιλοσοφικές του αρχές αλλά αποφεύγει τις τελετές, δίνοντας έμφαση στην 

υπομονή, αυτοπειθαρχία και την πνευματική ισότητα. Έτσι, χωρίς να αρνείται 

ο Βουδισμός την ύπαρξη αυστηρά καθορισμένων τάξεων (κάστες), είναι 

προσιτός σε όλες τις τάξεις και φύλα.

Οι αρχές του Βουδισμού είναι απλές και βασίζονται σε ένα σύστημα 

ηθικής συμπεριφοράς. Εάν οι αρχές του εφαρμόζονταν στην πράξη θα είχαμε
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μια σοβαρή επίδραση στην κοινωνική ζωή και την οικονομία, αφού αυτό θα 

οδηγούσε στην άρνηση της κοινωνίας και της εργασίας. Η αφομοίωση 

στοιχείων από άλλες θρησκείες όπως π.χ. ο Κομφουκιανισμός, και τοπικές 

συνήθειες βοηθά στην αποφυγή υπερβολών. Παρ’ όλα αυτά η επίδραση του 

Βουδισμού στους πιστούς του είναι σημαντική μια που εκφράζεται σαν ένας 

τρόπος ζωής που περιλαμβάνει πνευματικά, πολιτιστικά, πολιτισμικά και 

πολιτικής φύσεως χαρακτηριστικά. Ένας τρόπος ζωής που οφείλει να αρχίζει 

και να τελειώνει με το σεβασμό των Βουδιστικών αρχών. Τέλος, το γεγονός 

ότι υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της άρνησης της ανθρώπινης 

επιθυμίας και της αυστηρής υπομονής και πειθαρχίας παρά την κατανάλωση 

και την εργασία, μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σοβαρό φρένο της οικονομικής 

ανάπτυξης και μερικές φορές σαν ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο62.

Οι χώρες που ασπάζονται τον ορθόδοξο Βουδισμό είναι, σύμφωνα με 

την World Bank, τα κράτη με το χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο. Αντίθετα, 

εκεί που ο Βουδισμός έχει απορροφηθεί με έντονα στοιχεία από άλλες 

θρησκείες όπως ο Κομφουκιανισμός, ο Ταοϊσμός, ή το Σίντο, περιλαμβάνουν 

χώρες με τον υψηλότερο δείκτη οικονομικής ανόδου όπως είναι η Ιαπωνία, η 

Ν. Κορέα, η Σιγκαπούρη, η Ταϋβάν και το Χονγκ-Κονγκ.

Στον Πίνακα 1.11 που ακολουθεί, παρουσιάζονται δείγματα μερικών 

στοιχείων του Βουδισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.11: Δείγματα μερικών στοιχείων του Βουδισμού.

1. Βουδιστικό σύμβολο, ο τροχός του Dharma.

Lester, 1972.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.11 (Συνέχεια): Δείγματα μερικών στοιχείων του Βουδισμού.

3. Αυτή είναι μία φωτογραφία ενός Βουδιστή ιερέα σε μία αστική 
περιοχή της Ιαπωνίας.

4. Βουδιστές ιερείς, οπαδοί του Ζέν σε Βουδιστικό Ναό.

2. Αυτό είναι ένα από τα 2 μεγαλύτερα αγάλματα του Βούδα στην 
Ιαπωνία και βρίσκεται στην Καμακούρα (Kamakura) κοντά στο Τόκυο.
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VI. Ο Ιουδαϊσμός

Ο Ιουδαϊσμός δεν εμπεριέχει κάποιο δόγμα ή κάποιο τυπικό σύνολο 

κανόνων, το οποίο θα πρέπει κάποιος να τηρεί για να μπορεί να λέγεται 

Εβραίος. Στον Ιουδαϊσμό, οι πράξεις θεωρούνται πολύ πιο σημαντικές από τα 

πιστεύω, αν και στον Ιουδαϊσμό υπάρχει σίγουρα το κατάλληλο πεδίο για τη 

δημιουργία ισχυρής πίστης.

Η πιο κοινά αποδεκτή λίστα Ιουδαϊκών αρχών είναι η λίστα των 13 

αρχών της πίστης, η οποία έχει διατυπωθεί από τον Μαϊμονίδη. Αυτή η λίστα 

περιλαμβάνει τις εξής αρχές:

1. Ο Θεός υπάρχει.

2. Ο Θεός είναι ένας και μοναδικός.

3. Ο Θεός είναι ασώματος και άϋλος.

4. Ο Θεός είναι αιώνιος.

5. Η προσευχή πρέπει να απευθύνεται προς τον Θεό και σε κανέναν άλλο.

6. Τα λόγια που έχουν ειπωθεί από τους προφήτες είναι αληθινά.

7. Η προφητείες του Μωϋσή είναι οι δυνατότερες από όλες τις άλλες 

προφητείες.

8. Η Γραπτή Τορά (τα 5 πρώτα βιβλία της Βίβλου - Η Πεντάτευχος) και η 

Προφορική Τορά (διδασκαλίες που τώρα περιέχονται στο Ταλμούδ και σε 

άλλα γραπτά κείμενα) δώθηκαν στον Μωϋσή.

9. Δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη Τορά.

10. Ο Θεός γνωρίζει τις σκέψεις και τις πράξεις των ανθρώπων.

11.0 Θεός θα ανταμοίψει τον καλό και θα τιμωρήσει τον μοχθηρό.

12. Ο Μεσσίας θα έρθει.

13. Οι νεκροί θα αναστηθούν.

Αυτές είναι πολύ βασικές και γενικές αρχές. Παρ’ όλο το γεγονός ότι οι 

αρχές αυτές είναι πολύ βασικές, η αναγκαιότητα της πίστης σε κάθε μία από 

αυτές έχει γίνει αντικείμενο συζυτήσεων και διαμάχης από καιρούς σε 

καιρούς.

Αντίθετα με τις υπόλοιπες θρησκείες, ο Ιουδαϊσμός δεν επικεντρώνει 

την προσοχή του σε περιγραφές κοσμολογικών ιδεών. Παρ’ όλο που οι 

Εβραίοι έχουν ασχοληθεί με τη φύση του Θεού, του ανθρώπου, του 

Σύμπαντος, της ζωής και της ζωής μετά τον θάνατο (Kabbalah και Εβραϊκός 

Μυστικισμός), δεν υπάρχουν τυπικοί κανόνες πίστης πάνω σ'αυτά τα θέματα
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(με την ευρεία έννοια, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές τυπικές 

θρησκευτικές τελετές στον Ιουδαϊσμό). Στον Ιουδαϊσμό υπάρχει ουσιαστικός 

χώρος για την προσωπική άποψη του καθενός πάνω σε όλα τα παραπάνω 

θέματα, διότι όπως προαναφέρθηκε οι πράξεις έχουν μεγαλύτερη σημασία 

από τους κανόνες.

Ο Ιουδαϊσμός επικεντρώνει την προσοχή του στις σχέσεις: στη σχέση 

του Θεού με τον άνθρωπο, στη σχέση μεταξύ του Θεού και του Εβραϊκού 

έθνους, στη σχέση μεταξύ του Εβραϊκού έθνους και της γής του Ισραήλ και 

στη σχέση μεταξύ των ανθρωπίνων όντων. Οι Ιουδαϊκές γραφές, εξιστορούν 

τη διαχρονική εξέλιξη αυτών των σχέσεων, από τον καιρό της Δημιουργίας, 

μέσω της δημιουργίας της σχέσης του Θεού με τον Αβραάμ, και μετά. Οι 

γραφές, επίσης συγκεκριμενοποιούν τις αμοιβαίες υποχρεώσεις που 

γεννιούνται από αυτές τις σχέσεις. Ένα σημαντικό στοιχείο της Ιουδαϊκής 

θρησκείας το οποίο πρέπει να αναφερθεί, είναι το γεγονός ότι απαγορεύεται 

το χοιρινό κρέας. Γενικά, υπάρχουν αρκετές απαγορεύσεις όσον αφορά το 

φαγητό των Εβραίων, το οποίο πρέπει να είναι "kosher”, (δηλαδή ειδικά 

φιαγμένο με ειδικά συστατικά).

Ο Ιουδαϊκός λαός είναι ένας λαός με μεγάλη προϊστορία στο εμπόριο 

και στις παγκόσμιες συναλλαγές υλικών αγαθών και υπηρεσιών. Η επίδρασή 

του ήταν και συνεχίζει να είναι τεράστια σε όλους τους τομείς του παγκόσμιου 

εμπορίου. Τα σημάδια που έχει αφήσει από όπου και να έχει περάσει είναι 

ανεξίτηλα, και στον οικονομικό τομέα αλλά και στον τομέα της τέχνης. Το 

σημαντικότερο στοιχείο αυτού του λαού είναι αναμφίβολα η θρησκεία του. 

Είναι ο συνδετικός κρίκος ο οποίος ενώνει όλους τους Εβραίους του κόσμου 
και ο οποίος τους έχει δώσει αυτή τη μεγάλη ώθηση στον κλάδο της 

οικονομίας, του παγκόσμιου εμπορίου και των διεθνών επιχειρηματικών 

συναλλαγών.

Στον Πίνακα 1.12 που ακολουθεί, παρουσιάζονται ορισμένα 

σημαντικά, αλλά και χαρακτηριστικά Ιουδαϊκά σύμβολα και πρόσωπα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.12: Χαρακτηριστικά Ιουδαϊκά σύμβολα και πρόσωπα.

1. Το θρησκευτικό σύμβολο του Ιουδαϊσμού, το Άστρο του Δαϋίδ.

2. Ιουδαϊκό θρησκευτικό σύμβολο το οποίο χρησιμοποιείται στις

4. Ο χώρος προσευχής και λατρείας του Θεού στον Ιουδαϊσμό (Mehitza).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.12 (Συνέχεια): Χαρακτηριστικά Ιουδαϊκά σύμβολα και πρόσωπα. 

5. Τα στοιχεία που koctj^jcmupvjto^tjpm^ (Sabbath Table).

6. Ιουδαϊκό σύμβολο που χρησιμοποιείται σε θρησκευτικές τελετές 
(Τεφιλίμ - Tefill).

[ϊ

Q %=J

7. Ιουδαϊκό σύμβολο που χρησιμοποιείται σε ρούχο που το φοράνε 
θρησκευτικές τελετές (Τσιτσιτ - Tzitzit).

8. Σκίτσο ενός τυπικού Ραββίνου (Ιουδαίου Ιερέα).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.12 (Συνέχεια): Χαρακτηριστικά Ιουδαϊκά σύμβολα και πρόσωπα.

9. Σκίτσο μιας γυναίκας που ανήκει στην Εβραϊκή θρησκεία, η 
οποία εκτελεί το τελετουργικό του ανάμματος των κεριών.

VII. Η Ισλαμική Θρησκεία

Η Ισλαμική θρησκεία ιδρύθηκε το 632 μ.χ. και είναι η νεώτερη από τις 

θεωρούμενες μεγάλες θρησκείες. Βασίζει τη διδασκαλία της στο Κοράνι, τα 

ιερά βιβλία Χαντίτ, και Σούννα και το συμπληρωματικό σ’ αυτά, νομικό 

σύστημα Σάρια. Η διδασκαλία αυτή καλύπτει όλες τις πλευρές των 

ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Αρκετές από τις δοξασίες της, περιορίζουν τις 

οικονομικές δραστηριότητες και χρειάζεται ειδική προσοχή για τον σεβασμό
63τους .

Εμπορικές επιδράσεις. Η Ισλαμική θρησκεία είναι ένα αξιόλογο 

παράδειγμα της θρησκευτικής επίδρασης στη συμπεριφορά των 

καταναλωτών63 64. Παραδείγματα της επίδρασης των Ισλαμικών αξιών στις 

οικονομικές δραστηριότητες, είναι η αντίληψη ότι ο πλούτος είναι δείγμα της 

εύνοιας του Θεού και δεν θα πρέπει να θεωρείται σαν αυτοσκοπός. Εξ άλλου 

ο πραγματικός ιδιοκτήτης του πλούτου δεν είναι άλλος από το Θεό65. Στο 

Ισλάμ όλοι οι άνθρωποι θεωρούνται ότι έχουν δημιουργηθεί ίσοι και έχουν το 

δικαίωμα της ζωής, της ελευθερίας, της ιδιοκτησίας, της αξιοπρέπειας και της 

μόρφωσης. Στην εργασία τους οι μουσουλμάνοι απαιτείται να εφαρμόζουν τις

63 Abdul-Rauf, 1979.
64 Luqmani & Quaraeshi & Delene, Summer, 1980.
65 Abdul-Rauf, 1979.
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Ισλαμικές αρετές της αλήθειας, της ειλικρίνειας και του σεβασμού των 

δικαιωμάτων του άλλου. Η ευημερούσα Ισλαμική οικονομία θα πρέπει να 

βασίζεται στην παγκόσμια αδελφότητα στην οποία το άτομο, ενώ δεν θα 

πάψει να επιδιώκει τους ατομικούς του σκοπούς, δεν θα πρέπει να βλάπτει 

τους άλλους. Έτσι, ο μουσουλμάνος στη συμπεριφορά του δεν πρέπει να έχει 

σαν αυτοσκοπό την ικανοποίηση των προσωπικών του υλικών αναγκών, 

αλλά να δέχεται και τις κοινωνικές του υποχρεώσεις. Σε πολλές Ισλαμικές 

χώρες σήμερα (Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Σουδάν, Ιορδανία, Ιράν) δεν 

δίνεται τραπεζικός τόκος, αφού μια τέτοια πρακτική δεν είναι θρησκευτικά 

αποδεκτή. Η ίδια πρακτική εξ άλλου εφαρμόζεται και στη λήψη δανείων.

Η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών απαγορεύεται με τις 

ανάλογες επιπτώσεις στη βιομηχανία και στις εισαγωγές οινοπνευματούχων 

ποτών από άλλες χώρες όπου μια τέτοια βιομηχανία θεωρείται κοινωνικά 

αποδεκτή66.

Η ευαισθησία του στελέχους των εξαγωγών στο θρησκευτικό 

παράγοντα που χαρακτηρίζει την εξαγωγική αγορά θα είναι ένας σημαντικός 

βοηθός για την κατανόηση και των άλλων κοινωνικών μεταβλητών που 

επηρεάζουν ποικιλοτρόπως τον ξένο αγοραστή.

Οι χώρες που ασπάζονται σήμερα τον Ισλαμισμό (εκτός των 

πετρελαιοπαραγωγικών χωρών) κατέχουν πολύ χαμηλά επίπεδα οικονομικής 

ανάπτυξης67.

Η πολύ γνωστή εταιρία McDonald’s, έκανε ένα τεράστιο λάθος κατά τη 

διάρκεια της Βρετανικής της εκστρατείας μάρκετινγκ. Έτσι, κατά τη χρονική 

περίοδο που λάμβανε χώρα το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994, είχε τυπώσει 

στις σακούλες των φαγητών της τις 24 σημαίες των χωρών των ομάδων που 

έπαιρναν μέρος στους αγώνες, συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδικής 

Αραβίας. Στη σημαία όμως της Σαουδικής Αραβίας υπάρχει μία ιερή πρόταση 

η οποία είναι η εξής: ”Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός του Αλλάχ, και ο 

Μωάμεθ είναι ο Προφήτης του”. Οι Μουσουλμάνοι στη Σαουδική Αραβία και 

σε άλλες χώρες, είχαν εξοργιστεί απ’ αυτή την ενέργεια της εταιρίας

66 The Wall Street Journal, April 14, 1987.
67 Terpstra & David, 1985, p. 110.
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McDonald’s, πιστεύοντας ότι είχε προσβληθεί το Ισλάμ αφού το όνομα του

Αλλάχ ήταν γραμμένο πάνω σε σακούλες οι οποίες θα κατέληγαν στον

κάλαθο των αχρήστων. Η εταιρία αντέδρασε γρήγορα, ζητώντας δημόσια

συγνώμη και είχε υποσχεθεί ότι θα απέσυρε τις σακούλες αυτές από την

κυκλοφορία. Αυτό και έκανε, αποσυμφορίζοντας την κατάσταση και

προστατεύοντας τις δραστηριότητές της στη Σαουδική Αραβία και τις άλλες

Μουσουλμανικές χώρες στις οποίες είχε επαγγελματικά συμφέροντα._________

Πηγή: Griffin & Pustay, “’International Business A Managerial Perspective”,
1995, p. 330.________________________________________________________

Στον Πίνακα 1.13 που ακολουθεί, παρουσιάζεται το Μάρκετινγκ σε μια 

Ισλαμική χώρα, ενώ στον Πίνακα 1.14 (αμέσως μετά) παρουσιάζονται 

ορισμένα δείγματα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που αποτελούν τον 

Ισλαμισμό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.13: Το Μάρκετινγκ σε μια Ισλαμική Χώρα.

Αξίες Συνέπειες Μάρκετινγκ

Υποχρεώσεις σε 
θρησκευτικές τελετές.

Υποχρέωση αγοράς τροφίμων, ρούχων και 
γλυκών σε οικογενειακές ή Θρησκευτικές 
συγκεντρώσεις.

Συντηρητικό ντύσιμο. Περισσότερο χαρούμενα ρούχα φορούνται 
στο σπίτι και έτσι υπάρχει μια σημαντική 
αγορά, με την οποία συνήθως έρχεται κανείς 
σε επαφή μόνο με τη χρησιμοποίηση 
καταλόγων ή γυναικίων περιοδικών.

Χωρισμός του κοινού 
ανάλογα με το φύλο.

Χρησιμοποίηση γυναικών πωλητών, 
επιδείξεις στα σπίτια και εξειδικευμένα 
καταστήματα.

Υποχρέωση φιλοξενίας. Χρησιμοποίηση σχεδίων (που είναι σύμβολα 
φιλοξενίας), εύκολη πολλές φορές αποδοχή 
νέων προϊόντων τα οποία βασίζονται σε ένα 
κοινωνικό μήνυμα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.13 (Συνέχεια): Το Μάρκετινγκ σε μια Ισλαμική Χώρα.

Ημερήσιες προσευχές. 0 χρόνος τους θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη 
από τους ξένους επισκέπτες για τον 
καθορισμό των συναντήσεων και την 
οργάνωση της δουλειάς τους.

Προστασία του περιβάλλοντος. Εύκολη αποδοχή νομοθεσίας περιβ/λοντος 
που ελέγχει την μόλυνση και αποδοχή 
συσκευών που ελέγχουν την μόλυνση.

Απαγόρευση κατανάλωσης 
οινοπνευματωδών ποτών, 
χοιρινού και τυχερών 
παιχνιδιών.

Ευκαιρίες διάθεσης μη οινοπνευματούχων 
ποτών, και παιχνιδιών που δεν έχουν σχέση 
με την τύχη (σκάκι).

Αξία της ανθρώπινης ζωής, 
για

Μικρές δυνατότητες για αγορές τροφίμων 
τα ζώα. Η διαφήμιση θα πρέπει να 
αντανακλά υψηλές ανθρώπινες αξίες και να 
γίνεται χρήση σχεδίων από λουλούδια 
εκφράζοντας έτσι μια ορισμένη αισθητική 
αντίληψη.

Πηγή: Luqmani Μ., Quaraeshi Ζ. & Delene L., "Marketing in Islamic
Countries: A viewpoint”, MSU Business Topics, Summer, 1980,
pp. 20-21.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.14: Δείγματα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που αποτελούν τον 
Ισλαμισμό.

86



ΠΙΝΑΚΑΣ 1.14 (Συνέχεια): Δείγματα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που
αποτελούν τον Ισλαμισμό.

2. Ισλαμικός Ναός.

3. Χάρτης του Μεξικού, όπου αναγράφονται τα μέρη όπου υπάρχουν 
Μουσουλμανικοί Ναοί και έντονο Μουσουλμανικό στοιχείο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.14 (Συνέχεια): Δείγματα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που
αποτελούν τον Ισλαμισμό.

4. Ισλαμικό σύμβολο (Muhammad).

5. Κομμάτι από το Κοράνι το οποίο αναφέρεται στο Ramadan

6. Φωτογραφία του μοναδικού Μουσουλμανικού Ναού (Mosque) στο 
Μεξικό, στην Πολιτεία του Torreon.
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Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται φανερό ότι είναι απαραίτητο για 

τη διεθνή επιχείρηση να δείξει την αναγκαία ευαισθησία στο θρησκευτικό 

περιβάλλον που επικρατεί στις διαφορετικές αγορές του κόσμου, μια που 

θρησκευτικές αρχές επιδρούν στο τρόπο ζωής και τη συμπεριφορά των 

καταναλωτών και έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την 

αποτελεσματικότητα του κάθε στοιχείου της επιχείρησης, την αποδοχή νέων 

προϊόντων, τάσεων και συμβολικής αποδοχής του προϊόντος. Τέλος, παρά το 

γεγονός ότι το δυναμικό σύγχρονο περιβάλλον επιδρά σε παγκόσμιο επίπεδο 

ενισχύοντας έναν ορισμένο τρόπο ζωής και συμπεριφοράς, δημιουργώντας 

επιχειρησιακές ευκαιρίες και νέες αγορές, οι νέες αντιλήψεις και τάσεις, θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη στην προσπάθεια της επιχείρησης να 

τμηματοποιήσει μια αγορά, να διαφοροποιήσει το προϊόν και να το 

τοποθετήσει στην αγορά του εξωτερικού.

1.3.14 Οι Αξίες και η Συμπεριφορά

Η κουλτούρα επηρεάζει επίσης τις αξίες και τη συμπεριφορά των 

μελών της κοινωνίας. Αξίες είναι οι αρχές και οι αποδεκτοί από τα μέλη μιας 

κοινωνίας κανόνες, ενώ η συμπεριφορά αναφέρεται στις πράξεις, τα 

συναισθήματα και τις σκέψεις που απορρέουν από αυτές τις αξίες που 

προαναφέρθηκαν. Σημαντικά στοιχεία εδώ θεωρούνται ο χρόνος (έχει 

αναλυθεί παραπάνω, βλ. Χρονική Ακρίβεια), η εξουσία, η εκπαίδευση (έχει 

αναλυθεί παραπάνω, βλ. Το Εκπαιδευτικό Σύστημα) και τα συστήματα 

αμοιβών.

Η Εξουσία. Η συμπεριφορά και η στάση απέναντι στην εξουσία 

διαφέρει σημαντικά από κουλτούρα σε κουλτούρα. Οι Καναδοί και οι 

Αμερικανοί επιχειρηματίες πιστεύουν ότι τα συστήματα ιεραρχίας υπάρχουν 

για να βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων και των οργανωσιακών 

δυσκολιών. Σε κάποιες άλλες επιχειρηματικές κουλτούρες, όπως αυτές της 

Ινδονησίας και της Ιταλίας, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες πιστεύουν ότι 

τα ιεραρχικά συστήματα υπάρχουν έτσι ώστε να ξέρουν ποιος έχει την 

εξουσία και πάνω σε ποιον μπορεί να την ασκεί. Για παράδειγμα, όταν 

υπάρχει ένα καινούργιο project, οι Αμερικανοί επιχειρηματίες πρώτα θα
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καθορίσουν τις εργασίες που θα πρέπει να γίνουν και μετά θα διαμορφώσουν 
την κατάλληλη ομάδα που κατά τη γνώμη τους θα είναι σε θέση να φέρει σε 

πέρας την αποστολή της. Οι Ινδονήσιοι, από την άλλη μεριά, πρώτα θα 

καθορίσουν το ποιος θα είναι ο υπέυθυνος του project και μετά θα εξετάσουν 

το γεγονός του αν είναι εφικτή η πραγματοποίηση του έργου κάτω από την 

εποπτεία και την καθοδήγησή του.

Για να γίνει κατανοητό το πως οι διαφορετικές κουλτούρες 

αντιμετωπίζουν την εξουσία, σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε ζητήθηκε 

από πολλά ανώτερα και ανώτατα διοικητικά στελέχη διεθνών επιχειρήσεων 

να απαντήσουν αν συμφωνούν ή διαφωνούν με την εξής δήλωση: "Με σκοπό 

την επίτευξη αποδοτικών εργασιακών σχέσεων, συχνά είναι απαραίτητο να 

προσπερνάμε την ιεραρχική γραμμή”. Οι Σουηδοί, οι Βρετανοί και οι 

Αμερικανοί μάνατζερ συμφώνησαν με την παραπάνω δήλωση. Οι Ιταλοί 

μάνατζερ, από την άλλη μεριά, διαφώνησαν υποστηρίζοντας ότι μία τέτοια 

ενέργεια θα αποτελούσε ένδειξη ανυπακοής και αναποτελεσματικότητας. Τα 

ίδια στελέχη ρωτήθηκαν το εξής: "Θα πρέπει να είστε συνεχώς σε θέση να 

δίνεται συγκεκριμένες απαντήσεις στα στελέχη των κατώτερων ιεραρικών 

επιπέδων;”. Οι Γάλλοι, οι Ινδονήσιοι και οι Ιταλοί μάνατζερ απάντησαν ναι, 

ενώ οι πλειοψηφία των Σουηδών, των Βρετανών και των Αμερικανών 

στελεχών απάντησαν όχι. Το πρώτο γκρουπ (Γάλλοι, Ινδονήσιοι και Ιταλοί) 

βλέπουν τον μάνατζερ σαν τον ειδικό μέσα στην επιχείρηση, ενώ το δεύτερο 

γκρουπ (Σουηδοί, Βρετανοί και Αμερικανοί) αντιμετωπίζουν τον μάνατζερ σαν 

τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος έχει τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται 

για την λύση των προβλημάτων μέσα σε μία επιχείρηση68.

Αυτό που επίσης διαφέρει από κουλτούρα σε κουλτούρα είναι η 

συμπεριφορά μέσα στην επιχείρηση των ίδιων των ηγετών. Στις ΗΠΑ, ο 

ηγέτης είναι αυτός που παίρνει τις δύσκολες αποφάσεις διασφαλίζοντας ότι οι 

δουλειές που είναι να γίνουν θα γίνουν. Στην Ιαπωνία, ο ηγέτης είναι αυτός 

που θα καθοδηγήσει αρμονικά την ομάδα, έχοντας παράλληλα όλες εκείνες 

τις ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται από έναν καλό ακροατή69.

68 Adler, op. cit., ρρ. 32-33; Laurent, (Spring-Summer 1983).
69 Hall & Hall, ‘’Hidden Differences”, p. 78.
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Τα συστήματα αμοιβών. Τα συστήματα αμοιβών μιας χώρας 

ανατανακλούν τις αξίες της. Στις ΗΠΑ, οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι θα 

πρέπει να αμοίβονται σύμφωνα με τα προσωπικά τους επιτεύγματα. Κρίνουν 

την αντικειμενικότητα του κάθε συστήματος από το αν επιτυγχάνει τον 

παραπάνω στόχο της αμοιβής σύμφωνα με την προσωπική εργασία και 

αποτελεσματικότητα. Έτσι, οι Αμερικάνικες επιχειρήσεις αναγκάζονται να 

ξοδεύουν πολύ χρόνο και πολλούς από τους πόρους τους στην αξιολόγηση 

της προσωπικής απόδοσης, με σκοπό να συνδέσουν την αμοιβή με την 

επίδοση. Μία επιχείρηση η οποία δεν εφαρμόζει αυτό το σύστημα, ενδέχεται 

να χάσει το προσωπικό της από μία άλλη η οποία το εφαρμόζει.

Μία τέτοια αντιμετώπιση φαντάζει πολύ παράξενη στην Ιαπωνική 

επιχειρηματική κουλτούρα. Στην Ιαπωνία, η αμοιβή του καθενός εξαρτάται 

αποκλειστικά και μόνο από την επίδοση της ομάδας στην οποία αυτός ανήκει 

και όχι στα προσωπικά του επιτεύγματα. Για παράδειγμα, όλοι όσοι 

προσλήφθηκαν από την Nissan Motor’s, το 1993, για το τμήμα των 

μηχανολόγων, έλαβαν όλοι την ίδια αμοιβή ανεξάρτητα των προσωπικών 

τους ταλέντων, επιτευγμάτων και προσπαθειών. Οι μισθοί σε μία Ιαπωνική 

επιχείρηση, αντανακλούν την παλαιότητα του κάθε μισθωτού υπαλλήλου. 

Έτσι, αυτός που έχει προσληφθεί το 1993 θα έχει μεγαλύτερο μισθό από 

αυτόν που θα έχει προσληφθεί το 1994 και μικρότερο από αυτόν που θα έχει 

προσληφθεί το 1992. Αυτή η μέθοδος, η οποία εφαρμόζεται για τα πρώτα 6 

με 8 χρόνια του υπαλλήλου στην εταιρεία, βοηθάει τον εργαζόμενο να 

προσανατολίζεται στους ομαδικούς και όχι στους ατομικούς του στόχους.

Αυτές οι διαφορές που παρατηρούνται από κουλτούρα σε κουλτούρα, 

επηρεάζουν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Εξαιτίας του ομαδικού 

πνέυματος που κυριαρχεί στην Ιαπωνία, ένας υπάλληλος ο οποίος θα θελήσει 

να αλλάξει εργασία ή επάγγελμα, θα θεωρηθεί αυτόματα ανυπάκουος και 

αντιδραστικός. Αντίθετα, στις ΗΠΑ, όταν ένας εργαζόμενος αρνηθεί μία 

περισσότερο καλοπληρωμένη εργασία, σε μία άλλη εταιρεία, δημιουργεί 

υποψίες του τύπου "αυτός δεν έχει φιλιδοξίες" ή "αυτός δεν έχει κίνητρα” ή 

ακόμα και "αυτός δεν δείχνει αφοσίωση στη καριέρα του”.

Όλα τα παραπάνω, μπορούν να μας βοηθήσουν να εξηγήσουμε τις 

πολύ μεγάλες διαφορές που παρατηρούνται στους μισθούς των CEO στις 

ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία του ομαδικού πνεύματος, ο μισθός του
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διευθυντή αντανακλά συμβολικά την απόδοση της ομάδας του. Στις ΗΠΑ, ο 

μισθός του διευθυντή αντανακλά την προσωπική του συνεισφορά στην 

επιχείρηση. Έτσι, αποκαλύπτεται η βαρύτητα της επίδρασης που έχει η 

κουλτούρα του κάθε λαού ή του κάθε έθνους ακόμα και στα συστήματα 

αμοιβών των επιχειρήσεων.

Ανακεφαλαίωση

Η κουλτούρα που μεταφέρουμε όλοι μέσα μας, αποτελεί πεδίο ύψιστης 

σημασίας και μελέτης για το στέλεχος της διεθνούς επιχείρησης, το οποίο 

θέλει να πιστεύει ότι έχει έστω και την παραμικρή πιθανότητα να επιτύχει 

στην αρένα του παγκόσμιου εμπορίου και στον πολύ ανταγωνιστικό και 

σχετικά καινούργιο χώρο της "οικουμενικής” (όπως έχει εξελιχθεί) αγοράς.

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μία προσπάθεια οριοθέτησης της έννοιας της 

κουλτούρας, έτσι ώστε στη συνέχεια να υπάρχει μία γενική εικόνα. Στην αρχή, 

παρουσιάστηκαν οι κυριότεροι ορισμοί της κουλτούρας μαζί με κάποια 

επεξηγηματικά σχόλια. Στη συνέχεια, ακολούθησε η παρουσίαση του τι είναι η 

κουλτούρα και τέλος έγινε η παρουσίαση και η ανάλυση των κυριότερων 

χαρακτηριστικών της. Με βάση αυτά, στο επόμενο κεφάλαιο θα 

παρουσιαστούν οι τρόποι και οι στρατηγικές διοίκησης των διαφορών της 

κουλτούρας.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:
ΔΙΟΙΚΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ 

ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ.



ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΗΣ

ΚΟΥΛΤΟΥ
ΡΑΣ

ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2.1 Προσεγγίσεις στη διοίκηση των διαφορών της 
κουλτούρας

2.2 Στρατηγικές διοίκησης των διαφορών της 
κουλτούρας

2.2.1 Χτίσιμο μιας Διεθνώς Ισχυρής 
Οργανωσιακής Κουλτούρας

2.2.2 Ανάπτυξη μιας κοινής τεχνικής ή 
επαγγελματικής κουλτούρας παγκοσμίως

2.2.3 Στήριξη σε ισχυρά χρηματοοικονομικά 
(ή σχεδιαστικά) συστήματα

2.2.4 Οι κουλτούρες θα πρέπει να αφήνονται 
ήσυχες

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
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2.1 Προσεγγίσεις στη διοίκηση των διαφορών της κουλτούρας

Οι διεθνείς επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν κατά καιρούς διάφορους 

τρόπους και προσεγγίσεις για τη διοίκηση των διαφορών που παρουσιάζουν 

οι κουλτούρες. Είναι επίσης γεγονός, το ότι οι προσεγγίσεις αυτές 

αντανακλούν τις εθνικές πολιτισμικές και πολιτιστικές αξίες και στάσεις της 

χώρας από την οποία ξεκίνησε η επιχείρηση. Αν συνειδητοποιήσουμε το 

γεγονός ότι η κουλτούρα συνεισφέρει ουσιαστικά στην επιτυχία, στην 

αποτυχία ή ακόμα και στην εφικτότητα των επιχειρηματικών λύσεων που 

υιοθετεί η εκάστοτε επιχείρηση, τότε θα είμαστε σε θέση να διευρύνουμε την 

οπτική του πεδίου των διαθέσιμων (σε μας) προσεγγίσεων και θα βρεθούμε 

σε μία καλύτερη θέση όσον αφορά την επιλογή της καταλληλότερης 

στρατηγικής απέναντι στα συγκεκριμένα προβλήματα και το συγκεκριμένο 

περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται και αγωνίζεται η επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις όλου του κόσμου πρέπει να έχουν τρία βασικά 

χαρακτηριστικά, εάν θέλουν να επιβιώσουν και να εδραιωθούν. Χρειάζονται:

(1) Σύμπνοια και συνοχή όσον αφορά τους κοινούς στόχους της επιχείρησης, 

μεταξύ των μελών της.

(2) Συνεργασία όλων των τμημάτων της επιχείρησης.

(3) Έναν τύπο ιεραρχικού συστήματος, ο οποίος να είναι αποδεκτός, νόμιμος, 

κατάλληλος και αν γίνεται και ευέλικτος.

Αυτές οι παγκόσμιες αρχές δεν είναι εύκολο να αλλάξουν. Αυτό που 

διαφέρει σημαντικά, από χώρα σε χώρα, είναι ο τρόπος με τον οποίο 

"μεταφράζονται” από την κάθε επιχείρηση καθώς και η εφαρμογή τους στην 
πράξη.

Σε συγκεκριμένες κοινωνίες, χρησιμοποιούνται καθορισμένοι τρόποι 

αντιμετώπισης των θεμάτων που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Η συχνή και 

αδιάκοπη χρησιμοποίηση των ίδιων κανόνων και λύσεων τους έχει 

καταστήσει τοπικά πρότυπα. Καθώς αυτά τα πρότυπα αρχίζουν και γίνονται 

διακριτά, αυτόματα γεννιέται η υποψία ότι το περιβάλλον είναι αυτό που 

αποφασίζει τις προσιτές επιχειρηματικές «συνταγές». Παρ’ όλα αυτά, οι 

ανθρώπινες κοινωνίες δεν είναι άσπρες ή μαύρες και η λέξη κλειδί είναι η λέξη
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"τάσεις”, αν και πολύ συχνά είναι τόσο ισχυρές ώστε να τείνουν προς το 

άσπρο ή το μαύρο. Για παράδειγμα, η chaebol (κοινωνικό σύστημα 
οργάνωσης) είναι αποκλειστικό φαινόμενο της Κορέας, ενώ η 

τμηματοποιημένη γραφειοκρατία αποτελεί αναμφίβολα χαρακτηριστικό 

στοιχείο της Δυτικής κουλτούρας. Κάθε κοινωνία εμπεριέχει σίγουρα μεγάλη 

ποικιλία. Αυτό όμως που θα πρέπει να υπογραμμιστεί είναι και το ότι, παρά 

τη μεγάλη αυτή ποικιλία, η κοινωνία υποθάλπει έναν κυρίαρχο και 

αντιπροσωπευτικό τύπο επιχειρησιακής δομής1.

Η κουλτούρα έχει τη δύναμη να καθορίζει ποιοι τύποι οργανωσιακής 

δομής είναι οι κατάλληλοι, καθώς επίσης και ποιοι μηχανισμοί καθοδήγησης 

και συντονισμού είναι αυτοί που θεωρούνται ως οι "φυσικοί" και οι "σωστοί”. 

Οι απόλυτες αξίες των πολιτισμικών χαρακτηριστικών, μπορούν να 

επηρεάσουν την έκταση της επίδρασης που ασκούν οι διαφορές της 

κουλτούρας στις επιχειρήσεις όπως επίσης και την έκταση κατά την οποία 

αυτές οι διαφορές μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο.

Οι Ν. Adler και Μ. Maruyama έχουν κάνει εκτεταμένες έρευνες πάνω 

στο θέμα της οργανωσιακής δομής και της επίδρασης της κουλτούρας σ’ 

αυτή. Η Adler ανέπτυξε το μοντέλο που παρουσιάζεται στο Σχ. 2.1, το οποίο 

δημιουργήθηκε με βάση την αρχική έρευνα του F. Ghadar1 2 και το οποίο 

παρατίθεται αυτούσιο αμέσως μετά. Ο Maruyama αναγνώρισε ένα μοντέλο 

σύμφωνα με το οποίο εξηγείται το πως οι επιχειρήσεις διοικούν τις διαφορές 

της κουλτούρας. Το μοντέλο αυτό βασίζεται αφ’ ενός στις εναλλακτικές 

υποθέσεις που αφορούν την επίδραση των διαφορών της κουλτούρας στην 

επιχείρηση και αφ' ετέρου στα στάδια τα οποία διέρχεται η επιχείρηση (από 
τοπική σε διεθνής, μετά σε πολυεθνική και τέλος σε παγκόσμια).

1 Redding and Baldwin, 1991.
2 Adler, 1986
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Σχήμα 2.1

Το μοντέλο της οργανωσιακής δομής και των υποθέσεων που αφορούν 
την κουλτούρα.

Multidomestic International Multinational Transnational

Dime
nsions:

No impact;
No dimension

Single unipolar 
dimension

Single bipolar 
dimension

Two unipol. 
dimension

High

Low

High

;

:■

Impacts Cultural 
diversity has 
no impact 
on the 
organization

1

lllll

'
: J

wt

r

Positive
impacts

'·'% ·. «&·' j-, ',
. -.·■! ■ k s· .

No
impact

Negative
impacts

Cultural 
diversity 
causes only 
problems 
for the 
organization

Cultural 
diversity can 
either cause 
problems or 
lead to benefits 
for the 
organization

Cultural 
diversity 
can simul
taneously 
cause 

problems 
and lead to 
benefits for 
the orga
nization

Πηγή: Hoecklin L., ‘’Managing Cultural Differences - Strategies for 
Competitive Advantage”, 1995, p. 55.

Μία κριτική εξέταση (στάδιο προς στάδιο) του μοντέλου οργανωσιακής 

δομής και των υποθέσεων που αφορούν την κουλτούρα μπορεί να αποδειχτεί 

πολύ χρήσιμη για τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες αναπτύσσονται ραγδαία 

στο παγκόσμιο χώρο. Ας πάρουμε όμως με τη σειρά τα στάδια του μοντέλου 

και ας προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε.
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Ιο Στάδιο:

Δομή ..............................

(Structure):

Υποθέσεις που .............

αφορούν την κουλτούρα: 

(Cultural assumption):

εγχώρια, αλλά σε πολλές, 

αριθμητικά, χώρες 

(multidomestic), 

οι διαφορές της κουλτούρας 

δεν έχουν καμία επίδραση 

(Diversity has no impact).

To συμπέρασμα που προκύπτει από την πρώτη στήλη του μοντέλου 

είναι ότι οι διαφορές στη κουλτούρα δεν έχουν καμία επίδραση στην 

επιχείρηση. Η διοίκηση αντιμετωπίζει την επιχείρηση σαν μία συλλογή από 

διακριτά και μικρά τμήματα, τα οποία σκέφτονται και δρουν ανεξάρτητα το ένα 

από το άλλο. Ο Maruyama περιγράφει την οργανωσιακή αναλογία αυτού του 

είδους της επιχείρησης και υπογραμμίζει την υψηλή εξάρτηση των 

υποκαταστημάτων που βρίσκονται διάσπαρτα στις διάφορες χώρες. Η 

διοίκηση αναγνωρίζει τις διαφορές της κουλτούρας που υπάρχουν, αλλά δεν 

κάνει το λάθος να πιστέψει πως μπορεί να τις θέσει υπό έλεγχο ή να τις 

εκμεταλλευτεί. Έτσι, αυτές οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το κάθε "εθνικό” 

τους κομμάτι σαν ένα αυτόνομο και ανεξάρτητο τμήμα τους, το οποίο 

περισσότερο τυχαία παρά προσχεδιασμένα αλληλεπιδρά και 

αλληλοσυσχετίζεται με τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία βρίσκονται σε άλλες 

χώρες.

2ο Στάδιο:

Δομή r..............................

(Structure):

Υποθέσεις που .............

αφορούν την κουλτούρα: 

(Cultural assumption):

διεθνής

(international).

οι διαφορές της κουλτούρας

δημιουργούν μόνο προβλήματα

(Diversity causes only

problems).
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Εδώ, οι διαφορές που υπάρχουν από κουλτούρα σε κουλτούρα, 

αντιμετωπίζονται σαν πηγή προβλημάτων, δυσκολιών και συγκρούσεων. Σ’ 

αυτού του είδους τις επιχειρήσεις, η ομοιογένεια που παρουσιάζουν τα 

τμήματα τους θεωρείται ότι είναι φυσική, επιθυμητή και καλή, ενώ η 

ετερογένεια θεωρείται ανωμαλία ή λάθος. Ο Maruyama σημειώνει ότι σ’ αυτές 

τις επιχειρήσεις, η κουλτούρα της διοίκησης πιστεύεται ότι εφαρμόζεται με 

επιτυχία παγκόσμια και ότι υπάρχει μόνο ένας σωστός τρόπος για να διοικείς. 

Η εθνική κουλτούρα της ανώτατης διοίκησης κυριαρχεί σε όλη την επιχείρηση. 

Αυτή η προσέγγιση, τονίζει την επιμονή σε μία ισχυρή οργανωσιακή 

κουλτούρα και στις εγχώριες αλλά και στις διεθνείς επιχειρήσεις.

3ο Στάδιο:

Δομή : ................................................... ► πολυεθνική

(Structure): (multinational).

Υποθέσεις που αφορούν............................. ► οι διαφορές της κουλτούρας

την κουλτούρα : μπορούν είτε να

δημιουργήσουν προβλήματα, 

είτε να αποφέρουν οφέλη

(Cultural assumption): (Diversity can either cause

problems or lead to benefits).

Σ’ αυτό το στάδιο, οι διαφορές που υπάρχουν στις εκάστοτε 

κουλτούρες και η γεωγραφική διαφοροποίηση που παρατηρείται, θεωρούνται 

βασικές, αναπόσπαστες και αμείωτες. Σ’ αυτές τις επιχειρήσεις, 

αναγνωρίζονται και τα προβλήματα αλλά και τα οφέλη που πηγάζουν από τις 

διαφορές της κουλτούρας. Εδώ, η ομοιογένεια (αντίθετα από το προηγούμενο 

στάδιο) θεωρείται πηγή ανταγωνισμού και συγκρούσεων. Η αλληλεπίδραση 

των στοιχείων που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες συγκρατείται 

σε ισορροπημένα επίπεδα σωστής συνύπαρξης, και θεωρείται ότι βοηθάει 

πολύ την επιχείρηση στην επίτευξη των στόχων της. Μόνο ύστερα από 

εξωτερική πίεση, θα υιοθετήσει η επιχείρηση νέους τρόπους

αλληλεπίδρασης.
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4ο Στάδιο:

Δομή: ......................

(Structure):

Υποθέσεις που...............

αφορούν την κουλτούρα:

(Cultural assumption):

παγκόσμια

(global or “transnational”), 

οι διαφορές της κουλτούρας 

μπορούν ταυτόχρονα να 

δημιουργήσουν προβλήματα 

και να αποφέρουν οφέλη 

(Diversity can simultaneously 

cause problems and lead to 

benefits).

Τέλος, σ’ αυτό το στάδιο του μοντέλου, οι διαφορές της κουλτούρας 

υπερβαίνουν το επίπεδο της απλής συνύπαρξης και δημιουργούν νέους 

κανόνες αμοιβαίων σχέσεων ανάμεσα στις διαφορετικές κουλτούρες, 

βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα όλου του συστήματος των 

αλληλεπιδράσεων. Αντίθετα από το προηγούμενο στάδιο στο οποίο η 

απόφαση για αλλαγή απαιτεί εξωτερικές δυνάμεις και πιέσεις, εδώ οι 

επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν μόνες τους τη δίκιά τους εσωτερική 

εξέλιξη: συνεχώς δημιουργούν νέους, βελτιωμένους και αμοιβαίους τρόπους 

αλληλεπίδρασης με το εξωτερικό περιβάλλον τους. Σ’ αυτού του είδους τις 

επιχειρήσεις, η ετερογένεια των τμημάτων τους θεωρείται ουσιαστική και 

αναπόσπαστη.

2.2 Στρατηγικές διοίκησης των διαφορών της κουλτούρας

Εκτεταμένες μελέτες και έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε 

επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς βιομηχανικούς 

κλάδους και προέρχονται από διαφορετικές εθνικές κουλτούρες, έχουν 

παρουσιάσει στα αποτελέσματά τους τουλάχιστον τις παρακάτω τέσσερις 

στρατηγικές διοίκησης των διαφορών της κουλτούρας, οι οποίες έχουν 

εφαρμοστεί επανειλημμένα από διεθνείς "Δυτικές” επιχειρήσεις: 1

(1) Χτίσιμο μιας διεθνώς ισχυρής οργανωσιακής κουλτούρας.

(2) Ανάπτυξη μιας κοινής τεχνικής ή επαγγελματικής κουλτούρας
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παγκοσμίως.

(3) Στήριξη σε ισχυρά χρηματοοικονομικά (ή σχεδιαστικά) συστήματα.

(4) Οι κουλτούρες θα πρέπει να αφήνονται ήσυχες.

Αν και υπάρχουν πολλές παρόμοιες στρατηγικές, αυτές οι τέσσερις 

θεωρούνται οι κυρίαρχοι τύποι στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι 

επιχειρήσεις. Αναγνωρίζοντας τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι 

επιχειρήσεις για τη διοίκηση των διαφορών της κουλτούρας, μπορούμε να 

ρίξουμε λίγο φως στη σχέση που υπάρχει μεταξύ της κουλτούρας, της 

οργανωσιακής δομής και των στρατηγικών που απαιτούνται για τον 

επιτυχημένο έλεγχο των πολιτισμικών διαφορών.

2.2.1 Χτίσιμο μιας Διεθνώς Ισχυρής Οργανωσιακής Κουλτούρας.

Το χτίσιμο μιας ισχυρής οργανωσιακής κουλτούρας διεθνώς, είναι ένα 

ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει πολλά σχόλια και συζητήσεις. Ύστερα από 

τις εκρηκτικές πωλήσεις που πραγματοποίησε το βιβλίο των Τ. J. Peters και 

R. Η. Waterman Jr. "In Search of Excellence” ("Αναζητώντας την Τελειότητα - 

Μαθήματα από τις Άριστες Αμερικανικές Επιχειρήσεις”), πολλοί ήταν εκείνοι 

οι οποίοι πίστεψαν σ’ αυτό και έγραψαν για την κουλτούρα με τέτοιο τρόπο 

ώστε να υπονοείται το γεγονός ότι μία ισχυρή οργανωσιακή κουλτούρα 

μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές επιδόσεις της επιχείρησης. Παρ’ όλα αυτά, 

πρόσφατες προσπάθειες ανίχνευσης της πιθανής σχέσης μεταξύ 

οργανωσιακής κουλτούρας και οικονομικής επιτυχίας, δημιούργησαν πολλά 

ερωτηματικά γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν 
πίσω από την προσπάθεια της δημιουργίας, σαν κύρια στρατηγική της 

επιχείρησης, μιας και μοναδικής ισχυρής οργανωσιακής κουλτούρας σε όλες 

τις χώρες στις οποίες αυτή δραστηριοποιείται, είναι μεγάλοι: αγνόηση των 

τοπικών πολιτιστικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών, γέννηση τυφλού 

εγωισμού μέσα στο περιβάλλον της επιχείρησης, τάση για περιφρόνηση της 

κοινωνίας και των ανθρώπων της, προκλητική αποδοχή του status quo κ.λ.π.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτής της 

στρατηγικής, είναι τα ίδια με εκείνα που αναλύθηκαν στο δεύτερο στάδιο του 

μοντέλου. Η ομοιογένεια των τμημάτων της επιχείρησης, θεωρείται βασική και
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φυσική, και η ανώτατη διοίκηση πιστεύει πως υπάρχει μόνος ένας σωστός 

τρόπος να διοικείς. Μία πραγματική περίπτωση εφαρμογής αυτής της 

στρατηγικής, είναι και η περίπτωση της Σουηδικής εταιρείας ΙΚΕΑ.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ‘ΊΚΕΑ”.

Η ΙΚΕΑ, είναι μία Σουηδική ιδιωτική εταιρεία επίπλων. Αποτελεί έναν "λιανικό” 

γίγαντα με πλεόνασμα της τάξης των $3.7 δις. Σήμερα, η ΙΚΕΑ είναι η 

μεγαλύτερη διεθνής αλυσίδα παραγωγής οικιακών επίπλων, έχοντας 96 

λειτουργικές εγκαταστάσεις σε 24 χώρες. Αν προσθέσουμε σ’ αυτά τα 

τρομερά νούμερα και τους 1750 προμηθευτές της σε 53 χώρες, τότε έχουμε 

μία καλή ιδέα του μεγέθους αυτής της επιχείρησης. Ο τρόπος με τον οποίο 

διοικεί αυτό το τόσο διαφορετικό δίκτυο είναι μοναδικός και αποτελεί τροφή 

για πολλές συζητήσεις και διαμάχες. Η κύρια στρατηγική της, είναι η ισχυρή 

οργανωσιακή κουλτούρα που έχει δημιουργήσει και που βασίζει στις ρίζες του 

ιδρυτή της.

Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη της ΙΚΕΑ πιστεύουν, πως είναι πολύ 

σημαντικό για την επιχείρηση να έχει ένα ισχυρό σύνολο αξιών στο οποίο να 

πιστεύει το προσωπικό της. Ο Γενικός Διευθυντής της ΙΚΕΑ στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Β. Αμερική, Goran Carstedt, εξηγεί το γιατί:

"Στη νέα πραγματικότητα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και των διεθνών 

επιχειρήσεων, οι εταιρείες θα πρέπει να απορροφούν ενέργεια από το εξωτερικό 
περιβάλλον και όχι από την κορυφή της ιεραρχικής δομής. Η παλιά νοοτροπία της 
διοίκησης μιας επιχείρησης από την κορυφή και προς τα κάτω έχει πλέον ξεπεραστεί.

Δεν θα πρέπει η επιτυχία της επιχείρησης να βασίζεται στις ενέργειες της 
ανώτατης διοίκησης και μόνο. Θα πρέπει να βρεθούν και άλλοι τρόποι οι οποίοι 
οδηγούν σε μεγαλύτερες αποδόσεις. Αυτοί οι τρόποι συνδέονται με κάτι άλλο εκτός 
της οργανωσιακής δομής της επιχείρησης. Η καθοδήγηση μιας επιχείρησης θα 
πρέπει να εφάπτεται περισσότερο στις ιδεολογικές αξίες που αυτή προσφέρει. Θα 

πρέπει να υπάρχει κάτι κοινό ανάμεσα σε όλο το προσωπικό. Θα πρέπει ακόμα να 

αισθάνεται ο εργαζόμενος ότι έχει αξία και ότι θέλει να συμμετέχει. Εάν επιτύχει η 

εκάστοτε επιχείρηση να εξασφαλίσει αυτά τα στοιχεία, τότε θα έχει φτάσει στο σημείο 
να απολαμβάνει την ομοιογένεια των τμημάτων της. Ο πολύ κοινός, πλέον, στόχος 

του κέρδους δεν αρκεί από μόνος του για να αποτελέσει κίνητρο αύξησης της 
απόδοσης του προσωπικού.
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Εγώ προσωπικά, θέλω να είμαι μέλος μιας επιχείρησης η οποία έχει και 
βαθύτερους στόχους.”

Οι αξίες της ΙΚΕΑ είναι πολύ Σουηδικές. Ακόμα και το όνομα της εταιρείας 

είναι βασισμένο στα αρχικά του ονόματος του ιδρυτή της, του ονόματος της 

φόρμας και του ονόματος της ενορίας στην οποία αυτός μεγάλωσε.

Ingvar I........................................... -► Το ονοματεπώνυμο του ιδρυτή

Kamprad

Elmtaryd ..........................................^ Το όνομα της φόρμας του

Agunnaryd ..........................................^ Το όνομα της ενορίας του

Η περιοχή από την οποία προέρχεται ο Ingvar, ήταν πετρώδης και σκληρή. 

Δεν ήταν η κατάλληλη περιοχή για να ασχοληθεί κανείς με την γεωργία. Παρ’ 

όλα αυτά οι κάτοικοι της εκεί περιοχής το τόλμησαν. Έσπασαν τις πέτρες και 

έτσι έκαναν τη γη πιο γόνιμη. Έτσι, οι αξίες εκείνης της περιοχής της 

Σουηδίας, η οποία ονομάζεται Smalland, έχουν άμεση σχέση με την 

οικονομία, την αποταμίευση, τον περιορισμό των απορριμμάτων, την 

προσοχή των πόρων, την ταπεινοφροσύνη κ.λ.π. Αυτές οι αξίες (πάνω-κάτω) 

αποτελούν και τη βάση της κουλτούρας της ΙΚΕΑ. Φυσικά, αυτές οι αξίες δεν 

είναι αποκλειστικό προνόμιο της ΙΚΕΑ, αλλά και γενικότερα όλης της 

Σουηδίας στην οποία υπάρχουν και νόμοι που αφορούν το συγκεκριμένο 

ζήτημα.

Όλα τα θέματα που αφορούν την επιχείρηση κινούνται γύρω από αυτές τις 

βασικές αξίες, οι οποίες παραμένουν ίδιες σε όλες τις κουλτούρες με τις 

οποίες συναναστρέφεται και αλληλεπιδρά η επιχείρηση.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί εκτεταμένη έρευνα και διαδικασίες προσλήψεων για 

την επιλογή του προσωπικού της σε κάθε χώρα, έτσι ώστε οι προσωπικές 

αξίες του κάθε ανθρώπου που πρόκειται να δουλέψει στην ΙΚΕΑ να 

συμπίπτουν με τις οργανωσιακές της αξίες. Επίσης, όλοι οι άλλοι τομείς της 

εταιρείας σχεδιάζονται έτσι, ώστε να αντανακλούν και να ενδυναμώνουν αυτές 

τις αξίες (βλέπε Πίνακα 2.1).

Στον Πίνακα 2.1, παρατίθενται οι ιδέες, οι πρακτικές και οι αρχές του 

μάνατζμεντ για την εταιρεία ΙΚΕΑ. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός
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ότι, όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα αφορούν 

μόνο την ΙΚΕΑ και δεν αποτελούν χρυσούς κανόνες και συνταγές οι οποίες 

εξασφαλίζουν την επιτυχία σε όλες τις επιχειρήσεις που θα τις εφαρμόσουν. 

Απλά, θα πρέπει να εξεταστούν με προσοχή έτσι ώστε να είναι εφικτή η 

εξαγωγή χρήσιμων και εκμεταλλεύσιμων συμπερασμάτων όσον αφορά την 

εφαρμογή της συγκεκριμένης στρατηγικής από τη Σουηδική αυτή επιχείρηση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1

Ιδέες, πρακτικές και αρχές του μάνατζμεντ Αξίες που αντανακλούν

Επιγειρηυατική ιδέα

οικιακά έπιπλα καλής λειτουργίας και σχεδιασ- 
μού, σε τιμές τόσο χαμηλές ώστε να είναι προ
σιτά στην πλειοψηφία των ανθρώπων”.

Πρακτικές του Μάνατζμεντ 
Αντι-γραφειοκρατική εβδομάδα. Οι μάνατζερ 
της εταιρείας περνούν μια εβδομάδα σε μαγαζιά 
εξυπηρετώντας τους πελάτες, δουλεύοντας 
στο εστιατόριο, κ.λ.π.
Μόνο 7 επίπεδα ιεραρχίας μεταξύ ενός νέου 
υπαλλήλου και του προέδρου της εταιρείας.
Καθημερινό ντύσιμο για όλα τα επίπεδα της 
ιεραρχίας.
Κρατήσεις ίδιας θέσης για ταξίδια για όλα τα 
επίπεδα της ιεραρχίας.
Φτηνά ξενοδοχεία ακόμα και για τον πρόεδρο.

Περιγράφεται σε ένα εσωτερικό έντυπο της 
εταιρείας: "Να δωθεί στους προσγειωμένους 
και τίμιους υπαλλήλους της εταιρείας η ευκαιρία 
να εξελιχθούν, και στην καριέρα τους αλλά και 
σαν άτομα”.

Απλότητα
"Ταπεινότητα”

Σκληρή δουλειά 

Ισότητα

Μη άσκοπη χρήση 
πόρων
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 (Συνέχεια)

Ιδέες, πρακτικές και αρχές του μάνατζμεντ Αξίες που αντανακλούν

Πρακτικές via το ανθρώπινο δυνουικό 
Πρόσληψη νέων ανθρώπων, οι οποίοι δεν 
έχουν εξοικειωθεί με την κουλτούρα άλλων 
επιχειρήσεων.
Πολύ επιλεκτική πρόσληψη: έρευνα για 
ανθρώπους οποιοσδήποτε κουλτούρας, οι 
οποίοι έχουν παρόμοιες αξίες με την 
επιχείρηση.

Ιδέες στην παραγωγή και το σγεδιασυό 
Σχεδιασμός προϊόντων απλών, νεανικών, 
άνετων και ανθεκτικών.

Ιδέες via τις πουλήσεις
Όλα τα μαγαζιά της εταιρείας σε όλο τον
κόσμο θα έχουν τα ίδια χρώματα: το μπλε
και το κίτρινο (τα χρώματα της Σουηδικής
σημαίας).
Συνύπαρξη στον ίδιο χώρο; το μαγαζί με τα 
έπιπλα, ένας εκθεσιακός χώρος και μία 
αποθήκη.
Ύπαρξη του ελάχιστου (αριθμητικά) 
δυνατού προσωπικού πωλήσεων.
Οι πελάτες φορτώνουν μαζί με το προσωπικό 
το εμπόρευμα, και το μεταφέρουν μόνοι τους.

Μη άσκοπη χρήση 
πόρων

Μη άσκοπη χρήση 
πόρων

Η ΙΚΕΑ αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι διαφορές που παρατηρούνται από 

κουλτούρα σε κουλτούρα μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα και 

παρεξηγήσεις. Παρ’ όλα αυτά, τα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης 
πιστεύουν πως οι διαφορές αυτές μπορούν να αποτελέσουν και πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Είναι αναγκαίο για μια επιχείρηση να 

δοκιμάζει τις ιδέες της σε σχέση με την πραγματικότητα κάποιας άλλης 

κουλτούρας. Μπορεί να είναι αναγκαίο να προστεθούν ή να αφαιρεθούν 

κάποια πράγματα έτσι ώστε να επιτύχει η επιχείρηση την πολυπόθητη 

προσαρμογή στο εξωτερικό της περιβάλλον, αλλά η κεντρική φιλοσοφία της 

πρέπει να είναι η ίδια παντού.

Αυτό που πρέπει να προσεχθεί σ’ αυτό τον τρόπο δουλειάς είναι το γεγονός 

ότι "όταν στηρίζεις κάτι πάνω σε ιδέες και σε αξίες, τότε αυτές οι ιδέες και 

αυτές οι αξίες πρέπει πάντα να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης”. Μία ιδέα
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είναι νεκρή εάν δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Έτσι, θα πρέπει να 

υπάρχει διαρκής πρόκληση συζητήσεων και διαλόγου πάνω στις ιδέες και 

στις αξίες τις οποίες έχουμε θέσει ως το θεμέλιο της ανάπτυξης και της 

δημιουργίας της επιχείρησής μας. Η ΙΚΕΑ το εφαρμόζει αυτό με διάφορους 

τρόπους. Ο πιο εμφανής είναι τα σεμινάρια ΊΚΕΑ Way”, τα οποία αφορούν 

όλο το προσωπικό της εταιρείας και στα οποία εξηγούνται οι ρίζες και οι αξίες 

της συγκεκριμένης επιχείρησης. Υπάρχουν επίσης και προγραμματισμένα 

ταξίδια με προορισμό τη Σουηδία, τα οποία αφορούν και πάλι το προσωπικό. 

Σ’ αυτά τα ταξίδια οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την 

καλύβα από την οποία ο γνωστός ιδρυτής ξεκίνησε την επιχείρησή του. Με 

τον τρόπο αυτό, ορισμένοι από τους εργαζόμενους που συμμετέχουν σ’ αυτά 

τα ταξίδια γίνονται και "πρεσβευτές” της δεδομένης κουλτούρας.

Ο Mr. Carstedt πιστεύει πως μια τέτοια ιδεολογική άποψη μπορεί να 

λειτουργήσει με επιτυχία. Κατ’ επέκταση, για να μπορεί μία επιχείρηση να 

είναι και ανταγωνιστική, θα πρέπει να υιοθετήσει αυτή την άποψη σε όλες τις 

λειτουργικές της δραστηριότητες ανά τον κόσμο.

Πηγή: Hoecklin L., ‘’Managing Cultural Differences - Strategies for 
Competitive Advantage”, 1995, pp. 57-60.__________________

Όπως είναι φυσικό, η στρατηγική που εφαρμόζει η ΙΚΕΑ για τη 

διοίκηση των διαφορών της κουλτούρας αντανακλά τις αξίες της κουλτούρας 

της χώρας από την οποία προέρχεται, δηλαδή τη Σουηδία. Όπως περιέγραψε 

ο Goran Carstedt, διευθυντής της ΙΚΕΑ στη Β. Αμερική, οι οργανωσιακές 

αξίες και πρακτικές της επιχείρησης έχουν δομηθεί γύρω από διάφορες 

Σουηδικές αξίες όπως αυτές της ισότητας, της λιτότητας, της οικονομίας, της 

σκληρής δουλειάς, της απλότητας, του σεβασμού κ.λ.π. Θα ήταν ενδιαφέρον 

να τονιστεί, ότι η Σουηδία είναι μια χώρα η οποία τείνει να έχει μια τάση 

"παγκοσμιότητας”, και η ΙΚΕΑ, όντας αναμφίβολα μία πολύ Σουηδική εταιρεία 

η οποία είναι επηρεασμένη απ’ αυτό το γεγονός, δείχνει να πιστεύει 

ακράδαντα ότι η δική της λύση είναι και η σωστή λύση για τις επιτυχημένες 

επιχειρήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Μία πρόσφατη προσπάθεια ανίχνευσης της σχέσης που υπάρχει 

μεταξύ μιας ισχυρής οργανωσιακής κουλτούρας και της οικονομικής
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επιτυχίας, πραγματοποιήθηκε από τον John Kotter και τον James Heskett 

από το Harvard Business School. Σε μία μελέτη η οποία περιορίστηκε στις 

Αμερικανικές επιχειρήσεις, ανακάλυψαν ότι υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ 

μιας ισχυρής οργανωσιακής κουλτούρας και της μακροπρόθεσμης 

οικονομικής της απόδοσης. Παρ’ όλα αυτά, τα συμπεράσματα της μελέτης 

αυτής θεωρήθηκαν μικρής εμβέλειας3. Ύστερα από μια πιο προσεκτική 

εξέταση στις ισχυρές οργανωσιακές κουλτούρες, ανακάλυψαν ότι οι 

κουλτούρες αυτές δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για όλα τα άτομα που 

σχετίζονται άμεσα με την επιχείρηση (stakeholders of the organization). Τα 

ευρήματα της έρευνας των Kotter και Heskett ενισχύουν την άποψη ότι 

ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κουλτούρας είναι αυτά τα οποία 

καθορίζουν την επιτυχία αυτής της στρατηγικής, τουλάχιστον σε αγορές με 

παρόμοιο προφίλ όσον αφορά τα πολιτισμικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά 

τους. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν και μειονεκτήματα στην εφαρμογή της 

συγκεκριμένης στρατηγικής. Πρώτον, μειώνει την προοπτική δημιουργίας 

συνεργασιών ανάμεσα σε δύο διαφορετικές κουλτούρες, και δεύτερον, μπορεί 

να αποτύχει στις αγορές εκείνες όπου δεν είναι και τόσο εύκολο να βρει 

κανείς ανθρώπους των οποίων οι προσωπικές αξίες να ταιριάζουν με τις 

οργανωσιακές αξίες. Όσο πιο πολύ επιμένει μία επιχείρηση σε έναν τόσο 

μεγάλο βαθμό ομοιογένειας, τόσο περισσότερο αυξάνει τις πιθανότητες να 

καταστρέψει όλες τις εποικοδομητικές τάσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις 

διαφορετικές κουλτούρες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά και 

καινοτομικά πλεονεκτήματα.

2.2.2 Ανάπτυξη μιας κοινής τεχνικής ή επαγγελματικής κουλτούρας 
παγκοσμίως.

Και αυτή η στρατηγική διοίκησης των διαφορών της κουλτούρας 

ανταποκρίνεται στο δεύτερο στάδιο του μοντέλου. Η ανάπτυξη μιας κοινής 

τεχνικής ή επαγγελματικής κουλτούρας (όπως έκανε η Γαλλική εταιρεία Elf 

Aquitaine, βλ. Περίπτωση Elf Aquitaine αμέσως μετά), υποθέτει πως οι 

τεχνικοί μηχανισμοί μπορούν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που προκύπτουν 

από την ύπαρξη διαφορών ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες.

3 Kotter και Heskett, 1992
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Η υπόθεση που γίνεται εδώ είναι ξεκάθαρη: οι διαφορές της 

κουλτούρας δημιουργούν μόνο προβλήματα αλλά, αντί να επιλέγεται ένα 

ομοιογενές προσωπικό, οι διαφορές μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με τον 

σχεδίασμά ενός τεχνικού μηχανισμού.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ”Elf Aquitaine”.

Η Γαλλική εταιρεία Elf Aquitaine, δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε 

περισσότερες από 60 χώρες και απασχολεί 89.000 εργαζόμενους. 

Περισσότεροι από τους μισούς, δηλαδή περισσότεροι από 44.500 (!) 

εργαζόμενοι, απασχολούνται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Παρίσι. Η 

εταιρεία διαιρείται σε τρία κύρια τμήματα:

(1) το τμήμα των Υδρογονανθράκων (33%),

(2) το τμήμα των Χημικών (40%), και

(3) το τμήμα της Υγείας, της Ομορφιάς και των Βιο-δραστηριοτήτων (27%).

Με περισσότερα από 700 θυγατρικά τμήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, έφτασε 

τη χρονιά του 1991 να έχει έσοδα Fr 175.5 δις. (Γαλλικά Φράγκα).

Ο Jacques Casanova, αντιπρόεδρος του τμήματος ανθρωπίνων πόρων, 

εξήγησε το πως η ομάδα καταφέρνει να δημιουργεί συνοχή και αλληλουχία 

μέσα από τόσο μεγάλες διαφορές που υπάρχουν: "Οι τεχνικές γνώσεις, οι 

ικανότητες και οι δεξιότητες, είναι στοιχεία ζωτικής σημασίας για την 

επιχείρησή μας. Είναι η κόλλα που μας κρατάει ενωμένους. Η Elf Aquitaine 

δεν είναι ένα κράμα, αλλά μία μεγάλη βιομηχανική ομάδα. Η επιτυχία της 

οφείλεται στην ποιότητα και την ικανότητα των ανθρώπων της. Μας αρέσει η 

αποκέντρωση της εξουσίας μέσα στην επιχείρηση. Ποτέ δεν επιβάλλουμε 

κάτι. Εμείς δίνουμε μόνο τις καθοδηγητικές γραμμές, οι οποίες πρέπει να 

θεωρούνται ως κανόνες που συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ικανοποιητικού 

βαθμού αρμονίας στο εσωτερικό περιβάλλον της Elf Aquitaine. Η ομάδα μας 

θα πρέπει να στοχεύει στη διατήρηση ενός υψηλού επαγγελματικού επιπέδου 

σε όλες τις δραστηριότητές της. Αυτά είναι κομμάτια των βασικών αρχών της 

εταιρείας, και η προσκόλληση σ’ αυτές τις αρχές είναι σημαντική όσον αφορά 

τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της”.
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H Elf Aquitaine δίνει μεγάλη έμφαση στο τεχνικό κομμάτι των δραστηριοτήτων 

της, καθώς η εταιρεία κυριαρχείται από μηχανικούς. Εξ άλλου, η εταιρεία 

επηρεάζεται και από την Γαλλική της κληρονομιά. Ο Norbert Fruythof, 

προϊστάμενος του τμήματος ερευνών και ειδικών έργων, εξήγησε ότι η 

Γαλλική κουλτούρα είναι μία κουλτούρα που επιτρέπει και επιβάλλει την 

τεχνολογική ικανότητα περισσότερο από όλα τα άλλα στοιχεία μέσα σε μία 

επιχείρηση.

Ο αντιπρόεδρος της Elf Aquitaine στη Νορβηγία, Lasse Aga, παρατήρησε τα 

εξής:

"Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε παγκόσμιες δεξαμενές ικανότητας. Για 

να γίνει εφικτή αυτή η δημιουργία, κάθε τμήμα της επιχείρησης σε όλο τον κόσμο, 
επιδιώκει εκείνες τις πολιτικές διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων οι οποίες 
ταιριάζουν με τη γραμμή που ακολουθεί η επιχείρηση στο εκάστοτε εξωτερικό της 
περιβάλλον. Φυσικά, όλες μας οι ενέργειες οριοθετούνται από ένα κοινό Πρόγραμμα 
Κοινωνικής Πολιτικής, το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων. Οι κύριες δραστηριότητες αυτού του προγράμματος περιλαμβάνουν 
ερευνητικά προγράμματα, παγίωση, εδραίωση και διασπορά της γνώσης, δημιουργία 
κέντρων ανταλλαγής εμπειριών και ένα μεγάλο πρόγραμμα εκπαίδευσης”.

Αυτό το επίσημο Πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής, υποδεικνύει ότι ο στόχος 

της αναβάθμισης των ικανοτήτων αποτελεί το κλειδί και για την άλλη κύρια 

προτεραιότητα της επιχείρησης, την συνοχή της ομάδας. Μέσα στην Elf 

Aquitain, ο επαγγελματισμός χρησιμοποιείται ως το αντίδοτο στα προβλήματα 

που δημιουργούνται από την ύπαρξη διαφορών ανάμεσα σε διαφορετικές 

κουλτούρες. Ο κ. Fruythof εξήγησε ότι, ποτέ δεν πρόκειται να παρουσιαστούν 

προβλήματα τα οποία οφείλονται σε πολιτιστικές και πολιτισμικές διαφορές, 

όταν θέτονται σε κίνδυνο οι υψηλοί στόχοι της εταιρείας. Το γεγονός ότι, όλα 

τα στελέχη της επιχείρησης έχουν μεγάλες ικανότητες και δεξιότητες, μας 

διευκολύνει να οδηγούμε τις ενέργειές μας προς την κατανόηση (αρχικά) και 

την επίτευξη (τελικά) των στόχων που έχουν τεθεί.

