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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο ρόλος της επικοινωνίας στις οργανώσεις σύμφωνα με τους εκφραστές της 

σχολής των ανθρωπίνων σχέσεων παρουσιάζει ένα σαφή εργαλειακό χαρακτήρα και 

προϋποθέτει τη γραμμική σχέση ανάμεσα στον πομπό και στον δέκτη ενός 

μηνύματος. Η διαφορά με τη σχολή της επιστημονικής διοίκησης συνίσταται στο ότι 

ο δέκτης διαθέτει τη δυνατότητα να αντιδράσει, να «φιλτράρει» δηλαδή την 

πληροφόρηση ανάλογα με τις προθέσεις του και την ψυχική κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  

Οι Morgan και Hunt επιβεβαιώνουν ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις 

συμβάλλουν σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ίδρυση, στην ανάπτυξη και 

στη διατήρηση επιτυχών συνεργασιών. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα 

αυξανόμενο ενδιαφέρον σχετικά με τους παράγοντες εκείνους που συμβάλλουν στη 

μακροχρόνια ευημερία των συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων. Η έρευνα των 

Λεωνίδου, Κατσικέα & Χατζημάρκου 2002 και Turnbull et al. 1996 σχετικά με τις 

διαπροσωπικές σχέσεις έδειξε ότι σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζονται και 

επιδιώκονται νέες επιχειρηματικές συνεργασίες και αναπτύσσονται νέες 

δραστηριότητες βασιζόμενες στις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Στην πράξη έχει διαπιστωθεί, άλλωστε, ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις είτε 

αυτές έχουν οικογενειακό είτε άλλο χαρακτήρα αποτελούν, όπως έχει αποδειχθεί από 

τη διατύπωση ενός σημαντικού αριθμού θεωριών και απόψεων επιστημόνων όπως οι 

Ellis και Pecotich, σημαντικό εργαλείο για επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να 

επεκταθούν και να δραστηριοποιηθούν σε νέες αγορές πέραν των στενών συνόρων 

των κρατών στα οποία είναι εγκατεστημένες. Δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των 

διαπροσωπικών σχέσεων που εγγυώνται την επιτυχία μίας επιχειρηματικής 

συνεργασίας και αυτά είναι η δέσμευση και η εμπιστοσύνη. Καταγεγραμμένα 

γεγονότα μαρτυρούν ότι ακόμη και για την ίδρυση ορισμένων επιχειρήσεων αιτία 

ήταν οι διαπροσωπικές σχέσεις, όπως στην περίπτωση της Nordus, της οποίας ο 

ιδιοκτήτης ανακάλυψε την ανάγκη δημιουργίας εταιρείας από την εποχή που ήταν 

ακόμα φοιτητής μέσω των συμφοιτητών του. Σημαντική πληροφορία αποτελεί επίσης 

το γεγονός ότι οι επιχειρηματίες κατά κύριο λόγο δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις 

ανθρώπινες σχέσεις, τις οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις τοποθετούν ψηλότερα ίσως 

και από το άμεσο οικονομικό όφελος.  
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Συνοψίζοντας όσα προαναφέραμε, εκτιμούμε ότι πρέπει να τονιστεί ότι η 

διερεύνηση της κουλτούρας και των συνηθειών ενός πολιτισμικού περιβάλλοντος 

μέσω των διαπροσωπικών σχέσεων θα ήταν δυνατόν να είναι η επιτυχημένη συνταγή 

για την κερδοφορία και την ανάπτυξη μίας επιχείρησης σε ξένες αγορές. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Όπως έχει διαμορφωθεί το σύγχρονο πολύπλοκο κοινωνικό περιβάλλον, η 

ικανότητα της επικοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους αποτελεί μια από τις 

βασικότερες δεξιότητες που έχει να επιδείξει ο άνθρωπος.  

Η επικοινωνία των σύγχρονων ανθρώπων μεταξύ τους παρουσιάζει πολλές 

ελλείψεις, παράγοντας που επηρεάζει τη συμπεριφορά τους και τους ωθεί παράλληλα 

στην ανάγκη της επικοινωνίας με τους συνάνθρωπους τους. 

Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται και η τεχνική 

διαδικασία που ακολουθείται έχει διαπιστωθεί ότι διαφοροποιούνται από εποχή σε 

εποχή, διατηρείται ωστόσο το πνεύμα του περιεχομένου της επικοινωνίας που 

παραμένει μια σταθερή αναγκαιότητα. Ο άνθρωπος από τα πρώτα του βήματα 

αισθάνεται την ανάγκη της συνεργασίας με τους συνανθρώπους του, η οποία 

εξασφαλίζει αρχικά την επιβίωσή του και στη συνέχεια τον βοηθά να ενταχθεί 

καταρχήν στο οικογενειακό και στη συνέχεια στο εργασιακό και κοινωνικό 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται και το οποίο διαμορφώνεται από τις 

ιστορικές και πολιτιστικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα που ζει και 

δραστηριοποιείται. Η επιτυχής συνεργασία, βασίζεται στην καταγραφή εντυπώσεων, 

αντιλήψεων και εμπειριών και προϋποθέτει αλληλογνωριμία, επικοινωνία, αγαθές 

σχέσεις και ισότιμη αναγνώριση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων ή ομάδων 

ατόμων. Ο άνθρωπος εξελίσσεται σε πομπό και δέκτη πληροφοριών και επιδιώκει να 

πείσει τους συνανθρώπους του σχετικά με το αντικείμενο που τον αντιπροσωπεύει ή 

τον ενδιαφέρει. Ο άνθρωπος ως μονάδα η οποία υπάγεται στο σύγχρονο κοινωνικό 

περιβάλλον είναι βέβαιο ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι αν δεν συνεργαστεί δεν θα 

καταφέρει να πραγματοποιήσει τους στόχους του. 

Η διεθνής επιστημονική έρευνα, προκειμένου να συγκεκριμενοποιήσει τη 

διαδικασία της επικοινωνίας, έχει καταλήξει σε ένα βασικό μοντέλο επικοινωνίας για 

την ανάπτυξη των ομαλών διαπροσωπικών σχέσεων, το οποίο αποτελεί επίσης και το 

πρότυπο για την περαιτέρω επιτυχή επέκταση των επιχειρήσεων σε τοπικό και 

διεθνές επίπεδο. Στόχος της εργασίας αυτής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

των μαθημάτων του Διατμηματικού Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονία, αποτελεί να συνοψίσει τα συμπεράσματα της έρευνας 
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στον τομέα αυτό και να καταδείξει τη συμβολή της γνώσης των βασικών αρχών της 

επικοινωνίας στην επέκταση των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
  

Η επικοινωνία ως όρος δηλώνει οτιδήποτε «διαδραματίζεται» μεταξύ  

προσώπων και αναφέρεται στην αντίληψη, την αξιολόγηση, την κατανόηση και τον 

τρόπο αντίδρασης1. Αντίστοιχα και ο όρος διαπροσωπικές σχέσεις αποδίδει την 

επίδραση των πράξεων και γενικότερα της συμπεριφοράς ενός ατόμου στη 

συμπεριφορά ενός ή περισσότερων ατόμων, με αποτέλεσμα την αλληλεπίδραση και 

αμοιβαία ρύθμιση της συμπεριφοράς. Η αμοιβαιότητα αυτή αποτελεί ουσιαστικό 

στοιχείο των διαπροσωπικών σχέσεων και χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να μιλούμε για 

διαπροσωπικές σχέσεις2

Σύμφωνα με όσα προαναφέραμε, γίνεται φανερό ότι προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων αποτελεί η επικοινωνία, μια έννοια κλειδί των 

διαπροσωπικών σχέσεων.  

.  

• Επικοινωνία ονομάζεται η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής 

πληροφοριών, η οποία ολοκληρώνεται με την εδραίωση αμοιβαίας 

κατανόησης ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα, ανάμεσα σε ένα πρόσωπο 

και μια ομάδα ή ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες ομάδες. 

 Ως όρος η επικοινωνία αποτελεί μια ευρεία έννοια και είναι δυνατόν να 

συμπεριλάβει όλους τους τρόπους με τους οποίους ένας τρόπος σκέψης είναι δυνατόν 

να επηρεάσει έναν άλλο3

Ο Max Weber θεώρησε την επικοινωνία ως μια μορφή κοινωνικής 

διαντίδρασης, η οποία συνδέεται με υποκειμενικά νοήματα που προσανατολίζονται 

στη σκέψη, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά των δρώντων προσώπων

. 

4

                                                        
1 Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών, 1972, εκδ. Ελληνική Παιδεία, σελ. 954. 

. Ο C.W. 

Morris όρισε ως επικοινωνία τον μηχανισμό μέσω του οποίου υφίστανται και 

αναπτύσσονται οι ανθρώπινες σχέσεις,  δηλ. όλα τα σύμβολα της σκέψης μαζί με 

τους σκοπούς της μεταφοράς τους στον χώρο και τη διαφύλαξή τους στον χρόνο. 

Συνεπώς επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία ένας πρωτουργός εκπέμπει ή 

στέλνει μήνυμα σε κάποιον φορέα και προκαλεί ένα «αποτέλεσμα». Και επικοινωνώ 

σημαίνει ότι καθιστώ κάποιον κοινωνό (γνώστη) ενός μηνύματος προκειμένου να 

προκαλέσω ένα αποτέλεσμα. Ως επικοινωνία νοούμε και την εξωτερίκευση ή 

2 Καψάλης 2003, σελ. 416. 
3 Πιπερόπουλος 1996, σελ. 47. 
4 Πιπερόπουλος, σελ. 48. 
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αποδοχή ή ανταλλαγή νοήματος με σκοπό τη δημιουργία συναισθήματος 

κατανόησης.  

Στη διαδικασία της επικοινωνίας, όπως έχει διαπιστωθεί, συμπεριλαμβάνεται 

η προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τις θέσεις και την αντίληψη των άλλων 

ανθρώπων, η επιδίωξή μας να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά τους, προκειμένου να 

ικανοποιήσουμε τις δικές μας ανάγκες ή επιθυμίες, η αξιολόγηση της συμπεριφοράς 

μας στους άλλους ανθρώπους, αλλά και οι ενέργειές μας για τη βελτίωση των 

διαπροσωπικών μας σχέσεων. Βασικό μοντέλο επικοινωνίας για την ανάπτυξη 

ομαλών διαπροσωπικών σχέσεων δίνει η παρακάτω γραφική παράσταση5

   
: 

 
 

Επικοινωνία 
 

 
= 

 
Πομπός 

χχ   
Μήνυμα 

χχχ  
Μέσο 

χχχ  
Δέκτης 

 
                         Επαναπληροφόρηση 

 
Τα βέλη δείχνουν την κατεύθυνση του μηνύματος και τα «χ» τα παράσιτα, τα 

οποία είναι δυνατόν να είναι θόρυβοι ή ό,τι άλλο εμποδίζει τη μεταβίβαση του 

μηνύματος. Όσο λιγότερα είναι τα παράσιτα τόσο καλύτερη είναι η διαδικασία 

επαναληρφρησης, η οποία στην περίπτωσή μας είναι το ζητούμενο. Η 

επαναπληροφόρηση καθορίζει την ανάδραση6, η οποία με τη σειρά της βοηθά τον 

πομπό να προσαρμόσει το μήνυμά του στις ανάγκες και τις αντιδράσεις του δέκτη7

Εξετάζοντας τα στοιχεία του μοντέλου επικοινωνίας ο πομπός πρέπει να 

αποσκοπεί στις βέλτιστες δυνατές συνθήκες, να γνωρίζει καλά αυτό το οποίο επιθυμεί  

να μεταδώσει και να γνωρίζει κατά το δυνατόν καλύτερα τον δέκτη. Η γνώση του 

πομπού σε ό,τι αφορά τον δέκτη αναφέρεται στα δημογραφικά και ψυχογραφικά 

χαρακτηριστικά του στα οποία περιλαμβάνονται: η ηλικία, το φύλλο (δεν θίγεται η 

ισοτιμία), η οικογενειακή κατάσταση, η κοινωνικοοικονομική θέση, η θρησκεία, ο 

τόπος καταγωγής και διαμονής, ο τρόπος ζωής, η προσωπικότητα , η αυτονομία και η 

αυτάρκεια του δέκτη 

. 

Από την ανάδραση προκύπτει η βιωματική ανάγκη του μαθητή και καθορίζεται η 

διαπροσωπική σχέση πομπού δέκτη ή καλύτερα δασκάλου – μαθητή.  

                                                        
5 Μπίλης 1999, σελ. 27. Πιπερόπουλος 2007, σελ. 48. 
6 Ανάδραση είναι η ικανότητα ενός συστήματος να ρυθμίζει τη μελλοντική συμπεριφορά του 
με βάση την εμπειρία του από το παρελθόν του, Τσαούσης 2006, σελ.144. 
7 Fiske 1992, σελ. 42. 
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Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν το μήνυμα  είναι 

αυτό να είναι απλό, λιτό, απέριττο, δεκτικό στην αντιληπτική ικανότητα του δέκτη, 

ενδιαφέρον8 και προσεκτικά διατυπωμένο9. Το μέσο που χρησιμοποιείται πρέπει, 

επίσης, να είναι το κατάλληλο ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον του δέκτη και να 

ελαττώνει τα παράσιτα. Στατιστικές έρευνες έχουν δείξει ότι ο δέκτης συγκρατεί το 

30 – 35% απ’ ό,τι βλέπει, το 15 – 20% απ’ ό,τι ακούει, το 10 – 15 % απ’ ό,τι διαβάζει 

και το συντριπτικό 50% απ’ ό,τι του παρουσιάζεται με οπτικοακουστικά μέσα10

Συνεπώς κάθε προσφερόμενο μήνυμα πρέπει να παρουσιάζεται ώστε να 

διεγείρει όσες των αισθήσεων είναι δυνατόν να ερεθίσει. Ίσως είναι χρήσιμο να 

υπενθυμίσουμε ότι ο άνθρωπος λαμβάνει το 80% των μηνυμάτων με την όραση, το 

10% με την ακοή, το 5% με την όσφρηση, το 3% με την αφή και το 2% με τη 

γεύση

 

11

• Ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων. 

. Η επικοινωνία αποβλέπει σε κάποιο αποτέλεσμα, διενεργείται μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο (φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον) και 

αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση κάποιων αναγκών  ή στην επίτευξη ορισμένων στόχων. 

Δεν αποτελεί μόνο μια λειτουργία, που εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, αλλά την 

ίδια την ουσία της κοινωνίας. Η επικοινωνία ολοκληρώνεται όταν υπάρχουν οι εξής 

προϋποθέσεις: 

• Η ενσυνείδητη άσκηση εκ μέρους τους επικοινωνιακών διαδικασιών (πομπού 

–δέκτη) 

• Η ύπαρξη μηνύματος κοινού ενδιαφέροντος για τους συμμετέχοντες 

• Το αποτέλεσμα 

• Τα άτομα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους  

• Δυνατότητα απρόσκοπτης ροής πληροφοριών 

• Συστήματα σταθερών συμβόλων για την εξυπηρέτηση της μετάδοσης του 

νοήματος (λέξεις, εικόνες, χειρονομίες, γλώσσα των αντικειμένων και 

πράξεων, ακόμη και της σιωπής). 
                                                        
8 Μπίλης 1999, σελ. 29. 
9 Τα επτά «Σ» Συμπληρωμένη (απαντά σε όλα τα ερωτήματα), Σαφής (σύντομες φράσεις, 
σύνταξη, ορθογραφία), Συγκεκριμένη (ρήματα ενέργειας- υποδείγματα), Σωστή (Εισαγωγή, 
Κυρίως θέμα, Επίλογος, Συμπεράσματα), Συμπαθής (εκτίμηση του άλλου, δεν θίγουμε), 
Στρατηγική (χρησιμοποιούμε πληθυντικό), Συνοπτική (Αποφυγή περιγραφής γεγονότων – 
Όχι επαναλήψεις), Murphy- Perk 1980. 
10 Μπίλης 1999, σελ. 49. 
11 Μπίλης 1999, σελ. 50. 
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• Η επικοινωνία σήμερα παρέχει: 

• Ενημέρωση 

• Δυνατότητα άσκησης επιρροής 

• Απαλλαγή από την ένταση 

• Βάση για κατανόηση και 

• Συνεργασία μεταξύ ατόμων, ομάδων, λαών.  

Όπως αναφέρουν ο Markey και οι συνεργάτες του, όσον αφορά στις 

διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ δύο ατόμων, έχει μελετηθεί από τους ερευνητές η 

έννοια της συμπληρωματικότητας των συμπεριφορών ή αλλιώς η αρχή ότι κάθε 

συμπεριφορά προκαλεί μια αντίστοιχη συμπληρωματική της. Το κάθε άτομο, όταν 

εκδηλώνει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, έχει την ικανότητα να προβλέψει ως ένα 

βαθμό τη συμπεριφορά που θα εκδηλώσει το άτομο στο οποίο ασκεί μια 

συγκεκριμένη επίδραση. Υπάρχει δηλαδή μια προσδοκία για τη συμπεριφορά του 

ατόμου με το οποίο συναναστρέφεται. Επίσης, όταν το άτομο προσδοκά μια 

συγκεκριμένη εκδήλωση συμπεριφοράς από κάποιον άλλον, θα προσαρμόσει 

ανάλογα και τη δική του στάση. Για παράδειγμα, αν κάποιος περιμένει πως το άτομο 

με το οποίο θα συναναστραφεί θα είναι ευγενικό, τότε και ο ίδιος θα είναι 

προδιατεθειμένος να εκδηλώσει μια επίσης ευγενική συμπεριφορά12

Όταν ένα άτομο εισπράττει τη συμπεριφορά που προσδοκά, τότε αποδέχεται 

σε μεγαλύτερο βαθμό τη συγκεκριμένη διαπροσωπική (δυαδική) σχέση, οπότε 

δημιουργείται ένα θετικό και πρόσφορο κλίμα συνεργασίας. Ο Tracey απέδειξε ότι η 

αμοιβαιότητα αυτή των συμπεριφορών έχει διαπιστωθεί ότι εμφανίζεται με παρόμοιο 

τρόπο κάτω από διαφορετικές συνθήκες και με διαφορετικούς στα χαρακτηριστικά 

ανθρώπους. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί μια απαραίτητη γνώση προκειμένου να 

διαμορφώσουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις στον χώρο εργασίας και στο 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

. 

