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Σύνοψη 

 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει την Εθνική Κουλτούρα και 

την επίδρασή της στις Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες. Για την επίτευξη του σκοπού 

αυτού μελετήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία, ελληνική και διεθνής. 

 

Η εργασία αποτελείται από τρία συνολικά κεφάλαια που δημιουργήθηκαν 

μετά από ενδελεχή βιβλιογραφική αναζήτηση. Οι έννοιες της Εθνικής Κουλτούρας 

και της Στρατηγικής Συμμαχίας αναλύονται στα δύο πρώτα κεφάλαια του θεωρητικού 

πλαισίου. Πιο συγκεκριμένα καταγράφεται αρχικά η εννοιολογική προσέγγιση της 

Εθνικής κουλτούρας καθώς αναπτύσσονται οι θεωρίες που αναφέρονται σε αυτή. 

Έπειτα, αναπτύσσονται οι Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες, τα είδη, τα αίτια, ο ρόλος 

του μάρκετινγκ σε αυτές ακόμη και οι αποτυχημένες ή επιτυχημένες στρατηγικές 

συμμαχίες μέσα από παραδείγματα.  

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η επιρροή της Εθνικής Κουλτούρας 

αναφορικά με τις διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες, η  θέση της διοίκησης των 

οργανισμών, αναφέρονται παραδείγματα Διεθνών Στρατηγικών Συμμαχιών καθώς 

τονίζεται η σημασία της κουλτούρας αναφορικά με τον ανταγωνισμό και τη 

δημιουργία ενοποιημένης κουλτούρας. Η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με 

την παράθεση των τελικών συμπερασμάτων. 



 

Abstract 

The purpose of this paper is to study the National Culture and its impact on 

International Strategic Alliances. To achieve this aim we studied the existing 

literature, Greek and international. 

The paper consists of a total of three chapters which created after a thorough 

literature research. The concepts of Culture and National Alliance Strategy are 

analyzed in the first two chapters of the theoretical framework. Specifically originally 

recorded the conceptual approach of the National culture as the theories referred to it, 

are developed. Then, we examine International Strategic Alliances , the types, the  

causes, the role of marketing to them even failed or successful strategic alliances 

through examples. 

The third chapter describes the influence that national culture has to 

international strategic alliances, the position of the management of organizations. 

There are listed examples of International Strategic Alliances as highlighting the 

importance of culture in relation to competition and the creation of a unified culture. 

The thesis concludes with a statement of final conclusions. 
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1. Εθνική Κουλτούρα 

1.1 Εννοιολογική προσέγγιση 

Κουλτούρα είναι ένα σύνολο από διαμορφωμένες αντιλήψεις και σκέψεις, τα 

οποία αποτελούν πλειοψηφικά λειτουργικά χαρακτηριστικά σε μια ομάδα ανθρώπων. 

Οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν και δραστηριοποιούνται σε μια ορισμένη περιοχή, 

δηλαδή μέσα σε ένα οριοθετημένο γεωγραφικά και πολιτισμικά σημείο της γης, 

αποτελούν μια «κοινωνία» και διαμορφώνουν κανόνες και νόμους με τους οποίους 

μαθαίνουν να ζουν. Έτσι, αποκτούν κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική συνοχή, κάτι 

που τους ενώνει ομοιόμορφα. Η κοινή διαμορφωμένη αντίληψη ως χαρακτηριστικό, 

καλείται αλλιώς «κουλτούρα» και χαρακτηρίζει τον κάθε λαό (Kroeber et al, 1952).  

Τα άτομα λοιπόν που απαρτίζουν μια κοινωνία, χαρακτηρίζονται από μια 

κουλτούρα, η οποία καθορίζει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα άτομα του ίδιου 

έθνους, καθώς και τον γενικότερο τρόπο επικοινωνίας και μάλιστα σε εθνικό πλαίσιο, 

για αυτό και ονομάζεται καλύτερα εθνική κουλτούρα. Είναι δυνατό να μεταβάλλεται 

συνεχώς, όπως επίσης μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική από λαό σε λαό. Οι 

διαφορές μπορεί να είναι ελάχιστες ανάμεσα σε γειτονικούς λαούς, όπως επίσης 

μπορεί να είναι αρκετές και έντονες, ή πάλι μπορεί να είναι εμφανείς με μια πρώτη 

παρατήρηση, ή αόρατες και για να κατανοηθούν να πρέπει να γίνει μελέτη σε βάθος 

της κουλτούρας κάποιου λαού (Trompenaars et al., 1997).  

Ουσιαστικά η κουλτούρα αποτελείται από ένα σύνολο κοινών πεποιθήσεων, 

αξιών, πιστεύω, αντιλήψεων κ.ά., τα οποία είναι δυνατό να διδαχθούν με την 

συμμετοχή σε ομάδα. Όλα τα παραπάνω, σαφώς επηρεάζουν τη συμπεριφορά, όπως 

και τη στάση των μελών της ομάδας αυτής (Leung et al., 2005). 

Μέσα από τον παραπάνω ορισμό, διαφαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν γεννιέται 

με κάποιες αξίες, πιστεύω, αντιλήψεις κ.τ.λ., αλλά διαμορφώνεται ακριβώς επειδή 

ανήκει μέσα σε μία ομάδα. Επομένως, η κουλτούρα αποτελεί ένα ομαδικό φαινόμενο, 

με την κάθε ομάδα ανθρώπων να είναι ξεχωριστή από μια άλλη. Υπάρχουν 

κουλτούρες που είναι εντελώς διαφορετικές από κάποιες άλλες, κάτι που οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι οι οργανωτικές λειτουργίες που αφορούν διάφορους τομείς, π.χ. 

επιχειρήσεις, επαγγελματικές ομάδες, κ.ά., μπορεί να κινούνται σε εντελώς 

διαφορετικό επίπεδο. Οι αξίες, οι αντιλήψεις, οι παραδοχές και οι πεποιθήσεις 
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μαθαίνονται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα μέλη των 

ομάδων αυτών. Για παράδειγμα, οι μαθητές αλληλεπιδράνε με τους δασκάλους, οι 

οικογένειες με τα μέλη της, οι υπάλληλοι μιας εταιρίας με τα ανώτερα διοικητικά 

στελέχη κτλ. Έτσι, το σύνολο αυτών των ανθρώπων, καθορίζει τις συμπεριφορές και 

τις αντιλήψεις που θεωρούνται αποδεκτές ή όχι, γιατί ουσιαστικά οι αξίες μιας 

κουλτούρας διαμορφώνονται με βάση τη προτεραιότητα που έχουν κάποιες αξίες από 

κάποιες άλλες.  

Εθνική κουλτούρα, θα μπορούσε να οριστεί ότι είναι μια σύνθετη δέσμη 

εθίμων, ηθών και αξιών, δραστηριοτήτων και πεποιθήσεων, με τα οποία καταφέρνει 

την διαβίωσή της μια ομάδα ανθρώπων. Είναι εκείνα τα κοινά χαρακτηριστικά τα 

οποία εμφανίζουν οι άνθρωποι μιας ομάδας όταν συμπεριφέρονται, δρουν, 

εκφράζονται κ.τ.λ. (Salk et al., 2000). 

Η εθνική κουλτούρα έχει δύο διαστάσεις. Την ανθρωπολογική και την 

αισθητική. Μέσα από την ανθρωπολογική διάσταση, οι άνθρωποι που είναι σε 

ομάδες, έχουν ίδια ταυτότητα και τους δένει αλληλεγγύη, λειτουργώντας και δρώντας 

στην καθημερινότητά τους με κοινό γνώμονα, καθοδηγούμενοι από κοινές αντιλήψεις 

και νοοτροπίες. Με αυτόν τον τρόπο, δίδεται έμφαση στην ιδιαιτερότητα κάθε 

ξεχωριστής κουλτούρας, καθώς και στην τοπικότητα που την χαρακτηρίζει.  

Από την άλλη πλευρά, η αισθητική διάσταση είναι το ιδεατό, που δεν αφορά 

την καθημερινότητα. Σε αυτή τη διάσταση, δίδεται έμφαση σε μια ανέφικτη 

οικουμενικότητα και η έννοια είναι πιο αφηρημένη (Τσιόβας, 2002). Με λίγα λόγια, η 

κουλτούρα είναι ο πολιτισμός που χαρακτηρίζει τα μέλη μιας ομάδας, δηλαδή 

κοινωνίας και ουσιαστικά είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται τα μέλη αυτά και 

συμπεριφέρονται. Οι συμπεριφορές αυτές μαθαίνονται και ενισχύονται με το 

πέρασμα του χρόνου και με την καθημερινή τριβή ανάμεσα στα μέλη που αποτελούν 

την κοινωνία αυτή, καθιστώντας τες ως επίκτητο χαρακτηριστικό.  