Όσον αφορά τα τμήματα Έρευνας και Παραγωγής, η Elf Aquitaine έχει δεχτεί 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα στο πεδίο της δημιουργίας διεθνών ομάδων 

εργασίας. Σύμφωνα με τα λεγάμενα του κ. Casanova, η δημιουργία διεθνών
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ομάδων εργασίας είχε τα πιο θετικά αποτελέσματα κυρίως στις τεχνολογικές 

δραστηριότητες διότι εκεί οι άνθρωποι αισθάνονται ενωμένοι μέσω της 

ισχυρής κουλτούρας της επιχείρησης στον τεχνολογικό τομέα. Με το να 

δείχνει η εταιρεία τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για την ικανότητα, την ανάπτυξη 

και την αναβάθμιση, έχει δημιουργήσει μία πολύ δυνατή ομάδα από ικανούς 

ανθρώπους στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να εξασκήσουν το ταλέντο τους 

εκεί ακριβώς που χρειάζεται.

Η έμφαση που δίνει η Elf Aquitaine στην ικανότητα και πιο ειδικά στις τεχνικές 

γνώσεις του προσωπικού της, εκφράζεται και μέσω του προγράμματος 

"Know How 2000”. Αυτό το σχέδιο είναι κοινό για τα δύο τμήματα της 

επιχείρησης (Τμήμα Έρευνας και Τμήμα Παραγωγής), και χρησιμοποιείται για 

την ποιοτική αξιολόγηση των ικανοτήτων που θα πρέπει να έχει το 

προσωπικό που θα χρειαστεί η εταιρεία για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Πηγή: Hoecklin L., ‘’Managing Cultural Differences - Strategies for 
Competitive Advantage”, 1995, pp. 63-64.

Η στρατηγική που υιοθετείται από την Elf Aquitaine, αντανακλά μερικά 

από τα πιο σταθερά και διακριτικά στοιχεία των Γαλλικών εταιρειών, τα οποία 

έχουν την τάση (οι Γαλλικές εταιρείες) να τα διατηρούν και κατά τη φάση της 

παγκοσμιοποίησής τους. Τα στοιχεία αυτά είναι: η επικέντρωση στο 

διανοητικό, λογικό, πειθαρχημένο και δομημένο σχεδίασμά των 

δραστηριοτήτων τους.

2.2.3 Στήριξη σε ισχυρά χρηματοοικονομικά (ή σχεδιαστικά) συστήματα.

Και αυτή η τρίτη στρατηγική διοίκησης των διαφορών της κουλτούρας 

ανταποκρίνεται στο δεύτερο στάδιο του μοντέλου. Η στήριξη σε ισχυρά 

χρηματοοικονομικά (ή σχεδιαστικά) συστήματα (όπως έκανε η Αμερικάνικη 

εταιρεία Emerson Electric, βλ. Περίπτωση Emerson Electric αμέσως μετά), 

υποθέτει πως οι διαδικαστικοί μηχανισμοί μπορούν να ξεπεράσουν τις 

δυσκολίες που προκύπτουν από την ύπαρξη διαφορών ανάμεσα σε 

διαφορετικές κουλτούρες.

Η υπόθεση που γίνεται και εδώ είναι ξεκάθαρη και ίδια με παραπάνω: 

οι διαφορές της κουλτούρας δημιουργούν μόνο προβλήματα αλλά, αντί να

110



επιλέγεται ένα ομοιογενές προσωπικό, οι διαφορές μπορούν να 

ελαχιστοποιηθούν με τον σχεδίασμά μιας διαδικαστικής "αντικειμενικότητας”. 

Η δεύτερη και η τρίτη στρατηγική, χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για 

τον "παραγκωνισμό και τον υποσκελισμό” των εθνικών πολιτιστικών και 

πολιτισμικών διαφορών.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ‘’Emerson Electric”.

Η Emerson Electric, είναι μία από τις κύριες βιομηχανικές επιχειρήσεις των 

Η.Π.Α. Με πωλήσεις που φτάνουν τα $8.2 εκατομμύρια τη χρονιά του 1993, η 

Emerson σημαδεύει μία 36χρονη πορεία συνεχώς αυξανόμενων κερδών. Η 

χρηματοοικονομική της απόδοση μπορεί να συγκριθεί με την απόδοση 

ελάχιστων βιομηχανικών εταιρειών σε ολόκληρο τον κόσμο. Με βάση τις 

κεντρικές της εγκαταστάσεις στο St Louis στο Missouri (in Mid-West USA), H 

Emerson έχει επεκτείνει τις λειτουργίες της σε ολόκληρο τον πλανήτη, 

έχοντας εργοστάσια σε 20 χώρες και γραφεία πωλήσεων σε άλλες 30 

(επιπρόσθετα). Έχοντας επεκταθεί μέσω εξαγορών, η Emerson είναι μία 

πολύ αποκεντρωμένη εταιρεία, με πολύ μικρό αλληλοσυσχετισμό μεταξύ των 

40 τμημάτων της.

Πώς αντιμετωπίζει η εταιρεία τις πολιτισμικές και πολιτιστικές διαφορές; 

Βασικά, με την εφαρμογή ενός αυστηρού σχεδιασμού και της διαδικασίας της 

παρουσίασης των αποτελεσμάτων του. Ο Charles F. Knight, CEO της 

εταιρείας, περιγράφει σε ένα άρθρο του Harvard Business Review ποιο είναι 

το κλειδί της Emerson4:

"Με απλά λόγια, το μυστικό της Emerson είναι η αποτελεσματική διαδικασία 
της διοίκησης. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον μας μέσω 
ενός προσεκτικού σχεδιασμού και μιας διαρκούς παρακολούθησης των 
αποτελεσμάτων της εφαρμογής του. Οι μάνατζερ της εταιρείας σχεδιάζουν με σκοπό 

τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και ενεργούν για την εκπλήρωση των 

στόχων που οι ίδιοι έχουν θέσει. Στο τιμόνι αυτής της διαδικασίας βρίσκεται ένα κοινό 

σύνολο αξιών το οποίο περιλαμβάνει αξίες όπως είναι η ανάμιξη του προσωπικού 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η ένταση (με την καλή έννοια του όρου) την ώρα 
της εργασίας, η πειθαρχία, η επιμονή κ.λ.π. Πολλές είναι οι αρχές που
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υπογραμμίζουν την διαδικασία του μάνατζμεντ την οποία εμείς εφαρμόζουμε. 
Πιστεύουμε, για παράδειγμα, ότι το κέρδος είναι θέμα μυαλού. Η εμπειρία, μας λέει 
ότι εάν η διοίκηση επικεντρωθεί στα βασικά σημεία της και συνεχώς προσπαθεί να τα 
βελτιώσει, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο εμείς δεν θα μπορούμε να 
απολαμβάνουμε κέρδη κάθε χρόνο”.

Οι αξίες της επιχείρησης που είναι κοινές και με άλλες κουλτούρες είναι 

κυρίως χρηματοοικονομικής φύσης. Η ‘Ιδεολογική κόλλα” στην Emerson, 

είναι ο προσεκτικός και αυστηρός σχεδιασμός, η μείωση του κόστους και η 

διαρκής χρηματοοικονομική παρουσίαση της επιχείρησης. Σε επιχειρησιακό 

επίπεδο, υπάρχει ελάχιστη ή και μηδενική αλληλεπίδραση μεταξύ των 

τμημάτων της Emerson ακόμα και μέσα στα γεωγραφικά πλαίσια της ίδιας 

χώρας. Η επιχειρησιακή πρακτική που εφαρμόζει, είναι να χρησιμοποιούνται 

τοπικοί μάνατζερ στις περισσότερες λειτουργικές εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης ανά τον κόσμο, και να δίνεται σε αυτούς η ευθύνη της 

εκπλήρωσης των δικών τους στόχων. Καθώς τα περισσότερα τμήματα της 

Emerson αποτελούν πολυεθνικές επιχειρήσεις από μόνα τους, η διοίκηση των 

πολιτισμικών διαφορών πιέζεται κατά κάποιο τρόπο στο λειτουργικό επίπεδο 

της επιχείρησης (operating level). Όσον αφορά τη διαδικασία του σχεδιασμού, 

ο κ. Knight είπε τα εξής:

"Στην Emerson, ο αυστηρός σχεδιασμός είναι το πιο ουσιαστικό στοιχείο στο 

οποίο οφείλεται η επιτυχία της εταιρείας από την δεκαετία του 1950, μέχρι και 
σήμερα. Ως CEO, ξοδεύω περισσότερο από το μισό μου χρόνο (ετησίως) 
αποκλειστικά στο σχεδίασμά. Άλλα ανώτατα στελέχη, ξοδεύουν ακόμα περισσότερο 
χρόνο στο σχεδίασμά των δραστηριοτήτων τους. Κάθε χρόνο, από τον Νοέμβριο 
μέχρι τον Ιούνιο, επιλεγμένα επιχειρησιακά στελέχη και εγώ συναντιόμαστε με τη 
διοίκηση του κάθε τμήματος της εταιρείας για ένα ημερήσιο ή και διήμερο συνέδριο, 
με σκοπό τον σχεδίασμά της επιχείρησης. Τα συνέδρια αυτά, αποτελούν την 

κορύφωση του σχεδιαστικού μας κύκλου. Η διάθεσή μας σ’ αυτά τα συνέδρια είναι 
περίεργη, από την άποψη ότι ζητάμε από το κάθε ξεχωριστό τμήμα της επιχείρησης 

να μας αποδείξει ότι προσπαθεί για την επίτευξη των στόχων του. Επίσης, θέλουμε 

να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες των ενεργειών οι οποίες θα έχουν θετικά 4

4 Harvard Business Review, 1992.
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αποτελέσματα, σύμφωνα με τη διοίκηση του τμήματος. Γι’ αυτούς τους λόγους, 
φαινόμαστε περισσότερο εχθροί παρά συνάδελφοι, έχοντας όμως τις περισσότερες 
φορές θετικά αποτελέσματα. Οι προσδοκίες μας είναι ψηλές, και οι συζητήσεις μας 
είναι έντονες. Ο πρόεδρος του τμήματος, ο οποίος έρχεται στα συνέδρια αυτά με λίγη 
προετοιμασία, έχει διαπράξει ένα σοβαρό λάθος”.

Οι απαιτήσεις για το κάθε τμήμα είναι ξεκάθαρες. Ακόμα και τα διαγράμματα 

τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται στα συνέδρια αυτά, πρέπει να 

εγκριθούν από το αρχηγείο της επιχείρησης. Οι χρονικοί ορίζοντες και τα 

κριτήρια απόδοσης είναι τα ίδια για όλα τα τμήματα της επιχείρησης, 

ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι πολιτισμικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες 

που αντιμετωπίζουν. Ο κ. Knight είπε:

"Τίποτα απ’ αυτά που κάνουμε δεν στηρίζεται σε γεωγραφική ή εθνική βάση.

Οι πηγές της ανταγωνιστικής μας επιτυχίας είναι ίδιες στην Ιαπωνία, στη Γερμανία,
στις Η.Π.Α., ή ακόμα και σε οποιαδήποτε άλλη ισχυρή βιομηχανική οικονομία...
Πιστεύουμε ότι ο σχεδιασμός θα αποδειχτεί πολύ χρήσιμος εάν η διοίκηση εφαρμόσει
το πρόγραμμά της και μάλιστα επιθετικά. Πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα της
διαδικασίας αυτής θα ανταμείψουν την επιχείρηση για την ένταση των προσπαθειών
της. Τέλος, πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στην Emerson θα σεβαστούν
και θα ανταποκριθούν στις δύσκολες αυτές προκλήσεις”.

Πηγή: Hoecklin L., ‘’Managing Cultural Differences - Strategies for 
______ Competitive Advantage”, 1995, pp. 65-66.

Η αγαπημένη οργανωσιακή δομή των Αμερικανικών επιχειρήσεων, 

είναι η τμηματοποιημένη επιχείρηση, η οποία χρησιμοποιεί ως μηχανισμό 

ελέγχου, τον προκαθορισμό των στόχων. Η επικέντρωση της Emerson στο 

λεπτομερή σχεδίασμά και στα κριτήρια απόδοσης, αποτελεί ένα τυπικό 

παράδειγμα αυτού του τύπου επιχειρησιακής κουλτούρας που 

χρησιμοποιείται στις Η.Π.Α.
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2.2.4 Οι κουλτούρες θα πρέπει να αφήνονται ήσυχες.
Με βάση τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν σε "Δυτικές” 

επιχειρήσεις, η τελευταία στρατηγική διοίκησης των διαφορών της 

κουλτούρας η οποία προέκυψε ήταν η εξής: "Οι κουλτούρες θα πρέπει να 

αφήνονται ήσυχες”. Η παρούσα στρατηγική βρίσκεται σε αναλογία με το 

πρώτο στάδιο του μοντέλου, στο οποίο υπάρχει η αναγνώριση των διαφορών 

που παρατηρούνται ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες αλλά, δεν 

πραγματοποιείται καμία προσπάθεια ελέγχου αυτών των διαφορών (βλέπε 

περίπτωση Buhrmann-Tetterode, αμέσως μετά).

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “’Buhrmann-Tetterode”.

To Buhrmann-Tetterode γκρουπ (ΒΤ Group), είναι ένα Ολλανδικό 

βιομηχανικό γκρουπ με πωλήσεις της τάξης των $4 δισ το 1991. 

Δραστηριοποιείται επαγγελματικά (δηλαδή έχει λειτουργικές εγκαταστάσεις) 

σε 20 χώρες. Τα 5 τμήματα της εταιρείας περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες και τη 

διανομή των Γραφικών και Επιχειρησιακών Συστημάτων (Graphic and 

Business Systems), Χαρτί για Γραφιστική και Προϊόντα Γραφείου (Graphic 

Paper and Office Products), καθώς και την παραγωγή και πώληση 

Εύχρηστου και Προστατευτικού Χαρτιού/Πλάκες περιτυλίγματος (Flexible and 

Protective Paper/Board packaging). Από τους 13.000 εργαζόμενους που 

απασχολεί συνολικά η ΒΤ, οι 4.350 περίπου εργάζονται στην Ολλανδία.

Ο Robert F.W. van Oordt, αντιπρόεδρος και CEO της εταιρείας, περιέγραψε 

μία από τις βασικότερες αξίες της κουλτούρας της ΒΤ με μία λέξη: 

επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με τα λεγόμενό του, αυτή η αξία αποτελεί το 

κλειδί της επιτυχίας για τη ΒΤ:

"Οι λειτουργικές εταιρείες (operating companies) είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό 

αυτόνομες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει με ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι στο 

οποίο εμείς (η επιχείρηση) καθορίζουμε μόνο τις παραμέτρους και τις διαστάσεις του 

αγωνιστικού χώρου στον οποίο πρόκειται να διεξαχθεί ο αγώνας, όπως π.χ. το 

χρώμα που θα έχει το γρασίδι. Από ‘κει και πέρα, τα τμήματα της επιχείρησης κάνουν 

αυτό που νομίζουν ότι είναι πιο σωστό και κατάλληλο, σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά της εκάστοτε τοπικής αγοράς. Δεν έχουμε κάποιες δυνατές και 
μαγικές συνταγές”.
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Σύμφωνα με τον κ. van Oordt, η ΒΤ χρησιμοποιεί τρεις άξονες, πάνω στους 

οποίους στηρίζει την καθοδήγηση της απόδοσης των λειτουργικών της 

εγκαταστάσεων:

(1) Προΰπαρξη μιας κατάλληλα σχεδιασμένης πορείας στρατηγικών 

κατευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ξεκάθαρων ποιοτικών 

και ποσοτικοποιημένων αντικειμενικών στόχων.

(2) Προΰπαρξη ενός προκαθορισμένου συνόλου περιορισμένων ορίων 

εξουσίας για κάθε ιεραρχικό επίπεδο του μάνατζμεντ.

(3) Διατήρηση ενός αναβαθμισμένου πληροφοριακού συστήματος διοίκησης 

(Management Information System - MIS), το οποίο να συμπεριλαμβάνει 

ανοιχτές ανταλλαγές πληροφοριών σε διάφορα ιεραρχικά επίπεδα. Τέλος, 

θα πρέπει να δίνει πληροφορίες σχετικές με την απόδοση του κάθε 

προϊόντος στην αγορά στην οποία αυτό διατίθεται και πιο γενικά, 

πληροφορίες για την απόδοση των τμημάτων τα οποία είναι υπεύθυνα για 

την πορεία των προϊόντων αυτών.

Οι καθοδηγητικές γραμμές και τα συστήματα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί 

κεντρικά (δηλαδή από τα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης), προσφέρουν και 

οριοθετούν το πλαίσιο λειτουργίας των τμημάτων της επιχείρησης σε όλες τις 

χώρες στις οποίες αυτή δραστηριοποιείται. Τα συστήματα αυτά έχουν 

αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με τους τοπικούς μάνατζερ της ΒΤ και 

εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταστρέφουν το επιχειρηματικό 

πνεύμα και την ατομική υπευθυνότητα των εκάστοτε τοπικών τμημάτων της 

εταιρείας.

Η πολιτική της ΒΤ όσον αφορά την πρόσληψη τοπικών μάνατζερ για τις 

λειτουργικές της εγκαταστάσεις, ενδυναμώνει το επιχειρηματικό πνεύμα μέσα 

στην επιχείρηση. Ο κ. van Oordt τόνισε ότι ο κύριος προσανατολισμός της 

εταιρείας, είναι ο σεβασμός των πολιτιστικών και πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών της χώρας, μέσα στα γεωγραφικά πλαίσια της οποίας 

δραστηριοποιείται η ΒΤ. Η διοίκηση της εταιρείας προσπαθεί να 

ελαχιστοποιήσει την επίδραση που ασκεί στα διάφορα τμήματα που
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υπάρχουν μέσα στη ΒΤ και στοχεύει στην προσφορά υψηλών και 

εξειδικευμένων υπηρεσιών όταν τα ζητήματα που προκύπτουν είναι πολύ 

σημαντικά (και μόνο τότε). Σκοπός τους είναι, να προσπαθήσουν να αφήσουν 

στην άκρη τις κουλτούρες εκείνες με τις οποίες έρχονται σε άμεση επαφή.

Πηγή: Hoecklin L., "Managing Cultural Differences - Strategies for 
______Competitive Advantage”, 1995, p. 70._______________________

Εν μέρει, η συμπεριφορά της ΒΤ, μπορεί να εξηγηθεί από τον 

προσανατολισμό των Ολλανδών σε μία στάση "ενδιαφέροντος (caring for)” 

απέναντι σε άλλες κουλτούρες. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε, ότι και οι 

συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε αγορά στην οποία εμείς 

σκοπεύουμε να εισέλθουμε, επηρεάζουν σημαντικά την απόφαση που θα 

πάρουμε όσον αφορά την καταλληλότητα της οργανωσιακής δομής που θα 

επιλέξουμε για την επιχείρησή μας.

Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι τα case-studies τα 

οποία παρουσιάστηκαν, αντιπροσωπεύουν διεθνείς επιχειρήσεις και 

οργανισμούς οι οποίοι προέρχονται μόνο από τη Δυτική Ευρώπη και τις 

Η.Π.Α.

Ανακεφαλαίωση

Στο κεφάλαιο αυτό, μελετήσαμε τους τρόπους διοίκησης της 

κουλτούρας από την πλευρά των επιχειρήσεων. Στα πλαίσια αυτά, 

αναλύθηκαν τέσσερις στρατηγικές, οι οποίες αποτελούν κοινή πρακτική 
μεταξύ των μεγάλων και δυνατών επιχειρήσεων οι οποίες ασκούν διεθνείς 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα ξεκινήσουμε την 

περιγραφή των βασικών τμημάτων μιας επιχείρησης η οποία ασκεί διεθνείς 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, αρχίζοντας από το τμήμα Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων.
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3.1 Εισαγωγή1

Όταν μία διεθνής επιχείρηση ανοίξει ένα καινούργιο γραφείο, 

εργοστάσιο, ή υποκατάστημα σε μία ξένη χώρα, μία από τις πιο σημαντικές 

της υποχρεώσεις είναι η πρόσληψη υπαλλήλων και προϊσταμένων. Για να 

μπορέσει η εκάστοτε επιχείρηση να ξεκινήσει μία τέτοια διαδικασία θα πρέπει 

να έχει αποφασίσει πρώτα πόσους υπαλλήλους χρειάζεται για τις καινούργιες 

της εγκαταστάσεις, τι προσόντα θα πρέπει να έχουν, που θα προσληφθούν, 

ποιος θα είναι ο μισθός τους, κ.λ.π. Οι περισσότερες εταιρείες πιστεύουν ότι 

κάνουν πολύ καλή δουλειά στο συγκεκριμένο τομέα. Παρ’ όλα αυτά, θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού σε ξένες 

χώρες, οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις είναι οι καλύτερες και οι πιο προσεκτικές 

απ’ όλες τις άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες του κόσμου* 2. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων αποτελούν:

(1) η Toyota,

(2) η Mazda,

(3) η Mitsubishi,

(4) η Nissan,

(5) η Honda και πολλές άλλες ακόμα.

Στην Toyota, όταν πλέον έχει τελειώσει η διαδικασία της πρόσληψης 

ενός ατόμου, έχει υπολογιστεί ότι η εταιρεία έχει ξοδέψει πάνω από $13.000 

σε τεστ, διαγωνισμούς και αξιολογήσεις αποκλειστικά και μόνο για το 

συγκεκριμένο αυτό άτομο. Η Mazda και η Mitsubishi, ξοδεύουν περίπου το 

ίδιο ποσό για την πρόσληψη προσωπικού στις εγκαταστάσεις τους, στις 

Η.Π.Α. Εκεί που διαφέρουν, είναι η διαδικασία πρόσληψης την οποία έχουν 

επιλέξει. Η Mazda, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί περισσότερα τεστ σχετικά 

με τις ικανότητες ενός ατόμου πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο, ενώ η 

Mitsubishi δίνει περισσότερη έμφαση σε ομαδικές ασκήσεις και παιχνίδια 

προσομοίωσης. Η Honda, από την άλλη μεριά, δίνει λιγότερη έμφαση στα 

τεστ και τις εξετάσεις και περισσότερη προσοχή στις προσωπικές 

συνεντεύξεις. Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος ο οποίος επιθυμεί να εργαστεί 

στη Honda, πρέπει να περάσει το λιγότερο από τρεις συνεντεύξεις. Η Nissan,

Από το σημείο αυτό και μέχρι το τέλος της παρούσας ανάλυσης, ο όρος διεθνείς επιχειρήσεις
περιλαμβάνει και τα τρία είδη επιχειρήσεων που περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.
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τέλος, ακολουθεί άλλη προσέγγιση. Οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις 

προκαταρκτικές προϋποθέσεις που έχει θέσει ως κριτήρια η εταιρεία, είναι 

υποχρεωμένοι να περάσουν από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα (άνευ 

αποδοχών), διάρκειας 40 ωρών. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, 

αξιολογούνται και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας μέσα στην 

παραγωγική διαδικασία. Αφού τελειώσει και αυτή η δοκιμασία, τότε όσοι 

έχουν ανταποκριθεί στο ελάχιστο επίπεδο των απαιτήσεων της Nissan, είναι 

πλέον έτοιμοι να εργαστούν για την εταιρεία.

Όλες οι επιχειρήσεις, από ένα τοπικό μαγαζάκι μέχρι τη μεγαλύτερη 

πολυεθνική εταιρεία, αποτελούν μία συνένωση διαφορετικών εργασιών. Οι 

άνθρωποι οι οποίοι προσλαμβάνονται γι’ αυτές τις δουλειές, αποτελούν πολύ 

σημαντικό συστατικό των επιχειρήσεων και είναι αυτοί που καθορίζουν το 

πόσο αποτελεσματικά και ουσιαστικά θα μπορέσει η επιχείρηση να 

εκπληρώσει τους στόχους της. Το σύνολο των ανώτατων στελεχών οι οποίοι 

είναι υπεύθυνοι μέσα σε μία εταιρεία για τη διοίκηση του ανθρώπινου 

παράγοντα (δηλαδή του προσωπικού της εταιρείας), είναι αυτοί που 

αποτελούν το τμήμα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ή αλλιώς τμήμα 

Διοίκησης Προσωπικού - Human Resource Management).

3.2 Η φύση της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) είναι το σύνολο των ενεργειών και 

των δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν ως σκοπό να προσελκύσουν, να 

βελτιώσουν και να διατηρήσουν την κατάλληλη εργατική δύναμη η οποία θα 

μπορέσει να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους της εταιρείας.

Το τμήμα της ΔΑΠ, διαχειρίζεται τη στρατολόγηση και επιλογή του 

υπαλληλικού και διευθυντικού προσωπικού, είναι υπεύθυνο για την 

εκπαίδευση και την ανάπτυξή του, παρακολουθεί την απόδοσή του και 

καθορίζει τις αμοιβές και τα bonus. Τα ανώτατα στελέχη τα οποία εργάζονται 

σε τμήματα ΔΑΠ, είτε αυτά είναι μέρος τοπικών εταιρειών είτε διεθνών 

επιχειρήσεων, θα πρέπει να αναπτύξουν εκείνες τις διαδικασίες και πολιτικές 

οι οποίες θα τους βοηθήσουν στην εκπλήρωση του έργου τους.

2 Griffin & Pustay, 1995.
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Τα στελέχη ΔΑΠ τα οποία εργάζονται σε διεθνείς επιχειρήσεις, 

αντιμετωπίζουν προκλήσεις τελείως διαφορετικές απ’ αυτές που 

αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί τους οι οποίοι εργάζονται σε καθαρά τοπικά 

πλαίσια3. Πολλά είναι τα στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν την κατάσταση 

που επικρατεί σε ξένες χώρες. Πιο συγκεκριμένα, διαφορές στην κουλτούρα, 

τα επίπεδα της οικονομικής ανάπτυξης καθώς και το νομικό περιβάλλον, 

αποτελούν στοιχεία τα οποία καθιστούν πολύ δύσκολη τη δουλειά του 

στελέχους ΔΑΠ μιας διεθνούς επιχείρησης. Πολλά προβλήματα μπορεί να 

δημιουργηθούν, κυρίως όταν υπάρχουν συγκρούσεις ανάμεσα στην 

κουλτούρα και τους νόμους της χώρας από την οποία προέρχεται η 

επιχείρηση και την κουλτούρα και τους νόμους της χώρας από την οποία 

φιλοξενείται στην προσπάθειά της να ασκήσει διεθνείς επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. Για παράδειγμα, ο νόμος που ισχύει στις Η.Π.Α. ο οποίος 

απαγορεύει το διαχωρισμό μεταξύ ανδρών και γυναικών, έρχεται σε αντίθεση 

με αυτόν που ισχύει στη Σαουδική Αραβία όσον αφορά το ρόλο της γυναίκας 

μέσα στην κοινωνία. Τέτοιες αντιθέσεις στην κουλτούρα και τους νόμους, 

δημιουργούν προβλήματα στις Αμερικάνικες πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες 

θέλουν να εξασφαλίσουν το γεγονός ότι οι γυναίκες-στελέχη αναλαμβάνουν 

αποστολές ισάξιες μ’ αυτές που δίνονται στους άντρες-στελέχη.

3.3 Η στρατηγική σημασία της ΔΑΠ

Τα στελέχη του τμήματος ΔΑΠ μιας διεθνούς επιχείρησης, πρέπει να 

είναι σίγουρα ότι το προσωπικό της επιχείρησης είναι ικανό να επιτύχει τους 

στρατηγικούς στόχους της εταιρείας. Κάθε επιχείρηση, είτε τοπική είναι είτε 

διεθνής, πρέπει να έχει κάποια στρατηγική ΔΑΠ4. Στο παρελθόν, η ΔΑΠ ήταν 

μία οργανωσιακή λειτουργία η οποία είχε χαμηλό status και η οποία ήταν μεν 

απαραίτητη (κυρίως για την πρόσληψη προσωπικού) αλλά δεν έπαιζε κύριο 

ρόλο στην οργανωσιακή επιτυχία. Σήμερα, τα ανώτατα στελέχη αναγνωρίζουν 

τη στρατηγική της σημασία και τη θεωρούν αναπόσπαστο μέρος της 

συνολικής διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης. Η 

μεγάλη επίδραση της κουλτούρας στις διεθνείς επιχειρηματικές

3Hossain & Davis, 1989.
4Chowanec & Newstrom, Autumn 1991.
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δραστηριότητες, καθιστούν το τμήμα ΔΑΠ ακόμα πιο σημαντικό για την ομαλή 

και επιτυχημένη λειτουργία της επιχείρησης5.

Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας που ακολουθεί ένα τμήμα ΔΑΠ 

μιας διεθνούς επιχείρησης παρουσιάζονται στο Σχ. 3.1. Το αρχικό σημείο της 

διαδικασίας αυτής είναι η αναγνώριση και η εκτίμηση της στρατηγικής 

σημασίας και θέσης που έχει το τμήμα ΔΑΠ μέσα στην επιχείρηση. Πρέπει να 

τονιστεί ότι οι στρατηγικές της ΔΑΠ συνδέονται άμεσα με τη συνολική 

στρατηγική της επιχείρησης. Αφού αναγνωριστεί η σημαντικότητά της, 

ακολουθεί το στάδιο της στρατολόγησης και επιλογής του κατάλληλου 

προσωπικού. Η σωστή επιλογή προσωπικού είναι πολύ σημαντική 

υποχρέωση της επιχείρησης. Λάθη στην επιλογή του προσωπικού μπορεί να 

οδηγήσουν ακόμα και σε κλείσιμο των λειτουργικών εγκαταστάσεων της 

επιχείρησης στην εκάστοτε χώρα. Στη συνέχεια, ακολουθεί το επίσης πολύ 

σημαντικό στάδιο της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού. Τα 

ανώτατα στελέχη της ΔΑΠ πρέπει να εκπαιδεύσουν τους μελλοντικούς 

εργαζόμενους έτσι ώστε, να τους βοηθήσουν να είναι στο μέλλον πιο 

αποδοτικοί και ουσιαστικοί μέσα στην κουλτούρα όπου δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση. Φυσικά, μετά την εκπαίδευση ακολουθεί η απαραίτητη 

αξιολόγηση της απόδοσης του κάθε ατόμου έτσι ώστε να είναι δυνατές και 

εφικτές ορισμένες παρατηρήσεις, διορθώσεις αλλά και επιβραβεύσεις. Τέλος, 

ακολουθεί η δημιουργία σωστών εργασιακών σχέσεων μέσα στο εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης, η οποία μπορεί να συνεισφέρει άμεσα στην 

αναβάθμιση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας.

5Steers, 1989.
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Σχήμα 3.1

Η διαδικασία που ακολουθεί ένα τμήμα ΔΑΠ, μιας επιχείρησης η οποία 
ασκεί διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η Στρατηγική Σημασία του Τμήματος ΔΑΠ ........►

▼

◄ Στρατολόγηση και Επιλογή προσωπικού ►:

Τ
◄ Εκπαίδευση και Βελτίωση προσωπικού ........*

-4 Αξιολόγηση Απόδοσης του προσωπικού ........►

«◄ Παροχές και Αμοιβές του προσωπικού ........►;

Οι Εργασιακές Σχέσεις

V____

►

^WUBBSSSB^H
Συνεισφορά στην Οργανωσιακή

Αποτελεσματικότητα ^........

Πηγή: Griffin - Pustay, "International Business, A Managerial
Perspective”, 1995, ρ. 688.
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3.4 Οι ανάγκες για προσωπικό, μιας επιχείρησης που ασκεί 
διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες

Οι ανάγκες για προσωπικό, μιας επιχείρησης η οποία ασκεί διεθνείς 

επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορούν να διαιρεθούν σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες:

1. Στρατολόγηση, εκπαίδευση και διατήρηση ανώτατων στελεχών 

(προϊστάμενοι τμημάτων, διευθυντές, CEO, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, κ.λ.π.).

2. Στρατολόγηση, εκπαίδευση και διατήρηση υπαλλήλων κατώτερων 

ιεραρχικών επιπέδων (αποθηκάριοι, γραμματείς, λογιστές, εργάτες, κ.λ.π.).

Για τα ανώτατα στελέχη, τα στρατηγικά και αναπτυξιακά θέματα είναι 

πρωταρχικής σημασίας και προσοχής. Για τα στελέχη κατώτερων ιεραρχικών 

επιπέδων, τα πιο σημαντικά θέματα είναι οι διαφορές στην κουλτούρα, το 

πολιτικό περιβάλλον, το νομικό περιβάλλον, το οικονομικό περιβάλλον, κ.λ.π.

Όταν μία επιχείρηση βρίσκεται στα πρώτα βήματα και στάδια της 

διεθνοποίησής της, οι ανάγκες της (π.χ. οι έμμεσες εξαγωγές) είναι λιγότερο 

πολύπλοκες από εκείνες που έχει να αντιμετωπίσει μία πολυεθνική 

επιχείρηση η οποία έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένες επενδύσεις σε 

διάφορες χώρες. Τρία είναι τα κύρια στάδια μορφών από τα οποία περνάει 

μια επιχείρηση κατά την διαδικασία διεθνοποίησής της:

I. Εξανωνικό τυήυα. Συνήθως, το πρώτο βήμα που κάνει μία επιχείρηση η 

οποία θέλει να ασχοληθεί με τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, 

είναι να δημιουργήσει ένα μικρού μεγέθους εξαγωγικό τμήμα το οποίο θα 

χρησιμοποιεί τα προϊόντα τα οποία παράγονται από τις τοπικές 

παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας. Ο μάνατζερ αυτού του 

τμήματος, θα είναι πιθανότατα κάτοικος της χώρας προέλευσης της 

επιχείρησης και πρέπει να έχει γνώσεις πάνω στο μάρκετινγκ και τα 

χρηματοοικονομικά. Καθώς όμως, οι εξαγωγικές πωλήσεις αυξάνουν, η 

επιχείρηση αντιλαμβάνεται ότι χρειάζεται περισσότερο προσωπικό. Μετά 

από ένα μικρό χρονικό διάστημα, αν η δραστηριότητα του εξαγωγικού 

τμήματος συνεχίσει να είναι επιτυχημένη, τότε η επιχείρηση πρέπει να 

μεταβεί στο επόμενο στάδιο.
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II. Διεθνές τμήμα. Καθώς οι διεθνείς λειτουργίες της επιχείρησης έχουν 

μεγαλώσει σε μέγεθος και σημασία, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα τμήμα 

που θα είναι υπεύθυνο για όλες τις διεθνείς δραστηριότητες. Αν η πορεία 

της επιχείρησης συνεχίζει να είναι ανοδική τότε η επιχείρηση θα πρέπει να 

περάσει στο τρίτο και τελευταίο στάδιο.

III. Πανκόσυια επιχείρηση. Η τελική μορφή που υιοθετούν οι επιχειρήσεις 

κατά τη διαδικασία της διεθνοποίησής τους είναι αυτή της παγκόσμιας 

επιχείρησης (παγκόσμιο προϊόν, παγκόσμιες λειτουργίες, παγκόσμια 

αγορά, μεγάλος ανταγωνισμός, κ.λ.π.). Λόγω της πολυπλοκότητας των 

λειτουργιών των επιχειρήσεων της μορφής αυτής, είναι αναγκαίο να 

διαμορφωθεί μία ομάδα από μάνατζερ οι οποίοι θα πρέπει να έχουν 

ειδικότητα σε πάρα πολλούς τομείς, όπως στην παραγωγή, στο 

μάρκετινγκ, στα χρηματοοικονομικά, κ.λ.π. Για να μπορέσει μία τέτοια 

επιχείρηση να λειτουργήσει με επιτυχία, θα πρέπει να έχει μία ομάδα από 

ανώτατα στελέχη τα οποία θα πρέπει πιο συγκεκριμένα να κατέχουν 

γνώσεις σχετικά με:

♦ Τη γραμμή παραγωγής.

♦ Τις λειτουργικές δεξιότητες (λογιστική, logistics, μάρκετινγκ, διοίκηση 

παραγωγής, κ.λ.π.) που απαιτούνται για την απόκτηση της παγκόσμιας 

ανταγωνιστικότητας.

♦ Τις ξεχωριστές εθνικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

♦ Την παγκόσμια στρατηγική που ακολουθεί η επιχείρηση6.

3.5 Η φιλοσοφία των προσλήψεων
Οι επιχειρήσεις μπορούν να προσλάβουν άτομα από τρία διαφορετικά

γκρουπ. Αυτά τα γκρουπ είναι τα εξής:

1. Άτομα που προέρχονται από τη υπτρική χώρα πκ επιχείρησης (χώρα

προέλευσης).

2. Άτομα που προέρχονται από τη χώρα που φιλοξενεί την επιχείρηση και τις

δραστηριότητές της.

3. Άτομα που προέρχονται από υία τρίτη χώρα.

6Lorenz, 1992.
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Άτομα που προέρχονται από τη υητρική γώρα της επιχείρησης 

(χώρα προέλευσης), οι οποίοι ονομάζονται εκπάτριδες (Expatriate 

Managers). Η χρήση τέτοιου προσωπικού στις λειτουργικές εγκαταστάσεις 

μιας επιχείρησης σε μία ξένη χώρα, έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τα πλεονεκτήματα. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα 

είναι το γεγονός ότι, επειδή το προσωπικό μοιράζεται την ίδια κουλτούρα και 

αξίες με αυτές των ανώτατων στελεχών της επιχείρησης, δεν υπάρχει 

πρόβλημα ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας7. Επίσης, εάν η παγκόσμια 

στρατηγική της επιχείρησης συμπεριλαμβάνει την εκμετάλλευση νέας 

τεχνολογίας ή νέων επιχειρηματικών τεχνικών οι οποίες έχουν αναπτυχθεί 

στη μητρική χώρα, τότε το συγκεκριμένο προσωπικό θα είναι το πιο 

κατάλληλο όσον αφορά την αφομοίωση αυτών των καινοτομιών στη χώρα- 

δέκτη (host country).

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα. Όταν το 

προσωπικό της επιχείρησης προέρχεται από τη μητρική χώρα, τότε υπάρχει 

έλλειψη γνώσεων όσον αφορά τους νόμους, την κουλτούρα, τις οικονομικές 

συνθήκες, την κοινωνική δομή καθώς και την πολιτική κατάσταση της χώρας- 

δέκτη. Αν και υπάρχει ο δρόμος της εκπαίδευσης του προσωπικού πάνω στα 

συγκεκριμένα αυτά θέματα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη λύση 

έχει πολύ υψηλό κόστος και δεν αποτελεί το τέλειο υποκατάστατο ενός 

εργαζόμενου ο οποίος έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στη χώρα-δέκτη. Ένα 

ακόμη μειονέκτημα είναι και το υψηλό κόστος (για το οποίο, εκτενέστερη 

ανάλυση γίνεται στην ενότητα 3.9) που εμπεριέχεται σε μία πιθανή μετάθεση 
κάποιου εργαζόμενου στη χώρα-δέκτη8. Τέλος, μειονέκτημα αποτελούν και 

ορισμένοι περιορισμοί που υπάρχουν σε μερικές χώρες όσον αφορά το 

ποσοστό του προσωπικού το οποίο πρέπει να προέρχεται από τη χώρα- 

δέκτη. Για τους λόγους αυτούς, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα άτομα τα 

οποία προέρχονται από τη μητρική τους χώρα σε ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα 

και/ ή σε θέσεις που απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις, στις εγκαταστάσεις 

της χώρας-δέκτη.

7Bird & Dunbar, Spring 1991.
0
Management Review , July 1990.
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Άτομα που προέρχονται από τη χώρα-δέκτη (Host-country 

Managers). Οι διεθνείς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν, συνήθως, τα άτομα που 

προέρχονται από τη χώρα-οικοδεσπότη σε μεσαία και χαμηλά ιεραρχικά 

επίπεδα. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου τα άτομα αυτά 

καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις, με τη διαφορά ότι το γεγονός αυτό δεν 

αποτελεί συχνό φαινόμενο. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση έτσι και 

εδώ υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Δύο είναι τα κύρια πλεονεκτήματα τα οποία απορρέουν από τη 

χρησιμοποίηση προσωπικού το οποίο προέρχεται από τη χώρα στην οποία 

φιλοξενείται η επιχείρηση. Το πρώτο πλεονέκτημα, είναι ότι τα άτομα αυτά 

γνωρίζουν εκ των προτέρων τους τοπικούς νόμους, την κουλτούρα και τις 

οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Το δεύτερο, είναι ότι η χρησιμοποίηση 

προσωπικού από τη χώρα-δέκτη βοηθάει την επιχείρηση να αποφύγει τα 

έξοδα που συνδέονται με τη χρήση εκπάτριδων μάνατζερ και που 

συμπεριλαμβάνουν το κόστος μεταφοράς, τα επιπλέον χρήματα που πρέπει 

να προστεθούν στο μισθό του εξαιτίας της μετάθεσής του σε ξένη χώρα 

καθώς και τα έξοδα του σχολείου για τα παιδιά του.

Το πιο σημαντικό και ουσιώδες μειονέκτημα, είναι ότι οι τοπικοί (ή 

εγχώριοι) μάνατζερ, δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν την επιχειρηματική 

κουλτούρα και τις πρακτικές της εκάστοτε εταιρείας και έτσι περιορίζουν την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους μέσα σ’ αυτή.

Η Andersen Consulting, η μεγαλύτερη εταιρεία συμβούλων στον 

κόσμο, έχει αναπτύξει μία καινοτόμο προσέγγιση όσον αφορά την 

εκπαίδευση του προσωπικού της (το οποίο προέρχεται από άλλη χώρα) στη 

δική της επιχειρηματική κουλτούρα. Η Andersen Consulting, έχει 151 γραφεία 

σε 47 χώρες..! Όλοι οι νέοι σύμβουλοι οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν 

στην Andersen Consulting, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν ένα 

εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριών εβδομάδων, το οποίο λαμβάνει 

χώρα στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της εταιρείας στο St. Charles 

του Illinois. Εκεί, τα μελλοντικά στελέχη της Andersen Consulting μαθαίνουν 

τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση καθώς και τον τρόπο με τον 

οποίο λύνει τα προβλήματα των πελατών της. Ακολουθώντας αυτόν το 

δρόμο, η εταιρεία παρέχει μία κοινή εκπαίδευση σε όλους τους νέους 

συμβούλους της, οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από διαφορετικά μέρη του
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πλανήτη. Έτσι, παρά το διαφορετικό υπόβαθρο του καθενός από αυτούς, η 

εταιρεία τους μαθαίνει και τους περνάει σταδιακά, με τη βοήθεια ενός κοινού 
εκπαιδευτικού προγράμματος, την επιχειρηματική της κουλτούρα9.

Άτομα που προέρχονται από υία τρίτη χώρα (Third-country 

Managers). Όπως και στην πρώτη περίπτωση έτσι και εδώ τα άτομα που 

προέρχονται από μία τρίτη χώρα χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις 

κυρίως στα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα και/ ή σε θέσεις όπου απαιτούνται 

τεχνικές γνώσεις. Στο παρελθόν, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν τα άτομα 

αυτά μόνο όταν ήταν τρομερά εξειδικευμένα και δεν υπήρχε άλλη επιλογή για 

την επιχείρηση. Σήμερα, χρησιμοποιούνται συνειδητά από τις επιχειρήσεις 

εκείνες οι οποίες θέλουν να δημιουργήσουν ένα παγκόσμιο image μέσω των 

δραστηριοτήτων τους10.

Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί, είναι το γεγονός ότι η κουλτούρα της 

κάθε χώρας επηρεάζει αναμφίβολα το στυλ του προσωπικού που χρειάζεται 

η κάθε επιχείρηση για τις εγκαταστάσεις της στη χώρα αυτή.

3.6 Η στρατολόγηση και η επιλογή του προσωπικού
Οι στόχοι και οι στρατηγικές της επιχείρησης η οποία ασκεί διεθνείς 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθορίζουν τις ικανότητες και δεξιότητες που 

πρέπει να έχουν τα ανώτατα στελέχη της. Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.2, το 

οποίο παρατίθεται παρακάτω, αυτές οι ικανότητες και δεξιότητες εμπίπτουν 

σε δύο γενικές κατηγορίες:

1. Ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για την πραγματοποίηση 

της δουλειάς.

2. Ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για να μπορείς να 

δουλέψεις σε μία ξένη χώρα.

9Henkoff, 1993.
10 Wall Street Journal, January 22, 1992.
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Σχήμα 3.2

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες για τους μάνατζερ μιας διεθνούς 
επιχείρησης.

Ικανότητες και Δεξιότητες που 

Απαιτούνται για να Κάνεις τη 

Δουλειά:

- Τεχνικές

- Λειτουργικές

- Διοικητικές

Ικανότητες και Δεξιότητες που 

Απαιτούνται για να Δουλέψεις 

σε μία Ξένη Χώρα:

- Προσαρμοστικότητα

- Ειδικά προσόντα σχετικά 

με το μέρος (π.χ. γλώσσα)

- Προσωπικά χαρακτηριστικά

▼ ▼

Μεγαλύτερες Πιθανότητες Επιτυχίας 

σε μία Ανάθεση Διεθνούς Εργασίας

Πηγή: Griffin - Pustay, "International Business, A Managerial 
Perspective”, 1995, p. 694.

Η επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες 

επιχειρηματικές ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για να γίνει η 

δουλειά της. Για παράδειγμα, μία επιχείρηση η οποία έχει ένα εργοστάσιο 

παραγωγής σε μία ξένη αγορά, χρειάζεται ένα μάνατζερ εργοστασίου ο 

οποίος θα πρέπει να έχει τεχνικές γνώσεις όσον αψορά το προϊόν το οποίο 

κατασκευάζεται, θα πρέπει να ξέρει από παραγωγικές διαδικασίες11, κ.λ.π.

Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνει η επιχείρηση είναι να καθορίσει 

τις ικανότητες και δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας μάνατζερ ο οποίος θα 

πρέπει να εργαστεί σε μία ξένη χώρα. Σ’ αυτές τις ικανότητες και δεξιότητες 

συμπεριλαμβάνεται η ικανότητα του μάνατζερ να υιοθετεί τις πολιτιστικές και

11 Heller, 1992.
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πολιτισμικές αλλαγές, η ικανότητα να μιλάει την τοπική γλώσσα, η άριστη 

σωματική και συναισθηματική υγεία του, το επίπεδο ανεξαρτησίας και 

αυτάρκειάς του καθώς και το επίπεδο της εμπειρίας του και της εκπαίδευσής 

του.

3.6.1 Η στρατολόγηση στελεχών

Όταν πλέον έχουν καθοριστεί οι απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες 

που πρέπει να έχουν οι μάνατζερ οι οποίοι θα δουλέψουν στην επιχείρηση, 

ακολουθεί η διαδικασία της στρατολόγησης και της τελικής επιλογής τους12.

Η στρατολόγηση έμπειρων στελεχών. Οι διεθνείς επιχειρήσεις 

στρατολογούν έμπειρα στελέχη με διάφορους τρόπους. Μία κοινή πηγή, 

αποτελεί η ίδια η επιχείρηση. Πολλοί εργαζόμενοι της επιχείρησης μπορούν 

να εξελιχθούν με την πάροδο του χρόνου, σε ικανά και έμπειρα στελέχη τα 

οποία θα είναι σε θέση να στελεχώσουν ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα.

Μία άλλη πιθανή πηγή στελεχών διεθνών επιχειρήσεων, αποτελούν οι 

άλλες επιχειρήσεις. Πολλές είναι εκείνες οι εταιρείες οι οποίες ανιχνεύουν τους 

ανταγωνιστές τους με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών μεταγραφικών στόχων. 

Για υψηλόβαθμες θέσεις, οι εταιρείες συχνά βασίζονται στους λεγάμενους 

"κυνηγούς κεφαλών” ή "κυνηγούς ταλέντων” (headhunters). Αυτοί οι "κυνηγοί 

κεφαλών", βοηθούν τις επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες ψάχνουν ενεργά να 

ανακαλύψουν στελέχη με προσόντα, να βρουν τους κατάλληλους 

επαγγελματίες, κυρίως σε ανταγωνιστικές τους επιχειρήσεις.

Η στρατολόγηση νεαρών στελεχών. Η πρόσληψη νεαρών στελεχών, 

οι οποίοι μόλις έχουν αποφοιτήσει από κάποιο πανεπιστήμιο ή κολλέγιο, δεν 

αποτελεί κοινή τεχνική των πολυεθνικών εταιρειών. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένες 

εταιρείες προσλαμβάνουν νεαρά στελέχη με σκοπό να τα στείλουν στο 

εξωτερικό (σε κάποια χώρα) και σε μικρό χρονικό διάστημα να τους 

αναθέσουν κάποια τοπική αποστολή. Ιδιαίτερα ελκυστικοί είναι εκείνοι οι 

απόφοιτοι οι οποίοι μιλάνε αρκετές ξένες γλώσσες, έχουν διεθνείς εμπειρίες 

από κάποια ταξίδια (π.χ. από προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών) και έχουν 

ένα πτυχίο πάνω στο διεθνές μάνατζμεντ13. Ορισμένες εταιρείες άρχισαν να

12Black & Gregersen & Mendenhall, 1992.
13Scullion, 1992. See also Wall Street Journal, May 20, 1993.
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βλέπουν το θέμα της επιλογής νεαρών στελεχών με πιο μακροχρόνιες βάσεις. 

Η Coca-Cola, για παράδειγμα, έχει δημιουργήσει μία καινοτομική στρατηγική 
στρατολόγησης νεαρών στελεχών. Η εταιρεία ψάχνει ενεργά για ξένους 

φοιτητές, που σπουδάζουν στις Η.Π.Α. και οι οποίοι σκοπεύουν να γυρίσουν 

στην πατρίδα τους μετά την απόκτηση του πτυχίου τους. Η εταιρεία 

στρατολογεί και προσλαμβάνει τους καλύτερους από αυτούς, και τους 

τοποθετεί σε ένα ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος, οι νεαροί μάνατζερ επιστρέφουν στην πατρίδα τους ως 

υπάλληλοι της Coca-Cola και αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας στη συγκεκριμένη αυτή χώρα14.

3.6.2 Η επιλογή στελεχών

Αφού ολοκληρωθεί η στρατολόγηση των πιθανών στελεχών, οι 

μάνατζερ του τμήματος ΔΑΠ θα πρέπει να αποφασίσουν ποια από αυτά τα 

στελέχη έχουν τα περισσότερα προσόντα για τις ανάγκες της επιχείρησης. Οι 

καλύτεροι υποψήφιοι έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Διοικητικές ικανότητες (τεχνικά και ηγετικά προσόντα, γνώση της 

οργανωσιακής κουλτούρας).

- Κατάλληλη εκπαίδευση (υποχρεωτική εκπαίδευση, γνώση της αγοράς της 

χώρας-οικοδεσπότη, της κουλτούρας της αλλά και της γλώσσας της).

- Προσαρμοστικότητα σε νέες συνθήκες και καταστάσεις (ικανότητα να 

ασχολείται ταυτόχρονα με πολλά πράγματα, προσαρμοστικότητα στη 

συνεργασία του με άτομα ξένων χωρών, προσαρμοστικότητα σε νέες εθνικές 

κουλτούρες)15.

Η βαρύτητα που έχει η διαδικασία της επιλογής προσωπικού δεν 

πρέπει να υποτιμηθεί, ειδικά όταν αυτή συνδέεται με τον εκπατρισμό ενός 

μάνατζερ. Το κόστος που συνεπάγεται για μια επιχείρηση, η αποτυχία 

εκπατρισμού ενός μάνατζερ είναι πολύ μεγάλο. Αποτυχία εκπατρισμού είναι η 

πρόωρη επιστροφή ενός μάνατζερ στη χώρα του/ης, λόγω της ανικανότητάς 

του/ης να αποδώσει στη δουλειά που του/ης ανατέθηκε στη ξένη χώρα16.

14Hodgetts & LuthansCompensation & Benefits Review, 1993.
15Black & Stephens, Journal of Management, 1989.
16Harvey, Business Horizons, 1983.
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Τέτοιες αποτυχίες εκπατρισμού συμβαίνουν πολύ συχνά. Τα ποσοστά 

αποτυχίας για τις επιχειρήσεις των Η.Π.Α., φτάνουν το 20-50% και είναι πολύ 

μεγαλύτερα από τα ποσοστά των Ευρωπαϊκών και των Ιαπωνικών 

επιχειρήσεων. Περισσότερο από το 76% των επιχειρήσεων των Η.Π.Α., έχουν 

αντιμετωπίσει ποσοστά αποτυχίας εκπατρισμού ενός μάνατζερ υψηλότερα 

του 10% (δηλαδή, τουλάχιστον ένας στους δέκα εκπάτριδες μάνατζερ 

απέτυχε πλήρως στο έργο που του είχε ανατεθεί), ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά 

για τις Ιαπωνικές και τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι 14% και 3% 

αντίστοιχα17.

Μία επιχείρηση η οποία ασκεί διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, 

δεν πρέπει μόνο να καθορίσει το πόσο καλά μπορεί ένα στέλεχος της να 

υιοθετήσει μία ξένη κουλτούρα, αλλά και το πόσο καλά θα ταιριάξει αυτός (ή 

αυτή) μέσα σ’ αυτήν την κουλτούρα. Για παράδειγμα, επί σειρά ετών 

ορισμένες επιχειρήσεις των Η.Π.Α. είχαν δισταγμούς όσον αφορά το γεγονός 

να στείλουν γυναικεία στελέχη τους σε διεθνείς αποστολές σε μερικές χώρες, 

όπως π.χ. στην Ιαπωνία, γιατί υπέθεταν ότι μία γυναίκα δεν θα ήταν 

αποδεκτή από μία κουλτούρα η οποία θέλει τις γυναίκες να εργάζονται μέσα 

στο σπίτι. Παρ’ όλα αυτά, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι αυτός ο φόβος 

δεν είναι και τόσο ρεαλιστικός. Οι κάτοικοι της χώρας-δέκτη αντιδρούν κυρίως 

για το γεγονός ότι τα στελέχη προέρχονται από ξένη χώρα, και λιγότερο για το 

αν είναι άντρες ή γυναίκες18.

3.6.3 Η επίδραση της κουλτούρας στα στελέχη που εργάζονται σε μία 
ξένη χώρα
Τα στελέχη μιας οποιαδήποτε επιχείρησης, τα οποία δουλεύουν σε μία 

ξένη χώρα αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά τη διαφορετική 

κουλτούρα της χώρας αυτής. Το να ζει κανείς και να δουλεύει μέσα σε μία 

ξένη κουλτούρα μπορεί να τον οδηγήσει σε ένα "σοκ κουλτούρας” (culture 

shock), το οποίο είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο που δημιουργεί 

συναισθήματα φόβου, ανασφάλειας, απελπισίας, ερεθιστικότητας και 

αποπροσανατολισμού. Τα στελέχη που μόλις έχουν αρχίσει να δουλεύουν σε 

μία ξένη χώρα, έρχονται αντιμέτωπα με μία διαδικασία σταδιακής

17Tung,California Management Review, 1982.
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"εξαφάνισης” της παλιάς τους κουλτούρας και αρχίζουν να αισθάνονται 

μπερδεμένοι και μη αποδεκτοί από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Επίσης, 

αρχίζουν να έχουν αμφιβολίες για τον εαυτό τους καθώς και άλλα παρόμοια 

ψυχολογικά φαινόμενα, τα οποία οφείλονται στην αλλαγή του περιβάλλοντος 

εργασίας και στην αλλαγή της κουλτούρας18 19. Αυτή η διαδικασία σταδιακής 

"εξαφάνισης" της παλιάς κουλτούρας που παρουσιάζεται στο Σχ. 3.3, 

αποτελείται τυπικά από τέσσερα στάδια20.

18Adler& Izraeli, 1988.
19Nicholson & Stepina & Hochwarter, 1990.
20Ferraro, 1990, pp. 143-144.
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Σχήμα 3.3

Οι Φάσεις της διαδικασίας της σταδιακής εξαφάνισης της παλιάς 
κουλτούρας ενός μάνατζερ, ο οποίος εργάζεται σε μία ξένη χώρα και σε 
μία ξένη κουλτούρα.

Ο Μήνας του Μέλιτος”

Για τις πρώτες μέρες ή μήνες, η νέα κουλτούρα μοιάζει να είναι εξωτική και 
ευχάριστη. Ο ενθουσιασμός ο οποίος πηγάζει από την εργασία σε ένα 
καινούργιο περιβάλλον, κάνει τον εργαζόμενο να νομίζει ότι η προσαρμογή 
στη νέα κουλτούρα είναι πάρα πολύ εύκολη.

▼
‘Ή Απομυθοποίηση”

Οι διαφορές μεταξύ παλιού και νέου περιβάλλοντος είναι πλέον τεράστιες. 
Καθώς ο εργαζόμενος και η οικογένειά του αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της 
καθημερινής ζωής, οι διαφορές αυτές μεγεθύνονται. Πολλοί εργαζόμενοι, 
κολλάνε σ’ αυτή τη φάση για πολύ καιρό.

Τ
‘Ή Υιοθέτηση και η Προσαρμογή”

Με το πέρασμα του χρόνου, ο εργαζόμενος αρχίζει να καταλαβαίνει τη νέα 
κουλτούρα, αρχίζει να μιλάει καλά τη γλώσσα και προσαρμόζεται πλέον 
ευκολότερα στις καθημερινές απαιτήσεις.

Τ
‘Ή Αποδοχή της Νέας Κουλτούρας”

Το άγχος έχει τελειώσει καθώς ο εργαζόμενος, έχει πλέον κερδίσει την 
αυτοεμπιστοσύνη του όσον αφορά την ικανότητά του να λειτουργεί 
παραγωγικά στη νέα κουλτούρα.

Πηγή: Griffin - Pustay, "International Business, A Managerial Perspective”, 
1995, p. 699.
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Αν κάποιος εργαζόμενος δεχτεί αυτό το "σοκ κουλτούρας”, τότε τα 

αποτελέσματα θα είναι η μείωση της αποτελεσματικότητας και της 
παραγωγικότητάς του. Για την αποφυγή αυτού του γεγονότος, οι διεθνείς 

επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει ορισμένες στρατηγικές. Μία απλή λύση, είναι να 

εκπαιδεύουν τα στελέχη και τις οικογένειές τους (πριν την αναχώρησή τους) 

στη νέα κουλτούρα και στη νέα γλώσσα που θα συναντήσουν. Μία άλλη 

λύση, είναι να κάνουν μικρές και σύντομες δοκιμές ορισμένων στελεχών σε 

διεθνείς αποστολές, έτσι ώστε να έχουν μία πρώτη γεύση της ικανότητας και 

της προσαρμοστικότητας του νέου μάνατζερ21 22.

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι οι πιθανότητες επιτυχίας ενός 

μάνατζερ σε μία διεθνή αποστολή αυξάνουν, εάν ο μάνατζερ:

♦ Μπορεί ελεύθερα να δεχτεί ή να απορρίψει τη διεθνή αυτή αποστολή.

♦ Έχει μία πραγματική και ρεαλιστική εικόνα της νέας του/ης δουλειάς και 

αποστολής.

♦ Έχει μία πραγματική και ρεαλιστική προσδοκία όσον αφορά την έκβαση 

της αποστολής του/ης.

♦ Έχει ένα μέντορα πίσω στην πατρίδα του, ο οποίος θα διαφυλάξει τα 

συμφέροντά του/ης και ο οποίος θα του/ης προσφέρει επιχειρησιακή και 

κοινωνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής του/ης.

♦ Βλέπει να υπάρχει σχέση μεταξύ της αποστολής του/ης στο εξωτερικό και 

της εξέλιξης της καριέρας του/ης.

Από αυτά τα πέντε στοιχεία, το τελευταίο παίζει και τον πιο σημαντικό

ρόλο στον καθορισμό της επιτυχίας της αποστολής του μάνατζερ σε μία ξένη
22χωρά .

3.7 Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη του προσωπικού
Τα στελέχη του τμήματος ΔΑΠ μιας διεθνούς επιχείρησης, έχουν 

επίσης την ευθύνη να προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης 

για όλο το προσωπικό της εταιρείας σε ολόκληρο τον κόσμο.

21Newman, 1992.
22Feldman & Thomas, Journal of International Business Studies, 1992; Black & Gregersen, Journal 
of International Business Studies, 1991.
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Η εκπαίδευση είναι μία διαδικασία εμπλουτισμού των γνώσεων ενός 

ατόμου σχετικά με τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτεί η θέση την 
οποία θα αναλάβει μετά το τέλος της εκπαίδευσής του. Για παράδειγμα, 

εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να σχεδιαστούν έτσι, ώστε να 

βοηθήσουν το προσωπικό να μάθει μία ξένη γλώσσα, να χρησιμοποιεί ένα 

καινούργιο μηχάνημα ή να εφαρμόζει νέες μεθόδους παραγωγής.

Ανάπτυξη, είναι η γενική εκπαίδευση η οποία αφορά την προετοιμασία 

των στελεχών για νέες αποστολές και/ ή για υψηλότερες ιεραρχικά θέσεις. Για 

παράδειγμα, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης μπορεί να στοχεύει στην 

αναβάθμιση της ικανότητας των στελεχών να παίρνουν αποφάσεις ή να 

υποκινούν τους υπαλλήλους των κατώτερων ιεραρχικών επιπέδων να 

εργάζονται σκληρότερα23. Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη του προσωπικού, 

βοηθάει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της απόδοσής του. Ειδική 

εκπαίδευση πάνω σε θέματα κουλτούρας, παρέχεται σ’ εκείνα τα στελέχη τα 

οποία προβλέπεται ότι θα εργαστούν σε μία ξένη χώρα.

Εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών της εταιρείας. Πριν 

ξεκινήσει μία εταιρεία ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης του 

προσωπικού της, θα πρέπει πρώτα να εξετάσει ποιες είναι ακριβώς οι 

ανάγκες της. Αυτή η εκτίμηση περιλαμβάνει τον καθορισμό της διαφοράς 

μεταξύ του τι υπορούν να κάνουν οι μάνατζερ και οι εργαζόμενοι της 

εταιρείας, και του τι χρειάζεται η επιχείρηση να μπορούν να κάνουν. Για 

παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μία επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται 

στη Λατινική Αμερική, θέλει το προσωπικό της να μιλάει πολύ καλά την 

Ισπανική γλώσσα. Εάν η συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού της 

επιχείρησης μιλάει, πραγματικά, πολύ καλά Ισπανικά, τότε οι εκπαιδευτικές 

της ανάγκες όσον αφορά τη γλώσσα είναι ελάχιστες. Σε αντίθετη περίπτωση, 

το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα πάνω στη γλώσσα θα έπρεπε να είναι 

εκτεταμένο. Η εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών μιας επιχείρησης, είναι 

ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της ΔΑΠ. Οι εταιρείες οι οποίες υποτιμούν 

την αξία των εκπαιδευτικών τους αναγκών, έρχονται στο μέλλον αντιμέτωπες 

με πολλές δυσκολίες. Πράγματι, η έλλειψη γνώσεων όσον αφορά τις ξένες 

αγορές και τους ξένους πελάτες, αποτελεί ένα κύριο εμπόδιο της

23Vanderbroeck, Sloan Management Review, 1992.
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επιτυχημένης εισόδου σε τέτοιες αγορές, όπως φαίνεται στο διάγραμμα του 

Σχήματος 3.4.

Σχήμα 3.4

Εμπόδια εισόδου σε ξένες αγορές

Ποσοστό αποκριθέντων 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Έλλειψη κατανόηση*: 
των ξένων αγορών 
και πελατών

Περιορισμοί

Έλλειψη διεθνούς 
ταλέντου

Έλλειψη ξένων 
συνεταίρων

Έλλειψη πληροφο
ριών

Γλώσσα

Οικονομική αστάθειε

Σύνθετοι λογιστικοί 
και φορολογικοί 
κανόνες

*Δια<ρορέ€ στην 
κουλτούρα

Τεχνικά πρότυπα

Έλλειψη μεταφορι
κών μέσων

7%

12%

12%

9%

9%

8%

15%

15%

19%

24%

38%

Πηγή: Griffin - Pustay, "International Business, 
A Managerial Perspective”, 1995, p. 701.

Μία εταιρεία η οποία βρίσκεται στα πρώτα στάδια της διεθνοποίησής 

της, έχει πολύ διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες από μία άλλη η οποία έχει 

φτάσει στο επίπεδο της παγκόσμιας επιχείρησης. Για παράδειγμα, μία νέα
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εταιρεία η οποία ασκεί διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι πολύ 
πιθανό ότι θα έχει ελάχιστα (εάν όχι κανένα) έμπειρα στελέχη. Έτσι, οι 

ανάγκες της για εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά προγράμματα του 

προσωπικού της, είναι οι απολύτως βασικές24. Αντίθετα, μία παγκόσμια 

επιχείρηση έχει μία πλειάδα από εκπαιδευμένα και έμπειρα στελέχη με 

διεθνές υπόβαθρο, ικανότητες και προσόντα25.

3.8 Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού
Άλλο ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς του τμήματος ΔΑΠ μιας 

διεθνούς επιχείρησης, είναι η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού 

(Performance Appraisal). Ενώ η στρατολόγηση, η επιλογή, η εκπαίδευση και 

η ανάπτυξη συγκεντρώνουν την προσοχή τους σε θέματα που προηγούνται 

της εκπλήρωσης της αποστολής του προσωπικού, η αξιολόγηση (όπως και η 

αμοιβή του προσωπικού την οποία θα εξετάσουμε παρακάτω) ακολουθεί (για 

καιρό) μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους.

Αξιολόγηση της απόδοσης είναι η διαδικασία της εκτίμησης της 

αποτελεσματικότητας ενός ατόμου, κατά την εκπλήρωση της εργασίας του (ή 

της). Οι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιείται η αξιολόγηση της 

απόδοσης του προσωπικού είναι:

♦ Να δώσει αναπληροφόρηση (feedback) στα άτομα όσον αφορά την 

απόδοσή τους.

♦ Να προσφέρει μία βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί η επιβράβευση των 

ατόμων με την καλύτερη απόδοση.

♦ Να εντοπίσει τομείς, για τους οποίους μπορεί να απαιτούνται επιπρόσθετα 

προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

♦ Να εντοπίσει προβληματικούς τομείς, οι οποίοι μπορεί να χρειάζονται 

αλλαγή στους στρατηγικούς τους στόχους.

Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης της πραγματικής απόδοσης ενός 

μάνατζερ, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν κριτήρια τις πωλήσεις, τα 

περιθώρια κέρδους ή το ποσοστό ανάπτυξης της αγοράς. Αν ένα 

υποκατάστημα μιας διεθνούς επιχείρησης αντιμετώπισε προβλήματα, η

24Rhinesmith, Training & Development, 1991.
25Petrick & Russell-Robles, 1992.
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αξιολόγηση της απόδοσης του μάνατζερ πρέπει να βασιστεί στο κατά πόσο 

καλά μπόρεσε ο συγκεκριμένος μάνατζερ να λύσει τα προβλήματα που του 

παρουσιάστηκαν. Για παράδειγμα, η μείωση της καθαρής ζημίας ή η 

σταθεροποίηση της πτώσης του μεριδίου αγοράς, μπορούν να θεωρηθούν 

βραχυχρόνια σαν καλή απόδοση.

Τόσο η αναμενόμενη όσο και η πραγματική απόδοση, πρέπει να 

συγκρίνονται μεταξύ τους και οι διαφορές πρέπει να κοινοποιούνται. Αυτό το 

βήμα, χρειάζεται να έχει ένα ισχυρό διαγνωστικό στοιχείο: γιατί και πώς η 

απόδοση ενός μάνατζερ θεωρείται αποδεκτή ή μη αποδεκτή; Οφείλονται 

ορισμένα από τα προβλήματα σε έλλειψη ικανοτήτων και προσόντων του 

μάνατζερ ή σε απρόβλεπτους παράγοντες και περιστάσεις; Μήπως τα 

κεντρικά γραφεία της επιχείρησης έχουν την ευθύνη για ορισμένα από τα 

προβλήματα που παρουσιάστηκαν, εξαιτίας της ακατάλληλης εκπαίδευσης 

ορισμένων στελεχών τους;

Οι εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες, είναι εκείνες που θα υποδείξουν το 

πόσο συχνά θα λαμβάνουν χώρα οι αξιολογήσεις της απόδοσης του 

προσωπικού. Σε μία τοπική εταιρεία, μπορούν να πραγματοποιούνται και 

κάθε τρίμηνο. Γεωγραφικοί όμως παράγοντες, έχουν τη δύναμη να 

περιορίσουν τη συχνότητα με την οποία οι αξιολογήσεις της απόδοσης του 

προσωπικού, σε μία διεθνής επιχείρηση, λαμβάνουν χώρα. Γενικά, οι διεθνείς 

μάνατζερ έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της 

επιχείρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, εκθέσεις στις οποίες αξιολογείται 

η απόδοση ολόκληρου του προσωπικού. Όσο αυτές οι εκθέσεις κινούνται 

μέσα στα επιτρεπτά όρια που έχει θέσει η διοίκηση της εταιρείας, η 

αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού μπορεί να πραγματοποιείται 
ακόμα και μία φορά το χρόνο (μόνο!). Σε αντίθετη περίπτωση, αν σε κάποια 

απ' αυτές τις εκθέσεις παρουσιαστεί ένα σημαντικό πρόβλημα, η αξιολόγηση 

της απόδοσης του προσωπικού μπορεί να αρχίσει να γίνεται πιο συχνά σε 

μία προσπάθεια να ξαναμπούν τα πράγματα πίσω στη θέση τους.
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3.9 Η αμοιβή του προσωπικού

Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, οι επιχειρήσεις είναι 

υποχρεωμένες να προσφέρουν ικανοποιητικά πακέτα αμοιβών στα στελέχη 

τους. Αυτά τα πακέτα περιλαμβάνουν το μισθό και τα bonus, τα οποία 

καθορίζονται από τις εργασιακές δυνάμεις της αγοράς όπως το ταλέντο του 

μάνατζερ, η θέση του μέσα στο οργανόγραμμα της επιχείρησης, τα τυπικά 

του προσόντα (πτυχία, συστάσεις κ.λ.π.), το κόστος ζωής στην εκάστοτε 

χώρα, οι κυβερνητικοί περιορισμοί, οι φορολογικοί κώδικες κ.λ.π26. Για 

παράδειγμα, στη Γερμανία, οι εργαζόμενοι προσπαθούν να πείσουν τους 

ανώτερούς τους να τους παρέχουν τα έξοδα που κάνουν για το αμάξι τους. 

Στην Ιαπωνία, τα στελέχη παίρνουν δώρο ολόκληρο το αμάξι και τα έξοδά του 

πληρωμένα! Επίσης, τα στελέχη των Ιαπωνικών επιχειρήσεων, γίνονται 

αποδέκτες υψηλών παροχών όσον αφορά τα έξοδα της διασκέδασής τους. 

Στη Μεγάλη Βρετανία, λόγω των υψηλών περιθωρίων της φορολογίας του 

εισοδήματος οι επιχειρήσεις προσφέρουν τυπικά τα αμάξια της εταιρείας 

στους μάνατζερ όλων των επιπέδων. Στις Η.Π.Α., οι επιχειρήσεις 

προσφέρουν στα στελέχη τους πακέτα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, διότι 

τα πακέτα αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία.