Στη θεωρία, η συμπληρωματικότητα των συμπεριφορών παρουσιάζεται 

σχηματικά, τοποθετώντας τις μεταβλητές της συμπεριφοράς σε έναν κύκλο όπου η 

γωνία που σχηματίζεται μεταξύ τους δηλώνει και την πιθανότητα (μικρότερη ή 

μεγαλύτερη) να εκδηλωθεί μια συμπεριφορά στην εκδήλωση μια άλλης. Ο κύκλος 

                                                        
12 Γιαννουλέας 1998. 
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αυτός χωρίζεται από δύο άξονες: ο κάθετος άξονας είναι ο άξονας κύρους και 

ελέγχου (Κυριαρχικός-Υποτακτικός) και ο οριζόντιος άξονας είναι ο άξονας του 

συναισθήματος (Επιθετικός-Φιλικός)13

Η θεωρία αυτή της συμπληρωματικότητας, με τον κυκλικό σχηματισμό των 

συμπεριφορών (Circumplex Theory), προτάθηκε αρχικά από τον Leary το 1957. Από 

τότε διάφοροι ερευνητές, όπως ο Myllyniemi, ο Strong με τους συνεργάτες του και ο 

Wiggins, πρότειναν διάφορες παραλλαγές της θεωρίας, σχετικά με τη θέση και τη 

σχέση μεταξύ των συμπεριφορών που παρουσιάζονται σε αυτόν τον κύκλο. 

Ουσιαστικό στοιχείο της θεωρίας αυτής και αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας 

είναι η αμοιβαιότητα που διέπει τις συμπεριφορές στο πλαίσιο των διαπροσωπικών 

σχέσεων. Υπάρχει μια κανονιστική λειτουργία των συμπεριφορών, η εμφάνισή τους 

γίνεται δηλαδή σε γενικές γραμμές βάσει ορισμένων κανόνων. 

. 

Αυτά τα μοτίβα συμπεριφορών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Tracey, 

υπάρχουν για την αυτό-επιβεβαίωση του ατόμου, δηλαδή το άτομο θα 

αλληλεπιδράσει με άτομα των οποίων η συμπεριφορά θα διευκολύνει αυτήν την 

αυτό-επιβεβαίωση. Σε ένα χώρο εργασίας, το άτομο θα αναπτύξει πιο καλές σχέσεις 

και συνεργασία με άτομα των οποίων οι συμπεριφορές βρίσκονται σε συνάφεια με τη 

δική του στάση. 

Ο Markey και οι συνεργάτες του μας αναφέρουν ότι το είδος της 

συμπεριφοράς που θα εκδηλώσει ένα άτομο δεν εξαρτάται μόνο από την 

προσωπικότητά του και τις προδιαθέσεις του, αλλά και από το πλαίσιο (εργασιακό 

περιβάλλον, κανόνες, διαδικασίες κ.λπ.) μέσα στο οποίο εντάσσεται. 

Μακροπρόθεσμα όμως οι προδιαθέσεις είναι αυτές που τελικά υπερισχύουν των 

συγκυριών (πλαίσιο). Για παράδειγμα, είναι δυνατόν κάποιος με επιθετικό χαρακτήρα 

να είναι ευγενής, επειδή το επιβάλλουν οι άτυποι κανόνες του χώρου εργασίας, αλλά 

μακροπρόθεσμα δεν θα μπορέσει να διατηρήσει αυτήν την επίφαση ευγένειας και θα 

εκδηλώσει πάλι την επιθετικότητά του. 

Πρακτικά, λοιπόν, η συμπεριφορά που θα εκδηλώσει το κάθε άτομο σε μια 

δεδομένη στιγμή θα επηρεαστεί από τους παράγοντες προσωπικότητα (προδιαθέσεις), 

περιβαλλοντικό πλαίσιο και συμπεριφορά των άλλων ατόμων. Για παράδειγμα, αν 
                                                        
13 Σταλίκας, Ρούσση & Τριλίβα 2002, σελ. 75-76. 
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ένας άνθρωπος που είναι πράος δεχθεί μια επιθετική συμπεριφορά, ενδέχεται να 

παραμείνει ήρεμος (προδιάθεση) ή να εκδηλώσει αντεπίθεση (αντίδραση στη 

συμπεριφορά των άλλων). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΟΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

Το δίκτυο των διαπροσωπικών σχέσεων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 

επίτευξη των στόχων στην επαγγελματική αλλά και στην προσωπική ζωή. Το δίκτυο 

αυτό βασίζεται σε αλληλεπιδράσεις και σχέσεις που στόχο έχουν την αλληλοβοήθεια 

και την αμοιβαία παροχή υποστήριξης σε πολλούς τομείς των ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων.  Η ανάπτυξη και διατήρηση των σχέσεων με τους άλλους αποτελεί 

έναν πολύ ευαίσθητο τομέα, ο οποίος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και δεξιότητες και 

δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη. Η ανθρώπινη επικοινωνία δεν αποτελείται μόνο 

από τον προφορικό λόγο. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της επικοινωνίας μεταξύ των 

ανθρώπων επιτυγχάνεται δια μέσου της γλώσσας του σώματος και της εικόνας14

2.1. ΑΤΟΜΟ, ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

. 

 

Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικό ον το οποίο διαβιώνει σε ένα 

κόσμο πολλών. Η αριστοτελική αυτή φράση σηματοδοτεί την αρχή της μελέτης της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς σε σχέση με το κοινωνικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει 

διαμορφωθεί στον δυτικό πολιτισμό. Αυτό που κληρονομεί η δυτική σκέψη από τον 

Αριστοτέλη είναι μια λειτουργική εξήγηση όσον αφορά στις εμπειρίες, στα 

ερεθίσματα και στο ψυχολογικό υπόβαθρο του ατόμου σε συνάρτηση με την 

κοινωνική πραγματικότητα. Παρόλο όμως που φιλόσοφοι παλαιότερα και κοινωνικοί 

επιστήμονες πιο πρόσφατα ασχολήθηκαν με το θέμα, μόλις στον 20ό αιώνα 

συνειδητοποιούν οι κοινωνικοί επιστήμονες τη σημασία της βασικής αυτής 

ψυχολογικής διαλεκτικής ανάμεσα στο άτομο και την κοινωνία.  

Αν εξετάσουμε πιο προσεκτικά τα μέρη αυτής της σχέσης ατόμου και 

κοινωνίας θα διαπιστώσουμε ότι αποτελούν θεμέλιο λίθο της μοντέρνας κοινωνικής 

ψυχολογίας. Πρόσφατες θεωρητικές προσεγγίσεις από κοινωνικούς ψυχολόγους 

(όπως οι Hinde 1979 και Doise 1986) αναπτύσσουν τα μέρη αυτού του πολύπλοκου 

συστήματος αλληλεπίδρασης μεταξύ ατομικών  και κοινωνικών (π.χ. ζεύγος, ομάδες, 

κοινωνία, κουλτούρα) παραγόντων στα εξής  βασικά επίπεδα ανάλυσης: το 

ενδοατομικό (π.χ. ψυχοφυσιολογία, γενετικές επιδράσεις, νευροψυχολογικές δομές), 

το ατομικό (π.χ. προσωπικότητα, γνωστικές και συναισθηματικές δομές), το 

διαπροσωπικό (π.χ. δυάδα, οικογένεια, σχέσεις), το δια- ομαδικό και το πολιτισμικό. 

                                                        
14 Γιαννουλέας 1998. 
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Από τα πιο απλά ερεθίσματα ως και τα πλέον κοινωνικά ο άνθρωπος 

αντιλαμβάνεται το περιβάλλον με διαπροσωπικούς όρους. Κύριοι πρωταγωνιστές σε 

αυτόν τον κόσμο των διαπροσωπικών σχημάτων είναι ο «εαυτός» και οι «άλλοι». Ο 

εαυτός ποτέ δεν είναι αποκομμένος από τους άλλους. Aκόμη και όταν σκεφτόμαστε 

«εγωιστικά», στις σκέψεις και τα συναισθήματά μας αντικατοπτρίζονται οι άλλοι 

συνειδητά ή ασυνείδητα. Όπως χαρακτηριστικά έχει υποστηρίξει ο Heider (1958) τα 

διαπροσωπικά σχήματα αποτελούν τα πλέον βασικά «εργαλεία», τα οποία 

χρησιμοποιούμε προκειμένου να κατανοήσουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει. Στο 

κλασικό πείραμά του (Heider & Simmel 1944) έδειξε ότι ακόμη και ερεθίσματα τόσο 

απλά όπως γεωμετρικά σχήματα, γίνονται αντιληπτά με όρους σχέσεων.  
 

Σύμφωνα με τον Harry  Reis και την Helen Bersheid (2001) οι διαπροσωπικές 

σχέσεις αποτελούν ίσως το πιο κεντρικό και ερευνητικά ενεργό τμήμα της κοινωνικής 

ψυχολογίας σήμερα. Στην κοινωνική ψυχολογία δεν επικρατούσε ωστόσο πάντα η 

ίδια αντίληψη. Κατά τη δεκαετία του 1970 η κοινωνική ψυχολογία χαρακτηριζόταν 

από έντονες αντιπαραθέσεις και κριτική σχετικά με τον ρόλο και τις μεθόδους του 

κλάδου. Ένας από τους πιο γνωστούς επικριτές (Sampson 1977) υποστήριξε ότι η 

«Αμερικανική» Κοινωνική Ψυχολογία των προηγούμενων δεκαετιών εστίασε 

αποκλειστικά στο άτομο και στους ενδοατομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά του15

Πληροφορίες σχετικά με τη σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων και την 

επίδραση της απουσίας σχέσεων εντοπίζουμε σε έρευνες της συγκριτικής 

ψυχολογίας. Η στενή σύνδεση ανάμεσα στα συναισθήματα και τις διαπροσωπικές 

σχέσεις φαίνεται και από το γεγονός ότι τα πιο έντονα συναισθήματα (θετικά ή 

αρνητικά) βιώνονται στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων και εξαιτίας αυτών. 

.  

Μάλιστα παρατηρείται το εξής παράδοξο: σε κοινωνίες που χαρακτηρίζονται 

από μεγαλύτερο βαθμό ατομικισμού (όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και 

η Βρετανία) παρατηρείται μεγαλύτερη συχνότητα επαφών με φίλους και γνωστούς 

από ό,τι στις λεγόμενες κολεκτιβιστικές κοινωνίες (Wheeler, Reis, Bond 1989). Όπως 

γίνεται κατανοητό από τα προαναφερθέντα παραδείγματα και τις μελέτες, η παρουσία 

των άλλων και οι στενές διαπροσωπικές επαφές αποτελούν πολύ σημαντικές 

ψυχολογικές συνισταμένες. 

                                                        
15 Sarason, Sarason, Gurung, 1997, Williams, Ware, Donald 1981. 
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Οι άνθρωποι, επίσης, προκειμένου να δημιουργούν σχέσεις θα πρέπει να 

κατέχουν τουλάχιστον τις βασικές μη λεκτικές δεξιότητες, δηλαδή να έχουν την 

ικανότητα έκφρασης των προσωπικών συναισθημάτων και την ικανότητα 

αποκωδικοποίησης των συναισθημάτων των άλλων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν την 

ικανότητα να στέλνουν σαφή μηνύματα σχετικά με τις πεποιθήσεις τους και για τη 

συναισθηματική τους κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα προσλαμβάνουν, κατανοούν και 

ερμηνεύουν σωστά τα συναισθήματα και τις στάσεις των άλλων. Οι εκφραστικοί και 

ευαίσθητοι άνθρωποι δεν είναι ποτέ ντροπαλοί, μοναχικοί ή κοινωνικά αγχώδεις, 

γίνονται γρήγορα δημοφιλείς στις παρέες τους και έχουν μεγαλύτερο κύκλο 

γνωριμιών και στενών φίλων, σε αντίθεση με τους ανθρώπους που στερούνται 

εκφραστικότητας και ευαισθησίας16

 

. 

2.2  ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Στον χώρο εργασίας μπορούμε να διακρίνουμε τρία βασικά πλέγματα 

διαπροσωπικών σχέσεων:  

• Σχέσεις με συναδέλφους ή την υπόλοιπη εργασιακή ομάδα  

• Σχέσεις με προϊσταμένους και  

• Σχέσεις με υφισταμένους.  

Ειδικότερα, οι σχέσεις με τους συναδέλφους είναι δυνατόν να 

χαρακτηρίζονται από ανταγωνισμό και διαπροσωπικές συγκρούσεις, οι σχέσεις με 

τους προϊστάμενους από έλλειψη εκ μέρους τους φροντίδας και ανθρώπινης 

αντιμετώπισης, ενώ όσον αφορά στις σχέσεις με τους υφισταμένους το πρόβλημα 

επικεντρώνεται κυρίως στο κατά πόσο το συγκεκριμένο άτομο έχει τη δυνατότητα να 

κάνει κάθετο καταμερισμό ευθυνών και αρμοδιοτήτων και να αντιμετωπίσει τα 

προβλήματα που συνεπάγονται οι συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων17

Κακές θεωρούνται οι σχέσεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλό βαθμό 

εμπιστοσύνης, χαμηλό βαθμό στήριξης του ενός από τον άλλο και έλλειψη 

ενδιαφέροντος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το άτομο. Οι κακές σχέσεις 

μπορούν να οδηγήσουν σε ανταγωνισμό, απομόνωση και αρνητική συμπεριφορά 

προς την εργασία του και κατά επέκταση σε αγχογόνες καταστάσεις. Υπάρχουν όμως 

.  

                                                        
16 Άρτζυλ 1981. 
17 Παπαδάκη-Μιχαηλίδη 1998.  
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και μερικές άλλες όψεις των κοινωνικών σχέσεων στον χώρο της εργασίας που 

μπορούν να αποδειχτούν αγχογόνες: 

• Η ανασφάλεια που δημιουργεί το αίσθημα ότι το άτομο δεν έχει τις αναγκαίες 

δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας νέας θέσης. 

Στον παράγοντα αυτό σημαντικό ρόλο παίζει ο βαθμός κοινωνικής στήριξης 

που τού προσφέρεται από τα άλλα μέλη. 

• Η «πυκνότητα» στον εργασιακό χώρο, όταν δηλαδή πολλά άτομα 

συνευρίσκονται σε μικρό χώρο και δεν δίνεται στο άτομο η δυνατότητα να 

ικανοποιήσει την ανάγκη του για προσωπικό χώρο εργασίας και 

δημιουργικότητας. 

• Η γειτνίαση ή η υποχρεωτική συνεργασία με άτομο που διακατέχεται από 

εργασιομανία και δίνει γρήγορο και ασφυκτικό ρυθμό στην εργασία. 

 

Λόγω της καθημερινής και απαραίτητης αλληλεπίδρασης των μελών μιας 

ομάδας είναι σημαντικό να γνωρίζουν τους άτυπους κανόνες που διέπουν τις 

διαπροσωπικές σχέσεις. Έτσι, είναι πιο εύκολο να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον 

οποίο θα αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές τους επαφές στον χώρο εργασίας, έχοντας 

υπόψη με ποια κριτήρια επιλέγουν οι άνθρωποι τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και 

γιατί συμπεριφέρονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι 

αυτές οι αρχές  

• Εγγύτητα και κοινωνική αλληλεπίδραση: αναφερόμαστε καθαρά σε ένα θέμα 

χωροταξικό, δηλαδή πόσο κοντά από άποψη χώρου βρισκόμαστε με τους 

συναδέλφους μας. Πιο πιθανό είναι να αναπτύξουμε κοινωνικές και 

διαπροσωπικές σχέσεις με τους ανθρώπους που εργάζονται στα διπλανά 

γραφεία παρά, για παράδειγμα, σε κάποιον άλλον όροφο, δεδομένου φυσικά 

ότι συγκρίνουμε παρόμοιους χαρακτήρες, οι οποίοι θα ταίριαζαν στις 

προτιμήσεις μας. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και η πιθανότητα να μην 

συμπαθούμε ιδιαίτερα τους ανθρώπους που εργάζονται κοντά σε εμάς, αλλά 

επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε καθημερινή επαφή και συνεργαζόμαστε σε 

αρκετά θέματα της δουλειάς, να πρέπει αναγκαστικά να εκδηλώνουμε ένα 

είδος συμπεριφοράς προκειμένου να διατηρούμε καλές σχέσεις και να υπάρχει 

μια αλληλοϋποστήριξη στο πλαίσιο της συνεργασίας. 
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• Η διαπροσωπική έλξη: εδώ αναφερόμαστε στη συμπάθεια την οποία 

αισθάνεται ένας άνθρωπος για τον χαρακτήρα του άλλου, αν του αρέσει 

δηλαδή η προσωπικότητά του. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι η συμπάθεια αυτή θα 

οδηγήσει και σε μια ευγενική και καλοπροαίρετη συμπεριφορά, καθορίζοντας 

τη διαπροσωπική τους σχέση.  

• Η αρχή της ομοιότητας: αυτή η αρχή μάς λέει ότι όσο πιο όμοια είναι δύο 

άτομα από πλευράς προσωπικότητας, τόσο πιο πιθανό είναι να εκδηλώσουν 

θετικές συμπεριφορές μεταξύ τους και να αποδεχθεί το ένα άτομο το άλλο. 