 

1.2 Υπό το πρίσμα των θεωρητικών 

Στο συγγραφικό έργο του Hoecklin (1993) αναφέρονται αναλυτικά οι 

παρακάτω θεωρίες που αναπτύσσουν τις απόψεις περί κουλτούρας των ανθρώπων. 

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο Tylor το 1871, τεκμηρίωσε την άποψη πως η 

κουλτούρα δεν είναι τίποτα άλλο, από ένα σύνθετο σύνολο μέσα στο οποίο 
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συνυπάρχουν τα πιστεύω, οι γνώσεις, η τέχνη, τα ήθη και τα έθιμα ενός λαού και 

οποιαδήποτε άλλη συνήθεια είναι δυνατό να αποκτήσει ένας άνθρωπος που ανήκει σε 

ένα κοινωνικό σύνολο.  

Οι Kroeber και Kluckhohn (1952) θεωρούν πως κουλτούρα είναι όλα εκείνα 

τα πρότυπα των διαφόρων συμβολικών συστημάτων, όπως των ηθών, εθίμων και 

αξιών τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσωπικότητα των ανθρώπων, 

διαμορφώνοντας την συμπεριφορά τους. Ο Herskovits (1948) θεωρεί ως κουλτούρα, 

το τεχνικό κομμάτι του περιβάλλοντος που έχουν διαμορφώσει οι άνθρωποι.  

Οι Maanen και Schein (1979) αναλύοντας την θεωρεία τους περί του ορισμού 

της κουλτούρας, έφτασαν στο συμπέρασμα πως κουλτούρα είναι τα πιστεύω και οι 

αξίες, καθώς και οι ελπίδες και προσδοκίες για το μέλλον που έχουν από κοινού οι 

άνθρωποι που ανήκουν σε μία κοινωνία.  

Κάποιοι άλλοι θεωρητικοί, όπως οι Becker και Geer (1960) δίνουν έμφαση 

στο εργαλείο της γλώσσας και θεωρούν ότι η κουλτούρα αποτελείται μεν από κοινές 

αξίες, πιστεύω και γενικότερα αντιλήψεις, όμως το σημαντικότερο είναι ότι 

εκφράζονται μέσα από μια ίδια γλώσσα.  

Οι Harris και Moran (1987) ταυτίζουν την έννοια της κουλτούρας με την 

προσαρμοστική ικανότητα την οποία έχει ο άνθρωπος απέναντι στις διάφορες 

καταστάσεις που συμβαίνουν στη ζωή του, αλλά και την διαιώνιση της ικανότητας 

αυτής στις επόμενες γενεές.  

Νωρίτερα, ο Schwartz (1987) αναλύοντας την έννοια της κουλτούρας, την 

απέδωσε ως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προσδοκιών και αξιών, τα οποία 

χαρακτηρίζουν από κοινού τα άτομα- μέλη τα οποία ανήκουν στο ίδιο σύνολο. Στην 

συνέχεια, τα μέλη αυτά δημιουργούν κανόνες, οι οποίοι καθορίζουν πολλές φορές την 

συμπεριφορά των μελών αυτών. 

Ο Schein (1993) κατέληξε στο αποτέλεσμα ότι το σύνολο όλων εκείνων των 

κοινών βασικών και σταθερών παραδοχών που αφορούν μια ομάδα, είναι η 

κουλτούρα που τους διακρίνει και ξεχωρίζει. Η κουλτούρα, είναι δύσκολο να 

αλλάξει, αλλά όχι ακατόρθωτο. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται αρκετός χρόνος. 

Επίσης, δεν είναι εύκολη η παρατήρησή και η καταγραφή των λεπτομερειών που 

χαρακτηρίζουν μια κουλτούρα και αυτό γιατί πολλές φορές αρκετά χαρακτηριστικά 

της είναι αόρατα. 
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Κουλτούρα, μπορεί να ονομαστεί το σύστημα που σχετίζεται με την 

δημιουργία, την αποθήκευση, την αποστολή και τέλος την επεξεργασία όλων εκείνων 

των πληροφοριών που αφορούν ένα σύνολο ατόμων. Η έννοια της λέξης κουλτούρα, 

είναι πολυσήμαντη και αρκετά αμφιλεγόμενη. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μια 

κουλτούρα ως απόλυτα σωστή ή εντελώς λάθος. Η κουλτούρα μπορεί να γίνει 

κατανοητή ως έννοια μέσα από την σύγκριση ανάμεσα σε διάφορες κουλτούρες. Τα 

μέλη μιας κοινωνίας, λαμβάνουν ως δεδομένους τους τρόπους αντίληψης που 

κυριαρχούν μέσα σε αυτή. Για αυτόν τον λόγο, είναι δύσκολο να μελετηθεί και να 

μετρηθεί. Η κουλτούρα μαθαίνεται ανάμεσα στα ίδια τα μέλη των κοινωνιών, 

δίδοντας σε αυτούς τις βασικές αξίες και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται 

γενικότερα τον κόσμο (Lucas et al., 2006). Αρκετοί μελετητές, δεν προσπάθησαν να 

δώσουν απλά έναν ορισμό γύρω από την λέξη αυτή, αλλά προσπάθεια να πλησιάσουν 

την έννοια. Οι διεθνής επιχειρηματικές δραστηριότητες, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό 

επάνω στην διευθέτηση των λεπτομερειών που ορίζουν μια εθνική κουλτούρα έτσι 

ώστε να μπορέσει να κατανοηθεί η επίδραση που έχει αυτή στην ίδρυση 

επιχειρήσεων στην ξένη αγορά.  

Ο Hofstede (2010) είναι ένας από τους βασικότερους ερευνητές που 

ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό και αφιέρωσαν χρόνια μελέτης για την κατανόηση των 

διαστάσεων που μπορεί να έχει η εθνική κουλτούρα και πως μπορεί να επηρεάσει μια 

νεοσυσταθείσα επιχείρηση που ξεκίνησε από μια άλλη χώρα. Οι διαστάσεις που 

έδωσε ο ίδιος, μπόρεσαν να κατηγοριοποιήσουν κάποια βασικά στοιχεία τα οποία 

χαρακτηρίζουν διαφορετικές κουλτούρες και είναι δυνατό να επηρεάσουν τις 

επιχειρήσεις.  
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1.3 Κουλτούρα και επιχειρήσεις 

Οι άνθρωποι δημιουργούν την πραγματικότητά τους, βασισμένοι στην 

κουλτούρα του έθνους τους. Η εθνική κουλτούρα ενός λαού, μπορεί να καθορίζει τα 

πλαίσια μέσα στα οποία λειτουργεί το οικονομικό σύστημα της εκάστοτε χώρας. Για 

παράδειγμα, το πολιτιστικό περιβάλλον ενός λαού, «απαιτεί» κάποιους κανόνες τους 

οποίους πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση, εάν θέλει να επικρατήσει στην αγορά 

της χώρας αυτής. Οι άνθρωποι και οι απαιτήσεις που αυτοί έχουν, καθορίζουν και τον 

τρόπο που μπορεί να κινηθεί η αγορά. Οι επιχειρήσεις που δημιουργούνται μέσα σε 

μία χώρα, πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την επικρατούσα εθνική κουλτούρα, 

εάν θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν και να διεκδικούν μερίδιο στη διαμόρφωση 

της αγοράς και τελικά στην επιτυχία (Sackman, 1991).  

Πιο συγκεκριμένα, η εθνική κουλτούρα «καθορίζει» κατά έναν τρόπο την 

διαδικασία που ακολουθεί μια επιχείρηση αναφορικά με την οργάνωση και διοίκησή 

της, καθώς επίσης μπορεί να την κατευθύνει στο να πάρει ρίσκο και να επενδύσει σε 

καινούργιες ιδέες, αναπτύσσοντας καινοτόμες τεχνικές (Salk et al, 2000). 

Τα παραπάνω συνάδουν στο ότι οι επιχειρήσεις εκείνες που θέλουν να 

κατακτήσουν την διεθνή αγορά, πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την εθνική 

κουλτούρα της κάθε χώρας στην οποία πρόκειται να ξεκινήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα, μελετώντας τη διαφορετικότητα που βρίσκεται μέσα στα 

πολιτισμικά, πολιτιστικά χαρακτηριστικά, το πολιτικό περιβάλλον και κατά 

προέκταση τις οικονομικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν αυτήν την χώρα, τη 

διαφορετική νοοτροπία κ.ά. Η διαφορετικότητα της κάθε εθνικής κουλτούρας, ακόμη 

και η διαφορετικότητα που μπορεί να βρίσκεται εντός της ίδιας χώρας και αφορά την 

ανομοιομορφία ανάμεσα σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, είναι γεγονότα που 

είναι πολύ πιθανό να επηρεάσουν και μάλιστα άμεσα τις εργασίες των επιχειρήσεων 

που προσπαθούν να επεκταθούν στην ξένη αγορά.  