Η αμοιβή των στελεχών τα οποία δουλεύουν σε μία ξένη χώρα. Η 

αμοιβή των στελεχών τα οποία δουλεύουν σε μία ξένη χώρα, είναι μια πιο 

σύνθετη κατάσταση. Οι περισσότερες διεθνείς επιχειρήσεις, θεωρούν 

αναγκαίο το γεγονός να ικανοποιήσουν το στέλεχος τους, πληρώνοντας 

οποιεσδήποτε διαφορές μπορεί να προκύψουν στο εισόδημά του από την 

αλλαγή του περιβάλλοντος της εργασίας του. Όταν ανατεθούν στα στελέχη 

βραχυχρόνιες αποστολές, τότε το εισόδημά τους παραμένει δεμένο με το 

νόμισμα και το κόστος ζωής της χώρας από την οποία προέρχεται το 

συγκεκριμένο αυτό στέλεχος (φυσικά, τα στελέχη πληρώνονται τα έξοδα 

διαμονής όπως π.χ. τα ξενοδοχεία, τα γεύματα, κ.λ.π.). Όταν ωστόσο η 

διάρκεια της αποστολής είναι απροσδιόριστη ή μακροχρόνια, η αμοιβή του 

αναπροσαρμόζεται έτσι ώστε το στέλεχος να είναι σε θέση να διατηρήσει το 

βιοτικό του επίπεδο27. Αυτές οι αναπροσαρμογές, είναι ιδιαίτερα απαραίτητες

26Ginneken & Hoeven, 1989.
27 Wall Street Journal, April 21, 1993.
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σ’ εκείνες τις περιπτώσεις όπου το στέλεχος μεταφέρεται από μία περιοχή με 

χαμηλό κόστος ζωής σε μία άλλη όπου το κόστος ζωής είναι υψηλότερο (ή 

και το αντίθετο). Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, όπου οι επιχειρήσεις 

δυσκολεύονται αφάνταστα να ανακαλύψουν άτομα για τη στελέχωση των 

εγκαταστάσεών τους σε ορισμένες χώρες (όπως π.χ. Σομαλία, Μαλαισία, 

Αλάσκα, Χαβάη), αναγκάζονται να πληρώσουν μεγαλύτερους μισθούς και 

αμοιβές με μοναδικό σκοπό και στόχο την προσέλκυση στελεχών.

Ένα ακόμη πρόβλημα το οποίο πρέπει να προσέξουν οι διεθνείς 

επιχειρήσεις, είναι το εισόδημα του μάνατζερ μετά την φορολογία. Όταν η 

επιχείρηση δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες, θα πρέπει να λάβει υπόψη 

της στην αμοιβή του προσωπικού της, τα διαφορετικά φορολογικά συστήματα 

τα οποία ισχύουν εκεί. Αυτό που θα πρέπει να κάνει η εκάστοτε επιχείρηση, 

είναι να φροντίσει να παρέχει στα στελέχη της ισοδύναμα εισοδήματα, δηλαδή 

το μετά-φόρων εισόδημα του εκπάτριδα στη χώρα-δέκτη να είναι το ίδιο με 

εκείνο που θα έπαιρνε στη μητρική χώρα, επίσης μετά τους φόρους.

Πακέτα συμπληρωματικών παροχών για τα στελέχη εκείνα τα 

οποία εργάζονται σε ξένη χώρα. Οι διεθνείς επιχειρήσεις πρέπει, εκτός από 

αναπροσαρμογές στους μισθούς, να προσφέρουν στα στελέχη που 

εκπατρίζονται και ειδικά πακέτα παροχών (εκτός των πακέτων που αφορούν 

τις διακοπές και την ασφάλεια ζωής του εργαζόμενου). Αυτά τα ειδικά πακέτα 

περιλαμβάνουν τα εξής:

♦ Έξοδα σπιτιού

♦ Έξοδα εκπαίδευσης των παιδιών

♦ Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

♦ Έξοδα επιστροφής και επισκέψεων στη μητρική χώρα

♦ Έξοδα εγγραφής σε διάφορους συλλόγους

Όλα τα παραπάνω, αποτελούν πρωταρχικές ανάγκες και υποχρεώσεις 

της επιχείρησης τις οποίες οφείλει να καλύψει ολοκληρωτικά. Με την κάλυψη 

αυτών των υποχρεώσεων, ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες των στελεχών της 

και τους δείχνει ότι ενδιαφέρεται άμεσα για το προσωπικό της. Η αλλαγή του 

περιβάλλοντος της εργασίας ενός μάνατζερ, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

κομμάτι των διεθνών επιχειρήσεων το οποίο αν δεν προσεχθεί κατάλληλα,
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είναι ικανό να δημιουργήσει, στην εκάστοτε επιχείρηση, σοβαρότατα 

λειτουργικά προβλήματα.

3.10 Η διατήρηση των στελεχών της επιχείρησης
Ένα ακόμα βασικό συστατικό του τμήματος ΔΑΠ μιας διεθνούς 

επιχείρησης, είναι και η διατήρηση των στελεχών. Διατήρηση των στελεχών 

είναι η έκταση της ικανότητας που έχει μία επιχείρηση να κρατάει τους 

υπαλλήλους της.

Τα άτομα, επιλέγουν να φύγουν από μία επιχείρηση για πολλούς 

λόγους, για παράδειγμα, όταν δεν είναι ευχαριστημένα από την αμοιβή τους ή 

όταν γίνονται αποδέκτες ελκυστικών προτάσεων από άλλες επιχειρήσεις. Η 

φυγή ορισμένων στελεχών, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα για 

τις διεθνείς επιχειρήσεις, διότι η εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών με 

επιχειρηματικά προσόντα κατάλληλα για την παγκόσμια αγορά είναι μία 

διαδικασία η οποία απαιτεί πολύ υψηλό χρηματικό κόστος28. Τα στελέχη που 

έχουν αποκτήσει αυτή τη φήμη (δηλαδή στελέχη με προσόντα) είναι στελέχη 

με μεγάλη ζήτηση από τις επιχειρήσεις.

Ένας τρόπος να κρατήσει μία εταιρεία τα στελέχη της, είναι να τους 

προσφέρει ειδικά κίνητρα. Για παράδειγμα, μπορούν να τους προσφέρουν 

μεγαλύτερους μισθούς ή μεγαλύτερη εξουσία μέσα στην επιχείρηση. Ένας 

άλλος τρόπος, είναι να τους προσφέρει μεγαλύτερες και γρηγορότερες 

προοπτικές εξέλιξης στην ιεραρχία. Τέλος, μπορεί να τους προσφέρει 

μακροχρόνιες ασφαλιστικές δικλείδες (π.χ. συμμετοχή στα κέρδη, χορήγηση 

πακέτου μετοχών εάν το στέλεχος παραμείνει στην εταιρεία ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα, χορήγηση ενός κεφαλαίου το οποίο αναπροσαρμόζεται και 

μεγαλώνει ανάλογα με τη διάρκεια παραμονής του στελέχους στην 

επιχείρηση κ.λ.π.) οι οποίες να εξασφαλίζουν την παραμονή τους στη 

συγκεκριμένη επιχείρηση, για τα επόμενα χρόνια.

Μία πολύ βασική στρατηγική για τις επιχειρήσεις, αποτελεί η 

"συνέντευξη της αποχώρησης”. Η "συνέντευξη της αποχώρησης” είναι μία 

συνέντευξη με τον εργαζόμενο ο οποίος αφήνει την επιχείρηση. Σκοπός της 

είναι να ανακαλύψει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία τα οποία να

28Geber, Training, 1992.
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αφορούν τους λόγους που ώθησαν τον εργαζόμενο να αποφασίσει ότι θέλει 

να φύγει. Ορισμένες φορές, δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση αυτών των 

συνεντεύξεων εξαιτίας του τεράστιου και δυσκίνητου όγκου της επιχείρησης. 

Παρ’ όλα αυτά, η αξία των πληροφοριών που αποκομίζονται από αυτές τις 

συνεντεύξεις είναι μεγάλη: οι μάνατζερ μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν έτσι, 

ώστε να μπορέσουν στο μέλλον να μειώσουν τις πιθανές απώλειες στελεχών.

3.11 Οι εργασιακές σχέσεις
Το τελικό στοιχείο του τμήματος ΔΑΠ μιας διεθνούς επιχείρησης, είναι 

οι εργασιακές σχέσεις. Λόγω της πολυπλοκότητας και της σημασίας τους, οι 

εργασιακές σχέσεις συχνά αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστή οργανωσιακή 

λειτουργία, έξω από τα πλαίσια της ΔΑΠ.

Οι εργασιακές σχέσεις της χώρας-δέκτη συχνά αντικατοπτρίζουν τους 

νόμους της, την κουλτούρα της, την κοινωνική της δομή, και την οικονομική 

της κατάσταση. Για παράδειγμα, η συμμετοχή στα εργατικά σωματεία των 

Η.Π.Α. μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, μόνο το 20% του 

συνολικού εργατικού δυναμικού των Η.Π.Α. ανήκει σε εργατικά σωματεία. Οι 

εργασιακές σχέσεις στις Η.Π.Α. υπόκεινται σε αυστηρή νομοθεσία. Οι 

εργασιακές συμφωνίες, οι οποίες προκύπτουν ύστερα από διαπραγματεύσεις 

μεταξύ μιας εταιρείας και ενός εργατικού σωματείου, αποτελούν δεσμευτικά 

συμβόλαια τα οποία έχουν και νομική ισχύ.

Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση που επικρατεί στις υπόλοιπες χώρες 

εκτός των Η.Π.Α., είναι τελείως διαφορετική. Σε μερικές χώρες, η συμμετοχή 

στα εργατικά σωματεία είναι πολύ μεγάλη και συνεχίζει να αυξάνεται. Πάνω 

από το 50% του εργατικού δυναμικού του πλανήτη μας (εκτός των Η.Π.Α.) 

ανήκει σε εργατικά σωματεία29. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, τα εργατικά 

σωματεία έχουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα απ’ ότι στις Η.Π.Α. Στις 

περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, τα εργατικά σωματεία έχουν στενές 

σχέσεις με πολιτικά κόμματα. Έτσι, δρουν και ενεργούν σύμφωνα με τα 

συμφέροντα του πολιτικού κόμματος το οποίο υποστηρίζουν. Σε ολόκληρη 

της Ευρώπη, τα εργατικά σωματεία χρησιμοποιούν την απεργία ως μέσο 

διαμαρτυρίας και διεκδίκησης απέναντι στην κρατική εξουσία. Με αυτόν τον

29Blanchflower & Freeman, Industrial Relations , 1992.
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τρόπο, τα εργατικά σωματεία ελπίζουν ότι θα αναγκάσουν το δημόσιο να 
ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, με στόχο να μην υπάρχουν προβλήματα στη 

ροή της καθημερινής ζωής της χώρας.

Αντίθετα, οι εργασιακές σχέσεις στην Ιαπωνία είναι πολύ 

ικανοποιητικές. Τα εργατικά σωματεία δημιουργούνται και λειτουργούν από 

τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Σωματεία και διοίκηση συνεργάζονται άψογα με 

μοναδικό στόχο την επίτευξη της αρμονίας και της επιτυχίας. Η Ιαπωνική 

κουλτούρα, δεν ενθαρρύνει τις συγκρούσεις και τις εχθροπραξίες. Αυτή η 

νοοτροπία έχει μεταφερθεί και στον εργασιακό χώρο. Οι διαφωνίες που είναι 

δυνατόν να προκύψουν, λύνονται με το διάλογο και με αμοιβαίες 

παραχωρήσεις και συμφωνίες. Στις σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες 

απαιτείται η παρέμβαση ενός τρίτου διαμεσολαβητή, δεν υπάρχουν κακίες ή 

φιλονικίες μετά την τελική απόφαση. Γι’ αυτόν το λόγο, οι απεργίες είναι ένα 

πολύ σπάνιο φαινόμενο στην Ιαπωνία.

Η συλλογική διαπραγμάτευση, είναι η διαδικασία την οποία 

χρησιμοποιούν τα εργατικά σωματεία για να κλείσουν συμφωνίες με τη 

διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης. Σ’ αυτήν τη διαδικασία, παίρνει μέρος και 

το κράτος. Ο βαθμός και η έκταση της κρατικής παρέμβασης εξαρτώνται από 

το σύστημα που επικρατεί στην κάθε χώρα. Υπάρχουν χώρες όπου η κρατική 

παρέμβαση είναι μικρή και υπάρχουν χώρες όπου η παρέμβαση του κράτους 

είναι σχεδόν ολοκληρωτική.

Σε χώρες όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και 

η Ελλάδα, υπάρχει πολύ μικρή συμμετοχή του προσωπικού στη διοίκηση της 

επιχείρησης. Από την άλλη μεριά, ένας σαφής στόχος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι να σταθεροποιήσει και να τυποποιήσει τις εργασιακές 

πρακτικές, τους εργασιακούς κανονισμούς και περιορισμούς καθώς και τα 

πακέτα παροχών, που θα ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη της30. Μέχρι 

σήμερα, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός του Ηνωμένου 

Βασιλείου), έχουν συμφωνήσει στη δημιουργία ενός κοινωνικού οργανικού 

χάρτη, όπου θα ισχύουν σταθερές και τυποποιημένες εργασιακές συνθήκες 

και πρακτικές μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

30Spyropoulos, International Labor Review, 1990.
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Η αναδιάρθρωση του βαθμού συμμετοχής του προσωπικού στη 

διοίκηση της επιχείρησης, έχει εξαπλωθεί και σε ορισμένες χώρες της Ασίας. 

Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στη Σιγκαπούρη έχουν αποκτήσει πρόσφατα, 

μία πολύ ισχυρή φωνή όσον αφορά το πως λειτουργούν οι επιχειρήσεις31. Αν 

και οι Ιάπωνες εργαζόμενοι δεν έχουν ισχυρή συμμετοχή στη διοίκηση των 

Ιαπωνικών επιχειρήσεων, παραδοσιακά έχουν το προνόμιο να υφίστανται 

μικρότερο έλεγχο όσον αφορά το πως κάνουν τη δουλειά τους.

Μία μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία των Η.Π.Α., αντιμετώπιζε δυσκολίες στο 

υποκατάστημά της στην Ισπανία. Για το λόγο αυτό, έστειλε στην Ισπανία τρεις 

ειδικούς στο να λύνουν προβλήματα, με σκοπό να ερευνήσουν τα αίτια. Η 

εταιρεία όμως δεν πρόσεξε ένα σημαντικό γεγονός: τα τρία αυτά άτομα δεν 

μπορούσαν να μιλήσουν Ισπανικά. Αφού όλες οι προσπάθειες που κάνανε οι 

ειδικοί δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, λόγω της μη ικανοποιητικής 

επικοινωνίας με τους ισπανόφωνους εργαζόμενους του υποκαταστήματος, η 

εταιρεία αναγκάστηκε να τους φωνάξει πίσω. Η κατάσταση χειροτέρεψε κι 

άλλο, μέχρι που η εταιρεία έστειλε ένα ειδικό στέλεχος το οποίο μπορούσε να 

μιλήσει Ισπανικά. Ξαφνικά, όλα τα προβλήματα άρχισαν να βρίσκουν τη λύση 

τους...

Το στέλεχος μιας επιχείρησης από τη Βραζιλία, δημιούργησε μεγάλα 

προβλήματα στην εταιρεία του, εξαιτίας της συμπεριφοράς του απέναντι στις 

κοπέλες που δούλευαν στη γραμματεία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης 

στις Η.Π.Α. Το συγκεκριμένο αυτό στέλεχος, χρησιμοποιούσε τις κοπέλες σαν 

προσωπικές του υπηρέτριες! Όχι μόνο τις ζητούσε να του κάνουν τα 

προσωπικά του ψώνια, αλλά και τις έβαζε να του ράβουν τα ρούχα του..! 

Πηγή: Ricks D., "BLUNDERS in International Business”, 1993, pp. 95-96.

31 May, 1989.
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Συμπεράσματα - Ανακεφαλαίωση

Εάν το στέλεχος το οποίο δουλεύει σε μία ξένη χώρα επιθυμεί να 

αποφύγει μοιραία λάθη, πρέπει να κατέχει ορισμένες ιδιαίτερες ικανότητες. 

Μερικές από τις πιο σημαντικές αυτές ικανότητες είναι:

1. Να τα πηγαίνει καλά με τους ανθρώπους.

2. Να μπορεί να αναγνωρίζει εύκολα τις διαφορές της κουλτούρας.

3. Να είναι ανοιχτόμυαλος.

4. Να έχει την ικανότητα να δείχνει ανοχή στις ξένες κουλτούρες.

5. Να προσαρμόζεται εύκολα σε νέες κουλτούρες, ιδέες και προκλήσεις.

6. Να προσαρμόζεται γρήγορα στις αλλαγές των συνθηκών και των 

περιστάσεων.

7. Να τον ενδιαφέρουν τα γεγονότα και όχι τα τυφλά συμπεράσματα.

8. Να έχει προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία.

9. Να έχει προηγούμενη εμπειρία από ξένες κουλτούρες.

10. Να έχει την ικανότητα να μαθαίνει γρήγορα τις ξένες γλώσσες.

Φυσικά, αυτή η λίστα δεν είναι ολοκληρωμένη. Είναι τόσα πολλά τα 

απαραίτητα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει ένας μάνατζερ μιας 

επιχείρησης η οποία ασκεί διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, ώστε δεν 

είναι παράξενο το γεγονός ότι οι άνθρωποι κάνουν πολλές φορές λάθη.

Οι διαφορετικές κουλτούρες απαιτούν από τις επιχειρήσεις να 

εφαρμόζουν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Τα στελέχη, πρέπει να γνωρίζουν 

και να κατανοούν τις τοπικές επιχειρηματικές διαδικασίες, τις κυβερνητικές 

πολιτικές και τις εργασιακές πρακτικές. Μία μικρή παρεξήγηση μπορεί εύκολα 

να οδηγήσει σε μία τεράστια γκάφα, όπως επίσης και η τοποθέτηση ενός 

λάθος ατόμου σε μία λάθος θέση μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή. Στο 

επόμενο κεφάλαιο, θα εξετάσουμε το τμήμα Χρηματοοικονομικών της 

επιχείρησης που ασκεί διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.
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4.1 Τα χρηματοοικονομικά ζητήματα στο διεθνές εμπόριο
Σε κάθε επιχειρηματική συναλλαγή, ο αγοραστής και ο πωλητής 

πρέπει να διαπραγματευθούν και να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία όσον 

αφορά ορισμένα βασικά θέματα όπως η τιμή, η ποσότητα και η ημερομηνία 

παράδοσης. Παρ’ όλα αυτά, όταν μία συναλλαγή περιλαμβάνει έναν 

αγοραστή και έναν πωλητή, οι οποίοι προέρχονται από δύο διαφορετικές 

χώρες, είναι πιθανό να προκόψουν και άλλα ζητήματα:

♦ Ποιο νόμισμα θα χρησιμοποιηθεί στη συναλλαγή

♦ Πότε και πως θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της φερεγγυότητας των δύο 

μερών

♦ Ποια μορφή πληρωμής θα χρησιμοποιηθεί

♦ Πως θα κανονιστεί η χρηματοδότηση (οι όροι της χρηματοδότησης)

4.2 Η επιλογή του κατάλληλου νομίσματος
Ένα περίεργο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι διεθνείς 

επιχειρήσεις, είναι αυτό της επιλογής του κατάλληλου νομίσματος για την 

τακτοποίηση των συναλλαγών τους. Συνήθως, οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς 

έχουν ξεκάθαρες και αντικρουόμενες προτιμήσεις ως προς το νόμισμα που 

θα χρησιμοποιηθεί. Ο εξαγωγέας προτιμάει να γίνει η πληρωμή στο νόμισμα 

της δικής του χώρας, έτσι ώστε να γνωρίζει το ακριβές ποσό που θα 

εισπράξει από τον εισαγωγέα. Ο εισαγωγέας, αντίθετα, προτιμάει να 

πληρώσει με το νόμισμα της δικής του χώρας, έτσι ώστε να γνωρίζει το 

ακριβές ποσό που θα πρέπει να πληρώσει στον εξαγωγέα. Ορισμένες φορές, 

ο εξαγωγέας και ο εισαγωγέας συμφωνούν να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή 

με βάση κάποιο τρίτο νόμισμα. Για παράδειγμα, εάν και οι δύο πλευρές 

προέρχονται από χώρες με αδύνατο τοπικό νόμισμα, μπορεί να προτιμήσουν 

να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή με βάση ένα πιο σταθερό και ισχυρό 

νόμισμα όπως είναι το Γερμανικό Μάρκο, το Ιαπωνικό Γιεν ή το Αμερικάνικο 

Δολάριο. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, πάνω από το 70% των 

εξαγωγών των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και το 85% των εξαγωγών των 

χωρών της Λατινικής Αμερικής, χρησιμοποιούν ως νόμισμα το Δολάριο1. *

'Alogoskoufis & Portes, European Economy, Special Edition, 1991.

148



Σε ορισμένες βιομηχανίες, χρησιμοποιείται αποκλειστικά ένα και 

μοναδικό νόμισμα με σκοπό την τακτοποίηση των συναλλαγών. Για 

παράδειγμα, στην πετρελαιοβιομηχανία, το νόμισμα που χρησιμοποιείται 

διεθνώς είναι και πάλι το Δολάριο2. Ακόμα και η Ιαπωνία πραγματοποιεί την 

πλειοψηφία των εξαγωγών της προς τις Η.Π.Α., χρησιμοποιώντας ως 

νόμισμα το Αμερικάνικο Δολάριο.

4.3 Ο έλεγχος της φερεγγυότητας του αγοραστή
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του διεθνούς εμπορίου, είναι η αξιοπιστία 

και η φερεγγυότητα του αγοραστή. Εάν ένας εισαγωγέας, έχει μεγάλη 

χρηματοοικονομική δύναμη και ο εισαγωγέας είχε παλιότερα ικανοποιητικές 

επιχειρηματικές σχέσεις μαζί του, τότε ο εξαγωγέας έχει τη δυνατότητα να 

αποφασίσει να παρέχει στον εισαγωγέα μεγάλη πίστωση εξαιτίας της 

φερεγγυότητάς του. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή ο εισαγωγέας δεν 

έχει μεγάλη χρηματοοικονομική επιφάνεια, ο εξαγωγέας θα πρέπει να 

απαιτήσει έναν τύπο πληρωμής ο οποίος να μειώνει τον κίνδυνο που 

εμπεριέχεται στη συναλλαγή.

Σε κάθε εμπορική συναλλαγή, είναι απαραίτητος ο έλεγχος της 

φερεγγυότητας του αγοραστή. Υπεύθυνο για την εκπλήρωση αυτής της 

υποχρέωσης είναι φυσικά το τμήμα χρηματοοικονομικών της εκάστοτε 

επιχείρησης. Για την πλειοψηφία των τοπικών επιχειρηματικών συναλλαγών, 

οι επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει απλούς και φτηνούς μηχανισμούς οι 

οποίοι πραγματοποιούν αυτόν τον έλεγχο. Στις Η.Π.Α., για παράδειγμα, οι 

επιχειρήσεις αντλούν πληροφορίες για τους πελάτες τους από διάφορες 

πηγές όπως π.χ. την εταιρεία Dun & Bradstreet. Παρόμοιες πηγές υπάρχουν 

και στις άλλες χώρες. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι εξαγωγείς δεν γνωρίζουν την 

ύπαρξή τους.

Μία άλλη πηγή πληροφοριών, αποτελεί η τοπική τράπεζα με την οποία 

συναλλάζεται ο εξαγωγέας. Πολύ συχνά, ο εξαγωγέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το παγκόσμιο δίκτυο της τράπεζάς του (φυσικά μόνο όταν η 

τράπεζα είναι μεγάλης εμβέλειας) με σκοπό να αντλήσει πληροφορίες για την 

χρηματοοικονομική κατάσταση ενός πιθανού αγοραστή από μια άλλη χώρα.

2
Εκτός από υπερβολικά σπάνιες εξαιρέσεις.
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Μία ακόμα πηγή πληροφοριών, αποτελούν και οι εθνικές κρατικές υπηρεσίες 

οι οποίες είναι υπεύθυνες για την προώθηση των εξαγωγών. Για παράδειγμα, 

η Διεύθυνση Διεθνούς Εμπορίου, η οποία αποτελεί έναν κλάδο του 

Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α., προσφέρει χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες σχετικά με ξένες επιχειρήσεις, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Οι επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες αγνοούν τη διαδικασία ελέγχου της 

αξιοπιστίας των πελατών τους, είναι σίγουρο ότι θα αντιμετωπίσουν σοβαρά 

προβλήματα όσον αφορά την εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών 

απαιτήσεών τους. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, για παράδειγμα, μία 

μικρή βιομηχανική επιχείρηση των Η.Π.Α., πραγματοποίησε εξαγωγές αξίας 

$127.000 σε έναν καινούργιο πελάτη της στην Αφρική. Αρχικά, η επιχείρηση 

δεν κατάφερε να συλλέξει από πουθενά πληροφορίες σχετικά με την 

αξιοπιστία του νέου πελάτη της. Αναστατωμένη από την έλλειψη πληρωμών, 

η εταιρεία απευθύνθηκε σε μία υπηρεσία συλλογής πληροφοριών, η οποία 

ανακάλυψε ότι ο υποτιθέμενος πελάτης της επιχείρησης είχε εξαφανιστεί 

χωρίς να υπάρχει καμία πληροφορία όσον αφορά την φερεγγυότητά του3.

Το συμπέρασμα που βγαίνει από την παρουσίαση αυτής της 

πραγματικής περίπτωσης, αποτελεί ένα σημαντικό μάθημα το οποίο πολλοί 

επιτυχημένοι διεθνείς επιχειρηματίες το έχουν μάθει με σκληρό τρόπο.

4.4 Η μέθοδος πληρωμής των συναλλαγών
Όπως στις τοπικές έτσι και στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, 

οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να επιλέξουν προσεκτικά τη μέθοδο 
πληρωμής που θα χρησιμοποιήσουν4. Οι δύο πλευρές μιας επιχειρηματικής 

συναλλαγής, διαπραγματεύονται τη μέθοδο πληρωμής την οποία θα 

χρησιμοποιήσουν με βάση τη γνώση που έχει ο εξαγωγέας όσον αφορά την 

αξιοπιστία του εισαγωγέα. Οι κυριότερες μέθοδοι πληρωμών είναι οι εξής:

1. Προκαταβολή της aEiac του ευποοεύυατος (Payment in Advance). 

Αυτή η μέθοδος πληρωμής είναι η πιο σίγουρη για τον εξαγωγέα, λόγω του 

γεγονότος ότι πληρώνεται πριν στείλει το εμπόρευμα. Με τη χρήση αυτής της 

μεθόδου, ο εξαγωγέας μπορεί να μειώσει την αβεβαιότητα και να εισπράξει τα

3 Wall Street Journal, December 8, 1992.
4 U.S. Department of Commerce, 1992.
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χρήματά του σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όπως γίνεται εύκολα 
αντιληπτό, δεν ισχύει το ίδιο και για τον εισαγωγέα.

2. Ο ανοιντόc λοναοιασυός (Open Account). Αυτή η μέθοδος 

πληρωμής είναι η πιο σίγουρη για τον εισαγωγέα, λόγω του γεγονότος ότι 

πληρώνει τον εξαγωγέα μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων. Ο 

εισαγωγέας πληρώνει τον εξαγωγέα αφού έχουν εκπληρωθεί οι 

συμφωνημένοι όροι που αφορούν την ποιότητα και την ποσότητα των 

εμπορευμάτων καθώς και το χρόνο παράδοσης. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα 

αυτής της μεθόδου είναι το γεγονός ότι απαιτεί λιγότερη γραφειοκρατία 

συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους πληρωμής.

3. Η ενέννυος πίστωση (Documentary Collection). Σε αυτή τη μέθοδο 

πληρωμής εμπλέκονται και οι εμπορικές τράπεζες, οι οποίες παίζουν το ρόλο 

του μεσάζοντα με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών συναλλαγών. 

Η διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε αυτή τη μέθοδο (Sight Draft), 

παρουσιάζεται στο Σχ. 4.1.

4. Τα πιστωτικά έγγραφα (Letters of Credit). Για την τακτοποίηση των 

συναλλαγών τους, οι διεθνείς επιχειρήσεις συχνά χρησιμοποιούν τα 

πιστωτικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από κάποια τράπεζα. Η τράπεζα, 

αναλαμβάνει να πληρώσει τον εξαγωγέα αφού παραλάβει κάποιες αποδείξεις 

σύμφωνα με τις οποίες να αποδεικνύεται ότι ο εξαγωγέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις απαιτήσεις που αναγράφονται στα πιστωτικά έγγραφα. Με αυτόν τον 

τρόπο, ο εξαγωγέας μειώνει τον κίνδυνο της μη πληρωμής του από τον 

εισαγωγέα αφού αντί για τον εισαγωγέα τον πληρώνει η τράπεζα.
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Σχήμα 4.1

Η διαδικασία πληρωμής του εξαγωγέα με τη μέθοδο της ενεγγύου 
πίστωσης (Sight Draft).

8. Πληρωμή

1. Ο εξαγωγέας στέλνει 
τα εμπορεύματα
.................................►
(ο τίτλος μεταφέρεται 
στο βήμα No 6)

2. Ο εξαγωγέας 
υποβάλλει τα 
απαραίτητα 
έγγραφα

6. Τα έγγραφα 
δίνονται στον 
εισαγωγέα

3. Η τράπεζα του εξαγωγέα δίνει 
τα έγγραφα στην τράπεζα 

του εισαγωγέα

7. Πληρωμή

4. Ειδοποίηρη 
του εισαγωγέα 
ότι ήρθαν;τα 
έγγραφα :

: 5·
Πληρωμή

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ

Πηγή: Manhattan Bank, ‘’Based on Dynamics of Trade Finance”, 1989, 
p. 42.

5. Ο/ πιστωτικές κάρτες (Credit Cards). Για διεθνείς συναλλαγές μικρού 

όγκου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιστωτικές κάρτες όπως π.χ. η 

American Express, η κάρτα Visa, η MasterCard και άλλες. Η εταιρεία που 

εκδίδει τις πιστωτικές κάρτες, λαμβάνει μία προμήθεια συναλλαγών γύρω στο 

2 με 4%.

6. Η Παρακαταθήκη (Consignment). Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται 

πολύ στις Η.Π.Α. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, τα εμπορεύματα 

παραδίδονται στον εισαγωγέα και η πληρωμή λαμβάνει χώρα μετά την
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πώλησή τους. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο εξαγωγέας είναι αυτός που διατρέχει 

ολόκληρο τον κίνδυνο. Οι πολυεθνικές εταιρείες χρησιμοποιούν συχνά τη 
μέθοδο αυτή για να πουλήσουν τα προϊόντα τους στις θυγατρικές τους.

7. Το αντισταθυιστικό ευπόριο (countertrade). Η μέθοδος αυτή 

περιλαμβάνει αρκετές υπομεθόδους, η ανάλυση των οποίων δεν αποτελεί 

αντικείμενο της παρούσας μελέτης5. Σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο, ο 

εισαγωγέας δεν δίνει χρήματα στον εξαγωγέα. Αυτό που συμβαίνει, είναι ότι ο 

εξαγωγέας δίνει στον εισαγωγέα τα δικά του προϊόντα (είτε σε μορφή πρώτων 

υλών, είτε σε μορφή ημικατεργασμένων προϊόντων, είτε σε μορφή τελικών 

προϊόντων) και στη συνέχεια ο εισαγωγέας πληρώνει τον εξαγωγέα με την 

πώληση των δικών του προϊόντων, δηλαδή γίνεται μία ανταλλαγή προϊόντων. 

Στον Πίνακα 4.1, γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων όλων των 

μεθόδων πληρωμής των διεθνών συναλλαγών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

άμεση σύγκρισή τους.

Πίνακας 4.1
Μέθοδοι πληρωμής στο διεθνές εμπόριο 

Μέθοδος: Η προκαταβολή της αξίας των εμπορευμάτων.

Χρόνος πληρωμής: Πριν την αποστολή των εμπορευμάτων.

Χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων: Μετά την πληρωμή, όταν τα 

εμπορεύματα φτάνουν στη χώρα του εισαγωγέα.

Κίνδυνοι για τον εξαγωγέα: Κανένας.

Κίνδυνοι για τον εισαγωγέα: Ο εξαγωγέας μπορεί να μην καταφέρει να 

παραδώσει τα εμπορεύματα.

Διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για τον εξαγωγέα:-------

Συνθήκες και σχέσεις μεταξύ εξαγωγέα και εισαγωγέα: Ο εξαγωγέας έχει 

μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη, ενώ ταυτόχρονα ο εισαγωγέας είναι 

άγνωστος ως προς τον εξαγωγέα.

Πηγή όπου μπορούν να βρεθούν αυτές οι υπομέθοδοι είναι το βιβλίο των Ball & McCulloch, 
‘’International Business, the Challenge of Global Competition”, 6th edition, IRWIN Publishing 
Company, 1996, pp. 663-666.
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Πίνακας 4.1 (Συνέχεια)
Μέθοδοι πληρωμής στο διεθνές εμπόριο________________________________

Μέθοδος: Ανοιχτός λογαριασμός.

Χρόνος πληρωμής: Σύμφωνα με τους όρους πίστωσης που παρέχει ο 

εξαγωγέας.

Χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων: Όταν τα εμπορεύματα φτάνουν 

στη χώρα του εισαγωγέα.

Κίνδυνοι για τον εξαγωγέα: Ο εισαγωγέας μπορεί να μην πληρώσει το 

ποσό που οφείλει.

Κίνδυνοι για τον εισαγωγέα: Κανένας.

Διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για τον εξαγωγέα: Ναι, με factoring των 

λογαριασμών.

Συνθήκες και σχέσεις μεταξύ εξαγωγέα και εισαγωγέα: Ο εξαγωγέας έχει 

απόλυτη εμπιστοσύνη στον εισαγωγέα.

Μέθοδος: Ενέγγυος πίστωση.

Χρόνος πληρωμής: Κατά την άφιξη των εγγράφων.

Χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων: Μετά την πληρωμή.

Κίνδυνοι για τον εξαγωγέα: Ο εισαγωγέας μπορεί να μη δεχτεί τους όρους 

της πίστωσης.

Κίνδυνοι για τον εισαγωγέα: Κανένας.

Διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για τον εξαγωγέα: Υπάρχει.

Συνθήκες και σχέσεις μεταξύ εξαγωγέα και εισαγωγέα: Ο εξαγωγέας 

εμπιστεύεται τον εισαγωγέα, ότι θα πληρώσει όλα όσα έχουν συμφωνηθεί 

μεταξύ τους.

Μέθοδος: Πιστωτικά έγγραφα.

Χρόνος πληρωμής: Ύστερα από την εκπλήρωση των όρων του πιστωτικού 

εγγράφου.

Χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων: Σύμφωνα με τους όρους του 

συμβολαίου πώλησης και του πιστωτικού εγγράφου.
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Πίνακας 4.1 (Συνέχεια)
Μέθοδοι πληρωμής στο διεθνές εμπόριο________________________________

Κίνδυνοι για τον εξαγωγέα: Τα έγγραφα μπορεί να μην είναι σωστά 

δομημένα και προετοιμασμένα (από την πλευρά της τράπεζας).

Κίνδυνοι για τον εισαγωγέα: Ο εξαγωγέας μπορεί να τηρήσει τους όρους 

του πιστωτικού εγγράφου όχι όμως και του συμβολαίου της πώλησης των 

εμπορευμάτων.

Διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για τον εξαγωγέα: Υπάρχει.

Συνθήκες και σχέσεις μεταξύ εξαγωγέα και εισαγωγέα: Ο εξαγωγέας δεν 

γνωρίζει τίποτα για τον εισαγωγέα. Ο εισαγωγέας έχει καλές σχέσεις και 

όρους πίστωσης με την τοπική τράπεζα.

Μέθοδος: Πιστωτικές κάρτες.

Χρόνος πληρωμής: Σύμφωνα με τις κανονικές διαδικασίες της εταιρείας που 

εκδίδει την πιστωτική κάρτα.

Χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων: Όταν τα εμπορεύματα φτάσουν 

στη χώρα του εισαγωγέα.

Κίνδυνοι για τον εξαγωγέα: Κανένας.

Κίνδυνοι για τον εισαγωγέα: Να μην καταφέρει ο εξαγωγέας να παραδώσει 

τα εμπορεύματα.

Διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για τον εξαγωγέα: Ναι, από την τράπεζα 

που εκδίδει την πιστωτική κάρτα.

Συνθήκες και σχέσεις μεταξύ εξαγωγέα και εισαγωγέα: Το μέγεθος της 

συναλλαγής είναι μικρό.

Μέθοδος: Η παρακαταθήκη.

Χρόνος πληρωμής: Μετά την πώληση των εμπορευμάτων.

Χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων: Πριν την πληρωμή.

Κίνδυνοι για τον εξαγωγέα: Πάρα πολλοί π.χ. έλλειψη στοιχείων όσον 

αφορά τον εισαγωγέα και τη χώρα του.

Κίνδυνοι για τον εισαγωγέα: Ο εξαγωγέας μπορεί να μην καταφέρει να 

παραδώσει τα εμπορεύματα.
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Πίνακας 4.1 (Συνέχεια)
Μέθοδοι πληρωμής στο διεθνές εμπόριο

Διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για τον εξαγωγέα:-------

Συνθήκες και σχέσεις μεταξύ εξαγωγέα και εισαγωγέα: Ο εισαγωγέας

είναι άγνωστος ως προς τον εξαγωγέα.

Μέθοδος: Αντιπραγματισμός.

Χρόνος πληρωμής: Όταν ο εξαγωγέας πουλάει τα προϊόντα που πήρε από 

τον εισαγωγέα.

Χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων: Όταν τα εμπορεύματα φτάσουν 

στη χώρα του εισαγωγέα.

Κίνδυνοι για τον εξαγωγέα: Ο εξαγωγέας μπορεί να μην καταφέρει να 

πουλήσει τα προϊόντα που πήρε από τον εισαγωγέα.

Κίνδυνοι για τον εισαγωγέα: Κανένας.

Διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για τον εξαγωγέα:-------

Συνθήκες και σχέσεις μεταξύ εξαγωγέα και εισαγωγέα: Ο εισαγωγέας δεν 

έχει μετατρέψιμο νόμισμα. Ο εισαγωγέας ή ο εξαγωγέας θέλουν να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε ξένα κανάλια διανομής.

Πηγή: Griffin & Pustay, ’’International Business, A Managerial 
Perspective”, 1995, p. 625.

4.5 Οι όροι χρηματοδότησης
Οι όροι χρηματοδότησης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά το 

κλείσιμο μιας συμφωνίας σε διεθνές επίπεδο. Στις περισσότερες βιομηχανίες, 

υπάρχουν σταθερές χρηματοδοτικές συμφωνίες. Οι διεθνείς επιχειρήσεις 

πρέπει να είναι έτοιμες να προσφέρουν παρόμοιους όρους και στους ξένους 

πελάτες τους. Ανάλογα με το προϊόν, οι επιχειρήσεις συνηθίζουν να 

προσφέρουν στους αγοραστές τους πίστωση διάρκειας 30 με 180 ημέρες 

μετά την παραλαβή του τιμολογίου. Για την πώληση σύνθετων προϊόντων 

όπως είναι τα αεροσκάφη, τα οποία θα είναι έτοιμα αρκετά χρόνια μετά την 

αγορά των πρώτων υλών, οι όροι πληρωμής μπορεί να είναι πολύ πιο 

περίπλοκοι.
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Όπως είδαμε παραπάνω, οι τράπεζες καθώς και άλλοι εμπορικοί 

δανειστές, είναι συχνά πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν τους εξαγωγείς. 

Πολλές αναπτυγμένες χώρες, συμπληρώνουν τις υπηρεσίες αυτών των 

εμπορικών δανειστών με ορισμένα προγράμματα χρηματοδότησης της 

προώθησης των εξαγωγών, τα οποία υποστηρίζονται από το κράτος. Για 

παράδειγμα, η Εξαγωγική-Εισαγωγική Τράπεζα των Η.Π.Α. (Eximbank), 

προσφέρει ένα πρόγραμμα παροχής κεφαλαίου κίνησης έτσι ώστε να 

προωθήσει τις εξαγωγές των Η.Π.Α. Η συγκεκριμένη αυτή τράπεζα, έχει κάνει 

ειδικές προσπάθειες με στόχο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μικρών 

επιχειρήσεων. Κάθε χρόνο, εγκρίνει ποσά πάνω από $2 δις για την 

υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων των Η.Π.Α.6!

4.6 Η διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης
Μία άλλη υποχρέωση των στελεχών του τμήματος 

χρηματοοικονομικών μιας επιχείρησης η οποία ασκεί διεθνείς επιχειρηματικές 

δραστηριότητες είναι η διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης. Αυτή η υποχρέωση 

είναι πολύ πιο απλή για τα στελέχη των τοπικών επιχειρήσεων απ’ ότι είναι 

για τα στελέχη τα οποία εργάζονται σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Τα 

χρηματοοικονομικά στελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων, είναι υποχρεωμένα 

να αναλογιστούν και να σκεφτούν τι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης έχει η 

επιχείρηση σαν ολότητα, αλλά και τι ξεχωριστές ανάγκες έχει το κάθε τμήμα 

της χωριστά. Επίσης, πρέπει να λάβουν υπόψη τους και το γεγονός ότι 

ανάλογα με τη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται το εκάστοτε 

υποκατάστημα της επιχείρησης, διαφοροποιείται και το νόμισμα το οποίο 

χρησιμοποιείται. Η αεροπορική εταιρεία KLM, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί 

πάνω από 180 διαφορετικά εθνικά νομίσματα! Τα χρηματοοικονομικά 

στελέχη, λοιπόν, των επιχειρήσεων που ασκούν διεθνείς επιχειρηματικές 

δραστηριότητες πρέπει να επιτύχουν τρεις κύριους επιχειρησιακούς στόχους:

1. Την ελαχιστοποίηση του κεφαλαίου κίνησης.

2. Την ελαχιστοποίηση του κόστους που προκύπτει από την αλλαγή ενός 

νομίσματος σε κάποιο άλλο.

6 Export-Import Bank of the United States, 1991.
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3. Την ελαχιστοποίηση του κινδύνου των ξένων συναλλαγών.

Και οι τρεις αυτοί στόχοι, πρέπει να αποτελούν πρωταρχικό μέλημα 

όλων εκείνων των στελεχών που θέλουν να ελπίζουν ότι η επιχείρησή τους θα 

έχει μεγάλες πιθανότητες επιβίωσης στο διεθνή χώρο. Η επίτευξη και των 

τριών αυτών στόχων ταυτόχρονα, θα δώσει στην επιχείρηση ένα πολύ ισχυρό 

χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα. Θα μπορεί να έχει μεγαλύτερα κέρδη, αφού 

αφ’ ενός τα χρήματα τα οποία θα κερδίσει από τη μείωση του κεφαλαίου 

κίνησης θα μπορεί να τα επενδύσει κάπου αλλού όπου θα έχει μεγαλύτερες 

προοπτικές απόδοσης και αφ’ ετέρου θα μπορέσει να μειώσει το ύψος των 

εξόδων που πληρώνει για τις μετατροπές των νομισμάτων.

Γενικά όσον αφορά το κεφάλαιο κίνησης, θα πρέπει να πούμε ότι τα 

χρηματοοικονομικά στελέχη των διεθνών επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν ένα 

πολύπλοκο έργο. Είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίσουν, για το κάθε 

υποκατάστημα της επιχείρησης, το γεγονός ότι έχει αρκετά ρευστά διαθέσιμα 

έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις καθημερινές ανάγκες του, καθώς 

επίσης και να μπορεί να ανταπεξέλθει σε ορισμένες γρήγορες και 

αναπάντεχες ανάγκες για μη συνηθισμένες χρηματορροές.

4.7 Τρόποι αξιολόγησης των επενδύσεων
Μία ακόμη υποχρέωση των χρηματοοικονομικών στελεχών της 

επιχείρησης η οποία ασκεί διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι να 

αξιολογήσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. Οι 

επιχειρήσεις έχουν περιορισμένα κεφάλαια και ατελείωτες προτάσεις για 
επενδύσεις. Αυτό που ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις, είναι να αναπτύξουν 

εκείνους τους μηχανισμούς, οι οποίοι θα βοηθήσουν τα στελέχη να 

αξιολογήσουν σωστά τις πιθανές προτάσεις για επενδύσεις έτσι ώστε να 

επιλεγεί η πιο συμφέρουσα πρόταση. Υπάρχουν πολυάριθμες προσεγγίσεις 

όσον αφορά την αξιολόγηση των εναλλακτικών επενδύσεων, αλλά οι πιο 

κοινές είναι οι εξής:

• Η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας (Net present value).

• Η μέθοδος του εσωτερικού επιτοκίου αποδόσεως (Internal rate of return).
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• Η μέθοδος της περιόδου επανείσπραξης (Payback period)7.

4.8 Πηγές κεφαλαίου για τις διεθνείς επενδύσεις
Τα χρηματοοικονομικά στελέχη των διεθνών επιχειρήσεων, 

προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιες από τις επενδυτικές προτάσεις που τους 

γίνονται είναι οι πιο αποδοτικές, δηλαδή ποιες έχουν την υψηλότερη 

απόδοση. Αφού καταφέρουν να αναγνωρίσουν ποιες επενδύσεις είναι οι πιο 

κερδοφόρες, τα στελέχη, και κατ’ επέκταση και οι επιχειρήσεις, πρέπει να 

εξασφαλίσουν το απαιτούμενο κεφάλαιο το οποίο θα επενδυθεί σ’ αυτές τις 

επιχειρηματικές, επενδυτικές προτάσεις. Το κεφάλαιο αυτό, μπορεί να 

προέρχεται είτε από μέσα από την επιχείρηση, δηλαδή από εσωτερικές 

πηγές, είτε από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, δηλαδή από 

εξωτερικές πηγές.

Εσωτερικές πηγές κεφαλαίου. Μία πηγή κεφαλαίου των διεθνών 

επιχειρήσεων, είναι το κεφάλαιο εκείνο το οποίο δημιουργείται μέσα στην 

μητρική εταιρεία και τα διάφορα υποκαταστήματά της. Το ποσό από αυτές τις 

πηγές είναι σημαντικό. Το 1993, για παράδειγμα, τα υποκαταστήματα των 

επιχειρήσεων των Η.Π.Α., τα οποία δραστηριοποιούνταν σε ξένες χώρες, 

κέρδισαν $57,5 δις, ενώ τα υποκαταστήματα ξένων επιχειρήσεων τα οποία 

δραστηριοποιούνταν στις Η.Π.Α., κέρδισαν μόνο $5,1 δις8. Με αυτό το 

παράδειγμα, γίνεται εύκολα αντιληπτό το γεγονός ότι τα κέρδη που 

γεννιούνται στο εσωτερικό μιας επιχείρησης μπορούν να αποτελέσουν μία 

πηγή κεφαλαίου, αν όχι ένα σημαντικό χρηματοοικονομικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Με αυτά τα κεφάλαια, μπορεί η μητρική εταιρεία να 

χρηματοδοτήσει τις δικές της επενδύσεις ή και τις επενδύσεις των 

υποκαταστημάτων της.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν δύο νομικοί περιορισμοί οι οποίοι μπορούν 

να επηρεάσουν την ικανότητα της μητρικής εταιρείας να μεταφέρει χρήματα 

από και προς τα υποκαταστήματά της. Πρώτον, εάν κάποιο υποκατάστημα 

δεν ανήκει ολοκληρωτικά στη μητρική εταιρεία, τότε αυτή πρέπει να σεβαστεί

7 Περιγραφή των μεθόδων αξιολόγησης των επενδύσεων υπάρχει στο βιβλίο των Griffin & Pustay, 
‘’International Business, A Managerial Perspective”, Addison-Wesley Publishing Company, 1995, pp. 
638-640.
0

Survey of Current Business, 1994.
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τα δικαιώματα και των άλλων μετόχων. Αυτό, φυσικά, συνεπάγεται τη μείωση 

της ανεξαρτησίας και της ελεύθερης πρωτοβουλίας της μητρικής εταιρείας ως 

προς το συγκεκριμένο υποκατάστημά της. Αντίθετα, αν το υποκατάστημα 

αυτό ανήκε ολοκληρωτικά στη μητρική εταιρεία δεν θα υπήρχε κανένα 

πρόβλημα. Δεύτερον, ορισμένες χώρες επιβάλλουν περιορισμούς όσον 

αφορά τον επαναπατρισμό των κερδών μιας διεθνούς επιχείρησης, 

φράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη μεταφορά κεφαλαίων από και προς τα 

υποκαταστήματα που δραστηριοποιούνται σ’ αυτές τις χώρες. Παρ’ όλα αυτά, 

η μητρική εταιρεία μπορεί να μεταφέρει κεφάλαια ποος τα υποκαταστήματα 

αυτά με τη μορφή δανείων, ή μπορεί να μεταφέρει κεφάλαια από τα 

υποκαταστήματα αυτά με τη μορφή αμοιβών για την παραχώρηση αδειών 

(licencing), σημάτων (trademarks), ονομάτων (brand names or company 

names), δικαιωμάτων (copyrights), κ.λ.π.

Εξωτερικές πηγές κεφαλαίου. Υπάρχουν αρκετές εξωτερικές πηγές 

κεφαλαίου από τις οποίες μπορεί μια διεθνείς επιχείρηση να αντλήσει 

χρήματα. Τραπεζικοί επενδυτές, όπως είναι στις Η.Π.Α. ο Goldman Sachs, 

και χρηματιστηριακές εταιρείες, όπως είναι η Merrill Lynch και η Nomura, 

μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να αποκτήσουν κεφάλαια από 

εξωτερικές πηγές. Μία εξωτερική πηγή μπορούν να αποτελέσουν οι 

επενδυτές στα χρηματιστήρια. Μία εταιρεία η οποία επιθυμεί να αντλήσει 

κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, μπορεί να μπει στο χρηματιστήριο της 

χώρας της. Εκεί, μπορεί να διευρύνει το μετοχικό της κεφάλαιο εκδίδοντας 

νέες μετοχές και βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την χρηματοοικονομική της 

κατάσταση. Για τη διευκόλυνση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, μία 

επιχείρηση, έχει τη δυνατότητα να μπει και στα χρηματιστήρια ξένων χωρών. 

Για παράδειγμα, οι μετοχές της αεροπορικής εταιρείας KLM, βρίσκονται και 

στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης αλλά και στο χρηματιστήριο του 

Άμστερνταμ. Επίσης, οι μετοχές της εταιρείας Caterpillar, βρίσκονται στα 

χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της 

Ελβετίας και της Αγγλίας9. Φυσικά, οι διεθνείς επιχειρήσεις διαβεβαιώνουν 

τους ξένους επενδυτές ότι δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα στο να 

πουλήσουν τις μετοχές τους, αν τους παρουσιαστεί κάποτε αυτή η ανάγκη.

9 Caterpillar Corporation, 1990.
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Οι διεθνείς επιχειρήσεις, έχουν πολλές ευκαιρίες να δανειστούν 

κεφάλαια διεθνώς, είτε σε βραχυχρόνια είτε σε μακροχρόνια βάση. Στόχος 
τους, είναι να βρουν εκείνα τα δάνεια τα οποία έχουν τους καλύτερους και πιο 

ευνοϊκούς όρους πίστωσης. Οι αγορές στις οποίες απευθύνονται για τα 

δάνεια αυτά μπορεί να είναι είτε η τοπική αγορά της χώρας τους, είτε η αγορά 

της χώρας η οποία φιλοξενεί τα υποκαταστήματα της επιχείρησης, είτε η 

αγορά μιας τρίτης χώρας. Οι μεγαλύτερες σε μέγεθος πολυεθνικές εταιρείες, 

έχουν τη δυνατότητα να στραφούν σε συνδικάτα διεθνών τραπεζών οι οποίες 

προσφέρουν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα (όχι μακροπρόθεσμα) 

δάνεια. Τα δάνεια αυτά, έχουν ως βάση τους Ευρωπαϊκά νομίσματα, λόγω 

του γεγονότος ότι η απουσία αυστηρών περιορισμών από τις κεντρικές 

τράπεζες μειώνει το κόστος των δανείων που έχουν ως βάση εθνικά 

νομίσματα των χωρών της Ευρώπης. Επίσης, οι πολυεθνικές εταιρείες, 

εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμα δάνεια με τη μορφή ομολόγων της χώρας 

τους, ομολόγων ξένων χωρών καθώς και διεθνών ομολόγων.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι επενδυτικές τράπεζες, συνεχώς 

αναπτύσσουν καινοτομικές χρηματοοικονομικές τεχνικές οι οποίες έχουν σαν 

στόχο τη μείωση του κόστους δανεισμού των πολυεθνικών πελατών τους και 

την εκμετάλλευση των κενών που υπάρχουν στους εθνικούς χρηματοδοτικούς 

περιορισμούς10. Για παράδειγμα, μία πολυεθνική εταιρεία έχει τη δυνατότητα 

να εκδώσει ομόλογα δύο νομισμάτων, δηλαδή ομόλογα στα οποία ενώ οι 

τόκοι πληρώνονται σε ένα νόμισμα (π.χ. Γερμανικά μάρκα) το κύριο ποσό 

πληρώνεται σε άλλο νόμισμα (π.χ. δολάρια).

4.9 Η κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου
Μία από τις βασικότερες υποχρεώσεις των στελεχών του τμήματος 

χρηματοοικονομικών μιας διεθνούς επιχείρησης, είναι η κάλυψη του 

συναλλαγματικού κινδύνου. Λόγω του γεγονότος ότι οι διεθνείς επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες, έρχονται αντιμέτωπες με το πρόβλημα 

των διαφορετικών συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων. Οι διαφορές 

στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, προκαλούν μία αβεβαιότητα ή έναν κίνδυνο ο 

οποίος μπορεί να δημιουργήσει ζημίες στην επιχείρηση αν δεν αντιμετωπιστεί

10 Dufey & Giddy, Fall 1981.

161



με σοβαρότητα. Οι ειδικοί έχουν αναγνωρίσει δύο είδη κινδύνου11: (α) the 

Transaction risk, και (β) the Translation risk* 12. To πρώτο είδος 

συναλλαγματικού κινδύνου λαμβάνει χώρα στις περιπτώσεις εκείνες όπου 

πραγματοποιούνται συναλλαγές μεταξύ δύο επιχειρήσεων σε διαφορετικά 

νομίσματα. Σ’ αυτή την περίπτωση, η πιο συνηθισμένη αντίδραση των 

επιχειρήσεων είναι τα διάφορα είδη αντιστάθμισης του κινδύνου (Hedging). 

Μία δεύτερη λύση είναι η εξασφάλιση μεγαλύτερης πίστωσης (Extension of 

Credit). Μία τρίτη, είναι να πάρει η επιχείρηση ανοιχτή θέση και στα δύο 

νομίσματα τα οποία χρησιμοποιεί στη συναλλαγή της (Exposure netting). 

Τέλος, λύση αποτελούν και οι προσαρμογές των τιμών πώλησης των 

προϊόντων της επιχείρησης (Price Adjustments) όταν υπάρχουν υποψίες 

μελλοντικής υποτίμησης ή και ανατίμησης.

Το δεύτερο είδος κινδύνου συμπεριλαμβάνει ζημίες ή κέρδη τα οποία 

απορρέουν από τον επαναπροσδιορισμό της αξίας του αποτελέσματος των 

επενδύσεων της επιχείρησης στο εξωτερικό σε διαφορετικά νομίσματα13. Η 

πιο διαδεδομένη αντίδραση των επιχειρήσεων σ’ αυτό το είδος του κινδύνου 

είναι τα Swaps (ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων ή τίτλων σε διαφορετικά 

νομίσματα με στόχο την αντιστάθμιση του κινδύνου ή τη μείωση του 

κόστους). Υπάρχουν διάφορα είδη Swaps τα οποία είναι τα εξής:

(α) Spot Market Swaps,

(β) Forward Market Swaps,

(γ) Parallel Loans, και 

(δ) Bank Swaps14.

Ανακεφαλαίωση

Είδαμε, λοιπόν, συνοπτικά τις λειτουργίες του τμήματος 

χρηματοοικονομικών μιας διεθνούς επιχείρησης καθώς και τις υποχρεώσεις 

των χρηματοοικονομικών στελεχών που εργάζονται σ’ αυτή. Στο κεφάλαιο 

που ακολουθεί, θα γίνει η παρουσίαση των δραστηριοτήτων του τμήματος

Χρησιμοποιούνται οι αγγλικοί όροι για να αποφευχθούν τα μεταφραστικά λάθη.
12 Περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχουν στο βιβλίο των Ball & 
McCulloch, ‘’International Business, the Challenge of Global Competition”, 1996, pp. 649-660.
13 Ball & McCulloch, 1996, p. 657.
14 Βλ. Ball & McCulloch, 1996, pp. 658-660.
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παραγωγής, της επιχείρησης η οποία ασκεί διεθνείς επιχειρηματικές 

δραστηριότητες.
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5.1 Εισαγωγή

Η διοίκηση παραγωγής είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που 

χρησιμοποιεί μία επιχείρηση, για να μετατρέψει τα διάφορα είδη εισροών 

(πρώτες ύλες, εργασία, κ.λ.π.) σε τελικά προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες. Η 

διεθνής διοίκηση παραγωγής, αναφέρεται στις δραστηριότητες μιας διεθνούς 

επιχείρησης1. Στο Σχήμα 5.1, παρουσιάζεται η διεθνής διαδικασία διοίκησης 

παραγωγής.

Σχήμα 5.1
Η Διεθνής Διαδικασία Διοίκησης Παραγωγής. *

Πηγή: Griffin & Pustay, "International Business - A Managerial 
_______ Perspective”, 1995, p. 584.____________________________

1 Griffin & Pustay, 1995.
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Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 5.1, τρία είναι τα σημαντικά πεδία: α) η 

απόκτηση πόρων (Acquisition of Resources), β) η επιλογή της τοποθεσίας 

(Location Decisions), και γ) τα logistics και η διοίκηση των υλικών (Materials 

Management). Η διοίκηση παραγωγής συνδέεται στενά και με την ποιότητα 

αλλά και με την παραγωγικότητα. Το τμήμα της παραγωγής μιας διεθνούς 

επιχείρησης, είναι εκείνο που καθορίζει το πως οι εισροές θα μετατραπούν σε 

τελικά προϊόντα ή υπηρεσίες. Ο σωστός σχεδιασμός και η σωστή διοίκηση 

των λειτουργικών συστημάτων και της παραγωγικής διαδικασίας, παίζουν 

σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της ποιότητας του προϊόντος καθώς επίσης 

και στη συνολική παραγωγικότητα της επιχείρησης. Αντίθετα, ο φτωχός 

σχεδιασμός των λειτουργικών συστημάτων, είναι η κύρια αιτία της χαμηλής 

ποιότητας και της μειωμένης παραγωγικότητας καθώς προάγει τη μείωση της 

αποδοτικότητας και συμμετέχει με διάφορους τρόπους στην αύξηση του 

συνολικού κόστους της επιχείρησης και στη μείωση των κερδών2.

Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις, αναγνωρίζουν ότι για να επιβιώσουν 

πρέπει συνεχώς να υιοθετούν και να ανταποκρίνονται στις αλλαγές του 

περιβάλλοντος. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την τεχνολογική ανάπτυξη, 

τις αλλαγές των προτιμήσεων των καταναλωτών, τα επίπεδα τιμών και τις 

κινήσεις των ανταγωνιστών (οι οποίες αλλάζουν με πολύ γρήγορο ρυθμό). 

Ένα σύστημα διοίκησης παραγωγής το οποίο είναι σωστά σχεδιασμένο, 

μπορεί να βοηθήσει τα στελέχη της επιχείρησης να ανταποκριθούν πιο 

αποτελεσματικά σ’ αυτές τις αλλαγές. Για παράδειγμα, οι κατασκευαστές 

αυτοκινήτων συνήθιζαν παλιά να κλείνουν το εργοστάσιο για έναν ολόκληρο 

μήνα όταν ήταν υποχρεωμένοι να αλλάξουν εξοπλισμό με σκοπό την 

παραγωγή ενός καινούργιου μοντέλου αυτοκινήτων. Σήμερα, οι πιο 

αποτελεσματικοί κατασκευαστές αυτοκινήτων μπορούν να 

πραγματοποιήσουν αυτή την αλλαγή εξοπλισμού μέσα σε λίγες ώρες, 

χάνοντας μόνο ένα μικρό κομμάτι του παραγωγικού χρόνου τους. Με αυτόν 

τον τρόπο, μειώνουν το κόστος και διευκολύνουν την αλλαγή της 

παραγωγικής τους γραμμής. Το αποτέλεσμα είναι η απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος συγκριτικά με τους ανταγωνιστές τους σε 

ολόκληρο τον κόσμο.

2 Young, Kwong, Li & Fok, 1992.
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5.2 Το στρατηγικό περιεχόμενο της διοίκησης παραγωγής
Από το Σχήμα 5.1, μπορούμε να δούμε ότι η διοίκηση παραγωγής 

πρέπει να βρίσκεται κοντά στην επιχειρησιακή στρατηγική της εταιρείας. Το 

κεντρικό έργο του τμήματος της παραγωγής μιας επιχείρησης η οποία ασκεί 

διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι να μπορεί να δημιουργεί τις 

συνθήκες εκείνες οι οποίες θα αυξήσουν την αξία των προϊόντων της 

επιχείρησης. Εάν το τμήμα της παραγωγής, μπορεί να μετατρέπει τις εισροές 

οι οποίες αξίζουν 10 δραχμές σε τελικά προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία 

αξίζουν 100 δραχμές, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχει αυξήσει πραγματικά 

την αξία των προϊόντων της επιχείρησης. Αν όμως, απαιτεί εισροές οι οποίες 

αξίζουν 90 δραχμές για να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία αξίζουν 

100 δραχμές, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστική αύξηση της αξίας 

των προϊόντων της επιχείρησης. Έτσι, ο τρόπος με τον οποίο μία διεθνής 

επιχείρηση δομεί και διοικεί το τμήμα παραγωγής της, επηρεάζει και 

επηρεάζεται από την επιχειρησιακή στρατηγική της.

Πράγματι, η επιχειρησιακή στρατηγική μιας επιχείρησης η οποία 

καθορίζεται από τα ανώτατα διοικητικά της στελέχη, πρέπει να καθορίζει το 

σχεδίασμά και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του τμήματος 

παραγωγής3. Για παράδειγμα, το τμήμα παραγωγής μιας επιχείρησης η 

οποία επιδιώκει μια στρατηγική διαφοροποίησης, πρέπει να μπορεί να 

παράγει προϊόντα τα οποία να είναι πολύ διαφορετικά από τα προϊόντα των 

άμεσων ανταγωνιστών της επιχείρησης αυτής. Αυτή η προσπάθεια απαιτεί 

μεγάλες επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις, κ.λ.π. Όπως είναι φυσικό, το κόστος μπαίνει σε δεύτερη 

μοίρα. Αντίθετα, το τμήμα παραγωγής μιας επιχείρησης η οποία επιδιώκει μία 

στρατηγική ηγεσίας κόστους, πρέπει να μπορεί να ελαχιστοποιεί τα κόστη 

που συνδέονται με την παραγωγή των προϊόντων έτσι ώστε η επιχείρηση να 

έχει τη δυνατότητα να ρίχνει τις τιμές της, συνεχίζοντας όμως να 

πραγματοποιεί ένα αποδεκτό επίπεδο κερδών. Στην περίπτωση αυτή, τα 

θέματα του κόστους και των τιμών είναι τα βασικά, ενώ η ποιότητα μπορεί να 

παίζει δευτερεύοντα ρόλο.

3 Hayes & Pisano, 1994.
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Έτσι λοιπόν, είδαμε ότι η συνολική στρατηγική της επιχείρησης 

καθοδηγεί πολλές από τις δραστηριότητες του τμήματος παραγωγής. Μέσα σ’ 

αυτές τις δραστηριότητες περιλαμβάνεται η επιλογή τοποθεσίας, ο 

σχεδιασμός των εγκαταστάσεων και η διοίκηση των logistics (ο όρος 

αναφέρεται στα αγγλικά γιατί έτσι έχει επικρατήσει ακόμα και στην ελληνική 

επιχειρησιακή και επιχειρηματική πραγματικότητα). Για παράδειγμα, εάν μία 

επιχείρηση σκοπεύει να ανταγωνιστεί με βάση τις τιμές των προϊόντων της, 

τότε το τμήμα παραγωγής πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει εκείνες τις 

διαδικασίες και εκείνη την τεχνολογία η οποία θα ελαχιστοποιήσει τα κόστη 

παραγωγής των προϊόντων ή των υπηρεσιών της. Αποτέλεσμα αυτών των 

ενεργειών, πρέπει να είναι η σωστή επιλογή της τοποθεσίας των 

παραγωγικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης αυτής. Κατάλληλες περιοχές 

θεωρούνται εκείνες όπου τα εργατικά κόστη είναι εξαιρετικά χαμηλά, όπως 

συμβαίνει για παράδειγμα στο Μεξικό ή στη Μαλαισία. Αντίθετα, όταν μια 

επιχείρηση θέλει να ανταγωνιστεί με βάση την ποιότητα των προϊόντων της, 

το κόστος είναι λιγότερο σημαντικό απ’ ότι είναι η ποιότητα και ο σχεδιασμός 

αυτών. Σαν αποτέλεσμα, οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις πρέπει να 

μεταφερθούν εκεί όπου υπάρχει μία σχετικά ικανή εργατική δύναμη, ακόμα 

και αν το κόστος απόκτησης αυτής της εργατικής δύναμης είναι σχετικά 

υψηλό4.

5.3 Πολυπλοκότητες στη διοίκηση παραγωγής μιας διεθνούς 
επιχείρησης

Η διοίκηση του τμήματος παραγωγής μιας διεθνούς επιχείρησης, 
περιλαμβάνει ένα από τα πιο σύνθετα και πολύπλοκα σύνολα υποχρεώσεων 

τα οποία αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα στελέχη. Οι κύριες πολυπλοκότητες οι 

οποίες εμπεριέχονται στη διοίκηση του τμήματος παραγωγής, πηγάζουν από 

το ίδιο το πρόβλημα της παραγωγής: που και πως να παραχθούν τα διάφορα 

προϊόντα και υπηρεσίες. Τα στελέχη τα οποία εργάζονται στο τμήμα 

παραγωγής, είναι υποχρεωμένα να χειριστούν σημαντικά και σύνθετα 

ζητήματα τα οποία "κινούνται” μέσα σε τρία πεδία:

4 McGrath & Hoole, 1992.
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1. Πόροι. Τα στελέχη του τμήματος, πρέπει να αποφασίσουν το πότε και το 

πως θα αποκτηθούν οι πόροι που χρειάζεται η επιχείρηση για την παραγωγή 
των προϊόντων της.

2. Τοποθεσία. Τα στελέχη του τμήματος, πρέπει να αποφασίσουν το που θα 

χτιστούν οι διοικητικές εγκαταστάσεις, τα γραφεία πωλήσεων, τα εργοστάσια, 

κ.λ.π.

3. Logistics. Τα στελέχη του τμήματος, πρέπει να σχεδιάσουν μοντέλα 

μεταφορών και μεθόδους ελέγχου των αποθεμάτων.

Όλες οι επιχειρήσεις, είτε είναι τοπικές είτε είναι διεθνείς, πρέπει να 

εξετάζουν αυτά τα ζητήματα. Παρ’ όλα αυτά, η λύση τους είναι πολύ πιο 

σύνθετη για τις διεθνείς επιχειρήσεις απ’ ότι είναι για τις τοπικές. Μία τοπική 

επιχείρηση ασχολείται μόνο με τους τοπικούς προμηθευτές, έχει να 

αντιμετωπίσει τους κρατικούς περιορισμούς μιας χώρας, η αγορά στην οποία 

δραστηριοποιείται είναι σχετικά ομογενοποιημένη, οι αποστάσεις που διανύει 

μεταφέροντας τα προϊόντα της είναι σχετικά μικρές, κ.λ.π. Αντίθετα, μία 

διεθνής επιχείρηση, έχει να ασχοληθεί με προμηθευτές από πολλές 

διαφορετικές χώρες, αντιμετωπίζει τους κρατικούς περιορισμούς 

διαφορετικών χωρών, οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται έχουν 

σημαντικές διαφορές, οι αποστάσεις που διανύει μεταφέροντας τα προϊόντα 

της είναι μεγάλες, κ.λ.π.

Τα στελέχη του τμήματος παραγωγής μιας διεθνούς επιχείρησης, είναι εκείνα 

που πρέπει να αποφασίσουν το ποιες χώρες θα είναι εκείνες που θα 

φιλοξενήσουν τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους 

παράγοντες όπως είναι τα κόστη, οι φορολογικοί νόμοι, η διαθεσιμότητα 

πόρων και οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Πρέπει, επίσης, να 

λάβουν υπόψη τους και ορισμένους μη οικονομικούς παράγοντες όπως τους 

κρατικούς περιορισμούς, την κουλτούρα και tic συνήθειες, την πολιτική 

κατάσταση που επικρατεί καθώς και τη διορατικότητα του νομικού 

συστήματος που ισχύει στην εκάστοτε χώρα. Τέλος, πρέπει να λάβουν 

υπόψη τους την επίδραση που θα έχει η επιλογή της τοποθεσίας των 

εγκαταστάσεων της επιχείρησης, στην ικανότητά της να μπορεί να 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές των προτιμήσεων των καταναλωτών καθώς και 

στο στρατηγικό σχεδίασμά της για μελλοντική επέκταση σε χώρες της 

ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.
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5.4 Η διοίκηση της παραγωγής προϊόντων

Ενώ από τη μια μεριά, υπάρχουν αρκετές ομοιότητες ανάμεσα στην 

παραγωγή των προϊόντων και στη δημιουργία των υπηρεσιών στις διεθνείς 

αγορές, από την άλλη υπάρχουν και ριζικές διαφορές. Η παραγωγή 

προϊόντων συνδέεται αποκλειστικά με τη δημιουργία υλικών αγαθών. 

Αντίθετα, η παραγωγή των υπηρεσιών συνδέεται αποκλειστικά με τη 

δημιουργία μη υλικών αγαθών. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα εξετάσουμε την 

παραγωγή των υλικών αγαθών, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου θα 

ασχοληθούμε με την παραγωγή των άϋλων υπηρεσιών.

Η παραγωγική διαδικασία, περιλαμβάνει τη δημιουργία των προϊόντων 

μέσω της επεξεργασίας των πρώτων υλών. Μερικά παραδείγματα 

επιχειρήσεων με σύνθετη παραγωγική διαδικασία, αποτελούν οι εταιρείες 

Sony, BMW και Bridgestone. Η BMW, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί στην 

παραγωγική της διαδικασία χιλιάδες κομμάτια, από μικρές βίδες μέχρι 

μεταλλικά μηχανικά μέρη, τα οποία τα συνδέει με σκοπό την κατασκευή των 

διαφορετικών μοντέλων της. Η πλειοψηφία των επιτυχημένων επιχειρήσεων, 

χρησιμοποιεί σύνθετες και πολύπλοκες τεχνικές με σκοπό την πιο 

αποτελεσματική παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Η περιγραφή των 

τεχνικών αυτών δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας ανάλυσης. Αντίθετα, 

θα πρέπει να εξετάσουμε κάποιες άλλες βασικές διαστάσεις της διεθνούς 

διοίκησης παραγωγής, όπως:

- Οι πόροι μιας διεθνούς επιχείρησης.

- Η επιλογή της τοποθεσίας των εγκαταστάσεων μιας διεθνούς επιχείρησης.

- Τα logistics μιας διεθνούς επιχείρησης.