Αυτό βέβαια μπορεί να είναι και αρνητικό σε κάποιες περιπτώσεις, όταν 

προκαλεί εμπόδια στην ανάπτυξη μιας διαπροσωπικής σχέσης. Ας σκεφτούμε 

για παράδειγμα δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν μιλούν πολύ και άλλους δύο οι 

οποίοι μιλούν ακατάπαυστα. Η μεν πρώτη διαπροσωπική σχέση μπορεί να 

προκαλέσει ανία, η δε δεύτερη να προκαλέσει σύγκρουση. 

• Η αρχή της συμπληρωματικότητας: αυτή η αρχή θεωρεί πως όταν τα 

χαρακτηριστικά ενός ατόμου συμπληρώνουν τα χαρακτηριστικά του άλλου, 

μπορούμε να οδηγηθούμε σε θετική συμπεριφορά και αμοιβαία αποδοχή. 

Φυσικά, είναι ευνόητο να υποθέσουμε πως όταν τα χαρακτηριστικά των 

ατόμων είναι διαφορετικά, αλλά αντίθετα και όχι συμπληρωματικά, 

οδηγούμαστε σε σύγκρουση και πιθανόν σε απόρριψη της διαπροσωπικής 

σχέσης. 

• Η αρχή της αμοιβαιότητας: εδώ λειτουργεί η αντίληψη των συναισθημάτων 

που προσλαμβάνει το κάθε άτομο και που καθορίζει τη μετέπειτα δική του 

συμπεριφορά. Αν δηλαδή ένα άτομο αντιλαμβάνεται πως κάποιος τον 

συμπαθεί, θα εκδηλώσει μια τάση να συμπαθήσει και αυτό με τη σειρά του το 

άλλο άτομο. Για το λόγο αυτό είναι καλό να υιοθετήσουμε μια θετική 

συμπεριφορά με τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε, γιατί αυξάνουμε 

τις πιθανότητες να μάς αντιμετωπίσουν και εκείνοι με έναν επίσης θετικό 

τρόπο. Αν όμως εκδηλώνουμε αρνητική συμπεριφορά, τότε είναι μάλλον 

σχεδόν βέβαιο ότι θα εισπράξουμε επίσης αρνητικότητα. 

• Η αρχή του ελάχιστου-μέγιστου: εδώ αναφερόμαστε στην αρχή της 

υστεροβουλίας στο πλαίσιο της οποίας το άτομο θα αναπτύξει τη 

συμπεριφορά του σκεπτόμενο κερδοσκοπικά. Θα μελετήσει καταρχήν τι έχει 

να κερδίσει από μια διαπροσωπική σχέση και τι έχει να χάσει ή να δώσει 
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(κόστος), προκειμένου να αποφασίσει τη συμπεριφορά που θα εκδηλώσει και 

το κατά πόσο θα εμπλακεί σε μια διαπροσωπική σχέση. 

Έχοντας υπόψη όλες αυτές τις αρχές είναι δυνατόν να υποθέτουμε κάθε φορά 

τον λόγο για τον οποίο ορισμένα άτομα εκδηλώνουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. 

Και αν εκτιμήσουμε το «γιατί» μιας συμπεριφοράς, είναι πιθανό να μπορέσουμε να 

την αντιμετωπίσουμε, εκδηλώνοντας τη συμπεριφορά εκείνη που θα μας δώσει το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από μια διαπροσωπική σχέση, η οποία είναι μια σχέση 

(νίκη μου – νίκη σου( (win-win), διατηρώντας παράλληλα και τη δική μας ψυχική 

ηρεμία. Να τονίσουμε πως οι αρχές αυτές μάς βοηθούν περισσότερο να εικάσουμε 

παρά να είμαστε βέβαιοι σχετικά με την αξιολόγηση μιας συμπεριφοράς18. Οι 

διαπροσωπικές σχέσεις είναι πολύπλοκες και οι επιλογές των ατόμων βασίζονται σε 

πολλούς παράγοντες, που δεν είναι πρόδηλοι ώστε να είμαστε σίγουροι για τις 

σκέψεις τους και τις προθέσεις τους19

Ο εργαζόμενος δεν δρα μόνον ατομικά, αλλά ως μέλος μιας ή περισσότερων 

ομάδων. Ομάδα είναι το σύνολο δύο ή περισσότερων ατόμων που 

αλληλοεπηρεάζονται μεταξύ τους και προσπαθούν για την επίτευξη των κοινών τους 

στόχων. Αν η ομάδα αυτή κατορθώσει να δημιουργήσει συνεκτικότητα μεταξύ των 

ατόμων, δηλαδή να είναι ενωμένοι σαν μία δύναμη, όπου το κλίμα θα είναι ευχάριστο 

και θα υπάρχει επικοινωνία, τότε αρκετά θετικά προκύπτουν και για τα ίδια τα άτομα, 

αλλά και για την ίδια την οργάνωση.  

. 

 

2.3. ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 

Ως εμπιστοσύνη ορίζεται η ψυχολογική κατάσταση κατά την οποία ένα 

άτομο, βασιζόμενο σε θετικές προσδοκίες για τις προθέσεις ή τη συμπεριφορά ενός 

άλλου ατόμου, ομάδας ή επιχείρησης, είναι πρόθυμο να γίνει ευάλωτο στις πράξεις 

του δεύτερου, ανεξάρτητα από την ικανότητά του να τις παρακολουθήσει ή να τις 

ελέγξει. 

Συναδελφικές σχέσεις εμπιστοσύνης μπορούν, εναλλακτικά, να κατανοηθούν 

και ως σχέσεις κοινωνικής ανταλλαγής, οι οποίες, σε αντίθεση με αυτές που είναι 

αυστηρά περιορισμένες στο πλαίσιο οικονομικών συνδιαλλαγών και συχνά 

                                                        
18 Παπαδάκη-Μιχαηλίδη 1998. 
19 Forsyth 1999. 
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οριοθετημένων από κάποιο συμβόλαιο, βασίζονται στην αμοιβαιότητα, φροντίδα και 

ενδιαφέρον για το καλό του συναδέλφου και της ομάδας. 

Διαπροσωπικές σχέσεις εμπιστοσύνης, ουσιαστικά, εμπνέονται από την κοινή 

πεποίθηση ότι επενδύοντας στη διαπροσωπική σχέση είναι πιθανό να επιφέρει άϋλα 

αλλά και απτά κέρδη (όπως κοινωνική-συναισθηματική υποστήριξη, χρήσιμες 

συμβουλές, επαφές με σημαντικούς τρίτους, κτλ.) στο απώτερο μέλλον. Με αυτή την 

έννοια, διαπροσωπικοί δεσμοί εμπιστοσύνης στο πλαίσιο της ομάδας αποτελούν ένα 

είδος κοινωνικού κεφαλαίου, τα οφέλη του οποίου μπορούν να καρπωθούν τόσο οι 

εργαζόμενοι ατομικά, όσο και η ομάδα ή η επιχείρηση συνολικά. 

Αρκετές επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι, γενικά, συναδελφικές 

σχέσεις που χαρακτηρίζονται από εμπιστοσύνη συνδέονται με αυξημένη εργασιακή 

ευεξία και απόδοση, υψηλότερα επίπεδα καλής συμπεριφοράς από τον εργαζόμενο 

(citizenship behaviour), καθώς επίσης και με ταχύτερη ανάπτυξη συνεργατικού 

πνεύματος ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Ειδικότερα, η παρουσία εμπιστοσύνης στις 

συναδελφικές σχέσεις αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε συνθήκες: 

• Υψηλής αβεβαιότητας, πολυπλοκότητας και αλληλεξάρτησης που συνήθως 

χαρακτηρίζουν την εργασία έντασης γνώσης  και 

• Υψηλού ρίσκου, τόσο με την έννοια του  χρηματοοικονομικού κινδύνου στο 

πλαίσιο ενός project, όσο και με το ρίσκο επαγγελματικής ανέλιξης και 

απασχολησιμότητας σε προσωπικό επίπεδο20

 

. 

2.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  
 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την οργάνωση, 

την αποδοτικότητα και τη συνεργασία των ανθρώπων σε μια ομάδα.  

• Τα ίδια τα άτομα γίνονται αποδοτικότερα, αφού αισθάνονται άνετα με τους 

γύρω τους. Έχουν περισσότερη όρεξη να εργάζονται σε ένα ευχάριστο 

περιβάλλον.  

• Υπάρχει μεγαλύτερη επικοινωνία μεταξύ των ίδιων των υφισταμένων, αλλά 

και των υφισταμένων με τους προϊστάμενους.  

• Λόγω των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται, τα άτομα μπορούν 

να συζητούν καλύτερα μεταξύ τους και να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις.  

                                                        
20 Παπαδάκη-Μιχαηλίδη 1998. 
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• Το κλίμα που επικρατεί είναι ευχάριστο και έτσι αποφεύγονται άσχημες 

συνθήκες εργασίας. Η ατμόσφαιρα είναι φιλική και μειώνεται το άγχος που 

προκαλείται από τη δουλειά.  

• Αν προκύψουν διάφορα προβλήματα, τα άτομα μπορούν να διασταυρώσουν 

τις απόψεις τους και να βρουν ευκολότερα λύσεις, οι οποίες να ικανοποιούν 

την πλειοψηφία τους.  

• Οι άνθρωποι αυτοί κοινωνικά είναι πιο ευτυχισμένοι, γιατί δεν έχουν να 

μεταφέρουν στις οικογένειές τους φιλονικίες και διαπληκτισμούς με άλλους 

συναδέλφους, αλλά και τους προϊσταμένους τους.  

• Τίθενται γερές βάσεις για αλληλοκατανόηση.  

Όσον αφορά την ίδια την οργάνωση:  

• Αυξάνεται η παραγωγικότητα των ατόμων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η 

παραγωγή της οργάνωσης, άρα και τα κέρδη της.  

• Επιτυγχάνονται ομαδικά οι στόχοι της οργάνωσης.  

• Ο προϊστάμενος είναι ευχαριστημένος με τους υφισταμένους του και έτσι 

αισθάνεται και ο ίδιος καλύτερα. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα 

απαλλαγής του εργασιακού περιβάλλοντος από την ένταση.  

• Υπάρχει συνεργασία μεταξύ του προϊσταμένου και των υφισταμένων, οι 

οποίοι πολλές φορές ενδέχεται να τον εξυπηρετήσουν και να μειώσουν τις 

δικές του ευθύνες.  

• Ο προϊστάμενος αντιμετωπίζεται περισσότερο ως άνθρωπος, παρά ως μία 

ψυχρή μηχανή που δίνει εντολές και ελέγχει.  

• Τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί στις οργανώσεις, χωρίς 

σημαντικές καθυστερήσεις.  

• Επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα εργασίας.  

Αντίθετα, ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του κόστους λειτουργίας της 

επιχείρησης οφείλεται στις κακές ανθρώπινες σχέσεις των εργαζομένων της, έστω και 

αν αυτές δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν με αριθμούς, όπως όλα τα άλλα κόστη. 

Οι καθυστερήσεις, η πτώση της ποιότητας της εργασίας, η παραβίαση των 

χρονοδιαγραμμάτων και η αποτυχία των προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων, 

οφείλονται σε ένα μεγάλο βαθμό στις διαταραγμένες σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί 

ανάμεσα στους ανθρώπους.  
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Ανεξάρτητα από το γνωστικό αντικείμενο των ανθρώπων και από τις 

ικανότητες που μπορεί να διαθέτουν, αν οι σχέσεις που δημιουργούν με τους άλλους 

ανθρώπους δεν είναι δημιουργικές και θετικές, τότε το αποτέλεσμα της δουλειάς τους 

είναι μέτριο και μη ποιοτικό. Σε πρόσφατες έρευνες εξάλλου αποδείχθηκε ότι οι 

εταιρείες αναζητούν στους μελλοντικούς εργαζόμενους στοιχεία όπως:  

• Η ικανότητα προσεκτικής ακρόασης  

• Η λεκτική επικοινωνία 

• Η προσαρμοστικότητα  

• Η διαχείριση δύσκολων καταστάσεων  

• Η σωστή διαχείριση του εαυτού τους και των συναισθημάτων τους  

• Η αυτοπεποίθηση 

• Τα κίνητρα 

• Οι ηγετικές ικανότητες  

 

2.5. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ TAYLOR  

 
Ο Taylor δεν αναφέρθηκε ρητά στις επιδράσεις της επικοινωνίας σχετικά με 

την οργάνωση των επιχειρήσεων, όμως από το έργο του προκύπτουν ορισμένες 

επισημάνσεις που αναφέρονται εδώ επιγραμματικά21

• Η επικοινωνία αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην έμφαση που δίνεται στην 

«ψυχική επανάσταση», δηλαδή στην αναγκαιότητα να πεισθούν οι εργάτες για 

τη «φιλοσοφία» της χρονομέτρησης, που σημαίνει τον λεπτομερειακό, τεχνικό 

σχεδιασμό της διαδικασίας παραγωγής.  

:  

• Η διαδικασία ενημέρωσης για τον σχεδιασμό της εργασίας μιας θέσης θα 

πρέπει να λάβει χώρα, πριν τεθούν σε εφαρμογή οι μέθοδοι της επιστημονικής 

διοίκησης. 

• Προκειμένου να αποβάλουν οι εργάτες τις προηγούμενες πρακτικές και 

δεξιότητες κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, απαιτείται επικοινωνία, 

όπως επίσης να καταστούν κατανοητές οι εντολές της διοίκησης. Χωρίς να 

κατονομάζεται ρητά, εισάγεται η εκ των άνω επικοινωνία με τη μεταβίβαση 

εντολών και προδιαγραφών σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων. Η 

συνεχής κατάρτιση των εργαζομένων αποτελεί γόνιμο πεδίο επικοινωνίας, 

                                                        
21 Γιαννουλέας 1998.  
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γιατί εκτός από την εκμάθηση των νέων μεθόδων ενυπάρχει διαρκώς η 

δυνατότητα επανακατάρτισης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι 

εγκαταλείψουν σταδιακά τις νέες εργασιακές προδιαγραφές και επανέλθουν 

στις προηγούμενες, παραδοσιακές μεθόδους εκτέλεσης της εργασίας.  

• Τέλος οι εργάτες είναι πιθανό να λαμβάνουν εντολές από περισσότερους 

προϊσταμένους. Η αντίληψη αυτή διαφοροποιείται σημαντικά από εκείνη που 

υποστήριξε ο Fayol για τη γραφειοκρατική διοίκηση, σύμφωνα με την οποία 

κάθε υφιστάμενος θα πρέπει να δέχεται εντολές από έναν και μόνο 

προϊστάμενο. Το ζήτημα κατά πόσο δημιουργείται σύγχυση αρμοδιοτήτων και 

πολυδιάσπαση στην εκτέλεση καθηκόντων παραμένει μέχρι σήμερα, ωστόσο, 

ανοιχτό. 

Οι διαφοροποιήσεις συνδέονται κυρίως τόσο με το αντικείμενο της 

οργάνωσης και της κάθε εργασιακής θέσης όσο και με τον τρόπο συμπεριφοράς της 

ηγεσίας. Η γραμμική λοιπόν, μονόδρομη, εκ των άνω επικοινωνία προϊσταμένου προς 

υφιστάμενο ή η ευέλικτη επικοινωνία, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της 

οργάνωσης, αποτελεί ανοικτό ζήτημα, όσον αφορά τις επιδράσεις για αποδοτικότερη 

οργάνωση της εργασίας.  

 
2.6.  ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ FAYOL  
 

Συνοπτικά, ο ρόλος της επικοινωνίας στο υπόδειγμα του Fayol εντοπίζεται 

στα εξής σημεία:  

• Οι βασικές αρχές της διοίκησης θα πρέπει να εξαγγέλλονται και να 

αιτιολογούνται στους εργαζόμενους.  

• Η σημασία που δίδεται στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ διοικούντων και 

διοικούμενων σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τους όρους εκτέλεσης 

των καθηκόντων προαναγγέλλουν την καθοριστική σημασία της επικοινωνίας 

στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, όπως έχουν πλέον καθιερωθεί στα 

σύγχρονα πρότυπα διοίκησης.  

• Η ενότητα εντολών αποτελεί επίσης νέο πεδίο άσκησης της επικοινωνίας εκ 

των άνω μεταξύ των διαφορετικών βαθμίδων στην κλίμακα ιεραρχίας.  

• Η συγκέντρωση των εντολών προϋποθέτει τη δημιουργία διαφορετικών 

δικτύων επικοινωνίας και ελέγχου.  
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• Το προβάδισμα του προφορικού από τον γραπτό λόγο, γεγονός που βρίσκεται 

σε αντίθεση προς άλλα γραφειοκρατικά υποδείγματα (π.χ. Weber), αντλεί την 

υπεροχή του αφ’ ενός από τις ανάγκες που προκύπτουν στις μεγάλου 

μεγέθους οργανώσεις για ενδιάμεσες επικοινωνιακές πρακτικές, έξω από την 

προκαθορισμένη ιεραρχική κλίμακα, και αφ’ ετέρου από τη δημιουργία του 

αισθήματος ότι «εντάσσεται» σε μια ομάδα. Το αίσθημα αυτό διευκολύνεται 

και εδραιώνεται με βάση την προσωπική επικοινωνία και όχι τις 

τυποποιημένες μορφές ενημέρωσης  
 
2.7. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ CHESTER BARNARD  
 

Ο πρώτος θεωρητικός της επικοινωνίας με έμφαση στις οργανώσεις είναι ο 

Chester Barnard (1886-1961). H πρώτη θεωρητική απόπειρα ανάλυσης της 

επικοινωνίας στις οργανώσεις περιέχεται στο έργο του «The Function of the 

Executive». Στο έργο αυτό, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται με έμφαση, αλλά και 

προσδιορίζεται με σαφήνεια ο ρόλος της επικοινωνίας στις οργανώσεις, μολονότι το 

ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στις τεχνικές της επικοινωνίας.  