Σε κάθε χώρα, υπάρχουν κάποια γενικά φανερά στοιχεία που αποτελούν την 

εθνική της κουλτούρα. Για παράδειγμα, η μουσική, η γλώσσα, κάποια έθιμα, ο 

τρόπος ντυσίματος των ανθρώπων, η αρχιτεκτονική, οι συμπεριφορές, η διατροφικές 

συνήθειες, ο τρόπος λειτουργίας των ήδη θεμελιωμένων επιχειρήσεων στην τοπική 

αγορά, η παραγωγή, το εμπόριο κ.ά., είναι στοιχεία που μπορούν να εξεταστούν και 
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να αναλυθούν, έτσι ώστε να προκύψουν κάποια δεδομένα με τα οποία μπορεί να 

κατευθυνθεί σε γενικές γραμμές, μια καινούργια ξενόφερτη για την χώρα επιχείρηση.  

Γνωρίζοντας τουλάχιστον τα βασικά πολιτιστικά και πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά, μπορεί να γίνει μια προσπάθεια επέκτασης ξένων επιχειρήσεων σε 

μια χώρα. Ωστόσο, για να είναι επιτυχημένη αυτή η προσπάθεια, πρέπει να 

προσπαθήσει ένας ξένος επιχειρηματίας να κατανοήσει βαθύτερα την έννοια της 

εθνικής κουλτούρας. Αυτό συνεπάγεται με συστηματική παρακολούθηση και 

ανάλυση των μελών μιας κουλτούρας και του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται 

κάποιες αξίες, όπως για παράδειγμα την θρησκεία, τα πιστεύω, καθώς επίσης τον 

τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται το καλό και το κακό, τον τρόπο με τον οποίο 

επικοινωνούν και λειτουργούν σε όλους τους τομείς της ζωής τους (Άννινος, 2012).  

Η βαθύτερη έννοια της εθνικής κουλτούρας, είναι ουσιαστικά το σύνολο των 

αξιών μέσα από τις οποίες αντικατοπτρίζονται οι άνθρωποι και οι πράξεις τους. Μέσα 

από τις κυριαρχούσες συμπεριφορές, έρχεται και η απάντηση του γιατί αυτές είναι οι 

προτιμώμενες και γιατί κάποιες άλλες είναι ακατάλληλες. Έτσι, δεν φτάνει μόνο μια 

ματιά στις βασικές και εμφανείς συμπεριφορές για την κατανόηση και την 

ενσωμάτωση σε μία αγορά, αλλά είναι απαραίτητη μια βαθύτερη ανάλυση των 

διαδικασιών και των μηχανισμών που οδηγούν στις συμπεριφορές αυτές (Τσιόβας, 

2002).  

Οι διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες είναι αμέτρητες και είναι 

αρκετά δύσκολο να παρατηρηθούν όλες και αναλυτικά. Ωστόσο, είναι πολύ 

σημαντικές και αποτελούν το κλειδί για την επιχειρηματική επιτυχία. Οι λανθασμένες 

εκτιμήσεις, μπορεί να οδηγήσουν σε ολέθρια σφάλματα και μειωμένες 

επιχειρηματικές αποδόσεις.  
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1.4 Διαστάσεις κουλτούρας (κατά τον Hofstede) 

Η εθνική κουλτούρα, δηλαδή ο τρόπος σκέψης και λειτουργίας των ανθρώπων 

που ανήκουν σε μια ομάδα, διαφαίνεται με όλες του τις εκφάνσεις μέσα από την 

καθημερινότητα των ανθρώπων αυτών. Έτσι, οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται 

μέσα στα πλαίσια μιας ομάδας -κοινωνίας, συνήθως αποκτούν συγκεκριμένες 

συμπεριφορές σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Παραδείγματος χάριν, σε ότι έχει 

να κάνει με τις σπουδές και με το πώς είναι δομημένο εξ’ αρχής το εκπαιδευτικό 

σύστημα, οι άνθρωποι μαθαίνουν να λειτουργούν κατά έναν τρόπο προς αυτό, ή ένα 

άλλο παράδειγμα είναι ο επαγγελματικός χώρος, όπου διαφαίνεται να κυριαρχεί ένας 

τρόπος λειτουργίας φυσικά με μικρές παραλλαγές. 

Ο Hofstede (1980), ορίζοντας την έννοια της κουλτούρας, την παρομοιάζει με 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η κουλτούρα, δηλαδή ο τρόπος κατά τον οποίο οι 

άνθρωποι λειτουργούν, αισθάνονται και σκέφτονται, είναι κάτι παραπλήσιο με το 

λογισμικό, δηλαδή το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

Είναι λοιπόν το «λογισμικό του μυαλού» η κουλτούρα, κάτι που κάνει ξεχωριστά τα 

μέλη που ανήκουν σε μια ομάδα, συγκριτικά με τα μέλη μιας άλλης ομάδας. Θεωρεί 

επίσης, πως μόνο μετά από πολλά χρόνια είναι δυνατό να υπάρξουν μεταβολές στην 

εθνική κουλτούρα ενός λαού και αυτό γιατί οι αλλαγές αυτές συμβαίνουν σε πολύ 

αργό ρυθμό.  

Ανάμεσα στο 1967 με 1973, ο Hofstede μέσα από συστηματική έρευνά του 

που διεξάγει σε 53 χώρες και εφαρμόστηκε σε 160.000 εργαζομένους, κατέληξε στο 

γεγονός ότι η εθνική κουλτούρα ξεχωρίζει και υπερέχει ως ο παράγοντας εκείνος που 

προσδιορίζει τις συμπεριφορές που έχουν τα άτομα σε σχέση με άλλες παραμέτρους. 

Μπορεί λοιπόν να είχαν εντοπιστεί ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα που είναι κοινά 

σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά η κάθε χώρα έπραξε με διαφορετικές λύσεις. 

Έντονες ήταν οι διαφορές που σχετίζονται με την κοινωνική ανισότητα και τη 

σχέση με την πολιτική εξουσία. Επίσης μια σημαντική διαφορά υπήρχε και στην 

αντίληψη των σχέσεων που υπάρχει ανάμεσα στα άτομα και τις ομάδες. Μια ακόμη 

διαφορά που εντοπίστηκε να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό, αφορά την αντίληψη που 

κυριαρχεί σε μια χώρα σχετικά με την αρρενωπότητα και την θηλυκότητα, την 

αντιμετώπιση και τις κοινωνικές θέσεις των δύο φύλων. Τέλος, υπήρχε μεγάλη 

διαφορά όσον αφορά τον τρόπο έκφρασης συναισθημάτων, την επιθετικότητα και τη 
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γενικότερη αντιμετώπιση καταστάσεων με την χρήση της λογικής από χώρα σε χώρα 

(Hofstede, 1991). 

Επιπροσθέτως, θεωρεί αυτές τις διαφορές ή αλλιώς περιοχές προβλημάτων ως 

διαστάσεις της κουλτούρας. Μέσα από αυτές τις διαστάσεις, που ουσιαστικά ορίζουν 

κατά έναν τρόπο τις πλευρές μιας κουλτούρας, είναι δυνατό να γίνουν συγκρίσεις 

ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες. Παρουσιάζει μέσα από αυτήν την θεωρία τις 

τέσσερις διαστάσεις της κουλτούρας ως ένα μοντέλο, ενώ λίγο αργότερα, προστίθεται 

και μια πέμπτη διάσταση, η οποία σχετίζεται με την εμμονή και την οικονομικότητα 

απέναντι στον σεβασμό, στην ολοκλήρωση των κοινωνικών υποχρεώσεων, καθώς και 

στην προστασία της ατομικότητας και της προσωπικότητας και τέλος στην 

παράδοση. 