5.5 Οι πόροι μιας διεθνούς επιχείρησης

Η παραγωγή των περισσότερων προϊόντων απαιτεί μία ποικιλία από 

πρώτες ύλες. Για το λόγο αυτό, ένα από τα πρώτα ζητήματα τα οποία 

αντιμετωπίζει το στέλεχος που εργάζεται στο τμήμα παραγωγής μιας 

διεθνούς επιχείρησης, είναι το πως και από που θα αποκτηθούν αυτές οι 

πρώτες ύλες και γενικότερα οι πόροι που απαιτούνται για την παραγωγική
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διαδικασία5. Τρία είναι τα βασικά στοιχεία όσον αφορά τους πόρους μιας 
διεθνούς επιχείρησης (βλ. Σχήμα 5.1):

1. Η διαδικασία που ακολουθεί για τον εντοπισμό των πόρων αυτών.

2. Ο βαθμός της κάθετης ολοκλήρωσης.

3. Η απόφαση παραγωγής ή αγοράς των πρώτων υλών της.

Η διαδικασία που ακολουθεί μία επιχείρηση για τον εντοπισμό των 

πόρων που χρειάζεται, επηρεάζει ξεκάθαρα το κόστος των προϊόντων της, 

την ποιότητα των προϊόντων της καθώς και την εσωτερική της ζήτηση για 

κεφάλαιο. Εξαιτίας αυτών των επιδράσεων, οι πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

θεωρούν αυτή τη διαδικασία σαν ένα θέμα στρατηγικής σημασίας, το οποίο 

πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί υπό την αυστηρή καθοδήγηση και 

εποπτεία της ανώτατης διοίκησης6.

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας στρατηγικής εντοπισμού των 

απαραίτητων πόρων μιας επιχείρησης, είναι ο καθορισμός του κατάλληλου 

βαθμού κάθετης ολοκλήρωσής της7. Κάθετη ολοκλήρωση είναι η έκταση κατά 

την οποία μία επιχείρηση παράγει τις πρώτες ύλες της ή τις προμηθεύεται 

από άλλες πηγές. Τα τμήματα, των επιχειρήσεων που έχουν υψηλό βαθμό 

κάθετης ολοκλήρωσης είναι πολύ στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Διάφορα 

τμήματα μέσα στην επιχείρηση μπορούν να θεωρηθούν ως προμηθευτές 

κάποιων άλλων τμημάτων της ίδιας επιχείρησης τα οποία με τη σειρά τους 

θεωρούνται ως πελάτες των τμημάτων που τους προμηθεύουν. Αντίθετα, τα 

τμήματα των επιχειρήσεων που δεν έχουν μεγάλο βαθμό κάθετης 

ολοκλήρωσης, δεν είναι πολύ στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους8.

Κατά τη διαδικασία της επιλογής του τρόπου απόκτησης των 

απαραίτητων συστατικών για την παραγωγή των προϊόντων μιας εταιρείας, τα 

στελέχη του τμήματος παραγωγής έχουν δύο επιλογές: η εταιρεία μπορεί να 

παράγει μόνη της τις εισροές της ή μπορεί να τις αγοράσει από εξωτερικούς 

προμηθευτές. Αυτή η διπλή επιλογή ονομάζεται απόφαση παραγωγής ή 

αγοράς. Η απόφαση παραγωγής ή αγοράς, εμπεριέχει μέσα της και άλλες 

αποφάσεις. Για παράδειγμα, η απόφαση να αγοράσει μία επιχείρηση τις

5 Kotabe & Murray, Third Quarter, 1990.
6 Quinn & Hilmer, Summer 1994.
7 Welch & Nayak, February 1992.
8 Kobrin, 1991.
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εισροές της από εξωτερικές πηγές την οδηγεί σε ένα άλλο δίλημμα το οποίο 

απαιτεί κάποια απόφαση: να δημιουργήσει βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες 

σχέσεις με τον προμηθευτή της; Από την άλλη μεριά, η απόφαση να παράνει 

μόνη της τις εισροές της, αφήνει ανοιχτή και την επιλογή της παραγωγής σε 

συνεργασία με κάποια άλλη επιχείρηση π.χ. έναν προμηθευτή της. Στην 

περίπτωση αυτή παρουσιάζεται το δίλημμα: θα ελέγχει τον εταίρο της ή όχι;

Η απόφαση παραγωγής ή αγοράς, επηρεάζεται κυρίως από το 

μέγεθος της επιχείρησης, από το βαθμό της τεχνολογίας που διαθέτει, από 

το μέγεθος της παραγωγικής της διαδικασίας καθώς επίσης και από τη φύση 

του προϊόντος που παράγει. Εκτός από αυτούς τους παράγοντες, υπάρχουν 

και κάποιοι άλλοι οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση 

παραγωγής ή αγοράς. Αυτοί είναι οι εξής:

- Ο έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων, του προγράμματος παράδοσής 

τους, των αλλαγών των σχεδίων τους και του κόστους.

- Ο κίνδυνος που συνεπάγεται η αγορά πρώτων υλών από κάποιο εξωτερικό 

προμηθευτή.

- Οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό.

- Η ευελιξία όσον αφορά την αλλαγή των προμηθευτών.

Ο έλεγχος. Μία επιχείρηση η οποία αγοράζει τις εισροές της από 

εξωτερικούς προμηθευτές, μπορεί σταδιακά να καταστεί εξαρτημένη από 

αυτούς. Εάν κάποιος από τους προμηθευτές μιας διεθνούς επιχείρησης, δεν 

καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της (σταθερές οι τιμές των 

προϊόντων του, αυξημένη ποιότητα κ.λ.π.), τότε η επιχείρηση θα χάσει μία 

πηγή εισροών ή θα δει να αυξάνονται τα κόστη της και θα αντιμετωπίσει 

προβλήματα ποιότητας στα ίδια της τα προϊόντα. Ένα ακόμη ζήτημα ελέγχου, 

σχετίζεται με την ικανότητα μιας επιχείρησης να κλείνει συμβόλαια με τους 

εξωτερικούς προμηθευτές. Η μεγαλύτερη δυσκολία αφορά τις διαφορές που 

υπάρχουν στα εθνικά νομικά συστήματα της κάθε χώρας.

Ο κίνδυνος. Η αγορά των εισροών μιας διεθνούς επιχείρησης από 

κάποιον εξωτερικό προμηθευτή, εμπεριέχει πολλούς κινδύνους και μεγάλη 

αβεβαιότητα. Ειδικά στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση δεν έχει πολλές 

πληροφορίες για τους προμηθευτές που δραστηριοποιούνται σε μια χώρα, 

τότε θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στις επιλογές της. Μία καλή λύση σε
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αυτές τις περιπτώσεις, είναι η διενέργεια έρευνας αγοράς με σκοπό την 

αναγνώριση και την πληροφόρηση της επιχείρησης για την κατάσταση που 
επικρατεί στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα για την οποία ενδιαφέρεται.

Οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, τεχνολογία και ανθρώπινο 

δυναμικό. Η αγορά των εισροών από εξωτερικούς προμηθευτές, 

ελευθερώνει κεφάλαια για επενδύσεις σε άλλους παραγωγικούς τομείς. Όταν 

μία εταιρεία, δεν κατασκευάζει το εργοστάσιο για την παραγωγή των πρώτων 

υλών, αλλά πείθει κάποιον προμηθευτή της να της παρέχει τις συγκεκριμένες 

εισροές, τότε γίνεται αντιληπτό ότι εξοικονομεί σημαντικά κεφάλαια που 

μπορεί να τα επενδύσει κάπου αλλού.

Ένα άλλο πλεονέκτημα το οποίο απορρέει από την αγορά των εισροών 

από εξωτερικούς προμηθευτές, είναι ότι η επιχείρηση μειώνει τα έξοδα 

μισθοδοσίας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού της. Είναι φανερό, 

ότι όταν μια επιχείρηση αναθέτει την παραγωγή των πρώτων υλών της σε 

εξωτερικές πηγές, τότε χρειάζεται λιγότερο προσωπικό.

Η ευελιξία. Μία διεθνής επιχείρηση, η οποία αγοράζει αντί να παράγει 

τις εισροές της, έχει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την αλλαγή των 

προμηθευτών της. Αυτό το γεγονός, είναι ιδιαίτερα βοηθητικό στις 

περιπτώσεις εκείνες όπου η τεχνολογία αλλάζει ραγδαία καθώς επίσης και 

στις περιπτώσεις που το κόστος παράδοσης των προϊόντων αλλάζει ως 

αποτέλεσμα της αύξησης του πληθωρισμού. Μερικές φορές, η επιχείρηση 

είναι υποχρεωμένη να κάνει "παζάρια” με τους προμηθευτές της, γεγονός το 

οποίο μειώνει την ευελιξία της. Παρ’ όλα αυτά, είναι απαραίτητο να 

υπογραμμιστεί το γεγονός ότι η επιχείρηση η οποία αγοράζει τις εισροές της, 

έχει μεγαλύτερη ευελιξία και διαπραγματευτική δύναμη απέναντι στους 

προμηθευτές της (εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου η επιχείρηση έχει 

φτάσει σε σημείο εξάρτησης με τον προμηθευτή της, για διάφορους λόγους) 

απ’ ότι έχει η επιχείρηση η οποία τις παράγει μόνη της.
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5.6 Η επιλογή της τοποθεσίας των εγκαταστάσεων μιας διεθνούς 
επιχείρησης

Μία διεθνής επιχείρηση, αντιμετωπίζει ένα επιπρόσθετο πρόβλημα: 

που θα χτίσει τις εγκαταστάσεις της. Κατά τη διαδικασία επιλογής της 

τοποθεσίας των εγκαταστάσεων της, μία διεθνής επιχείρηση πρέπει να λάβει 

υπόψη της αρκετούς παράγοντες9:

1. Θέυατα σχετικά υε τη γώοα. Πολλά είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά των 

χωρών, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επιλογή της τοποθεσίας 

των εγκαταστάσεων μιας διεθνούς επιχείρησης. Τα κυριότερα απ’ αυτά 

είναι η διαθεσιμότητα των πόρων που χρειάζεται η επιχείρηση, η δομή του 

κόστους και τα αποτελέσματα του μάρκετινγκ.

2. Θέυατα σχετικά υε το προϊόν. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που 

παράγει μία εταιρεία, μπορούν να επηρεάσουν την επιλογή της τοποθεσίας 

των εγκαταστάσεων της. Μεταξύ αυτών, τα πιο σημαντικά είναι η γενική 

αξία του προϊόντος για τον καταναλωτή, η τεχνολογία που απαιτείται για 

την παραγωγή του και η σημασία της ανατροφοδότησης (feedback) 

πληροφοριών και σχολίων που αφορούν το προϊόν από τους καταναλωτές- 

πελάτες.

3. Την κυβερνητική πολιτική της κάθε χώρας. Η κυβερνητική πολιτική που 

ακολουθεί η κάθε χώρα, παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή της 

τοποθεσίας των εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα σημαντική 

είναι η ύπαρξη σταθερότητας στις πολιτικές διαδικασίες. Επίσης, μεγάλη 

βαρύτητα έχουν οι εθνικές πολιτικές εμπορίου, τα κίνητρα που παρέχει η 

κάθε χώρα με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και η ύπαρξη εξωτερικών 
ζωνών εμπορίου.

4. Οονανωσιακά ζητήυατα. Η επιχειρησιακή στρατηγική που ακολουθεί μία 

διεθνής επιχείρηση και η οργανωσιακή της δομή, είναι δύο παράγοντες οι 

οποίοι επηρεάζουν άμεσα την επιλογή της τοποθεσίας των εγκαταστάσεών 

της. Εκτός όμως από αυτούς τους δύο παράγοντες, υπάρχει και ένας 

τρίτος ο οποίος συμβάλλει ουσιαστικά στη διαδικασία της επιλογής της 

τοποθεσίας, και αυτός είναι οι στρατηγικές διοίκησης των αποθεμάτων.

g

MacCormack, Newman & Rosenfield, Summer 1994.
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5. Άλλοι παράγοντες. Όταν η επιλογή του τόπου εγκατάστασης γίνεται σε 

διεθνές επίπεδο, ο βαθμός πολυπλοκότητας της απόφασης καθίσταται 
πολύ μεγαλύτερος. Ο αριθμός των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη στη διαδικασία λήψης απόφασης από τα αρμόδια στελέχη 

αυξάνεται δραστικά, καθώς τώρα υπεισέρχονται παράγοντες που 

απορρέουν από τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως 

διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, δασμοί και ποσοστώσεις, 

οικονομικά μεγέθη στη χώρα υποδοχής, ειδικά οικονομικά κίνητρα που 

στοχεύουν στη προσέλκυση ξένων επενδυτών, φορολογία και δυνατότητα 

επαναπατρισμού επιχειρηματικών κερδών, εργασιακές σχέσεις, πολιτικοί 

κίνδυνοι, κοινωνικές συνθήκες (π.χ. ποσοστό αναλφαβητισμού), γλωσσικές 

και πολιτισμικές διαφορές10 11 κ.α. Επίσης το κλίμα παίζει σημαντικό ρόλο 

στην επιλογή τοποθεσίας. Για παράδειγμα, μια σειρά από ασυνήθιστα 

βαρείς χειμώνες μπορεί να οδηγήσει ορισμένες επιχειρήσεις στη σκέψη να 

μετακινηθούν σε ένα ηπιότερο κλίμα, ειδικά αν παύσεις της εργασίας και 

καθυστερημένες παραλαβές οι οποίες προκαλούνται από την αδυναμία 

των εργαζομένων να φτάσουν στη δουλειά τους, αποτελούν συχνά 

φαινόμενα. Ορισμένες εταιρείες προσελκύονται11 από θέσεις σε άλλες 

χώρες, επειδή σε αυτές τις χώρες υπάρχουν σημαντικά αποθέματα σε 

αλουμίνιο, χαλκό, ξυλεία, πετρέλαιο και σε άλλες φυσικές πηγές. Η 

ανάπτυξη πολυεθνικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια παλαιότερων 

δεκαετιών αποτελεί απόδειξη της σπουδαιότητας εγκαταστάσεων σε ξένες 

χώρες. Ορισμένες εταιρείες αντιμετωπίζουν τις τοποθεσίες σε ξένες χώρες 

ως ένα μέσο επέκτασης των αγορών τους, ενώ κάποιες άλλες 

προσελκύονται από την αφθονία εργατικού δυναμικού. Μερικές χώρες 

(όπως προαναφέρθηκε παραπάνω) μπορεί να προσφέρουν οικονομικά 

κίνητρα στις επιχειρήσεις, με σκοπό να δημιουργήσουν δουλειές για τους 

πολίτες τους. Οι αναπτυσσόμενες χώρες μπορεί να επιβάλλουν δασμούς 

για να προστατέψουν τις μικρές βιομηχανίες τους από τον εξωτερικό 

ανταγωνισμό, ενέργεια η οποία μπορεί ακόμα να μειώσει το μέγεθος του 

"εξωτερικού” ανταγωνισμού που η επιχείρηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει

10 Χατζηδημητρίου & Γεωργίου, 1998.
11 Χατζηδημητρίου, Αγορά Χωρίς Σύνορα, 1997.
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εάν εγκατασταθεί σε μια τέτοια χώρα. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες 

προσφέρουν φθηνή εργασία σε αφθονία. Για παράδειγμα, η πλειοψηφία 

των ρούχων που πωλούνται στις διεθνείς αγορές φέρουν ετικέτες στις 

οποίες αναγράφεται ότι έχουν κατασκευαστεί στην Κορέα, στο Χονγκ Κογκ 

ή στην Ταϊβάν. Σε ορισμένες περιπτώσεις κοστίζει φθηνότερα η αποστολή 

πρώτων υλών ή ημιετοίμων αγαθών σε ξένες χώρες για κατασκευή και 

συναρμολόγηση και μετά η αποστολή τους στους τελικούς προορισμούς 

τους, από την παραγωγή τους στις διεθνείς αγορές. Όμως είναι απαραίτητο 

να αναγνωρισθεί ότι το τελικό μοναδιαίο κόστος είναι ο σημαντικότερος 

παράγοντας. Σε πολλές περιπτώσεις το χαμηλό εργατικό κόστος σε μια 

ξένη χώρα μπορεί να αποβεί αρνητικό λόγω χαμηλής παραγωγικότητας. 

Όταν μια εταιρεία σκοπεύει να εγκαταστήσει παραγωγική μονάδα σε 

κάποια ξένη τοποθεσία πρέπει με προσοχή να σταθμίσει τα πιθανά οφέλη 

με τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκληθούν. Ένας από τους 

σημαντικούς παράγοντες (ο οποίος επίσης προαναφέρθηκε παραπάνω) 

είναι η ικανότητα της κυβέρνησης της κάθε χώρας και η στάση της 

απέναντι στις διεθνείς επιχειρήσεις. Οι περιορισμοί στις εισαγωγές μπορεί 

να δημιουργήσουν προβλήματα στην είσοδο εξοπλισμού και 

ανταλλακτικών. Τέλος, κάποια πιθανά προβλήματα με μια ξένη τοποθεσία 

έχουν σχέση με τη γλώσσα και τις πολιτιστικές διαφορές ανάμεσα στη 

χώρα που φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις και τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται εκεί.

Την επιλογή τοποθεσίας (ή θέσης) αντιμετωπίζουν τόσο νέες όσο και 

υφιστάμενες επιχειρήσεις. Παράγοντες όπως η ανάπτυξη και η μετακίνηση 

της αγοράς, η μείωση των πρώτων υλών και η εισαγωγή νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις 

λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με την τοποθεσία. Η σημασία αυτών των 

αποφάσεων υποβαθμίζεται από τη μακροχρόνια δέσμευση που συνήθως 

συνεπάγονται και από την πιθανή επίδραση στο σύστημα παραγωγής. Οι 

σημαντικότερες επιλογές μιας υφιστάμενης οργάνωσης σε σχέση με την 

τοποθεσία, είναι η επέκταση της υπάρχουσας εγκατάστασης, η μετακίνηση σε 

μια νέα τοποθεσία, ή διατήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

παράλληλα με τη δημιουργία άλλου εργοστασίου σε μια νέα θέση.
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Μία συνήθης μέθοδος για τον περιορισμό του αριθμού των 
εναλλακτικών θέσεων είναι ο προσδιορισμός μιας χώρας ή περιοχής η οποία 

κατά τα φαινόμενα ικανοποιεί όλες τις ανάγκες, καταρχήν και μετά ο 

προσδιορισμός ενός αριθμού επιλογών σε σχέση με τη χώρα και τη θέση, για 

βαθύτερη ανάλυση. Υπάρχει μία ποικιλία μεθόδων για την αξιολόγηση των 

εναλλακτικών θέσεων, η παρουσίαση και ανάλυση των οποίων δεν αποτελεί 

αντικείμενο της παρούσας μελέτης12.

5.7 Τάσεις σχετικά με την επιλογή της τοποθεσίας των εγκαταστά
σεων μιας διεθνούς επιχείρησης

Οι πρόσφατες τάσεις σχετικά με την εγκατάσταση εργοστασίου και 

ειδικά παραγωγικών μονάδων, αντανακλά ένα συνδυασμό ανταγωνιστικών 

και τεχνολογικών παραγόντων. Μια τέτοια τάση είναι αυτή ξένων 

κατασκευαστών, ειδικά Ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών, να εγκαθιστούν 

παραγωγικές μονάδες στις Η.Π.Α. Ένας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι το 

γεγονός ότι οι Η.Π.Α. αντιπροσωπεύουν μία τεράστια αγορά για Ιαπωνικά 

αυτοκίνητα, φορτηγά και οχήματα αναψυχής. Με την εγκατάσταση στις 

Η.Π.Α., οι εταιρείες αυτές μπορούν να συντομεύσουν το χρόνο παράδοσης 

και να μειώσουν το κόστος παράδοσης. Επιπλέον μπορούν να αποφύγουν 

τυχόν μελλοντικούς δασμούς ή περιορισμούς που μπορούν να επιβληθούν 

στις εισαγωγές. Άλλος ένας παράγοντας είναι τα just-in-time συστήματα 

παραγωγής τα οποία ενθαρρύνουν τους προμηθευτές και τους αγοραστές να 

εγκαθίστανται κοντά ο ένας στον άλλο έτσι ώστε να ελαττώσουν το χρόνο 

παράδοσης των προμηθευτών.

Επιπλέον στην ελαφριά βιομηχανία (π.χ. ηλεκτρονικά), το χαμηλό 

εργατικό κόστος γίνεται λιγότερο σημαντικό σε σχέση με την απόσταση από 

την αγορά, καθώς οι χρήστες των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων θέλουν οι 

προμηθευτές να βρίσκονται κοντά στις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις.

Περιγραφές αυτών των μεθόδων υπάρχουν στο βιβλίο του Τσιότρα Γ., ‘’Διοίκηση Παραγωγής”, 
Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Έκδοση Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1995, σελ. 142- 149. Μία δεύτερη 
πηγή στην οποία μπορούν να βρεθούν περιγραφές αυτών των μεθόδων είναι το άρθρο των Hunt, J. R., 
και Koulamas, C. Ρ., ”Α model for evaluating potential facility locations on a global basis”, SAM 
Advanced Management Journal, 54, pp. 19-28, 1989. Τέλος, πληροφορίες υπάρχουν και στο literature 
review, στο άρθρο των Χατζηδημητρίου, I. Α. και Γεωργίου, A. Κ., ‘Ή Εφαρμογή Ποσοτικών 
Μεθόδων Βελτιστοποίησης Πολλαπλών Στόχων για την Επιλογή Χώρας Εγκατάστασης στα 
Βαλκάνια”, 1998.
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Συνέπεια αυτού του γεγονότος, είναι η πιθανότητα να επικρατήσει στο μέλλον 

η τάση να εγκαθίστανται μικρότερα εργοστάσια κοντά στις αγορές. Σε 

ορισμένες βιομηχανίες, μικρά, αυτοματοποιημένα εργοστάσια με στενό 

παραγωγικό προσανατολισμό, θα εγκαθίστανται κοντά σε σημαντικές αγορές 

για να μειωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης. Επιπλέον, η πρόοδος της τεχνολογίας 

της πληροφόρησης θα αυξήσει την ικανότητα των βιομηχανικών εταιρειών να 

συγκεντρώνουν, να εντοπίζουν και να διανείμουν πληροφορίες οι οποίες 

συνδέουν την αγορά, το μάρκετινγκ και τη διανομή με το σχεδίασμά, τη 

μηχανική και την παραγωγή. Αυτό θα μειώσει την αναγκαιότητα να βρίσκονται 

αυτές οι λειτουργίες κοντά μεταξύ τους, διευκολύνοντας έτσι την εγκατάσταση 

της παραγωγικής διαδικασίας κοντά στις σημαντικές αγορές13.

5.8 Τα logistics μιας διεθνούς επιχείρησης
Ανεξάρτητα από την επιλογή της τοποθεσίας των εργοστασίων μιας 

διεθνούς επιχείρησης, τα στελέχη του τμήματος παραγωγής πρέπει να 

διευθετήσουν και τα ζητήματα εκείνα τα οποία συνδέονται με τα logistics14. Τα 

logistics είναι η διοίκηση της ροής των:

- Υλικών, των προμηθειών, και άλλων πόρων οι οποίοι προέρχονται από τους 

προμηθευτές.

- Υλικών, των προμηθειών, και άλλων πόρων οι οποίοι προέρχονται από 

τμήματα μέσα στην επιχείρηση.

- Τελικών προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών από την επιχείρηση προς τους 

καταναλωτές-πελάτες15.

Οι δύο πρώτες δραστηριότητες αποκαλούνται συνήθως διοίκηση 

υλικών ή πρώτων υλών, ενώ η τρίτη αποκαλείται συχνά φυσική διανομή 

(physical distribution), ή πιο απλά σκέτο διανομή. Τα θέματα της διανομής 

εμπίπτουν κυρίως στον τομέα του μάρκετινγκ, ενώ τα θέματα της διοίκησης 
των υλικών αφορούν κυρίως το τμήμα της παραγωγής.

Ορισμένα φαινομενικά απλά ζητήματα που συνδέονται με τη διοίκηση 

των υλικών, μπορούν να εξελιχθούν σε πολύπλοκα όταν τα εξετάσουμε στο

13 Τσιότρας, 1995.
14 Roberts, 1990.
15 Capacino & Britt, 1991.
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πλαίσιο μιας διεθνούς επιχείρησης. Τα ζητήματα που αφορούν τη 

συσκευασία, για παράδειγμα, τα οποία μπορεί αρχικά να μοιάζουν ότι είναι 

μικρής σημασίας, είναι στην πραγματικότητα ένας τομέας που απαιτεί πολύ 

σκέψη. Η συσκευασία προστατεύει τα προϊόντα κατά τη μεταφορά, τα κάνει 

πιο εύκολα στη χρήση τους και διευκολύνει την παράδοση ή/και την πώλησή 

τους στον τελικό τους προορισμό. Οι διεθνείς μεταφορές περιπλέκουν τις 

αποφάσεις της επιχείρησης όσον αφορά τη συσκευασία, και αυτό συμβαίνει 

γιατί υπάρχουν διάφορα μέσα μεταφορών και μεγάλες αποκλίσεις 

κλιματολογικών και γεωγραφικών συνθηκών16.

Τα logistics μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση της 

επιχείρησης όσον αφορά την θέση ενός εργοστασίου. Τα κόστη παραγωγής 

μπορεί να είναι μικρότερα σε ένα εγχώριο εργοστάσιο απ’ ότι είναι σε ένα που 

θα χτιστεί σε μια ξένη χώρα. Παρ’ όλα αυτά, η επιχείρηση θα πρέπει επίσης 

να λάβει υπόψη της το κόστος της διοίκησης των υλικών, της συσκευασίας, 

των μεταφορών, της διανομής, καθώς επίσης και το κόστος των αποθεμάτων 

της. Τυπικά, αυτά τα κόστη θα είναι υψηλότερα για εξαγωγικά προϊόντα απ' 

ότι είναι για προϊόντα που θα διατεθούν στην τοπική αγορά. Αυτό που πρέπει 

να υπογραμμιστεί, είναι ότι εκτός από αυτά τα κόστη υπάρχουν και άλλα 

στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Εξαιτίας των πολύ μεγάλων 

γραμμών παραγωγής και των αυξημένων δυσκολιών στην επικοινωνία με 

τους ξένους πελάτες, η διεθνής επιχείρηση η οποία επιλέγει να 

πραγματοποιήσει εξαγωγές από εγχώρια εργοστάσια πρέπει να διασφαλίσει 

το γεγονός ότι διατηρεί υψηλά και ανταγωνιστικά επίπεδα υπηρεσιών για τους 

ξένους πελάτες της. Άρα υπάρχει αύξηση του κόστους η οποία αποτελεί 

μειονέκτημα της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης.

16 Witt, 1992.
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5.9 Η παραγωγή υπηρεσιών μιας διεθνούς επιχείρησης
Ο τομέας των υπηρεσιών, έχει εξελιχθεί στις μέρες μας σε ένα 

σημαντικό και συνεχώς αυξανόμενο τμήμα των εθνικών οικονομιών, κυρίως 

των αναπτυγμένων χωρών17. Για παράδειγμα, ο τομέας των υπηρεσιών 

αποτελεί τα τρία τέταρτα του Α.Ε.Π. των Η.Π.Α. και είναι η πηγή της 

πλειοψηφίας των νέων θέσεων εργασίας18. Για το λόγο αυτό, δεν θα πρέπει 

να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι υπηρεσίες εξελίσσονται και γίνονται 

ολοένα και περισσότερο ένα αναπόσπαστο κομμάτι του διεθνούς εμπορίου 

και της παγκόσμιας οικονομίας. Μία διεθνής εταιρεία υπηρεσιών, είναι μία 

επιχείρηση η οποία μετατρέπει τους πόρους της σε άϋλα αγαθά τα οποία 

είναι χρήσιμα για τους πελάτες της. Παραδείγματα τέτοιων εταιρειών είναι η 

British Airways, η Ernst & Young (σύμβουλοι στα λογιστικά και σε άλλους 

λειτουργικούς τομείς μιας παγκόσμιας επιχείρησης), η Dai-lchi Kangyo Bank 

(τράπεζα η οποία ασχολείται με την τακτοποίηση των υποχρεώσεων και των 

διεθνών επιχειρηματικών λογαριασμών μιας επιχείρησης), η CityBank και 

πολλές άλλες.

Το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών, ανάμεσα στις περισσότερο 

βιομηχανοποιημένες χώρες, αυξάνεται με τέτοιο ρυθμό ώστε να ξεπερνάει 

άλλους τύπους του διεθνούς εμπορίου. Παίζει σημαντικό ρόλο στην 

οικονομική κατάσταση διαφόρων χωρών όπως είναι η Αγγλία, η Γαλλία και η 

Σιγκαπούρη. Αντίθετα, στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ο τομέας των 

υπηρεσιών δεν γνωρίζει τόσο μεγάλη άνθιση.

5.10 Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προσφέρει μια 
διεθνής επιχείρηση

Οι υπηρεσίες έχουν μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά τα οποία 

δημιουργούν ειδικές προκλήσεις για τις εταιρείες εκείνες που επιθυμούν να 

πουλήσουν τις υπηρεσίες αυτές στις διεθνείς αγορές. Πιο συγκεκριμένα, τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής: οι υπηρεσίες είναι άϋλες, δεν μπορούν να 

αποθηκευτούν, απαιτούν τη συμμετοχή του πελάτη και συνδέονται με υλικά 

αγαθά.

17 Henkoff, 1994.
18 Chase & Erikson, 1988.
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Οι υπηρεσίες είναι άϋλες. Ένας καταναλωτής ο οποίος πηγαίνει σε 

ένα κατάστημα και αγοράζει ένα ραδιόφωνο, παίρνει ένα υλικό αγαθό το 

οποίο μπορεί να το κρατήσει, να το χρησιμοποιήσει, να το αποθηκεύσει, να 

το καταστρέφει ή ακόμα και να το επιστρέφει. Από την άλλη μεριά, όταν ένας 

πελάτης πηγαίνει στο λογιστή του για να πάρει μία χρηματοοικονομική 

συμβουλή, ξέρει ότι φεύγοντας δεν θα έχει πάρει μαζί του ένα υλικό αγαθό 

αλλά μία άϋλη γνώση την οποία δεν μπορεί να την κρατήσει στο χέρι του ούτε 

μπορεί να τη δει. (Τα χαρτιά και τα έγγραφα τα οποία συνοδεύουν, μερικές 

φορές, την παροχή των υπηρεσιών, όπως π.χ. τις φορολογικές δηλώσεις ή 

τις ασφάλειες ζωής, ενώ είναι υλικά αγαθά, στην ουσία συμβολίζουν ή 

αντιπροσωπεύουν το ίδιο το προϊόν της υπηρεσίας). Εξαιτίας του γεγονότος 

ότι οι υπηρεσίες είναι συχνά άϋλες, είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί και να 

καθοριστεί η αξία τους ή ακόμα και η ποιότητά τους.

Οι υπηρεσίες γενικά δεν αποθηκεύονται. Οι υπηρεσίες δεν μπορούν 

να δημιουργηθούν από πριν, και μετά να αποθηκευτούν έτσι ώστε να 

χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Μία άδεια θέση σε ένα αεροπλάνο, ένα άδειο 

τραπέζι σε ένα εστιατόριο, μία απούλητη εφημερίδα, όλα αυτά χάνουν την 

οικονομική τους αξία όταν το αεροπλάνο ξεκινήσει την πτήση του, όταν το 

εστιατόριο κλείσει και όταν η έκδοση της εφημερίδας της επόμενης μέρας έχει 

ήδη τυπωθεί.

Οι υπηρεσίες συχνά απαιτούν τη συμμετοχή του πελάτη. Διεθνείς 

υπηρεσίες, όπως είναι ο τουρισμός, δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς τη 

φυσική παρουσία του πελάτη. Εξαιτίας της ανάμιξης του πελάτη στην 

παράδοση της υπηρεσίας, πολλές εταιρείες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες 

αναγκάζονται να διαμορφώσουν τα προϊόντα τους σύμφωνα με τις ανάγκες 

των πελατών τους. Η εταιρεία Τίτοπ^ Cook, για παράδειγμα, μπορεί να 

πουλήσει πολύ περισσότερα τουριστικά λεωφορεία στο Λονδίνο εάν 

τοποθετήσει Ισπανόφωνους οδηγούς για τους πελάτες της από το Μεξικό, τη 

Βενεζουέλα και την Αργεντινή και οδηγούς που να μιλάνε Γιαπωνέζικα για 

τους πελάτες της από την Ιαπωνία.

Πολλές υπηρεσίες συνδέονται με την αγορά άλλων προϊόντων.

Πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης των προϊόντων 

τους, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διατήρηση και την επισκευή των προϊόντων
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της. Αυτές οι υπηρεσίες αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο όσον αφορά τις 

πωλήσεις των προϊόντων που υποστηρίζονται από αυτές. Για παράδειγμα, η 
Σουηδική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών ειδών ΑΒ Electrolux, έχει μία 

τεράστια σειρά προϊόντων η οποία περιλαμβάνει ηλεκτρικές σκούπες, ψυγεία, 

πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες κ.λ.π. Έχει επίσης ένα τμήμα το οποίο είναι 

υπεύθυνο για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών οι οποίες 

περιλαμβάνουν την επισκευή των χαλασμένων ηλεκτρικών συσκευών, καθώς 

επίσης και την παροχή ανταλλακτικών για τα προϊόντα της εταιρείας. Εάν η 

εταιρεία δεν προσέφερε στους πελάτες της αυτές τις υποστηρικτικές 

υπηρεσίες, τότε θα ήταν σίγουρο ότι οι πωλήσεις της θα ήταν πολύ 

μικρότερες. Φυσικά, θα πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι μία διεθνής 

επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες σε όλες τις 

χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.

5.11 Ο ρόλος της κυβέρνησης στο διεθνές εμπόριο υπηρεσιών
Μία σημαντική διάσταση της διεθνούς αγοράς υπηρεσιών αποτελεί η 

κυβέρνηση της κάθε χώρας. Πολλές κυβερνήσεις θέλουν να προστατέψουν 

τους τοπικούς επαγγελματίες, όπως επίσης και να διασφαλίσουν το γεγονός 

ότι δεν θα αλλάξουν οι τοπικές συνθήκες της αγοράς. Ο τρόπος με τον οποίο 

προσπαθούν να επιτύχουν τους στόχους αυτούς είναι η απαγόρευση της 

εισόδου σε ξένους επιχειρηματίες οι οποίοι σκοπεύουν να ασχοληθούν με 

τους τομείς της νομικής, της λογιστικής και της ιατρικής. Οι κρατικοί 

περιορισμοί, συχνά υποδεικνύουν ποιες επιχειρήσεις επιτρέπεται να 

εισέλθουν στην αγορά των υπηρεσιών και ποιες τιμές πρέπει αυτές (οι 

υπηρεσίες που θα προσφέρουν αυτές οι επιχειρήσεις που θα εισέλθουν) να 

έχουν. Σε πολλές χώρες, οι τηλεπικοινωνίες και οι μεταφορές χρειάζονται 

κυβερνητική άδεια για να μπουν σε ορισμένες αγορές. Για παράδειγμα, οι 

αεροπορικές γραμμές μεταξύ των Η.Π.Α. και της Γαλλίας καθορίζονται ρητά 

από μία συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των δύο χωρών. Η Air France 

μπορεί να μεταφέρει επιβάτες από το Παρίσι στο Ντάλας και από το Παρίσι 

στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν της επιτρέπεται να μεταφέρει επιβάτες από τη Νέα 

Υόρκη στο Ντάλας. Οι αεροπορικές εταιρείες των Η.Π.Α. έχουν παρόμοια 

δικαιώματα με τις γαλλικές, δηλαδή έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν
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επιβάτες από τις Η.Π.Α. προς τη Γαλλία, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να 

μεταφέρουν επιβάτες από μία γαλλική πόλη σε μία άλλη.

Από την άλλη μεριά, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας 

παρατηρήθηκε μία μείωση των διεθνών περιορισμών όσον αφορά τον τομέα 

των υπηρεσιών. Αυτή η απελευθέρωση δημιούργησε ευκαιρίες για εκείνες τις 

επιχειρήσεις οι οποίες ανήκαν στον τραπεζικό κλάδο και στον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι επιχειρήσεις αυτές, άρχισαν 

"επιθετικά” να ψάχνουν νέες αγορές με μοναδικό σκοπό την επέκταση των 

δραστηριοτήτων τους και των λειτουργιών τους σε ξένες χώρες. Για 

παράδειγμα, η κυβέρνηση των Η.Π.Α. απελευθέρωσε τις δραστηριότητες της 

εταιρείας AT&T, δίνοντάς της έτσι την ευκαιρία να επεκτείνει τις λειτουργίες 

της παγκοσμίως. Το 1985, η Ιαπωνία ακολούθησε το παράδειγμα της 

κυβέρνησης των Η.Π.Α. και απελευθέρωσε τις δραστηριότητες της 

μεγαλύτερης Ιαπωνικής τηλεφωνικής εταιρείας, της ΝΤ&Τ. Το αποτέλεσμα 

αυτών των ενεργειών, είναι να έχουν γίνει αυτές οι δύο εταιρείες πολύ 

μεγαλύτερες και πολύ πιο κερδοφόρες απ’ ότι ήταν πριν, και να 

συναγωνίζεται η μία την άλλη σε πάρα πολλές ξένες αγορές. Οι ευκαιρίες για 

εμπόριο στις διεθνείς υπηρεσίες αυξάνονται και για έναν ακόμα λόγο: την 

ενδυνάμωση ορισμένων κλειστών οικονομικών περιοχών όπως είναι για 

παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η NAFTA.

5.12 Η διοίκηση της παραγωγής των υπηρεσιών μιας διεθνούς 
επιχείρησης

Η διοίκηση της παραγωγής των υπηρεσιών μιας επιχείρησης η οποία 

ασκεί διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνει τέσσερα βασικά 

θέματα: 1

1. Τον σχεδίασμά της παραγωγικής της ικανότητας.

2. Τον σχεδίασμά και την επιλογή της θέσης των εγκαταστάσεών της.

3. Την αρχιτεκτονική των εγκαταστάσεών της.

4. Τον προγραμματισμό των λειτουργιών της.
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Η παραγωγική ικανότητα μιας επιχείρησης, καθορίζει τον αριθμό των 

πελατών που μπορεί αυτή να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα. Εξαιτίας της υψηλής 

ανάμιξης του πελάτη στην αγορά των υπηρεσιών, η παραγωγική ικανότητα 

της επιχείρησης επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται 

στους πελάτες της. Για παράδειγμα, το πρώτο εστιατόριο της McDonald’s στη 

Ρωσία ήταν αρκετά μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα εστιατόρια της αλυσίδας σε 

ολόκληρο τον κόσμο, και αυτό έγινε γιατί τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας 

υπολόγιζαν ότι ο αριθμός των πελατών τους εκεί θα ήταν πολύ μεγάλος. 

Παρά όμως το μεγάλο αυτό μέγεθος του εστιατορίου, οι ουρές αναμονής των 

πελατών μέσα στο κατάστημα της Μόσχας ήταν πολύ μεγαλύτερες απ’ αυτές 

των καταστημάτων της αλυσίδας στις Η.Π.Α. Το αξιοπερίεργο ήταν ότι είτε 

είχε πολύ κόσμο είτε είχε λίγο, οι κάτοικοι της Ρωσίας εξακολουθούσαν να 

πηγαίνουν στα McDonald’s. Αυτό εξηγείται από την έλλειψη άλλων 

εναλλακτικών λύσεων παρόμοιων με τα McDonald’s. Η έλλειψη αυτή, έκανε 

τους κατοίκους της Μόσχας να είναι πιο πρόθυμοι να περιμένουν στις 

μεγάλες ουρές για να πάρουν ένα "Big Mek”. Σε αντίθεση με τη Μόσχα, εάν οι 

πελάτες στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες ή ακόμα και στο Παρίσι, έπρεπε 

να περιμένουν μισή ώρα για να εξυπηρετηθούν, τότε είναι σίγουρο ότι η 

McDonald’s θα έχανε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τις πωλήσεις της.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο των υπηρεσιών είναι και ο σχεδιασμός 

της θέσης των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Εξ’ ορισμού, οι περισσότερες 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών πρέπει να βρίσκονται κοντά στους πελάτες 

τους οποίους σκοπεύουν να εξυπηρετήσουν (εξαιρέσεις αποτελούν οι 

εταιρείες παροχής πληροφοριών οι οποίες βασίζονται στην ηλεκτρονική 
επικοινωνία π.χ. e-mail, Internet, κ.λ.π.). Είναι γεγονός, ότι οι περισσότερες 

διεθνείς εταιρείες παροχής υπηρεσιών πρώτα επιλέγουν τη θέση στην οποία 

θα εγκαταστήσουν τα γραφεία τους και μετά τα στελεχώνουν με τοπικό 

ανθρώπινο δυναμικό.

Εκτός από τη θέση των εγκαταστάσεων των εταιρειών παροχής 

υπηρεσιών, πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα και η αρχιτεκτονική τους. Οι 

επιχειρήσεις των Η.Π.Α., οι οποίες δραστηριοποιούνται διεθνώς, 

προσπαθούν να δημιουργήσουν μία εικόνα η οποία να συνδέει την 

Αμερικάνικη κληρονομιά τους με την τοπική κουλτούρα. Στην Euro Disney, για 

παράδειγμα, οι πινακίδες είναι γραμμένες και στα Αγγλικά αλλά και στα
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Γαλλικά. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν διεθνείς επιχειρήσεις οι οποίες 

προσπαθούν να δείχνουν αποκλειστικά ντόπιες (ως προς τη χώρα στην 

οποία δραστηριοποιούνται). Για παράδειγμα, οι περισσότεροι πελάτες σε ένα 

Motel 6 στις Η.Π.Α., δεν μπορούν να διανοηθούν ότι βρίσκονται σε μία ξένη 

αλυσίδα πανδοχείων.

Τέλος, οι διεθνείς εταιρείες παροχής υπηρεσιών πρέπει να 

προγραμματίζουν έτσι τις λειτουργίες τους ώστε να ανταποκρίνονται όσο το 

δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες των πελατών τους. Για παράδειγμα, οι 

επιβάτες των αερογραμμών των Η.Π.Α., οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν με 

προορισμό την Ευρώπη, συνήθως αναχωρούν αργά το απόγευμα. Αυτό 

γίνεται με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους επιβάτες να χρησιμοποιήσουν 

ένα τμήμα της εργάσιμης ημέρας, πριν την αναχώρησή τους. Αντίθετα, οι 

επιβάτες των αερογραμμών της Ευρώπης, οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν με 

προορισμό τις Η.Π.Α., αναχωρούν συνήθως το πρωί από την Ευρώπη και 

φτάνουν στις Η.Π.Α. αργά το ίδιο βράδυ, έτσι ώστε να έχουν διαθέσιμη 

ολόκληρη την επόμενη μέρα. Αυτός ο προγραμματισμός προσφέρει μία πολύ 

καλή λύση στις εταιρείες, γιατί λαμβάνει υπόψη του τις προτιμήσεις των 

πελατών, τις χρονικές ζώνες, και τις καθυστερήσεις των αεροπλάνων. Αυτό 

που πρέπει να υπογραμμισθεί είναι ότι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και 

υπηρεσιών μιας διεθνοποιημένης επιχείρησης είναι πολύ πιο δύσκολη και 

πολύ πιο πολύπλοκη από τη διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών 

μιας τοπικής επιχείρησης. Οι απαιτήσεις, οι ικανότητες, το μέγεθος, τα 

στελέχη, η παραγωγή, τα κέρδη, η οργάνωση, το μάνατζμεντ και γενικά η όλη 

εικόνα του τμήματος διοίκησης παραγωγής μιας διεθνοποιημένης 

επιχείρησης διαφέρει σημαντικά από εκείνη μιας εγχώριας ή τοπικής 

επιχείρησης.

Ανακεφαλαίωση

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι κυριότερες 

λειτουργίες του τμήματος παραγωγής μιας διεθνούς επιχείρησης. Φυσικά, τα 

θέματα αυτά μπορούν να αναπτυχθούν σε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Αυτό 

βέβαια δεν έγινε, γιατί δεν εμπίπτει στους στόχους της παρούσας εργασίας. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι λειτουργίες και οι

185



δραστηριότητες του τμήματος μάρκετινγκ μιας επιχείρησης η οποία ασκεί 

διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.
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6.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζεται συνοπτικά η πολιτική προϊόντος, 

επικοινωνίας, τιμής και διανομής (δηλαδή τα πασίγνωστα πλέον 4 P’s) σαν 

στοιχεία του επιτυχούς εξαγωγικού προγράμματος μάρκετινγκ, το οποίο 

δημιουργείται και εφαρμόζεται με τη βοήθεια των στελεχών του τμήματος 

μάρκετινγκ μιας διεθνούς επιχείρησης.

Στην αρχή του κεφαλαίου, θα αναπτυχθούν συνοπτικά τα σημεία εκείνα 

που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη αποτελεσματικών αποφάσεων που 

έχουν σχέση με τις περισσότερες διαστάσεις της πολιτικής προϊόντος μιας 

διεθνούς εξαγωγικής επιχείρησης. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα 

κυριώτερα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην πολιτική επικοινωνίας με 

την αγορά στόχο της επιχείρησης στο εξωτερικό, καθώς και τα στοιχεία που 

αναφέρονται στη δημιουργία μιας αποτελεσματικής διεθνούς τιμολογιακής 

πολιτικής. Τέλος, θα εξετάσουμε το ρόλο που διαδραματίζουν τα διεθνή 

κανάλια διανομής, όπως επίσης και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 

διανομή των προϊόντων στο διεθνή χώρο.

6.2 Η πολιτική προϊόντος μιας διεθνούς επιχείρησης

Οι αποφάσεις σχετικά με το προϊόν, είναι κύριας στρατηγικής 

σημασίας και πρέπει να απασχολούν σοβαρά τα στελέχη του τμήματος 

μάρκετινγκ μιας διεθνούς επιχείρησης. Αυτό πρέπει να συμβαίνει, γιατί δεν 

περιλαμβάνουν μόνον εκείνη τη σειρά αποφάσεων που έχουν σχέση με την 

εξαγωγή προϊόντων που έχουν ήδη παραχθεί, αλλά και τον καθορισμό της 
γενικότερης πολιτικής που οφείλει να υιοθετήσει η επιχείρηση σε κάθε μια 

από τις αγορές του εξωτερικού, σε σχέση με το σχεδίασμά, τη συσκευασία, τη 

τροποποίηση, τη διαφοροποίηση και την τοποθέτηση του προϊόντος στην 

αγορά. Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην παρουσίαση των 

παραγόντων εκείνων που πιθανά θα εμποδίσουν την επιχείρηση στην 

εφαρμογή και στην πραγματοποίηση ενός αυστηρά τυποποιημένου 

προϊόντος στο διεθνή χώρο και το ρόλο που διαδραματίζει η επιτυχημένη 

ονομασία και συσκευασία του.

Οι αποφάσεις οι οποίες συνδέονται με το προϊόν παραμένουν πάντα 

καθοριστικής σημασίας, ιδιαίτερα στο διεθνή χώρο, ανεξάρτητα από το
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μέγεθος της επιχείρησης, μια που ο στρατηγικός στόχος της είναι 

αμετάβλητος: ικανοποίησε τον καταναλωτή καλύτερα από τον ανταγωνιστή 

σου, ανεξάρτητα των γεωγραφικών περιορισμών, με αποκλειστικό σκοπό την 

εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών στόχων1.

6.2.1 Το προϊόν μέσα στα πλαίσια του γενικότερου προγράμματος
μάρκετινγκ μιας διεθνούς εταιρείας

Η αποτελεσματικότητα της γενικότερης πολιτικής μάρκετινγκ, όταν μια 

επιχείρηση αποφασίζει να εισχωρήσει σε μια καινούργια αγορά του 

εξωτερικού, εξαρτάται, μεταξύ των άλλων, από τον προσεκτικό σχεδίασμά της 

πολιτικής προϊόντος η οποία παραμένει ένα από τα βασικά στοιχεία του 

μίγματος μάρκετινγκ (marketing mix). Στην πράξη, η σημασία της πολιτικής 

προϊόντος παραμελείται τόσο συχνά ώστε να αποτελεί το σημαντικότερο 

παράγοντα αρνητικής επίδρασης στην ανάπτυξη της επιχείρησης στις αγορές 

του εξωτερικού στις οποίες δραστηριοποιείται, μια που η παραδοσιακή 

πρακτική των επιχειρήσεων είναι η απλή, χωρίς πολλή σκέψη, εξαγωγή των 

ίδιων προϊόντων που παρέχονται στην εθνική αγορά. Σήμερα όμως τα 

πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες της 

εποχής μας και στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων και πολυσύνθετων 

απαιτήσεων της διεθνούς αγοράς, η απόφαση για το είδος του προς εξαγωγή 

προϊόντος θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα προσεκτικής μακροχρόνιας 

ανάλυσης.

Μικρές αλλαγές στο προϊόν επηρεάζουν συχνά την πορεία του στο 

διεθνές εμπόριο. Για παράδειγμα, η προσαρμογή της συσκευασίας του 
προϊόντος έτσι που να το προστατεύει πιο αποτελεσματικά από τις διάφορες 

κλιματολογικές συνθήκες ή από τις ιδιαίτερες συνθήκες της διανομής του, 

μπορεί να το κάνουν πολύ πιο ελκυστικό.

Θεωρητικά, ο πιο σημαντικός παράγοντας στη δημιουργία μιας 

αποτελεσματικής πολιτικής προϊόντος στη διεθνή αγορά παραμένει η 

προσαρμογή του στις κοινωνικοπολιτιστικές προτιμήσεις και οικονομικά

1 Πανηγυράκης, 1992.
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χαρακτηριστικά των εκάστοτε αγορών. Στην πράξη, η απάντηση σ’ αυτό το 

ερώτημα παραμένει ο ακριβής καθορισμός του είδους των εμπορικών 

δραστηριοτήτων (business) που επιθυμούμε να πραγματοποιούμε, απάντηση 

που με τη σειρά της καθορίζει και το είδος των προϊόντων/υπηρεσιών που η 

εξαγωγική επιχείρηση θα πρέπει να προσφέρει στην αγορά. Το ερώτημα 

αυτό έχει στρατηγική σημασία, αφού μία λανθασμένη επιλογή θα της δώσει 

μόνο βραχυχρόνια παρουσία.

Συνεπώς στο διεθνές μάρκετινγκ, το είδος των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης έχει την ίδια κριτική σημασία όπως και στην εσωτερική (εγχώρια 

και εθνική) αγορά, αλλά ο καθορισμός αυτός είναι περισσότερο πολύπλοκος, 

αφού η απόφαση θα πρέπει να παρθεί για κάθε μια από τις υποψήφιες 

αγορές του εξωτερικού. Το γεγονός αυτό, δεν αποκλείει από την επιχείρηση 

τη δυνατότητα να πραγματοποιεί διαφορετικές εμπορικές δραστηριότητες σε 

κάθε αγορά που λειτουργεί, αλλά με μια μοναδικότητα στην έκταση των 

εμπορικών της δραστηριοτήτων και στο είδος της επιχειρησιακής της εικόνας 

η οποία απορρέει από την τοποθέτηση της ιδίας και του προϊόντος της στην 

ιδιαίτερη αγορά (positioning). Το είδος των εμπορικών δραστηριοτήτων της 

εξαγωγικής επιχείρησης καθορίζεται βασικά, αλλά όχι με απόλυτο τρόπο, από 

τα προϊόντα τα οποία εμπορεύεται. Έτσι, μια ξενοδοχειακή αλυσίδα, για 

παράδειγμα, θα είναι σε θέση να λειτουργήσει στις αγορές του εξωτερικού, 

δίνοντας διαφορετική βαρύτητα και έκταση δραστηριοτήτων στις διαφορετικές 

αγορές, που θα μπορούσαν να διαφέρουν από μονάδες με πλήρη ιδιοκτησία 

και έλεγχο, σε μονάδες με μια συμμετοχική ή «franchise» δραστηριότητα 
με ντόπιους συνεργάτες.

Οι αποφάσεις που συνδέονται με το είδος του προϊόντος, αναφέρονται 

κυρίως στην έκταση της διαφοροποίησής του, στη δραστηριότητα ανάπτυξης 

νέων, στη σημασία που δίνεται στο σχεδίασμά και στην παρουσία του 

προϊόντος (προσαρμογή του στις εθνικές ιδιαιτερότητες και στην εκάστοτε 

εθνική κουλτούρα) μέχρι και στο σχεδίασμά της παύσης της εμπορίας 

ανεπιτυχών προϊόντων τα οποία πολλές φορές επιβαρύνουν την 

αποτελεσματικότητα της εξαγωγής ή της συγκεκριμένης διεθνούς 

δραστηριότητας.
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6.2.2 Το προϊόν μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον

Ο πυρήνας και η βάση των λειτουργιών μιας διεθνούς επιχείρησης στις 

αγορές του εξωτερικού, είναι ένα προϊόν ή μία υπηρεσία. Το τι είναι προϊόν 

έχει παρουσιαστεί στο προηγούμενο κεφάλαιο. Φυσικά, δεν είναι εύκολο να 

δοθεί ένας ακριβής ορισμός. Η βασική δυσκολία πηγάζει από το γεγονός ότι 

το ίδιο το προϊόν μπορεί να διαθέτει διαφορετική σημασία και διαστάσεις για 

τους καταναλωτές διαφορετικών χωρών. Για παράδειγμα, ένα ποδήλατο στην 

Ευρώπη θεωρείται σαν μέσο διασκέδασης ή άθλησης, ενώ στις χώρες της 

Άπω Ανατολής αποτελεί βασικό μέσο μεταφοράς ή εξασφάλισης της 

καθημερινής επιβίωσης με τη χρησιμοποίησή του ως μέσο δημόσιας 

μεταφοράς (Κίνα, Βιετνάμ, Καμπότζη, Θιβέτ, Ταϋλάνδη κ.λ.π.).

Το βασικό ερώτημα, στο οποίο πρέπει να απαντήσουν τα στελέχη του 

τμήματος μάρκετινγκ μιας διεθνούς επιχείρησης είναι το εξής: ποιο είναι το 

είδος των προϊόντων που μπορεί μια συγκεκριμένη επιχείρηση να 

προωθήσει; Σε ότι αφορά προϊόντα τα οποία ήδη παράγονται, η διεθνής 

επιχείρηση επιθυμεί να γνωρίζει εάν είναι δυνατό να εξαχθούν χωρίς καμιά 

σημαντική μεταβολή. Στην περίπτωση νέων προϊόντων, η επιχείρηση οφείλει 

να λάβει υπόψη της τις αναγκαίες μεταβολές που είναι σκόπιμο να 

πραγματοποιηθούν για την εισαγωγή στις διαφορετικές αγορές του 

εξωτερικού.

Το προϊόν, το οποίο αποτελεί και το βασικό πυρήνα μιας εξαγωγικής 

δραστηριότητας, μπορεί να οριστεί (στα πλαίσια του μάρκετινγκ πλέον και όχι 

της παραγωγής) σαν ένα σύνθετο σύνολο υλικών και άυλων στοιχείων το 
οποίο (το σύνολο) το διαχωρίζει (το προϊόν) από όλα τα άλλα της αγοράς. Η 

τελική επιτυχία της επιχείρησης εξαρτάται από την ποιότητα του προϊόντος 

της και τη δυνατότητα συμμετοχής της ίδιας στην τελική διαφοροποίησή του 

από τα ανταγωνιστικά προϊόντα και / ή υπηρεσίες. Έτσι ακόμα και γενετικά 

προϊόντα μπορούν να διαφοροποιηθούν κατά τον έναν ή άλλον τρόπο2. Η 

διαφοροποίηση του προϊόντος μπορεί να βασίζεται στη γενικότερη δομή του, 

στη χώρα προέλευσης, και σε άλλα υλικά στοιχεία, όπως η συσκευασία, η 

ποιότητα, ή σε άυλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η εγγύησή του και η

2 Levitt, 1980.
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γενικότερη εικόνα του στους καταναλωτές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο 

καταναλωτής προσελκύεται ταυτόχρονα και από τα υλικά αλλά και από τα 

άυλα χαρακτηριστικά του. Με αυτήν τη λογική η Coca-Cola δεν είναι ένα απλό 

αναψυκτικό αλλά ταυτίζεται (σκόπιμα) με έναν τρόπο ζωής και ψυχαγωγίας, 

στοιχεία τα οποία αποτελούν όλα μαζί χαρακτηριστικά του συνολικού 

προϊόντος (υλικού και άυλου).

Αναγκαία προϋπόθεση της στρατηγικής προϊόντος στο διεθνές 

εμπόριο, είναι να υπάρχει μια ακριβής εικόνα των προϊόντων που 

αποβλέπουν σε συγκεκριμένες αγορές του εξωτερικού καθώς και μια πρώτη 

εκτίμηση του πως θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν στη συγκεκριμένη αγορά 

(product test). Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τους 

περιβαλλοντολογικούς παράγοντες όσο και αυτούς που μπορεί να έχουν 

επίδραση στη χρήση του προϊόντος.

6.2.3 Εναλλακτικές στρατηγικές προϊόντος

Το εάν είναι απαραίτητη η ύπαρξη τυποποιημένων προϊόντων και 

προγραμμάτων υποστήριξης μάρκετινγκ σε κάθε μια από τις αγορές του 

εξωτερικού, ή αντίθετα είναι απαραίτητη η προσαρμογή του προϊόντος στις 

ιδιαιτερότητες της ξένης αγοράς, είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί τους 

ειδικούς του μάρκετινγκ εδώ και αρκετές δεκαετίες3. Τα πλεονεκτήματα της 

τυποποίησης παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.1, το οποίο παρατίθεται αμέσως.

3 Sorenson & Wiechmann, 1975. Levitt, 1983.
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Τα προϊόντα δεν περιορίζονται σε φυσικά αγαθά και υπηρεσίες. 

Περιλαμβάνουν επίσης ιδέες, ανθρώπους και οργανώσεις. Για παράδειγμα, 

κοινωνικά θέματα, όπως η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και ο 

αποτελεσματικός έλεγχος των γεννήσεων, μπορούν να επηρεαστούν αν, 

χρησιμοποιώντας την κατάλληλη στρατηγική μάρκετινγκ, μεταβληθεί η 

συμπεριφορά των ατόμων. Στις πολιτικές εκστρατείες οι ίδιοι οι υποψήφιοι και 

τα κόμματά τους παρουσιάζονται σαν προϊόντα.

Οι αρχές της πολιτικής προϊόντος εφαρμόζονται στο διεθνή χώρο με 

τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το είδος του προϊόντος, είτε είναι δηλαδή (το 

προϊόν) καταναλωτικό, είτε είναι βιομηχανικό, είτε είναι υπηρεσία (άυλο). Τα 

βιομηχανικά και τα καταναλωτικά προϊόντα διαφέρουν όσον αφορά τον σκοπό 

για τον οποίο αγοράζονται. Με άλλα λόγια, ενώ τα βιομηχανικά προϊόντα 

αγοράζονται για να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή ενός άλλου 

προϊόντος, τα καταναλωτικά αγαθά αγοράζονται με σκοπό την άμεση χρήση 

τους. Οι υπηρεσίες, με τη σειρά τους, διακρίνονται σε βιομηχανικές και 

καταναλωτικές και διαφέρουν από τα φυσικά (υλικά) αγαθά στο ότι είναι κύρια 

άυλες (όπως έχει προαναφερθεί και στο 5ο κεφάλαιο).

Η πολιτική προϊόντος στις αγορές του εξωτερικού αποτελεί συνήθως το 

κύριο σημείο αναφοράς της γενικότερης στρατηγικής του προγράμματος 

μάρκετινγκ, το οποίο εφαρμόζει μία διεθνής επιχείρηση. Αποβλέπει στην 

κατάλληλη υποστήριξη του προϊόντος με μια αποτελεσματική πολιτική τιμών, 

προώθησης και διανομής. Έχοντας ως στόχο τις διεθνείς αγορές, η 

επιχείρηση έχει τρεις βασικές εναλλακτικές λύσεις:

1. Τη χρησιμοποίηση του ίδιου προϊόντος, το οποίο διατίθεται στην εθνική 
αγορά, στις νέες για την επιχείρηση αγορές του εξωτερικού με ή χωρίς 
διαφοροποιήσεις.

2. Τον υπολογισμό όλων των διαφορών (standardization/ adaptation) σε ένα 

και μόνο νέο προϊόν, με προορισμό την τελική εισαγωγή του στη διεθνή 

αγορά.

3. Τη δημιουργία νέων προϊόντων για τις εξαγωγικές αγορές. Η τρίτη αυτή 

εναλλακτική λύση είναι και η πιο σπάνια.
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Η συμπεριφορά της επιχείρησης, από την άλλη μεριά, επηρεάζεται 

από τρεις βασικούς και σημαντικούς παράγοντες:

(α) το στάδιο του κύκλου ζωής του διεθνούς προϊόντος (International Product 

Life Cycle),

(β) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας εισαγωγής (κουλτούρα, 

πολιτιστικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, κ.λ.π.) και το κατά πόσο 

απαιτούν την προσαρμογή του προϊόντος στις ιδιαίτερες ντόπιες συνθήκες, 

και

(γ) το κατά πόσο υπάρχουν ομοιότητες στον τρόπο χρήσης και γενικότερης 

αντίληψης του προϊόντος μεταξύ της εθνικής και της εξαγωγικής αγοράς4.

6.2.4 Προϊόν και αλλαγές ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε 
αγοράς

Το βασικό ερώτημα που τίθεται εδώ, αφορά στο εάν είναι δυνατό να 

δεχτούμε την άποψη ότι μπορεί να υπάρξουν παγκόσμια αποδεκτά προϊόντα, 

πράγμα που πιθανόν συνεπάγεται ότι οι προσδοκίες, οι προτιμήσεις, οι 

επιθυμίες, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του μέσου παγκόσμιου καταναλωτή 

είναι οι ίδιες, ή ότι σχετικά διαφορετικές προσδοκίες μπορούν να 

ικανοποιηθούν με ένα και μόνο προϊόν. Για να απαντηθεί το παραπάνω 

ερώτημα θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί στην πράξη, εάν πράγματι 

υποθέσουμε ότι τα διάφορα τμήματα της παγκόσμιας αγοράς τα οποία 

διαφέρουν σε δημογραφικά, γεωγραφικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά 

έχουν το ίδιο γενικό σύστημα αναγκών, όπως, για παράδειγμα, την ανάγκη 

της μεταφοράς και κατά συνέπεια την επιθυμία κατοχής αυτοκινήτου. Η 

ανάγκη αυτή είναι πολύ γενική και παγκόσμια και ίσως όταν μελετηθεί από το 

ειδικό στέλεχος του τμήματος μάρκετινγκ μιας διεθνούς επιχείρησης, με τη 

χρήση των τεχνικών της έρευνας αγοράς (market research), θα ανακαλυφθεί 

ότι η διαφοροποίηση που υπάρχει σε ότι αφορά τα κίνητρα κατοχής ενός 

αυτοκινήτου είναι εξαιρετικά υψηλή. Έτσι, άλλοι καταναλωτές προσδοκούν 

ένα αυτοκίνητο για οικογενειακή χρήση, άλλοι για μακρινές μετακινήσεις και 

άλλοι για λόγους κοινωνικής επίδειξης και κύρους. Στην πορεία της έρευνας 

θα βρεθούν πολλά κοινά χαρακτηριστικά του προϊόντος, τα οποία

4 Πανηγυράκης, 1992.
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αναφέρονται από τους διαφορετικούς πιθανούς ή πραγματικούς αγοραστές 

της παγκόσμιας αγοράς: ένα αυτοκίνητο άνετο, με ωραίο σύγχρονο σχήμα, 

οικονομικό, ασφαλές κ.λ.π. Στην πραγματικότητα οι έννοιες οικονομικό, άνετο, 

σύγχρονο σχήμα, ωραίο και ασφαλές δεν έχουν την ίδια ερμηνεία στις Η.Π.Α., 

στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στον Καναδά, στη Γερμανία ή στην Ιαπωνία. Για 

παράδειγμα, η έννοια "άνετο” στη Γαλλία μεταφράζεται σε μια προσδοκία για 

ανάρτηση υψηλής απόδοσης, στη Βρετανία με έναν πλήρη εξοπλισμό, και 

στη Γερμανία με άνετα καθίσματα. Το ίδιο συμβαίνει με τις έννοιες- 

χαρακτηριστικά "απόδοση”, "οικονομία” και "ασφάλεια”. Η τελευταία μπορεί 

να ποικίλει από ασφαλές φρενάρισμα, και κράτημα στο δρόμο, μέχρι 

παθητική ασφάλεια κ.λ.π.

Ένα άλλο σημείο το οποίο δεν πρέπει να παραβλεφθεί είναι το γεγονός 

ότι, υπάρχουν, εξίσου σημαντικές, διαφορές στην ιδιαίτερη έννοια που 

προσδίδεται στις λέξεις οι οποίες επηρεάζονται από κοινωνικούς παράγοντες 

και επιρροές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και στην περίπτωση που υποθέσουμε ότι 

υπάρχουν παγκόσμια σχετικά όμοιες προσδοκίες, ανάγκες και επιθυμίες, δεν 

είναι σίγουρο ότι ένα και μόνο προϊόν θα μπορέσει να τις ικανοποιήσει και σ’ 

αυτή την περίπτωση το στέλεχος του τμήματος μάρκετινγκ θα αντιμετωπίσει 

σοβαρά προβλήματα. Συνεχίζοντας το παράδειγμα της αγοράς αυτοκινήτων 

ας σημειωθεί ότι, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων σήμερα, ύστερα από πολλές 

μελέτες, προσδιορίζουν καθορισμένα τμήματα της αγοράς τα οποία έχουν 

ιδιαίτερες προτιμήσεις: (1) οικονομία και άνεση, (2) οικονομία και απόδοση, 

(3) άνεση και ασφάλεια, (4) ασφάλεια και υψηλή αξία μεταπώλησης κ.λ.π.

Το πρόβλημα έγγειται στο εάν το ίδιο το προϊόν μπορεί να 

ικανοποιήσει τις διάφορες ομαδοποιημένες σε παγκόσμια βάση ανάγκες και 

προσδοκίες. Η απάντηση και σ’ αυτήν την περίπτωση είναι αρνητική, εάν 

λάβουμε υπόψη μας ότι το αυτοκίνητο σαν προϊόν έχει, μεταξύ άλλων, ένα 

ισχυρό κοινωνικό και προσωπικό συμβολισμό. Ακολουθώντας την παραπάνω 

λογική, οι σημαντικότεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παραδέχονται στην 

πράξη από τη μια ότι, αφού το σύστημα αναγκών-επιθυμιών του καταναλωτή 

διαφέρει, δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί με ένα και μόνο προϊόν, και από 

την άλλη λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ένα 

παγκόσμια αποδεκτό προϊόν, διαφοροποιούν σε υποσυστήματα το ίδιο 

βασικό προϊόν (ισχύς κινητήρα, διαφορετικά χαρακτηριστικά του ίδιου
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βασικού υποδείγματος, 2 ή 4 θυρών, με διάφορους αυτοματισμούς κ.λ.π.). Οι 
κατασκευαστές ελπίζουν ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο ανταποκρίνονται στις 

ιδιαίτερες ανάγκες των διαφόρων, λαμβανομένων ως ομοειδών, τμημάτων της 

παγκόσμιας αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι ένα παγκόσμιο προϊόν με 

διαφοροποιημένα υποσυστήματα, το οποίο στοχεύει στην ικανοποίηση του 

παγκόσμιου πελάτη.

Με βάση την πιο πάνω ανάλυση, μπορούμε να πούμε ότι η διεθνής 

εξαγωγική επιχείρηση, έχει τρεις βασικές εναλλακτικές λύσεις: α) τη 

διαφοροποίηση του προϊόντος/ τμηματοποίηση της αγοράς, β) τη μη 

διαφοροποίηση του προϊόντος, και γ) τη συγκεντρωτική πολιτική5.

6.2.5 Κριτήρια τμηματοττοίησης των αγορών του εξωτερικού

Οι κύριες μεταβλητές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

τμηματοποίηση μιας αγοράς του εξωτερικού χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

- Γενικά χαρακτηριστικά-κριτήρια της εξαγωγικής αγοράς (general criteria) και

- Μεταβλητές οι οποίες αναφέρονται στη συμπεριφορά του καταναλωτή 

(situation specific criteria) σε σχέση με το προϊόν.

1. Γενικά χαρακτηριστικά. Τα κυριώτερα γενικά χαρακτηριστικά τα 

οποία χρησιμοποιούνται για την τμηματοποίηση των αγορών καταναλωτικών 

προϊόντων είναι τα παρακάτω:

(α) Γζωγραφικά κριτήρια. Ο εξαγωγέας χωρίζει την αγορά σε γεωγραφικές 

ζώνες, όπως κάνει και στην αγορά του εσωτερικού. Άλλα γεωγραφικά 

κριτήρια μπορεί να είναι η πυκνότητα του πληθυσμού των πόλεων στις 

οποίες δραστηριοποιείται η εξαγωγική επιχείρηση, οι κλιματολογικές 

συνθήκες κ.λ.π.

(β) Κοινωνικά-Δημογραφικά χαρακτηριστικά. Οι πιθανές μεταβλητές εδώ είναι: 

φύλο, ηλικία, παιδεία, οικογενειακή κατάσταση, εισόδημα, απασχόληση, 

αριθμός των μελών της οικογένειας, γλώσσα, ήθη και έθιμα, βαθμός 

αντίδρασης σε ξένα προϊόντα κ.λ.π. Ιδιαίτερα για βιομηχανικά αγαθά τα 

κριτήρια που εφαρμόζονται είναι το μέγεθος σε ποσότητα/ αξία του πελάτη, η 

γεωγραφική κατανομή, η φύση των λειτουργιών, το εάν ο πελάτης είναι

5 Πανηγυράκης, 1992.
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δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός κ.λ.π. Ένας βασικός παράγοντας είναι και ο 

βαθμός αποδοχής-αντίδρασης σε προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί στο 
εξωτερικό.

2. BaQuoc γοησιυοποίησης του προϊόντος. Σύμφωνα με τη στρατηγική 

αυτή, η εξαγωγική αγορά τμηματοποιείται σε δύο ομάδες: στην ομάδα εκείνη 

των καταναλωτών που αγοράζει το προϊόν και σ’ εκείνη που δεν το 

χρησιμοποιεί. Στη συνέχεια γίνεται έρευνα για τον προσδιορισμό του βαθμού 

χρησιμοποίησης του προϊόντος από αυτούς που το αγοράζουν (το αγοράζουν 

πολύ συχνά, λιγότερο συχνά, σπάνια) και μελετούνται ιδιαίτερα αυτοί οι 

καταναλωτές σύμφωνα με γεωγραφικά και κοινωνικά-δημογραφικά κριτήρια. 

Κεντρικός στόχος είναι η συγκράτηση των καταναλωτών που χρησιμοποιούν 

συχνά το προϊόν και η μεταστροφή αυτών που το χρησιμοποιούν λιγότερο 

συχνά, σε τακτικότερους αγοραστές. Τους καταναλωτές που δεν 

χρησιμοποιούν το προϊόν τους ξεχωρίζουμε σ’ αυτούς που δεν αγοράζουν το 

προϊόν μας για διάφορους λόγους και σ’ αυτούς που αγοράζουν 

ανταγωνιστικά προϊόντα και που δεν υπάρχει περίπτωση να τους πείσουμε, 

μέσω της διαφήμισης, να αγοράσουν το προϊόν μας. Με τη διαφήμιση 

αποβλέπουμε στη μεταστροφή των καταναλωτών εκείνων οι οποίοι δεν 

αγοράζουν το προϊόν. Η ομάδα των καταναλωτών η οποία αγοράζει 

ανταγωνιστικά προϊόντα, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντικείμενο ιδιαίτερης 

έρευνας, μια που η γνώση των ιδιαίτερων λόγων αυτής της προτίμησης 

μπορεί να βοηθήσει μια διεθνή εξαγωγική επιχείρηση, στην ανάπτυξη νέων 

προϊόντων, για τα οποία η ομάδα αυτή να αποτελεί αυτούς που θα τα 

αγοράζουν συχνά και σε ποσότητα (heavy users)6.