Ο Barnard προσπάθησε να συνδυάσει την κλασική θεωρία της διοίκησης 

επιχειρήσεων του Taylor με τα αποτελέσματα των ερευνών στο Hawthorn 

χρησιμοποιώντας μια περισσότερο κοινωνιολογική προσέγγιση. Επιχείρησε να 

διαιρέσει το θεωρητικό του υπόδειγμα σε δύο μεγάλες κατηγορίες δράσης: τη δομική 

και τη δυναμική. Στη δομική κατηγορία κατατάσσει τα άτομα, το σύστημα 

συνεργασίας, την τυπική οργάνωση, την άτυπη οργάνωση και τη σύνθετη τυπική 

οργάνωση, ενώ στη δυναμική κατηγορία καταχωρεί την ελεύθερη βούληση, τη 

συνεργασία, την επικοινωνία, την αυθεντία και την ισορροπία.  

Ο Barnard εφήρμοσε, επίσης, για πρώτη φορά στη θεωρία των οργανώσεων 

τη συστημική ανάλυση. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, «οι τυπικές οργανώσεις 

αποτελούν συστήματα ενσυνείδητα συντονισμένων πράξεων ή δυνάμεων δύο ή και 

περισσότερων ατόμων». Αποτελούν δηλαδή ένα «σύστημα συνεργασίας», όπως το 

ονομάζει, το οποίο δραστηριοποιείται μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Η 

θεωρητική αυτή παραδοχή παρουσιάζει δύο αξιοσημείωτα στοιχεία:  

• Οι οργανώσεις δεν αποτελούνται πλέον από άτομα αλλά από πράξεις ατόμων, 

γεγονός το οποίο επιτρέπει να ομογενοποιηθούν μια σειρά από προβλήματα 

και καταστάσεις, που μπορούν να είναι κοινά και να αντιμετωπίζονται από 

άτομα που ανήκουν σε διαφορετικών ειδών οργανώσεις (π.χ. εκκλησία, 
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επιχειρήσεις, πολιτικά κόμματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ). Η κοινότητα 

των προβλημάτων διευκολύνει την κατανόηση και την επικοινωνία ανάμεσα 

στα μέλη και στην ηγεσία σε διαφορετικού είδους οργανώσεις. Επίσης, 

εξασφαλίζει αφ’ ενός μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και αφ’ ετέρου 

ερμηνεύει τη δυνατότητα των ατόμων στις σύγχρονες κοινωνίες να 

συμμετέχουν ταυτόχρονα σε πολλές και διαφορετικών ειδών οργανώσεις, στις 

οποίες αφιερώνουν ένα τμήμα του συνόλου των δραστηριοτήτων τους, χωρίς 

να αποτελούν απαραίτητα συστατικό στοιχείο του συστήματος δράσης των 

οργανώσεων αυτών. Προϋπόθεση όμως, για να υπάρξει κοινότητα, είναι οι 

οργανώσεις να έχουν τυπικό χαρακτήρα. Αν οι οργανώσεις θεωρηθούν ως 

συστήματα δράσης, τότε τα άτομα που εκτελούν τις δράσεις δεν αποτελούν 

συστατικό στοιχείο των οργανώσεων. Αντίθετα τα άτομα θεωρούνται ως 

σύνθετα ψυχικά συστήματα και ως περιβάλλον της οργάνωσης, με την ίδια 

έννοια που θεωρείται το φυσικό (π.χ. κτήρια, μηχανές κλπ.) και το κοινωνικό 

περιβάλλον (π.χ. νόμοι, πελατεία κλπ.)22

• Οι οργανώσεις συγκροτούνται από πολλών ειδών «συμμετέχοντες», οι οποίοι 

καθορίζονται από τη σχέση τους προς την οργάνωση, επειδή συνεργάζονται 

για τη διατήρησή της και γι’ αυτό εισπράττουν υλικές ή άλλου είδους 

απολαβές. Στον ορισμό αυτό των συμμετεχόντων είναι προφανές ότι 

περιλαμβάνονται όχι μόνο οι εργαζόμενοι ή τα μέλη, όπως καθορίζονται από 

το καταστατικό, αλλά και όλα τα άτομα που έχουν οποιαδήποτε συναλλαγή με 

την οργάνωση. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, επιχειρείται να προσδιοριστεί ο 

. Η αντίληψη αυτή ερμηνεύει τη 

δυνατότητα συνέχισης μιας οργάνωσης, όταν τα σημερινά μέλη της θα έχουν 

αποχωρήσει. Τούτο σημαίνει ότι οι οργανώσεις είναι απρόσωπα συστήματα, 

δηλαδή οι σκοποί τους καθορίζονται ανάλογα με τις συνθήκες επιβίωσης μιας 

οργάνωσης, και όχι ανάλογα με τις βλέψεις των υποκειμένων που τις 

συναποτελούν. Συνεπώς η επιλογή να συμμετάσχει ένα άτομο σε μια 

οργάνωση συνοδεύεται αναπόφευκτα από ένα αίσθημα «αποξένωσης» ή 

ακριβέστερα «αυτοαναίρεσης» (self-abnegation), δεδομένου ότι το άτομο 

εγκαταλείπει ορισμένες προσωπικές επιδιώξεις, για να ενσωματωθεί στους 

σκοπούς της οργάνωσης, οι οποίοι ενδέχεται να μη συμβαδίζουν με τις 

προσωπικές ανάγκες και τους στόχους του.  

                                                        
22 Γιαννουλέας 1998.  
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όρος «κοινωνικό περιβάλλον» της οργάνωσης και να τεθούν κάποια όρια 

περιορισμού. Ωστόσο, η αντίληψη σχετικά με το περιβάλλον είναι πολύ 

ευρεία, για να μπορέσει να προσδιορίσει τις συγκεκριμένες βλέψεις και τα 

κίνητρα των μελών, ώστε να προσαρμόσει τις επιλογές και τις στρατηγικές 

της.  

Βασικό μέλημα της ηγεσίας για την επιβίωση της οργάνωσης κατά τον 

Barnard θα πρέπει να είναι η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στις τυπικές και 

στις άτυπες σχέσεις των μελών και των ομάδων της οργάνωσης, καθώς και ανάμεσα 

στις «εσωτερικές» και «εξωτερικές» σχέσεις τις οποίες αυτή διατηρεί.  

Σύμφωνα με την αντίληψη του Barnard, «εσωτερική ισορροπία» 

επιτυγχάνεται, όταν οι προσλήψεις των μελών μιας οργάνωσης για τις σχέσεις τους 

μεταξύ τους ή/ και για τα μέσα που προσφέρει η οργάνωση βρίσκονται σε θετική 

συσχέτιση, δηλαδή υπερτερούν τα οφέλη από τις υποχρεώσεις. Ενώ «εξωτερική 

ισορροπία» υπάρχει, όταν οι σκοποί και οι επιδράσεις της οργάνωσης συμβαδίζουν 

με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος. Μια σημαντική 

λειτουργία των διευθυντικών στελεχών συνίσταται στο ότι θα πρέπει να φροντίζουν 

να υπάρχει ισορροπία σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και για το λόγο αυτό θα 

πρέπει να ακολουθήσουν τις εξής υποδείξεις:  

• Να κατασκευάσουν ένα σύστημα επικοινωνίας.  

• Να διατυπώσουν ένα σαφές πρόγραμμα επίτευξης των στόχων της οργάνωσης 

(οργανόγραμμα), το οποίο να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη συμμετοχή 

του προσωπικού (π.χ. με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ή με διαδικασίες 

συναπόφασης κλπ.).  

• Να δημιουργήσουν ένα σύστημα συνεργασίας με επιλογή και υποκίνηση των 

μελών, με τεχνικές ελέγχου της αποδοτικότητας της εργασίας, το οποίο να 

επιτρέπει την προαγωγή αλλά και τον υποβιβασμό ή την απόλυση των 

εργαζομένων.  

• Να ενθαρρύνουν ένα δίκτυο άτυπης επικοινωνίας που θα περιορίζει την 

ανάγκη λήψης τυπικών αποφάσεων.  

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι φυσικό να συνδέεται στενά με τον 

έλεγχο του συστήματος επικοινωνίας. Ο Barnard προσεγγίζει τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων από μια σκοπιά που προσδίδει στην επικοινωνία και πάλι καθοριστικό 
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ρόλο, εφ’ όσον οι συνθήκες οι οποίες οδηγούν στη λήψη αποφάσεων μπορούν να 

προέλθουν από τρία κατά τη γνώμη του πεδία της επικοινωνίας:  

• Την επικοινωνία με τους προϊσταμένους  

• Περιπτώσεις που αναφέρονται από τους υφισταμένους  

• Περιπτώσεις που προκύπτουν από τη δραστηριοποίηση των εμπλεκόμενων 

στελεχών. 

Η ανάλυση του συστήματος επικοινωνίας και των συνθηκών που συμβάλλουν 

στη λήψη αποφάσεων συνεπάγεται σαφή αντίληψη σχετικά με την ηγεσία και τους 

τρόπους άσκησης της εξουσίας. Στο θέμα αυτό, ο Barnard αποτελεί έναν από τους 

πρώτους θεωρητικούς που διατύπωσε μια συνεκτική πρόταση για την ηγεσία, η οποία 

μπορεί να συνοψιστεί επιγραμματικά στα ακόλουθα σημεία23

• Η λειτουργία των ηγετικών στελεχών θα πρέπει πρώτον, να προσφέρει ένα 

σύστημα επικοινωνίας, δεύτερον, να προάγει το αίσθημα ασφάλειας ως προς 

τις βασικές διεκδικήσεις, ώστε να διασφαλίζει ένα σύστημα συνεργασίας, και 

τρίτον, να προσδιορίζει και να διατυπώνει σκοπούς. Και οι τρεις αυτές 

λειτουργίες θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχή λειτουργία των ηγετικών 

στελεχών.  

:  

• Η συμβολή του Chester Barnard στη θεωρία της οργάνωσης συνίσταται στο 

γεγονός ότι είναι ο πρώτος θεωρητικός που διέγνωσε την κεφαλαιώδη 

σημασία της επικοινωνίας στη δομή και στις πρακτικές των οργανώσεων και 

προσπάθησε να διατυπώσει ορισμένες βασικές αρχές σχετικά με τις τυπικές 

οργανώσεις ως επικοινωνιακά συστήματα.  

• Η διαπραγμάτευση δεν αποτελεί απαραίτητα ένα παιχνίδι δύναμης, αλλά μια 

αποτελεσματική διαδικασία ανάπτυξης μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης 

και επίτευξης αμοιβαίου οφέλους για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από μια ανταλλαγή οικονομικής 

φύσεως ανάμεσα σε δύο επιχειρήσεις, λόγω των καλών σχέσεων που αναπτύσσουν 

μεταξύ τους τα στελέχη και των δύο επιχειρήσεων. Συμφώνα με τα στοιχεία που 

παρουσιάστηκαν πιο πάνω είναι πολύ σημαντικό τονιστεί ότι οι διαπροσωπικές 

σχέσεις εξαρτώνται αποκλειστικά από την ικανότητα της επικοινωνίας των ατόμων 

και των στελεχών .  

                                                        
23 Σταλίκας, Ρούσση & Τριλίβα 2002, σελ. 75-76. 
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Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να επιβιώσει ειδικά στη διεθνή αγορά, χωρίς τη 

σωστή ικανότητα της επικοινωνίας και της διαπραγμάτευσης και επίσης χωρίς να έχει 

ικανά στελέχη με σωστές βάσεις και γνώσεις για τη διαχείριση διαπροσωπικών 

σχέσεων. Οι καθυστερήσεις, η πτώση της ποιότητας της εργασίας, η παραβίαση των 

χρονοδιαγραμμάτων και η αποτυχία των προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων, 

οφείλονται σε ένα μεγάλο βαθμό στις διαταραγμένες σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί 

ανάμεσα στους ανθρώπους.  

Σε μια προηγούμενη έρευνα των Γ. Πανηγυράκη και Ζ. Βεντούρα, σε δείγμα 

180 επιχειρήσεων, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της ένωσης εταιρικών δημοσίων 

σχέσεων, για το πόσο πίστευαν οι ελληνικές επιχειρήσεις στις διαπροσωπικές 

σχέσεις, κατέληξε σε μια σειρά από διαπιστώσεις: 

• Έδειξε ότι οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, τροφίμων και ποτών, οι τράπεζες, 

οι φαρμακευτικές και οι εταιρείες καλλυντικών, που συγκεντρώνουν συνολικά 

το 47% των επιχειρήσεων, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα 

διαχείρισης των διαπροσωπικών σχέσεων των στελεχών τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ 

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 

προσπαθούν να έχουν μια διεθνή παρουσία, παρόλο που αντιμετωπίζουν πολλές 

προκλήσεις. Οι διαπροσωπικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από μια ανταλλαγή 

επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα. Η έρευνα στον τομέα της 

επικοινωνίας εντόπισε πολλούς παράγοντες που ενισχύουν την αντίληψη πως η 

διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων οδηγεί στη βελτίωση των επιχειρηματικών 

σχέσεων κυρίως με έμφαση στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ωστόσο, λιγότερα είναι 

γνωστά σχετικά με το πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν και να 

διατηρήσουν τις διεθνείς σχέσεις κατά τη διάρκεια της δημιουργίας μιας επιχείρησης.  

Η σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο 

στον κλάδο της επιχειρηματικότητας και της διεθνούς επιχειρηματικής έρευνας. Η 

εργασία αυτή επικεντρώνεται στον ρόλο των διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στα 

στελέχη και των επιχειρηματιών, καθώς και στη διαδικασία διεθνοποίησης των 

επιχειρήσεων. Η σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων στη διεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων τονίσθηκε επίσης από τους (Hallen, Johanson και Μοχάμεντ 1987, 

Turnbull και Βάλλα 1986, την Johanson και Vahlne 1997, και Coviello & McAuley 

1999). 

Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία αποτελείται κατά κύριο λόγο 

από ξενόγλωσσα άρθρα, αποκαλύπτει ότι οι προσωπικές επαφές και οι κοινωνικές 

σχέσεις έχουν σημαντικό ρολό στο πλαίσιο της διαδικασίας διεθνοποίησης. Δεν έχει, 

ξεκαθαριστεί, ωστόσο, ποιες είναι οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τα 

στελέχη ή από τους επιχειρηματίες προκειμένου να αναπτύξουν τις σχέσεις αυτές. 

Επίσης, δεν είναι ακόμη απολύτως σαφές με ποιο τρόπο οι σχέσεις αυτές βοηθούν τη 

διαδικασία διεθνοποίησης. Με άλλα λόγια, ποιες είναι οι συγκεκριμένες λειτουργίες 

των διαπροσωπικών σχέσεων σε αυτή τη διαδικασία είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν 

έχει απαντηθεί με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο. 

Η διεθνοποίηση περιλαμβάνει όχι μόνον τις μεγάλες εταιρείες, αλλά επίσης, 

πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η διεθνοποίηση και οι 

διαπροσωπικές σχέσεις είναι ένα θέμα που έχει εντατικά διερευνηθεί στο παρελθόν 

από τους Andersen 1996, Axelsson και Johanson 1992, Coviello και Munro 1997, 

Ellis 2000, Johanson και Mattson 1988, Johanson και Vahlne 1992. Tα αποτελέσματα 
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των ερευνών επισημάνουν ότι η επέκταση των επιχειρήσεων στηρίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα στελέχη και τα κοινωνικά δίκτυα 

των ίδιων των επιχειρήσεων. Η διαδικασία διεθνοποίησης των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων από αυτή την άποψη φαίνεται να είναι πιο εύκολη, δεδομένου ότι είναι 

δυνατόν να ξεπεραστούν τα προβλήματα των περιορισμένων πόρων, εμπειρίες, 

αξιοπιστία και γνώσεων (Lu και Beamish 2001).  