Μέσω του μοντέλου του καταγράφει πως είναι δυνατό να εντοπιστούν και να 

συγκριθούν οι διαφορές ανά εθνική κουλτούρα. Οι ονομασίες με τις οποίες 

χαρακτήρισε τις διαστάσεις αυτές είναι: Power Distance Index (PDI) δηλαδή Δείκτης 

Απόσταση Εξουσίας, Collectivism vs Individualism δηλαδή Συλλογικότητα 

/Ατομικισμός, Femininity vs Masculinity που σημαίνει Θηλυκότητα /Αρρενωπότητα 

και Uncertainty Avoidance, δηλαδή Αποφυγή Αβεβαιότητας. Η πέμπτη διάσταση που 

προστέθηκε αργότερα, ονομάζεται «Δυναμισμός του Κουμφούκιου» ή 

Μακροπρόθεσμος/Βραχυπρόθεσμος Προσανατολισμός και ο σκοπός της δημιουργίας 

της, ήταν η εξήγηση της οικονομικής ανάπτυξης που γνώρισαν αρκετές ασιατικές 

χώρες με πολύ γρήγορο ρυθμό.  Παρακάτω αναλύονται οι διαστάσεις (Hofstede, 

1980) αυτές: 

 

1.4α Power Distance Index - Απόσταση Εξουσίας 

Μέσα από τη διάσταση αυτή της κουλτούρας, προσδιορίζεται ο βαθμός κατά 

τον οποίο γίνεται ο διαχωρισμός και το μοίρασμα της οργανωσιακής και θεσμικής 

δύναμης και αυτό είναι σύμφωνο με την στάση η οποία τηρείται προς αυτούς τους 

οποίους έχουν την δύναμη.  

Οι κουλτούρες που αναπτύσσονται σε χώρες με μεγάλο αριθμό πληθυσμού 

και θερμό κλίμα, όπου μπορεί να υπάρχει ανισότητα και ως προς την κατανομή του 

πλούτου, συνήθως εμφανίζουν υψηλή Απόσταση Εξουσίας ή αλλιώς PDI. Ακόμη και 

μία μόνο από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις να ισχύει, είναι δυνατό να ισχύει 



14 
 

αυτό το συμπέρασμα. Ο PDI είναι ο δείκτης ο οποίος αντικατοπτρίζει τον βαθμό κατά 

τον οποίο υπάρχει ανισότητα σε μια κοινωνία και κατά έναν τρόπο δημιουργείται από 

την γενικότερη αντίληψη των εργαζομένων καθώς και τις προτιμήσεις που έχουν 

αυτοί για το εργασιακό τους περιβάλλον.  

Μέσα από αυτόν τον δείκτη, μπορεί να ληφθεί η πληροφορία σχετικά με την 

σχέση εξάρτησης ανάμεσα στους προϊστάμενους και τους υφιστάμενους, ενώ μπορεί 

να υπάρχει απόσταση συναισθηματική. Σε μια αντίθετη περίπτωση, υπερισχύει η 

προτίμηση για αλληλεξάρτηση και διαβούλευση ανάμεσα στους υφιστάμενους και τα 

αφεντικά τους. 

Γενικότερα, όταν το PDI είναι υψηλό, διαφαίνεται καλύτερα ο βαθμός κατά 

τον οποίο μπορεί να γίνει αποδεκτή η άνιση κατανομή της εξουσίας, από την πλευρά 

των εργαζομένων. Δηλαδή, όταν το PDI είναι υψηλό, υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός 

σεβασμού ως προς την ιεραρχία και τους τίτλους. Με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει 

αμφισβήτηση ως προς τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι ανώτεροι ιεραρχικά, οι 

εργαζόμενοι τις ακολουθούν κατά γράμμα και έτσι λείπουν στην εργασία οι 

πρωτοβουλίες από την πλευρά των εργαζομένων.  

Στην αντίθετη περίπτωση, όπου στις κουλτούρες κυριαρχεί μικρός δείκτης 

PDI, είναι πιο ωφέλιμο για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να ακολουθείται 

ένα στυλ μάνατζμεντ και ηγεσίας περισσότερο συμμετοχικό.  

 

1.4β Collectivism vs Individualism -Συλλογικότητα /Ατομικισμός 

Σύμφωνα με την διάσταση της Συλλογικότητας /Ατομικισμού, διαφαίνεται ο 

βαθμός κατά τον οποίο οι κουλτούρες μπορεί να βασιστεί και να υποταχθεί στην 

ομάδα ή στο άτομο.  

Για παράδειγμα, όταν ο δείκτης τείνει περισσότερο προς την συλλογικότητα, 

αυτό συνάδει με κοινωνία όπου οι άνθρωποι που την αποτελούν φαίνεται να έχουν 

δημιουργήσει συνεκτικές ομάδες, οι οποίες είναι δυνατές και υπάρχει έντονο το 

αίσθημα της ασφάλειας και της προστασίας. Το μόνο που χρειάζεται να έχουν τα 

μέλη της συλλογικής κουλτούρας είναι η πίστη, ενώ σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν 

διαφωνίες, αποφεύγονται οι αντιπαραθέσεις και χρησιμοποιούνται ενδιάμεσες 

τεχνικές κατευνασμού.  
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Στην αντίθετη περίπτωση, όπου η ατομικότητα υπερισχύει, οι δεσμοί που 

έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στα μέλη των ομάδων είναι χαλαροί και το κάθε άτομο 

ξεχωριστά προσπαθεί να αγωνιστεί για τον εαυτό του και να εξασφαλίσει τα μέσα για 

το ίδιο έτσι ώστε να έχει μια επιτυχημένη ζωή. Για να γίνει αυτό, βασικό εργαλείο 

στο οποίο πιστεύουν τα άτομα που υποστηρίζουν την ατομικότητα μέσα στην 

κοινωνία, είναι η αυτοέκφραση, όπου μπορεί να είναι το μέσο για την επίλυση των 

προβλημάτων, ενώ σε περίπτωση κάποιων διαπροσωπικών προβλημάτων, είναι 

δυνατό να χρησιμοποιηθούνε ακόμη και στρατηγικές και μέθοδοι αντιπαράθεσης. 

Σε κουλτούρες όπου υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, ίσως σε κάποιες 

περιπτώσεις συνδυαστικά με ψυχρό κλίμα, συνήθως χαρακτηρίζονται από 

ατομικισμό. Παράλληλα, μέσα από την έρευνα του Hofstede, φάνηκε πως υπάρχει 

αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο PDI και την συλλογικότητα /ατομικότητα. Στην 

αντίθετη περίπτωση όπου σε μία κουλτούρα υπάρχει υψηλός δείκτης PDI, βρέθηκε 

ότι αυτή η κουλτούρα τείνει να είναι συλλογική. 

Αυτή η διάσταση της κουλτούρας, στον εργασιακό χώρο, καθορίζεται από τα 

ερωτήματα προς τους εργαζομένους που σχετίζονται με τον ελεύθερο προσωπικό 

χρόνο, τη δυνατότητά τους στο να προσεγγίσουν σε πιο προσωπικό βαθμό την 

εργασία τους, καθώς και την αντίληψη που έχουν για το στάδιο στην πυραμίδα των 

αναγκών του Maslow, που αφορά την αυτοπραγμάτωση μέσα από τον εργασιακό 

χώρο. Επίσης, ερωτήσεις που ορίζουν τον δείκτη αυτό, μπορεί να αφορούν τις 

φυσικές και καλές συνθήκες στον χώρο της εργασίας, την ευκαιρία για περαιτέρω 

εκπαίδευση κ.ά. 

Στις κουλτούρες εκείνες όπου κυριαρχεί η ατομικότητα, η οργάνωση της 

εργασίας γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε τα προσωπικά και ατομικά ενδιαφέροντα 

του κάθε εργαζόμενου, να μπορούν να συνδυάζονται με αυτά του εργοδότη. Από την 

άλλη πλευρά, στις κουλτούρες όπου χαρακτηρίζονται από συλλογικότητα, ο 

εργαζόμενος βάζει ως προτεραιότητα το συλλογικό καλό και ενισχύει τα κοινά 

ενδιαφέροντα της ομάδας όπου είναι ενταγμένος. Ο εργαζόμενος λειτουργεί με αυτόν 

τον τρόπο, παρόλο που υπάρχει η περίπτωση τα ατομικά του ενδιαφέροντα να μην 

ταυτίζονται με αυτά της ομάδας. 

Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από συλλογικές 

κουλτούρες, είναι πιθανόν να δέχονται κάποιες αποφάσεις οι οποίες προήλθαν από 
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ομαδικές διαδικασίες, ενώ παράλληλα τις εμπιστεύονται πιστεύοντας στο ευρύτερο 

καλό. Από την άλλη πλευρά, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις που λειτουργούν έχοντας 

ως γνώμονα τον ατομικισμό, εστιάζουν στις ατομικές απόψεις και όχι σε εκείνες που 

προήλθαν από ομαδικές διαδικασίες. 