6.2.6 Η αντιγραφή προϊόντων

Η επιτυχία πολλών διεθνών προϊόντων και των επιχειρήσεών τους 

έχουν δημιουργήσει πολλούς μιμητές-αντιγραφείς σε πολλές χώρες του 

κόσμου (brand piracy, counterfeiting), που διαθέτουν, σε περιορισμένη 

συνήθως έκταση, το ίδιο ή παρόμοιο προϊόν με την ίδια ή παρόμοια 

ονομασία. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα παρακάτω7:

6 Πανηγυράκης, 1992.
7 Globerman, 1988.
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- 100.000 παντελόνια με την ένδειξη Levi’s ήταν αποτέλεσμα παράνομης 

επιχείρησης με κέντρο διανομής την Ελβετία, δίκτυο πωλήσεων σε πολλές 

Ευρωπαϊκές χώρες και τόπο παραγωγής την Ταϋβάν,

- οδοντόκρεμες Crest, οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με τις πραγματικές 

Crest της εταιρείας Procter & Gamble και στο ένα πέμπτο της τιμής, 

παρουσιάστηκαν σε πολλές χώρες της Άπω Ανατολής.

Η αντιγραφή προϊόντων, με τη χρήση παρανόμων τρόπων αντιγραφής 

(π.χ. κασσετών και βιντεοκασσετών), είναι ένας χώρος ο οποίος δεν είναι 

άγνωστος στη χώρα μας. Αίτια των διαφόρων πειρατειών είναι η έλλειψη 

κατάλληλης νομοθεσίας σε ορισμένες χώρες της διεθνούς αγοράς, η έλλειψη 

εφαρμογής διατάξεων που υπάρχουν ή τέλος οι μικρές έως ασήμαντες 

προβλεπόμενες ποινές. Οι λόγοι οι οποίοι οδηγούν πολλές επιχειρήσεις στην 

αντιγραφή και πειρατεία άλλων προϊόντων είναι:

1. Η ισχυρή τους εικόνα στο εξωτερικό, που οδηγεί σε μεγάλο βαθμό 

αποδοχής τους ξένους καταναλωτές, και κάνει πολλές φορές τα προϊόντα 

αυτά να εκτιμώνται σαν σύμβολα κύρους, με υψηλή τιμή, μεγάλα περιθώρια 

κέρδους και ίσως ελλειπούς προσφοράς σε μερικές αγορές.

2. Η κατάλληλη υποδομή και τεχνοδομή που υπάρχει από πολλούς 

ξένους παραγωγούς που κάνει δυνατή την άμεση αντιγραφή, όπως π.χ. η 

παραγωγή ρολογιών με ένδειξη SEIKO και QMEGA από παραγωγούς στο 

Χονγκ-Κονγκ, στην Ταϋβάν και στη Σιγκαπούρη.

Πιο συγκεκριμένα η αντιγραφή προϊόντων στη διεθνή αγορά 

παρουσιάζει τρεις κύριες μορφές: την αντιγραφή, την απομίμηση και την 

προαγορά δικαιωμάτων προτιμήσεων.

• Αντιγραφή. Η αντιγραφή μπορεί να είναι τόσο ακριβής ώστε να είναι 

δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς το πραγματικό προϊόν.

• Απουίυηση. Στην περίπτωση αυτή, δίνεται στο προϊόν ένα σύμβολο, ή 

όνομα πολύ συγγενές προς το πραγματικό (π.χ. SEICO, OMEGA, Goldgate, 

Levy’s).

• Προαγορά δικαιώματος. Μια τέτοια ενέργεια είναι δυνατή σε χώρες που η 

νομοθεσία επιτρέπει την κατάθεση από το ίδιο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) 

ενός αριθμού ονομάτων προϊόντων. Στο Μονακό, για παράδειγμα, ένα και 

μόνο άτομο κατέθεσε τις παρακάτω ονομασίες ζητώντας αποκλειστικά
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δικαιώματα: Chase Manhattan, Bankers Trust, Du Pont, Sears, Texaco, NBC 

και CBS. Μια τέτοια ανοχή της νομοθεσίας, όπως θα περίμενε κανείς, οδηγεί 

σε αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των πολυεθνικών, κυρίως, επιχειρήσεων 

σε πολλές από τις αγορές του εξωτερικού.

Η χειρότερη περίπτωση είναι εκείνη που το προϊόν, το οποίο είναι 

αποτέλεσμα πειρατείας, εισάγεται στην ίδια μητρική αγορά της επιχείρησης 

που είναι θύμα της πειρατείας, που, εκτός των άλλων, η ειδικά χαμηλή τιμή 

του πειρατικού προϊόντος μπορεί να αναστατώσει την αποτελεσματικότητα 

της όλης στρατηγικής της επιχείρησης.

Η διεθνής νομοθεσία αδυνατεί μέχρι σήμερα να προστατέψει τα διεθνή 

προϊόντα στις διαφορετικές αγορές παρά τις συμφωνίες του Παρισιού και της 

Ρώμης. Ακόμα όμως και όταν μπορεί να κινηθεί νομική διαδικασία εναντίον 

των πειρατών, πολλές φορές οι διεθνείς επιχειρήσεις είναι διατακτικές από το 

φόβο να μην υποκινήσουν λόγω της ενέργειάς τους αρνητική δημοσιότητα 

στη συγκεκριμένη αγορά, στην οποία γίνεται η πειρατεία. Ο κύριος τρόπος 

προστασίας παραμένει είτε η πλήρης αποχώρηση από την αγορά στην οποία 

αντιμετωπίζει τον αθέμιτο ανταγωνισμό είτε η προώθηση του προϊόντος με 

έναν τέτοιο τρόπο που να το κάνει να διαφέρει ριζικά από τις απομιμήσεις ή 

να αλλάξει την τακτική μάρκετινγκ σ’ αυτήν την αγορά8. Η Cartier, για 

παράδειγμα, με ανερχόμενη τη συνεχή διάθεση προϊόντων απομίμησης με το 

όνομα Cartier από ένα μεγάλο κατάστημα λιανικών πωλήσεων στην πόλη του 

Μεξικού παρά το ότι είχε 50 δικαστικές αποφάσεις εναντίον του, αποφάσισε 

να ανοίξει ένα δικό της κατάστημα απέναντι από το πειρατικό, έτσι ώστε να 

είναι μετά σε θέση να προτείνει στο πειρατικό κατάστημα να σταματήσει τις 

πειρατικές πωλήσεις και να γίνει αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Cartier9.

Πανηγυράκης, 1992.
9 Business Week, 1985.
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6.3 Η πολιτική διαφήμισης/επικοινωνίας μιας διεθνούς επιχείρησης

Όσο οι δραστηριότητες της επιχείρησης στο εξωτερικό αυξάνονται, 
τόσο δημιουργούνται περισσότερες νέες διαφημιστικές ευκαιρίες. Η 

διαφήμιση είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό στοιχείο της πολιτικής 

προώθησης της επιχείρησης ειδικά για καταναλωτικά προϊόντα, μια που για 

τα βιομηχανικά αγαθά διαδραματίζει ένα λιγότερο σημαντικό ρόλο. Στην 

περίπτωση της διεθνούς διαφήμισης υπάρχουν δύο κύριες αποφάσεις τις 

οποίες πρέπει να λάβουν τα στελέχη του τμήματος μάρκετινγκ μιας διεθνούς 

επιχείρησης:

(1) σε τι βαθμό θα πρέπει να δώσει ένα διεθνές ή ειδικό βάρος στη 

διαφημιστική προσπάθεια, και

(2) ποια πρέπει να είναι η φύση και ποιο το περιεχόμενο της 

διαφήμισης.

Το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα στα προηγμένα οικονομικά κράτη 

εξακολουθεί να ασκείται κριτική για το ρόλο και την κατεύθυνση της 

διαφήμισης, έχει κάνει τα ασθενέστερα οικονομικά κράτη να αντιληφθούν το 

ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει σαν στοιχείο της στρατηγικής και 

πρακτικής του μάρκετινγκ. Έτσι, πολλά υποανάπτυκτα και υποανάπτυξη 

κράτη αντιμετωπίζουν τη διαφήμιση σαν μια ακόμα προσπάθεια επίδρασης 

και ελέγχου της κυριαρχίας τους από τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις. 

Για παράδειγμα, η Χιλή, η Βενεζουέλα και το Περού επιβάλλουν έναν έλεγχο, 

της τάξης του 80% των μετοχών των διαφημιστικών επιχειρήσεων10. Το 

γεγονός αυτό επιβάλλει στα στελέχη του τμήματος μάρκετινγκ τα οποία 

ασχολούνται με τη διαφήμιση, να είναι έτοιμα να αντιληφθούν τις διαφορετικές 

προδιαθέσεις που μπορεί να υπάρχουν στις αγορές του εξωτερικού, για να 

προσαρμόσουν τη στρατηγική τους κατά τον περισσότερο αποτελεσματικό 

τρόπο.

Οι στόχοι μιας διαφημιστικής εκστρατείας μιας διεθνούς επιχείρησης 

στην αγορά του εξωτερικού, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ειδικές ανάγκες 

της αγοράς καθώς και τις γενικότερες αρχές της πολιτικής μάρκετινγκ, όπως 

καθορίζονται από τη μητρική επιχείρηση.

10 Advertising Age, 1972.
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Κατά το σχεδίασμά της διαφημιστικής εκστρατείας θα πρέπει να 

υπολογιστούν οι απόψεις των αντιπροσώπων στην αγορά του εξωτερικού και 

των υπευθύνων της μητρικής επιχείρησης. Οι αντιπρόσωποι και τα στελέχη 

της επιχείρησης στην αγορά του εξωτερικού, γνωρίζουν αρκετά καλά τις 

ανάγκες του προϊόντος στη συγκεκριμένη αγορά, καθώς επίσης και τις ειδικές 

συνθήκες που επικρατούν και κυριαρχούν. Οι υπεύθυνοι της μητρικής 

επιχείρησης με τη σειρά τους, έχουν μια πιο σφαιρική αντίληψη για τους 

στρατηγικούς στόχους, στους οποίους πρέπει να σκοπεύουν οι διάφορες 

διαφημιστικές εκστρατείες. Η βασική δυσκολία που συνήθως αντιμετωπίζεται 

στην εκτέλεση των διαφημιστικών εκστρατειών μιας διεθνούς επιχείρησης, 

είναι ακριβώς αυτή η σχέση της μητρικής εταιρείας και των παραρτημάτων 

της, η οποία πηγάζει κύρια από την πολιτική συγκέντρωσης ή αποκέντρωσης 

που ακολουθείται. Στον Πίνακα 6.1 παρουσιάζονται τα στοιχεία τα οποία 

πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα στελέχη του τμήματος μάρκετινγκ μιας 

διεθνούς επιχείρηση, τα οποία ασχολούνται με τη διεθνή διαφήμιση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1: Τα στοιχεία που πρέπει να προσέχουν τα στελέχη του 
τμήματος μάρκετινγκ μιας διεθνούς επιχείρησης, τα οποία ασχολούνται με τη 
διεθνή διαφήμιση.

->· Την επιλογή της διαφημιστικής στρατηγικής 

-> Τις πολιτιστικές και πολιτισμικές επιδράσεις 

-» Τη στρατηγική επιλογή των μέσων επικοινωνίας 

-» Τα πιθανά οργανωτικά και οργανωσιακά προβλήματα

Το τρίτο στοιχείο του Πίνακα 6.1, είναι η στρατηγική επιλογή των 

μέσων επικοινωνίας. Τα σημαντικότερα μέσα μαζικής επικοινωνίας που έχει 

στη διάθεσή της μια επιχείρηση η οποία θέλει να κάνει μια διεθνή διαφήμιση, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2.
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6.3.1 Ο σχεδιασμός της διαφημιστικής εκστρατείας μιας διεθνούς 
επιχείρησης

Ο σχεδιασμός μιας διαφημιστικής εκστρατείας αποτελείται από στάδια 

που, παρά το γεγονός ότι στην πράξη δεν είναι τόσο ανεξάρτητα, η εφαρμογή 

τους είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της διεθνούς διαφημιστικής 

εκστρατείας. Τα στάδια αυτά είναι τα εξής12:

1. Ο καθορισμός των στόχων της εκστρατείας.

2. Ο άμεσος καθορισμός του διεθνούς διαφημιστικού κοινού.

3. Ο καθορισμός του διαφημιστικού προϋπολογισμού.

4. Ο καθορισμός της στρατηγικής των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

5. Ο σχεδιασμός του διαφημιστικού μηνύματος.

6. Ο καθορισμός του τύπου της διαφημιστικής εκστρατείας.

7. Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της διεθνούς διαφημιστικής 

εκστρατείας.

Θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι , είναι ιδιαίτερα δύσκολο να δώσει 

κανείς την ακριβή περιγραφή του κάθε ενός από τα παραπάνω στάδια μια 

που συνήθως διαφέρουν ανάλογα με την ιδιαίτερη περίπτωση, στόχους, 

μέσα, περιορισμούς και εμπειρία.

6.3.2 Περιληπτική παρουσίαση των σημαντικότερων στοιχείων της 
πολιτικής προώθησης μιας διεθνούς επιχείρησης

Η διεθνής προώθηση είναι ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο του

μίγματος μάρκετινγκ. Περιλαμβάνει τη διεθνή διαφήμιση, την επικοινωνία, τις

προσωπικές πωλήσεις και τις δημόσιες σχέσεις των επιχειρήσεων οι οποίες
ασκούν διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Είναι γεγονός ότι η πολιτική

προώθησης παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα αλλά και ευκαιρίες. Όλες οι

μέθοδοι ευρύτερης επικοινωνίας και προώθησης των προϊόντων, της ίδιας

της επιχείρησης, του κλάδου ή της χώρας προέλευσης αποβλέπουν στην

πληροφόρηση, στην υπενθύμιση και στη συμβολική ενίσχυση των προϊόντων

και υπηρεσιών που προορίζονται για εξαγωγές.

Peebles & Ryans, 1984.
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Μια σημαντική απόφαση για τα στελέχη του τμήματος μάρκετινγκ μιας 

διεθνούς επιχείρησης τα οποία ασχολούνται με τη διεθνή διαφήμιση, είναι η 

εξής: είναι σκόπιμο ή όχι να υιοθετήσουν τυποποιημένη διαφημιστική 

εκστρατεία σε διεθνές επίπεδο χωρίς ιδιαίτερες προσαρμογές. Το κύριο 

πλεονέκτημα της τυποποιημένης στρατηγικής, όπως και στην περίπτωση του 

τυποποιημένου προϊόντος, είναι ότι αποτελεί μία οικονομική πολιτική αφού 

παρέχει στην επιχείρηση που την εφαρμόζει σημαντικά πλεονεκτήματα 

εξειδίκευσης και οικονομιών κλίμακας. Αντίθετα, το βασικό μειονέκτημά της 

είναι η μηδαμινή δυνατότητα προσαρμογών στις ιδιαιτερότητες του 

περιβάλλοντος των διαφορετικών χωρών του κόσμου. Θα πρέπει να 

υπογραμμιστεί, ότι η ανάπτυξη της διαφήμισης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 

αποτέλεσμα των σύγχρονων εξελίξεων στα διεθνή μέσα επικοινωνίας τα 

οποία παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 6.2.

Όσον αφορά την επιλογή της διαφημιστικής εταιρείας η οποία θα 

αναλάβει τη διαφημιστική υποστήριξη της επιχείρησης στο εξωτερικό, αυτή 

είναι μία άλλη σημαντική απόφαση η οποία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά 

την τελική ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής προσπάθειας. 

Η τάση που επικρατεί σήμερα ενισχύει την επιλογή διαφημιστικών 

επιχειρήσεων οι οποίες έχουν να παρουσιάσουν στο ενεργητικό τους μια 

έντονη διεθνή παρουσία.

Φυσικά, εκτός των διαφημιστικών εταιρειών, μία διεθνής επιχείρηση 

πρέπει να δείχνει μεγάλη προσοχή στην τήρηση και στο σεβασμό των 

ιδιαίτερων νόμων που αφορούν τη διαφήμιση. Η κάθε χώρα, στην οποία 

δραστηριοποιείται η εκάστοτε επιχείρηση, έχει συγκεκριμένους νόμους και 

ρυθμίσεις αναφορικά με τη διαφήμιση, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά 
γράμμα. Μία συνειδητή ή μία απρόσεκτη ενέργεια της επιχείρησης, η οποία 

θα βρίσκεται σε αντίθεση με το γράμμα του νόμου, μπορεί να οδηγήσει στην 

παύση των λειτουργιών της στη συγκεκριμένη εξαγωγική αγορά.

Μια ερώτηση στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν τα στελέχη του 

τμήματος μάρκετινγκ μιας διεθνούς επιχείρησης κατά την προετοιμασία και 

πραγματοποίηση μιας διεθνούς διαφημιστικής εκστρατείας, είναι ο βαθμός 

της απαιτούμενης συγκέντρωσης ή αποκέντρωσης όσον αφορά τον τρόπο 

λήψης των διαφημιστικών αποφάσεων. Συνήθως η αποκέντρωση των 

αποφάσεων συνοδεύεται από τη διαφοροποιημένη διαφημιστική πολιτική.
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Τέλος, οι δημόσιες σχέσεις αποβλέπουν στην επικοινωνία της 

επιχειρησιακής εικόνας στα διαφορετικά κοινά στα οποία αποβλέπει η 

επιχείρηση και στην αντιμετώπιση των αρνητικών κριτηρίων της ίδιας, των 

προϊόντων της ή της πολιτικής της στις διαφορετικές αγορές του εξωτερικού. 

Οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του διεθνούς 

προγράμματος μάρκετινγκ. Απαραίτητη προϋπόθεση για ένα αποτελεσματικό 

πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων είναι η έρευνα και η συλλογή πληροφοριών 

που αφορούν όλα τα κοινά-στόχους των δημοσίων σχέσεων της επιχείρησης. 

Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν και το κύριο υλικό για τη δημιουργία ενός 

αποτελεσματικού προγράμματος επικοινωνίας. Η νέα άποψη του 

Megamarketing υποστηρίζει ότι, με το σύνολο των δημοσίων σχέσεών της, η 

διεθνής επιχείρηση θα πρέπει να αποβλέπει στον τελικό έλεγχο του 

περιβάλλοντος με σκοπό την επίτευξη πιο ευνοϊκών αποτελεσμάτων. Τα μέσα 

που προτείνονται είναι η απόκτηση πολιτικής επιρροής και ο επηρεασμός της 

κοινής γνώμης13.

Προσωπικές Πωλήσεις. Η διαφήμιση είναι ένα από τα μέσα που 

χρησιμοποιεί η διεθνής επιχείρηση για να προωθήσει τις πωλήσεις της. Οι 

προσωπικές πωλήσεις διαδραματίζουν, στην πράξη, σημαντικό ρόλο, κύρια 

στην εμπορία των βιομηχανικών αγαθών. Η πραγματοποίηση των πωλήσεων 

με απευθείας επαφή μπορεί να πραγματοποιείται σε:

(α) διεθνές επίπεδο όπως εφαρμόζουν, για παράδειγμα, η Boeing και η 

Northrop,

(β) τοπικό επίπεδο.

Στις προσωπικές πωλήσεις η διεθνής επιχείρηση οφείλει να αποδίδει 

την αναγνώριση που τους αξίζει. Δεν θα πρέπει δηλαδή να παραγνωρίσουμε 

το γεγονός ότι οι πωλητές, ερχόμενοι σε καθημερινή επαφή με την αγορά, 

αποτελούν πολλές φορές μια σημαντική πηγή πληροφοριών.

Εσωτερικά Προγράμματα Επικοινωνίας. Στις διεθνείς επιχειρήσεις 

τα εσωτερικά προγράμματα επικοινωνίας αποβλέπουν στην δημιουργία της 

καταλληλότερης επιχειρησιακής κουλτούρας (επιχειρησιακό πνεύμα "Α” 

όπως λένε οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις). Ο στόχος αυτών των προγραμμάτων

13 Πανηγυράκης, 1992.
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είναι η ενημέρωση του προσωπικού για τους στόχους μάρκετινγκ της 

επιχείρησης.

Το υλικό που αποβλέπει σε ένα τέτοιο είδος ενημέρωσης 

(βιντεοκασέτες, slides, επιχειρησιακή εφημερίδα, ενημερωτικά έντυπα κ.λ.π.), 

συνήθως διατίθεται από το διαφημιστικό ή δημοσίων σχέσεων τμήμα της 

διεθνούς επιχείρησης. Πολλές φορές εκδίδεται τοπικά για να ανταποκριθεί 

καλύτερα στις απαιτήσεις των θυγατρικών επιχειρήσεων της μητρικής, όπως 

είναι, για παράδειγμα, η πρακτική της Mobil. Πολλές φορές το ίδιο υλικό 

διατίθεται σε διάφορους συνεργάτες της επιχείρησης όπως ειδικούς 

συνεργάτες-συμβούλους, προμηθευτές, διανομείς ή και απλούς επισκέπτες.

Εξωτερικά Προγράμματα Επικοινωνίας. Η διεθνείς επιχείρηση 

αποβλέπει με τα εξωτερικά προς την επιχείρηση προγράμματα επικοινωνίας, 

να ενισχύσει την επιθυμητή εικόνα, ταυτότητα της επιχείρησης που 

προβάλλεται προς τα έξω σε παγκόσμιο επίπεδο και να αντιμετωπίσει την 

αρνητική κριτική που μπορεί να προκαλέσει η παρουσία της σε μια αγορά του 

εξωτερικού. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται εδώ είναι επιχειρησιακά 

σύμβολα, διαφήμιση που αποβλέπει στην ενίσχυση της επιχειρησιακής 

εικόνας, προγράμματα δημοσίων σχέσεων που αποβλέπουν σε κοινά ειδικού 

βάρους για την επιχείρηση π.χ. ηγέτες της διαμόρφωσης κοινής γνώμης, 

πολιτικά λόμπυ κ.λ.π.

Η παραγωγή ειδήσεων που ενδιαφέρουν τα μέσα επικοινωνίας είναι 

πολλές φορές ένας από τους στόχους αυτών των προγραμμάτων. Οι 

πληροφορίες αυτές που παρέχονται από την επιχείρηση με την προβολή τους 

στον τύπο, λαμβάνονται σαν ειδήσεις και όχι σαν καταχωρημένες διαφημίσεις. 

Ένας άλλος σημαντικός στόχος είναι η παρουσίαση της επιχείρησης στο 

γενικότερο διεθνές και εθνικό περιβάλλον σαν ένα θετικό στοιχείο που 

αποσκοπεί στην πρόοδο και στην ανάπτυξη, σεβόμενη τις ιδιαιτερότητες των 

διαφόρων κρατών που τη φιλοξενούν.
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6.4 Η τιμολογιακή πολιτική μιας διεθνούς επιχείρησης

Η εξαγωγική επιχείρηση η οποία διαθέτει ένα ενδιαφέρον προϊόν θα 

πρέπει να το τιμολογεί αποτελεσματικά. Ο καθορισμός της τιμής από τα 

στελέχη του τμήματος μάρκετινγκ μιας διεθνούς επιχείρησης, γίνεται πολλές 

φορές πολύπλοκος εξαιτίας της ύπαρξης δασμών. Οι βασικές αρχές 

καθορισμού της τιμής σε μια αγορά του εξωτερικού, είναι οι ίδιες μ’ αυτές 

στον καθορισμό της τιμής στην αγορά του εσωτερικού, με τη διαφορά ότι οι 

παράγοντες που θα πρέπει να υπολογίσει κανείς είναι πιο σύνθετοι. Αυτό 

συμβαίνει, γιατί σήμερα αντιμετωπίζουμε αυξημένη οικονομική ολοκλήρωση 

των αγορών, η οποία κάνει δύσκολο το συνδυασμό των τιμολογιακών 

πολιτικών.

Η τιμολογιακή πολιτική μιας διεθνούς επιχείρησης επιδρά στη 

δυνατότητα παραμονής της στη διεθνή αγορά. Αποτελεί ένα σημαντικό χώρο 

λήψης αποφάσεων, αφού το στέλεχος του διεθνούς μάρκετινγκ έχει στη 

διάθεσή του διαφορετικές προσεγγίσεις για να πάρει τις κατάλληλες 

τιμολογιακές αποφάσεις.

6.4.1 Η σημασία της τιμολογιακής πολιτικής μιας διεθνούς επιχ/σης

Ο σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής εξαγωγικής τιμολογιακής 

πολιτικής, είναι ένα εξαιρετικά δυσχερές έργο. Η βασική δυσκολία βρίσκεται σ’ 

αυτόν καθ’ αυτόν τον ορισμό της τιμής. Οι οικονομολόγοι, οι οποίοι θεωρούν 

την τιμή από οικονομική σκοπιά, την ορίζουν σαν το δείκτη ανταλλαγής ενός 

αγαθού σε χρηματικές μονάδες, όπως αυτός καθορίζεται από τη σχέση 
προσφοράς και ζήτησης σε μια συγκεκριμένη αγορά.

Για τον επιχειρηματία, η τιμή αντιπροσωπεύει τα χρήματα που 

εισπράττει από την πώληση μιας μονάδας του προϊόντος του, και είναι αυτή 

που καθορίζει εάν, και σε ποιο βαθμό, το προϊόν είναι επικερδές. Ο ίδιος 

αυτός επιχειρηματίας γνωρίζει ότι η τιμή του προϊόντος κυμαίνεται σύμφωνα 

με τις μεταβλητές του περιβάλλοντος (εποχή, ανταγωνισμός, ένταση της 

ζήτησης κ.λ.π.).

Για το στέλεχος του τμήματος μάρκετινγκ, η τιμή δεν είναι τίποτα άλλο 

παρά ένα από τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ (marketing mix) τα οποία
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πρέπει να λειτουργούν αποτελεσματικά σαν ένα ολοκληρωμένο σύστημα για 

την επιτυχία των στόχων μάρκετινγκ.

Η τελευταία αυτή άποψη είναι και η περισσότερο χρήσιμη στο 

σχεδίασμά μιας τιμολογιακής πολιτικής μιας διεθνούς επιχείρησης. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, τα στελέχη του τμήματος μάρκετινγκ τα οποία είναι υπεύθυνα για 

τον σχεδίασμά της εξαγωγικής πολιτικής, θα πρέπει να λάβουν την τιμή σαν 

ένα από τα εργαλεία του μάρκετινγκ που οδηγεί στην επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων σε μια δεδομένη αγορά. Είναι επίσης σημαντικό για 

τα στελέχη του τμήματος μάρκετινγκ, να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η 

οικονομία ερμηνεύει τη ζήτηση, καθώς επίσης και τον ορισμό του εσόδου και 

του κόστους.

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η στρατηγική καθορισμού 

της τιμολογιακής πολιτικής του προς εξαγωγή προϊόντος, βρίσκεται στο ότι η 

τιμή είναι η μόνη μεταβλητή του μίγματος μάρκετινγκ η οποία αντιπροσωπεύει 

μία πηγή προσόδου-εισοδήματος για την επιχείρηση, όταν όλες οι άλλες 

μεταβλητές του αντιπροσωπεύουν διάφορα κόστη. Στην πράξη, το στέλεχος 

του τμήματος μάρκετινγκ μιας διεθνούς επιχείρησης, αναγνωρίζει ότι όλοι 

εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη γενικότερη τιμολογιακή 

πολιτική της εταιρείας, και ειδικότερα τη μεταβλητή τιμή στη διεθνή αγορά, δε 

διαφέρουν από τους παράγοντες που διαμορφώνουν την τιμή στην εσωτερική 

αγορά. Η κύρια διαφορά έγγειται στη μεγαλύτερη διαφοροποίηση που οι 

παράγοντες αυτοί παρουσιάζουν στη διεθνή αγορά.

Ο καθορισμός μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής, κατά το δυνατό, 

τιμολογιακής πολιτικής είναι ένα από τα κύρια καθήκοντα των στελεχών του 

τμήματος μάρκετινγκ μιας διεθνούς επιχείρησης. Κατά τη διαδικασία της 

κατάρτισης της τιμολογιακής πολιτικής, λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της 

διεθνούς αγοράς, οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις συγκεκριμένες 

αγορές της αλλοδαπής στις οποίες δραστηριοποιείται η εξαγωγική 

επιχείρηση, και η ανταγωνιστική θέση όπως ιδιαίτερα επηρεάζεται από τις 

διεθνείς δασμολογικές συμφωνίες και κανονισμούς.

Στην εφαρμογή της συγκεκριμένης τιμολογιακής πολιτικής, τα στελέχη του 

τμήματος μάρκετινγκ τα οποία είναι υπεύθυνα των διεθνών δραστηριοτήτων 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα και εκπλήξεις οι οποίες, συνήθως, δεν
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παρουσιάζονται στην εγχώρια αγορά όπως π.χ. η αδυναμία ελέγχου της 

τελικής τιμής του προϊόντος στην αγορά του εξωτερικού.

Παρά το γεγονός ότι η αγορά όλων σχεδόν των προϊόντων έχει γίνει 

διεθνής, στην πραγματικότητα, υπάρχει μόνον ένας μικρός αριθμός διεθνών 

ανορών με την αυστηρή έννοια της αγοράς που δίνεται από την οικονομία. 

Τέτοιες είναι οι αγορές ορισμένων πρώτων υλών, που είτε η τιμή τους είναι 

αποτέλεσμα συμφωνιών μεταξύ των παραγωγών χωρών (όπως είναι η 

περίπτωση της αγοράς πετρελαίου με τον Ο.Π.Ε.Κ.) είτε είναι αντικείμενο 

εκτίμησης από ειδικευμένα χρηματιστήρια (καφές, ζάχαρη, κακάο, σιτηρά, 

χαλκός κ.λ.π.). Για τη μεγάλη πλειοψηφία των προϊόντων, η τιμή 

προσδιορίζεται από την εξαγωγική επιχείρηση και μπορεί να επιδράσει 

σημαντικά όχι μόνο στο ύψος του εξαγωγικού όγκου αλλά και στο αντίστοιχο 

επίπεδο κέρδους. Η διεθνής εξαγωγική επιχείρηση, η οποία διαθέτει τα 

προϊόντα της ταυτόχρονα σε πολλές χώρες του εξωτερικού, θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα της τιμής από τρεις βασικές πλευρές:

- τον καθορισμό του συγκεκριμένου συνολικού κόστους εξαγωγής,

- τον προσδιορισμό της τιμής πώλησης στην αγορά του εξωτερικού,

- τον προσδιορισμό μιας τιμολογιακής πολιτικής για το σύνολο των 

αγορών του εξωτερικού.

Η αδυναμία άσκησης μιας αποτελεσματικής τιμολογιακής πολιτικής 

συνήθως οδηγεί στα παρακάτω δυσάρεστα αποτελέσματα:

1. Σημαντική διαφοροποίηση της τιμής του προϊόντος στις διαφορετικές 

αγορές του εξωτερικού.

2. Αύξηση των πιέσεων για μειώσεις της τιμής εξαιτίας των 

διαφοροποιήσεων αυτών.

3. Δημιουργία περιπτώσεων στις οποίες το προϊόν αγοράζεται από 

τρίτους στις αγορές που είναι φτηνό, για επανεξαγωγή σε αγορές όπου είναι 
ακριβό.

Πολλές φορές στην πράξη η τιμολογιακή πολιτική της διεθνούς 

εξαγωγικής επιχείρησης διαφέρει, ανάλογα με το είδος του πελάτη, εξαρτάται 

δηλαδή, εάν ο πελάτης είναι:

- τελικός καταναλωτής ή βιομηχανικός πελάτης,

- χονδρέμπορος, λιανέμπορος ή άλλου τύπου μεσάζοντος,
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- υποκατάστημα ή μονάδα η οποία ήδη ελέγχεται εξ’ ολοκλήρου ή σε 

ένα βαθμό από τη μητρική επιχείρηση.

Συχνά, η τιμολογιακή πολιτική περιλαμβάνει αποφάσεις σχετικές με:

(α) τη σχέση μεταξύ των τιμών των διαφόρων προϊόντων που 

παράγονται από την επιχείρηση,

(β) το είδος του ελέγχου που θα εφαρμοστεί για να επιβεβαιωθεί ότι 

τελικά η τιμή που καταβάλλεται από το διεθνή πελάτη δεν έχει σοβαρές 

διακυμάνσεις και

(γ) το σαφή καθορισμό των γεωγραφικών ζωνών, στις οποίες θα 

πρέπει να εφαρμόζεται μια ενιαία τιμολογιακή πολιτική14.

6.4.2 Οι μέθοδοι τιμολογιακής πολιτικής μιας διεθνούς επιχείρησης 
και οι παράγοντες που την καθορίζουν

Οι ειδικοί του διεθνούς μάρκετινγκ δεν έχουν ομοφωνία για το εάν, και 

σε ποιο βαθμό, μια επιχείρηση επιβάλλεται να εφαρμόζει στο διεθνή χώρο 

διαφοροποιημένη ή τυποποιημένη τιμολογιακή πολιτική. Η απάντηση 

επηρεάζεται από μια σειρά νομικών, θεσμικών και οικονομικών παραγόντων.

Σύμφωνα με την επιχειρησιακή πρακτική υπάρχουν τέσσερις κύριες 

τιμολογιακές στρατηγικές ή μέθοδοι διεθνούς τιμολογιακής πολιτικής, οι 

οποίες είναι οι εξής:

(1) η διαφοροποιημένη,

(2) η ομοιογενής,

(3) η ενδιάμεση, και

(4) η υποτιμολόγηση (dumping).

Η ανάπτυξη των μεθόδων αυτών δεν αποτελεί αντικείμενο της 

παρούσας ανάλυσης15. Οι κυριότεροι παράγοντες, τώρα, οι οποίοι επιδρούν 

στον καθορισμό μιας διεθνούς τιμολογιακής πολιτικής, είναι αυτοί που έχουν 

σχέση με την επιχείρηση, το προϊόν, τις συνθήκες της διεθνούς αγοράς του 

προϊόντος και τους γενικότερους περιβαλλοντολογικούς παράγοντες που

14 Πανηγυράκης, 1992.
15 Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να βρεθούν στο βιβλίο του ΓΙανηγυράκη "Διεθνές Εξαγωγικό 
Μάρκετινγκ”, Τόμος I, 1995, σελ. 354-358.
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μπορεί να επηρεάσουν την εμπορία του προϊόντος στις αγορές του 

εξωτερικού16.

6.4.3 Περιληπτική παρουσίαση των σημαντικών στοιχείων της 
τιμολογιακής πολιτικής μιας διεθνούς επιχείρησης

Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής μιας διεθνούς εξαγωγικής

επιχείρησης είναι η επιλογή μιας τιμής η οποία να αντανακλά τα ειδικά

χαρακτηριστικά του προϊόντος, τη μέθοδο διανομής που χρησιμοποιείται και

το προγραμματισμένο ύψος της διαφημιστικής υποστήριξης. Η τιμολογιακή

πολιτική επηρεάζεται από:

(α) το κόστος του προϊόντος το οποίο καθορίζει την ελάχιστη τιμή που 

μπορεί να ληφθεί για να πραγματοποιηθούν μηδενικά κέρδη,

(β) τη ζήτηση για το προϊόν η οποία καθορίζει την ανώτερη τιμή που 

είναι διατεθειμένοι οι καταναλωτές να διαθέσουν για αυτό,

(γ) την κυβερνητική πολιτική και νομοθεσία η οποία ελέγχει το επίπεδο 

τιμών και

(δ) τον ανταγωνισμό ο οποίος καθορίζει με τη σειρά του τη 

διαμόρφωση ενός επιπέδου τιμών.

Οι τιμολογιακές αποφάσεις διαδραματίζουν ένα σοβαρό ρόλο 

στο εξαγωγικό πρόγραμμα μάρκετινγκ μιας διεθνούς επιχείρησης. Ο γενικός 

κανόνας είναι ότι μακροπρόθεσμα οι εξαγωγικές τιμές θα πρέπει να 

υπερκαλύπτουν τα διάφορα κόστη, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την 

τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούν οι ανταγωνιστές. Σ’ αυτό το πλαίσιο 

είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η τιμή ενός προϊόντος διαμορφώνεται 
βασικά στο μυαλό του καταναλωτή, αφού ταυτίζεται με τη νοητή ποιότητα του 

προϊόντος. Συνεπώς, το καθήκον των στελεχών του τμήματος μάρκετινγκ μιας 

εξαγωγικής επιχείρησης είναι κάθε φορά να καθορίζουν την τιμή εκείνη η 

οποία ανταποκρίνεται στην αντίληψη της αξίας που αποδίδει ο διεθνής 

καταναλωτής στο προϊόν.

Τέλος, οι τιμολογιακές αποφάσεις στο διεθνή χώρο αντιμετωπίζουν 

πολλά ειδικά προβλήματα τα οποία απορρέουν από τις διαφορετικές 

ανταγωνιστικές και πολιτιστικές συνθήκες που επικρατούν στις διαφορετικές

16 Πανηγυράκης, 1992.
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χώρες. Γι’ αυτό η επιχείρηση η οποία ασκεί διεθνείς επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, θα πρέπει να παρακολουθεί από κοντά την αγορά, τον 

ανταγωνισμό, τα κόστη λειτουργίας της καθώς και το νομικό πλαίσιο το οποίο 

έχει τη δύναμη να επηρεάσει την τιμολογιακή της στρατηγική17.

6.5 Η πολιτική διανομής μιας διεθνούς επιχείρησης

Έχοντας εξετάσει συνοπτικά τα τρία στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ 

φτάνουμε στο τελευταίο, από το οποίο εξαρτάται η επιτυχία ή αποτυχία της 

εξαγωγικής λειτουργίας. Το στοιχείο αυτό του μίγματος μάρκετινγκ 

περιλαμβάνει τη διαδικασία εξασφάλισης παραγγελιών από τους ξένους 

αγοραστές, την παράδοση των προϊόντων σε καλή κατάσταση, στον 

καθορισμένο χρόνο και, το πιο σημαντικό, τη λήψη της πληρωμής.

Η επιτυχής διεξαγωγή της διανομής, εγγυάται τη σωστή 

παρακολούθηση της εξαγωγικής διαδικασίας, και τη σωστή συλλογή των 

απαραίτητων εγγράφων καθώς και των τραπεζικών διαδικασιών. Τυχόν 

προβλήματα στη διαδικασία θα έχουν σαν αποτέλεσμα φθορές ή 

καθυστερήσεις των εμπορευμάτων.

6.5.1 Τα κανάλια διανομής μιας διεθνούς επιχείρησης, στη
σημερινή πραγματικότητα

Οι αγορές του εξωτερικού δεν είναι μόνο γεωγραφικά απομακρυσμένες 

από την εθνική αγορά, αλλά διαφέρουν από αυτή αφού χαρακτηρίζονται από 

την κυριαρχία διαφορετικών περιβαλλοντολογιών συνθηκών από αυτές της 

εθνικής αγοράς, (πολιτιστικό, πολιτισμικό, νομικό, πολιτικό, οικονομικό και 

τεχνολογικό περιβάλλον). Οι διαφορές μεταξύ της εξαγωγικής και της εθνικής 

αγοράς είναι συνήθως το κυριότερο εμπόδιο το οποίο αντιμετωπίζει το 

στέλεχος του τμήματος μάρκετινγκ μιας επιχείρησης η οποία ασκεί διεθνείς 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Για να υπερκεραστούν αυτές οι διαφορές, 

πρέπει πρώτα να αρχίσει κανείς με την επιλογή της περισσότερο αποδοτικής 

μεθόδου εισδοχής στην αγορά "στόχο” του εξωτερικού, σε σχέση με τους 

στρατηγικούς εξαγωγικούς στόχους της επιχείρησης και τα μέσα τα οποία 

αυτή διαθέτει.

Πανηγυράκης, 1992.
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Οι αποφάσεις διανομής προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού είναι 

ένα κομμάτι του διεθνούς προγράμματος μάρκετινγκ. Η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για τη διανομή προϊόντων στο διεθνή χώρο είναι η ίδια, όπως και 

στην εθνική αγορά. Η κύρια διαφορά όμως για τις αποφάσεις διανομής στην 

αγορά του εξωτερικού, οφείλεται στην πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος 

που συνήθως επιβάλλει στον εξαγωγέα να σχεδιάσει και να λειτουργήσει 

ξεχωριστά κανάλια διανομής για τα προϊόντα του σε κάθε μια από τις αγορές 

του εξωτερικού στις οποίες δραστηριοποιείται10, τα οποία πρέπει να 

ανταποκρίνονται με επιτυχία στις εθνικές ιδιομορφίες (πολιτιστικές, 

κλιματολογικές, νομικές κ.λ.π.). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ανάγκη σχεδιασμού 

και λειτουργίας διαφορετικών καναλιών σε κάθε αγορά του εξωτερικού, οδηγεί 

σε αδυναμία μεταφοράς των ιδίων τεχνικών μεθόδων διοίκησης της διανομής 

σε διεθνές επίπεδο.

Θα πρέπει να τονιστεί ωστόσο το γεγονός ότι, συχνά παρατηρούμε 

πολλά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των διαφορετικών διεθνών καναλιών 

διανομής που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, σε βαθμό που να είναι δυνατό, 

στον προγραμματισμό της πολιτικής της διανομής, να βασίσει την πολιτική 

της στις ομοιότητες αυτές* 19.

6.5.2 Τα στάδια επιλογής ενός καναλιού διανομής

Η σύγχρονη θεωρητική έρευνα στο χώρο της διανομής σε διεθνές 

επίπεδο, δε ρίχνει πλέον το βάρος της στο ρόλο των μελών ή στις 

συγκρούσεις που μπορεί να παρατηρηθούν στο κανάλι της διανομής20, αλλά 

στα ιδιαίτερα διοικητικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το ίδιο το διεθνές 

κανάλι21.

Είναι χρήσιμο, για το στέλεχος του τμήματος μάρκετινγκ μιας διεθνούς 

επιχείρησης, πριν να επιλέξει το κανάλι διανομής που θα χρησιμοποιήσει για 

την αποστολή του προϊόντος, να ακολουθήσει μια καθορισμένη διαδικασία, η 

οποία περιλαμβάνει τρία στάδια: (1) τη διεργασία επαφής, (2) την εφαρμογή

Slater, 1978.

19 Kahler, 1983.

20 Stem & Torger, 1980.
21 Frazier, 1983.
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και (3) τη βελτίωση/αναθεώρηση της απόφασης. Τα στάδια αυτά 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 6.3.

Το στάδιο της επαφής περιλαμβάνει τους λόγους και τις μεθόδους 

βάσει των οποίων η επιχείρηση καθορίζει τις σχέσεις της με τις άλλες 

εμπορικές επιχειρήσεις. Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στον τρόπο με τον 

οποίο η επιχείρηση κατορθώνει να διοικεί και να ελέγχει σε σταθερή βάση τις 

σχέσεις των μελών του καναλιού. Περιλαμβάνει όχι μόνο την ανταλλαγή 

προϊόντων αλλά και την ανταλλαγή υπηρεσιών και του "know-how” 

(τεχνογνωσίας) μεταξύ των μελών. Τέλος, το στάδιο της επιλογής ενός 

καναλιού διανομής, περιλαμβάνει τον καθορισμό της αποτελεσματικότητας 

των σχέσεων με τα μέλη του καναλιού διανομής καθώς επίσης και μια 

λεπτομερή εκτίμηση της διοικητικής τους αποδοτικότητας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3: Τα στάδια επιλογής ενός καναλιού διανομής.

Πηγή: Πανηγυράκης Γ., “’Διεθνές Εξαγωγικό 
Μάρκετινγκ”, 1995, σελ. 429-430.

216



6.5.3 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του καναλιού 
διανομής

Έχει παρατηρηθεί συχνά ότι τα κριτήρια επιλογής συνεργατών 

εξαρτώνται από την περίπτωση. Έτσι, η επιλογή ενδιαμέσων από τον 

κατασκευαστή, περιορίζεται σε ένα μικρό αριθμό πιθανών συνεργατών ο 

οποίος καθορίζεται από το μέγεθος των δραστηριοτήτων τους, τη γεωγραφική 

κάλυψη που διαθέτουν και τη φύση των εμπορικών τους δραστηριοτήτων.

Σε άλλες περιπτώσεις ο αριθμός, το μέγεθος και η γεωγραφική 

συγκέντρωση των πελατών έχουν μια άμεση επίδραση στο σχεδίασμά του 

καναλιού. Οι βιομηχανικοί πελάτες, για παράδειγμα, συνήθως είναι 

ολιγάριθμοι, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες και έχουν μια μεγάλη γεωγραφική 

συγκέντρωση. Τα καταναλωτικά προϊόντα απαιτούν τη χρήση περισσοτέρων 

ενδιαμέσων με σκοπό την επίτευξη ευρείας γεωγραφικής κάλυψης. Ευπαθή 

προϊόντα, απαιτούν τη χρήση άμεσων καναλιών διανομής ή τη χρήση όσο το 

δυνατό μικρότερου αριθμού μεσαζόντων οι οποίοι να εξασφαλίζουν γρήγορη 

και αποτελεσματική παράδοση και κυκλοφορία τους. Οι παραγωγοί μεγάλων 

σε όγκο προϊόντων αποσκοπούν συνήθως στην ελαχιστοποίηση του κόστους 

της φυσικής διανομής. Τέλος, η φύση του ανταγωνισμού, η εξαγωγική 

εμπειρία και ο τρόπος διοίκησης μπορούν να επηρεάσουν, με τον τρόπο 

τους, την τελική επιλογή του καναλιού διανομής.

Οι συγκεκριμένοι παράγοντες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη στην 

επιλογή του καναλιού διανομής είναι οι εξής:

1. Οι διαθέσιμοι πόροι και το μέγεθος της επιχείρησης.

2. Οι στόχοι της επιχείρησης και το στρατηγικό πρόγραμμα μάρκετινγκ.
3. Ο βαθμός του ανταγωνισμού στην αγορά του εξωτερικού.

4. Ο αριθμός των προϊόντων και η τεχνολογική τους πολυπλοκότητα.

5. Η δυνατότητα έκθεσης στους καταναλωτές «στόχο» του εξωτερικού.

6. Η μέθοδος εισόδου στην εξαγωγική αγορά.

7. Άλλοι παράγοντες22.

22 Πανηγυράκης, 1992.
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6.5.4 Οι δωροδοκίες και τα δώρα

Δωροδοκίες, αμοιβές και διάφορα δώρα είναι σημαντικά στοιχεία του 

συστήματος διανομής προϊόντων στην παγκόσμια αγορά. Η ιστορία της 

δωροδοκίας σαν φαινόμενο στην ανταλλαγή προϊόντων αρχίζει από αυτή καθ’ 

αυτή την ιστορία του εμπορίου.

Το φαινόμενο της δωροδοκίας αποτελεί ένα τόσο σημαντικό στοιχείο 

του πολιτιστικού περιβάλλοντος μιας χώρας ώστε να υπάρχουν ειδικοί όροι 

που το χαρακτηρίζουν: Little Grease στις Η.Π.A., Pot de Vin στη Γαλλία, La 

Bustarella στην Ιταλία, Mordila στη Λατινική Αμερική, Baksheesh στις χώρες 

της Μέσης Ανατολής. Στην Ελλάδα έχει επικρατήσει ο όρος "φακελάκι” (τα 

τελευταία χρόνια) ο οποίος περιγράφει την προσπάθεια εξασφάλισης 

διευκολύνσεων από την κρατική και μη γραφειοκρατία. Το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει κανείς στο διεθνή χώρο είναι το γεγονός ότι πολλές φορές 

διαφέρουν τα σύνορα μιας έκτακτης αμοιβής, ενός δώρου και μιας 

δωροδοκίας23.

6.5.5 Νέες τάσεις και νεωτερισμοί στα κανάλια διανομής μιας
διεθνούς επιχείρησης

Οι νεωτερισμοί στα κανάλια διανομής μιας διεθνούς επιχείρησης 

συνδέονται, με τη δυνατότητα χρησιμοποίησης νέου τύπου ενδιαμέσων σ’ 

αυτά (τα κανάλια διανομής). Η χρήση νέου τύπου ενδιαμέσων μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα των παρακάτω:

- αλλαγή ή ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογίας η οποία επιτρέπει στην 

επιχείρηση να χρησιμοποιήσει έναν τύπο ενδιαμέσου ο οποίος δεν ήταν πριν 

διαθέσιμος,

- δοκιμαστική χρησιμοποίηση νέου τύπου ενδιαμέσων οι οποίοι δεν είχαν 

χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν από την επιχείρηση,

- νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση ή δημιουργία 

νέου τύπου ενδιαμέσων.

Η διεθνής εξαγωγική επιχείρηση, και ειδικότερα τα στελέχη του 

τμήματος μάρκετινγκ της διεθνούς εξαγωγικής επιχείρησης, στην κατάστρωση 

του στρατηγικού προγράμματος μάρκετινγκ, πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά
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υπόψη τους τη δυνατότητα εφαρμογής ή υιοθέτησης νεωτερισμών στο 

διεθνές κανάλι της διανομής που χρησιμοποιούν για την αποστολή των 

εμπορευμάτων τους. Πολλές φορές το σημαντικότερο εμπόδιο που 

αντιμετωπίζει κανείς στην εφαρμογή νεωτερισμών σ’ αυτόν το χώρο, είναι η 

ίδια η παθητική συμπεριφορά η οποία χαρακτηρίζει τους ενδιαμέσους που 

χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο κανάλι23 24.

6.5.6 Περιληπτική παρουσίαση των σημαντικότερων στοιχείων της 
πολιτικής διανομής μιας διεθνούς επιχείρησης

Η δυνατότητα διείσδυσης στις διεθνείς αγορές του εξωτερικού είναι

στενά συνδεδεμένη με την αποτελεσματική επιλογή και διοίκηση του καναλιού

διανομής. Τα κανάλια διανομής διαφέρουν κατά ένα μεγάλο βαθμό από τη μια

χώρα στην άλλη. Παράγοντες όπως η παράδοση, το σύστημα των

παραδοσιακών αξιών καθώς και το νομικό πλαίσιο, επηρεάζουν τη δομή του

καναλιού και τις λειτουργίες των μελών του. Παρ’ όλες αυτές τις διαφορές,

υπάρχουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά τα οποία παρατηρούνται στα

συμμετέχοντα μέλη ενός καναλιού διανομής, ανεξάρτητα από το είδος της

αγοράς ή το είδος του προϊόντος που διακινείται μέσω αυτού.

Η σχέση αλληλεξάρτησης η οποία απαιτείται σε ένα κανάλι διανομής

επιβάλλει έναν ελάχιστο βαθμό συνεργασίας από τα μέλη του, έτσι ώστε να

είναι δυνατή η επίτευξη των στόχων του προγράμματος μάρκετινγκ της

επιχείρησης. Η πολυπλοκότητα και ο μεγάλος αριθμός των ενδιαμέσων που

παρεμβάλλονται σε ένα διεθνές κανάλι μετατρέπουν την ανάγκη της
συνεργασίας σε καθοριστικό παράγοντα.

Οι διεθνείς εξαγωγικές επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην

εξασφάλιση εκείνων των καναλιών τα οποία τους εγγυούνται την

αποτελεσματική πραγματοποίηση των στόχων τους. Οι συμφωνίες μεταξύ της

επιχείρησης και των διανομέων που αυτή χρησιμοποιεί, περιλαμβάνουν μια

ολόκληρη σειρά από παράγοντες οι οποίοι περιλαμβάνουν, με τη σειρά τους,

κριτήρια αποτελεσματικότητας της φυσικής διανομής, χρηματοοικονομικούς

23 Fadiman, 1986.
24 Czinkota, 1985.
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παράγοντες, κριτήρια που αναφέρονται στο ύψος των πραγματοποιούμενων 

πωλήσεων, το βαθμό απόδοσης της επένδυσης και το ύψος της αναγκαίας 

υποστήριξης με ειδικές υπηρεσίες.

Η πληθώρα των στόχων που μπορεί να διαφέρουν από το ένα στάδιο 

του καναλιού διανομής σε ένα άλλο, μπορούν να οδηγήσουν πολλές φορές σε 

συγκρούσεις μεταξύ των μελών του καναλιού. Η τελική επίλυση της 

σύγκρουσης απαιτεί συνήθως τη χρήση της ισχύος από τα ενδιαφερόμενο 

μέλη με στόχο την επίτευξη της επιδιωκόμενης αρμονίας στη συνεργασία των 

μελών του καναλιού διανομής. Ο ακριβής καθορισμός των ρόλων και των 

ευθυνών των μελών, πολλές φορές συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της 

δυνατότητας μιας σύγκρουσης, ή τουλάχιστον στην παρουσίαση μιας 

δημιουργικής σύγκρουσης η οποία θα οδηγήσει σε αλλαγές βελτιώνοντας τη 

συνολική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του καναλιού.

Τέλος, η διεθνής επιχείρηση είναι σκόπιμο, κατά τη διαδικασία της 

ανάλυσης και της διοίκησης του διεθνούς καναλιού διανομής, να μην 

παραγνωρίζει τη δυνατότητα αφομοίωσης νεωτερισμών από τα μέλη του 

καναλιού ή τη δυνατότητα χρησιμοποίησης νέας και περισσότερο σύγχρονης 

μορφής διανομής25.

Ανακεφαλαίωση
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνοπτική παρουσίαση των κύριων 

λειτουργιών και δραστηριοτήτων των τεσσάρων βασικών τμημάτων μιας 

διεθνούς επιχείρησης τα οποία είναι: το τμήμα ανθρωπίνων πόρων, το τμήμα 
χρηματοοικονομικών και λογιστικής, το τμήμα παραγωγής και το τμήμα 

μάρκετινγκ. Στο επόμενο, και τελευταίο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους, θα 

παρουσιαστούν μερικά σημαντικά και βοηθητικά στοιχεία όσον αφορά τις 

διαπραγματεύσεις με άτομα διαφορετικής κουλτούρας. Η διαπραγματεύσεις 

είναι ένα πολύ σημαντικό και αναπόφευκτο κομμάτι των δραστηριοτήτων μιας 

διεθνούς επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, θα γίνει μία σύντομη αναφορά στα 

πολύ βασικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να προσέχουν τα στελέχη

25 Πανηγυράκης, 1992.
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μιας διεθνούς επιχείρησης όταν διαπραγματεύονται με άτομα, επιχειρήσεις ή 

οργανισμούς που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες.
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7.1 Εισαγωγή

Η έννοια της διαπραγμάτευσης είναι πολύ παλιά. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι 
χρησιμοποιούσαν τη λέξη "negotiari', η οποία σημαίνει "να συνεχίζεις τη 

δουλειά”. Η λέξη negotiari προέρχεται από τις Λατινικές λέξεις "neg” (η οποία 

σημαίνει όχι) και "otium” (η οποία σημαίνει τεμπελιά). Άρα, αν βάλουμε μαζί 

τις δύο αυτές λέξεις έχουμε την έννοια της λέξεως διαπραγμάτευση η οποία 

είναι "όχι τεμπελιά”. Προφανώς, για τους αρχαίους Ρωμαίους, οι 

διαπραγματεύσεις και το εμπόριο ήταν στενά συνδεδεμένες με τη σκληρή 

δουλειά.

Σήμερα, ύστερα από σχεδόν 2.000 χρόνια από την εποχή που 

εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην αρχαία Ρώμη η λέξη διαπραγμάτευση, 

ανακαλύψαμε το γιατί οι Ρωμαίοι όριζαν τις διαπραγματεύσεις ως μη- 

τεμπελιά. Όσον αφορά τους ορισμούς της έννοιας διαπραγμάτευση, αυτοί 

είναι πάρα πολλοί και διαφορετικοί. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα στοιχεία είναι 

κοινά. Μια προσεκτική εξέταση των ορισμών, μπορεί να μας αποκαλύψει το 

γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις πάντα περιλαμβάνουν: (1) δύο ή και 

περισσότερα μέρη, ή στρατόπεδα, ή μεριές, ή επιχειρηματίες, ή επιχειρήσεις, 

ή οργανισμούς κ.λ.π., (2) με κοινά συμφέροντα, (3) αλλά και αντικρουόμενα 

συμφέροντα, (4) τα οποία (μέρη) ξεκινούν μία διαδικασία συζητήσεων, (5) με 

αντικειμενικό σκοπό την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Άρα, διαπραγμάτευση είναι, μία διαδικασία κατά την οποία δύο ή και 

περισσότερες πλευρές έρχονται σε επαφή για να συζητήσουν κοινά αλλά και 

αντικρουόμενα συμφέροντα με αντικειμενικό στόχο της επίτευξη μιας 

συμφωνίας η οποία θα έχει θετικές προοπτικές για όλους τους συμμετέχοντες 

των διαπραγματεύσεων.

7.2 Περιγραφή των χαρακτηριστικών που έχουν ή πρέπει να έχουν 
οι αποτελεσματικοί διαπραγματευτές

Τα άτομα τα οποία παίρνουν μέρος στις διαπραγματεύσεις 

ονομάζονται διαπραγματευτές. Επειδή ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός 

και δύσκολος, τα άτομα αυτά πρέπει να έχουν κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά έτσι ώστε να είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας το 

πολύπλοκο και σύνθετο έργο τους.
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Οι ικανοί διαπραγματευτές έχουν παρατηρητικό μυαλό, σταθερή κρίση, 

και μεγάλη υπομονή. Εκτιμούν πολύ το καλό χιούμορ, αλλά αρνούνται να 
ενδώσουν σε ανόητες απολάυσεις οι οποίες θα τους αποσπάσουν από το 

έργο τους. Είναι πάντα έτοιμοι να ακούσουν με προσοχή τους συνομιλητές 

τους και ο τρόπος της ομιλίας τους είναι ευγενικός, ανοιχτός, πολιτισμένος και 

καταδεκτικός. Οι αποτελεσματικοί διαπραγματευτές, θα πρέπει να είναι 

πάντοτε σε ετοιμότητα έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα και 

με επιτυχία σε απρόβλεπτες εκπλήξεις (είτε καλές είναι αυτές είτε κακές). 

Κατέχουν μία τρομερή ικανότητα πνευματικής διείσδυσης, η οποία τους 

επιτρέπει να αναγνωρίζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα των συνομιλητών 

τους. Πάνω απ' όλα όμως, οι καλοί διαπραγματευτές πρέπει να έχουν 

αυτοέλεγχο και αυτοπειθαρχία. Πρέπει να μπορούν να σκέφτονται το τι θα 

πουν πριν να το πουν.

Οι διαπραγματευτές, θα πρέπει να ξέρουν πολύ καλά το σκοπό των 

διαπραγματεύεσεων πριν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους. Επίσης, θα πρέπει να 

να γνωρίζουν πολύ καλά τη φιλοσοφία της διοίκησης της επιχείρησης, έτσι 

ώστε να συμπλέουν μ’ αυτήν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο 

θα πρέπει να μελετήσουν οι διαπραγματευτές πριν το ξεκίνημα των 

διαπραγματεύσεων, είναι η κουλτούρα των συνομιλητών τους. 

Συμπληρωματικά, θα πρέπει να μελετήσουν την ιστορία των χωρών με τις 

οποίες θα επιχειρήσουν να συνεργαστούν, το νομικό τους σύστημα, τα ήθη 

και τα έθιμα που επικρατούν (τα οποία είναι κομμάτι της κουλτούρας), την 

κυβερνητική δομή τους, καθώς επίσης και το υπόβαθρο των ξένων 

διαπραγματευτών. Παρ’ όλα αυτά, οι γνώσεις που αφορούν τις ξένες χώρες 

δεν υπάρχουν μόνο σε βιβλία, αλλά μπορούν να αποκτηθούν και με 

προσωπικές επαφές με άτομα τα οποία έχουν ταξιδέψει στις χώρες αυτές.

Μία άλλη πηγή πληροφοριών, είναι οι πρεσβευτές και οι επιχειρηματίες 

οι οποίοι ζουν στις χώρες-στόχους, αλλά προέρχονται από τη χώρα των 

διαπραγματευτών. Ειδικά οι πρεσβευτές, μπορούν να προμηθεύσουν τους 

διαπραγματευτές με μια συστατική επιστολή ή μπορούν να τους συστήσουν 

σε ισχυρά πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες της χώρας-στόχου.
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Δυστυχώς, ενώ θα πρέπει να δίνεται στον διαπραγματευτή αρκετός 

χρόνος προετοιμασίας και μελέτης του ξένου περιβάλλοντος και της ξένης 

κουλτούρας, τις περισσότερες φορές οι επιχειρήσεις τους στέλνουν στο 

τραπέζι των διαπραγματεύσεων χωρίς καμία προειδοποίηση. Έτσι, οι 

διαπραγματευτές πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν μία γρήγορη μελέτη της 

ξένης κουλτούρας, έτσι ώστε να γνωρίζουν κάποια βασικά πράγματα και 

ζητήματα. Επίσης, πρέπει να μπορούν να είναι σιωπηλοί παρατηρητές των 

συνηθειών και των εθίμων της ξένης χώρας, της ξένης επιχείησης καθώς και 

των ξένων ανθρώπων τους οποίους πρόκειται να συναντήσουν.

Κατά την άφιξή τους σε μία ξένη χώρα, οι διαπραγματευτές θα πρέπει 

να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε πηγή πληροφοριών τους είναι διαθέσιμη. 

Είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν ένα παγκόσμιο "δίκτυο” διαπραγματευτών 

οι οποίοι εργάζονται για επιχειρήσεις και οι οποίοι θα τους πληροφορήσουν 

για τις ευκαιρίες και τις απειλές που πρόκειται να αντιμετωπίσουν. Κάποιοι 

φίλοι επιχειρηματίες μπορούν επίσης να φανούν χρήσιμοι.

Στη συνέχεια, οι διαπραγματευτές θα πρέπει να προσαρμοστούν στα 

ήθη και τα έθιμα της χώρας-στόχου χωρίς να δείχνουν κάποια αντιπάθεια ή 

συμπάθεια. Πρέπει να θυμούνται διαρκώς ότι είναι πιο εύκολο να 

προσαρμοστούν αυτοί παρά να αλλάξει τον τρόπο ζωής της μία ολόκληρη 

χώρα.

Ένα άλλο βασικό στοιχείο, είναι ότι δεν θα πρέπει να κριτικάρουν ούτε 

την κυβερνητική δομή της χώρας-στόχου αλλά ούτε και τα πρόσωπα τα οποία 

βρίσκονται στο τιμόνι της χώρας. Αντιθέτως, θα πρέπει να επιβραβεύουν 

αυτά που αξίζουν την επιβράβευσή τους, χωρίς όμως υπερβολές και 

κολακείες (στοιχεία που μπορεί να έχουν αρνητικά αποτελέσματα). Εάν οι 

διαπραγματευτές αντιληφθούν και κατανοήσουν την πραγματική λειτουργία 

των διαπραγματεύσεων, τότε θα ανακαλύψουν γρήγορα το γεγονός ότι κάθε 

χώρα και κάθε έθνος έχει πολλά καλά στοιχεία, αρκετούς εξαιρετικούς νόμους 

και γοητευτικά ήθη και έθιμα. Είναι πολύ εύκολο να ξεχωρίσουν τα καλά 

στοιχεία ενώ από την άλλη μεριά δεν θα έχουν κανένα κέρδος αν τονίζουν 

συνέχεια τα κακά.

225



Οι καλοί διαπραγματευτές δεν δίνουν ποτέ υποσχέσεις τις οποίες 

ξέρουν ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν. Επίσης, ξέρουν ότι πρέπει να 

εμπνέουν εμπιστοσύνη και ότι οι αμφιβολίες δεν οδήγησαν ποτέ σε 

επιτυχημένη έκβαση τις διαπραγματεύσεις. Είναι βέβαιο, πως ότι κερδιθεί με 

ύπουλο και άτιμο τρόπο θα έχει ένα αβέβαιο αντίκρυσμα στις σχέσεις του 

διαπραγματευτή και των συνομιλητών του.

Τέλος, οι διαπραγματευτές θα πρέπει να τονίζουν, κατά τη διάρκεια 

των διαπραγματεύσεων, τα αμοιβαία ωφέλη που θα προκύψουν αν στο τέλος 

επιτευχθεί η συμφωνία. Αναμφίβολα, ο πιο σίγουρος τρόπος για να 

δημιουργήσει, ένας διαπραγματευτής, καλές σχέσεις με τους ξένους προς 

αυτόν διαπραγματευτές, είναι να μπορέσει να τους αποδείξει ότι μια 

συμφωνία θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές. Το 

μυστικό των διαπραγματεύσεων, είναι να αναδεικνύονται τα πλεονεκτήματα 

και των δύο πλευρών και στη συνέχεια να συνδέονται αυτά τα πλεονεκτήματα 

έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι ισορροπημένα, ότι δηλαδή ούτε η μία πλευρά 

αλλά ούτε και η άλλη θα έχει αποκομίσει μετά το τέλος της συμφωνίας 

περισσότερα ωφέλη.

7.3 Οι εκθέσεις των διαπραγματευτών προς την επιχείρηση

Ίσως το πιο σημαντικό έργο ενός διαπραγματευτή είναι να κρατά 

λεπτομερειακές και πιστές σημειώσεις κατά την διάρκεια των

διαπραγματεύσεων. Οι εκθέσεις που θα υποβάλλει στην επιχείρηση 

βασίζονται κατά ένα μεγάλο μέρος σ'αυτές τις σημειώσεις. Οι εκθέσεις των 

διαπραγματευτών πρέπει να ξεκινούν από την άφιξη του διαπραγματευτή στη 

ξένη χώρα-στόχο και να τελειώνουν την ώρα που ετοιμάζεται να γυρίσει 

πίσω. Μία σωστή έκθεση, εκτός από την πιστή περιγραφή της διαδικασίας 

των διαπραγματεύσεων, πρέπει να περιλαμβάνει και λεπτομέρειες οι οποίες 

να αφορούν δευτερεύουσες πληροφορίες και γεγονότα (σχετικά με τις 

διαπραγματεύσεις και τους συνομιλητές). Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνει 

γραπτές περιγραφές όλων των ατόμων που συμμετείχαν στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων. Εάν οι περιγραφές του διαπραγματευτή είναι 

επιτυχημένες, τότε τα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης θα έχουν την
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εντύπωση ότι ήταν παρόντες και παρούσες στην αίθουσα των

διαπραγματεύσεων.

Ο διαπραγματευτής είναι υποχρεωμένος να γράφει τα δικά του σχόλια 

και υποθέσεις αναφορικά με την αποτυχία ή την επιτυχία των 

διαπραγματεύσεων. Γεγονότα και δραστηριότητες πρέπει να

συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο της έκθεσης και μάλιστα με χρονολογική 

σειρά. Πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι, μία έκθεση η οποία απλά εξιστορεί 

κάποια γεγονότα, χωρίς να τα συνδέει με τα κίνητρα και τις πολιτικές των 

ξένων διαπραγματευτών, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα προσωπικό 

ημερολόγιο.

Οι καλύτερες εκθέσεις είναι αυτές που γράφονται με απλό, καθαρό και 

περιεκτικό τρόπο. Η απλότητα είναι ουσιαστικό στοιχείο των εκθέσεων, και οι 

διαπραγματευτές θα πρέπει να αποφεύγουν τις υπερβολές. Η έκταση της 

έκθεσης δεν απαιτείται να είναι μεγάλη, γιατί ακόμα και μία λεπτομερής 

περιγραφή των κινήτρων και των περιστάσεων που επικράτησαν μπορεί να 

παρουσιαστεί με ένα σύντομο και περιεκτικό τρόπο. Οι διαπραγματευτές θα 

πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, όσο πιο απλή και σύντομη είναι μία έκθεση 

τόσο πιο πολύ θα την εκτιμήσουν τα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης.

Οι διαπραγματευτές θα πρέπει να γράφουν τις εκθέσεις τους σαν να 

είναι μικρά ξεχωριστά αρθράκια, το καθένα από τα οποία θα πρέπει να 

επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Κάποτε, ένας διορατικός 

διαπραγματευτής είπε ότι μία έκθεση η οποία είναι γραμμένη προσεκτικά και 

σε μικρές ξεκάθαρες παραγράφους μοιάζει με "ένα παλάτι το οποίο φωτίζεται 

από τόσα πολλά παράθυρα ώστε δεν υπάρχει ούτε μία σκοτεινή γωνία σ’ 

αυτό”.

Καθημερινά, οι διαπραγματευτές θα πρέπει να κρατούν σημειώσεις 

των βασικών σημείων που θα παρουσιάσουν στην έκθεσή τους. Αμέσως μετά 

το τέλος μιας διαπραγμάτευσης ή ενός επιχειρηματικού ραντεβού, θα πρέπει 

να καταγράψουν το τι ειπώθηκε, το πως ειπώθηκε και το πως κατέληξε στο 

τέλος (αυτό που ειπώθηκε). Η καλύτερη μέθοδος όσον αφορά το γράψιμο των 

σημειώσεων, είναι η χρήση ενός ημερολογίου, το οποίο αποτελεί ένα βασικό
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και αναπόσπαστο κομμάτι των εργαλείων που χρησιμοποιεί ένας 

διαπραγματευτής. Η χρήση ενός ημερολογίου, βοηθάει τη σύνταξη των 

εκθέσεων και φρεσκάρει τη μνήμη του διαπραγματευτή για γεγονότα τα οποία 

έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν. Φυσικά, επειδή η μυστικότητα είναι 

απαραίτητη, οι διαπραγματευτές μπορεί να επιλέξουν να γράψουν τα πάντα, 

ακόμα και το ημερολόγιό τους, σύμφωνα με κάποιο κώδικα έτσι ώστε να μη 

μπορούν οι άλλοι να είναι σε θέση να διαβάσουν το τι είναι γραμμένο.

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ενώ η συμβουλή του Monsieur 

de Callieres, αφορούσε τους βασιλείς του 18ου αιώνα, σήμερα ισχύει σε 

μεγαλύτερη κλίμακα. Οι διαπραγματευτές των διεθνών επιχειρήσεων θα 

πρέπει να έχουν όλοι στη βιβλιοθήκη τους το πολύ καλό βιβλίο του Monsieur 

de Callieres αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις, το οποίο έχει τίτλο: "On the 

Manner of Negotiating with Princes”1.

7.4 Ένα μοντέλο διεθνών διαπραγματεύσεων

Είναι γεγονός ότι η εθνική κουλτούρα επηρεάζει άμεσα τους 

διαπραγματευτές. Έτσι, ανάλογα με τη χώρα προέλευσής του, ο κάθε 

διαπραγματευτής έχει και κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Για 

παράδειγμα, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επηρεάζονται πολύ από τη 

γνώμη του λαού, οι Γάλλοι χρησιμοποιούν ιστορικοφιλοσοφικά θέματα κατά 

τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι Γερμανοί δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα 

σε νομικά ζητήματα και οι Σοβιετικοί ζητούν πάντα κάτι παραπάνω από αυτό 

που τους δίνουν με αποτέλεσμα στο τέλος να μην έχουν κερδίσει τίποτα.