Οι Johanson και Vahlne σε άρθρο τους24

                                                        
24 Johanson, Vahlne 2003. 

 αναλύουν  πώς οι διαπροσωπικές 

σχέσεις βοήθησαν την εξέλιξη ιατρικών μελετών, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν 

φτάσει σε τέλμα. Πρόκειται για την περίπτωση της Nordic Management of Clinical 

Trials που ξεκίνησε το 1999 και διεξήγαγε μελέτες κυρίως σχετικά με την 

παχυσαρκία και τις τροφικές διαταραχές. Ο καθηγητής Lars Sjöström αποτελούσε την 

κινητήρια δύναμη της εταιρείας και τον κύριο κρίκο σύνδεσης των σχέσεων όχι μόνο 

εντός των συνόρων, αλλά και εκτός των συνόρων της Σουηδίας, όπου και 

λειτουργούσε το ίδρυμα. Το πώς οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν σημαντικό 

χαρακτηριστικό στη λειτουργία και εξέλιξη μιας εταιρείας διαφαίνεται ιδιαίτερα 

έντονα από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις διάφορες γνωριμίες του ο 

καθηγητής Lars Sjöström, ώστε να βοηθήσει να εξελιχθούν οι μελέτες του ιδρύματος 

ανεμπόδιστα. Εξαρχής, ο Sjöström ήταν  διοικητής του τμήματος Σωματικής 

Σύνθεσης και Μεταβολισμού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Sahlgrenska και 

καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Γκέτεμπορκ. Οι ιδιότητες αυτές καθώς και οι 

γνωριμίες που απορρέουν από αυτές δημιουργούν μία σταθερή βάση για την 

εκπόνηση των μελετών. Ακόμα και αργότερα, όταν οι μελέτες άρχισαν να γίνονται 

πιο απαιτητικές και να δημιουργείται η ανάγκη ευρέσεως εξωτερικής βοήθειας για τη 

συνέχισή τους, οι διαπροσωπικές σχέσεις ήταν αυτές που έπαιξαν τον καθαριστικό 

ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, ο Sjöström διατελούσε καθηγητής κάθε χρόνο για 3 μήνες 

στο Pennington Βιοϊατρικό Κέντρο Έρευνας στο Πανεπιστήμιο της Louisiana. Οι 

εξαιρετικές σχέσεις του με τον εκτελεστικό διευθυντή του Πανεπιστημίου 

αποτέλεσαν τον κύριο λόγο της διεθνοποίησης του Nordic Management of Clinical 

Trials και της δημιουργίας παραρτήματος στη Louisiana, το οποίο και ονόμασαν 

αντίστοιχα Pennington Management of Clinical Trials.   
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Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση25

Υπάρχουν ακόμη άλλα τρία παραδείγματα

 μίας ινδικής εταιρείας, η οποία 

ονομάζεται New Creation. Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε πολύ ισχυρούς 

αμερικάνικους δεσμούς αν σκεφτούμε ότι ο ιδρυτής της έζησε στην Αμερική επί 10 

έτη πριν δημιουργήσει την εταιρεία. Η εταιρεία δημιουργήθηκε όταν ο ιδρυτής της 

αποφάσισε να γυρίσει στην πατρίδα του για προσωπικούς λόγους. Η εταιρία είναι 

μικρή και έχει λιγότερο από 10 υπαλλήλους. Λόγω της απουσίας του στην Αμερική ο 

επιχειρηματίας δεν επιθυμούσε να εξετάσει τις προοπτικές της τοπικής αγοράς. Έτσι 

οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας ήταν στραμμένες προς την αγορά της 

Αμερικής. Και αυτό είναι ένα τυπικό παράδειγμα για το πώς οι διαπροσωπικές 

σχέσεις έκαναν μία εταιρεία από την Ινδία, την οποία δημιούργησε Ινδός 

επιχειρηματίας επιτυχημένη σε μία ξένη αγορά και μάλιστα πολύ ανταγωνιστική 

όπως αυτήν της Αμερικής. Η επιτυχία αυτής της εταιρείας είναι εμφανές πως 

στηρίζεται στις σχέσεις που είχε ο επιχειρηματίας με πελάτες όταν δούλευε για άλλη 

εταιρεία από την περίοδο που ζούσε ακόμη στην Αμερική.  
26

Το πρώτο είναι η περίπτωση της Ericsson, η οποία προσπάθησε να εισέλθει 

στην καναδική αγορά. Ο Καναδάς όμως αποδείχθηκε ότι δεν είναι η κατάλληλη 

αγορά για τα συστήματα τηλεφωνίας της Σουηδικής εταιρείας, κυρίως λόγω του 

υπάρχοντος ανταγωνισμού. Παρά τις δυσκολίες όμως της καναδικής αγοράς, η 

Ericsson άρχισε σταδιακά να εισέρχεται στην καναδική αγορά και να προμηθεύει μία 

τοπική επιχείρηση με εξοπλισμό. Ο κύριος παράγοντας που βοήθησε σε αυτήν τη 

συμφωνία ήταν ένας τεχνικός διευθυντής, ο οποίος αργότερα εξελίχθηκε σε τοπικό 

υπεύθυνο για τις τηλεπικοινωνίες. Ο συγκεκριμένος τεχνικός διευθυντής από την 

Ουγγαρία δούλευε για χρόνια με εταιρείες τηλεπικοινωνιών στη Βενεζουέλα και έτσι 

διατηρούσε σχέσεις με την Ericsson. Το κοινωνικό του δίκτυο και οι επαφές του με 

την Ericsson τον οδήγησαν να προτείνει την Ericsson ως προμηθευτή στην καναδική 

επιχείρηση. Στην πραγματικότητα αποδείχτηκε ότι ο Καναδάς αποτελούσε μία από 

τις πρώτες αγορές στις οποίες εισήλθε η Ericsson.  

 Σουηδικών εταιρειών που 

αποδεικνύουν την αξία των διαπροσωπικών σχέσεων στην επέκταση των 

δραστηριοτήτων επιχειρήσεων σε ξένες αγορές.  

Το δεύτερο από τα τρία παραδείγματα αποτελεί η περίπτωση της Telia. Σε 

περιορισμένο χρονικό διάστημα η εταιρεία αυτή κατάφερε να εισέλθει σε τρεις 
                                                        
25 Prashantham 2003. 
26Axelsson, Henrik. 
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ασιατικές αγορές. Σε κάθε μία από αυτές ξεχωριστά η Telia ήταν ειδικά 

προσκεκλημένη. Αργότερα ζητήθηκε από ένα στέλεχος της εταιρείας να ερευνήσει 

τις νέες αγορές και βρήκε ότι υπήρχαν κάποιες σημαντικές ομοιότητες. Και οι τρεις 

αγορές ήταν σχετικά απορυθμισμένες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ο κύριος 

παίχτης και στις τρεις αυτές αγορές ήταν ένας επενδυτής από μία τέταρτη χώρα που 

είχε ακόμα λιγότερη εμπειρία στο θέμα των τηλεπικοινωνιών. Η Telia διαπίστωσε 

αυτήν την αδυναμία και δημιουργώντας μία ακαδημία τηλεπικοινωνιών και άλλα 

εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαίδευσε χιλιάδες ανθρώπους στις τρεις αυτές χώρες. 

Έτσι η εταιρεία παρουσιάστηκε ως ειδική στις τηλεπικοινωνίες στις τρεις αυτές 

χώρες που τη βοήθησαν να κερδίσει τις αγορές τους. Μία πιο βαθιά ματιά όμως στα 

γεγονότα έδειξε πως ένας άνθρωπος ήταν εκείνος που βοήθησε την εταιρεία να 

εισέλθει στις αγορές, μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ο ειδικός που 

προσλήφθηκε από τον επενδυτή για την εξέταση της Telia, όταν ακόμα εκπαιδευόταν 

στις τηλεπικοινωνίες, 15 χρόνια πριν δούλεψε ως εκπαιδευόμενος σε υποκατάστημα 

της Telia στην Kalmar της Σουηδίας. Αποδείχτηκε έτσι ότι αυτός ήταν πίσω από τις 

αρχικές προσκλήσεις των χωρών στην εταιρεία. 

 Το τρίτο παράδειγμα αφορά πάλι μία σουηδική εταιρεία. Η Swedex AB είναι 

μία εταιρεία, η οποία παράγει εξοπλισμό επεξεργασίας ξύλου. Γενικά ως εταιρεία  

επεδίωκε να εισέλθει σε ξένες αγορές, αλλά δεν το είχε κατορθώσει. Η αρχή έγινε 

όταν κάποιοι Εσθονοί που εργάζονταν στον τομέα της επεξεργασίας ξύλου 

επισκέφτηκαν τη Σουηδία, προκειμένου να συναντήσουν κάποιους συγγενείς τους. 

Στην επίσκεψή τους στη Σουηδία πληροφορήθηκαν σχετικά με την ύπαρξη της 

εταιρείας και χρησιμοποίησαν τους συγγενείς τους προκειμένου να μάθουν 

λεπτομέρειες για αυτήν και τα προϊόντα της. Αφού εξέτασαν, λοιπόν, την εταιρεία 

αναγνώρισαν αμέσως την προοπτική επέκτασής της στην Εσθονία. Έτσι έγιναν οι 

πρώτες συζητήσεις, οι οποίες βρήκαν θετική την Swedex AB, η οποία με τη σειρά της 

βρήκε ελκυστική την εσθονική αγορά, εξαιτίας του χαμηλού εργατικού κόστους και 

της τοπικής παράδοσης που συνδέεται άμεσα με τον τομέα της ξυλείας. Σήμερα, η 

Swedex ΑΒ είναι μια αρκετά κερδοφόρα επιχείρηση στην Εσθονία. 

  Οι διαπροσωπικές σχέσεις όμως απαιτούν δέσμευση και εμπιστοσύνη. 

Σύμφωνα με ευρήματα συνεντεύξεων με επιχειρηματίες από τη Σουηδία, την 

Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο διαπιστώθηκε πως η έννοια της δέσμευσης και 

της εμπιστοσύνης αποτελούν βασικές αξίες για τη διατήρηση των σχέσεων ανάμεσα 

στις επιχειρήσεις. (Coviello και Munro 1997, Crick και Jones 2000).   
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Οι Doyle και Roth απέδειξαν ότι όχι μόνο με τους πελάτες αλλά και με τους 

προμηθευτές και συνεργάτες θα έπρεπε να υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης και 

δέσμευσης27

Η δέσμευση και η εμπιστοσύνη αποτελούν κλειδιά για την εξέλιξη και 

διεθνοποίηση μιας επιχείρησης για τρεις λόγους σύμφωνα με τους Μorgan και Hunt.  

Ενθαρρύνουν τους εμπόρους: 1. να εργαστούν στον τομέα της διατήρησης των 

επενδυτικών σχέσεων συνεργαζόμενοι με άλλους συνεταίρους, 2. να αντιστέκονται 

βραχυπρόθεσμων εναλλακτικών έναντι μακροπρόθεσμων ωφελειών που αποκομίζουν 

από τους ήδη υπάρχοντες συνέταιρους και 3. να βλέπουν δυνητικές μεγάλου ρίσκου 

ενέργειες ως συνετές, εξαιτίας της πίστης ότι οι συνέταιροί τους δεν θα ενεργήσουν 

καιροσκοπικά. Οι Morgan και Hunt δημιούργησαν και ένα μοντέλο επάνω σε αυτήν 

τη θεωρία γνωστό ως KMV Model. Η ανάλυση αυτού του μοντέλου ξεπερνά τις 

απαιτήσεις αυτής της εργασίας, αλλά θα ήταν σωστό να παρουσιάσω συνοπτικά τα 

αποτελέσματά του. Έτσι οι παρατηρούμενες συμπεριφορές χρονικά τοποθετημένες 

ήταν: καιροσκοπική αντίδραση των συνεταίρων, ανάπτυξη των καναλιών 

επικοινωνίας, θέληση για ίδιες και μοιρασμένες αξίες μεταξύ των εταίρων, κάποιες 

ανάμικτες αντιδράσεις σχετικά με τα κόστη τέλους συνεργασιών και τέλος, η ένταση 

της πίστης και της δέσμευσης αυτών των σχέσεων. Ο βαθμός και η ένταση των 

ανωτέρω συμπεριφορών ποικίλλουν, αλλά αποτελούν και τα σημεία στα οποία οι 

διάφοροι οργανισμοί και εταιρείες πρέπει να εναποθέσουν τις προσπάθειές τους ώστε 

να τα βελτιώσουν για να αναπτυχθούν σωστά ειδικά σε διεθνές επίπεδο. 

. Σε άρθρο τους αναφέρουν ότι «στόχος μιας σχέσης πώλησης είναι να 

κερδηθεί η θέση του προτιμώμενου προμηθευτή αναπτύσσοντας την εμπιστοσύνη σε 

λογαριασμούς κλειδιά σε μια σημαντική χρονική περίοδο». Τέτοιοι χαρακτηρισμοί 

έχουν παρατηρηθεί κυρίως σε κλάδους, όπως το τραπεζικό μάρκετινγκ και η 

διαφήμιση.  

Κατά την τελευταία δεκαετία, η θεωρητική συζήτηση σχετικά με τη 

διεθνοποίηση έχει επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των μικρών 

επιχειρήσεων, σε μια προσπάθεια να θεσπίσει μια γενική θεωρία (Julien 1994, De 

Chiara και Minguzzi 2002). Για παράδειγμα, μια έρευνα που έγινε στην Αυστραλία 

διαπίστωσε ότι εξαγωγικές δραστηριότητες συνήθως αρχίζουν με βάση το υπάρχον 

κοινωνικό δίκτυο (Ellis και Pecotich 2001) και επίσης βρήκαν ότι οι εθνικές και 

διεθνείς σχέσεις των επιχειρήσεων είναι πολύ ισχυρότερες από ό, τι τοπικά.  

                                                        
27 Morgan, Hunt 1994. 
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Ειδικότερα σε αυτήν την εξέλιξη βοήθησαν και η βελτίωση των σχέσεων 

μεταξύ Ιαπωνίας και Αυστραλίας, οι οποίες σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και οι 

δύο χώρες ήδη ήταν σύμμαχοι της Αμερικής άρχισαν να γίνονται μεγάλοι παίχτες 

στην παγκόσμια οικονομία, ανοίγοντας τον δρόμο για τις τοπικές επιχειρήσεις να 

δράσουν και εκτός των συνόρων. Δεν είναι τυχαίο ότι εταιρείες που διέπρεψαν 

διεθνώς είχαν όχι μόνο ένα πετυχημένο κοινωνικό δίκτυο, αλλά βοήθεια από τις 

τοπικές κυβερνήσεις28

Οι Ellis και Pecotich πραγματοποίησαν διάφορες έρευνες στο θέμα αυτό. Σε 

άλλο άρθρο τους

, οι οποίες θέσπιζαν νόμους που προωθούσαν τις εξαγωγικές 

δραστηριότητες παρακινώντας τους επιχειρηματίες να εκπαιδευτούν και να 

κατευθυνθούν σε νέες αγορές.   

29

Ο Ellis

 δείχνουν έντονα ότι τα διαπροσωπικά δίκτυα είναι εκείνα που 

δημιουργούν τη δομή για τις ευκαιρίες σε νέες αγορές. Συγκεκριμένα εκθειάζουν την 

έρευνα του Granovetter, ο οποίος στη διπλωματική του εργασία διαπίστωσε ότι 

πληροφορίες σχετικά με επαγγελματικές ευκαιρίες εμφανίζονται πιο συχνά μεταξύ 

ακόμα και διεθνών εργασιακών κύκλων παρά μεταξύ πολύ καλών φίλων. Στο ίδιο 

άρθρο αναφέρονται περιπτώσεις εταιρειών οι οποίες ξεκίνησαν επαγγελματικές 

δραστηριότητες σε χώρες εκτός των τοπικών συνόρων βασισμένες σε αυτές τις 

διαπροσωπικές σχέσεις. Συγκεκριμένα, αναφέρει μια Σουηδική που άρχισε τις 

εξαγωγές σε χώρες στις οποίες οι ιδιοκτήτες είχαν συγγενείς. Επίσης, αναφέρεται η 

περίπτωση μιας εταιρείας κατασκευής ρολογιών από το Χονκ Κονγκ, η οποία 

εισχώρησε σε άλλες ασιατικές αγορές εξαιτίας παρόμοιων οικογενειακών δεσμών. 

Σύμφωνα με αυτό το άρθρο οι συγγενικοί δεσμοί αποτέλεσαν την αιτία για την οποία 

οι τέσσερεις Νεοζηλανδοί παραγωγοί προγραμμάτων υπολογιστών αναπτύχθηκαν σε 

διεθνείς εταιρείες.  
30

                                                        
28Harris, Colin 2005. 

 σε μία πρόσφατη έρευνα προσπάθησε να δώσει στατιστικά στοιχεία 

και να βελτιώσει περαιτέρω τη σημασία των συγγενικών σχέσεων. Σε μια ανάλυση 

που πραγματοποίησε σε 665 επιχειρηματικές συναλλαγές διαπίστωσε ότι οι 

επιχειρηματίες σε σχετικά ανοιχτές οικονομίες είναι πιο πιθανό να βασιστούν σε 

συγγενικές σχέσεις από ό,τι κάνουν επιχειρηματίες σε κλειστές κοινωνίες. Επίσης, 

απέδειξε ότι ευκαιρίες που προέρχονται από συγγενικές σχέσεις οδηγούν σε 

καλύτερης ποιότητας συναλλαγές από τις ευκαιρίες που προέρχονται από τις εκτός 

29 Εllis, Pecotich 2001. 
30 Ellis 2011. 
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δικτύου σχέσεις, όπως είναι η διαφήμιση ή οι διάφορες απρόσωπες προωθητικές 

ενέργειες.  Από την άλλη όμως η έρευνα του Ellis έδειξε ότι οι ευκαιρίες που 

προέρχονται από συγγενικές σχέσεις ήταν σχετικά περιορισμένες σε γεωγραφικούς 

όρους. Δυνητικές κερδοφόρες ευκαιρίες που είναι έξω από τα γεωγραφικά όρια 

αυτών των συγγενικών σχέσεων χάνονται από εκείνους τους επιχειρηματίες που 

στηρίζονται μόνο στις συγγενικές σχέσεις. Γενικά όμως τα συμπεράσματα της 

έρευνας συνοψίζονται στο γεγονός ότι ο κύριος οδηγός για τη διεθνή επέκταση μιας 

επιχείρησης είναι ουσιαστικά η διερεύνηση των διεθνών ευκαιριών και ότι οι 

συγγενικές σχέσεις μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο ώστε να αναγνωριστούν αυτές 

οι ευκαιρίες αλλά μέχρι σε ένα σημείο. 

Η έρευνα σχετικά με τη λειτουργία των διαπροσωπικών σχέσεων στη 

διεθνοποίηση των επιχειρήσεων στον βιομηχανικό και εμπορικό τομέα της αγοράς, 

έδειξαν πως οι διαπροσωπικές σχέσεις επέτρεψαν στους επιχειρηματίες να συνδέσουν 

τις δραστηριότητές τους, να ενώσουν τους πόρους τους και να αναπτύξουν 

κοινωνικούς δεσμούς μεταξύ τους (Håkan & Snehota 1995). Αυτό επιτρέπει τη 

συσσώρευση της γνώσης και την ανταλλαγή της, τη δημιουργία νέων πόρων από την 

παραπάνω ένωση και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. Οι Walter, Ritter, και 

Gemünden (2001) έχουν διακρίνει ά μεσες και έμμεσες λειτουργίες μεταξύ των 

σχέσεων. Οι άμεσες λειτουργίες έχουν επίδραση  

• Στην αύξηση κερδών 

• Στην αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

• Στη διαφύλαξη και των παραπάνω δύο επιδράσεων.  

Οι έμμεσες λειτουργίες είναι  

• Οι νέες καινοτομίες οι οποίες παρουσιάζονται  

• Οι νέες ευκαιρίες στην αγορά 

• Η μεγαλύτερη  πρόσβαση στις αγορές 

Η πιο προφανής λειτουργία των διαπροσωπικών σχέσεων είναι η αύξηση των 

πωλήσεων με σκοπό την είσοδο σε νέες αγορές σε νέες γεωγραφικές περιοχές. 