 

1.4γ Femininity vs Masculinity -Θηλυκότητα και Αρρενωπότητα 

Μέσα από αυτήν την διάσταση, φαίνεται πως αξιολογεί μια κουλτούρα τις 

συμπεριφορές που αναφέρονται στην εξασφάλιση αγαθών και στην ποιότητα ζωής. 

Έτσι, διαφαίνεται μέσα από την διάσταση αυτή, το κατά πόσο κάποιες αξίες που 

κυριαρχούν σε μια κουλτούρα, μπορούν να καθορίζουν και σε τι βαθμό οι άνθρωποι 

αναζητούν το κέρδος, την εξουσία και την δύναμη, θέλουν να φτάσουν στην 

αυτοπραγμάτωση, θέλουν να προάγουν την δουλειά τους και να αναγνωριστούν για 

αυτό και γενικότερα αν προτιμούν τις πιο επιθετικές συμπεριφορές. Τα 

προαναφερθέντα είναι βασικά χαρακτηριστικά αρρενωπότητας.  

Από την άλλη πλευρά, η θηλυκότητα που μπορεί να κυριαρχεί σε μια 

κουλτούρα, χαρακτηρίζει τους ανθρώπους εκείνους που ενδιαφέρονται για το κοινό 

καλό, φροντίζουν τους συναδέρφους τους, προσπαθούν να διατηρήσουν καλές 

εργασιακές σχέσεις, καλλιεργούν το κλίμα της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης σε 

κάτι πιο ομαδικό, αναγνωρίζουν την ηγεσία και προσπαθούν να καλύψουν το χάσμα 

ανάμεσα στις εργατικές τάξεις και φυσικά ενδιαφέρονται περισσότερο για την 

κατάλληλη ασφάλεια που πρέπει να υπάρχει μέσα στον εργασιακό χώρο.  

Στις κουλτούρες όπου κυριαρχεί η αρρενωπότητα, οι συμπεριφορές 

σχετίζονται με αυτές που έχει ο άντρας και υπερισχύει η φιλοδοξία, οι υψηλές 

προσδοκίες κ.ά. Η βασική επιδίωξη είναι η απόκτηση πλούτου και υλικών απολαβών, 

υιοθετώντας ακραία ανταγωνιστικά ίσως πρότυπα, ενώ οι γυναίκες στην ιεραρχία 

εκλείπουν. Οι γυναικείοι και οι ανδρικοί ρόλοι είναι διακριτοί, με έντονη υποστήριξη 

της ανισότητας. Είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι, ότι οι γυναίκες είναι περιποιητικές και οι 

άντρες δογματικοί.  

Οι κουλτούρες όπου κυριαρχεί η αρρενωπότητα, βρίσκονται συνήθως στα πιο 

θερμά κλίματα. Οι ομάδα είναι εντελώς αποκομμένη από την ηγεσία, ενώ η τελευταία 

είναι αποφασιστική και δογματική.  
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Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει στις κουλτούρες όπου κυριαρχεί η 

θηλυκότητα. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει υποστήριξη των αδύναμων, το 

ζητούμενο είναι η ποιότητα, το επίπεδο και τον δύο φύλων είναι το ίδιο χωρίς να 

υπάρχουν διακρίσεις και με απόλυτη ισότητα, η εξέλιξη και το είδος της 

απασχόλησης μπορεί να είναι ακριβώς τα ίδια και για τα δύο φύλα, η ηγεσία δεν έχει 

τον ρόλο που έχει στις κουλτούρες όπου υπερισχύει η αρρενωπότητα επειδή το χάσμα 

ανάμεσα στην εργατική τάξη και την ηγεσία είναι μικρό και τέλος οι διάφορες 

συγκρούσεις που είναι δυνατό να συμβούν, συνηθίζονται να λύνονται με συζητήσεις, 

με εκλογίκευση και γενικότερα πιο δημοκρατικές διαδικασίες, όπου υπερισχύει η 

ισότητα απόψεων.  

 

1.4δ Avoidance -Αποφυγή Αβεβαιότητας 

Η διάσταση της κουλτούρας που ονομάστηκε Αποφυγή Αβεβαιότητας, 

σχετίζεται με τον βαθμό κατά τον οποίο μια κουλτούρα μπορεί να απειληθεί από 

διάφορες καταστάσεις που μπορεί να είναι αβέβαιες και αμφιλεγόμενες και για να 

καταφέρει να εξαλείψει αυτές τις καταστάσεις, εγκαθιστά περισσότερη δομή. 

Ο μεγάλος βαθμός Αποφυγής Αβεβαιότητας, δείχνει ότι η δεν υπάρχει μεγάλη 

ανεκτικότητα σε αβέβαιες καταστάσεις. Είναι λοιπόν προτιμότερο να αποφευχθούν 

καταστάσεις τέτοιου είδους σε αυτές τις κουλτούρες με μεγάλο βαθμό Αποφυγής 

Αβεβαιότητας και να ακολουθηθούν οι τυπικοί κανόνες που ίσχυαν μέχρι τώρα. Η 

σύνεση και η προσκόλληση σε αυτό που έχει ήδη δοκιμαστεί και κριθεί σωστό, είναι 

προτεραιότητα, ενώ έντονο είναι το αίσθημα της ανασφάλειας και της απειλής, για 

αυτό και το επιδιωκόμενο είναι η σταθερότητα να χαρακτηρίζει την απασχόληση. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ αποτελεί η χώρα της Ελλάδας και της 

Ιαπωνίας, όπου η διάσταση της κουλτούρας που αφορά τον βαθμό Αποφυγής 

Αβεβαιότητας, τείνει να είναι υψηλός, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι απασχολούνται 

για περισσότερο χρονικό διάστημα στις ίδιες εργασίες.  

Αντίθετα, στις Η.Π.Α και στη Σιγκαπούρη υπάρχει χαμηλότερος βαθμός 

Αποφυγής Αβεβαιότητας, με τους εργαζόμενους των χωρών αυτών, να μην 

απασχολούνται για αρκετό χρονικό διάστημα στις ίδιες εργασίες, αφού η πίστη σε 

αυτές είναι μικρότερη. Το μόνο που τους παρακινεί κάνοντας μια εργασία ελκυστική, 

είναι η παροχή ασφάλειας. Υπάρχει μια μόνιμη υπερδραστηριότητα στον εργασιακό 
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χώρο, που όμως αποφέρει αρκετά αρνητικά στοιχεία, όπως η επιθετικότητα και η 

κακή ψυχική υγεία αναφορικά με τον τομέα της εργασίας. Η αντίσταση στην 

καινοτομία είναι μεγάλη και η συλλογικότητα εκλείπει. Επιπροσθέτως, φαίνεται ότι 

υπάρχει αρκετά μεγάλη ανοχή στην αβεβαιότητα, ενώ είναι διατεθειμένοι να πάρουν 

ρίσκα στον εργασιακό τους χώρο, να πιστέψουν σε διαφορετικές απόψεις και να 

προσπαθήσουν να δοκιμάσουν καινούργια και άγνωστα έως τώρα μέτρα και 

συνθήκες. Μέσα από την συχνή εναλλαγή των επαγγελματικών χώρων, τα άτομα 

αυτά, αποκτάνε μια εμπειρία και αυτή η κινητικότητα διευρύνει την αντίληψή τους, 

ελαττώνοντας την αίσθηση της ανασφάλειας. 

Το αποτέλεσμα είναι, οι εργαζόμενοι να φαίνονται ότι είναι καλόβουλοι και 

ήσυχοι, χωρίς να συνηθίζουν να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους και να 

εκφράζονται γενικότερα. Υπάρχει από την πλευρά τους κάποια σχετική ανεκτικότητα 

ως προς τις καινοτόμες ιδέες, όσο ριψοκίνδυνες και αν τύχει να είναι αυτές. Οι 

εργαζόμενοι μπορούν να ενσωματωθούν και να αποδώσουν αφού είναι ικανοί, δεν 

ξεχωρίζουν όμως για την εσωτερική τους παρόρμηση για δραστηριοποίηση πέρα από 

τα βασικά. Δεν επιθυμούν να εκπληρώσουν τις προσωπικές ατομικές επιθυμίες τους 

μέσα από τον εργασιακό τους χώρο, που μπορεί να μην συμβαδίζουν καν με αυτές, 

ούτε επιτρέπουν στην έκφραση των προσωπικών τους ανησυχιών. 

Αυτή η διάσταση δημιουργήθηκε μέσα από τις απαντήσεις που έδωσαν οι 

εργαζόμενοι αναφορικά με το κλίμα που επικρατεί στον εργασιακό χώρο, δηλαδή, 

στο εάν υπάρχει ένταση, εκνευρισμός, κακές εργασιακές σχέσεις, προσωπικό 

ενδιαφέρον για την εργασία και για την μελλοντική εξέλιξη του ίδιου του 

εργαζόμενου μέσα στην επιχείρηση ή τον οργανισμό στον οποίο απασχολείται ήδη.  