Στο βιβλίο των Jack Sawyer και Harold Guetzkow με τίτλο "Bargaining 

and Negotiation in International Relations”, παρουσιάζεται ένα κοινωνικο- 

ψυχολογικό μοντέλο το οποίο αφορά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Στο 

μοντέλο αυτό, αναφέρεται ότι οι διαπραγματεύσεις αποτελούνται από πέντε 
κύρια στοιχεία τα οποία είναι:

(1) οι στόχοι των δύο πλευρών των διαπραγματεύσεων, οι οποίοι υποκινούν 

τους συμμετέχοντες να πάρουν μέρος στις διαπραγματεύσεις και να 

συνεχίσουν μέχρι το τέλος,

1 Moran & Stripp, 1991.
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(2) η διαδικασία των διαπραγματεύσεων, η οποία περιλαμβάνει την 

επικοινωνία και τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων,

(3) τα συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία αφορούν όλους τους 

συμμετέχοντες των διαπραγματεύσεων,

(4) οι προϋπάρχοντες παράγοντες κουλτούρας και πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών οι οποίοι επηρεάζουν τους διαπραγματευτές και των δύο 

πλευρών, και

(5) οι συγκεκριμένες περιστασιακές συνθήκες κάτω από τις οποίες 

διεξάγονται οι εκάστοτε διαπραγματεύσεις.

Ο Sawyer και ο Guetzkow, αναγνωρίζουν το γεγονός ότι οι χώρες 

μπορούν να έχουν έναν "εθνικό χαρακτήρα” ο οποίος επηρεάζει τον τύπο 

των στόχων και των διαδικασιών που επιδιώκουν (οι χώρες αυτές) στις 

διαπραγματεύσεις τους. Είναι μάλλον απίθανο, οι διαπραγματευτές της κάθε 

χώρας να είναι τόσο κοσμοπολίτες και τόσο κοσμογυρισμένοι ώστε να έχουν 

χάσει τελείως τον εθνικό τους χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, οι διαφορές που 

παρατηρούνται ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες έχουν τη δύναμη να 

επηρεάσουν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους τις διεθνείς 

διαπραγματεύσεις.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο το οποίο αναφέρεται στο μοντέλο αυτό, 

είναι η στάση που κρατάνε οι διαπραγματευτές μεταξύ τους, η οποία είναι 

αποτέλεσμα των σχέσεων των χωρών από τις οποίες προέρχονται. Αυτές οι 

στάσεις είναι πολύ σημαντικές και επηρεάζουν άμεσα το αποτέλεσμα των 

διαπραγματεύσεων. Μία εθνοκεντρική συμπεριφορά των διαπραγματευτών, 

μπορεί να οδηγήσει σε αρνητική ερμηνεία των πράξεών τους. Αυτές οι 

αρνητικές ερμηνείες, με τη σειρά τους, μπορεί να εξελιχθούν σε 

αντικρουόμενα συμφέροντα τα οποία φυσικά θα οδηγήσουν σε αδιέξοδο τις 

διαπραγματεύσεις.

7.5 Μία συγκριτική μελέτη με θέμα τις διαπραγματεύσεις

Διάφοροι ακαδημαϊκοί και ερευνητές έχουν αναπτύξει ορισμένα πλαίσια 

για συγκριτικές μελέτες με θέμα τις διαπραγματεύσεις. Στο βιβλίο του, με τίτλο 

"Disputes and Negotiations: A Cross-Cultural Perspective”, ο P.H. Gulliver 

υποστηρίζει ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων είναι παρόμοια για
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ολόκληρο τον πλανήτη, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές στα 

ενδιαφέροντα, στις ιδέες, στις αξίες, στις υποθέσεις και στους κανόνες που 

ισχύουν στις τόσες πολλές και διαφορετικές κοινωνίες.

Ο Gulliver υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις περιλαμβάνουν δύο 

διαφορετικές διαδικασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Αυτές 

είναι: (1) μία κυκλική διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και (2) μία 

προοδευτική διαδικασία η οποία κινεί τις διαπραγματεύσεις από την αρχή 

τους μέχρι και την εφαρμογή τους.

Κατά τη διάρκεια της κυκλικής διαδικασίας, οι διαπραγματεύσεις 

προχωρούν με τη βοήθεια κάποιας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 

συμμετεχόντων. Οι πληροφορίες αυτές, είναι και γραπτές αλλά και 

προφορικές, και συμπεριλαμβάνουν αποδείξεις, έγγραφα, επιχειρήματα, 

ενστάσεις σε κανόνες και ιδεολογίες, καθώς και προτάσεις αναφορικά με τους 

όρους της συμφωνίας. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών, επιτρέπει στις δύο (ή 

και περισσότερες) πλευρές των διαπραγματεύσεων να διαμορφώσουν, να 

τροποποιήσουν και να αναπροσαρμόσουν τι προτιμήσεις τους, τις 

προσδοκίες τους και τις προτάσεις τους.

Η προοδευτική διαδικασία περιλαμβάνει κάποια διαδοχικά στάδια κατα 

τη διάρκεια των οποίων οι διαπραγματευτές επικεντρώνουν την προσοχή 

τους σε συγκεκριμένους τομείς των διαπραγματεύσεων. Τα στάδια αυτά είναι, 

συνήθως, τα εξής:

1. Η εύρεση ενός κοινού πεδίου διαπραγματεύσεων.

2. Η δημιουργία ενός προγράμματος (agenda) όσον αφορά τα θέματα που θα 
συζητηθούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

3. Η διατύπωση των προκαταρκτικών προτάσεων προσφοράς και ζήτησης 

και η εξερεύνηση των διαστάσεων και των ορίων των θεμάτων που θα 

συζητηθούν, με κάποια έμφαση στις διαφορές των δύο πλευρών.

4. Η ελαχιστοποίηση των διαφορών αυτών.

5. Η διατύπωση των προκαταρκτικών πριν την τελική συμφωνία.

6. Η επίτευξη της τελικής συμφωνίας.

7. Η τελετουργική επιβεβαίωση του τελικού αποτελέσματος.

8. Η εφαρμογή της σημφωνίας στην πράξη.

Τα στάδια αυτά, δεν είναι τα μόνα που μπορεί να υπάρχουν. Απλά 

είναι τα πιο συνηθισμένα και τα πιο κοινά. Η σειρά, επίσης, με τη οποία
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πραγματοποιούνται δεν είναι απαραίτητα αυτή που παρουσιάστηκε εδώ. Δύο 

ή τρία από αυτά τα στάδια μπορεί στην πράξη να συγχωνεύονται, ή μπορεί οι 

διαπραγματευτές ενώ βρίσκονται στο έκτο στάδιο να θελήσουν να γυρίσουν 

πίσω στο τρίτο στάδιο με στόχο να ξαναθυμηθούν ορισμένες λεπτομέρειες τις 

οποίες είχαν ξεχάσει.

7.6 Η εικόνα της εξαγωγικής χώρας και των διαπραγματευτών της

Είναι γεγονός ότι, οι άνθρωποι αποδίδουν σε ορισμένες χώρες μια 

ορισμένη εικόνα η οποία περιλαμβάνει ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, οι Γερμανοί θεωρούνται σαν άτομα τα οποία αγαπούν την 

πειθαρχία, οι Βρετανοί σαν οικονόμοι, οι Ιταλοί σαν εφευρητικοί, οι Ιάπωνες 

σαν εργατικοί κ.λ.π. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί πηγάζουν από ιστορικούς και 

πολιτικούς λόγους που πολλές φορές μπορεί να μην έχουν καμιά σχέση με 

την πραγματικότητα. Συχνά, οι επιδράσεις είναι τόσο έντονες ώστε μπορούν 

να επηρεάσουν το διεθνές εμπόριο και τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. 

Παραδοσιακοί δεσμοί φιλίας και συνεργασίας ή τυχαία γεγονότα μπορούν να 

παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της γενικότερης εικόνας των 

χωρών του πλανήτη μας. Παράδειγμα, η αποχή της ζήτησης Ιταλικών και 

Ολλανδικών προϊόντων στην Ελλάδα, χώρες με τις οποίες υπάρχουν 

παραδοσιακά άριστες σχέσεις, εξαιτίας ορισμένων διπλωματικών επιλογών 

των κυβερνήσεών τους.

Η εικόνα της εξαγωγικής χώρας επηρεάζει πολλές φορές τη ζήτηση του 

προϊόντος στην αγορά του εξωτερικού και η κακή εθνική εικόνα είναι συχνά 
ένας από τους λόγους αποτυχίας των διαπραγματεύσεων και της εξαγωγικής 

προσπάθειας. Αυτό συμβαίνει γιατί σε διεθνές επίπεδο, οι κάτοικοι των 

διαφόρων χωρών έχουν ταυτιστεί με ιδιαίτερες πολιτιστικές και πολιτισμικές 

αξίες, ιδιότητες και προϊόντα. Έτσι, οι ξένοι καταναλωτές αποδίδουν ορισμένα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά (τα οποία τις περισσότερες φορές είναι τελείως 

υποκειμενικά) στους καταναλωτές ή στα προϊόντα τα οποία προέρχονται από 

μια ορισμένη χώρα2.

Πολλές φορές το εμπόδιο αυτό είναι τόσο σημαντικό που δεν είναι 

εύκολο να υπερνικηθεί με την εφαρμογή τακτικών και στρατηγικών από την

2 The Wall Street Journal, 1980.
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εξαγωγική επιχείρηση και τους διαπραγματευτές της. Η διεθνής πρακτική σ’ 

αυτήν την περίπτωση, είναι η εξαγορά μιας επιχείρησης (εάν βέβαια υπάρχει 

αυτή η δυνατότητα) της χώρας εκείνης που έχει μια ευνοϊκή εικόνα για ένα 

προϊόν και η περαιτέρω εκμετάλλευση της εικόνας αυτής.

Η έρευνα αποδεικνύει ότι οι καταναλωτές δεν αποδίδουν μόνο 

διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά στον παράγοντα προέλευσης ενός 

προϊόντος αλλά ακόμα και από τη γενικότερη περιοχή του πλανήτη από την 

οποία προέρχονται, όπως για παράδειγμα Made in Europe, Made in Middle 

East, Made in U.S.A., Made in Afrika.

Εάν το γεγονός του ότι ένα προϊόν είναι εισαγωγής ευνοεί θετικά την 

εικόνα του στην αγορά του εξωτερικού, όπως συμβαίνει για τα περισσότερα 

προϊόντα στην Ελλάδα, τότε είναι σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη 

ξένη προέλευσή του. Η ίδια η συσκευασία του προϊόντος δίνει πολλές φορές 

την ένδειξη ξένης προέλευσης. Γι’ αυτό και είναι σκόπιμο να αναγράφονται τα 

χαρακτηριστικά και ο τρόπος χρήσης του προϊόντος σε πολλές γλώσσες, 

χωρίς να αγνοείται η εγχώρια γλώσσα.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό το γεγονός ότι εκτός από τη ζήτηση των 

προϊόντων της εξαγωγικής επιχείρησης, μία κακή εθνική εικόνα, επηρεάζει 

άμεσα και αρνητικά και την παρουσία των διαπραγματευτών της. Είναι πολύ 

πιο δύσκολο το έργο ενός διαπραγματευτή ο οποίος προέρχεται από μία 

χώρα η οποία έχει κακή φήμη, απ’ ότι είναι το έργο κάποιου άλλου 

διαπραγματευτή ο οποίος προέρχεται από μία άλλη χώρα με πολύ θετική 

εικόνα. Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί το γεγονός ότι, στις περιπτώσεις που 
μια χώρα έχει κακή εθνική εικόνα θα πρέπει να καταβάλλει σημαντικές 

προσπάθειες για να μπορέσει να την αλλάξει.
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7.7 Βελτίωση και ενίσχυση της εθνικής εικόνας μιας χώρας

Η εικόνα μιας χώρας μπορεί να βελτιωθεί και να ενισχυθεί με πολλούς 

και διαφορετικούς τρόπους όπως με πολιτιστικές και μορφωτικές ανταλλαγές, 

με εκδηλώσεις, με κέντρα εμπορικών εκθέσεων κ.λ.π., μέτρα τα οποία 

απαιτούν την ενεργό συμβολή του κράτους. Αυτά μπορεί να είναι:

• Οικονουικά υέτρα. Τα οικονομικής φύσεως μέτρα περιλαμβάνουν τη 

δημιουργία κέντρων εμπορικών πληροφοριών με τη δυνατότητα 

εκθεσιακών χώρων, εβδομάδες προώθησης των εθνικών προϊόντων, 

άρθρα και εμπορικές καταχωρήσεις στον τύπο, εμπορική διαφήμιση κ.λ.π. 

Η δαπάνη που απαιτείται για τέτοιου είδους μέτρα είναι σημαντικό να 

υπολογίζεται σαν επένδυση, έτσι ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η 

αποτελεσματικότητά τους.

• Πολιτιστικά υέτρα. Στα πολιτιστικά μέτρα περιλαμβάνεται η παρουσίαση 

κινηματογραφικών και θεατρικών έργων, η οργάνωση συναυλιών, η 

οργάνωση εκθέσεων έργων τέχνης (γλυπτά, ζωγραφικοί πίνακες, έργα 

λαϊκής τέχνης, αρχαιολογικοί θησαυροί και εκθέματα κ.λ.π.), η δημιουργία 

βιβλιοθηκών, η οργάνωση και ανταλλαγή επισκέψεων, η διοργάνωση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων κ.λ.π. τα οποία θα δώσουν την ευκαιρία 

μιας καλύτερης γνωριμίας των λαών μεταξύ τους, καθώς επίσης και του 

τρόπου σκέψης και τέχνης τους, των γλωσσών τους κ.ο.κ. Η ευνοϊκή εικόνα 

μιας χώρας από τους κατοίκους μιας άλλης, συνήθως αντανακλάται και στο 

ύψος του εμπορίου τους3.

7.8 Οι διαπραγματεύσεις: μια πολιτιστική πρόκληση για τις 
Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις

Η καλύτερη ευκαιρία για να χρησιμοποιήσει κανείς τη γνώση του για 

μια αγορά του εξωτερικού, είναι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με 

τα στελέχη της χώρας αυτής, μια που ο τρόπος της διαπραγμάτευσης 

αντανακλά το σύνολο των στοιχείων της κουλτούρας και του πολιτιστικού 

περιβάλλοντος μιας χώρας4. Οι Έλληνες εξαγωγείς παρουσιάζονται 

εξαιρετικά αδύνατοι σ’ αυτό το σημείο αφού έχουν έναν ισχυρό εθνοκεντρισμό 

σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι άλλοι οφείλουν να σκέφτονται ή να

3 Πανηγυράκης, 1995.
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συμπεριφέρονται όπως οι ίδιοι. Τα κυριότερα λάθη τα οποία παρατηρούνται 

στην πράξη σε σχέση με τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια 

διαπραγματεύσεων με ξένους, είναι τα παρακάτω4 5:

1. Υπερβολικός ατουικισυός. Ο υπεύθυνος των εξαγωγών ή ο διευθυντής της 

επιχείρησης είναι αυτός που συνήθως επιθυμεί να κάνει τις διαπραγματεύσεις 

μόνος του, χωρίς καμία βοήθεια από μια ομάδα ειδικών. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, βρίσκεται πολλές φορές στη δύσκολη θέση να έχει να αντιμετωπίσει 

μια ομάδα ειδικών οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά συστηματικό και ομαδικό 

τρόπο τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

2. Βάρος στην προσωπική (άτυπη) σγέση και ισότητα όλων των 

συυυετεγόντων κατά τη διαδικασία. Από την πρώτη στιγμή επιχειρείται ή 

πολλές φορές επιβάλλεται μια εξάλειψη κάθε τυπικής συμπεριφοράς και 

σεβασμού της ιεραρχίας. Η τακτική αυτή έχει πολλές φορές θετικά 

αποτελέσματα σε χώρες όπως ο Καναδάς και η Η.Π.Α., είναι όμως εξαιρετικά 

επικίνδυνη σε άλλες χώρες όπου η παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου 

επιβάλλουν ένα σεβασμό στην ιεραρχία ή στην κοινωνική τάξη όπως, για 

παράδειγμα, στην πρώην ΕΣΣΔ, στην Ιαπωνία, στην Κορέα και στην Κίνα.

3. Έλλειψη εκτίυησης της σηυασίας της σιωπής κατά τη διαπρανυάτευση. 

Πολλές φορές παρατηρείται ότι ο Έλληνας διαπραγματευτής δεν εκτιμά όσο 

πρέπει το ρόλο της σιωπής κατά τη διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης, 

αντιμετωπίζοντας και μη θεωρώντας το φαινόμενο της σιωπής σαν μια μορφή 

επικοινωνίας. Αντίθετα, στη διάρκεια παύσεων κατά τη διαπραγμάτευση 

θεωρεί απόλυτα αναγκαίο να καλύψει το αρνητικό, κατ’ αυτόν, κενό με μια 

ακατάπαυστη φλυαρία. Είναι σημαντικό να θυμάται σ’ αυτές τις περιπτώσεις 

ότι η «σιωπή είναι χρυσός» και ότι θα πρέπει σε εκείνες τις στιγμές που 

επικρατεί σιωπή να αυξάνει τη συγκέντρωσή του σε θέματα τα οποία 

πρόκειται να επακολουθήσουν, να μελετά τη συμπεριφορά των άλλων, να 

βγάζει τα συμπεράσματα που πρέπει, και έτσι να είναι καλύτερα 

προετοιμασμένος για τη συνέχεια. Συνήθως, για τους Ευρωπαίους και τους 

Αμερικάνους, είναι δύσκολη η εκτίμηση της σιωπής αφού αυτή δεν αποτελεί 

ένα σημαντικό στοιχείο του πολιτιστικού τους περιβάλλοντος, σε αντίθεση με

4 Graham, 1985.
5 Πανηγυράκης, 1995.
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αυτό που ισχύει σ’ εκείνες τις ασιατικές χώρες όπου κυριαρχούν οι αρχές του 

Κονφουκιανισμού, του Βουδισμού και του Ινδουισμού.
4. Άρνηση αποδονής ενός αρνητικού αποτελέσυατος. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα 

λεπτό σημείο, αφού ο Έλληνας διαπραγματευτής λαμβάνει σε προσωπικό 

επίπεδο το «όχι» σε μια διαπραγμάτευση. Η συμπεριφορά του, μάλιστα, 

είναι τόσο άσχημη ώστε να μπορεί να επηρεάσει μελλοντικές πιθανότητες 

συνεργασίας. Η αποτυχία σημαίνει ότι την επόμενη φορά θα πρέπει να 

επανέλθουμε καλύτερα προετοιμασμένοι, και ότι απλά χάσαμε μια μάχη και 

όχι τον πόλεμο. Δεν θα πρέπει δηλαδή να εκδηλώνουμε την ίδια 

συμπεριφορά που εκδηλώνουμε εδώ στη χώρα μας σε ανάλογα γεγονότα. Για 

παράδειγμα, όταν αποτύχει κανείς σε μια εξέταση ο λόγος της αποτυχίας 

μεταφέρεται αναγκαστικά στον εξεταστή, στο σύστημα, την ώρα ή την εποχή 

των εξετάσεων, δηλαδή σε οποιονδήποτε άλλο παράγοντα εκτός από τον ίδιο 

τον εξεταζόμενο. Στην περίπτωση ενός αρνητικού αποτελέσματος, θα πρέπει 

ο διαπραγματευτής να βρει τους λόγους που οδήγησαν στο αρνητικό 

αποτέλεσμα και να τους αντιμετωπίσει δημιουργικά.

5. Έλλειψη ευελιξίας κατά τη διάρκεια των διαπρανυατεύσεων. Η έλλειψη 

ευελιξίας και προσαρμογής στη νοοτροπία των άλλων, θεωρείται σαν ένα από 

τα σπουδαιότερα εμπόδια του Έλληνα διαπραγματευτή κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων.

6. Έλλειψη υπομονής κατά τις διαποανυατεύσεκ. Εδώ αντιμετωπίζουμε ένα 

σημαντικό εμπόδιο, μια που ο Έλληνας εξαγωγέας χαρακτηρίζεται πολλές 

φορές από έλλειψη υπομονής και από έναν προσανατολισμό σε άμεσα κέρδη 

με το μικρότερο δυνατό κόστος, μια συνθήκη η οποία είναι ιδανική και πολύ 

σπάνια. Έτσι, δε δίνεται η σημασία που επιβάλλεται στο σεβασμό και στην 

αντίληψη της άλλης πλευράς των διαπραγματεύσεων, η οποία ρίχνει πολλές 

φορές ιδιαίτερο βάρος στη γνωριμία, η οποία απαιτεί χρόνο και θα είναι και η 

βάση μιας μακροχρόνιας συνήθως συνεργασίας των δύο πλευρών (αυτό 

συμβαίνει κυρίως με τους διαπραγματευτές οι οποίοι προέρχονται από την 

Ιαπωνία, την Κορέα, την Κίνα και την Ινδία).

7. Ελλειπής γνώση των ξένων γλωσσών. Οι Έλληνες διαπραγματευτές, 

βρίσκονται πολύ συχνά σε δυσχερή θέση μια που συνήθως γνωρίζουν μία 

μόνο ξένη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) και μάλιστα όχι σε 

ικανοποιητικό επίπεδο, γεγονός το οποίο δημιουργεί από μόνο του πολλά
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ψυχολογικά και πρακτικά προβλήματα. Θεωρείται απαραίτητη μία ιδιαίτερη 
προσπάθεια βελτίωσης του αριθμού και του επιπέδου γνώσης των ξένων 

γλωσσών. Πολλές φορές εξάλλου, κρίνεται αναγκαία η γνώση, έστω και σε 

ένα μικρό επίπεδο, της γλώσσας των ξένων συνεταίρων (ιταλική, ισπανική, 

αραβική, ρωσική, πορτογαλλική κ.λ.π.), πράγμα που θα βοηθήσει το 

μεταφραστή σε πολλά σημεία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και θα 

δημιουργήσει επίσης μια θετική εικόνα για το συγκεκριμένο πρόσωπο στους 

ξένους συμμετέχοντες.

8. Έλλειψη εφαουονής των συνκεκοιυένων όρων της συυφωνίας. Η επίτευξη 

μιας συμφωνίας δεν μπορεί παρά να είναι η αρχή μιας μακροχρόνιας 

συνεργασίας για το αμοιβαίο ώφελος και των δύο πλευρών, συνεργασίας η 

οποία πρέπει από τη φύση της να βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση και 

εντιμότητα. Η αποφυγή της τήρησης των συμφωνηθέντων από μία εξαγωγική 

επιχείρηση, δε μπορεί σήμερα παρά να επηρεάζει αρνητικά ολόκληρο το 

φάσμα των επιχειρήσεων, οι οποίες προέρχονται από την ίδια χώρα. Η εποχή 

που εξάγονταν πορτοκάλια, για παράδειγμα, και τοποθετούνταν τα 

μεγαλύτερα στο πάνω μέρος της συσκευασίας καλύπτοντας τα κατά πολύ 

μικρότερα από κάτω, θα πρέπει να θεωρείται σαν κάτι που ανήκει πλέον στο 

παρελθόν.
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7.9 Πρακτικοί κανόνες για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις

Στο βιβλίο τους, με τίτλο "Going International: How to Make Friends 

and Deal Effectively in the Global Marketplace”, 01 Copeland και Griggs 

προσφέρουν 20 πρακτικούς κανόνες οι οποίοι αφορούν τους διεθνείς 

διαπραγματευτές. Αυτοί είναι οι εξής:

ΟΙ 20 ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ COPELAND ΚΑΙ GRIGGS

ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Κανόνας No. 1: Σιγουρευτείτε ότι αυτό που διαπραγματεύεστε είναι 
διαπραγματεύσιμο.

Κανόνας No. 2: Ορίστε τι σημαίνει για σας μία "νίκη” στις 
διαπραγματεύσεις. Να είστε φιλόδοξοι, αλλά θέστε 
ρεαλιστικούς στόχους.

Κανόνας No. 3: 
Κανόνας No. 4:

Ενημερωθείτε για τα γεγονότα.
Να έχετε μία στρατηγική για κάθε τύπο κουλτούρας και 
για κάθε στάδιο. Πρώτον, αποφασίστε το πως θα 
παρουσιάσετε την πρότασή σας. Δεύτερον, αποφασίστε 
το αν θέλετε να είστε ανταγωνιστικοί (δηλαδή ή θα 
κερδίσετε εσείς και θα χάσουν οι άλλοι ή θα χάσετε εσείς 
και θα κερδίσουν οι άλλοι) ή συνεργάσιμοι (δηλαδή θα 
κερδίσετε και εσείς αλλά και οι άλλοι). Τρίτον, 
παρουσιάστε την αρχική προσφορά σας. Τέταρτον, 
σχεδιάστε τον έλεγχο των παραχωρήσεών σας.

Κανόνας No. 5: Στείλτε στις διαπραγματεύσεις μία ομάδα νικητών. Μην 
πάτε μόνοι σας. Πάντα να συνοδεύεστε από το δικό σας 
προσωπικό μεταφραστή. Αποκλείστε από την αποστολή 
σας τους δικηγόρους και τους λογιστές. Ποτέ μην 
αλλάζεται διαπραγματευτές στη μέση των 
διαπραγματεύσεων.

Κανόνας No. 6: Δώστε στον εαυτό σας πολύ μεγάλο περιθώριο χρόνου. 
Προετοιμαστείτε κατάλληλα. Ποτέ μην πείτε στους ξένους 
διαπραγματευτές το πότε θα φύγετε.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Κανόνας No. 7: Να είστε αισιόδοξοι. Σκεφτείτε το πρόγραμμα (την 
agenda) με τα θέματα που θα συζητήσετε. Παρατηρείστε 
τους συμμετέχοντες. Η αρχική σας πρόταση πρέπει να 
εντυπωσιάσει τους συνομιλητές σας.
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01 20 ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ COPELAND ΚΑΙ GRIGGS 
______________________ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)______________________

ΣΚΛΗΡΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Κανόνας No. 8: 
Κανόνας No. 9: 
Κανόνας No. 10:

Κανόνας No. 11:

Κανόνας No. 12:

Κανόνας No. 13: 
Κανόνας No. 14:

Κανόνας No. 15: 

Κανόνας No. 16:

Κανόνας No. 17:

Κανόνας No. 18:

Ελέγξτε τις πληροφορίες.
Προσέξτε τον τρόπο ομιλίας που χρησιμοποιείτε.
Η πειθώ είναι τέχνη. Μην υπερβάλλεται με τα 
επιχειρήματά σας. Προσπαθήστε να σκέφτεστε με τον ίδιο 
τρόπο που σκέφτονται οι συνομιλητές σας.
Επιχειρήστε να έρθετε σε επαφή με τους ντόπιους 
κατοίκους. Πολύ σημαντικό: κάντε διαλείμματα.
Να προσπαθείτε να διεισδύετε στο μυαλό των 
συνομιλητών σας.
Να μη δείχνετε τα αισθήματά σας.
Ένα αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις σημαίνει ότι καμία 
πλευρά δεν πρόκειται να κερδίσει. Το μόνο που μπορεί 
να συμβεί, είναι είτε να χάσει η μία πλευρά είτε η άλλη είτε 
και οι δύο μαζί.
Μην παρασύρεστε σε κακιές συμφωνίες. Πρέπει να είστε 
ευέλικτοι.
Προσπαθήστε να πείσετε τους ξένους διαπραγματευτές 
να υπογράψουν τη συμφωνία πριν να φύγετε από το 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Και οι δύο πλευρές των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να 
συμφωνούν για τη σημασία της συμφωνίας που θα 
υπογράψουν.
Να είστε πρόθυμοι να εγκαταλείψετε ασήμαντα στοιχεία 
της συμφωνίας.

________________ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ______________

Κανόνας No. 19: Οι συζητήσεις είναι το πιο αποδεκτό μέσο επίλυσης των
μικροδιαφορών.

Κανόνας No. 20: Θυμηθείτε ότι χωρίς καλές σχέσεις, δεν μπορούν να
υπάρξουν καλές συμφωνίες.

Πηγή: Moran & Stripp, ” Dynamics of Successful International Business 
Negotiations”, 1991, pp. 84-85.
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Ανακεφαλαίωση

Στο σημείο αυτό τελειώνει και το 2ο μέρος στο οποίο παρουσιάστηκαν 

οι τρόποι και οι στρατηγικές διοίκησης της κουλτούρας, οι λειτουργίες και οι 

δραστηριότητες των τεσσάρων βασικών τμημάτων μιας διεθνούς επιχείρησης 

και η έννοια των διαπραγματεύσεων με άτομα, επιχειρήσεις και οργανισμούς 

διαφορετικής κουλτούρας. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της παρούσας 

ανάλυσης, θα αναλυθούν θέματα σχετικά με την Ιαπωνία και την επίδραση 

της κουλτούρας της στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Political Map of the WorW, June 1997
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8.1 Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων στοιχείων της 
Ιαπωνίας1

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν συνοπτικά ορισμένα βασικά 

στοιχεία τα οποία αφορούν την Ιαπωνία σαν χώρα, δηλαδή θα γίνει μία μικρή 

αλλά περιεκτική περιγραφή της. Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά και 

περιέχουν πολύ βασικές πληροφορίες για όλους αυτούς που θέλουν να 

ξεκινήσουν, ή και έχουν ξεκινήσει ήδη, μία επιχειρηματική συνεργασία στην 

Ιαπωνία.

8.1.1 Ο χάρτης και η σημαία της Ιαπωνίας

Η σημαία της Ιαπωνίας είναι άσπρη με ένα μεγάλο κόκκινο δίσκο στη 

μέση ο οποίος αντιπροσωπεύει τον ήλιο χωρίς τις ακτίνες του. Η σημαία και ο 

χάρτης της Ιαπωνίας παρατίθενται στον Σχ. 8.1.

ΣΧΗΜΑ 8.1: Η σημαία και ο χάρτης της Ιαπωνίας
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Τα στοιχεία που παρουσιάζονται προέρχονται από την Central Intelligence Agency (C1A), και 
βρέθηκαν μέσω του δικτύου Internet στη διεύθυνση: 
http://www.odci.gov./cia/pubIications/factbook/ja.html.
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8.1.2 Γεωγραφικά στοιχεία
Η Ιαπωνία βρίσκεται στην Ανατολική Ασία και είναι μία αλυσίδα νήσων 

ανάμεσα στο Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό και τη θάλασσα της Ιαπωνίας. Οι 

γεωγραφικές της συντεταγμένες είναι: 36 00 Ν, 138 00 Ε. Καλύπτει 377.835 

τετραγωνικά χιλιόμετρα, από τα οποία τα 374.744 τ.χ. είναι γη και τα 3.091 

τ.χ. είναι θάλασσα. Συγκριτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι λίγο 

μικρότερη από την Καλιφόρνια. Οι ακτές της καλύπτουν έκταση 29.751 χιλ., 

το έδαφος της είναι βραχώδες και το κλίμα της ποικίλει από τροπικό στο Νότο 

σε δροσερό στο Βορρά. Το υψηλότερο σημείο της χώρας βρίσκεται σε 

υψόμετρο 3.776 μ. και βρίσκεται στο βουνό Fujiyama, ενώ το χαμηλότερο 

σημείο βρίσκεται σε υψόμετρο -4 μ. και βρίσκεται στο Hachiro-gata. Οι 

σημαντικότεροι φυσικοί της πόροι είναι τα ψάρια, ενώ η έκταση της 

αρδεύσιμης γης είναι 27.820 τ.χ. (οι πιο πρόσφατοι υπολογισμοί είναι αυτοί 

του 1993 όσον αφορά την έκταση της αρδευτικής γης στην Ιαπωνία). Η 

Ιαπωνία κινδυνεύει άμεσα λόγω των πολλών ενεργών (αλλά και ανενεργών) 

ηφαιστείων της, καθώς επίσης και από τους πολύ ισχυρούς τυφώνες που 

παρατηρούνται στην περιοχή εκείνη. Υπάρχει μεγάλος βαθμός ρύπανσης του 

περιβάλλοντος, ενώ παρατηρούνται πολύ συχνά φαινόμενα όξινης βροχής τα 

οποία οφείλονται στη λειτουργία πολλών εργοστασίων. Επίσης, παρατηρείται 

μεγάλη μόλυνση των λιμνών και υψηλή μείωση της έκτασης των δασών. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι η γεωγραφική θέση της 

Ιαπωνίας έχει πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία.

8.1.3 Πληθυσμιακά στοιχεία
Ο πληθυσμός της Ιαπωνίας φτάνει τα 125.732.794 κατοίκους (Ιούλιος 

του 1997). Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού είναι:

από 0-14 ετών: 15% του πληθυσμού (άντρες 9.931.114, γυναίκες 9.464.940), 

από 15-64 ετών: 69% του πληθυσμού (άντρες 43.577.219, γυναίκες 

43.250.874), και

από 65 ετών και πάνω: 16% του πληθυσμού (άντρες 8.089.200, γυναίκες

11.419.447), (Ιούλιος του 1997).
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Ο δείκτης ανάπτυξης του πληθυσμού είναι 0,23%, ενώ ο δείκτης 

γεννήσεων είναι 10,01 γεννήσεις/ 1000 κατοίκους με αντίστοιχο δείκτη 

θνησιμότητας 7,39 θάνατοι/ 1000 κατοίκους (υπολογισμοί του 1997). Οι 

δείκτες αναλογίας μεταξύ αντρών και γυναικών είναι οι εξής: 

στη γέννηση: 1,05 άντρας(ες)/γυναίκα, 

κάτω από 15 ετών: 1,05 άντρας(ες)/γυναίκα, 

από 15-64 ετών: 1,01 άντρας(ες)/γυναίκα, και 

από 65 ετών και πάνω: 0,71 άντρας(ες)/γυναίκα.

Συνολικός πληθυσμός: 0.96 άντρας(ες)/γυναίκα, (υπολογισμοί του 1997).

Ο δείκτης θνησιμότητας των νεογνών είναι 4 θάνατοι/ 1000 γεννήσεις, 

ενώ ο μέσος όρος ζωής είναι: 

νια το σύνολο του πληθυσυού: 80,45 χρόνια, 

για τους άντρες: 77,4 χρόνια, και 

νια τις νυναίκες: 83,65 χρόνια, (υπολογισμοί του 1997).

Ο δείκτης γονιμότητας είναι 1,44 γεννήσεις/ γυναίκα (υπολογισμοί του 

1997). Η δομή των εθνικών κοινωνικών ομάδων στην Ιαπωνία είναι: 99,4% 

Ιάπωνες και 0,6% άλλοι (κυρίως Κορεάτες). Όσον αφορά τη θρησκεία, το 

84% είναι οπαδοί του Βουδισμού και του Σίντο (Shinto) και το 16% είναι 

οπαδοί άλλων θρησκειών (σ’ αυτό το 16% συμπεριλαμβάνεται και ο 

Χριστιανισμός με ποσοστό 0,7%). Τέλος, η επίσημη γλώσσα του κράτους 

είναι τα Γιαπωνέζικα.

8.1.4 Κυβερνητικά στοιχεία
Ο κωδικός της χώρας είναι JA, ενώ το πολίτευμα που κυριαρχεί είναι η 

συνταγματική μοναρχία. Η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας είναι το Τόκιο, ενώ 

παρατηρούμε 47 νομούς. Η Ιαπωνία κέρδισε την ανεξαρτησία της το 660 π.Χ. 

κατά την εποχή του Αυτοκράτορα Jimmu. Η εθνική εορτή της χώρας είναι η 

γένεση του Αυτοκράτορα, η οποία γιορτάζεται στις 23 Δεκεμβρίου. Το πρώτο 

τους σύνταγμα δημιουργήθηκε στις 3 Μαίου του 1947. Στο σημείο αυτό, 

πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι το νομικό τους σύστημα έχει επηρεαστεί 

πάρα πολύ από τα νομικά συστήματα της Αμερικής και της Ευρώπης, με 

ιδιαίτερες αναφορές στον αστικούς κώδικες των χωρών της Ευρώπης. 

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι έχουν κλείσει το 20 έτος της ηλικίας τους.
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Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας 

βρίσκεται εκτός της χώρας, τότε ένας άλλος διορισμένος αναπληρωτής 

πρωθυπουργός αναλαμβάνει τα καθήκοντα του απόντα κανονικού 

πρωθυπουργού. Εκλογές για την ανάδειξη καινούργιου αυτοκράτορα δεν 

γίνονται, διότι το πολίτευμα είναι η συνταγματική μοναρχία και έτσι ο 

επόμενος αυτοκράτορας είναι ο πρωτότοκος γιος της αυτοκρατορικής 

οικογένειας. Όσον αφορά το δικαστικό σύστημα της χώρας, το πιο υψηλό 

όργανο είναι το Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο προεδρεύει ο Ανώτατος 

δικαστής ο οποίος ορίζεται από τον Αυτοκράτορα.

Τα πολιτικά κόμματα που υπάρχουν στην Ιαπωνία είναι τα εξής:

1. Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (Liberal Democratic Party).

2. Το Σοσιαλοδημοκρατικό Κόμμα (Social Democratic Party).

3. To Sakigake.

4. To Κόμμα των Νέων Συνόρων (New Frontier Party).

5. To Δημοκρατικό Κόμμα της Ιαπωνίας (Democratic Party of Japan).

6. To Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιαπωνίας (Communist Party of Japan).

7. To Κόμμα του Ήλιου (Sun Party).

Οι διεθνείς οργανισμοί στους οποίους συμμετέχει σαν χώρα είναι οι 

εξής: AfDB, AG (σαν παρατηρητής), APEC, AsDB, Australia Group, BIS, 

CCC, CE (σαν παρατηρητής), CP, EBRD, ESCAP, FAO, G-2, G-5, G-7, G-8, 

G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICFTU, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, 

IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Inmarsat, Intelsat, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, 

MTCR, NEA, NSG, OAS (σαν παρατηρητής), OECD, OSCE (σαν εταίρος), 

PCA, UN, UN Security Council (προσωρινά), UNCTAD, UNDOF, UNESCO, 

UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNRWA, UNU, UPU, WFTU, WHO, WIPO, 

WMO, WToO, WTrO, και ZC.
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8.1.5 Στοιχεία αναφορικά με τις επικοινωνίες
Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες της χώρας είναι άριστες. Αυτό όμως που 

είναι άξιο παρατήρησης, είναι το γεγονός ότι η Ιαπωνία διαθέτει και μία από 

τις καλύτερες τηλεφωνικές εταιρείες στον κόσμο, την ΝΤ&Τ. Η Ιαπωνία 

διαθέτει, επίσης, 7 επίγειους σταθμούς, οι οποίοι εκπέμπουν και δέχονται 

σήματα από δορυφόρους. Αυτοί είναι οι εξής:

• 5 Intelsat, από τους οποίους οι 4 καλύπτουν την περιοχή του Ειρηνικού 

Ωκεανού και 1 την περιοχή του Ινδικού Ωκεανού.

• 1 Intersputnik, ο οποίος καλύπτει και αυτός την περιοχή του Ινδικού 

Ωκεανού.

• 1 Inmarstat, ο οποίος καλύπτει και αυτός τις περιοχές του Ειρηνικού και 

του Ινδικού Ωκεανού.

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο, είναι το γεγονός ότι η Ιαπωνία έχει 

υπόγεια καλώδια τα οποία τη συνδέουν με την Κίνα, τις Φιλιππίνες, τη Ρωσία 

και τις Η.Π.Α. (μέσω του Γκουάμ). Τέλος, εκτός της τηλεφωνίας, η Ιαπωνία 

έχει και πολύ καλή ραδιοφωνία και τηλεόραση. Οι ραδιοφωνικοί της σταθμοί 

εκπέμπουν στα AM 318, στα FM 58 και στα Βραχέα 0, ενώ έχει γύρω στους 

12.350 τηλεοπτικούς σταθμούς.

8.1.6 Στοιχεία αναφορικά με τις μεταφορές
Οι μεταφορές αποτελούν ένα ακόμα δυνατό στοιχείο της χώρας. Οι 

σιδηρόδρομοι καλύπτουν έκταση 23.670,7 χλ., ενώ οι αυτοκινητόδρομοι 

καλύπτουν έκταση 1.144.360 χλ., από τα οποία τα 846.826 χιλ. είναι 
στρωμένα με άσφαλτο. Σύμφωνα με υπολογισμούς του 1995, η Ιαπωνία έχει 

επίσης, ένα μεγάλο δίκτυο σωληνώσεων το οποίο έχει συνολική έκταση 2.206 

χλ., από τα οποία τα 84 χλ. χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ακατέργαστου 

πετρελαίου, τα 322 για τη μεταφορά άλλων προϊόντων τα οποία προέρχονται 

από πετρέλαιο και τα υπόλοιπα 1.800 για τη μεταφορά φυσικού αερίου.

Επειδή η Ιαπωνία είναι νησί, έχει και πολλά λιμάνια. Για την ακρίβεια, 

έχει 21 λιμάνια και εμπορικό στόλο ο οποίος αποτελείται από 773 πλοία τα 

οποία μπορούν να μεταφέρουν, το καθένα ξεχωριστά, φορτίο μεγαλύτερο των 

1000 GRT. Συνολικά το φορτίο που μπορεί να μεταφέρει ο εμπορικός στόλος
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της Ιαπωνίας, είναι 15.026.322 GRT/ 21.941.516 DWT (σύμφωνα με 

υπολογισμούς του 1996).
Τέλος, υπάρχουν και οι αερογραμμές. Η Ιαπωνία διαθέτει 12 

ελικοδρόμια και 164 αεροδρόμια, από τα οποία τα 162 έχουν 

ασφαλτοστρωμένους διαδρόμους. Απ' αυτά τα 162 αεροδρόμια έχουμε:

6, τα οποία έχουν πάνω από 3.047 μέτρα ασφαλτοστρωμένων διαδρόμων,

32, τα οποία έχουν από 2.438-3.047 μέτρα ασφαλτοστρωμένων διαδρόμων, 

35, τα οποία έχουν από 1.524 -2.437 μέτρα ασφαλτοστρωμένων διαδρόμων, 

29, τα οποία έχουν από 914 -1.523 μέτρα ασφαλτοστρωμένων διαδρόμων και 

60, τα οποία έχουν κάτω από 914 μέτρα ασφαλτοστρωμένων διαδρόμων.

Τα δύο αεροδρόμια τα οποία δεν έχουν ασφαλτοστρωμένους διαδρόμους 

ανήκουν στην κατηγορία από 914 - 1523 μέτρα, με τη διαφορά ότι τα μέτρα 

αυτά είναι μέτρα μη ασφαλτοστρωμένων διαδρόμων (Ιούλιος του 1996).

8.1.7 Στοιχεία αναφορικά με το στρατό
Η Ιαπωνία έχει τρεις βασικούς στρατιωτικούς κλάδους:

1. Το στρατό ξηράς (Japan Ground Self-Defense Force, Army).

2. To ναυτικό (Japan Maritime Self-Defense Force, Navy).

3. Την αεροπορία (Japan Air Self-Defense Force, Air Force).

Η ηλικία στην οποία πηγαίνουν στο στρατό τα αγόρια είναι η ίδια με την 

ηλικία στην οποία πηγαίνουν και στην Ελλάδα, δηλαδή 18 ετών. Σε 

περίπτωση πολέμου, στο στρατό υπηρετούν όλοι οι άντρες οι οποίοι είναι 

από 15 μέχρι 49 ετών (οι γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες οι οποίοι είναι 

κάτω των 15 και άνω των 49 ετών, δεν καλούνται να πολεμήσουν). Σύμφωνα 

με υπολογισμούς του 1997, ο αριθμός των αντρών που βρίσκονται μεταξύ 15 

και 49 ετών είναι 31.549.081. Από αυτούς τους 31.549.081, οι 27.107.305 

είναι σε θέση να υπηρετήσουν σωστά τον Ιαπωνικό στρατό, ενώ οι υπόλοιποι 

αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα. Θα πρέπει, ακόμα, να τονιστεί 

το γεγονός ότι ο αριθμός των αντρών οι οποίοι φτάνουν ετησίως στην ηλικία 

της θητείας είναι 835.296 (Ιούλιος του 1997). Τέλος, τα στρατιωτικά έξοδα της 

Ιαπωνίας για το οικονομικό έτος (Fiscal Year) 1996/1997, ήταν 48,5 δισ. 

δολάρια, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 1 % του ΑΕΠ της χώρας για 

το ίδιο οικονομικό έτος.
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8.1.8 Στοιχεία που αφορούν διεθνή ζητήματα της χώρας
Η Ιαπωνία, έχει να αντιμετωπίσει τρία σοβαρά διεθνή ζητήματα:

1. Τη διεκδίκηση των νησιών Etorofu, Kunashiri, Shikotan και Habomai, τα 

οποία ήταν το 1945 υπό την κατοχή της τότε Σοβιετικής Ένωσης και τώρα 

διοικούνται από τη Ρωσία.

2. Τη διαμάχη της με τη Νότια Κορέα όσον αφορά τις βραχονησίδες Liancourt 

(Liancourt Rocks).

3. Τη διεκδίκηση των δικών της νησιών Senkaku (Senkaku-shoto Islands) 

από την Κίνα και την Ταϊβάν.

8.2 Γενικά οικονομικά στοιχεία της χώρας

Η συνεργασία της κυβέρνησης με τις επιχειρήσεις, το υψηλό εργασιακό 

φρόνημα του ανθρώπινου δυναμικού, η κατοχή γνώσεων υψηλής 

τεχνολογίας, και η συγκριτικά χαμηλή επένδυση σε στρατιωτικό υλικό 

(περίπου 1% του ΑΕΠ), έχουν βοηθήσει την Ιαπωνία να εξελιχθεί ραγδαία 

στον οικονομικό τομέα. Η εξέλιξη αυτή τη βοήθησε να φτάσει στη δεύτερη 

θέση της παγκόσμιας οικονομίας, μετά τις Η.Π.Α. Ένα σημαντικό 

χαρακτηριστικό της Ιαπωνικής οικονομίας το οποίο πρέπει να τονιστεί, είναι η 

πολύ στενή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ κατασκευαστών, προμηθευτών 

και διανομέων, η οποία ονομάζεται Keiretsu (πιο συγκεκριμένα, Keiretsu 

ονομάζονται οι πολύ κλειστές ομάδες οι οποίες δημιουργούνται από τη 

συνεργασία μεταξύ των κατασκευαστών, των προμηθευτών και των 

διανομέων). Ένα δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό της Ιαπωνικής 

οικονομίας, είναι το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της αστικής εργατικής 

δύναμης δεν πρόκειται να απολυθεί ποτέ. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι 

το φαινόμενο αυτό αρχίζει να φθίνει.

Η βιομηχανία, η οποία αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι της 

Ιαπωνικής οικονομίας, εξαρτάται και επηρεάζεται σημαντικά από την 

εισαγωγή των ξένων πρώτων υλών και καυσίμων. Ο πολύ μικρότερος σε 

μέγεθος γεωργικός τομέας, είναι κατά έναν πολύ μεγάλο βαθμό διαιρεμένος 

και προστατευμένος. Θα πρέπει όμως να τονισθεί το γεγονός ότι η Ιαπωνία
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έχει μία από τις μεγαλύτερες σοδειές στον κόσμο. Επίσης, η χώρα διαθέτει 

έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους στον κόσμο με ιδιαίτερη 

έμφαση στην αλιεία. Είναι γεγονός ότι η Ιαπωνία έχει το 15% της παγκόσμιας 

αλιείας! Κατά τη διάρκεια τριών δεκαετιών, η πραγματική οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας ήταν αξιοθαύμαστη: τη δεκαετία του 1960 η οικονομική 

ανάπτυξη ήταν της τάξης του 10% κατά μέσο όρο, τη δεκαετία του 1970 η 

οικονομική ανάπτυξη έφτασε το 5% κατά μέσο όρο και τη δεκαετία του 1980 

έφτασε το 4% κατά μέσο όρο. Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας μειώθηκε 

στο χρονικό διάστημα μεταξύ του 1992-1995, εξαιτίας των υπερβολικών 

επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 1980 και 

της αντιφατικής εσωτερικής πολιτικής στον τομέα των μετοχών και της 

ακίνητης περιουσίας. Μικρή οικονομική ανάκαμψη παρατηρήθηκε το 1996, 

κυρίως λόγω του χαμηλού πληθωρισμού και της σωστής δημοσιονομικής και 

νομισματικής πολιτικής που ακολουθήθηκε. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του 

Ιουλίου 1996, ο δείκτης της πραγματικής οικονομικής ανάπτυξης του ΑΕΠ της 

Ιαπωνίας ήταν 3,6%, ενώ η μέση κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη ήταν 

22.700 δολάρια, με τον δείκτη του πληθωρισμού να φτάνει το 0.3%. Σαν 

αποτέλεσμα της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής την οποία 

ακολούθησε και των διαρκώς χαμηλότερων φορολογικών της εσόδων, η 

Ιαπωνία έφτασε να έχει ένα από τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα 

(ως ποσοστό του ΑΕΠ) μεταξύ των αναπτυγμένων και βιομηχανοποιημένων 

χωρών. Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού και το υψηλό ποσοστό ατόμων 

προχωρημένης ηλικίας, είναι επίσης δύο πολύ σοβαρά και μακροχρόνια 

προβλήματα, με σημαντικές οικονομικές συνέπειες τα οποία απαιτούν άμεση 
εξέταση.

Η σύνθεση του ΑΕΠ κατά τομέα ήταν η εξής: 

γεωργικός του lac: 2%, 

βιομηχανικός τομέας: 41,5%, και 

τομέας των υπηρεσιών: 56,5% (εκτιμήσεις του 1995).

Όσον αφορά την εργατική δύναμη της Ιαπωνίας, αυτή είναι 67,23 εκατ. 

άνθρωποι (Μάρτιος 1997). Η απασχόληση κατά επάγγελμα έχει ως εξής: 

ποσοστό 50% από τη συνολική εργατική δύναμη της χώρας απασχολείται 

στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών, 33% απασχολείται στη 

βιομηχανία, στα ορυχεία και στις κατασκευές, 7% απασχολείται στις
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επικοινωνίες, 6% απασχολείται στη γεωργία, στη δασοκομία και στην αλιεία 

και 4% απασχολείται από την κυβέρνηση. Ο δείκτης της ανεργίας ήταν 3,4% 

το 1996. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 1997/98 τα 

έσοδα του κράτους ήταν 528 δισ. δολάρια ενώ τα έξοδα ήταν 673 δισ. 

δολάρια.

Η Ιαπωνία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους (σε ποιότητα και 

τεχνολογία) παραγωγούς στον κόσμο στους κλάδους της μεταλλουργίας, της 

παραγωγής ηλεκτρικών μηχανημάτων, της παραγωγής μηχανημάτων 

κατασκευών και ορυχείων, του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, της 

παραγωγής ηλεκτρονικών μηχανημάτων, των τηλεπικοινωνιών, της 

παραγωγής μηχανικών εργαλείων, της κατασκευής συστημάτων 

αυτοματοποιημένης παραγωγής, της σιδηρουργίας, της κατασκευής πλοίων, 

της παραγωγής χημικών, υφασμάτων και κατεργασμένων τροφών. Ο 

αντίστοιχος δείκτης ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής ήταν 2.4% 

(Ιούλιος 1996). Όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή ήταν 

το 1995 ίση με 992,5 δισ. kWh, ενώ η αντίστοιχη κατά κεφαλήν κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας το 1995 ήταν ίση με 6,895 kWh.

Τα κύρια προϊόντα του γεωργικού και του κτηνοτροφικού τομέα ήταν το 

ρύζι, τα ζαχαρότευτλα, τα λαχανικά, τα φρούτα, το χοιρινό κρέας, τα 

κοτόπουλα, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά. Φυσικά, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 

και το γεγονός (το οποίο προαναφέρθηκε παραπάνω) ότι η Ιαπωνία είναι μία 

από τις μεγαλύτερες χώρες στον κόσμο στην αλιεία.

Τα κυριότερα στοιχεία αναφορικά με τις εξαγωγές της χώρας είναι τα

εξής:
- Συνολική αξία: 385 δισ. δολάρια.

- Ποσοστό Ανά Προϊόν: κατασκευαστικά 96% (συμπεριλαμβάνει μηχανικά 

προϊόντα 50%, οχήματα 19% και ηλεκτρονικά καταναλωτικά προϊόντα 3%), 

άλλα 4%.

- Ποσοστά εξαγωγών ανάλογα με τον τελικό προορισμό: Νοτιοανατολική Ασία 

37%, Η.Π.Α. 27%, Δυτική Ευρώπη 15%, Κίνα 5%.

Τα κυριότερα στοιχεία αναφορικά με τις εισαγωγές της χώρας είναι τα

εξής:
- Συνολική αξία: 329 δισ. δολάρια.
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- Ποσοστό Ανά Προϊόν: κατασκευαστικά 54%, τροφές και πρώτες ύλες 28%, 

ορυκτά καύσιμα 16%.

- Ποσοστά εξανωνών ανάλογα υε τον τελικό προορισυό: Νοτιοανατολική Ασία 

24%, Η.Π.Α. 22%, Δυτική Ευρώπη 15%, Κίνα 12% (Ιούλιος του 1996).

Όπως είναι γνωστό, το νόμισμα της Ιαπωνίας είναι το γιεν και η 

συναλλαγματική του ισοτιμία με το δολάριο ήταν διαχρονικά η εξής;

- Ιανουάριος του 1992: 1$=126.65¥

-Ιανουάριος του 1993: 1 $=111,20¥

- Ιανουάριος του 1994: 1 $=102,21 ¥

- Ιανουάριος του 1995: 1$= 94,06¥

- Ιανουάριος του 1996: 1$=108,78¥

-Ιανουάριος του 1997: 1 $=118,02¥

- Ιανουάριος του 1998: 1$=129,90¥

-Αύγουστος του 1998: 1$=139,86¥

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι το οικονομικό έτος στην 

Ιαπωνία ξεκινάει από την 1 Απριλίου και τελειώνει στις 31 Μαρτίου. Αυτά ήταν 

τα βασικότερα οικονομικά στοιχεία της Ιαπωνίας, τα οποία μπορούν να 

βοηθήσουν τον αναγνώστη να πάρει μία καλή ιδέα για τις οικονομικές 

συνθήκες που επικρατούν εκεί.

8.3 Συνοπτική παρουσίαση της παρούσας οικονομικής 
κατάστασης της Ιαπωνίας

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, η Ιαπωνική 

οικονομία ενώ στις τρεις προηγούμενες δεκαετίες γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη, 

στη δεκαετία του 1990, και κυρίως από το 1992 και μετά, άρχισε να γνωρίζει 

φαινόμενα ισχυρών οικονομικών κρίσεων. Η Ιαπωνική οικονομία δεν έχει 

επιστρέφει ακόμα στο δρόμο της ανάρρωσης, αν και εφαρμόστηκε μία σειρά 

από βοηθητικά οικονομικά μέτρα και δραστηριότητες. Κατά το οικονομικό έτος 

1997, οι ρυθμοί της οικονομικής ανάπτυξης επιβραδύνθηκαν εξαιτίας της 

πτώσης των φορολογικών δεικτών κατανάλωσης τον μήνα Απρίλιο. 

Επιπλέον, η οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε κατακόρυφα αφού οι 

επιχειρήσεις και οι καταναλωτές άρχισαν να χάνουν την εμπιστοσύνη τους 

όσον αφορά το μέλλον της οικονομίας της χώρας τους. Σαν να μην έφταναν 

αυτά, ήρθαν στην επιφάνεια και μερικά προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν
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ορισμένα χρηματοδοτικά ιδρύματα με αποτέλεσμα να εξελιχθεί η 

σταθεροποίηση του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ιαπωνίας σε 

πρωταρχικό μέλημα.
Για την αντιμετώπιση της πτώσης της οικονομίας, το Νοέμβριο του 

1997 η κυβέρνηση αποφάσισε ένα "Επείγον Οικονομικό Πολιτικό Πακέτο 

Αναδιάρθρωσης της Ιαπωνίας για τον 21ο Αιώνα”, το οποίο βασίζεται σε μία 

οικονομική και δομική αναδιάρθρωση επικεντρωμένη στον περιορισμό των 

κανόνων, στη δραστηριοποίηση των συναλλαγών και της αποτελεσματικής 

χρήσης της γης, καθώς επίσης και στην εφαρμογή μέτρων υποκίνησης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τον Δεκέμβριο του 1997, η κυβέρνηση 

αποφάσισε την επείγουσα εφαρμογή ειδικών μέτρων μείωσης του φόρου 

εισοδήματος. Επιπρόσθετα, προχώρησε και στην εφαρμογή μέτρων 

σταθεροποίησης του χρηματοοικονομικού της συστήματος. Η εφαρμογή των 

μέτρων αυτών, είχε ως στόχο τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των 

επιχειρήσεων και των καταναλωτών ως προς το μέλλον της Ιαπωνικής 

οικονομίας, καθώς επίσης και την πραγματική της ανάκαμψη. Σαν 

αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, ο δείκτης πραγματικής αύξησης του ΑΕΠ 

αναμενόταν από την κυβέρνηση να είναι για το οικονομικό έτος 1997/98 γύρω 

στο 0.1%.

Η παγκόσμια οικονομία, η οποία είχε αρχίσει να αυξάνεται σταθερά 

από το 1994, αναπτύσσεται παράλληλα με τη συνεχή ανάπτυξη της 

οικονομίας των βιομηχανοποιημένων χωρών, παρόλο που οι δείκτες 

ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών έχουν σταματήσει τη ραγδαία 

αύξησή τους. Η οικονομία των Η.Π.Α. βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον έβδομο 

χρόνο της ανάπτυξής της. Οι δυτικές Ευρωπαϊκές οικονομίες, συνεχίζουν την 

ανάρρωσή τους μετά τη μέτρια βελτίωσή τους στο δεύτερο εξάμηνο του 1996. 

Αντίθετα, η ανάπτυξη της οικονομίας των Ασιατικών χωρών έχει υιοθετήσει 

πιο αργούς ρυθμούς εξαιτίας της υποτίμησης των νομισμάτων τους2.

2
Πηγή όλων των στοιχείων αυτής της παραγράφου το δίκτυο Internet, στη διεύθυνση:

http://www.epa.go.jp/e-e/doc/! 9980119mitoshie.html
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8.4 Δράσεις της Ιαπωνικής κυβέρνησης για τη βελτίωση της 
οικονομικής κατάστασης της χώρας

Με βάση την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ιαπωνική 

οικονομία, τα παρακάτω αποτελούν τις βασικές πολιτικές κινήσεις τις οποίες 

ακολουθεί η Ιαπωνική κυβέρνηση (εδώ και λίγους μήνες) και πρόκειται να 

ακολουθήσει συνολικά στο οικονομικό έτος 1998/1999:

(1) Απόκτηση mac auTovounc oikovouikhc ανάρρωσης

Για να μπορέσει να αποκτήσει πάλι τη δύναμη και τη ζωντάνια της η 

Ιαπωνική οικονομία, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν νέες οικονομικές 

πολιτικές οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 21ου αιώνα, 

στοχεύοντας ειδικά τον ιδιωτικό τομέα.

(2) Αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση του χοηυατοοικονουικού συστήυατος

Για να μπορέσει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του οικονομικού 

κόσμου της Ιαπωνίας και του εξωτερικού απέναντι στο χρηματοοικονομικό 

σύστημα της χώρας, η κυβέρνηση θα πάρει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα 

τα οποία θα έχουν ως στόχο την προστασία των επενδυτών και την 

εξασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος.

(3) Προώθηση της δουικήσ οικονουικήσ αναδιάρθρωσης

Η κυβέρνηση θα προωθήσει τη δομική οικονομική αναδιάρθρωση της 

Ιαπωνικής οικονομίας, έτσι ώστε να μπορεί η χώρα να αντιμετωπίσει την 

παγκοσμιοποίηση των οικονομιών και τη ραγδαία αύξηση του ποσοστού των 

ατόμων της τρίτης ηλικίας σε συνδυασμό με το μικρό αριθμό των γεννήσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση θα επιδιώξει έντονα την ελαχιστοποίηση των 

οικονομικών περιορισμών (deregulation), την αναδιοργάνωση της φορολογίας 

των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και την προώθηση της έρευνας και 

ανάπτυξης (R&D), της εργασιακής της πολιτικής και των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος το 

οποίο θα είναι σε θέση να προσελκύσει τις διεθνείς επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. Εκτός από αυτά, η κυβέρνηση θα επιδιώξει και την 

εφαρμογή μιας πολιτικής ανταγωνισμού.

(4) Προώθηση me διοικητικής και δηυοσιονουικής αναδιάρθρωσης

Όσον αφορά τη διοικητική αναδιάρθρωση, η κυβέρνηση θα σεβαστεί 

την τελική έκθεση του Συμβουλίου Διοικητικής Αναδιάρθρωσης και θα 

προωθήσει τη δημιουργία ενός νέου διοικητικού συστήματος κατάλληλο για
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τις ανάγκες του 21ου αιώνα, μέσω της μείωσης των περιορισμών και της 

μεταβίβασης εξουσίας στις τοπικές αυτοδιοικήσεις.

Από την άλλη μεριά, για να αντιμετωπίσει τη δημοσιονομική κρίση της 

χώρας και να αποφύγει τη μείωση της οικονομικής της ζωτικότητας, η 

κυβέρνηση θα προσπαθήσει να προωθήσει τη δημοσιονομική της 

αναδιάρθρωση, βασίζοντας όλες τις προσπάθειές της πάνω στο Νόμο των 

"Ειδικών Μέτρων για την Προώθηση της Δημοσιονομικής Αναδιάρθρωσης”. 

Κατά το οικονομικό έτος 1998/1999, η κυβέρνηση θα επιβάλλει περικοπές 

όσον αφορά το ύψος των γενικών της εξόδων (πάντα συγκριτικά με το ύψος 

των γενικών εξόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους 1997/1998) και θα επαναθεωρήσει τη δομή τους, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία εκείνα τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην 

οικονομική αναδιάρθρωση.

(5) Επίτευξη ενός καλύτερου βιοτικού επιπέδου

Με ιδιαίτερο σεβασμό στην κοινωνική ασφάλιση, η κυβέρνηση θα 

εφαρμόσει μία σειρά μέτρων τα οποία θα σκοπεύουν στη σταθεροποίηση του 

κοινωνικού συστήματος της χώρας, παρέχοντας αποτελεσματικές και υψηλής 

ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις, θα 

δοθεί προτεραιότητα στις χορηγήσεις εκείνες που σχετίζονται με την 

αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων καθώς επίσης και στις 

χορηγήσεις που συνδέονται άμεσα με την οικονομική αναδιάρθρωση της 

χώρας. Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να προωθήσει την 

διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβάνεται και η ακίνητη 

περιουσία), θα επαναθεωρήσει το φορολογικό σύστημα των ακινήτων και των 

οικοπέδων και θα στηρίξει την αποτελεσματική χρήση της γης και των 

συναλλαγών που την έχουν ως αντικείμενο. Τέλος, θα αναβαθμίσει σημαντικά 

τα συστήματα διοίκησης των καταστροφών σε αστικό και σε εθνικό επίπεδο. 

Αναφορικά με τα περιβαλλοντολογικά θέματα, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει 

σκληρά μέτρα τα οποία θα έχουν ως στόχο τη σταδιακή μείωση αυτού που 

παγκόσμια αποκαλείται "το φαινόμενο του θερμοκηπίου”.

(6) Εκπλήρωση των διεθνών υπογρεώσεων της γώραα

Η Ιαπωνία θα μπορέσει να προσφέρει στην ανάπτυξη της παγκόσμιας 

οικονομίας μέσω της συνεισφοράς της: (α) στη διατήρηση και ενδυνάμωση 

του ελεύθερου εμπορίου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (Π.Ο.Ε.)
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(World Trade Organization - WTO), (β) στην προώθηση της 

φιλελευθεροποίησης και της διευκόλυνσης του εμπορίου και των 

επενδύσεων, (γ) στην οικονομική και τεχνική συνεργασία στα πλαίσια της 

APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), και (δ) στην παροχή προνομίων 

και δανείων σε άλλες χώρες. Επίσης, θα προσφέρει την πλήρη συνεργασία 

της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ (International Monetary Fund - 

IMF), καθώς επίσης και σε άλλα ιδρύματα και οργανισμούς οι οποίοι τρέχουν 

προγράμματα σταθεροποίησης των χρηματοοικονομικών αγορών της Ασίας3.

8.5 Οι οικονομικοί στόχοι της Ιαπωνικής κυβέρνησης για το 
οικονομικό έτος 1998/19994

Κατά το οικονομικό έτος 1998/1999, η Ιαπωνική οικονομία αναμένεται 

να ανακάμψει εξαιτίας:

1. Της απουσίας των αρνητικών παραγόντων οι οποίοι αναφέρθηκαν στις 

προηγούμενες παραγράφους.

2. Της εφαρμογής του οικονομικού πολιτικού πακέτου.

3. Της ειδικής μείωσης του φόρου εισοδήματος.

4. Της αναδιοργάνωσης της φορολογίας των επιχειρήσεων.

5. Της εφαρμογής των μέτρων σταθεροποίησης του χρηματοοικονομικού 

συστήματος.

6. Όλων των υπόλοιπων προσπαθειών της κυβέρνησης.

Στόχος όλων αυτών, είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 

επιχειρήσεων και των καταναλωτών για το μέλλον της Ιαπωνικής οικονομίας. 

Σαν αποτέλεσμα, αναμένεται από την κυβέρνηση η αύξηση του δείκτη 

πραγματικής αύξησης του ΑΕΠ. Σύμφωνα με υπολογισμούς του υπουργείου 

οικονομικών, ο δείκτης πραγματικής αύξησης του ΑΕΠ για το οικονομικό έτος 

1998/1999 αναμένεται να φτάσει το 1,9%. Επίσης αναμένεται ότι η ατομική 

κατανάλωση, οι ατομικές επενδύσεις και οι επενδύσεις σε γη και σπίτια θα 

αυξηθούν, ενώ αντίθετα η ζήτηση κεφαλαίου από το δημόσιο αναμένεται να 

μειωθεί εξαιτίας της μείωσης των γενικών εξόδων στα πλαίσια της 

δημοσιονομικής αναδιάρθρωσης της χώρας.

Πηγή όλων των στοιχείων αυτής της παραγράφου το δίκτυο Internet, στη διεύθυνση:
http://www.epa.go.jp/e-e/doc/l 9980119mitoshie.html

255

http://www.epa.go.jp/e-e/doc/l


Στο σύνολό της, η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να συνεχίσει την 

ανάπτυξή της παρά την προσδοκώμενη επιβράδυνση των οικονομιών των 

χωρών της Ασίας. Έτσι, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές θα αυξηθούν χάρη στην 

ανάκαμψη της Ιαπωνικής οικονομίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών, θα είναι η 

ύπαρξη πλεονάσματος στο ισοζύγιο προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς επίσης 

και στο ισοζύγιο πληρωμών.

Στους Πίνακες 8.1, 8.2 και 8.3 παρουσιάζονται συγκριτικά ορισμένοι 

σημαντικοί οικονομικοί δείκτες των οικονομικών ετών 1996/1997, 1997/1998 

και 1998/1999.

4 Πηγή όλων των στοιχείων αυτής της παραγράφου το δίκτυο Internet, στη διεύθυνση:
http://www.epa.go.jp/e-e/doc/19980119mitoshie.html
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1: Εργασία και ανθρώπινο δυναμικό

1996/1997 1997/1998
(υπολ/σμοί)

1998/1999
(προβλέψεις)

Ποσοστιαία αλλαγή 
από το προηγούμενο 
οικονομικό έτος.
1997/1998 1998/1999

Σε χιλιάδες Σε χιλιάδες Σε χιλιάδες % %

Συνολικός
πληθυσμός

125.780 126.100 126.400 0,3 0,2

Πληθυσμός 
άνω των 15 
ετών

105.930 106.700 107.250 0,7 0,5

Συνολική
εργατική
δύναμη

67.370 67.850 68.300 0,7 0,7

Εργατικό
δυναμικό
το
οποίο
εργάζεται

65.120 65.550 66.050 0,7 0,8

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.2: Το ισοζύγιο πληρωμών

1996/1997 1997/1998
(υπολ/σμοί)

1998/1999
(προβλέψεις)

Ποσοστιαία αλλαγή 
από το προηγούμενο 
οικονομικό έτος.
1997/1998 1998/1999

Τρισεκατ. Τρισεκατ. Τρισεκατ. % %

Ισοζύγιο
προϊόντων

&
υπηρεσιών

1,9 6,3 6,2

Ισοζύγιο
εμπορίου

8,8 13,1 13,4 - -

Εξαγωγές 44,8 50,1 52,8 11,7 5,3

Εισαγωγές 36,1 37,0 39,4 2,7 6.3
Τ ρέχον 
ισοζύγιο

7,2 12,1 12,4 - -

257



ΠΙΝΑΚΑΣ 8.3: Το εθνικό εισόδημα

1996/1997 1997/1998
(υπολ/σμοί)

1998/1999
(προβλέψεις)

Ποσοστιαία αλλαγή 
από το προηγούμενο 
οικονομικό έτος.
1997/1998 1998/1999

Τρισεκατ. Τρισεκατ. Τρισεκατ. % %

Αμοιβή των 
εργαζο
μένων

281,1 288,7 297,4 2,7 3,0

Περιου
σιακά
εισοδήματα

20,4 17,0 15,2 -16,6 -10,9

Εισόδημα 
των επιχει
ρηματιών

91,1 91,9 92,8 0.9 1.0

Σύνολο
Εθνικού
Εισοδή
ματος

392,6 397,6 405,4 1,3 2,0

8.6 Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης της Ιαπωνικής κυβέρνησης όσον 
αφορά την ανατίμηση του γιέν και την ανάκαμψη της Ιαπωνικής 
οικονομίας

Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης της Ιαπωνικής κυβέρνησης τα οποία 

αφορούν την ανατίμηση του γιέν (¥) και την ανάκαμψη της Ιαπωνικής 

οικονομίας, σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να επιτύχουν τρεις αντικειμενικούς 

στόχους:

(1) Σταθερή οικονομική ανάρρωση.

(2) Πιο ουσιαστική μείωση των αρνητικών παραγόντων της οικονομίας.

(3) Δομικές προσαρμογές αντιμετώπισης της ανατίμησης του γιέν (¥) και 

μετριασμός των επιδράσεών της (της ανατίμησης).

Ο πρώτος στόχος θα επιτευχθεί μέσω της αύξησης της εσωτερικής 

ζήτησης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει μία σειρά μέτρων τα οποία θα 

παρέχουν κίνητρα για δημόσιες επενδύσεις καθώς και για ενδυνάμωση της 

βιομηχανίας.

Ο δεύτερος στόχος θα επιτευχθεί μέσω της μείωσης των οικονομικών 

περιορισμών (deregulation) και μέσω της επέκτασης των εισαγωγών. Η 

κυβέρνηση, οριστικά έχει αποφασίσει να εφαρμόσει το "Πρόγραμμα Μείωσης 

των Περιορισμών” (Deregulation Action Program). Η αρχικά προβλεπόμενη

258



διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ήταν πέντε έτη, όμως η κυβέρνηση 

αποφάσισε να τη μειώσει και να την κάνει τρία έτη, εξαιτίας των ραγδαίων 

αλλαγών και εξελίξεων οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην Ιαπωνική οικονομία. 

Από την άλλη μεριά, όσον αφορά την επέκταση των εισαγωγών, η κυβέρνηση 

σκοπεύει να τονώσει τις σχέσεις της με τις χώρες που συνεργάζεται, 

καλύπτοντας παράλληλα κάποια κενά που έχει σε πρώτες ύλες και προϊόντα.

Ο τρίτος στόχος θα επιτευχθεί μέσω: (α) της επιστροφής των κερδών 

της ανατίμησης του γιέν (¥) πίσω στους επενδυτές, (β) της μείωσης των 

κυβερνητικών χρεώσεων, (γ) της εφαρμογής στρατηγικών ανάπτυξης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, (δ) της εφαρμογής στρατηγικών εύρεσης 

εργασίας για τους άνεργους και (ε) της προώθησης της δομικής οικονομικής 

αναδιάρθρωσης της χώρας5.