(Walter et al. 2001). Πολλοί επιχειρηματίες ιδρύουν τη δική τους εταιρεία, όταν 

αναγνωρίζουν μια συγκεκριμένη ζήτηση στην αγορά. Ωστόσο, κάποιοι από αυτούς 

τους επιχειρηματίες δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τη ζήτηση της αγοράς με τα 

δικά τους μέσα και πηγές. Με σκοπό να το επιτύχουν, προσπαθούν να ξεπεράσουν 

την ανεπάρκειά τους δημιουργώντας σχέσεις με συνεργάτες. Τέτοιες σχέσεις μεταξύ 
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επιχειρήσεων αναφέρονται ως σχεσιακό μάρκετινγκ και περιγράφονται ως ένα 

δίκτυο. 

Το σχεσιακό μάρκετινγκ ή όπως είναι γνωστό διεθνώς relationship marketing 

είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαπροσωπικές σχέσεις στις επιχειρήσεις και 

κατά πόσο αυτές μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη στόχων όπως τα αυξημένα 

κέρδη ή τη δημιουργία αφοσιωμένων πελατών τοπικά, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.  

Σύμφωνα με τους Ο’Malley και Tynan (2000) η εφαρμογή του σχεσιακού 

μάρκετινγκ βοηθά τις επιχειρήσεις να διέπονται από σταθερότητα και να κάνουν 

καλύτερο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, να επιδιώκουν χαμηλότερη ελαστικότητα τιμής 

(λόγω της βελτίωσης της ποιότητας της εξυπηρέτησης και της πίστης από μέρους των 

πελατών)  και να πωλούν περισσότερα ή και εναλλακτικά προϊόντα. Ειδικότερα με το 

πέρασμα των χρόνων και την ανάπτυξη και τη βελτίωση των κοινωνικών δικτύων με 

τη βοήθεια και του διαδικτύου, έχουν δημιουργηθεί οι τρόποι και τα εργαλεία (όπως 

οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης), ώστε μια εταιρεία να δημιουργήσει εύκολα και 

γρήγορα το κοινωνικό της δίκτυο και να το διαδώσει σχεδόν με μηδενικό κόστος 

στην τοπική αλλά και στις ξένες αγορές. Εδώ θα μπορούσα να προσθέσω και τα είδη 

των εταιρικών σχέσεων που θα μπορούσαν να βελτιωθούν από το σωστό σχεσιακό 

μάρκετινγκ σύμφωνα με τον καθηγητή Gerhard Hastings31

Έτσι οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να συνδυάζουν τις δραστηριότητές τους, 

μέσω των διαπροσωπικών σχέσεων (Håkan & Snehota 1995). Σε αυτό βοηθά το 

μάρκετινγκ, επειδή οι λειτουργίες του είναι απαραίτητες για την επιτυχή 

διεθνοποίηση της κάθε εταιρείας, αυτές οι λειτουργίες του μάρκετινγκ βασίζονται σε 

πολλές περιπτώσεις στις διαπροσωπικές και συμβατικές σχέσεις (Dubuni και Aldrich 

1991, Johnsen και Johnsen 1999). Μια τέτοια λειτουργία μπορεί να πραγματοποιηθεί 

για παράδειγμα, από τον διευθυντή μάρκετινγκ ή από τον αντιπρόσωπο πωλήσεων 

(Άντερσεν 1993, Welch και Luostarinen 1993).  

. Πρόκειται για τις σχέσεις 

μεταξύ αγοραστών, μεταξύ προμηθευτών, τις σχέσεις με τις διάφορες κυβερνήσεις 

και άλλους ελεγκτές του κοινωνικού πλαισίου, καθώς και τις εσωτερικές σχέσεις.  

Οι Morgan και Hunt επιβεβαιώνουν ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις 

αναφέρονται σε δραστηριότητες που κατευθύνονται προς την ίδρυση, την ανάπτυξη 

και τη διατήρηση της επιτυχών συνεργασιών. Τον τελευταίο καιρό, υπάρχει ένα 

                                                        
31 Hastings 
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αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στη μακροχρόνια 

ευημερία των συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Στην κοινωνική θεωρία ανταλλαγής, η οποία με επιτυχία έχει εφαρμοστεί σε 

μελέτες της συζυγικής ικανοποίησης και οικογενειακής ποιότητας ζωής, προτείνεται 

ότι οι σχέσεις με περισσότερες ανταμοιβές από κόστη θα αποφέρει ενδυναμώνοντας 

την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την έλξη. Η θεωρία περαιτέρω υποστηρίζει ότι οι 

ενέργειες των ατόμων παρακινούνται από την ανταμοιβή (όχι απαραίτητα χρηματική) 

που αυτές οι ενέργειες αναμένεται να φέρουν από άλλους. 

Η έρευνα των Λεωνίδου, Κατσικέα και Χατζημάρκου 2002, Turnbull et al. 

1996 έδειξε ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι η βάση από την οποία -σε πολλές 

περιπτώσεις- εμφανίζονται και ξεκινούν νέες επιχειρηματικές συνεργασίες και η 

ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δικτύων σε νέες περιοχές, (Larson 1992). Τα άτομα 

με τα οποία οι επιχειρηματίες διατηρούν διαπροσωπική σχέση προσφέρουν πρόσβαση 

στο δικό τους δίκτυο επαφών και πολλές φόρες με τις επαφές που έχουν και σε άλλες 

χώρες, και αυτό βοηθά στο να αποκτηθούν αξιόπιστες σχέσεις μεταξύ των 

συνεργατών (Walter et al. 2001). 

Για παράδειγμα, σε μια επιχειρηματική σχέση, το ένα μέρος παρέχει στο άλλο 

πόρους και υποστήριξη, ενώ, σε αντάλλαγμα, το άλλο μέρος συμβάλλει στις 

χρηματικές ανταμοιβές. Έτσι, το αν η δέσμευση και η εμπιστοσύνη προκύψει μεταξύ 

των συνεργαζόμενων μερών ή όχι, αποτελεί συνάρτηση του κόστους ή της 

ανταμοιβής που αναμένουν οι επιχειρήσεις βραχυπρόθεσμα από τη σχέση 

συναλλαγής. Μελέτες σε ευτυχισμένα παντρεμένα ζευγάρια και άλλες επιτυχημένες 

διαπροσωπικές σχέσεις δείχνουν ότι οι διαπροσωπικοί παράγοντες που προκαλούν 

ψυχολογικά οφέλη, όπως σεβασμός και εμπιστοσύνη, κυριαρχεί στις οικονομικές 

συναλλαγές και ανταλλαγές αγαθών.  

Δεν είναι τυχαίο πώς διάφορες μεγάλες εταιρείες στις διαφημιστικές στους 

δραστηριότητες δεν σταματούν να συμπεριλαμβάνουν την εμπιστοσύνη και τον 

σεβασμό στις κύριες αξίες που τις διέπουν. Ενδεικτικά παραθέτω την Ηewlett 

Packard32

                                                        
32 <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/csr/sbcbrochure.pdf> 

, η οποία στο διαδικτυακό φυλλάδιο που εξηγεί τις δραστηριότητες και τις 

αξίες της έχει αρχικά ως σύνθημα «Χτίζοντας την Πίστη Μαζί» («Building Trust 

Together»), ενώ έχει ως δεύτερη αξία στο εμπροσθόφυλλο την εμπιστοσύνη και τον 

σεβασμό για τον καθένα ξεχωριστά. Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποίησε το 
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Economist Intelligence Unit33

Είναι, επομένως, σημαντικό να διερευνηθεί αν οι ψυχολογικοί παράγοντες 

που αναφέρονται στην κοινωνική θεωρία ανταλλαγής, έχουν οποιαδήποτε επίπτωση 

στις επιχειρηματικές σχέσεις που αφορούν οικονομικές συναλλαγές και ανταλλαγές 

αγαθών. Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ποιοί είναι αυτοί οι 

ψυχολογικοί παράγοντες. 

, η πίστη και η εμπιστοσύνη αποτελούν τα κύρια 

εργαλεία για την επίτευξη της συνεργασίας στον επιχειρηματικό τομέα, αλλά 

ποικίλλει το κατά πόσο μπορούν να επηρεάσουν τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης 

αναλόγως της φύσης των δραστηριοτήτων, καθώς και του κλάδου τον οποίο υπηρετεί 

η κάθε επιχείρηση..  

Οι παράγοντες αυτοί είναι δυνατόν στη συνέχεια να αποτελούν τη βάση των 

νέων συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων (Jones1999, Welch και Luostarinen 

1993), για παράδειγμα μέσω νέων εξωτερικών συνεργατών, όπως franchisees ή νέες 

ευκαιρίες για  εισαγωγές ή εξαγωγές. Με τον τρόπο αυτό, οι διαπροσωπικές σχέσεις 

αποτελούν πόρους για την επιχείρηση (Ellis 2000, Håkan Snehota 1995) για την 

αναγκαία πρόσβαση σε νέες αγορές (Walter et al. 2001).  

Πιο συγκεκριμένα η σωστή επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών34 

και γλωσσών μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για επιτυχή είσοδο σε νέες 

αγορές. Από την άλλη, η λανθασμένη διαχείριση της επικοινωνίας θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε χάσιμο όχι μόνο πολύτιμου χρόνου αλλά και δυνητικών πελατών από τις 

νέες αγορές για ορισμένες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα η κινέζικη κουλτούρα είναι 

για μερικούς άγνωστη και ίσως απρόσιτη, αλλά πρέπει κάποιος να γνωρίζει τις αξίες 

που διέπουν τον κινέζικο πολιτισμό ώστε δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά σε 

κινέζικο έδαφος. Ο Trompenaars35

Οι διαπροσωπικές σχέσεις μπορεί επίσης να είναι πολύ σημαντικές για την 

παροχή της γνώσης των νέων αγορών (Håkan και Snehota 1995, Walter et al. 2001). 

 το 1993 παρατήρησε ότι η κινέζικη κουλτούρα 

βασίζεται περισσότερο στις σχέσεις παρά στους κανόνες. Έτσι περιμένουμε οι 

Κινέζοι επιχειρηματίες να ζητούν βοήθεια σε θέματα εξαγωγών μέσω των 

κοινωνικών τους επαφών και όχι από κυβερνητικούς συμβούλους. Κάτω από αυτήν 

την ιδέα η κινέζικη κοινωνία χαρακτηρίζεται από δυναμικά και ανοιχτά δίκτυα στα 

οποία εκτυλίσσονται οι κοινωνικές σχέσεις και οι συνδιαλλαγές. 

                                                        
33 <http://graphics.eiu.com/upload/cisco_trust.pdf> 
34 Gudykunst 2005, p.71–92. 
35 Henry, Amine 2009. 
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Αυτή η ανάγκη αναγνωρίζεται ευρέως σε όλες τις διεθνείς επιχειρηματικές 

δραστηριότητες (Bartlett και Goshal 1989). Η γνώση αυτή είναι συγκεκριμένη και 

αφορά στην κατανόηση των χωρών και των πολιτισμών τους (Ambler 2000).  Έτσι, 

οι σχέσεις μπορούν να εκπληρώσουν άμεσα τις λειτουργίες του μάρκετινγκ, μπορούν 

να παρέχουν τις βασικές επαφές και την πρόσβαση στα επιχειρηματικά δίκτυα και 

επίσης  να προσφέρουν τις γνώσεις και την κατανόηση των νέων αγορών. Πολλοί 

παράγοντες έχουν σημειωθεί που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των σχέσεων, 

συμπεριλαμβανομένου 

• Του χρόνου (Harris & Dibben 1999) 

• Της εμπιστοσύνης (Λεωνίδου & Kaleka 1998) 

• Της ικανότητας της επικοινωνίας (Λεωνίδου 1995) 

Επειδή κατ 'επανάληψη οι επιχειρηματίες εταίροι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, 

δύναται να αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη. Ως εμπιστοσύνη ορίζεται η βούληση να 

στηριχθεί κανείς σε κάποιον εταίρο, τον οποίο εμπιστεύεται. Η εμπιστοσύνη έχει 

επίσης περιγραφεί ως προσδοκία για την εντιμότητα και καλοσύνη του άλλου μέρους. 

Ως εκ τούτου, η εμπιστοσύνη είναι η πεποίθηση ότι ο επιχειρηματικός εταίρος είναι 

αξιόπιστος, τηρεί τον λόγο του, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που έχει υποσχεθεί και 

είναι ειλικρινής.  

Μια αντίστοιχη έρευνα από τους Håkan και Snehota36

Η εμπειρική έρευνα έχει διαπιστώσει ότι η εμπιστοσύνη είναι προγενέστερη 

της δέσμευσης. Μια έρευνα των Harris και Dibben το 1999 έχει καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι οι σχέσεις μεταξύ των στελεχών των επιχειρήσεων είναι 

ενσωματωμένες στην κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ τους και σε πρόσφατη 

αναθεώρηση της έρευνας πιστοποιήθηκε ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις ήταν 

σημαντικές στο να ξεπεραστούν τα προβλήματα του εξαγωγικού μάρκετινγκ.  

 δείχνει τη θετική σχέση 

που υπάρχει μεταξύ της εξάρτησης μιας επιχείρησης και ενός προμηθευτή ή πελάτη 

στην εξωτερική αγορά και της πίστης που δημιουργείται. Δηλαδή υψηλή εξάρτηση 

προϋποθέτει υψηλή πίστη και χαμηλή εξάρτηση προϋποθέτει αντίστοιχα χαμηλή 

πίστη.  

Οι Balasubramayan, Lall 1991 όρισαν ως προβλήματα του εξαγωγικού 

μάρκετινγκ «εκείνα τα κενά τα οποία πρέπει να γεμίσουν πριν ο ανταγωνιστής γίνει 

                                                        
36 Håkan, Snehota 1995, p. 392-393. 
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επιτυχημένος εξαγωγέας». Η δημιουργία δικτύων και οριζοντίων37

1. Την εμφάνιση του δικτύου 

 ή καθέτων 

σχέσεων, σύμφωνα με ένα άρθρο της Ευρωπαϊκής Εφημερίδας Μάρκετινγκ, με άλλες 

εταιρείες του εξωτερικού θα μπορούσαν να λύσουν όλα αυτά τα προβλήματα. 

Προκειμένου να δημιουργηθεί ωστόσο σωστά το δίκτυο θα πρέπει να υπάρχουν οι 

σωστοί άνθρωποι στις σωστές θέσεις. Ορισμένες φορές για την επίτευξη του στόχου 

αυτού χρησιμοποιούνται εξωτερικοί λειτουργοί, οι οποίοι διορίζονται για τον σκοπό 

αυτό. Αφού επιτευχθεί η πρώτη επαφή, μετά ακολουθεί μια διαδικασία κατά την 

οποία οι συνέταιροι στο δίκτυο προσπαθούν να αποκτήσουν τη γνώση και την 

εμπειρία για τις νέες αγορές στις οποίες θα εισχωρήσουν.  Έτσι θα μπορούσαμε εδώ 

να διακρίνουμε τρία στάδια: 

2. Τη διαδικασία ανάπτυξης του δικτύου και 

3. Την επιτυχία του δικτύου που αναπτύχθηκε. 

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι η ανάπτυξη του δικτύου επηρεάζεται 

ιδιαιτέρως από δύο παράγοντες: 

1. Την εξέλιξη της δραστηριότητας μάρκετινγκ της νέας αγοράς και 

2. Της εξέλιξης απέναντι στην αλληλεγγύη, της συνοχής και της 

δέσμευσης. 

Ο Ambler (2000) βρήκε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η προοδευτική 

εξέλιξη της απόκτησης πληροφοριών, μάθησης και γνώσης είναι στην ουσία ένα 

κοινωνικό φαινόμενο, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια του. Σε αυτό, η ανάπτυξη των 

σχέσεων συνεπάγεται την αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των ατόμων, η οποία 

βοηθά και παίζει σημαντικό ρολό στη μεταφορά της πληροφορίας και της γνώσης. Οι 

σχέσεις αυτές είναι κοινωνικές, και μπορεί να αποτελούν βάση για τις αργότερα 

επιχειρηματικές σχέσεις.  

Σχετικά με τις εξαγωγές που αποτελούν βασική δραστηριότητα για αρκετές 

μικρές επιχειρήσεις βρέθηκε ότι  αυτή η δραστηριότητα βασίζεται αποκλειστικά στην 

διαπροσωπική σχέση. Σε 31 περιπτώσεις από τις 48 που εξετάστηκαν, σε μια έρευνα 

των Ellis και Pecotich το 2001, οι κοινωνικοί δεσμοί βρέθηκαν να διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην απόφαση της έναρξης της ενασχόληση με τις εξαγωγές. Οι 

πρώτες κινήσεις των εξαγωγών είναι μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών που έχουν 

αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις (Ellis 2000). Σύμφωνα με τις στρατηγικές δικτύωσης 

                                                        
37 Ghauri, Clemens, Tesfom 2003.  
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και εξέλιξης, η ανάπτυξη των εξωτερικών δικτύων γνωριμιών και επαφών έχει θετική 

επίδραση στην απόδοση των επιχειρήσεων (Slater και Aaby 1989, Λεωνίδου, 

Κατσικέα, Samiee 2002, Ζου 1998). 