 

1.4ε «Δυναμισμός του Κουμφούκιου» ή αλλιώς Μακροπρόθεσμος/ 

Βραχυπρόθεσμος Προσανατολισμός. 

Λίγο αργότερα χρονικά το 1991, ο Hofstede κατέληξε στο ότι είναι σημαντική 

και μια πέμπτη διάσταση της κουλτούρας η οποία αφορά στην εκλογίκευση της 

γρήγορα αναπτυσσόμενης οικονομικής κατάστασης των περισσότερων χωρών της 

Ασίας. Η διάσταση αυτή ονομάστηκε από τον ίδιο ως ο «Δυναμισμός του 

Κουμφούκιου», δίδοντας έμφαση σε επιλεγμένα θέματα ηθικής που βρίσκονται εντός 

της διδασκαλίας του Κουμφούκιου. Τέτοια θέματα ηθικής είναι η αποταμίευση, η 
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έννοια της ντροπής, η ακολουθία της ιεραρχίας, η επιμονή, ενώ η παράδοση έχει 

μικρότερη σημασία εδώ.  

Η αδυναμία που εντοπίζεται σε αυτή την διάσταση της κουλτούρας, είναι ότι 

ο Hofstede, θεώρησε ότι υπάρχει για κάθε κράτος μια μόνο κυρίαρχη κουλτούρα 

(Hofstede, 1980). 

 

1.5 Διαφορές κουλτούρας λαών και οικονομία 

Η νοοτροπία και η κουλτούρα των ανθρώπων είναι σημαντικό στοιχείο και 

για τις επενδυτικές τους επιλογές. Οι πανεπιστημιακοί Dr. Thorsten Hens και η MSc. 

BA Anna Meier με την υποστήριξη της Credit Suisse εκπόνησαν έρευνα σε 52 χώρες 

με τίτλο «Behavioral Finance: The Psychology of Investing». Πορίσματα της έρευνας 

παρουσίασαν το πολιτισμικό υπόβαθρο των ανθρώπων να συσχετίζεται άμεσα με τις 

επενδυτικές τους επιλογές. 

Αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τους Αγγλοσάξονες ως εκπαιδευμένους να 

επωμίζονται μεγαλύτερες απώλειες και πρόθυμους να πληρώσουν περισσότερα για 

την απόκτηση μετοχών από ότι σε άλλες χώρες καθώς και τους Γερμανούς να 

φημίζονται για την υπομονή τους. Η Ανατολική Ευρώπη παρουσιάζει μεγάλη 

προθυμία από τους επενδυτές να αγοράζουν μετοχές με χαμηλή τιμή ακόμη και αν 

αυτές τελούν υπό διαπραγμάτευση από ότι υπαγορεύουν τα βασικά μεγέθη των 

εκάστοτε εταιρειών. Οι Σκανδιναβοί επενδυτές επιδεικνύουν αντίθετα μεγαλύτερη 

υπομονή χωρίς να αποφεύγουν τον επενδυτικό κίνδυνο. Επίσης οι Σκανδιναβοί καθώς 

και οι Γερμανοί κατέχονται από την κουλτούρα μιας πιο μακρόπνοης επένδυσης λόγω 

της υπομονής τους για υψηλότερες αποδόσεις. 

Αναφορικά με επενδυτές που προέρχονται από περιοχές με παρόμοιες 

οικονομικές συνθήκες παρατηρείται ότι δεν υιοθετούν παρόμοια προσέγγιση. Οι 

αναδυόμενες οικονομίες της Αφρικής για παράδειγμα αναφέρεται στην έρευνα ότι 

θέλουν άμεσα κέρδη, είναι ανυπόμονοι και ριψοκίνδυνοι. Τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά παρουσιάζουν και οι Αμερικάνοι αν και προερχόμενοι από 

οργανωμένη κοινωνία. 

Παρά την παγκοσμιοποίηση, η έρευνα εντοπίζει σημαντικές πολιτιστικές 

διαφορές σε όλο τον κόσμο. Περίπου 500 γλώσσες ομιλούνται σε όλο τον κόσμο, με 

τις διατροφικές συνήθειες να ποικίλλουν από περιοχή σε περιοχή καθώς υπάρχουν 
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διαφορές στις κοινωνικές μας συμβάσεις. Παρόλα αυτά τα χρήματα είναι μεγάλος 

παράγοντας ισοστάθμισης.  

Ο πολιτισμός είναι ότι οι άνθρωποι δημιουργούν. Μέσω των καλλιτεχνικών 

θησαυρών του κόσμου ο άνθρωπος μπορεί να εντοπίσει τις πολιτιστικές διαφορές που 

υπήρχαν ή ακόμη υπάρχουν σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Η μέτρηση του 

πολιτισμού και η αριθμητική συσχέτιση με την επενδυτική συμπεριφορά και την 

οικονομική συνείδηση των επενδυτών μπορούν να προσδιοριστούν από τις 

πολιτιστικές διαστάσεις που παρουσιάζει ο κοινωνιολόγος Geert Hofstede και έχουν 

αναλυθεί πλήρως σε προηγούμενο υποκεφάλαιο. Ανάλογα με τις πέντε διαστάσεις 

του Hofstede παρουσιάζεται ο πίνακας 1 ο οποίος περιγράφει την κοινωνική 

συμπεριφορά και τις χώρες που εφαρμόζουν κάποια από τις πέντε διαστάσεις στην 

ακραία μορφή της. 

Πίνακας 1: Παρουσίαση των πιο σημαντικών χωρών αναφορικά με την εφαρμογή των διαστάσεων του 
Hofstede υπό την χαμηλότερη ή υψηλότερη ακραία μορφή εφαρμογή αυτής 

Hofstede (2001) Χώρα που 

παρουσιάζει την 

χαμηλότερη ακραία 

μορφή 

Χώρα που παρουσιάζει 

την υψηλότερη ακραία 

μορφή 

Power Distance Index- Απόσταση 

Εξουσίας 

Αυστρία (χαμηλός 

βαθμός σεβασμού σε 

ιεραρχία) 

Μαλαισία 

(μεγαλύτερος βαθμός 

σεβασμού σε ιεραρχια)

Collectivism vs Individualism -

Συλλογικότητα /Ατομικισμός 

Κολομβία 

(παράδειγμα υψηλής 

συλλογικότητας) 

ΗΠΑ (παράδειγμα 

υψηλού ατομικισμού) 

Femininity vs Masculinity -Θηλυκότητα 

και Αρρενωπότητα 

Σουηδία (θηλυκότητα-

κοινό καλό, ποιότητα 

διαβίωσης) 

Ιαπωνία(αρρενωπότητα 

–φιλοδοξία, υψηλές 

προσδοκίες) 

Avoidance -Αποφυγή Αβεβαιότητας Δανία (μεγάλη ανοχή 

στην αβεβαιότητα) 

Ελλάδα (μη 

ανεκτικότητα σε 

αβέβαιες καταστάσεις)

Μακροπρόθεσμος/ Βραχυπρόθεσμος 

Προσανατολισμός. 

Γκάνα 

(βραχυπρόθεσμο 

προσανατολισμό) 

Νότια Κορέα & Κίνα 

(μακροπρόθεσμος 

προσανατολισμό) 
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Οι κουλτούρες είναι δυνατό να διαφέρουν μεταξύ τους σε σημαντικό βαθμό. 

Οι διαφορές όμως αυτές δεν τις εμποδίζουν στην πλέον σύγχρονη εποχή, να έχουν 

εμπορικές συναλλαγές με άλλες χώρες και γενικότερα να διεθνοποιήσουν την 

οικονομία τους. Παρ’ όλες τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις 

διαφορετικές κουλτούρες και στον τρόπο με τον οποίο οι λαοί έχουν ρυθμίσει την 

οικονομική τους ζωή, το ζητούμενο είναι η απόκτηση κέρδους, ανόδου της 

οικονομίας και τελικά η οικονομική ανάπτυξη της χώρας.  

Η οικονομική ζωή μιας χώρας, επηρεάζεται από την κουλτούρα της. Για 

παράδειγμα και σύμφωνα με τις διαστάσεις του Hofstede (1980), στις κουλτούρες 

όπου υπερισχύει η διάσταση του ατομικισμού, η οικονομική κουλτούρα που έχει 

αναπτυχθεί, προάγει την αυτονομία που πρέπει να έχει το άτομο, οπότε 

προστατεύονται τα δικαιώματά του και φυσικά το άτομο ανταμείβεται για τις τυχόν 

επιτυχίες που μπορεί να έχει. Μέσα από έρευνες που διεξήγαγαν ειδικοί 

οικονομολόγοι, φάνηκε ότι εκτός από το Μεξικό, όλα τα υπόλοιπα κράτη που 

ανήκουν στη Βόρεια Αμερική, καθώς και στη Δυτική Ευρώπη, λειτουργούν σύμφωνα 

με το ατομικιστικό μοντέλο.  