Ανακεφαλαίωση
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και το 8ο κεφάλαιο, στο οποίο 

παρουσιάστηκαν γενικά στοιχεία τα οποία αφορούν την Ιαπωνία, η παρούσα 

οικονομική της κατάσταση, καθώς και το τι κινήσεις σκοπεύει να κάνει η 

Ιαπωνική κυβέρνηση στο άμεσο μέλλον έτσι ώστε να βελτιώσει την 

οικονομική της κατάσταση. Στο επόμενο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τα 

κύρια στοιχεία της Ιαπωνικής κουλτούρας.

5 Πηγή όλων των στοιχείων αυτής της παραγράφου το δίκτυο Internet, στη διεύθυνση:
http://www.epa.go.jp/taisaku-eng-summary.html
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9.1 Εισαγωγή
Παρόλο που είναι ένα προϊόν της πολιτιστικής κληρονομιάς της 

Ανατολής, η Ιαπωνική κουλτούρα ξεχωρίζει εξαιτίας της μοναδικότητας της. Η 

σηιιερινή ξεχωριστή Ιαπωνική κουλτούρα είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς 

επαφών μεταξύ της παραδοσιακής Ιαπωνικής κουλτούρας με ξένους 

πολιτισμούς και κουλτούρες, οι οποίες εισάχθηκαν, απορροφήθηκαν και 

εντάχθηκαν αρμονικά στα ήδη υπάρχοντα πολιτιστικά και πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά. Μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία υιοθετήθηκαν 

από τη σύγχρονη Ιαπωνική κουλτούρα, θεωρούνται ότι εμπεριέχουν μία 

ευελιξία και μία ανεκτικότητα απέναντι στις ξένες προς αυτήν κουλτούρες. Η 

αντίδραση των Ιαπώνων σ’ αυτή τη σκέψη ήταν η εξής: αντί να απορρίψουν 

τα χαρακτηριστικά αυτά, επέλεξαν να τα προσαρμόσουν σύμφωνα με τη δική 

τους αισθητική και σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια, έτσι ώστε να 

ανταποκρίνονται στις δικές τους ανάγκες.

Η "κουλτούρα”, είναι ένας γενικός όρος ο οποίος αναφέρεται στη 

μάθηση, στη θρησκεία και στις τέχνες. Οι τελευταίες μπορούν, με τη σειρά 

τους, να διαχωριστούν στη λογοτεχνία, στη μουσική και στις καλές τέχνες 

(ζωγραφική, γλυπτική, κ.λ.π.). Βλέπουμε λοιπόν ότι η κουλτούρα 

περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ δύσκολο 

να κάνουμε γενικεύσεις, ειδικά δε όταν κάνουμε λόγο για μία τόσο πλούσια 

και ισχυρή κουλτούρα όπως είναι η Ιαπωνική. Παρ’ όλα αυτά όμως, 

μπορούμε να ξεχωρίσουμε και να αναλύσουμε ορισμένα από τα βασικά της 

χαρακτηριστικά στοιχεία, τα οποία την αποτελούν και τη συνθέτουν.

Έχουν διατυπωθεί αρκετές κριτικές, οι οποίες αναφέρουν ότι οι 

Ιάπωνες γίνονται υπερβολικοί στην προσπάθειά τους να υιοθετήσουν και να 

αφομοιώσουν τον υλιστικό και μηχανιστικό πολιτισμό της Δύσης, με 

αποτέλεσμα να χάνουν την παραδοσιακή τους ευαισθησία. Από τη μια 

πλευρά, πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι στις περιπτώσεις εκείνες 

όπου οι σύγχρονοι Ιάπωνες επιτρέπουν στους εαυτούς τους να 

βομβαρδίζονται αδιάκοπα και ασταμάτητα από στοιχεία του Δυτικού 

πολιτισμού, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για δραματικές αλλαγές στον τρόπο με
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τον οποίο, αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, σκέπτονται και ενεργούν. Από 

την άλλη πλευρά, όσοι πιστεύουν ότι η φθίνουσα παραδοσιακή Ιαπωνική 

κουλτούρα είναι σε θέση να ανταποκριθεί, χωρίς προσαρμογές και χωρίς την 

υιοθέτηση νέων πολιτιστικών χαρακτηριστικών, στις ανάγκες της ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικής εποχής μας, τότε όλοι αυτοί θα πρέπει να ξανακοιτάξουν την 

ιστορία της εξέλιξης της Ιαπωνικής κουλτούρας αναλογιζόμενοι, για ακόμα μία 

φορά, το τι θα πρέπει να εμπεριέχει αυτός ο πραγματικά αξιοθαύμαστος και 

πολύπλευρος πολιτιστικός θησαυρός της χώρας τους.

9.2 Τα κύρια στοιχεία της Ιαπωνικής κουλτούρας1
Η σύγχρονη Ιαπωνική κουλτούρα, αποτελείται από τέσσερεις κύριους 

και σημαντικούς τομείς οι οποίοι θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν ο 

καθένας ξεχωριστά:

1. Οι σύγχρονες παραστατικές τέχνες.

2. Η μουσική.

3. Η θρησκεία.

4. Οι παραδοσιακές τέχνες.

9.2.1 Οι σύγχρονες παραστατικές τέχνες
Η ιστορία των παραστατικών τεχνών της Ιαπωνίας διακρίνεται από τη 

συνύπαρξη του χορού, του δράματος και της μουσικής. Ένα σημαντικό 

χαρακτηριστικό αυτού του στοιχείου της Ιαπωνικής κουλτούρας σήμερα, είναι 

η επιβίωση πολλών μορφών θεάματος, οι ρίζες των οποίων βρίσκονται σε 

διαφορετικές εποχές του παρελθόντος. Ο τομέας του θεάτρου, για 

παράδειγμα, περιλαμβάνει (κατά χρονολογική σειρά): το bugaku (το οποίο 

συνδυάζει χορό και μουσική), το noh και kyogen (το οποίο είναι ένας τύπος 

κωμικού δράματος), το bunraku (το οποίο είναι θέατρο με κούκλες - 

κουκλοθέατρο), το kabuki, το shingeki (τα δύο τελευταία αποτελούν τη 

σύγχρονη μορφή του θεάτρου) και τα μιούζικαλ.

1 όλα τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιαστούν στην παράγραφο 9.2, προέρχονται από το δίκτυο 
Internet, και βρίσκονται για όποιον ενδιαφέρεται στη διεύθυνση: 
gopher://ganl.ncc.go.jp:70/l 1/JAPAN/Culture
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Οι σύγχρονες παραστατικές τέχνες της Ιαπωνίας περιλαμβάνουν τρεις 

τομείς, οι οποίοι είναι οι εξής:

(1) το θέατρο,

(2) ο χορός, και

(3) οι ρίζες του χορού.

Ας εξετάσουμε, όμως, ξεχωριστά και αναλυτικά τους παραπάνω τομείς 

έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει μία καλύτερη και πιο ουσιαστική ιδέα του τι 

αυτοί περιέχουν.

Το θέατρο. Το θέατρο της Ιαπωνίας χωρίζεται σε: (α) κλασσικό και (β) 

εμπορικό, (α) Το Κλασσικό Θέατρο. Το κλασσικό θέατρο στην Ιαπωνία 

αποτελείται κυρίως από το το noh και kyogen (το οποίο, όπως έχει 

προαναφερθεί ήδη, είναι ένας τύπος κωμικού δράματος), από το bunraku (το 

οποίο είναι θέατρο με κούκλες - κουκλοθέατρο) και από το kabuki. To bugaku, 

παρουσιάζεται ακόμα σε ορισμένους ναούς, αλλά θεωρείται ότι έχει 

περισσότερη σχέση με το χορό παρά με το δράμα.

Noh και kvoqen: Η δημοφιλής δραματικός τύπος θεάτρου ο οποίος 

καλείται noh έχει τις ρίζες του στο sarugaku (sarugaku σημαίνει μουσική 

πιθήκων), και αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τον 18ο αιώνα, μία περίοδο όπου 

συνδυάστηκαν ο χορός με τη γεωργία και τα ακροβατικά. To sarugaku 

μετατράπηκε σε noh τον 14ο αιώνα. Οι πιο γνωστές προσωπικότητες των 

πρώτων χρόνων του noh ήταν ο ηθοποιός και σεναριογράφος Kan’ ami 

(1333-1384) και ο γιος του, Zeami (1363-1443). Πιο συγκεκριμένα, ο Zeami 

ήταν αυτός που τελειοποίησε και οδήγησε το noh στη σημερινή του μορφή η 

οποία είναι ένας τύπος μουσικού χοροδράματος στο οποίο οι ηθοποιοί έχουν 

συνήθως μάσκες.

Εν τω μεταξύ, η χιουμοριστική πλευρά του sarugaku επιβίωσε σαν μία 

ανεξάρτητη μορφή τέχνης η οποία ονομάστηκε kyogen και η οποία 

παραδοσιακά γέμιζε τα κενά της παράστασης των noh έργων. Τα noh και 

kyogen είχαν μόνο άντρες ηθοποιούς και τα θέατρα στα οποία εκτελούνταν οι 

παραστάσεις ήταν τα θέατρα nogakudo.

Bunraku: Το κουκλοθέατρο, το οποίο είναι γνωστό και σαν taday στην 

Ιαπωνία, αναπτύχθηκε στα τέλη του 16ου αιώνα, όταν το shamisen (το οποίο 

ξεκίνησε από την Okinawa εκείνο τον καιρό) συνδέθηκε με τις κούκλες και το 

joruri, το οποίο αποτελεί την αφηγηματική διήγηση. Ο διάσημος αφηγητής
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Takemoto Gidayu (1651-1714) τελειοποίησε το joruri ως μορφή τέχνης και 

συνεργάστηκε με το σεναριογράφο Chikamatsu Monzaemon (1653-1724), με 

σκοπό την παραγωγή τρομερών έργων τα οποία παίζονται ακόμα και 

σήμερα. Το κουκλοθέατρο στην Ιαπωνία ονομάστηκε bunraku κατά τη 

διάρκεια του 19ου αιώνα, όταν οι παραγωγές του Uemura Bunrakuken ήταν 

εξαιρετικά γνωστές και επιτυχημένες. Όπως στο noh και kyogen, έτσι και στο 

bunraku οι ηθοποιοί είναι μόνο άντρες.

Kabuki: Οι πρώτες παραστάσεις του kabuki πραγματοποιήθηκαν από 

ένα γυναικείο θίασο στις αρχές του 17ου αιώνα. Το 1629, ο Tokugawa 

Shogunate ανησύχησε για τη δημόσια ηθική και εξέδωσε μία ανακοίνωση η 

οποία απαγόρευε σε όλες τις γυναίκες να παίζουν σε έργα kabuki. Από τότε 

και μέχρι την περίοδο Meiji, η Ιαπωνία δεν είχε καθόλου γυναίκες ηθοποιούς. 

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, έπρεπε να παίζονται οι γυναικείοι ρόλοι του 

kabuki από άντρες. Έτσι, γεννήθηκε ένας τύπος ηθοποιού ο οποίος 

ονομάστηκε onnagata (μιμητής γυναίκας).

Κατά την περίοδο Meiji, το kabuki εξελίχθηκε σε μία κλασσική μορφή 

δράματος, ενώ λιγοστά ήταν τα καινούργια έργα αυτής της κατηγορίας. Παρ’ 

όλα αυτά, παρουσιάστηκαν πάρα πολλά αστέρια στο συγκεκριμένο είδος, με 

αποτέλεσμα να είναι σήμερα το kabuki η πιο δημοφιλής μορφή του Ιαπωνικού 

κλασσικού θεάτρου. Στη σύγχρονη εποχή, έχουν παρουσιαστεί καινούργια 

έργα και παραγωγές, ενώ ταυτόχρονα η δημοσιότητα του kabuki έχει 

ξεπεράσει τα σύνορα της Ιαπωνίας. Τη χρονιά του 1988, οι παραστάσεις 

kabuki παρουσιάστηκαν σε έξι χώρες εκτός της Ιαπωνίας. Αυτές ήταν οι εξής: 

η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Αίγυπτος, το Μεξικό, η Δημοκρατία της Κορέας 
και οι Η.Π.Α.

(β) Το Ευποοικό Θέατρο. Στην Ιαπωνία, οι εταιρείες διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας ασχολούνται ιδιαίτερα με τις δραστηριότητες εκείνες οι οποίες 

συνδέονται με την παραγωγή θεατρικών έργων και μιούζικαλ, με την 

παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, καθώς επίσης και με την παραγωγή 

τηλεοπτικών προγραμμάτων. Η συνολική παραγωγή και παρουσίαση των 

θεατρικών παραστάσεων οι οποίες προέρχονται από αυτές τις εταιρείες, 

ονομάζεται εμπορικό θέατρο.

Το εμπορικό θέατρο στην Ιαπωνία προσφέρει μοντέρνο δράμα με 

πρωταγωνιστές διάσημους ηθοποιούς, θεατρικά έργα με πρωταγωνιστές
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πασίγνωστους τραγουδιστές και κλασσικό δράμα και μιούζικαλ από άλλες 

χώρες. Ακόμα και το kabuki έφτασε στις μέρες μας να παράγεται από μία 

εταιρεία θεάματος. Στο Τόκιο, υπάρχουν σήμερα περίπου 60 εμπορικά 

θέατρα, μερικά από τα οποία προσελκύουν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες 

θεατές τον μήνα...!

Shinqeki: To shingeki, το οποίο γεννήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα 

κάτω από την επίδραση του μοντέρνου Δυτικού δράματος, παρουσιάζεται 

σήμερα από 50 περίπου θεατρικές ομάδες οι οποίες αποτελούνται από 

ανθρώπους με κοινές ιδέες. To shingeki, το οποίο ασχολείται κυρίως με το 

ρεαλισμό, δίνει έμφαση στο σενάριο του θεατρικού έργου, γεγονός το οποίο 

έρχεται σε αντίθεση με το κλασσικό Ιαπωνικό θέατρο στο οποίο το βασικό 

ρόλο τον παίζουν ο χορός και η μουσική. Το θέατρο και ο θίασος Tsukiji 

Shogekijo, τα οποία δημιουργήθηκαν από τον παραγωγό και συγγραφέα 

Osanai Kaoru (1881-1928) το 1924, έπαιξαν έναν τρομερά σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη και στη διάδοση του shingeki. Με την πάροδο των ετών 

εμφανίστηκαν στο προσκύνιο πολλοί θίασοι shingeki. Ο πιο παλιός θίασος 

που υπάρχει σήμερα είναι ο Bunkakuza, ο οποίος δημιουργήθηκε τη χρονιά 

του 1937.

Κίνημα των μικρών θεάτρων: Λίγο μετά το 1965 και με σκοπό την 

αντίδραση απέναντι στο ρεαλισμό του shingeki, δημιουργήθηκε ένας αριθμός 

μικρών θεατρικών ομάδων οι οποίες είχαν ως βάση τους το σουρεαλισμό. 

Αυτές οι θεατρικές ομάδες παρουσιάζαν τις παραστάσεις τους παντού: σε 

θέατρα, σε σκηνές, σε πλατείες, σε αποθήκες κ.λ.π.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι δίναν ιδιαίτερη έμφαση στα οπτικά εφέ, στο 
σενάριο και στην έκφραση υπερρεαλιστικών ιδεών, αυτές οι μικρές θεατρικές 

ομάδες προσέλκυσαν ένα μεγάλο αριθμό οπαδών εκτός των συνόρων της 

Ιαπωνίας. Έτσι, αναγκάστηκαν και αναγκάζονται να κάνουν συχνές 

παραστάσεις και σε άλλες χώρες.

Μιούζικαλ: Στις μέρες μας, τα μιούζικαλ έχουν γίνει υπερβολικά 

αγαπητά στην Ιαπωνία και πολλές παραστάσεις ξένων αλλά και Ιαπωνικών 

παραγωγών λαμβάνουν χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο χορός. Ο Ιαπωνικός παραδοσιακός χορός, ο οποίος ξεκίνησε στους 

αρχαίους χρόνους ως στοιχείο θρησκευτικής τελετής, αναπτύχθηκε κατά την 

πάροδο των αιώνων σε συνδυασμό με διάφορες μορφές μουσικών και
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θεατρικών τεχνών. Ο Ιαπωνικός χορός παραδοσιακά χωρίζεται στον χορό 

mai, ο οποίος διακρίνεται από μία οριοθετημένη τελετουργική ποιότητα, και 

στο χορό odori, ο οποίος χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερο και πιο 

προσγειωμένο τύπο κινήσεων.

Οι ρίζες του χορού. Ο χορός mai, ο οποίος κυριολεκτικά σημαίνει 

"περιστρεφόμενος”, λέγεται ότι έχει τις ρίζες του στα κινήματα που έγιναν από 

τους κατασκευαστές βωμών και θυσιαστηρίων, οι οποίοι χορεύαν σε κύκλο 

κρατώντας κλαδιά από το ιερό δέντρο sakaki καθώς επίσης και κλαδιά από 

μπαμπού. Ο χορός αυτός ήταν μία τελετουργία η οποία είχε σαν σκοπό την 

επίτευξη ηρεμίας και ευημερίας για τη γη. Με τον καιρό και με την επανάληψη 

αυτής της τελετουργίας, οι κινήσεις και οι χειρονομίες των ιερέων 

τυποποιήθηκαν και εξελίχθηκαν σε έναν τελετουργικό χορό.

Ο χορός odori, ο οποίος κυριολεκτικά σημαίνει "άλματα”, έχει τις ρίζες 

του σε ορισμένες συγκεκριμένες αιρέσεις του Jodo (που σημαίνει Καθαρή Γη). 

To Jodo, είναι με τη σειρά του, μία αίρεση του Βουδισμού, η οποία διαδόθηκε 

ραγδαία μεταξύ των απλών ανθρώπων της Μεσαιωνικής περιόδου. Η αίρεση 

του Jodo δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή επανάληψη μιας απλής 

προσευχής (η οποία ονομάζεται nenbutsu) από μία ομάδα πιστών, οι οποίοι 

κάναν αλματάκια και πηδηματάκια ακολουθώντας το ρυθμό που έδιναν οι 

καμπάνες οι οποίες συνόδευαν μουσικά την προσευχή. Με αυτόν τον τρόπο, 

δημιουργήθηκε μία πρωτόγονη μορφή χορού η οποία ονομάστηκε nenbutsu 

odori (το όνομα της προσευχής σε συνδυασμό με τα άλματα). Μέχρι την 

ανάπτυξη του kabuki κατά την περίοδο Edo, όλοι οι χοροί odori ήταν 

ουσιαστικά ομαδικοί χοροί με αλματάκια, κατά τη διάρκεια των οποίων οι 
χορευτές έδιναν μεγάλη σημασία στη μουσική και τις κινήσεις και σχεδόν 

μηδενική σημασία στο βαθύτερο συμβολικό και τελετουργικό περιεχόμενο το 

οποίο κρύβει μέσα του (ο χορός odori). Κάποια στοιχεία αυτού του χορού 

μπορούμε σήμερα να βρούμε στο ξεχωριστό bon odori folk dance της κάθε 

περιοχής, στην Ιαπωνία.
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9.2.2 Η μουσική
Σχεδόν κάθε απόγευμα, οι μεγάλες πόλεις της Ιαπωνίας φιλοξενούν σε 

μέγαρα μουσικής, τα οποία διαφέρουν σε μέγεθος (από μικρά μέγαρα 100 

θέσεων μέχρι τεράστια μέγαρα χωρητικότητας 2000 ανθρώπων), ένα μεγάλο 

αριθμό από μουσικές παραστάσεις. Εκτός από την κλασσική μουσική 

(συμπεριλαμβάνεται και η όπερα), πολύ μεγάλο αριθμό θεατών προσελκύουν 

η rock jazz μουσκή και οι συναυλίες διάσημων τραγουδιστών της Ιαπωνίας. 

Εν τω μεταξύ, η παραδοσιακή Ιαπωνική μουσική, συνεχίζει να έχει μία 

ιδιαίτερη θέση μέσα στην καρδιά του κάθε Ιάπωνα. Αυτή η συνύπαρξη της 

Δυτικής και της παραδοσιακής Ιαπωνικής μουσικής, προσδίδουν στο 

σύγχρονο μουσικό κόσμο της Ιαπωνίας μία αξιοθάυμαστη πολυπλοκότητα η 

οποία δεν είναι εύκολο να παρατηρηθεί στην πλειοψηφία των Δυτικών 

χωρών.

Η παραδοσιακή Ιαπωνική ιιουσική: Η παραδοσιακή Ιαπωνική μουσική, 

η οποία αναπτύχθηκε σε συνδυασμό με το δράμα, το χορό και άλλες τέχνες, 

χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία της φωνής έναντι της μουσικής η οποία 

παράγεται από τα αντίστοιχα μουσικά όργανα.

Gaqaku: To gagaku, η αρχαία βασιλική μουσική της Ιαπωνίας, παίζεται 

με τη βοήθεια του ανέμου της Ιαπωνίας, κάποιων χορδών και ορισμένων 

μουσικών οργάνων τα οποία περιλαμβάνουν το yokobue, το sho, το so, το 

biwa και το taiko. To gagaku χωρίζεται σε τρία μουσικά είδη: (1) τη μουσική η 

οποία παράγεται από μουσικά όργανα, (2) τη χορευτική μουσική, και (3) τη 

διηγηματική μουσική. Παρόλο που το gagaku μοιάζει πολύ με μία Δυτική 

ορχήστρα, το βασικό του στοιχείο είναι η συμμετοχή του ανέμου.

Η υουσικη του noh: Όπως έχει αναλυθεί παραπάνω, το noh είναι μία 

κλασσική μορφή θεάτρου η οποία έχει τις ρίζες της στο 14ο αιώνα. Ένας 

θίασος noh αποτελείται από τους tachicata (ηθοποιοί οι οποίοι φορούν 

μάσκες, χορεύουν και παίζουν ρόλους) και τους hayashikata (μουσικοί οι 

οποίοι είναι υπεύθυνοι για το ρυθμό της μουσικής και την ύπαρξη έντονης 

συναισθηματικής ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια της παράστασης). Τα 

μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται σ’ αυτό το είδος μουσικής είναι το 

nokan (ένα κάθετο φλάουτο), και το tsuzumi (μικρά τύμπανα χειρός). Η 

έμφαση στο συγχρονισμό είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της 

παραδοσιακής Ιαπωνικής μουσικής.
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Η ανάπτυξη τγκ ρούσικης των κοινών ανθρώπων: To gagaku, ήταν η 

βασιλική μουσική και η μουσική την οποία άκουγαν οι ευγενείς και οι 

πλούσιοι. Η μουσική noh, ήταν η μουσική που άκουγαν οι γνωστοί σαμουράι. 

Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα, όταν η Ιαπωνία εισήλθε σε μία μακρά 

περίοδο απομόνωσης, άρχισε να αναπτύσσεται η μουσική των απλών 

ανθρώπων με τη βοήθεια δύο μουσικών οργάνων: το shamisen (ένα όργανο 

με τρεις χορδές) και το koto. To shamisen χρησιμοποιείται για να συνοδεύει 

το joruri (τα joruri είναι αφηγηματικά κομμάτια τα οποία δίνουν έμφαση στους 

στίχους αντί της μουσικής). Η μουσική η οποία παράγεται από έγχορδα 

όργανα όπως είναι το shamisen, το koto και το shakuhachi, υιοθετήθηκε από 

μία καλλιτεχνική ευαισθησία πολύ διαφορετική από εκείνη που ώθησε τη 

Δυτική μουσική να υιοθετήσει το βιολί, την κιθάρα και το τσέλο.

Λαονραφικά-Δηυοτικά τρανούδια: Τα δημοτικά τραγούδια της Ιαπωνίας 

κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την περίσταση στην οποία χρησιμοποιούνται 

ή ανάλογα με το τι εκφράζουν οι στίχοι τους. Η πρώτη μεγάλη κατηγορία 

αποτελείται από εργατικά τραγούδια, τα οποία έχουν ως βασικό τους θέμα το 

φύτεμα ρυζιού, το θερισμό, την αλιεία και τις μεταφορές (π.χ. τα καράβια, τα 

τρένα κ.λ.π.). Μία δεύτερη μεγάλη κατηγορία περιλαμβάνει τραγούδια τα 

οποία χρησιμοποιούνται στις γιορτές και στις τελετές. Τα τραγούδια αυτά, 

έχουν ως βασικό τους θέμα τη θερμή υποδοχή των θεών σε θρησκευτικές 

τελετές, το γάμο του άντρα με τη γυναίκα και την πρωτοχρονιά. Μία τρίτη 

μεγάλη κατηγορία περιλαμβάνει νανουρίσματα καθώς επίσης και άλλα 

παιδικά τραγούδια.

Μερικές φορές, το shamisen και το shakuhachi χρησιμοποιούνται για 
να συνοδέψουν μουσικά αυτά τα δημοτικά τραγούδια. Σημαντικές αλλαγές 

που έχουν πραγματοποιηθεί στα έθιμα και στον τρόπο ζωής, έχουν μειώσει 

την κοινωνική επίδραση των δημοτικών τραγουδιών στη ζωή των κατοίκων 

της Ιαπωνίας. Για το λόγο αυτό, τα δημοτικά τραγούδια παρουσιάζονται στην 

εποχή μας μόνο από επαγγελματίες δημοτικούς τραγουδιστές και 

συνεχίζονται περισσότερο σαν μία καλλιτεχνική μορφή παρά σαν ένα 

ουσιαστικό κομμάτι της ζωής των Ιαπώνων.

Άλλα είδη μουσικής.

Δυτική κλασσική μουσική: Στην Ιαπωνία, εκτός από την παραδοσιακή 

Ιαπωνική μουσική και τα δημοτικά τραγούδια, παρουσιάζεται όλη η γκάμα της
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Δυτικής κλασσικής μουσικής. Πάρα πολλοί Γιαπωνέζοι τραγουδιστές και 

μουσικοί κερδίζουν υψηλές διακρίσεις σε διεθνείς μουσικούς διαγωνισμούς, 

όπως είναι, για παράδειγμα, ο Διεθνής Διαγωνισμός Chopin για Πιανίστες και 

το Βελγικό Βραβείο για πιανίστες και βιολιστές. Με αυτό τον τρόπο, οι 

Γιαπωνέζοι τραγουδιστές και μουσικοί έχουν δημιουργήσει μεγάλη φήμη στο 

εξωτερικό. Στον κόσμο της όπερας, η σοπράνο Azuma Atsuko, η οποία 

τραγουδάει στη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, στη Γερμανική Όπερα 

του Βερολίνου όπως επίσης και σε άλλες πασίγνωστες όπερες του κόσμου, 

και η Hayashi Yasuko, η οποία τραγουδάει κυρίως στο Μιλάνο, είναι δύο από 

τις πολύ γνωστές κυρίες της παγκόσμιας σκηνής. Ο Iwaki Hiroyuki, παλιός 

μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας ΝΗΚ, η οποία είναι η πιο παλιά 

ορχήστρα της Ιαπωνίας, είναι τώρα ο μεγαλύτερος μαέστρος της Συμφωνικής 

Ορχήστρας της Μελβούρνης, ενώ ο Ozawa Seiji, νυν μαέστρος της Νέας 

Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Ιαπωνίας, είναι επίσης διευθυντής στη 

Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστώνης.

Σήμερα, υπάρχουν 9 ορχήστρες στο Τόκιο, οι οποίες δίνουν λαμπρές 

και απολαυστικές παραστάσεις. Στις παραστάσεις αυτές, παρουσιάζονται 

έργα του Μπαχ, του Μπετόβεν, του Μότσαρτ, του Σούμαν, του Μάλερ, του 

Ραβέλ, καθώς επίσης και άλλων γνωστών μουσικοσυνθετών ενώ ταυτόχρονα 

γίνονται παραστάσεις με κεντρικό θέμα τον κλασσικό χόρο και το μπαλέτο. 

Δεν θα πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ότι οι Ιαπωνικές ορχήστρες δίνουν 

παραστάσεις και εκτός των συνόρων της χώρας τους, παρουσιάζοντας έργα 

γνωστών Γιαπωνέζων συνθετών. Παλιότερα, η μουσική δραστηριότητα της 

Ιαπωνίας είχε την τάση να συγκεντρώνεται στο Τόκιο, σε αντίθεση με αυτό 
που συμβαίνει στη σημερινή εποχή όπου η μουσική δραστηριότητα της 

Ιαπωνίας έχει επεκταθεί και σε άλλες πόλεις και χωριά της χώρας. Η 

Χιροσίμα, το Κυότο, η Οσάκα, η Σάπρο (Sappro), και άλλες μεγάλες πόλεις 

έχουν σήμερα δικές τους ορχήστρες και διοργανώνουν σε τακτά χρονικά 

διαστήματα μία μεγάλη ποικιλία από μουσικά φεστιβάλ. Τέλος, ο αριθμός των 

ξένων καλλιτεχνών οι οποίοι επισκέπτονται την Ιαπωνία με σκοπό να δώσουν 

κάποια παράσταση, συνεχίζει να αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο.

Οι δραστηριότητες των Γιαπωνέζων συνθετών: Εκτός από τα μουσικά 

έργα τα οποία βασίζονται στην τυποποιημένη μορφή της Δυτικής Κλασσικής 

μουσικής, οι Γιαπωνέζοι συνθέτες δημιουργούν και μία σειρά από μουσικά
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έργα τα οποία είναι μόνο για τα Ιαπωνικά μουσικά όργανα ή είναι ένας 

συνδυασμός Ιαπωνικών και Δυτικών μουσικών οργάνων. Τα έργα εκείνα τα 

οποία είναι μόνο για Ιαπωνικά μουσικά όργανα, παρουσιάζονται και εντός της 

Ιαπωνίας αλλά και στο εξωτερικό. Ο Takemitsu Torn, είναι ένας από τους πιο 

αντιπροσωπευτικούς μουσικοσυνθέτες της Ιαπωνίας, ο οποίος έχει γράψει 

πάρα πολλά μουσικά έργα. Επίσης, ο Moroi Makoto, είναι ένας πολύ καλός 

συνθέτης ο οποίος πειραματίζεται με την ηλεκτρονική μουσική και έχει γράψει 

το πολύ γνωστό μουσικό έργο Taiwa Godai, το οποίο απαιτεί δύο 

shakuhachi. Κατά τη δεκαετία του 1980 οι συνθέτες άρχισαν να ασχολούνται 

περισσότερο με τη μουσική του παρελθόντος, και χάρη στις δραστηριότητες 

ενός αριθμού Γιαπωνέζων, αλλά και Δυτικών μουσικοσυνθετών, το gagaku 

και η μουσική για το sho άρχισαν να αναζωογονούνται.

Η δηυοΦίλήο υουσικό: Η σύγχρονη και δημοφιλής Ιαπωνική μουσική, η 

οποία ονομάζεται kayokyoku, αποτελείται από ρυθμούς οι οποίοι βασίζονται 

αφ’ ενός στην παραδοσιακή Ιαπωνική μουσική και αφ’ ετέρου στη λεγάμενη 

"νέα μουσική”, η οποία έχει έντονους επηρεασμούς από τη σύγχρονη Δυτική 

μουσική.

Αν και λιγότερο δημοφιλής από την kayokyoku, η rock και η jazz έχουν 

έναν αρκετά μεγάλο αριθμό από οπαδούς, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 

τονίσουμε ότι έχουν επηρεάσει άμεσα πολλά από τα είδη της σύγχρονης 

μουσικής σκηνής. Η "Technopops”, ένα σχετικά καινούργιο είδος μουσικής το 

οποίο βασίζεται στο αρμόνιο (synthesizer), έχει συμβάλλει στην κατασκευή 

νέων κτιρίων και δωματίων τα οποία είναι σε θέση να φιλοξενήσουν την 

περίεργη ακουστική της.
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9.2.3 Η θρησκεία
Το σύνταγμα της Ιαπωνίας, υπερασπίζει την ανεξιθρησκία με τη 

βοήθεια του άρθρου 20 το οποίο λέει τα εξής: ‘’Κανένας θρησκευτικός 

οργανισμός δεν θα απολαμβάνει την ιδιαίτερη εύνοια του Κράτους, ούτε και 

θα εξασκεί πολιτική εξουσία. Κανένα άτομο δεν είναι αναγκασμένο να 

συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφή θρησκευτικής δραστηριότητας, γιορτής, ή 

τελετής. Το Κράτος, και τα όργανά του, θα απέχουν από τη θρησκευτική 

εκπαίδευση ή οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική δραστηριότητα”.

Σήμερα, η κυρίαρχη (όχι η επίσημη) θρησκεία της Ιαπωνίας είναι ο 

Βουδισμός, ενώ υπάρχουν και αρκετοί Χριστιανοί. Πολύ μικρότερος είναι ο 

αριθμός των Μουσουλμάνων που υπάρχουν σήμερα στην Ιαπωνία. Τα κύρια 

στοιχεία του Βουδισμού, του Χριστιανισμού και του Μουσουλμανισμού, έχουν 

παρουσιαστεί και αναλυθεί στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, 

οπότε στο σημείο αυτό δεν θα επεκταθούμε παραπάνω.

Μία άλλη θρησκεία η οποία υπάρχει στην Ιαπωνία, είναι η θρησκεία 

του Σίντο (Shinto), η οποία έχει τις ρίζες της στα ανιμιστικά πιστεύω της 

αρχαίας Ιαπωνίας. Η θρησκεία του Σίντο, εξελίχθηκε σε μία τοπική θρησκεία 

με τοπικούς βωμούς και τοπικούς θεούς-φρουρούς. Οι άνθρωποι 

θεοποιούσαν τους ήρωες και τους σημαντικούς ηγέτες της περιοχής τους και 

λάτρευαν τις ψυχές των αρχαίων προγόνων τους. Ο μύθος της θεϊκής 

προέλευσης της Αυτοκρατορικής οικογένειας της Ιαπωνίας, έγινε ένα από τα 

βασικά δόγματα του Σίντο, και στις αρχές του 19ου αιώνα ένα πατριωτικό 

κίνημα της θρησκείας του Σίντο κέρδισε έδαφος. Μετά το 1868, και ειδικότερα 

κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η θρησκεία του Σίντο 

έγινε η επίσημη θρησκεία του κράτους της Ιαπωνίας. Παρ’ όλα αυτά, και 

σύμφωνα με το μεταπολεμικό σύνταγμα της χώρας, η θρησκεία του Σίντο 

έπαψε να είναι η επίσημη θρησκεία του κράτους, παρά το γεγονός ότι 

συνεχίζει ακόμα και σήμερα να παίζει ένα σημαντικό τελετουργικό ρόλο σε 

πολλούς από τους τομείς της Ιαπωνικής ζωής. Η θρησκεία του Σίντο 

συνυπάρχει με το Βουδισμό σε τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε πολλοί Ιάπωνες 

σήμερα παντρεύονται σύμφωνα τη θρησκεία του Σίντο ενώ, από την άλλη 

μεριά, κηδεύονται σύμφωνα με το τελετουργικό που ορίζει ο Βουδισμός.

Ο Βουδισμός έφτασε στην Ιαπωνία μέσω της Κίνας και της Κορέας, 

περίπου στα μέσα του 6ου αιώνα. Στις αρχές του 9ου αιώνα, ο Βουδισμός
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μπήκε σε μία καινούργια εποχή στην οποία απευθυνόταν μόνο στους 

ευγενείς. Κατά την περίοδο Kamakura (1192-1338), στη διάρκεια της οποίας 

υπήρχε μεγάλη πολιτική αβεβαιότητα και κοινωνική αστάθεια, εμφανίστηκαν 

πολλές νέες αιρέσεις του Βουδισμού οι οποίες πρόσφεραν την ελπίδα της 

σωτηρίας της ψυχής σε πολεμιστές και σε χωρικούς. Ο Βουδισμός, όχι μόνο 

άνθισε σαν θρησκεία αλλά και βοήθησε σημαντικά την ανάπτυξη και τον 

εμπλουτισμό των τεχνών της Ιαπωνίας. Κατά την περίοδο Edo (1603-1868), 

χάθηκε η πνευματική ζωτικότητα του Βουδισμού παράλληλα με τη μείωση της 

κοινωνικής και πολιτικής δύναμης των ναών του. Επίσης, δεν θα πρέπει να 

παραληφθεί το γεγονός ότι, μεγάλη ήταν και η μείωση της γενικής επίδρασης 

της θρησκευτικής του κουλτούρας. Όλες οι αιρέσεις του Βουδισμού (οι οποίες 

είναι πάνω από 100) στην Ιαπωνία, ανήκουν σε μεγάλους κλάδους του οι 

οποίοι είναι οι εξής:

(1) Jodo,

(2) Jodo Shin,

(3) Nichiren,

(4) Shingon,

(5) Tendai, και

(6) Zen.

Αμέσως μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, πολλά 

καινούργια θρησκευτικά κινήματα κέρδισαν νέους οπαδούς. Μερικά από αυτά 

βασίζονταν στη θρησκεία του Σίντο, άλλα είχαν σχέση με συγκεκριμένες 

αιρέσεις του Βουδισμού και άλλα είχαν συνενώσει στοιχεία από πολλές 

διαφορετικές θρησκείες. Πολλά απ’ αυτά τα κινήματα επιχειρούσαν διάφορες 

κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στα πλαίσια των θρησκευτικών 

κοινοτήτων τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έφτασαν μέχρι το σημείο να 

έχουν τη δύναμη να πραγματοποιούν ακόμα και πολιτικές δραστηριότητες.

Ο Χριστιανισμός έφτασε στην Ιαπωνία το 1549 με τη βοήθεια του 

Francis Xavier. Διαδόθηκε ραγδαία κατά το δεύτερο μισό του αιώνα μας (μία 

εποχή όπου υπήρχαν πολλές εσωτερικές διαμάχες και αναταραχές) και 

καλωσορίστηκε από εκείνους τους ανθρώπους που είχαν την ανάγκη για ένα 

καινούργιο πνευματικό σύμβολο, όπως επίσης και από εκείνους που είχαν 

την ελπίδα ότι θα αποκτήσουν εμπορικά πλεονεκτήματα ή τη νέα Δυτική 

τεχνολογία. Στα τέλη του 16ου αιώνα, οι αρχές κατέπνιξαν όλες τις
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πιθανότητες για περαιτέρω αλλαγές και απαγόρευσαν το Χριστιανισμό με τη 
δικαιολογία ότι εμποδίζει και ανατρέπει την έννομη τάξη. Ο Χριστιανισμός 

παρέμεινε στην ίδια θέση μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, μία εποχή στην 

οποία η Ιαπωνία άνοιξε τις πόρτες της σε ολόκληρο τον κόσμο. Ανάμεσα 

στους σημερινούς Χριστιανούς της Ιαπωνίας, υπάρχουν 981.000 

Προτεστάντες και 457.000 Καθολικοί. Θα πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι, 

οι Προτεστάντες γιόρτασαν τα εκατό χρόνια από την άφιξή τους στην Ιαπωνία 

το 1959.

Τέλος, όσον αφορά τον Κομφουκιανισμό, οι Ιάπωνες τον 

αντιμετωπίζουν περισσότερο σαν ένα κώδικα ηθικών διδαγμάτων παρά σαν 

μία θρησκεία. Ο Κομφουκιανισμός εμφανίστηκε στην Ιαπωνία στις αρχές του 

6ου αιώνα και είχε μεγάλη επίδραση στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς 

των Ιαπώνων. Παρ’ όλο που το ξεκίνημά του είχε θεαματικά αποτελέσματα, η 

επίδρασή του άρχισε να μειώνεται από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και 

μετά.

9.2.4 Οι παραδοσιακές τέχνες
Δύο είναι οι κύριες παραδοσιακές τέχνες της Ιαπωνίας: (1) η 

μορφοποίηση των λουλουδιών και (2) η τελετή του τσαγιού.

(1) Η υορφοποίηση των λουλουδιών. Σε αντίθεση με την καθαρά 

διακοσμητική μορφή που έχουν τα λουλούδια στις Δυτικές χώρες, η τέχνη της 

Ikebana ή αλλιώς η Γιαπωνέζικη τέχνη της μορφοποίησης των λουλουδιών, 

ξεφεύγει από την έννοια της διακόσμησης και αναζητά τη δημιουργία της 

αρμονίας των χρωμάτων και της γραμμικής κατασκευής. Ενώ οι κάτοικοι των 

Δυτικών χωρών έχουν την τάση να δίνουν περισσότερη έμφαση στην 

ποσότητα και στην ομορφιά των λουλουδιών, αφιερώνοντας την προσοχή 

τους κυρίως στην ομορφιά του άνθους, οι Ιάπωνες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σ’ 

ολόκληρο το φυτό με στραμένη την προσοχή τους στη δημιουργία γραμμικής 

προοπτικής. Ολόκληρη η δομή της Γιαπωνέζικης τέχνης της μορφοποίησης 

των λουλουδιών στηρίζεται σε τρεις βασικές γραμμές οι οποίες συμβολίζουν 

τον παράδεισο, τη γη και την ανθρωπότητα.

Η κλασσική μορφοποίηση: Οι ρίζες της ikebana είναι πολύ παλιές. 

Προέρχεται από την τελετουργία της προσφοράς λουλουδιών στους 

Βουδιστικούς ναούς, η οποία ξεκίνησε τον 6ο αιώνα μ.Χ. Σ’ αυτή τη μάλλον
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ακατάστατη μορφοποίηση των λουλουδιών, και τα άνθη αλλά και τα κλαδιά 

είχαν μορφοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να δείχνουν με τη φορά τους προς 

τον παράδεισο σαν μία ένδειξη πίστης.

Τον 15ο αιώνα, αναδείχθηκε ένα πιο προσεγμένο είδος μορφοποίησης 

λουλουδιών, το οποίο ονομάστηκε rikka (που σημαίνει λουλούδια που 

στέκονται). To rikka, το οποίο αναζητά να παρουσιάσει το μεγαλείο της 

φύσης, πρεσβεύει ότι τα λουλούδια θα πρέπει να μορφοποιούνται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να απεικονίζουν το Όρος Sumeru, το οποίο αποτελεί μυθικό 

βουνό της Βουδιστικής κοσμολογίας που συμβολίζει το σύμπαν. Αυτό το 

είδος μορφοποίησης, περιλαμβάνει πάρα πολλούς συμβολισμούς. Για 

παράδειγμα, τα κλαδιά του πεύκου συμβολίζουν τις πέτρες και τους βράχους, 

ενώ τα άσπρα χρυσάνθεμα συμβολίζουν ένα ποτάμι ή ένα μικρό ρεματάκι. Το 

rikka αναπτύχθηκε και διαδόθηκε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του 17ου 

αιώνα. Σήμερα πλέον, αντιμετωπίζεται ως ένα ξεπερασμένο είδος 

μορφοποίησης λουλουδιών το οποίο έχει χάσει την επίδραση του πάνω στη 

ζωή των ανθρώπων. Παλιότερα, αποτελούσε το πιο κατάλληλο είδος 

διακόσμησης σε περιπτώσεις εορτών και πανηγυρισμών, σε αντίθεση με το 

τώρα όπου η χρησιμοποίησή του είναι ένα πολύ σπάνιο γεγονός.

Η φυσική μορφοποίηση: Οι πιο σημαντικές αλλαγές στην ιστορία της 

ikebana έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 15ου αιώνα, όταν ο Muromachi 

shogun Ashikaga Yoshimasa (1436-1490) κυβέρνησε την Ιαπωνία. Τα μεγάλα 

κτίρια και τα μικρά σπίτια τα οποία κατασκεύασε ο Yoshimasa, 

αντανακλούσαν την αγάπη του για την απλότητα. Αυτά τα μικρά σπίτια 

περιείχαν ένα tokonoma, δηλαδή ένα ειδικό μέρος, στο οποίο οι άνθρωποι 
μπορούσαν να τοποθετήσουν αντικείμενα τέχνης ή μορφοποιημένα 

λουλούδια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι κανόνες της ikebana 

απλοποιήθηκαν τόσο πολύ ώστε να μπορούν οι άνθρωποι όλων των 

κοινωνικών τάξεων να είναι σε θέση να απολαμβάνουν την τέχνη αυτή.

Μία ακόμα σημαντική εξέλιξη έλαβε χώρα στα τέλη του 16ου αιώνα, 

όταν ένα πιο αυστηρό και απλό είδος μορφοποίησης λουλουδιών, το οποίο 

ονομάστηκε nageire (που σημαίνει ρίχνω μέσα), εμφανίστηκε ως κομμάτι της 

τελετής του τσαγιού. Σύμφωνα με το είδος αυτό, τα λουλούδια θα πρέπει να 

τοποθετούνται μέσα σε ένα βάζο με όσο πιο φυσικό τρόπο γίνεται.
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Η σύνγρονη ikebana: Την δεκαετία του 1890, μία εποχή η οποία 

σηματοδοτούσε την αρχή της μοντερνοποίησης και Δυτικοποίησης της 

Ιαπωνίας, αναπτύχθηκε ένα νέο είδος ikebana το οποίο ονομάστηκε 

moribana (που σημαίνει σωρός ή στοίβα από λουλούδια). Αυτό το είδος 

εμφανίστηκε ως απάντηση στην εισαγωγή των Δυτικών λουλουδιών, και εν 

μέρη εξαιτίας της Δυτικοποίησης του τρόπου ζωής των Ιαπώνων. Το 

moribana, το οποίο εγκαινίασε μία νέα ελευθερία στη μορφοποίηση των 

λουλουδιών, επιδιώκει να αναπαράγει σε μινιατούρα ένα φυσικό τοπίο ή έναν 

κήπο. Είναι ένα είδος μορφοποίησης λουλουδιών το οποίο χαρίζει μεγάλη 

απόλαυση και μπορεί να υιοθετηθεί σε επίσημες αλλά και σε ανεπίσημες 

περιπτώσεις.

(2) Η τελετή του τσαγιού. Η τελετή του τσαγιού, ή αλλιώς chanoyu, είναι 

μια παλιά Ιαπωνική τέχνη η οποία αποτελείται από το σερβίρισμα και την 

ετοιμασία της macha, η οποία με τη σειρά της είναι μία πράσινη σκόνη 

τσαγιού. Παρ’ όλο που το τσάι ήρθε στην Ιαπωνία από την Κίνα γύρω στον 8ο 

αιώνα μ.Χ., η macha έφτασε πολύ αργότερα περίπου στα τέλη του 12ου 

αιώνα μ.Χ. Η συνήθεια της πραγματοποίησης κοινωνικών συγκεντρώσεων με 

σκοπό την ετοιμασία της macha, ξεκίνησε από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις 

περίπου τον 14ο αιώνα. Σταδιακά, ένας από τους κύριους στόχους αυτών 

των συγκεντρώσεων έγινε ο σχολιασμός ορισμένων συγκεκριμένων 

ζωγραφικών πινάκων και γενικότερα ο σχολιασμός και η εκτίμηση διαφόρων 

αντικειμένων τέχνης μέσα σε μία ατάραχη και γαλήνια ατμόσφαιρα.

Κάτω από την επίδραση της τυπικότητας και των καλών τρόπων οι 

οποίοι καθόριζαν την καθημερινή ζωή των σαμουράι, οι οποίοι με τη σειρά 

τους αποτελούσαν την κυρίαρχη τάξη της Ιαπωνικής κοινωνίας, 

αναπτύχθηκαν ορισμένοι συγκεκριμένοι κανόνες και διαδικασίες που έπρεπε 

να ακολουθούνται από τους συμμετέχοντες σ’ αυτές τις συγκεντρώσεις 

τσαγιού. Αυτές ήταν οι ρίζες της τελετής του τσαγιού. Η μορφή του chanoyu η 

οποία ακολουθείται και εφαρμόζεται σήμερα, ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του 

δεύτερου μισού του 16ου αιώνα, και πιο συγκεκριμένα κατά την περίοδο 

Momoyama, από τον master του τσαγιού Sen no Rikyu.

To chanoyu, είναι κάτι παραπάνω από μία απλή απόλαυση μιας 

κούπας τσαγιού. Είναι μία ολόκληρη τελετή η οποία αναπτύχθηκε κάτω από 

την επίδραση των Βουδιστών-οπαδών του Ζεν, με στόχο τον εξαγνισμό της
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ψυχής μέσω της συνένωσης του ανθρώπου με τη φύση. Το αληθινό πνεύμα 

της τελετής του τσαγιού έχει περιγράφει από διάφορες λέξεις και όρους, 

όπως, για παράδειγμα, ηρεμία, συγκέντρωση, κομψότητα, αυστηρή απλότητα 

και αποσταγμένη φτώχεια. Οι αυστηροί κανόνες της τελετής του τσαγιού, οι 

οποίοι με την πρώτη ματιά μοιάζουν να είναι φορτικοί και υπερβολικοί, είναι 

στην πραγματικότητα τόσο προσεκτικά σχεδιασμένοι ώστε να επιτυγχάνουν 

τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία των κινήσεων. Όταν εκτελούνται αυτές οι 

κινήσεις από έναν έμπειρο μάστερ της τελετής, τότε πραγματικά το θέαμα 

είναι απολαυστικό.

Η τελετή του chanoyu έχει παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην 

καλλιτεχνική ζωή των κατοίκων της Ιαπωνίας και συμπεριλαμβάνει ακόμα και 

την εκτίμηση του δωματίου μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η τελετή, την 

εκτίμηση του κήπου ο οποίος συνδέεται με το δωμάτιο, την εκτίμηση των 

σκευών που χρησιμοποιούνται για το σερβίρισμα του τσαγιού και την 

εκτίμηση της διακόσμησης που υπάρχει μέσα στο δωμάτιο, η οποία τις 

περισσότερες φορές είναι ένας κρεμασμένος πάπυρος ή κάποια 

μορφοποιημένα λουλούδια. Η Γιαπωνέζικη αρχιτεκτονική, η κηπουρική, η 

κεραμική και η τέχνη της μορφοποίησης των λουλουδιών, οφείλουν πάρα 

πολλά από τα στοιχεία τους στην τελετή του τσαγιού. Ήταν το πνεύμα του 

chanoyu, το οποίο αντιπροσωπεύοντας την ομορφιά της απλότητας και την 

αρμονία με τη φύση, έβαλε τις βάσεις αυτών των παραδοσιακών μορφών της 

Ιαπωνικής κουλτούρας. Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι, το είδος της 

τυπικότητας που παρατηρείται στην τελετή του τσαγιού έχει επηρεάσει την 

ανάπτυξη των καλών τρόπων των κατοίκων της Ιαπωνίας κατά έναν 

καθοριστικό και σημαντικό τρόπο.

Μετά το θάνατο του Sen no Rikyu το 1591, οι διδασκαλίες του 

μεταδόθηκαν από γενιά σε γενιά μέσω των απογόνων του και των μαθητών 

του. Διαφορετικά σχολεία ιδρύθηκαν με βάση τη διδασκαλία του, τα οποία 

συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται ακόμα και σήμερα. Μεταξύ αυτών, το 

Urasenke School είναι το πιο δραστήριο και έχει τους περισσότερους 

οπαδούς. Αυτά τα σχολεία διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τις λεπτομέρειες 

των κανόνων που ακολουθούν, αλλά συνεχίζουν να διατηρούν αναλλοίωτη 

την κεντρική ουσία της τελετής την οποία ανέπτυξε ο μεγάλος δάσκαλός τους. 

Αυτή η κεντρική ουσία της τελετής συνεχίζει να υπάρχει μέχρι και σήμερα,

276



ενώ ο σεβασμός για τον ιδρυτή της είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι κοινό για 

όλα αυτά τα σχολεία.

9.3 Μερικά επιπρόσθετα στοιχεία της Ιαπωνικής κουλτούρας2
Εκτός από τα τέσσερα κύρια και βασικά στοιχεία της Ιαπωνικής 

κουλτούρας τα οποία παρουσιάστηκαν παραπάνω, υπάρχουν και κάποια 

άλλα στοιχεία η γνώση των οποίων θα βοηθήσει σημαντικά την ολοκλήρωση 

της συνολικής εικόνας των βασικών πολιτιστικών και πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου.

Δύο επιπλέον σημαντικά στοιχεία της Ιαπωνικής κουλτούρας στα 

οποία δίνεται μεγάλη έμφαση, είναι η αντοχή και το ομαδικό πνεύμα. Η έννοια 

της αντοχής αναφέρεται στον πόνο, στην κακοτυχία, στη δυστυχία κ.λ.π. 

χωρίς τη διατύπωση παραπόνων από την πλευρά των ανθρώπων που 

περνούν τις δυσκολίες αυτές. Σύμφωνα με την Ιαπωνική κουλτούρα, η 

διατύπωση παραπόνων φανερώνει λανθασμένη συμπεριφορά. Η σωστή 

συμπεριφορά απαιτεί τη σιωπηλή αποδοχή των δυσκολιών αφού όπως 

πιστεύουν εκεί: "εάν δεν πονέσεις δεν πρόκειται να κερδίσεις τίποτα”.

Το δεύτερο στοιχείο στο οποίο δίνεται μεγάλη έμφαση είναι, όπως 

προαναφέρθηκε, το ομαδικό πνεύμα. Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι 

στην Ιαπωνία το ομαδικό πνεύμα κυριαρχεί ολοκληρωτικά έναντι του 

ατομισμού. Ακόμα και στις τηλεοπτικές σειρές που προβάλλονται στην 

Γιαπωνέζικη τηλεόραση, βλέπουμε έναν ήρωα ο οποίος όταν είναι μόνος του 

δεν μπορεί να νικήσει τον εχθρό του, ενώ όταν ζητάει τη συνεργασία τρίτων 

τότε το αποτέλεσμα είναι η νίκη. Το ίδιο μπορούμε να διαπιστώσουμε και από 

την εξέταση της Ιαπωνικής έκδοσης του παραμυθιού με τα τρία γουρουνάκια 

και τον κακό τον λύκο. Σύμφωνα λοιπόν με την Ιαπωνική έκδοση του 

παραμυθιού, τα πρώτα δύο μικρά γουρουνάκια προσπαθούν να ξεφύγουν 

από τον κακό λύκο με μοναδικό σκοπό όχι να το σκάσουν αλλά να βρουν το 

τρίτο γουρουνάκι, έτσι ώστε με την ομαδική συνεργασία να αντιμετωπίσουν 

και τελικά να κατατροπώσουν τον εχθρό τους ρίχνοντάς τον στο έδαφος από 

την καμινάδα του σπιτιού τους. Αντίθετα, στη συνηθισμένη Ευρωπαϊκή 

έκδοση του ίδιου παραμυθιού, τα δύο πρώτα γουρουνάκια τρώγονται από τον

2
S. Yanez, ^yfywww.AnimejinArchive.jp/issue3:JapaneseCulture.html
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κακό λύκο ενώ το τρίτο, το οποίο είναι πιο προνοητικό και στηρίζεται 

περισσότερο στον εαυτό του, καταφέρνει να νικήσει τον εχθρό και ταυτόχρονα 

να σώσει τα δυο αδερφάκια του. Βλέπουμε λοιπόν, ότι ακόμα και μέσα από 

τα παραμύθια μπορούμε να διαπιστώσουμε και να ανακαλύψουμε διαφορές 

και στοιχεία της κουλτούρας του κάθε λαού.

Η ομαδική συνεργασία σημαίνει ότι, οι Γιαπωνέζοι δεν αισθάνονται 

ενοχές επειδή δεν κράτησαν κάποιους νόμους του Κομφούκιου, αλλά επειδή 

αισθάνονται ότι δεν ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες που είχε η ομάδα τους, ή 

επειδή δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους ομαδικούς στόχους που είχαν θέσει. 

Όταν, για παράδειγμα, ένας Ιάπωνας κλέβει, τότε σπάει τον κανόνα της 

ομαδικής συνεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι προκαλεί ντροπή στην οικογένειά 

του, στο εργασιακό του περιβάλλον και γενικά σε οποιαδήποτε κοινωνική 

ομάδα με την οποία έχει ένα ψυχολογικό συμβόλαιο.

Η Ιαπωνία έχει μία μεγάλη παράδοση όσον αφορά την ατομική 

υπευθυνότητα και τη σημασία της ατομικής προσπάθειας και θέλησης. 

Υπάρχει μία Γιαπωνέζικη παροιμία η οποία λέει τα εξής: "Seishin itto 

nanigotoka narazaran”. Αυτό στη γλώσσα μας σημαίνει το εξής: 'Όταν 

υπάρχει η θέληση, υπάρχει και ο τρόπος”. Επίσης υπάρχει και μία ακόμα 

παροιμία η οποία λέει τα εξής: "Jigo jitoku”, το οποίο σημαίνει: ‘Όταν κάποιος 

κάνει μία κακή πράξη πρέπει να είναι έτοιμος να υποστεί και τις συνέπειες”.

Ένα τρίτο σημαντικό στοιχείο της Ιαπωνικής κουλτούρας, το οποίο δεν 

αναφέρθηκε προηγουμένως είναι το γεγονός ότι οι Ιάπωνες πιστεύουν ότι 

υπερτερούν έναντι των υπολοίπων εθνών. Gaijin, σημαίνει άνθρωποι οι 

οποίοι ζουν έξω από την Ιαπωνία. Είναι γεγονός ότι οι Ιάπωνες ήταν 
απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Επίσης, η πολυπλοκότητα της Ιαπωνικής γλώσσας, τους είχε 

δημιουργήσει προβλήματα επικοινωνίας. Οι λόγοι αυτοί, παράλληλα με 

στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στην Ιαπωνική κουλτούρα, έχουν κάνει 

τους σύγχρονους κατοίκους της Ιαπωνίας να πιστεύουν ότι αυτοί είναι οι 

καλύτεροι ενώ οι gaijin (ξένοι) είναι χειρότεροι απ’ αυτούς. Ακόμα και τα μικρά 

Γιαπωνεζάκια φαίνονται σαστισμένα, όταν παρακολουθούν καθημερινά τους 

gaijin στην τηλεόραση και αντιλαμβάνονται ότι η πραγματικότητα είναι πολύ 

διαφορετική από ότι τους έχουν μάθει να πιστεύουν ότι είναι.
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Αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κανείς, είναι το γεγονός ότι οι 

Ιάπωνες είναι πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στους ξένους. Στην Ιαπωνία, ένας 

ξένος μπορεί να γίνει αγαπητός, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αποδεκτός 

σαν ίσος. Ακόμα και όταν βρίσκονται στο εξωτερικό για σπουδές ή για 

δουλειές, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι Ιάπωνες κάνουν παρέα μεταξύ 

τους και αποφεύγουν να έχουν πολλές επαφές με ξένους. Αν προσπαθήσει 

κάποιος ξένος να προσεγγίσει τους Ιάπωνες, θα συναντήσει πολλές 

δυσκολίες. Μία δημοσκόπηση που έγινε στη Νέα Υόρκη, έδειξε ότι οι 

Γιαπωνέζες νοικοκυρές και σύζυγοι που ζουν εκεί έχουν πολύ μικρή επαφή με 

τους Αμερικάνους γείτονές τους. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να 

τονίσουμε το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η κατάσταση έχει 

βελτιωθεί. Η στάση τους απέναντι στους ξένους είναι πιο καλοπροαίρετη και 

προσπαθούν να είναι πιο φιλικοί και πιο ανοιχτοί. Φυσικά, συνεχίζουν να 

πιστεύουν ότι είναι καλύτεροι από τους ξένους, με τη μοναδική διαφορά ότι 

τώρα πια έχουν αντιληφθεί ότι η αγορά έχει παγκοσμιοποιηθεί και ότι αν 

θέλουν να συνεχίσουν να βρίσκονται στο προσκήνιο της παγκόσμιας 

οικονομίας θα πρέπει να αρχίσουν να αναθεωρούν τη στάση τους απέναντι 

στους πιθανούς μελλοντικούς πελάτες και προμηθευτές τους.

Όσον αφορά το θέμα της επικοινωνίας των Γιαπωνέζων με τους gaijin, 

εκεί υπάρχουν ακόμα μεγάλες δυσκολίες. Για να μπορέσουμε να 

αντιληφθούμε το μέγεθος των δυσκολιών αυτών, αρκεί να αναφέρουμε πως 

όταν ένας Ιάπωνας λέει ναι μπορεί να σημαίνει και όχι. Η εξήγηση είναι απλή: 

στην Ιαπωνία το να πεις σε κάποιον όχι θεωρείται μεγάλη αγένεια και δίνει την 

εντύπωση ότι αυτός που λέει το όχι δεν ενδιαφέρεται για το συνάνθρωπό του. 

Έτσι είναι καλύτερα να αποφεύγουν το ξερό όχι, αναβάλοντας ευγενικά την 

κατάσταση που θέλουν να αποφύγουν.

Ένα επιπλέον στοιχείο της επικοινωνίας το οποίο πρέπει να 

αναφερθεί, είναι η ύπαρξη της μη προφορικής Ιαπωνικής γλώσσας. Είναι 

αλήθεια το γεγονός ότι ένα κομμάτι της Ιαπωνικής γλώσσας δεν είναι 

προφορικό. Το κομμάτι αυτό ονομάζεται haragei (που σημαίνει γλώσσα του 

σώματος) και μπορεί πολύ εύκολα να μπερδέψει τους gaijin. Η λειτουργία 

αυτού του κομματιού της Ιαπωνικής γλώσσας είναι η εξής: αυτά που λένε οι 

Ιάπωνες με αφηρημένες λέξεις, τα μεταδίδουν με μια ματιά ή με ορισμένες 

κινήσεις του σώματος. Κάποιος που δεν γνωρίζει την ακριβή σημασία και
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έννοια αυτών των κινήσεων, μπορεί πολύ εύκολα να μπερδευτεί και να 

παρερμηνεύσει το σκοπό τους. Το γιατί υπάρχει αυτό το κομμάτι είναι επίσης 

πολύ απλό. Οι Ιάπωνες θεωρούν ότι είναι πολύ πιο ρεαλιστικό να μπορείς να 

δεις με τα μάτια σου τα συναισθήματα του άλλου παρά να τα ακούσεις μέσω 

του προφορικού λόγου. Εξάλλου, αυτή είναι και η προέλευση του hara-kiri 

(αυτοκτονία με τη χρήση μεγάλου σπαθιού το οποίο εισχωρεί στην κοιλιά του 

ανθρώπου που επιχειρεί να αυτοκτονήσει). Στο παρελθόν, οι Ιάπωνες 

πίστευαν ότι η ψυχή του ανθρώπου βρίσκεται στο στομάχι τους. Έτσι, με το 

harakiri μπορούσαν να δείξουν στους άλλους ανθρώπους τι πραγματικά 

υπήρχε μέσα στη ψυχή τους!

Ένα τέταρτο σημαντικό στοιχείο της Ιαπωνικής κουλτούρας, είναι η 

ανισότητα που υπάρχει μεταξύ αντρών και γυναικών. Ο ρόλος της γυναίκας 

στην Ιαπωνία του 20ου αιώνα μοιάζει πολύ με το ρόλο που είχε η γυναίκα 

στην Ιαπωνία του 18ου ή του 19ου αιώνα. Φυσικά, η κατάσταση είναι πολύ 

καλύτερη από παλιότερα, με τη διαφορά ότι δεν υπάρχει πλήρης ισότητα. 

Ακόμα υπάρχουν στερεότυπα και κλισέ τα οποία θέλουν τον άντρα να είναι ο 

κυρίαρχος του σπιτιού, της οικογένειας, της κοινωνικής ζωής, της 

επαγγελματικής ζωής, της πολιτιστικής ζωής κ.λ.π. Μπορεί από τη μια 

πλευρά η γυναίκα να έχει κερδίσει πολλά προνόμια, αλλά από την άλλη 

πλευρά έχει να αντιμετωπίσει σοβαρούς κοινωνικούς φραγμούς σε πολλούς 

από τους τομείς της κοινωνικής της ζωής, με κυριότερο τον επαγγελματικό 

τομέα στον οποίο η γυναίκα δεν έχει βρει ακόμα τη θέση που της αξίζει.
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9.4 Παράθεση των σημαντικότερων πολιτιστικών γεγονότων της 
Ιαπωνίας

Δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για βασικά πολιτιστικά και πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά της Ιαπωνίας, χωρίς να παραθέσουμε τα σημαντικότερα 

πολιτιστικά γεγονότα τα οποία λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια ενός έτους 

στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Αυτά λοιπόν τα ετήσια πολιτιστικά 

γεγονότα τα παραθέτουμε στον Πίνακα 9.1 και είναι τα εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1 : Τα σημαντικότερα ετήσια πολιτιστικά γεγονότα της Ιαπωνίας

# Jan. 1 (we call Shogatsu) Πρωτοχρονιά - New Year's Day
# Jan. 15 (Seijin-no-hi) Coming-of age-day

Feb. 3 (Setsubun) Η Τελετή στην οποία Ρίχνουν 
Φασόλια - Bean Throwing 
Ceremony

# Feb. 11 (Kenkoku-kinenbi) Η ημέρα της Εθνικής Ίδρυσης - 
National Founding Day

March 3 (Hina-Matsuri) Η Γιορτή των Κοριτσιών - Girl's 
Festival

# March 20 (Shumbun-no-hi) Η Εαρινή Ισημερία - Vernal 
Equinox Day

April 8 (Hana Matsuri) Η Γ ιορτή των Γ ενεθλίων του Βούδα 
- Buddha's Birthday Festival

# April 29 (Midori-no-hi) Η Γ ιορτή των Γ ενεθλίων του 
Αυτοκράτορα Syowa - Syowa 
Emperor's Birthday

# May 3 (Kenpou-kinenbi) Η ημέρα Μνήμης του Συντάγματος 
- Constitution Memorial Day

# May 5 (Kodomo-no-hi) Η ημέρα του Παιδιού ή η Γιορτή 
των Αγοριών - Children's Day or 
Boy's Festival

July 7 (Tanabata) Η Γ ιορτή των Αστεριών - The Star 
Festival

# Sept. 15 (Keiro-no-hi) Η ημέρα των Ηλικιωμένων - 
Respect-for-the -Aged-Day

# Sept. 23 (Shubun-no-hi) Η Φθινοπωρινή Ισημερία - 
Autumnal equinox Day

# Oct. 10 (Taiku-no-hi) Η ημέρα της Υγείας και της 
Άθλησης - Health-Sports Day
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1 (Συνέχεια): Τα σημαντικότερα ετήσια πολιτιστικά γεγονότα της
Ιαπωνίας

# Nov. 3 (Bunka-no-hi) Η ημέρα της Κουλτούρας - Culture 
Day

Nov. 15 (Shichi-go-san) Η Γιορτή των Παιδιών που είναι 
5 και 7 χρόνων - Festival day for 
children of 5 and 7 years of age

# Nov. 23 (Kinro-kansha-no-hi) Η ημέρα των Ευχαριστιών των 
Εργαζομένων - Labor Thanks 
giving Day

# Dec. 23 (Tenno-tanjobi) Τα Γενέθλια του Αυτοκράτορα - 
The Emperor's Birthday

Dec. 31 (Ohmisoka) Η Παραμονή της Πρωτοχρονιάς - 
New Year's Eve

(# = Εθνική Εορτή)

Παοατήοηση: Τα περισσότερα μαγαζιά στην Ιαπωνία είναι ανοιχτά και
τις Κυριακές αλλά και τις γιορτές, εκτός από την 
Πρωτοχρονιά.

Πηγή: To Internet, στη διεύθυνση: gopher://gan1.ncc.go.jp:70/11/JAPAN
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Ανακεφαλαίωση
Στο σημείο αυτό τελειώνει και το 9ο κεφάλαιο, στο οποίο 

παρουσιάστηκαν τα κυριώτερα χαρακτηριστικά της Ιαπωνικής κουλτούρας. 

Στην αρχή αναλύθηκαν τα τέσσερα βασικά στοιχεία της κουλτούρας της 

χώρας ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκαν και κάποια άλλα συμπληρωματικά 

αλλά εξίσου σημαντικά πολιτιστικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της 

Ιαπωνικής ζωής. Στο επόμενο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, 

θα εξεταστεί η επίδραση της Ιαπωνικής κουλτούρας στις διεθνείς 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και θα παρουσιαστούν κάποιες συμβουλές 

τις οποίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλοι όσοι ενδιαφέρονται να 

ξεκινήσουν κάποια συνεργασία στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.
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10.1 Εισαγωγή

Από την εκτεταμένη ανάλυση που προηγήθηκε, γίνεται εύκολα 

αντιληπτό το γεγονός ότι η κουλτούρα του κάθε ανθρώπου, επηρεάζει άμεσα 

τις αξίες και τον τρόπο σκέψης του και στη συνέχεια και τη συμπεριφορά του. 

Επειδή αυτό το γεγονός ισχύει για όλη την ανθρωπότητα, είναι αυτονόητο το 

ότι ισχύει και για τους κατοίκους της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνική κουλτούρα είναι 

μία πολύ ισχυρή κουλτούρα, η οποία επηρεάζει σημαντικά όλους τους τομείς 

της κοινωνικής ζωής των κατοίκων της. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι και 

οι επιχειρήσεις. Έτσι, όταν μία διεθνής επιχείρηση σκοπεύει να ξεκινήσει 

ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και συνεργασίες με επιχειρηματίες 

και οργανισμούς της Ιαπωνίας, τότε θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά την 

επίδραση που θα έχει η Ιαπωνική κουλτούρα στις δραστηριότητες αυτές. Στο 

κεφάλαιο αυτό θα γίνει πρώτα μία αρκετά περιεκτική περιγραφή της 

Ιαπωνικής αγοράς, στη συνέχεια θα εξετάσουμε την επίδραση της Ιαπωνικής 

κουλτούρας στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και τέλος θα 

παρουσιαστούν ορισμένες σημαντικές και χρήσιμες πρακτικές συμβουλές, οι 

οποίες μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην επιτυχή επιχειρηματική 

συνεργασία με τους Ιάπωνες, για όλους όσους ενδιαφέρονται γι’ αυτού του 

είδους τις δραστηριότητες.

10.2 Περιγραφή της Ιαπωνικής αγοράς

10.2.1 Τάσεις και ευκαιρίες στην Ιαπωνική αγορά
Η Ιαπωνική αγορά είναι μεγάλη και δυναμική. Ο πληθωρισμός της 

Ιαπωνίας είναι γύρω στο ήμισυ εκείνου των Η.Π.Α., και το ΑΕΠ γύρω στα 

δύο-τρίτα εκείνου των Η.Π.Α. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1992, ο μέσος 

Ιάπωνας καταναλωτής είχε ένα μέσο διαθέσιμο μηνιαίο εισόδημα 4.512 
δολαρίων.

Η συντελούμενη με συγκρατημένους ρυθμούς διεθνοποίηση της 

Ιαπωνικής οικονομίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων, την αναθεώρηση των 

παραδοσιακών "σχέσεων συγγένειας” ανάμεσα στις Ιαπωνικές επιχειρήσεις 

(keiretsu) καθώς και την επιτάχυνση των ρυθμών εφαρμογής της δύσκολης
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και επώδυνης διαδικασίας απελευθέρωσης της Ιαπωνικής αγοράς, η οποία 
αποτελεί πλέον επείγουσα ανάγκη.

Παρά τις πολλές διαφορές με τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της Αμερικής, η ιαπωνική οικονομία βαθμιαία δυτικοποιείται και εμφανίζει 

και παράλληλες τάσεις: τα ιαπωνικά νοικοκυριά μικραίνουν σε μέγεθος αλλά 

μεγαλώνουν σε ηλικία, ο ελεύθερος χρόνος τους αυξάνει, αναζητούν προϊόντα 

ποιότητας σε χαμηλές τιμές και χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το 

πλαστικό χρήμα.