Εδώ θα μπορούσα να αναφέρω την περίπτωση της φαρμακευτικής εταιρείας 

Vegan38

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι άμεσες και έμμεσες σχέσεις της 

εταιρείας, ώστε να έχουμε μία εικόνα για το πώς λειτουργεί μέσα από τις διάφορες 

σχέσεις τις οποίες αναπτύσσει: 

 στη Σουηδία, η οποία ξεκίνησε ως μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση 

χημικών. Με τα χρόνια η εταιρεία ανέπτυξε διάφορες σχέσεις τόσο τοπικά όσο και 

διεθνώς κερδίζοντας συνεχώς μέρος της τοπικής αλλά και ξένων αγορών. Σε αυτό 

βοήθησε πολύ το γεγονός ότι το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης ήταν στη Γαλλία και 

είχε στη διάθεσή της με τον τρόπο αυτό όλες τις αναγκαίες πηγές προκειμένου να 

αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό. Η σχετική αυτονομία των υποκαταστημάτων σε 

άλλες χώρες, η στρατηγική μάρκετινγκ με την οποία οργάνωναν τις συνεδριάσεις 

μεταξύ των υποκαταστημάτων, οι σχέσεις με τους προμηθευτές που βοηθούσαν στη 

σωστή διανομή των πρώτων υλών και την έγκαιρη, κατ’ επέκταση, παραγωγή των 

προϊόντων, καθώς και οι σχέσεις της εταιρείας με ανθρώπους των κυβερνήσεων και 

των τοπικών φορέων που ελέγχουν τις αγορές των χωρών στις οποίες δρούσε, 

οδήγησαν στην οικονομική ευημερία και στην αδιάκοπτη εξέλιξη της εταιρείας τόσο 

τοπικά όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

 
                                                                    Έμμεσες Σχέσεις 

                                                        
38 Håkan, Snehota 1995, p. 147-153. 
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                                                                   Άμεσες Σχέσεις 

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις σχέσεις που δημιουργούν για την επίτευξη 

στόχων διαχείρισης, όπως διαχείριση προσωπικού σε θέματα εμπιστοσύνης, ή 

μακροπρόθεσμα με την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τους ξένους διανομείς, 

πελάτες, και με άλλους σχετικούς παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να 

αποκτήσουν αυτές οι επιχειρήσεις επιτυχία στις εξαγωγές. Αυτό διαπιστώθηκε σε 

επιχειρήσεις εμπορίας προϊόντων τεχνολογίας (Coviello και Munro 1997, Crick και 

Jones 2000) και σε άλλες βιομηχανίες (Crick και Bradshaw 1999, Hellman 1996). 

Σύμφωνα με τους Coviello και Munro39, η ανάπτυξη μιας επιχείρησης διεθνώς 

δημιουργείται και διαμορφώνεται από έναν εξωτερικό ιστό, ο οποίος συνίσταται από 

τυπικές και άτυπες διαπροσωπικές σχέσεις. Βέβαια, στο άρθρο τους τονίζεται η 

ιδιομορφία του κλάδου και ότι η επιτυχία του στηρίζεται στην καλή σχέση που θα 

πρέπει να έχουν οι παραγωγοί των μηχανημάτων υπολογιστών (hardware) με τους 

παραγωγούς λογισμικού (software). Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελέσει η 

περίπτωση της Fujitsu40

 Οι Eccles

, η οποία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της διεθνώς 

ανοίγοντας ένα γραφείο στη Νέα Υόρκη και μετά στην Καλιφόρνια πουλώντας 

εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών αρχικά και υπολογιστών στη συνέχεια. Οι 

διαπροσωπικές σχέσεις που ανέπτυξε με τον καιρό με μεγάλους παραγωγούς 

υπολογιστών του κλάδου, κυρίως μετά το 1987 οπότε ξεκίνησε και η συνεργασία με 

την Sun Microsystems, την οδήγησαν στο να εξελιχθεί σε μία από τους μεγαλύτερους 

προμηθευτές σκληρών δίσκων. Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι η εταιρεία υιοθέτησε 

εξαρχής την αρχή της ελεύθερης ροής των πληροφοριών, με την οποία θα 

ασχοληθούμε και πιο κάτω, αυξάνοντας έτσι την αξιοπιστία της.  
41

Πιο απτό παράδειγμα διαπροσωπικών σχέσεων και εταιρειών προϊόντων 

τεχνολογίας είναι εκείνο της Noldus. Η Noldus αποτελεί μία εταιρεία δημιουργίας 

λογισμικών με διάφορα προγράμματα που ασχολούνται κυρίως με τη συλλογή και 

ανάλυση δεδομένων ανθρώπινης και ζωικής συμπεριφοράς. Η εταιρεία προβάλλει το 

 και Crane το 1988 διαπίστωσαν ότι η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων προτιμά να επαναλαμβάνει συνεργασίες με επενδυτικές τράπεζες με τις 

οποίες συνεργαζόταν παλαιότερα, διότι ακριβώς αυτή η ελεύθερη ροή πληροφοριών 

βοηθά τις τράπεζες να καταλάβουν τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης σε κάθε τομέα. 

                                                        
39 Coviello, Munro 1997. 
40 Håkan, Snehota 1995, p. 311-318. 
41 Jensen 2003. 
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γεγονός ότι στόχος της είναι η δημιουργία εργαλείων που βοηθούν την επιστημονική 

κοινότητα. Σήμερα η εταιρεία έχει περισσότερους από 1500 πελάτες σε περισσότερες 

από 65 χώρες μέσα σε δέκα χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε. Το αξιοσημείωτο 

είναι ότι ξεκίνησε ως εταιρεία από ένα και μόνο άτομο και απασχολεί σήμερα 

περίπου 40 εργαζομένους, με ένα κύκλο εργασιών που φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια 

ευρώ. Την επιχείρηση αυτή ξεκίνησε ο Lucas Noldus, ο οποίος απέκτησε το 

διδακτορικό του στο πανεπιστήμιο του Wageningen το 1989. Όταν δημιούργησε το 

πρώτο λογισμικό ο Lucas έκανε τη διδακτορική του εργασία με θέμα τη συμπεριφορά 

της σφήκας. Όταν ολοκλήρωνε την εργασία του διαπίστωσε πως υπήρχε έντονο 

ενδιαφέρον από άλλους ομοίους του για το λογισμικό και έτσι άρχισε να φτιάχνει ένα 

πιο γενικό λογισμικό, ώστε να περιλαμβάνει και άλλα είδη ζώων. Έτσι άρχισε μία 

άτυπη επιχείρηση η οποία στηρίχτηκε στις γνωριμίες του στο πανεπιστήμιο και 

μάλιστα δυνητικοί πελάτες ήταν άνθρωποι που έμεναν στο ίδιο κτήριο. Αυτό είναι 

πολύ εμφανές παράδειγμα για το πώς οι διαπροσωπικές σχέσεις μπορούν να 

βοηθήσουν ακόμα και για τη δημιουργία μιας επιχείρησης. 

Μια άλλη έρευνα των Coviello Macauley το 1999 αποδεικνύει ότι οι 

επιχειρηματίες είναι πιο πιθανό να ξεκινήσουν τη διαδικασία διεθνοποίησης με την 

ανάπτυξη των υπαρχόντων επαφών και σχέσεων που συμβαίνει να έχουν, αντί να 

θέσουν στόχους και να αναπτύξουν σχέδια για την απόκτηση και ανάπτυξη νέων 

σχέσεων.  

Σε μια μελέτη (Crick και Jones 2000) που έγινε με σκοπό την ανάλυση των 

διεθνών διαπροσωπικών επιχειρηματικών σχέσεων έχοντας σαν βάση τη θεωρία 

Δέσμευσης - Εμπιστοσύνης, βρέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για όλους τους 

παράγοντες (δέσμευση, εμπιστοσύνη, τελικά κόστη και οφέλη της σχέσης, κοινές 

αξίες, επικοινωνία και έλλειψη ευκαιριακής συμπεριφοράς) που επενεργούν κατά την 

ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων.  

Επιπροσθέτως, δεν υπήρχε ισχυρή υποστήριξη για τη σημασία των άλλων 

παραγόντων που δεν προσδιορίζονται από τη θεωρία, όπως δικαιοσύνη, αντιληπτή 

αποτελεσματικότητα σχέσης ή προηγούμενες  πεποιθήσεις σχετικά με την πιθανότητα 

ο εταίρος να ανταποδώσει πράξεις εμπιστοσύνης και δέσμευσης. Είναι, επομένως, 

αποδεκτό ότι η θεωρία μπορεί να είναι αρκετά γενική, δεδομένου ότι έχουν 

χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε προηγούμενες αναλύσεις άλλων τύπων 

επιχειρηματικών σχέσεων.  
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Στην επιχειρηματική έρευνα, η επιρροή της καιροσκοπικής συμπεριφοράς 

διαφαίνεται από το γεγονός ότι η αυτό-μεγιστοποίηση μειώνει τη δέσμευση και την 

εμπιστοσύνη. Κανείς από τους επιχειρηματίες σε αυτή τη μελέτη δεν εξέφρασε την 

άποψη ότι η επιχείρηση - συνεργάτης ενήργησε ώστε να μεγιστοποιήσει το κέρδος 

τους. Αυτό ερμηνεύεται πιθανόν από το γεγονός ότι αισθάνθηκαν εμπιστοσύνη και 

σκέφθηκαν ότι είναι δυνατόν να βασιστούν τους συνεργάτες τους. Μία προσδοκία 

στη φάση εκκίνησης που εκφράστηκε από πολλούς συμμετέχοντες ήταν ότι θα 

μοιραστούν το κόστος και τα οφέλη, για παράδειγμα, λόγω των τεχνολογικών 

εξελίξεων. Αυτό θα οδηγούσε εν δυνάμει σε καλύτερη παροχή υπηρεσιών και την 

πιθανή εξέλιξη των υπηρεσιών για τους πελάτες τους. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία από τα αποτελέσματα που προέκυψαν ότι οι 

διαπροσωπικές σχέσεις αυξάνουν τόσο τη δέσμευση όσο και την εμπιστοσύνη. Για 

παράδειγμα, σε αρκετές από τις περιπτώσεις, οι επιχειρηματίες τεκμηριώνουν μια 

ανοικτή και ελεύθερη ροή πληροφοριών, η οποία υπάρχει λόγω των διαπροσωπικών 

σχέσεων. Η ελεύθερη ροή πληροφοριών είναι σημαντική επομένως γιατί δείχνει τη 

θέληση μιας επιχείρησης να φαίνεται ειλικρινής. Δεν είναι τυχαίο42

Όλοι οι επιχειρηματίες υπογράμμισαν ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί έναν 

κρίσιμο πρόδρομο της δέσμευσης, η οποία πηγάζει από τις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Στην πλειονότητα των σχέσεων που εξετάζονται στη συγκεκριμένη μελέτη, η 

εμπιστοσύνη αναπτύχθηκε με βάση κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Έτσι, οι 

προσωπικές φιλίες και οι διαπροσωπικές σχέσεις είχαν δημιουργηθεί πριν από την 

ανάληψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής δέσμευσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η 

 που στον Κώδικα 

Ηθικής του Συλλόγου Δημοσίων Σχέσεων της Αμερικής (PRSA), η αρχή αυτή 

συμπεριλαμβάνεται ως ιδιαίτερος κανόνας. Αυτό φάνηκε να αυξάνει την αίσθηση της 

εμπιστοσύνης τους. Σε μία περίπτωση, ένας από τους επιχειρηματίες δεν αισθάνθηκε 

ικανοποιημένος με την επικοινωνία με τον συναλλασσόμενο εταίρο, η οποία 

προφανώς επηρέασε τα συναισθήματα του επιχειρηματία για τη δέσμευση. Η 

αποδοχή της ανεπαρκούς επικοινωνίας ήταν τότε ένας σημαντικός παράγοντας για 

την πρόληψη της σχέσης από περαιτέρω ζημία. Όλοι οι επιχειρηματίες τόνισαν τη 

σημασία και τη βαρύτητα των διαπροσωπικών σχέσεων σε όλα επίπεδα, ενώ 

παράλληλα η αμφίδρομη ροή φαίνεται να αποτελεί μια προϋπόθεση για την ενίσχυση 

της δέσμευσης και της εμπιστοσύνης. 

                                                        
42 Public Relations Society of America: Member code of Ethics. 
< http://www.prsa.org/AboutPRSA/Ethics/CodeEnglish/> 
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αξιοπιστία είναι ένας σημαντικός παράγοντας, όταν αποφασίζουμε με ποιον να 

συνεργαστούμε. Οι προσωπικές προτιμήσεις και η ειλικρίνεια δημιούργησαν την 

εμπιστοσύνη και θεωρήθηκε σημαντικό πριν από την εμπλοκή σε πιο περίπλοκες 

μορφές δέσμευσης. Σημαντικό παράγοντα, όπως προαναφέραμε αποτελεί η 

δέσμευση. Όλοι οι επιχειρηματίες τόνισαν επανειλημμένα την επιθυμία τους να 

διατηρήσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις τους με τον συναλλασσόμενο εταίρο 

(επιχείρηση-επιχειρήσεις).  

Είναι, επίσης, σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαπραγμάτευση και υπογραφή 

συμβάσεων με τον συναλλασσόμενο εταίρο ενίσχυσε τη δέσμευση και φυσικά και τις 

διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσά τους. Αν και οι τυπικές συμβάσεις είναι ένα 

σημαντικό στάδιο στη δέσμευση της σχέσης, επίσης και η αξιοπιστία είναι 

σημαντική, δεδομένου ότι διαμορφώνει την προσέγγιση προς τη διαπραγμάτευση και 

τη σύναψη συμβάσεων. Από τις συνεντεύξεις, αποδεικνύεται ότι τόσο οι συμβάσεις 

όσο και οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι σημαντικές, αλλά παίζουν παράλληλα 

διαφορετικούς ρόλους. Είναι προφανές ότι κοινωνικοί και οικονομικοί κανόνες 

αναμειγνύονται στις διαπροσωπικές επιχειρηματικές σχέσεις. Στην πραγματικότητα, 

διαπροσωπικοί παράγοντες, όπως η συμμετοχή και η αξιοπιστία είναι δυνατόν να 

υπερισχύσουν της ανταλλαγής χρημάτων και αγαθών. Εδώ θα μπορούσαμε να 

επαναλάβουμε την περίπτωση της κινεζικής κοινωνίας43

Την ίδια αντίληψη ενστερνίζονται και οι επιχειρηματίες στο Βιετνάμ. Έτσι 

εξηγείται γιατί η δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων ήταν από τις πρώτες ενέργειες 

της Αμερικής, ώστε να βοηθήσει τις τοπικές αγροτικές επιχειρήσεις να εισχωρήσουν 

στη βιετναμέζικη αγορά. Πιο συγκεκριμένα, οι ενέργειες αυτές ξεκίνησαν

, όπου οι διαπροσωπικές 

σχέσεις διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο σε οποιοδήποτε επίπεδο της καθημερινότητας 

του ιθαγενούς πληθυσμού και είναι υπεράνω χρημάτων και άλλων εμπράγματων 

συμφερόντων.  

44

                                                        
43 Doebele 1996, p. 161. 

 από τον 

Αναπληρωτή Γραμματέα των Αγροκτημάτων και Ξένων Αγροτικών Υπηρεσιών. Οι 

επισκέψεις του άρχισαν όπως ήταν λογικό από τα κυβερνητικά στελέχη του Βιετνάμ, 

αλλά συνεχίστηκαν σε απλούς επιχειρηματίες με αποτέλεσμα όταν επέστρεψε στην 

Αμερική να έχει αναπτύξει σχέσεις με περισσότερους από 150 Βιετναμέζους 

44 USDA Blog: U.S. Agribusinesses Build Trade Relationships, Seek Export Success in 
Vietnam, 2011. 
<http://blogs.usda.gov/2011/09/30/u-s-agribusinesses-build-trade-relationships-seek-export-
success-in-vietnam/> 
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παραγωγούς. Το συγκεκριμένο παράδειγμα αποδεικνύει ότι τα όρια των 

διαπροσωπικών σχέσεων στις επιχειρήσεις καμιά φορά δημιουργούνται και από τις 

κυβερνήσεις των χωρών και όχι μόνο από μεμονωμένα άτομα, τα οποία συμβαίνει να 

έχουν επαφές με γνωστούς ή και συγγενείς σε συγκεκριμένες χώρες στην αγορά των 

οποίων επιδιώκουν να εισχωρήσουν περισσότερο.  

Ένα επιπλέον εύρημα σχετικά με την εμπιστοσύνη και τη δέσμευση ήταν ότι 

αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων 

διαπροσωπικών επιχειρηματικών σχέσεων. Όλοι οι επιχειρηματίες εξέφρασαν την 

πεποίθηση ότι απέκτησαν οφέλη και ότι μοιράστηκαν αξίες, που τους έπεισαν να 

διατηρήσουν τις σχέσεις τους. 

 Το πλεονέκτημα της αναγνώρισης των ψυχολογικών παραγόντων στις 

διαπροσωπικές επιχειρηματικές σχέσεις έχει επίσης άμεσες διοικητικές επιπτώσεις. 

Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη μελέτη και 

έχουν διαπιστωθεί και σε προηγούμενες έρευνες αποδεικνύουν ότι επιχειρηματίες θα 

πρέπει να συμμετάσχουν σε επιχειρηματικές σχέσεις με έναν συναλλασσόμενο εταίρο 

τον οποίο μπορούν να εμπιστευθούν.  

Αυτό φυσικά δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου οι επιχειρηματίες ήδη 

έχουν διαπροσωπικές σχέσεις με άλλους επιχειρηματίες, οπότε θα πρέπει να 

στηρίξουν και να διευκολύνουν την επικοινωνία. και, τελικά, να προσπαθήσουν να 

διατηρήσουν και να αναπτύξουν κοινές αξίες.  

Στις ειδικές δράσεις τις οποίες πρέπει να αναλάβουν οι επιχειρηματίες 

περιλαμβάνονται η ανάπτυξη της δεξιότητας στην πρόσβαση προς τα μέσα 

επικοινωνίας σε όλη την κλίμακα της οργανωτικής δομής της επιχείρησής τους, στην 

κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών και στην κατά το δυνατόν περισσότερο 

ανάπτυξη των διαπροσωπικών και επιχειρηματικών σχέσεων. 