Από την άλλη πλευρά, στις κοινωνίες όπου κυριαρχεί η συλλογικότητα ως 

διάσταση της κουλτούρας, προάγεται η αλληλεξάρτηση ανάμεσα στα άτομα, 

τονίζοντας τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις. Έτσι, η συλλογικότητα υπάρχει στον 

τομέα της εργασίας, όπως επίσης και στην οικογένεια. Όταν ένα άτομο έχει μια 

επαγγελματική επιτυχία, το γεγονός αυτό δεν αντανακλά απλά στον ίδιο αλλά και στα 

υπόλοιπα άτομα με τα οποία υπάρχει αλληλεξάρτηση. Οι έρευνες έδειξαν, ότι εκτός 

από τις προαναφερθείσες χώρες που ακολουθούν το ατομικιστικό μοντέλο, οι 

υπόλοιπες χώρες, με έμφαση κυρίως στην Λατινική Αμερική και την Ανατολική Ασία 

είναι ακόλουθοι του συλλογικού μοντέλου (Wang et al., 2009).  

Αυτά τα μικρά παραδείγματα συνθέτουν την γενικότερη εικόνα της 

οικονομίας, αφού αυτά είναι τα πλαίσια της διαμορφωμένης λογικής που υπερισχύει. 

Αυτές οι διαφοροποιήσεις, μπορούν σαν μια πρώτη ματιά να διαχωρίσουν τις 

κουλτούρες των κοινωνιών σε δύο μεγάλες και απλές κατηγορίες. Από την μια 

πλευρά είναι οι κοινωνίες όπου η διαμορφωμένη εθνική τους κουλτούρα δεν τους 

επιτρέπει να έχουν εύκαμπτες, επίπεδες και ανοικτές κοινωνικές δομές και η δεύτερη 
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κατηγορία είναι η ακριβώς αντίθετη. Είναι λοιπόν αρκετά δύσκολο για τις 

επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν σε άλλες χώρες και να γίνουν τμήμα της 

οικονομικής ζωής μιας άλλης χώρας να προέρχονται από μέρη με ακριβώς αντίθετη 

εθνική κουλτούρα και εντελώς διαφοροποιημένη οικονομική ζωή. 

Η οικονομική ζωή μιας χώρας εξαρτάται άμεσα από τον δείκτη PDI1, όπου 

όσο πιο υψηλός είναι, τόσο πιο ιεραρχική είναι η εθνική κουλτούρα, κάτι που 

επηρεάζει άμεσα την φιλοσοφία με την οποία λειτουργούν οι οργανισμοί και οι 

επιχειρήσεις. Ο εργασιακός τομέας μιας χώρας, αντανακλάει στην κοινωνική της ζωή 

και το αντίστροφο. Μέσα από τη διαμόρφωση του κοινωνικού status, κρίνεται και ο 

τρόπος με τον οποίο είναι διαμορφωμένη και η οικονομική ζωή. Οι έρευνες έδειξαν 

πως από την Βόρεια Αμερική προχωρώντας προς την Νότια, οι κουλτούρες γίνονται 

όλο και πιο πολύ ιεραρχικές. Το ίδιο συμβαίνει και με τις χώρες που βρίσκονται νότια 

σε θερμά κλίματα, δηλαδή προς την Αφρική (Wang et al., 2009). 

Στην αντίθετη περίπτωση, όπου υπάρχει κοινωνική εξίσωση και χαμηλός 

δείκτης PDI, τα κοινωνικά εμπόδια και όρια είναι σχετικά εύκολο να ξεπεραστούν. 

Κυρίως οι χώρες που βρίσκονται στην Βόρεια Ευρώπη, καθώς και γενικότερα οι 

δυτικές κουλτούρες, έχουν την τάση να εμφανίζουν αυτό το φαινόμενο.  

Μέσα από αυτήν την διάσταση, μπορεί να γίνει κατανοητός ο βαθμός όπου 

υπάρχει παρεμβατικότητα από την πλευρά της κυβέρνησης στον τομέα της πολιτικής 

των επιχειρήσεων και εταιριών. Είναι αρκετά διαφορετικός ο βαθμός αυτός σε κάθε 

χώρα και με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται και ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένη 

η οικονομική ζωή της.  

Σε κάποιες χώρες όπως παραδείγματος χάριν στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση δεν 

παρεμβαίνει σε μεγάλο βαθμό στις επιχειρήσεις και έτσι αυτές είναι πιο ελεύθερες. 

Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει σε ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό και οικονομικό 

σύστημα παραδείγματος χάριν στις αναπτυσσόμενες χώρες που ήταν πρώην 

κομμουνιστικές, όπου η κυβέρνηση με σχολαστικότητα επιβλέπει τις εξαγωγές και τις 

εισαγωγές, καθορίζοντας έτσι και σε ένα βαθμό το οικονομικό σύστημα της χώρας. 

                                                            
1  PDI:  είναι  ο  δείκτης  απόστασης  εξουσίας  που  καταδεικνύει  τον  βαθμό  αποδοχής  της  σχέσης  ή 
απουσίας  εξουσίας  μεταξύ  των  μελών  μίας  κοινωνίας.  Η  Λατινική  Αμερική  είναι  χώρα  με  υψηλό 
δείκτη όπου θεωρούνται φυσιολογικές οι σχέσεις ιεραρχίας. Παραδείγματα με χαμηλό δείκτη ισχύος 
φέρει  η  Σουηδία  και  το  Ισραήλ  όπου  κάτι  ανάλογο  με  την  Λατ.  Αμερική  δεν  ισχύει.  Η  Ελλάδα 
συγκεντρώνει 60 βαθμούς στην κλίμακα 1‐120 έχοντας τάση προς την υψηλότερη πλευρά του PDI. 
Πιστεύει στην ιεραρχία ως χώρα και δείχνει αποδοχή στις ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων. 
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Γενικότερα, οι διάφορες χώρες διέπονται ιδεολογικά από διαφορετικές 

πεποιθήσεις. Η εθνική κουλτούρα και πιο συγκεκριμένα η οικονομική κουλτούρα 

μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική από μια χώρα σε μια άλλη. Για παράδειγμα, οι 

ΗΠΑ, χαρακτηρίζεται κυρίως από καπιταλιστική και ατομικιστική ιδεολογία, κάτι 

που την δυσκολεύει όταν θέλει να διαπραγματευτεί και να έχει οικονομικές 

συναλλαγές με άλλες χώρες, οι οποίες δεν είναι δυνατό να συμμερίζονται την ίδια 

ακριβώς ιδεολογία και σε όλες τις περιπτώσεις. Έτσι, οι διαφορές αυτές, είναι δυνατό 

να επιδράσουν σε σημαντικό βαθμό στο θέμα μιας διεθνούς διαπραγμάτευσης.  

Εξαιτίας της διαφορετικής κουλτούρας που υπάρχει ανάμεσα στις χώρες, οι 

διαπραγματευτικές συμπεριφορές μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές. Οι 

οικονομική ζωή μιας χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς οικονομικές 

σχέσεις της. Οι περισσότερες επαγγελματικό- οικονομικές προσεγγίσεις ανάμεσα στις 

χώρες, γίνονται με συμπερασματικό τρόπο, που σημαίνει από το γενικό προς το 

ειδικό. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις και από χώρες που προέρχονται από διαφορετικές 

κουλτούρες, χρησιμοποιείται η επαγωγική μέθοδος, δηλαδή από το ειδικό προς το 

γενικό. Υπάρχουν περιπτώσεις κουλτούρων που παρουσιάζουν αρκετές βασικές 

ομοιότητες, οπότε οι οικονομικές τους σχέσεις γίνονται με βάση την μεταξύ τους 

σχέση. Αυτό δεν είναι σπάνιο ως φαινόμενο σε περιπτώσεις χωρών που υπάρχουν σε 

αυτές αποικίες από άλλες χώρες. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες χώρες, που 

δημιουργούν οικονομικές συμφωνίες μεταξύ τους, θεωρώντας την σχέση ανάμεσα 

τους, «περιστασιακή». 