Μικρότερα Νοικοκυριά. Αν και η ιαπωνική παράδοση υπαγορεύει 

στενές σχέσεις μεταξύ παιδιών και γονιών, ακόμη και μετά το γάμο, η ζωή 

των Ιαπωνικών νοικοκυριών ακολουθεί όλο και περισσότερο τα πρότυπα των 

άλλων βιομηχανικών χωρών, όπου διαμένουν δύο αντί για τρεις γενιές κάτω 

από την ίδια στέγη. Μέσα σ’ αυτή την τάση, μπορεί να διακρίνει κανείς τρεις 

ομάδες νοικοκυριών:

(1) ανύπαντρους άντρες και γυναίκες,

(2) παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά, και

(3) παντρεμένα ζευγάρια με παιδιά τα οποία μένουν μαζί τους.

Καθώς πολλοί Ιάπωνες μεταθέτουν τώρα το γάμο σε μια μεγαλύτερη 

ηλικία, η πρώτη ομάδα νοικοκυριών είναι ίσως η πιο δυναμική και η τάση 

αυτή δημιουργεί καλές ευκαιρίες σε ξένες επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν 

προϊόντα τα οποία απευθύνονται σ’ αυτήν την ομάδα. Έτσι, π.χ., οι 

προοπτικές είναι καλές για τον τουρισμό, τα καταστήματα fast food, καθώς 

επίσης και για τα αθλητικά είδη.

Νοικοκυριά Τρίτης Ηλικίας. Όπως συμβαίνει και στις άλλες 

βιομηχανικές χώρες, ο πληθυσμός της Ιαπωνίας περνάει στην Τρίτη ηλικία, 

και μέχρι το 2020, θα είναι ένας από τους πιο γηρασμένους πληθυσμούς στον 

κόσμο. Το ποσοστό πληθυσμού πάνω από 65 χρονών θα αυξηθεί από 

11,5% το 1989 στο 24% το 2020. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις άλλες 

βιομηχανικές χώρες όσον αφορά το έτος 2020 θα είναι 14% για τις Η.Π.Α., 

16% για την Αγγλία, και 20% για τη Γερμανία. Η τάση αυτή αναμένεται να 

δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση για υπηρεσίες και προϊόντα που έχουν σχέση με 

την υγεία αλλά και με τη ξεκούραση και διασκέδαση αυτών των ατόμων. Για 

παράδειγμα, ο τουρισμός είναι ένας από τους τομείς με καλές προοπτικές για 
την αγορά αυτή.
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Από τα Αναθά στκ Υπηρεσίες. Καθώς το Ιαπωνικό εισόδημα ανεβαίνει, 
η Ιαπωνική οικονομία μετασχηματίζεται σε μια οικονομία η οποία στηρίζεται 

περισσότερο στις υπηρεσίες και λιγότερο στα αγαθά. Η διασκέδαση, ο 

τουρισμός και το μάρκετινγκ είναι μερικοί από τους τομείς των υπηρεσιών με 

τις καλύτερες προοπτικές για την επόμενη δεκαετία.

Περισσότερο Πλαστικό Χρηυα και Λινότεοα Μετρητά. Για χρόνια, οι 

Ιάπωνες καταναλωτές πλήρωναν τους λογαριασμούς τους σε μετρητά, 

αποφεύγοντας τον δανεισμό. Καθώς όλο και περισσότεροι Ιάπωνες 

ταξιδεύουν στην Αμερική, αναπτύσσουν τη συνήθεια να χρησιμοποιούν 

πιστωτικές κάρτες και να χρεώνονται, ιδιαίτερα δε οι νεώτερες γενιές οι οποίες 

ανυπομονούν να απολαύσουν τα αγαθά της ζωής όσο πιο νωρίς γίνεται. Με 

τους Ιάπωνες καταναλωτές διατεθειμένους να δανειστούν, οι δυνατότητες της 

Ιαπωνίας ως καταναλωτικής αγοράς αναμένεται να πολλαπλασιαστούν και να 

ανταμείψουν τις ξένες επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση 

στην Ιαπωνική αγορά.

Συμπερασματικά, όπως συμβαίνει και με άλλες βιομηχανικές χώρες, τα 

Ιαπωνικά νοικοκυριά μικραίνουν σε μέγεθος αλλά μεγαλώνουν σε ηλικία. Οι 

ελεύθερες ώρες των εργαζομένων αυξάνονται και το διαθέσιμο εισόδημα 

συνεχώς ανέρχεται. Ο ιαπωνικός τρόπος ζωής βαθμιαία δυτικοποιείται, ιδίως 

μεταξύ των νέων. Οι τάσεις αυτές δημιουργούν καλές επιχειρηματικές 

ευκαιρίες για εισαγόμενα προϊόντα (κυρίως διατροφής και lifestyle) και για 

υπηρεσίες όπως fast food, διασκέδαση, τουρισμό, αθλητισμό, καθώς και για 

τομείς που απευθύνονται στα ανύπαντρα άτομα, ή που εξυπηρετούν την τρίτη 

ηλικία.

10.2.2 Ιδιαιτερότητες της Ιαπωνικής αγοράς
Επί πολλά χρόνια, οι Ιαπωνικές κυβερνήσεις έδιναν προτεραιότητα 

στην παραγωγή και την οικονομική μεγέθυνση σε βάρος της κατανάλωσης και 

της ευημερίας. Ο ιαπωνικός λαός εργάστηκε σκληρά, αποταμίευσε πολλά και 

κατανάλωσε λίγα. Έντονος κρατικός παρεμβατισμός, πολύπλοκες 

βιομηχανικές σχέσεις, τυπικά και άτυπα εμπόδια περιόριζαν τόσο τον 

εσωτερικό όσο και τον ξένο ανταγωνισμό, διατηρώντας το κόστος ζωής σε 

υψηλά επίπεδα. Ύστερα από μακροχρόνιες και συνεχείς πιέσεις από τους 

εμπορικούς της εταίρους, οι Ιαπωνικές κυβερνήσεις έχουν αρχίσει να
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επανεξετάζουν τις οικονομικές τους προτεραιότητες ανοίγοντας σιγά-σιγά την 

εγχώρια αγορά στον ξένο ανταγωνισμό. Η εγχώρια ζήτηση επεκτείνεται, το 
γιέν αδυνατίζει, και πολλά από τα τυπικά και άτυπα εμπορικά εμπόδια 

εξαλείφονται. Παράλληλα, οι Ιαπωνικές κυβερνήσεις παίρνουν μια σειρά από 

μέτρα για την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση των εισαγωγών. Η εισαγωγή 

επίπλων και παιχνιδιών, για παράδειγμα, απολαμβάνει ευνοϊκή φορολογική 

μεταχείριση.

Παρά τις ευνοϊκές αυτές εξελίξεις, οι αυστηρές απαιτήσεις των 

Ιαπώνων καταναλωτών, η διαφορετική νοοτροπία και επιχειρηματική 

πρακτική, το υψηλό κόστος διείσδυσης καθώς και οι εναπομένοντες τυπικοί 

και άτυποι περιορισμοί εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την πρόσβαση των 

ξένων επιχειρήσεων στην Ιαπωνική αγορά, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, οι 

οποίες είναι άγνωστες στους καταναλωτές.

10.2.3 Απαιτητικοί καταναλωτές
Με τη δική τους ξεχωριστή κουλτούρα η οποία επιδιώκει την 

τελειότητα, και με ένα από τα υψηλότερα εισοδήματα διεθνώς, οι Ιάπωνες 

καταναλωτές είναι από τους πιο απαιτητικούς στον κόσμο. Η "εικόνα” της 

επιχείρησης, η εκλεκτή ποιότητα, η κομψή συσκευασία, οι λογικές τιμές, η 

συνέπεια στην παράδοση και η συνέχεια στην εξυπηρέτηση θεωρούνται όροι 

απαραίτητοι για να διεισδύσει και να σταθεί μια επιχείρηση στην Ιαπωνική 

αγορά. Η πολύπλοκη δομή της ιαπωνικής αγοράς καθιστά αναγκαία, 

περισσότερο από αλλού, την προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες 

επιχειρηματικής δράσης. Ειδικώτερα:

• Προϊόντα και υπηρεσίες ποοσαουοσυένεο στις τοπικές ανάνκεο

Η ιαπωνική κοινωνία έχει ξεφύγει από τη μαζική ικανοποίηση αναγκών 

και έχει εξελιχθεί σε μια αγορά πολυποίκιλη με διάφορες ανάγκες και γούστα. 

Έτσι, οι καταναλωτές αναζητούν, όλο και περισσότερο, προϊόντα που τους 

εξασφαλίζουν την ατομική διάκριση και υπονοούν ανώτερη κοινωνική θέση. 

Για το λόγο αυτό, προτιμούν επώνυμα και νεωτεριστικά προϊόντα σε λογικές 

τιμές.

Χαρακτηριστικό της ιαπωνικής αγοράς είναι ότι δεν ικανοποιείται 

απλώς με καλοφτιαγμένα και λειτουργικά προϊόντα αλλά αναζητεί διαρκώς
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υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και λειτουργικότητας. Για το λόγο αυτό, νέα 

προϊόντα τα οποία διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά της πρωτοπορίας 

γίνονται περιζήτητα και επιτυγχάνουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές πώλησης. Δίνουν 

μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια, στην ακρίβεια κατασκευής, στη 

συσκευασία και στη συνεπή παράδοση. Σε πολλές περιπτώσεις, το "νέο” 

στοιχείο μπορεί να αφορά όχι τόσο στα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος 

αλλά στα βασικά χαρακτηριστικά της συσκευασίας ή του τρόπου 

παρουσίασής του στην αγορά. Είναι λοιπόν χρήσιμη η επαφή με τους 

καταναλωτές και η ανταλλαγή απόψεων μαζί τους ώστε να επιτυγχάνεται 

διαρκής βελτίωση του προϊόντος προς τη σωστή κατεύθυνση.

Από την πλευρά τους, οι πωλητέο προσπαθούν με κάθε τρόπο να 

καλύψουν τις ανάγκες των υποψήφιων αγοραστών, ακόμα και σε προσωπική 

βάση και να εξασφαλίσουν την πλήρη ικανοποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια 

χρήσης του προϊόντος ώστε να τον οδηγήσουν κάποτε στην αγορά και άλλου 

προϊόντος της εταιρείας τους όταν θα έρθει η ώρα της αντικατάστασής του. Η 

εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την πώληση (after sales services) θεωρείται 

ως απαραίτητο στοιχείο μιας μακροχρόνιας σχέσης και όχι απλά ως 

υποχρέωση του πωλητή.

• Ποιότητα - Συσκευασία

Σε μια κοινωνία όπου η τάξη, η λεπτομέρεια, και η τελειότητα είναι 

τρόπος ζωής, τα αγαθά ελέγχονται διεξοδικά πριν από την αγορά τους. Λόγου 

χάριν, στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα, οι καταναλωτές ελέγχουν τα είδη 

ρουχισμού για κακή ραφή ή για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Οι 

καταναλωτές ελέγχουν τις ετικέτες, το πακετάρισμα και το περιεχόμενο των 

προϊόντων προσεκτικά. Για παράδειγμα, απορρυπαντικά με ανομοιόμορφους 

κρυστάλλους, κονσέρβες ροδάκινων με κομμάτια διαφορετικών μεγεθών ή 

χρωμάτων ενδέχεται να επιστραφούν. Στραβοκολλημένες ή μισοσβυσμένες 

ετικέτες συναντούν την περιφρόνηση και την απόρριψη ή την επιστροφή ενός 

προϊόντος.

Τα προϊόντα πρέπει να είναι καλά συσκευασμένα. Άσχετα με το εάν 

κανείς αγοράζει ή πουλάει προϊόντα, προσφέρει ή λαμβάνει δώρα, η 

συσκευασία προκαλεί κάτι παραπάνω από μία αισθητική ευχαρίστηση. 

Μεταφέρει ένα μήνυμα από αυτόν που προσφέρει σε εκείνον που δέχεται, 

από τον αγοραστή στον πωλητή. Πολλές φορές μάλιστα, όταν πρόκειται για
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δώρα, η συσκευασία θεωρείται σημαντικότερη και από το ίδιο το 

περιεχόμενο.

• Συνέπεια στην παράδοση

Όπως η τάξη, η λεπτομέρεια, και η τελειότητα, έτσι και η συνέπεια είναι 

ένα αναπόσπαστο τμήμα της Ιαπωνικής ζωής. Το να είναι κανείς συνεπής 

στα ραντεβού του είναι ένας τρόπος για να δείξει το σεβασμό του και την 

εκτίμησή του προς τους άλλους. Καθυστερημένη παράδοση του προϊόντος 

εκλαμβάνεται ως ασέβεια και ως έλλειψη εκτίμησης προς τον πελάτη. Η 

συνέπεια στην παράδοση των εμπορευμάτων είναι ένας τρόπος να δείξουν οι 

πωλητές το σεβασμό τους στους πελάτες τους και ένα κίνητρο για την 

επέκταση της συνεργασίας τους στο μέλλον.

10.2.4 Το υψηλό κόστος διείσδυσης
Οι χρονοβόρες διαπραγματεύσεις, η ανάγκη προσαρμογής των 

προϊόντων στις απαιτήσεις του ιαπωνικού κοινού, το υψηλό κόστος 

μετάβασης, παραμονής και ίδρυσης γραφείων στην Ιαπωνία και το υπέρογκο 

κόστος προβολής αποτελούν σοβαρά εμπόδια στη διείσδυση των ξένων 

προϊόντων, ιδιαίτερα δε εκείνων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

• Ίδρυση νοαφείου

Ειδικώτερα, σύμφωνα με έρευνα του ΜΙΤΙ (Υπουργείο Διεθνούς 

Εμπορίου και Βιομηχανίας), το 51% των ξένων εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στην ιαπωνική αγορά διαθέτουν δικά τους γραφεία, το 

22% έχουν συνεταιρισθεί με Ιάπωνες αλλά με ίδια συμμετοχή 51-99% και το 
27% με συμμετοχή 50%.

Το να ανοίξει όμως κανείς γραφείο στο Τόκυο συνεπάγεται τεράστια 

έξοδα. Το ενοίκιο για ένα γραφείο 30 τετρ. μέτρων στο Τόκυο, για 

παράδειγμα, είναι γύρω στα 300.000 γιέν το μήνα. Σε αυτά θα πρέπει να 

προσθέσει κανείς γύρω στις 50.000 γιέν το μήνα για τηλέφωνο, και 750.000 

γιέν για δύο άτομα προσωπικό (βλέπε Πίνακα 10.1).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1: Ετήσιες δαπάνες γραφείου αντιπροσώπευσης στο Τόκυο

Ενοίκιο: 30 τμ προς 300.000 γιέν επί 12 μήνες = 3.600.000 γιέν

Τηλέφωνο: 2 γραμμές προς 50.000 γιέν επί 12 μήνες = 600.000 γιέν

Fax: 1 γραμμή προς 20.000 γιέν επί 12 μήνες = 240.000 γιέν

Λοιπός εξοπλισμός: 30.000 γιέν επί 12 μήνες = 360.000 γιέν

Λογαριασμοί ηλεκτρ. κ.λ.π. 50.000 γιέν επί 12 μήνες = 600.000 γιέν

Μισθοί: 1 Διευθυντής 500.000 γιέν επί 16,5 = 8.250.000 γιέν

1 Υπάλληλος 250.000 γιέν επί 16,5 = 4.125.000 γιέν

Διάφορα έξοδα: 100.000 γιέν επί 12 μήνες = 1.200.000 γιέν

Σύνολο (τιμές 1992) 18.975.000 γιέν

Πηγή: Μουρδουκούτας Π., "How to Compete in the Japanese Market”,
Copley Publ., 1995.

• Διαφήυιση

Η προώθηση της εικόνας μιας επιχείρησης και των προϊόντων της είναι 

μια πολύπλοκη διαδικασία, ιδιαίτερα όταν αυτή η εικόνα μεταφέρεται από τη 

μια κουλτούρα στην άλλη. Ιδέες, χαρακτήρες και μηνύματα τα οποία είναι 

δημοφιλή σε μια χώρα δεν είναι αναγκαστικά και στην άλλη, και αυτό ισχύει 

όταν κανείς συγκρίνει τις δυτικές μεθόδους διαφήμισης και μάρκετινγκ με 

εκείνες της Ιαπωνίας. Οι δυτικές διαφημίσεις είναι συνήθως μακροσκελείς, 

ευθείες, λογικές και δίνουν έμφαση στα πλεονεκτήματα του προϊόντος. Οι 

ιαπωνικές διαφημίσεις τείνουν να είναι σύντομες, έμμεσες και να δίνουν 

έμφαση στη φίρμα. Η κατανόηση αυτών των διαφορών και η κατάλληλη 

προσαρμογή των διαφημίσεων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες για το βαθμό της επιτυχίας μιας διαφημιστικής εκστρατείας στην 

Ιαπωνία. Η διαφημιστική δαπάνη στην Ιαπωνία αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς
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με πρώτο τον τομέα των τροφίμων και ποτών και με απορρόφηση κατά το 1/3 

από την τηλεόραση, κατά το 1/4 από τις εφημερίδες και κατά το 1/12 από τα 

περιοδικά.

10.2.5 Η επιχειρηματική πρακτική - Νοοτροπία
Η κατανόηση της επιχειρηματικής πρακτικής μιας ξένης χώρας και η 

ανάλογη συμπεριφορά είναι πάντοτε ένα δύσκολο πρόβλημα, ιδιαίτερα σε μία 

χώρα όπως η Ιαπωνία. Τυπικές συστάσεις, μακροχρόνιες σχέσεις, 

χρονοβόρες διαπραγματεύσεις και σιωπηρή επικοινωνία είναι εύκολο να 

παγώσουν τον ενθουσιασμό των ξένων επιχειρηματιών που επιδιώκουν 

γρήγορα αποτελέσματα. Σημειώνεται πάντως, ότι η δραστηριοποίηση στην 

ιαπωνική αγορά διευκολύνεται σημαντικά εάν υπάρχει η γνώση της ιαπωνικής 

γλώσσας και εθιμοτυπίας.

• Τυπικές σγέσεις

Σε μια κοινωνία ομαδικής συμπεριφοράς, μια τυπική σύσταση από ένα 

μέλος της ομάδας είναι, ίσως, ο μοναδικός τρόπος για να αναπτύξει ένας 

ξένος μια σχέση με την ομάδα, και αυτό ισχύει και στην ανάπτυξη των 

επιχειρηματικών σχέσεων και των εμπορικών συμφωνιών. Έτσι, για 

παράδειγμα, προκειμένου να βρουν οι ξένες εταιρείες ένα συνεργάτη ή 

συνέταιρο, πρέπει να προσφύγουν σε μια Ιαπωνική ή σε μια άλλη ξένη 

εταιρεία με επαφές στην Ιαπωνία, η οποία θα δώσει τις αναγκαίες συστάσεις. 

Οι ελληνικές εταιρείες θα μπορούσαν να προσφύγουν για το σκοπό αυτό είτε 

στις Ιαπωνικές εμπορικές εταιρείες στη χώρα μας είτε σε Ευρωπαϊκές 

εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη επεκταθεί στην Ιαπωνική αγορά.

• Σγέσεις υε υακοογρόνια προοπτική

Ο μακροχρόνιος προγραμματισμός και οι μακροχρόνιες σχέσεις είναι 

ένα αναπόσπαστο μέρος της Ιαπωνικής επιχειρηματικής ζωής. Οι ιαπωνικές 

εταιρείες αναπτύσσουν πενταετή, δεκαετή, ακόμη και εικοσαετή 

προγράμματα. Αλλά πως μπορούν οι ξένες εταιρείες να αναπτύξουν 

μακροχρόνιες σχέσεις με Ιάπωνες συνεργάτες; Με τη δημιουργία ενός 

αντιπροσωπευτικού γραφείου, μιας κοινοπραξίας ή ακόμα και με τη 

δημιουργία μιας θυγατρικής επιχείρησης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, όμως, 

η ανταλλαγή επισκέψεων, η συχνή προσωπική επικοινωνία, και τα δώρα είναι
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όροι αναγκαίοι για τη διατήρηση και την ενδυνάμωση μιας προσωπικής 

σχέσης.

• Χρονοβόρες διαποανυατεύσεκ

Οι επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις αποτελούν μια χρονοβόρα 

διαδικασία στην Ιαπωνία η οποία περιλαμβάνει τρία στάδια. Στο πρώτο 

στάδιο, τα ενδιαφερόμενο μέλη εξοικειώνονται το ένα με το άλλο και μιλούν 

για πράγματα, άσχετα με τις δουλειές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νέες 

σχέσεις. Στο δεύτερο στάδιο, προετοιμάζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο 

(business plan) και παρουσιάζεται στο άλλο μέλος των διαπραγματεύσεων. 

Το επιχειρηματικό αυτό σχέδιο πρέπει να είναι λεπτομερειακό και να δίνει την 

εντύπωση στο άλλο μέλος ότι γνωρίζει καλά την αγορά και ότι θα 

επακολουθήσει μία σαφής στρατηγική. Στο τρίτο στάδιο, το επιχειρηματικό 

σχέδιο διανέμεται σε στελέχη της επιχείρησης για παρατηρήσεις και την 

επιδίωξη συναίνεσης και συζητείται εκτενώς μέχρις ότου ληφθεί κάποια 

απόφαση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, εγγυάται 

όμως την ταχεία και πιστή εφαρμογή των συμφωνημένων κατά τη φάση της 

υλοποίησης.

• Σιωπηρή επικοινωνία

Ένα από τα πράγματα που εκτιμούνται στις επιχειρηματικές σχέσεις, 

ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι η ευθύτητα. Το να μιλά κανείς ίσια και ξεκάθαρα 

και να αφήνει τον άλλον να εννοήσει τις απόψεις του θεωρείται αρετή, ακόμα 

και όταν αυτές οι απόψεις είναι αρνητικές ή απογοητευτικές. Τα πράγματα 

είναι διαφορετικά στην Ιαπωνία, όπου τα αισθήματα και τα συναισθήματα 

προηγούνται της λογικής. Το να μιλά κανείς με μακροσκελείς και έμμεσες 

προτάσεις οι οποίες αφήνουν τον άλλο να μαντέψει τις σκέψεις και τις 

προθέσεις του συνομιλητή του, θεωρείται ένας καλύτερος τρόπος 

επικοινωνίας από τη μέθοδο της χρησιμοποίησης μικρών και ξεκάθαρων 

απαντήσεων. Αυτή η στάση απογοητεύει συχνά τους Έλληνες αλλά και τους 

ξένους επιχειρηματίες.

• Αουονία - Ποονοαυυατισυός - Ενηυέρωση - Συναίνεση - OpiCovria 

Επικοινωνία

Βαθύτατα επηρεασμένοι από τις αρχές του Κομφουκιανισμού, η 

ιαπωνική κοινωνία αποδίδει καθοριστική σημασία στις αρμονικές σχέσεις
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μεταξύ των ατόμων. Θα μπορούσε κανείς να πει, χωρίς υπερβολή, ότι μεταξύ 

συνεργατών περισσότερο και από το οικονομικό συμφέρον μετράει η 
χάλκευση στενών διαπροσωπικών σχέσεων αμοιβαίας εκτίμησης και 

εμπιστοσύνης. Επίσης, η ισότητα που αισθάνονται μεταξύ τους τα μέλη μιας 

ομάδας, δημιουργεί την υποχρέωση της ενημέρωσης όλων πάνω σε 

ζητήματα τα οποία αφορούν την ομάδα. Η ενημέρωση αυτή επιδιώκεται στη 

συνέχεια να οδηγήσει σε συναίνεση περί του πρακτέου. Για το λόγο αυτό, οι 

αποφάσεις αργούν να διαμορφωθούν αλλά η επιτευχθείσα συναίνεση 

εγγυάται, όπως προαναφέρθηκε, την πιστή και ταχύτατη υλοποίηση των 

συμφωνηθέντων.

Στις συνεργασίες μεταξύ διαφόρων ομάδων (π.χ. μεταξύ 

επιχειρήσεων) ο καθένας ομιλεί μόνο πάνω στο αντικείμενο της ειδικότητάς 

του και πάντοτε με τον ομόλογό του της άλλης ομάδας. Έτσι, για παράδειγμα, 

ο διευθυντής πωλήσεων θα απευθυνθεί στον αντίστοιχο διευθυντή της άλλης 

εταιρείας και δεν νοείται να προσπαθήσει να τον παρακάμψει απευθυνόμενος 

στον ανώτερο του. Επομένως το ελληνικό "πάμε απ’ ευθείας στον επικεφαλή 

για να λύσουμε γρήγορα το πρόβλημα” δεν ενθαρρύνεται στην Ιαπωνία.

Τέλος, οι Ιάπωνες συνηθίζουν να προγραμματίζουν σε βάθος χρόνου 

τις δραστηριότητές τους και επομένως δυσκολεύονται να συνεργασθούν με 

όσους αντιμετωπίζουν τα πράγματα ευκαιριακά και χωρίς προοπτική. Εδώ 

υπάρχει ασυμφωνία με τα ελληνικά πρότυπα δράσης και αυτός είναι ίσως ο 

βασικότερος λόγος της επενδυτικής απουσίας των ιαπωνικών επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα.

10.2.6 Εναττομένοντες περιορισμοί στις εισαγωγές
Παρά το γεγονός ότι η Ιαπωνία έχει μειώσει τους δασμούς εισαγωγής 

στα ίδια ή και σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα των άλλων βιομηχανικών 

χωρών, μια σειρά από αγροτικά και καταναλωτικά κυρίως προϊόντα 

επιβαρύνονται ακόμη με σημαντικούς δασμούς, ποσοστώσεις και αυστηρούς 

υγειονομικούς και άλλους ελέγχους. Εισαγωγές προϊόντων όπως τα 

οινοπνευματώδη ποτά απαιτούν άδειες εισαγωγής και εμπορίας, τις οποίες 

δύσκολα μπορεί κανείς να αποκτήσει. Ακόμη, η διάθεση των περισσότερων 

προϊόντων περνά μέσα από ένα πλέγμα χονδρεμπόρων και λιανεμπόρων οι 

οποίοι εξακολουθούν να κάνουν διακρίσεις ανάμεσα σε ντόπιες και ξένες
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επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στον ίδιο όμιλο (keiretsu). Στους παράγοντες 
αυτούς, θα πρέπει κανείς να προσθέσει και τα υψηλά ενοίκια, καθώς και την 

απροθυμία των Ιαπώνων εργαζομένων να εργασθούν για άγνωστες ξένες 

επιχειρήσεις.

10.3 Οι συνθήκες διείσδυσης στην Ιαπωνική αγορά 
10.3.1 Τρόποι διείσδυσης

Μια επιχείρηση μπορεί να διεισδύσει στην Ιαπωνική αγορά με τρεις 

τρόπους:

(1) Με αντιπροσώπευση.

(2) Με τη σύναψη κοινοπραξιών (joint ventures).

(3) Με την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας (wholly-owned subsidiary).

Βέβαια ο καθένας από τους τρόπους αυτούς έχει τα δικά του 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η ίδρυση θυγατρικής επιχείρησης, για 

παράδειγμα, δίνει στη μητρική επιχείρηση καλύτερο έλεγχο του προϊόντος, 

αλλά απαιτεί μεγαλύτερα έξοδα και κινδύνους. Η αντιπροσώπευση απαιτεί 

λιγότερα έξοδα αλλά δεν εξασφαλίζει επαρκή έλεγχο του προϊόντος. Γενικά, 

μεγάλες επιχειρήσεις εισέρχονται στην Ιαπωνική αγορά με τη μέθοδο της 

δημιουργίας θυγατρικής επιχείρησης, ενώ μικρές επιχειρήσεις διαλέγουν την 

αντιπροσώπευση ή τη δημιουργία μικτών εταιρειών. Ο τρόπος εισόδου μιας 

επιχείρησης στην Ιαπωνική αγορά προσδιορίζει και τον τρόπο με τον οποίο 

θα διανείμει τα προϊόντα της.
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10.3.2 Δίκτυα διανομής
Όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες, έτσι και στην Ιαπωνία το 

σύστημα διανομής αποτελείται από χονδρεμπόρους και λιανεμπόρους, 

μεγάλα σουπερμάρκετ, πολυκαταστήματα, εξειδικευμένα καταστήματα, μικρά 

γειτονικά σουπερμάρκετ και απ’ ευθείας ταχυδρομικές αποστολές βάσει 

καταλόγου. Σε αντίθεση όμως με άλλες χώρες, τα μικρά καταστήματα 

διεκπεραιώνουν περίπου το 80% των πωλήσεων. Επί πλέον, το σύστημα 

διανομής είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, οι σχέσεις μεταξύ παραγωγών, 

χονδρεμπόρων και λιανεμπόρων είναι πολύ ισχυρές και υπαγορεύονται από 

μακροχρόνιες συμφωνίες ώστε να κρατούν τα ξένα προϊόντα μακριά από τους 

καταναλωτές. Ξένες επιχειρήσεις μπορούν να διανείμουν τα προϊόντα τους 

στους Ιάπωνες καταναλωτές με δύο τρόπους, είτε αξιοποιώντας τα 

παραδοσιακά κανάλια διανομής, είτε παρακάμπτοντάς τα.

• Αξιοποίηση των παραδοσιακών καναλιών διανουήο

Η αξιοποίηση των παραδοσιακών καναλιών διανομής είναι ο πιο 

συντηρητικός τρόπος για να μπει μια επιχείρηση σε μια ξένη αγορά. Η 

δημιουργία κοινοπραξιών και μικτών επιχειρήσεων με εγχώριες εμπορικές 

εταιρείες, για παράδειγμα, δίνει στη ξένη επιχείρηση άμεση πρόσβαση στο 

εγχώριο σύστημα διανομής. Σχεδόν όλες οι ξένες επιχειρήσεις έχουν διαλέξει 

αυτό τον τρόπο εισόδου, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της εισόδου στην 

Ιαπωνική αγορά. Η Coca-Cola, για παράδειγμα, σύναψε μια σειρά από 

συμμαχίες με εγχώριες εμπορικές εταιρείες κατά τα πρώτα στάδια της 

εισόδου της στην Ιαπωνία. Το ίδιο έκαναν η Baskin Robins, και η Buitoni. Ο 

τρόπος αυτός παρουσιάζει όμως και μειονεκτήματα για προϊόντα προηγμένης 

τεχνολογίας, τα οποία οι Ιάπωνες τείνουν να αντιγράφουν, όπως διαπίστωσαν 

και οι ελληνικές εταιρείες ERGON Α.Ε. και ERGOMEDICAL. Ενώ όμως 

πολλές επιχειρήσεις διαλέγουν να χρησιμοποιήσουν τα παραδοσιακά κανάλια 

διανομής, άλλες τα παρακάμπτουν.

• Παράκαυινη των παραδοσιακών καναλιών διανουήο

Για να παρακάμψει μια ξένη επιχείρηση τα παραδοσιακά κανάλια 

διανομής θα πρέπει να δημιουργήσει τα δικά της και αυτό δεν είναι εύκολη 

δουλειά, ιδιαίτερα για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν 

σημαντικούς πόρους. Παρ’ όλα αυτά, μερικές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει
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επιτυχώς στη δημιουργία κοινοπραξιών με τους καταναλωτές, στις πουλήσεις 

μέσω καταλόγων, στις πωλήσεις από πόρτα σε πόρτα, και στις αυτόματες 

μηχανές (vending machines). Η Amway, για παράδειγμα, εισήγαγε και 

τελειοποίησε στην Ιαπωνική αγορά το σύστημα πωλήσεων μέσω 

καταναλωτικών κοινοπραξιών. Η Coca-Cola, πέρα από τις συμμαχίες που 

έκανε με εγχώριες εμπορικές εταιρείες, εισήγαγε και τελειοποίησε το σύστημα 

των αυτόματων μηχανών πωλήσεων.

• Licensing - Franchising

Η χορήγηση αδειών παραγωγής και πώλησης ξένων προϊόντων στην 

Ιαπωνία αφορά κυρίως προϊόντα επώνυμα ή προηγμένης τεχνολογίας. Τέτοια 

άδεια χορήγησε η "Πετζετάκις Α.Ε.” για την παραγωγή πλαστικών σωλήνων 

ενώ με το σύστημα Franchisisng διείσδυσε αποτελεσματικά η ελληνική 

εταιρεία "Folli-Follie" σε συνεργασία 50-50% με Ιάπωνα συνεταίρο, με τον 

οποίο έχει συνάψει 40-ετή (!) σύμβαση. Σήμερα διαθέτει περισσότερα από 20 

καταστήματα αποκλειστικής πώλησης σε διάφορες πόλεις, ο αριθμός δε 

αυτών αυξάνεται συνεχώς.

Συμπερασματικά, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει, η 

Ιαπωνική αγορά παραμένει μία δύσκολη αγορά. Οι αυστηρές απαιτήσεις των 

Ιαπώνων καταναλωτών, η διαφορετική επιχειρηματική πρακτική και 

νοοτροπία και οι εναπομένοντες εμπορικοί, οικονομικοί και λοιποί 

περιορισμοί δυσκολεύουν την είσοδο των ξένων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των 

μικρομεσαίων που έχουν άγνωστα προϊόντα. Όσον αφορά τους 

επιχειρηματίες της χώρας μας, η δημιουργία και η προώθηση του "image” 

των ελληνικών προϊόντων, η σύνδεση με μεγάλες Ευρωπαϊκές και Ιαπωνικές 

επιχειρήσεις αλλά και οι εξαγωγικές κοινοπραξίες μεταξύ Ελληνικών 

επιχειρήσεων είναι μερικοί από τους τρόπους, με τους οποίους θα 

μπορούσαν να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα.

10.4 Παρεχόμενες διευκολύνσεις από την Ιαπωνία
Ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος βοηθάει στην ανάπτυξη των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των εξαγωγών προς την Ιαπωνία, είναι 

ο Ιαπωνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (JETRO), ο οποίος διατηρεί
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γραφείο και στην Αθήνα από το 1965. To JETRO προσφέρει μια σειρά από 

διευκολύνσεις οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση του αρχικού υψηλού 

κόστους εισόδου μιας εταιρείας στην Ιαπωνική αγορά. Τα μέσα που 

διατίθενται για το σκοπό αυτό είναι κυρίως τα Κέντρα Επιχειρηματικής 

Υποστήριξης (Business Support Centers) και οι Ζώνες Διεθνούς 

Προσπέλασης (Foreign Access Zones).

Ο θεσμός των Κέντρων Επιγειοηυατικήο Υποστήριξης ξεκίνησε το 

1993 και καλύπτει τις μεγαλύτερες πόλεις της Ιαπωνίας (Τόκυο, Γιοκοχάμα, 

Ναγκόγια, Οσάκα και Κομπέ). Τα κέντρα αυτά παρέχουν "έτοιμα γραφεία" για 

χρήση από τους επιχειρηματίες οι οποίοι επιθυμούν να εξάγουν στην 

Ιαπωνία. Στη διάθεσή τους, εκτός από Η/Υ, fax, τηλέφωνα, και βιβλιοθήκες, 

βρίσκονται γραμματείς, μεταφραστές, και ειδικοί στα θέματα της διάρθρωσης 

και του τρόπου λειτουργίας της ιαπωνικής αγοράς. Τα γραφεία αυτά μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν από δύο εβδομάδες μέχρι δύο μήνες με την καταβολή 

μιας εγγύησης 50.000 γιέν.

Οι Ζώνες Διεθνούς Προσπέλασης δημιουργούνται γύρω από 

αεροδρόμια και λιμάνια και έχουν σαν σκοπό την ευκολότερη είσοδο των 

εισαγωγών στην εγχώρια αγορά. Οι Ζώνες αυτές περιλαμβάνουν 

εγκαταστάσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την αποθήκευση και διάθεση - 

προώθηση των εισαγόμενων προϊόντων, καθώς και για τη γενικότερη 

υποστήριξη των εισαγωγέων.

To JETRO λειτουργεί επίσης το "Export to Japan Study Programme” 

(Πρόγραμμα Μελέτης των Εξαγωγών στην Ιαπωνία), στα πλαίσια του οποίου 

επιλέγονται και στέλνονται για 10-11 ημέρες στην Ιαπωνία στελέχη κρατικών 

φορέων και επιχειρήσεων για εξοικείωσή τους με την ιαπωνική αγορά. Την 

τελευταία πενταετία παρακολούθησαν το πρόγραμμα αυτό 15 στελέχη 
ελληνικών επιχειρήσεων.

Ενδιαφέρον είναι και ο θεσμός των Ιαπώνων εμπειρογνωμόνων επί 

των εισαγωγών (Imports Specialists). Πρόκειται για ειδικούς σε συγκεκριμένη 

κατηγορία προϊόντων, οι οποίοι αποστέλλονται από το JETRO στην Ελλάδα. 

Ορισμένοι έρχονται για χρονικό διάστημα μέχρι 1 μήνα (short term 

specialists), επισκέπτονται ελληνικές επιχειρήσεις, επιλέγουν και αγοράζουν 

δείγματα προϊόντων και τα αποστέλλουν στην Ιαπωνία, όπου εκτίθενται σε 

κατάλληλες εκθέσεις. Άλλοι έρχονται για να παραμείνουν 2-3 χρόνια (long
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term specialists) προκειμένου να συμβουλεύσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις 

για την προσαρμογή των προϊόντων τους στις ανάγκες της ιαπωνικής αγοράς 

και να παράσχουν και άλλες πληροφορίες. Οι εμπειρογνώμονες της 

κατηγορίας αυτής είτε είναι εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένα προϊόντα είτε 

δίνουν γενικές κατευθύνσεις σε κλαδικό επίπεδο και συνιστούν ποια προϊόντα 

πρέπει να προωθηθούν και με ποιο τρόπο. Από το 1990 έχουν επισκεφθεί 

την Ελλάδα μετά από πρόταση του JETRO Αθηνών και σε συνεργασία με τον 

Ο.Π.Ε. (Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών) 10 ειδικοί, κυρίως της πρώτης 

κατηγορίας. Τέλος, εκτιμάται ότι 10 - 15 περίπου Έλληνες εξαγωγείς κάθε 

μήνα ζητούν από το γραφείο Αθηνών του JETRO πληροφορίες για 

επιχειρηματικές επαφές, για την ιαπωνική αγορά καθώς και εξειδικευμένα 

στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τα προϊόντα τους.

10.5 Διαπιστώσεις των Ελλήνων εξαγωγέων1
Στα πλαίσια του "Σχεδίου Ερμής”, για την προώθηση των Ελληνο- 

Ιαπωνικών οικονομικών σχέσεων, πραγματοποιήθηκε από την ομάδα μελέτης 

του σχεδίου πρωτονενήο έρευνα στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν 

εμπόριο με την Ιαπωνία. Για την έρευνα αυτή, σχεδιάστηκαν ξεχωριστά 

ερωτηματολόγια για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων και πραγματοποιήθηκαν 

περισσότερες από 50 επισκέψεις - συνεντεύξεις, οι περισσότερες από τις 

οποίες αφορούσαν ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις στους κλάδους 

αλουμινίου, ποτών και τροφίμων, καπνών, μαρμάρου, ιχθυοκαλλιεργειών, 

ετοίμων ενδυμάτων, υποδημάτων, γούνας, κοσμήματος, εμφιαλωμένου 

νερού, καλλυντικών, μόδας, τουρισμού και software. Ειδικό ερωτηματολόγιο 

καταρτίστηκε επίσης για τους Κλαδικούς Συνδέσμους τους οποίους 

επισκέφθηκε η ομάδα. Από τις απαντήσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων και 

των κλαδικών συνδέσμων προέκυψαν οι ακόλουθες κοινές διαπιστώσεις:

Α. Το κόστος και ο χρόνος που απαιτούνται για διείσδυση στην ιαπωνική 

αγορά είναι ιδιαίτερα μεγάλα ως απαγορευτικά για μια μεσαία ελληνική 

επιχείρηση. Ως πρόσθετοι παράγοντες που δυσκολεύουν τα πράγματα 

αναφέρθηκαν η γλώσσα και η τελείως διαφορετική νοοτροπία των Ιαπώνων.

1 ’’Σχέδιο Ερμής”, Αθήνα 1996.

300



Β. Οι μεγάλες και τεχνολογικά προηγμένες ελληνικές επιχειρήσεις 

προσεγγίζουν την ιαπωνική αγορά χωρίς τη βοήθεια κρατικών ή συλλογικών 

οργάνων (ΟΠΕ, JETRO, Ευρωπαϊκές Κλαδικές Ομοσπονδίες κ.λ.π.), 

συνήθως δε μέσω μεγάλων Trading Companies (ιαπωνικών ή αμερικανικών). 

Οι μικρότερες επιχειρήσεις εντάσσονται συνήθως σε προγράμματα είτε του 

ΟΠΕ είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ακόμη και κάτω από την ομπρέλα 

πανευρωπαϊκών κλαδικών οργανώσεων και ζητούν μερική κάλυψη των 

εξόδων συμμετοχής τους από τον ΟΠΕ.

Γ. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, οι έλληνες εξαγωγείς συμβάλλονται 

με Ιαπωνικό εισαγωγικό οίκο και δεν έχουν επαφή με τη λιανική πώληση, 

τουλάχιστον κατά τα αρχικά στάδια διείσδυσης. Οι εντυπώσεις κλίνουν υπέρ 

της συνεργασίας με μικρότερους αλλά εξειδικευμένους Ιάπωνες εισαγωγείς.

Δ. Η διαθέσιμη πληροφόρηση από επίσημους ελληνικούς φορείς 

(Ιαπωνική Πρεσβεία, ΟΠΕ, ΕΣΥΕ - Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος) 

δεν είναι συνήθως επίκαιρη και πλήρης. Επισημαίνεται επίσης η ανάγκη για 

στελέχη αποσπασμένα στο Τόκυο τα οποία να γνωρίζουν την ιαπωνική 

γλώσσα και να είναι ειδικοί σε θέματα Ιαπωνίας.

Ε. Από το JETRO αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την 

ιαπωνική αγορά, για κατάλληλους Ιάπωνες εισαγωγείς καθώς και η αποστολή 

περισσότερων ειδικών (specialists) σε τομείς του ενδιαφέροντος των 

επιχειρήσεών μας. Επίσης αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για 

θέματα προδιαγραφών, ποιότητας και προτιμήσεων της ιαπωνικής αγοράς. 

ΣΤ. Από τον ΟΠΕ, οι ελληνικές επιχειρήσεις αναμένουν κυρίως μια 

ικανοποιητικότερη επινοοηνηση για τα έξοδα μετάβασης και συμμετοχής σε 

δειγματισμούς και εκθέσεις αλλά και υια νενικότεοη προβολή της γώρας υας 

και των προϊόντων της σε συνάρτηση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τα 

νησιά του Αιγαίου. Ζητούν επίσης να αναγνωρισθεί ότι για την Ιαπωνία οι 

σχετικές δαπάνες είναι υπερβολικά υψηλές και επομένως να τους 

χορηγούνται υψηλότερες επιχορηγήσεις από ό,τι για ανάλογες συμμετοχές σε 

άλλες χώρες.

Ζ. Ορισμένοι κλαδικοί Σύνδεσμοι προτείνουν την επίλεκτη υποστήριξη 

από το Κράτος ορισμένων επιχειρήσεων, οι οποίες διαθέτουν τις 

προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη παρουσία στην ιαπωνική αγορά (leaders) 

και οι οποίες αναμένεται να δημιουργήσουν καλές εντυπώσεις για τα ελληνικά
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προϊόντα καθώς και ένα ρεύμα ενδιαφέροντος και για τις άλλες ελληνικές 

επιχειρήσεις. Προτάθηκε επίσης η συστέγαση στο Τόκυο εκπροσώπων του 

ΟΠΕ, του EOT, της Ολυμπιακής καθώς επίσης και εκπροσώπων κλαδικών 

Συνδέσμων.

Η. Κοινή είναι η αντίληψη ότι οι Έλληνες εξαγωγείς είναι εκείνοι που 

οφείλουν να προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις των Ιαπώνων και όχι το 

ιαπωνικό κοινό στις δυνατότητες των εξαγωγέων μας. Στο σημείο αυτό 

μνημονεύονται ιδιαίτερα οι υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις, η ανάγκη αυστηρής 

τήρησης των συμφωνημένων και το γεγονός ότι οι Ιάπωνες ελέγχουν τα 

εισαγόμενα προϊόντα στις πιο ακραίες συνθήκες που προδιαγράφει η 

συμφωνία. Ανήκει σε μας η πρωτοβουλία να τους παρουσιάσουμε τη 

σύγχρονη Ελλάδα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, παράλληλα με την 

προσπάθεια που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την άρση των 

ιαπωνικών περιορισμών στις εισαγωγές (deregulation).

Θ. Ορισμένες ελληνικές εταιρείες με τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα 

διαπίστωσαν (συνήθως μετά από πικρή εμπειρία) ότι οι Ιάπωνες τους 

αντέγραψαν ή τους ανάγκασαν μετά από λίγο να εγκαταλείψουν την αγορά.

I. Αρκετές επιχειρήσεις δεν γνώριζαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα 

Gateway to Japan και Ε.Τ.Ρ. Άλλες δήλωσαν ότι οι κλάδοι που επιλέγονται 

από το Gateway είναι πολύ περιορισμένοι και όχι τόσο ελληνικού 

ενδιαφέροντος. Επίσης πολλές επιχειρήσεις δεν είναι διατεθειμένες να 

στερηθούν στελέχη τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα (ΕΤΡ), ενώ άλλες 

δήλωσαν ότι έστειλαν ανθρώπους, οι οποίοι όμως αποχώρησαν από την 

επιχείρηση μετά την εκπαίδευσή τους στην Ιαπωνία.
Κ. Όλοι ανεξαιρέτως οι κλάδοι ζητούν την κατάρτιση 3-ετούς ή 5-ετούς 

κλαδικού προγράμματος δράσης ώστε να μπορέσουν να προγραμματίσουν 

τη συμμετοχή τους. Χωρίς δεσμευτικό πρόγραμμα δεν είναι διατεθειμένοι να 

υποστούν τα έξοδα και τις σχετικές ταλαιπωρίες.

Λ. Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν θεωρούν την Ιαπωνία ως κατάλληλη 

βάση εξόρμησης για άλλες χώρες της ΝΑ Ασίας, λόγω των τεράστιων εξόδων 

που συνεπάγεται η διατήρηση γραφείων στο Τόκυο.

Μ. Οι Ιάπωνες είναι, κατά κανόνα, πολύ συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, 

πληρώνουν καλά και εξοφλούν χωρίς καθυστέρηση, αρέσκονται δε στο 
παζάρεμα.
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Ν. Οι Ιάπωνες συνεργάζονται πρόθυμα με όσους τιμούν τη νοοτροπία και 

τις παραδόσεις τους ή καταβάλλουν σχετικές προσπάθειες.

10.6 Η επίδραση της Ιαπωνικής κουλτούρας στις διεθνείς 
επιχειρηματικές δραστηριότητες2
Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της Ιαπωνικής κουλτούρας τα οποία 

επιδρούν στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα οποία πρέπει 

να ληφθούν σοβαρά υπόψη, αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν έμμεσα στις 

προηγούμενες παραγράφους του κεφαλαίου αυτού. Έτσι, στην παράγραφο 

αυτή το μόνο που μένει είναι να τα ομαδοποιήσουμε και να τα 

αποσαφηνίσουμε για τον αναγνώστη.

Εξαιτίας της οικονομικής επιτυχίας της Ιαπωνίας μετά το τέλος του 

Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, πολλοί επικριτές της Αμερικάνικης και της 

Ευρωπαϊκής βιομηχανίας πίστευαν ότι οι Δυτικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να 

υιοθετήσουν τις Ιαπωνικές επιχειρηματικές στρατηγικές. Αντίθετα, άλλοι 

ειδικοί πίστευαν ότι οι Ιαπωνικές επιχειρηματικές στρατηγικές επηρεάζονται 

κατά έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την Ιαπωνική κουλτούρα και γι' 

αυτό το λόγο οι Δυτικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να προσέχουν ιδιαίτερα αυτές 

τις πολιτιστικές διαφορές οι οποίες εμπεριέχονται στην υιοθέτηση των 

Ιαπωνικών στρατηγικών. Ας ομαδοποιήσουμε και ας εξετάσουμε, λοιπόν, 

συνοπτικά τα βασικά στοιχεία της Ιαπωνικής κουλτούρας τα οποία 

επηρεάζουν σημαντικά τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το πρώτο στοιχείο της Ιαπωνικής κουλτούρας το οποίο επηρεάζει 

σημαντικά τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι η πολύ αυστηρή 
ιεραρχική δομή της Ιαπωνικής κοινωνίας. Η κοινωνική ιεραρχία ορίζει με 

αυστηρό τρόπο το πως πρέπει να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι ο ένας τον 

άλλο. Το πόσο σημαντικό είναι αυτό το στοιχείο αποδεικνύεται και από το 

γεγονός ότι, ανάλογα με την κοινωνική θέση του καθενός χρησιμοποιείται και 

διαφορετικός τρόπος ομιλίας. Διαφορετικοί γλωσσικοί τύποι 

χρησιμοποιούνται ανάλογα με το εάν αυτός με τον οποίο συνομιλεί κάποιος 

είναι ανώτερος η κατώτερός του. Έτσι, όταν συναντώνται δύο Ιάπωνες 

επιχειρηματίες, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να ανταλλάξουν τις

2 Newman & Rhee, 1989.
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κάρτες τους έτσι ώστε να καθορίσουν την κοινωνική τους θέση. Κατ’ αυτό τον 

τρόπο, όταν ένας ξένος επιχειρηματίας ξεκινάει μία επαγγελματική συνάντηση 

με έναν Ιάπωνα, θα πρέπει να έχει απαραίτητα μαζί του την κάρτα του έτσι 

ώστε να ξέρει ο Ιάπωνας ποιον τρόπο ομιλίας να χρησιμοποιήσει.

Ένα δεύτερο στοιχείο, είναι το ομαδικό πνεύμα το οποίο κυριαρχεί 

ολοκληρωτικά στην Ιαπωνική ζωή. Το άτομο αντιμετωπίζεται περισσότερο 

σαν μέλος μιας ομάδας παρά σαν μία ξεχωριστή προσωπικότητα. Αυτή η 

ομαδικότητα περνάει από γενιά σε γενιά, από τα πρώτα στάδια της ζωής του 

ατόμου. Αν εξετάσουμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των παιδιών σε 

ένα νηπιαγωγείο στις Η.Π.Α., για παράδειγμα, και των παιδιών σε ένα 

νηπιαγωγείο της Ιαπωνίας θα ανακαλύψουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. 

Το νηπιαγωγείο στις Η.Π.Α., προσπαθεί να δημιουργήσει προσωπικότητες 

μέσω της επιβράβευσης των ατομικών επιτευγμάτων και μέσω της 

αναβάθμισης της αυτοεκτίμησης του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Το Ιαπωνικό 

νηπιαγωγείο αντίθετα, προσπαθεί να μετατρέψει το ατομικό πνεύμα σε 

ομαδικό.

Ένα τρίτο στοιχείο, είναι το wa ή αλλιώς η κοινωνική αρμονία. Ο 

σκοπός και ο στόχος του κάθε μέλους μιας κοινωνικής ομάδας θα πρέπει να 

είναι η επίτευξη της κοινωνικής αρμονίας. Στις Ιαπωνικές επιχειρήσεις, οι 

αποφάσεις δεν παίρνονται αποκλειστικά και μόνο από τα ανώτατα διοικητικά 

στελέχη γιατί κάτι τέτοιο θα χαλούσε το wa. Ο σωστός τρόπος λήψης 

αποφάσεων εμπεριέχει τη συμμετοχή όλου του προσωπικού, μέχρι την 

επίτευξη της τελικής και ομόφωνης απόφασης. Η ανάγκη για την προστασία 

του wa, επιβάλλει στις Ιαπωνικές επιχειρήσεις τη διοργάνωση κοινωνικών 

συγκεντρώσεων οι οποίες λαμβάνουν χώρα μετά το τέλος της εργασίας του 

προσωπικού τους. Αυτές οι συγκεντρώσεις βοηθούν στη δημιουργία 

εμπιστοσύνης μεταξύ του προσωπικού και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του 

ομαδικού πνεύματος.

Ένα τέταρτο στοιχείο της Ιαπωνικής κουλτούρας το οποίο επηρεάζει 

σημαντικά τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι η υποχρέωση ή 

το καθήκον. Το άτομο το οποίο προσλαμβάνεται από μία εταιρεία, αυτομάτως 

αποκτάει ένα χρέος απέναντι της. Το χρέος του θεωρείται ότι είναι τόσο 

μεγάλο, που δεν θα μπορέσει να το ξεπληρώσει ούτε και σε ολόκληρη τη ζωή 

του. Το άτομο χρωστάει τα πάντα στην εταιρεία που τον προσέλαβε. Για το
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λόγο αυτό, οι ανάγκες της εταιρείας ξεπερνούν κατά πολύ σε βαρύτητα τις 

προσωπικές και τις οικογενειακές του ανάγκες. Η ύπαρξη αρνητικών σχολίων 

σε περιπτώσεις επαγγελματικών μεταγραφών από τη μια εταιρεία στην άλλη, 

πηγάζει από αυτό ακριβώς το στοιχείο της Ιαπωνικής κουλτούρας. Από την 

άλλη μεριά, και η επιχείρηση η οποία προσλαμβάνει ένα άτομο αποκτάει 

τεράστιες υποχρεώσεις απέναντι του. Αυτές οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν, 

την εφ’ όρου ζωής (μέχρι 55 ετών) χρησιμοποίησή του, την παροχή υψηλών 

ασφαλιστικών καλύψεων και χρηματικών δώρων και την παροχή πακέτων τα 

οποία περιλαμβάνουν διακοπές για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του, τα 

έξοδα της βασικής εκπαίδευσης για τα παιδιά του, κ.α. Εξαιτίας αυτής της 

μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων, οι Ιαπωνικές 

εταιρείες δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην επιλογή του προσωπικού τους. Αυτό 

το στοιχείο επηρεάζει αρνητικά τις Δυτικές επιχειρήσεις που θέλουν να 

ξεκινήσουν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ιαπωνία. Ο λόγος; Η 

τελείως διαφορετική νοοτροπία τους. Οι Δυτικές επιχειρήσεις δεν έχουν τόσο 

μακροχρόνιους δεσμούς με το προσωπικό τους και αυτό το γεγονός αποκλείει 

τη χρησιμοποίηση ιαπωνικού εργατικού δυναμικού, το οποίο αναζητά την εφ’ 

όρου ζωής εργασιακή δέσμευση από την πλευρά της επιχείρησης.

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε και κάποια 

άλλα πολύ σημαντικά στοιχεία της Ιαπωνικής κουλτούρας τα οποία 

επηρεάζουν και αυτά με τη σειρά τους τις διεθνείς επιχειρηματικές 

δραστηριότητες και συνεργασίες με Ιαπωνικές επιχειρήσεις, η ανάλυση των 

οποίων έχει προηγηθεί σε προηγούμενες παραγράφους. Αυτά είναι τα εξής: 

Η συνέπεια στην ποιότητα, η συνέπεια στην παράδοση, η συνέπεια στις 

πληρωμές, η συνέπεια στην τήρηση των όρων του συμβολαίου, η συνέπεια 

στα ραντεβού, οι σκληρές διαπραγματεύσεις, η περίεργη αντιμετώπιση των 

ξένων, η μη εξωτερίκευση των πραγματικών τους σκέψεων και 

συναισθημάτων, η ύπαρξη μακροχρόνιων σχέσεων με τους προμηθευτές και 

τους πελάτες, η αναγνώριση της σκληρής δουλειάς, η εκτίμηση από την 

πλευρά των Ιαπώνων της προσπάθειας αποδοχής των εθίμων και της 

κουλτούρας τους από την πλευρά των ξένων και οι υψηλές απαιτήσεις των 

καταναλωτών.
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10.7 Προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες της Ιαπωνικής αγοράς
Όσα στοιχεία παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες παραγράφους 

σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της ιαπωνική αγοράς θα πρέπει να ληφθούν 

σοβαρά υπόψη από τις επιχειρήσεις κατά το σχεδίασμά της εμπορικής τους 

πολιτικής. Γενικά, όπως προαναφέρθηκε, οι Ιάπωνες προτιμούν επώνυμα και 

νεωτεριστικά γι’ αυτούς προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις τοπικές ανάγκες. 

Για τον εντοπισμό των αναγκών αυτών πρέπει να διεξαχθούν από τον ΟΠΕ 

και τις επιχειρήσεις έρευνες της ιαπωνικής ανοράς κατά προϊόν. Τα 

συμπεράσματα των ερευνών αυτών θα προσδιορίσουν τυχόν αναγκαίες 

προσαρμογές στα ήδη παραγόμενα προϊόντα και τη συσκευασία τους και θα 

αποτελόσουν τη βάση για τη χάραξη κατάλληλης στρατηγικής σχετικά με την 

προώθησή τους. Η προετοιμασία αυτή είναι τόσο αναγκαία όσο και η 

κατανόηση της επιχειρηματικής πρακτικής και της νοοτροπίας που 

κυριαρχούν στην ιαπωνική αγορά. Για το λόγο αυτό, θεωρείται απαραίτητη 

και η κατάλληλη επιυόρφωση στελεγών των επιχειρήσεων είτε μέσω των 

Κοινοτικών και Ιαπωνικών προγραμμάτων που υπάρχουν για το σκοπό αυτό, 

είτε μέσω των ειδικών σεμιναρίων που καλείται να οργανώσει ο ΟΠΕ.
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10.8 Μερικές πρακτικές και χρήσιμες συμβουλές για μια 
επιτυχημένη συνεργασία στην Ιαπωνία

Από την προηγούμενη ανάλυση προκύπτουν ορισμένοι άτυποι 

πρακτικοί κανόνες, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί όσον αφορά τη δημιουργία 

μιας επιτυχημένης συνεργασίας με Ιάπωνες ή με Ιαπωνικές επιχειρήσεις στη 

χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Αυτοί οι κανόνες παρουσιάζονται στον Πίνακα 

10.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2: Πρακτικοί κανόνες για μια επιτυχημένη συνεργασία στην
Ιαπωνία.

Κανόνας Νοί:
Μελετήστε την ιεραρχία της Ιαπωνικής κοινωνίας και συμπεριφερθείτε 
ανάλογα με την κοινωνική θέση του καθενός.

Κανόνας Νο2:
Πάντα να έχετε μαζί σας πολλές επαγγελματικές κάρτες σας.

Κανόνας Νο3:
Να μιλάτε αργά, απαλά, καθαρά και ευγενικά.

Κανόνας Νο4:
• Να είστε υπομονετικοί, έτσι ώστε να δείχνετε ότι είστε πρόθυμοι να 

ακούσετε τους άλλους.
• Να είστε ευνενικοί. έτσι ώστε να δείχνετε ότι είστε σοβαροί.
• Να είστε διακριτικοί και ειλικρινείς, έτσι ώστε να δείχνετε ότι θέλετε και σε 

προσωπικό επίπεδο τη δημιουργία επαγγελματικών σχέσεων με τους 
Ιάπωνες.

Κανόνας Νο5:
Να είστε συνεπής σε όλα: στα ραντεβού, στην ποιότητα των προϊόντων, στην 
παράδοση των εμπορευμάτων, στις πληρωμές, στους όρους του 
συμβολαίου.

Κανόνας Νο6:
Να είστε αυθόρμητοι. Προσαρμόστε τον τρόπο συμπεριφοράς σας στον 
Ιαπωνικό επιχειρηματικό τρόπο με τον οποίο οι Ιάπωνες κλείνουν τις 
συμφωνίες τους, αλλά να δείχνετε πάντα ότι είστε ο εαυτός σας. Αυτό μετράει 
πολύ στα μάτια τους.

Κανόνας Νο7:
Πριν ξεκινήσετε τις επαφές σας, μελετήστε λίγο την Ιαπωνία και την Ιαπωνική 
κουλτούρα.
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Αυτοί οι κανόνες είναι πραγματικά ένας πολύ χρήσιμος και πρακτικός 

οδηγός για όλους όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μία επιχειρηματική 

συνεργασία στην Ιαπωνία. Θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, έτσι ώστε 

να γίνει σωστά η αρχική προσέγγιση. Όσον αφορά τη φιλοξενία των 

Ιαπώνων, αυτή θα είναι φανταστική. Σαν φιλοξενούμενος, ο οποιοσδήποτε 

ξένος θα απολαύσει την ευγένεια των Ιαπώνων επιχειρηματιών. Είναι βέβαια 

γεγονός ότι, ο βαθμός της ευγένειας θα εξαρτηθεί από τη θέση που έχει ο 

φιλοξενούμενος επιχειρηματίας στην επιχείρησή του, εν συγκρίσει πάντα με 

τη θέση που έχουν οι Ιάπωνες επιχειρηματίες που τον φιλοξενούν. Επίσης η 

ευγένεια εξαρτάται και από το εάν είσαι αγοραστής ή πωλητής. Οι Ιάπωνες, 

συνήθως έχουν κάνει κράτηση σε ξενοδοχείο, κανονίζουν να υπάρχει πάντα 

κάποιος από την εταιρεία τους στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί το 

φιλοξενούμενο, κανονίζουν τη μεταφορά του από το αεροδρόμιο στο 

ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο προς την εταιρεία όπου θα 

πραγματοποιηθούν οι επαγγελματικές συναντήσεις. Ως φιλοξενούμενος, ο 

ξένος επιχειρηματίας δεν είναι αναγκασμένος να ακολουθεί το Ιαπωνικό 

πρωτόκολλο. Παρ’ όλα αυτά, αν δείξει ότι το σέβεται τότε θα κερδίσει πολύ 

μεγάλη εκτίμηση από τους Ιάπωνες οικοδεσπότες. Φυσικά, όλη αυτή η 

φιλοξενία και η ευγένεια αναμένεται ότι θα ανταποδοθεί όταν οι Ιάπωνες θα 

επισκεφθούν την πατρίδα του ξένου επιχειρηματία. Τέλος, ο ξένος 

επιχειρηματίας δεν θα πρέπει να μπερδέψει την ευγένεια με τη φιλία. Ο ξένος 

είναι πάντα ξένος στην Ιαπωνία. Μπορεί ως οικοδεσπότες οι Ιάπωνες να είναι 

υπερβολικά ευγενικοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και φίλοι μαζί του. Θα 

πρέπει πάντα οι ξένοι επιχειρηματίες, απ’ όπου και αν είναι αυτοί, να 

θυμούνται ποια είναι η θέση τους. Αν ακολουθήσουν αυτούς τους απλούς, 

αλλά υπερβολικά σημαντικούς κανόνες, τότε έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες 

να επιτύχουν τη δημιουργία καλών, ισχυρών και μακροχρόνιων 

επιχειρηματικών και επαγγελματικών σχέσεων στην Ιαπωνία.

Ανακεφαλαίωση

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε η περιγραφή της Ιαπωνικής αγοράς και 

εξετάσθηκε η επίδραση της Ιαπωνικής κουλτούρας στις διεθνείς 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Στα πλαίσια της περιγραφής της Ιαπωνικής 

αγοράς, μελετήθηκαν οι τάσεις και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται, οι
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ιδιαιτερότητες, οι καταναλωτές, το κόστος διείσδυσης, η επιχειρηματική 

πρακτική, οι εναπομένοντες περιορισμοί στις εισαγωγές καθώς και οι 

συνθήκες διείσδυσης και τα δίκτυα διανομής.

Political Map of the World, toe 199?
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Οι πολιτιστικές και πολιτισμικές διαφορές που παρατηρούνται στα 

διαφορετικά κράτη, αποτελούν πολλές φορές το αντικείμενο ανεκδότων ή 

σοβαρών επιχειρησιακών λαθών τα οποία προξενούν το γέλιο. Η αδυναμία 

των στελεχών να τις κατανοήσουν μπορεί να κοστίσει σημαντικά στη διεθνή 

επιχείρηση.

Στο πρώτο και δεύτερο μέρος της παρούσας ανάλυσης, 

παρουσιάστηκαν με τον πιο σύντομο δυνατό τρόπο πολυάριθμοι κοινωνικοί 

και πολιτιστικοί παράγοντες οι οποίοι κάνουν φανερή την παρουσία τους στην 

εξαγωγική προσπάθεια ή λειτουργία στις αγορές του εξωτερικού. Το 

σημαντικότερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν τα στελέχη μιας επιχείρησης η 

οποία ασκεί διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι οι ίδιες οι δικές 

τους κοινωνικές και πολιτιστικές επιδράσεις, οι οποίες τα κάνουν να βλέπουν 

αυτά που θέλουν να δουν, και να αντιλαμβάνονται τα στοιχεία που θέλουν να 

αντιληφθούν, στην ανάλυση του κοινωνικού και πολιτιστικού συστήματος μιας 

ξένης προς τις γενικότερες αρχές της αγοράς χώρας.

Τα πολιτισμικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά έχουν μια εξαιρετικά 

ισχυρή επίδραση στον τρόπο ζωής και τη γενικότερη συμπεριφορά των 

κατοίκων μιας χώρας, όταν αυτοί δρουν σαν εργαζόμενοι ή σαν καταναλωτές. 

Το πολιτιστικό περιβάλλον είναι μία αρκετά σύνθετη έννοια η οποία 

αναφέρεται σε όλους εκείνους τους τύπους της συμπεριφοράς που 

εκπαιδεύεται κανείς στη διάρκεια της ζωής του και που διαδίδονται διαχρονικά 

από τη μια γενιά στην άλλη. Περιλαμβάνει το βάρος που δίνουν οι κάτοικοι 

μιας χώρας σε υλικά αγαθά, στον τρόπο της μεταξύ τους κοινωνικής 

συμπεριφοράς, στη γλώσσα, στα σύμβολα και τις εκφράσεις επικοινωνίας, 

στην τέχνη, στη μουσική, στη θρησκεία, καθώς επίσης στα ήθη και τις 

παραδόσεις του τόπου. Οι πολιτιστικές διαφορές έχουν μια σημαντική 

επίδραση στις στρατηγικές αποφάσεις μιας διεθνούς επιχείρησης, 

επηρεάζοντας τις δραστηριότητες όλων των τμημάτων της. Διαφορές στο 

εκπαιδευτικό σύστημα των διαφόρων χωρών συνεπάγονται πολλές 

διαφοροποιήσεις σε θρησκευτικές πεποιθήσεις οι οποίες διαμορφώνουν έναν 

ορισμένο τρόπο ζωής.
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Το πολυδιάστατο της κοινωνικής οργάνωσης προσθέτει μια νέα 

πολυπλοκότητα στο διεθνές μάνατζμεντ. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν 

αντιμετωπίζουμε μόνο πολυάριθμες αγορές αλλά και διαφορετικές ομάδες και 

τμήματα στην κάθε μια από τις εθνικές αγορές. Σ’ αυτό το σημείο απαιτείται η 

εμπειρία των στελεχών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τα 

κοινά σημεία μεταξύ των αγορών που τους ενδιαφέρουν, αποφεύγοντας τη 

σύγχυση που δημιουργεί η πολυπλοκότητα της διεθνούς αγοράς.

Το πολιτιστικό σύστημα μπορεί να αλλάξει, αλλά αυτή η διαδικασία 

είναι μακροχρόνια και πολύπλοκη. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν τη 

δυνατότητα να επιφέρουν αλλαγές, με κύριο όργανο τα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας και τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης στη σύγχρονη Διοίκηση 

των Επιχειρήσεων.

Όσον αφορά την περίπτωση της Ιαπωνίας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 

ότι η ιστορία της δεν μοιάζει με καμία από τις ιστορίες των άλλων 

βιομηχανοποιημένων χωρών. Για περισσότερα από 200 χρόνια, από το 1639 

μέχρι το 1854, η Ιαπωνία γνώρισε μία αυτοεπιβαλλόμενη απομόνωση, η 

οποία απαγόρευε οποιαδήποτε προσπάθεια ξένης διείσδυσης ενώ 

παράλληλα τόνωνε τις παραδοσιακές αξίες των κατοίκων της. Στα τέλη του 

19ου αιώνα, η Ιαπωνία ξεκίνησε τη διαδικασία της βιομηχανοποίησής της. 

Μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να φτάσει τις 

βιομηχανοποιημένες χώρες της Δύσης. Το αξιοπερίεργο ήταν, ότι ενώ γενικά 

οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις έμοιαζαν καταπληκτικά με τις Δυτικές επιχειρήσεις, 

υπήρχαν, και συνεχίζουν να υπάρχουν, τεράστιες διαφορές στον τρόπο με 
τον οποίο οι Ιάπωνες δουλεύουν και διοικούν. Όπως συμβαίνει στις 

περισσότερες χώρες που ανήκουν στο ημισφαίριο του Ειρηνικού, έτσι και 

στην Ιαπωνία υπάρχει ένα Κομφουκιανικό υπόβαθρο το οποίο έχει επηρεάσει 

σημαντικά το κοινωνικό της πρωτόκολλο. Η κάθετη ιεραρχία υπάρχει ακόμα 

και σήμερα ενώ οι προσωπικές επαφές παίζουν τον πιο καθοριστικό ρόλο 

στη σύγχρονη Ιαπωνική επαγγελματική και κοινωνική ζωή. Οι Ιάπωνες 

γνωρίζουν πολύ καλά την ιστορία τους, και οι επιχειρήσεις τους αντανακλούν 

τη γνώμη που έχουν για τους εαυτούς τους. Η γνώμη αυτή, θέλει τους 

Ιάπωνες να ξεχωρίζουν από όλους τους άλλους λαούς λόγω της μοναδικής 

τους ταυτότητας και κουλτούρας.
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Η Ιαπωνία είναι μια δύσκολη αγορά, και μάλλον θα παραμείνει έτσι για 

αρκετό καιρό ακόμα. Αυτό που την κάνει έναν ιδιαίτερα σκληρό συνέταιρο, σε 

επιχειρηματικό και επιχειρησιακό επίπεδο, είναι οι ισχυρές ρίζες της 

κουλτούρας της σε συνδυασμό με τη ραγδαία οικονομική της επιτυχία. Για 

τους ξένους επιχειρηματίες, αυτή η διπλή δυσκολία μεταφράζεται σαν ένα 

μεγάλο μπέρδεμα, ιδιαίτερα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις με τους 

Ιάπωνες επιχειρηματίες.

Η Ιαπωνία αλλάζει και εκμοντερνίζεται, αλλά παραμένει ένα νησιώτικο 

κράτος με ένα νησιώτικο παρελθόν. Οι επιχειρήσεις και η οικονομία της 

έφτασαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Κατάφερε επάξια να φτάσει στη δεύτερη 

θέση της παγκόσμιας οικονομίας, μετά τις Η.Π.Α. Σήμερα πλέον, θεωρείται 

ένας κολοσσός. Η έκταση των πολυ-πολιτιστικών χαρακτηριστικών που 

απαιτούνται στη σύγχρονη Ιαπωνία είναι πολύ μεγάλη. Αυτό σημαίνει ότι, οι 

διεθνείς επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν την άσκηση επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και αναζητούν την επιτυχία στην Ιαπωνία, πρέπει να είναι σε 

θέση να κατανοήσουν το πολιτιστικό και πολιτισμικό της πλαίσιο και 

υπόβαθρο. Πρέπει, επίσης, να μπορούν να αναγνωρίσουν τη δύναμη της 

Ιαπωνικής κουλτούρας και την επίδραση που αυτή ασκεί στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, είτε εγχώριες είναι αυτές είτε διεθνείς. Ο σωστός χειρισμός 

της ξένης κουλτούρας, η σωστή προετοιμασία των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και ο σωστός σχεδιασμός των μελλοντικών ενεργειών, 

αποτελούν μία χρυσή εγγύηση επιτυχίας για όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που 

ασκούν διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες σε όλα τα μήκη και πλάτη 

αυτού του πλανήτη.
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