Μια άλλη ερεύνα των Crick & Bradshaw 1999 καταλήγει στη διαπίστωση ότι 

ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, οφείλεται 

στις κακές ανθρώπινες σχέσεις του προσωπικού της, έστω και αν αυτές δεν είναι 

δυνατόν να αποτυπωθούν σε αριθμούς, όπως όλα τα άλλα κόστη. Οι καθυστερήσεις, 

η πτώση της ποιότητας της εργασίας, η παραβίαση των χρονοδιαγραμμάτων και η 

αποτυχία των προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων οφείλονται κατά ένα μεγάλο 

βαθμό στις διαταραγμένες διαπροσωπικές σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί. 
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 Σύμφωνα με τους Håkan και Snehota45

1. Τις οικονομίες της ανάπτυξης, οι οποίες στηρίζονται στα κόστη 

εξοικονόμησης, που δημιουργούνται από τις ομαλές σχέσεις με τους 

προμηθευτές. 

 τα κόστη αυτά είναι δυνατόν να 

χωριστούν σε άμεσα και έμμεσα. Τα άμεσα κόστη είναι εκείνα που μπορούν εύκολα 

να διερευνηθούν, όπως ο χρόνος που αφιερώθηκε σε πωλήσεις ή σε συμβόλαια 

υπηρεσιών, κόστη μεταφορών κ.τ.λ. Τα άμεσα κόστη είναι εκείνα που αφορούν σε 

εσωτερικές εργασίες. Τα αυξημένα έμμεσα κόστη είναι δυνατόν να δημιουργήσουν 

μειωμένα άμεσα κόστη και αντιστρόφως. Αν προχωρήσουμε περαιτέρω, θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι τα κόστη από τις σχέσεις που αναπτύσσονται 

δημιουργούν και αυτά δύο οικονομίες: 

2. Τις οικονομίες της οργάνωσης, που στηρίζονται σε μακροπρόθεσμα 

φαινόμενα που εμφανίζονται στα κόστη και στα κέρδη από την 

ανάπτυξη της θέσης της εταιρείας στο δίκτυο. 

Η έρευνα στον τομέα των σχέσεων διερευνά αρκετές σημαντικές ερωτήσεις 

σχετικά με την ποικιλία και την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών 

διεθνοποίησης των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τις διαπροσωπικές σχέσεις. Η 

ικανότητα να διεθνοποιηθούν οι επιχειρήσεις είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη τόσο 

των εταιρειών όσο και των ομίλων (Lu και Beamish 2001) και είναι δυνατόν να 

συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη του τοπικού περιβάλλοντος (Girma, 

Greenaway και Kneller 2004). Επίσης οι εταιρικές σχέσεις, καθώς και οι 

δραστηριότητες σε ξένες χώρες έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν την πρόσβαση σε 

νέες αγορές, σε λιγότερο δαπανηρές πηγές εργασίας, γεγονός το οποίο σε πολλές 

περιπτώσεις ξεκινά με τις σωστές διαπροσωπικές σχέσεις (Zahra, Hayton, Marcel και 

O’Neill 2001). 

Σε σύγκριση μεγάλες, πολυεθνικές καθιερωμένες επιχειρήσεις, οι 

μικρομεσαίες θεωρούνται ως επιχειρήσεις με περιορισμένους πόρους, οι οποίες δεν 

έχουν την ανάλογη ισχύ στην αγορά, τη γνώση και τους πόρους για να λειτουργήσει 

μια μικρομεσαία επιχείρηση στο εξωτερικό (Hessels και Terjesen 2009). Τα στοιχεία 

δείχνουν ότι πολλές από αυτές τις νέες επιχειρήσεις που ξεκίνησαν την επέκτασή 

τους, εκμεταλλεύτηκαν τις διαπροσωπικές σχέσεις των στελεχών και των ίδιων των 

επιχειρηματιών για τις διασυνοριακές δραστηριότητες (Özden και Schiff 2005). 

                                                        
45 Håkan, Snehota 1995, p. 393-394. 
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Ο Robert Rockwell46

Παρά την αύξηση του φαινόμενου της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, η 

ακαδημαϊκή έρευνα είναι περιορισμένη και στερείται ανάπτυξης και σωστής δόμησης 

της σχετικής θεωρίας (Drori, Honig, και Γκίνσμπεργκ 2006). Υπάρχουν ουσιαστικές 

ενδείξεις ότι οι μετανάστευση των στελεχών από εταιρεία σε εταιρεία φαίνεται να 

βοηθά στη διευκόλυνση και στη διαμεσολάβηση των συναλλαγών μεταξύ των 

διαφορετικών επιχειρήσεων στη διαδικασία της διεθνοποίησης (Saxenian 2002). Στην 

πραγματικότητα, υπάρχει πολύ λίγη διεθνής βιβλιογραφία για τον τρόπο με τον οποίο 

στελέχη με διεθνή εμπειρία επηρεάζουν τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. 

, διοικητικό στέλεχος της AdviSoar LLC, σε μία έρευνα 

που πραγματοποίησε αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη μίας σχέσης με ένα στέλεχος είναι ο 

γρηγορότερος τρόπος να κερδίσεις τις ευκαιρίες και να δημιουργήσεις κέρδος από 

δυνητικές αγορές. Με λίγα λόγια η έρευνα αυτή αποδεικνύει πώς η ανταλλαγή 

εμπειριών και ικανοτήτων μεταξύ των στελεχών μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο και 

στις δύο πλευρές. Επίσης, ο ίδιος ερευνητής προτείνει μέσω της έρευνας αυτής όλα 

τα στελέχη να προσπαθήσουν να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους και να 

επιδιώξουν διαπροσωπικές σχέσεις με συναδέλφους τους. 

Οι παραδοσιακές θεωρίες διεθνοποίησης περιγράφουν μια διαδικασία κατά 

την οποία η επιχείρηση σταδιακά εμπλέκεται σε διεθνές επιχειρηματικές συναλλαγές 

και εισέρχεται στις ξένες αγορές. Η άποψη αυτή φαίνεται να απολαμβάνει πλέον τη 

γενική αποδοχή από τους πιο διεθνείς μελετητές των επιχειρήσεων. 

Η πλέον διαδεδομένη θεωρία την οποία μπορεί κανείς να βρει στη 

βιβλιογραφία είναι η θεωρία των σταδίων (stages strategy). Η προσέγγιση αυτή 

βασίζεται στον βαθμό δέσμευσης της επιχείρησης. Οι θεωρητικοί των σταδίων 

(Carlson, Forsgren, Johanson, Bilkey, Cavusgil) πιστεύουν πως όσο μία επιχείρηση 

γνωρίζει μία αγορά, τόσο περισσότερο δεσμεύει πόρους για τη δραστηριότητά της σε 

αυτή. Με αυτή τη λογική, η απαρχή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης στο 

εξωτερικό χαρακτηρίζεται από μια μηδενική δέσμευσή της, μια παθητική στάση 

απλής εξαγωγικής δράσης.  

Με το πέρασμα του χρόνου η επιχείρηση μαθαίνει τους μηχανισμούς και τους 

τρόπους λειτουργίας των διεθνών αγορών και ανάλογα με την ωριμότητα και τις 

προθέσεις της αντικαθιστά τη μηδενική αυτή πλατφόρμα δέσμευσης με μια 

περισσότερο αυξημένη, που μπορεί να πάρει τη μορφή αντιπροσώπευσης της 

                                                        
46 Rockwell 2004. 
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επιχείρησης από κάποια άλλη εγχώρια. Στο δεύτερο στάδιο η επιχείρηση έχει ένα 

σχετικό βαθμό δέσμευσης, αλλά χωρίς καμία φυσική ή νομική παρουσία της έξω από 

τη χώρα που εδρεύει το κέντρο των δραστηριοτήτων της. Το τρίτο στάδιο 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία της επιχείρησης πλέον στα τεκταινόμενα της 

τρίτης χώρας.  

Ο βαθμός δέσμευσης και εδώ είναι δυνατόν να διαφέρει, αλλά αυτό αποτελεί 

συνάρτηση των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς, των δυνάμεων και των αδυναμιών της 

επιχείρησης και της γενικότερης στρατηγικής της. Μπορεί μάλιστα να πάρει τη 

μορφή συνεργασιών, παραγωγής κατόπιν αδείας licensing, δικαιόχρησης 

(franchising), κοινοπραξιών, στρατηγικών συμμαχιών ή ίδρυσης θυγατρικών 

επιχειρήσεων.  

Αυτό που χρήζει διευκρίνισης είναι η απουσία απόλυτων κριτηρίων 

διαχωρισμού των επιμέρους σταδίων. Πολλές είναι οι προσπάθειες των μελετητών να 

δώσουν το δικό τους στίγμα στη θεωρία αυτή, αυξομειώνοντας τον αριθμό των 

σταδίων, προκειμένου να γίνει περισσότερο ίσως υλοποιήσιμη και απτή. Η βάση 

αυτής της θεωρίας και η προϋπόθεση της πραγματοποίησής της είναι οι 

διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των επιχειρηματιών. 

Η σχέση μεταξύ των σχέσεων των στελεχών και η αύξηση των αποθεμάτων 

της επιχείρησης δείχνει ότι το κοινωνικό κεφάλαιο σχετίζεται θετικά με τη 

δημιουργία των διαπροσωπικών σχέσεων και κατά συνέπεια με τη διεθνή επέκταση 

(Nahapiet, Ghoshal 1998, Τσάι, Ghoshal 1998, Yli-Renko, Autio Sapienza 2001, 

Greeff, Ghoshal 2004). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η σημερινή παγκόσμια οικονομική συγκυρία χαρακτηρίζεται από έντονη 

διεθνοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Κύριοι φορείς των δραστηριοτήτων 

αυτών είναι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Παγκοσμιοποίηση είναι, άλλωστε, 

ουσιαστικά η επέκταση των δραστηριοτήτων πολυεθνικών επιχειρήσεων σχεδόν στα 

όρια του πλανήτη. Οι επιχειρήσεις αυτές αξιοποιώντας τα συγκριτικά τους 

πλεονεκτήματα, όπως μέγεθος, οικονομική και τεχνολογική υποδομή, λειτουργική 

αποτελεσματικότητα, εξειδίκευση, διοίκηση και τρόπους πωλήσεων, εφαρμόζουν με 

κύριο μοχλό τις θυγατρικές εταιρείες τους στρατηγικές διεθνούς επιπέδου. 

Μέσω αυτών των στρατηγικών διεθνοποίησης εξασφαλίζουν τον συντονισμό 

της παραγωγής, της προώθησης και της πώλησης των προϊόντων τους, επιβάλλοντας 

υπό μια έννοια συγκεκριμένα καταναλωτικά πρότυπα. Μέσω της διεθνοποίησης 

επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους, η εκμετάλλευση συνεργιών που σχετίζονται με 

τις δραστηριότητές τους και η περαιτέρω μεγέθυνση της παραγωγής, με κύριο στόχο 

την αποκόμιση κερδοφορίας. Η διεθνής αγορά αποτελεί χώρο που 

συμπεριλαμβάνεται στις στρατηγικές ανάπτυξης κάθε επιχείρησης. Το άνοιγμα των 

αγορών, μέσω της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου ωθεί εγγενώς τις 

επιχειρήσεις προς τη διεθνοποίηση. 

Είναι βέβαιο ότι τα στελέχη των εγχώριων επιχειρήσεων όταν σκέφτονται 

ποιοι είναι οι ανταγωνιστές τους συμπεριλαμβάνουν σ’ αυτούς και τους διεθνείς 

παίκτες. Τα κίνητρα για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων είναι πολλά και ποικίλα. 

Φθάνει να αναφερθεί ότι μόνο το μέγεθος των αγορών που πολλαπλασιάζεται 

αποτελεί το ισχυρότερο κίνητρο για τις επιχειρήσεις. Τα οφέλη που προκύπτουν από 

μια τέτοια επιλογή είναι πολλαπλά, τόσο για την επιχείρηση, όσο και για την εθνική 

οικονομία από την οποία αυτή προέρχεται. Η αποκοπή από το διεθνές περιβάλλον 

είναι σίγουρα ένα αρνητικό σημείο για οποιαδήποτε επιχείρηση, γεγονός που οδηγεί 

το σύνολο των επιχειρήσεων στην επεξεργασία στρατηγικών διεθνοποίησης των 

δραστηριοτήτων τους. 

Οι στρατηγικές διεθνοποίησης όπως είναι εύλογο έχουν απασχολήσει και τις 

Ελληνικές επιχειρήσεις. Μάλιστα με δεδομένες τις πρόσφατες εξελίξεις στις περιοχές 

των Βαλκανίων και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης εκ των πραγμάτων οδηγήθηκαν 

προς την κατεύθυνση της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους. Σήμερα ο 

αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν διεθνή επενδυτική δραστηριότητα 
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(με όλες τις μορφές) ξεπερνούν τις 300, σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού 

Κέντρου Επενδύσεων, από αυτές περίπου σε ένα ποσοστό 17% ξεκίνησαν τη 

δραστηριότητα τους σε ξένες αγορές βασιζόμενες μόνο στις διαπροσωπικές σχέσεις 

των στελεχών της. Αντίθετα, σε ένα ποσοστό 26% αναφέρουν πως θα ήταν πολύ 

δύσκολο να συνεχίζουν την παρουσία τους σε ξένες αγορές εάν δεν υπήρχαν οι 

διαπροσωπικές σχέσεις των επιχειρηματιών. 

Κάθε επιχείρηση που επιδιώκει να δραστηριοποιηθεί στο σημερινό 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, θα πρέπει να σταθμίσει τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την εξέλιξη της παρουσίας της, προκειμένου να είναι σε θέση να 

αποφασίσει σχετικά με το αν είναι αναγκαία η επέκτασή της εκτός εθνικών συνόρων. 

Οι λόγοι για τους οποίους μία επιχείρηση θα πρέπει να αναπτύξει μία διεθνή 

παρουσία είναι πολλοί και απαριθμούνται σε πολλές βιβλιογραφικές πηγές, με 

διάφορους τρόπους και ποικίλες κατηγοριοποιήσεις. 

Μία προσπάθεια κατηγοριοποίησης βασίζεται σε παράγοντες που σχετίζονται 

με τα επιθετικά σχέδια της επιχείρησης (proactive ή aggressive) και σε άλλους που 

σχετίζονται με την άμυνά της ως προς τον ανταγωνισμό (reactive ή defensive). Αν η 

επιχείρηση επιλέξει να είναι επιθετική στη στρατηγική της, τότε μπορεί να 

παρακινηθεί να διεθνοποιήσει τη δραστηριότητά λόγω κατ' αρχάς του διεθνούς 

ανταγωνισμού. Μπορεί να πει κανείς πως ο παράγοντας αυτός, σε συνδυασμό με 

κάποιους από τους υπολοίπους, είναι οι σημαντικότεροι και οι συχνότερα 

εφαρμοσμένοι στην επιχειρησιακή πραγματικότητα, λαμβανομένου υπόψη του 

γεγονότος ότι με τη διεθνή παρουσία είναι πιθανό να υπάρξουν συνέργιες, οι οποίες 

θα βοηθήσουν ακόμη και τον εγχώριο ανταγωνισμό. 

Εδώ, μπορεί να σημειωθεί ότι πολλοί επιχειρηματίες προσανατολίζονται στη 

διεθνή αγορά γρήγορα, προκειμένου να προλάβουν τον ανταγωνισμό. Έχει 

παρατηρηθεί πως αυτοί που εισέρχονται πρώτοι σε μία αγορά είναι συνήθως αυτοί 

που παίρνουν και το μεγαλύτερο μερίδιο της ζήτησης. Πολλές φορές, σημαντικά είναι 

ωστόσο και τα εμπορικά εμπόδια για μια επιχείρηση. 

'Έτσι οι ποσοστώσεις ή οι δασμοί μπορεί να καθιστούν αναγκαία σε μια 

επιχείρηση τη διέξοδο προς τη διεθνοποίηση. Συναφείς είναι συνήθως και οι 

αντιδράσεις λόγω κυβερνητικών παρεμβάσεων ή περιορισμών. Και στις δύο αυτές 

περιπτώσεις οι παράγοντες αυτοί μπορεί να καθορίσουν και τη μέθοδο με την οποία 

θα διεθνοποιηθεί η επιχείρηση. 
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Άλλη περίπτωση που αποτελεί λόγο για την προτροπή της επιχείρησης σε 

διεθνοποίηση της δραστηριότητάς της είναι οι ανάγκες των πελατών, η «συγκυριακή» 

εξαγωγή, όπως ονομάζεται. Ειδικά για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις που 

τροφοδοτούν άλλες εταιρείες, πολλές φορές κρiνεται σκόπιμη λύση η διεθνής 

δραστηριοποίησή τους, προκειμένου να προμηθεύουν τις επιχειρήσεις-πελάτες. 

Μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η McDonalds, ακολουθούν συχνά αυτή τη μέθοδο, ενώ 

και στην ελληνική πραγματικότητα υπάρχει το παράδειγμα της Frigoglass που 

ακολούθησε την Coca Cola σε νέες αγορές, όπως για παράδειγμα στη μακρινή αγορά 

της Ινδονησίας, προκειμένου να την προμηθεύει με τα απαραίτητα ψυγεία κλπ. 

Τα συνηθέστερα θετικά αποτελέσματα της δραστηριοποίησης σε παγκόσμιο 

επίπεδο μπορούν να συνοψισθούν σε οφέλη τα οποία προκύπτουν από την αύξηση 

της κερδοφορίας της επιχείρησης, στην αύξηση των αποτελεσμάτων από οικονομίες 

κλίμακας και αποδόσεις επενδύσεων παραγωγής, έρευνας μάρκετινγκ μεγάλης 

κλίμακας που αποδίδουν στη διεθνή αγορά, μεγαλύτερη εμπειρία από την κάλυψη 

μεγάλων αγορών, μείωση κόστους και δημιουργία αξίας κ.ά. 

Η ανάγκη διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί θεμελιακό 

παράγοντα επιβίωσης, με δεδομένο το μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς. Σε μια 

εποχή που κινητήριος μοχλός της οικονομικής δραστηριότητας είναι ο εξαγωγικός 

προσανατολισμός, η ανάγκη διεθνοποίησης μετατρέπεται ουσιαστικά σε ανάγκη 

βιωσιμότητας της επιχείρησης. 
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