Ένας πολιτισμικός παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει τις οικονομικές 

συναλλαγές ανάμεσα στις χώρες, είναι και η φύση της συμφωνιών. Για παράδειγμα 

στην Αμερική, η λογική είναι η βάση για τις οικονομικές συμφωνίες ενώ υπάρχει 

τυποποίηση και ξεκάθαροι νόμοι οι οποία επιβάλλονται άμεσα. 

Οι οικονομικές συμφωνίες δεν συμβαίνουν λοιπόν με τον ίδιο τρόπο σε κάθε 

κουλτούρα και δεν εκφράζουν τα ίδια. Αυτός είναι ο λόγος που μπορεί να 

δημιουργηθούν παρανοήσεις και συγχύσεις. Για παράδειγμα, οι Κινέζοι, είναι δυνατό 

με ένα υπόμνημα, να διαπραγματευτούν το ξεκίνημα μιας οικονομικής συμφωνίας ή 

να την επισημοποιήσουν με αυτόν τον τρόπο. Οι Αμερικάνοι από την άλλη με το ίδιο 

υπόμνημα, είναι δυνατό να οριστικοποιήσουν την οικονομική συμφωνία.  
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Τα άτομα που η εργασία τους σχετίζεται με πολυεθνικές εταιρίες και είναι από 

διττές κουλτούρες, είναι πιο εύκολο να καταλάβουν το πόσο περίπλοκο είναι το 

εργασιακό περιβάλλον που βρίσκονται, προσαρμόζοντας έτσι την συμπεριφορά τους 

ανάλογα.  

Μέσα από έρευνες, βρέθηκε ότι οι Κινέζοι οι οποίοι εργάζονταν για 

λογαριασμό αμερικανικών εταιριών στην Κίνα, συγκριτικά με τους Κινέζους που 

εργάζονταν σε κρατικές υπηρεσίες στην χώρα τους, επηρεάστηκαν περισσότερο από 

τις αξίες που έχει η αμερικανική κουλτούρα, σε σχέση με εκείνους οι οποίοι 

εργάζονταν για το κράτος τους. Ωστόσο και οι δύο κατηγορίες των εργαζομένων από 

κοινού δεν αποδέχτηκαν τις αξίες αυτές. Το συμπέρασμα είναι ότι η μια κατηγορία 

των Κινέζων που εργάζονταν στις Αμερικάνικες εταιρίες, μπορεί να επηρεάστηκαν 

από την κουλτούρα των Αμερικανών, αλλά δεν την ενστερνίστηκαν. 

Παρακάτω ακολουθεί ένας συγκριτικός πίνακας που παρουσιάζει την Κίνα, 

τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ελλάδα σε σχέση με την εφαρμογή των 

διαστάσεων του Hofstede. 

Πίνακας  2  :  Σύγκριση  μεταξύ  Κίνας,  ΗΠΑ  και  Ελλάδας  αναφορικά  με  την  εφαρμογή  των  διαστάσεων  του 
Hofstede. 

 

 



25 
 

1.6 Σύνοψη 

Η σύγχυση που προκαλεί η λέξη κουλτούρα παρουσιάζεται μέσα από το έργο 

των ερευνητών και των θεωρητικών μετά τις προσπάθειες ορισμού αυτής της έννοια. 

Ως έννοια δεν μετράται αλλά η γνώση αυτής προσφέρεται μόνο σε σχέση με άλλες 

κουλτούρες. Αναφορικά με την εθνική κουλτούρα περιλαμβάνονται οι βασικές 

υποθέσεις και αξίες που το άτομο χρησιμοποιεί για να βλέπει τον κόσμο. 

Ο Hofstede κατέληξε έπειτα από ενδελεχή έρευνα σε ένα περιγραφικό 

σύστημα κατηγοριοποίησης της εθνικής κουλτούρας. Η χρήση των βασικών 

διαφορών στη εθνική κουλτούρα των ανθρώπων πρόσφερε στον Hofstede την 

δυνατότητα της παραπάνω κατηγοριοποίησης που σκιαγραφούνται εντός των 

επιχειρησιακών σχέσεων. Η μελέτη της εθνικής κουλτούρας μετά τις 

κατηγοριοποιήσεις αυτές προσφέρει λύση στην πολυπλοκότητα της έννοιας. 
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2. Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες 

Εισαγωγή 

Ως στρατηγική συμμαχία νοείται η κοινοπραξία ή ακόμη και η συνεργασία 

που περιλαμβάνει στόχους πιο στρατηγικούς αλλά και μακροπρόθεσμούς. Οι τοπικές 

και ξένες επιχειρήσεις που επρόκειτο να προβούν στη σύναψη συμμαχιών χρειάζεται 

να λαμβάνουν υπόψη τους την διαφορετική κουλτούρα της εκάστοτε επιχείρησης και 

συνάμα τους πιθανά ανόμοιους στόχους που συχνά φέρουν τον τερματισμό 

συνεργασιών (Παπαδάκης, 2002).  

Σύμφωνα με τους Jensen & Meckling (1976), οι Διεθνείς Στρατηγικές 

Συμμαχίες (ΔΣΣ) αναφέρονται σε πολύπλοκες οργανωτικές δομές που 

πραγματεύονται την τεχνογνωσία και την μεταφορά αυτής μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Οι δομές αυτές ως φυσικό επακόλουθο περιλαμβάνουν απρόοπτα ενδεχόμενα 

βασισμένα στον διαφορετικό τρόπο διοίκησης. Η προσοχή των επιχειρηματιών 

είθισται να είναι οξυμένη δεδομένου ότι τα προαναφερόμενα απρόοπτα ενδεχόμενα 

πιθανά επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ των εταιριών. Είναι σημαντική η ύπαρξη 

τεχνικών πρόληψης ή και αντιμετώπισης αντίστοιχων εξελίξεων από τις επιχειρήσεις 

που εμπλέκονται σε αντίστοιχες ΔΣΣ. Τα καίρια σημεία που επιζητούν την μέγιστη  

προσοχή των συμμαχικών εταιριών αφορούν τα κίνητρα δημιουργίας της συμμαχίας, 

τον κύκλο ζωής τους και τους παράγοντες που θα ευοδωθούν στο μέτρο της 

επιτυχημένης συμμαχίας.  
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2.1 Ορισμοί 

Η συνεργασία δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων του ίδιου ή ακόμη και 

διαφορετικού κλάδου με κοινούς επιχειρηματικούς στόχους αναφερόμενοι στις 

διεθνείς αγορές, ασχέτως της επισημότητας ή μη που μπορεί να φέρει αυτή η 

συνεργασία είναι κατά τον Χατζηδημητρίου (2003) ο ορισμός που αποδίδει τον όρο 

Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες. Στα παραπάνω φαίνονται σύμφωνοι και οι Yoshino 

και Rangan (2005), όπου ενισχύουν τον ορισμό θέτοντας αναφορά των Στρατηγικών 

Συμμαχιών ως κατάσταση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων που ενώνουν 

την ισχύ τους προς επίτευξη προσυμφωνημένων στόχων με οφέλη που θα αποδοθούν 

σε όλους. Ως φαινόμενο δεν είναι νέο γεγονός. Ιστορικά αναφέρονται οι στρατηγικές 

συμμαχίες  από το 1000 π.Χ. όπου οι Φοίνικες γνωστοί για τις εμπορικές 

δραστηριότητές τους, επέλεγαν την δημιουργία κοινών επιχειρήσεων μειώνοντας 

τους κινδύνους που πιθανά θα αντιμετώπιζαν στη Βαλτική, την Αραβία και την 

Αφρική. Πλέον, ο όρος στρατηγική συμμαχία περιλαμβάνει συνεργασίες όχι μόνο 

επιχειρήσεων αλλά και συνεργασίες ανάμεσα σε πανεπιστήμια, στον ιδιωτικό τομέα 

και τις επιχειρήσεις του, σε ιδρύματα που αναφέρονται στην έρευνα ακόμη και σε 

εργατικά σωματεία (Badaracco, 1991). 

Τα χαρακτηριστικά των στρατηγικών συμμαχιών σύμφωνα με τους Harbison 

και Pekar (2004) παρουσιάζονται στην παρακάτω λίστα: 

-η δέσμευση κάθε στρατηγικής συμμαχίας έχει τουλάχιστον δεκαετή διάρκεια 

-το έναυσμα των στρατηγικών συμμαχιών αναφέρεται στην ανάγκη για κεφάλαιο 

-ως σκοπός αναφέρεται η αύξηση της αξίας της επιχείρησης στην αγορά, η πίεση που 

θα υπέστη ο ανταγωνισμός, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο 

επίπεδο και όλα αυτά υπό το πρίσμα της συνεχούς ανεξαρτησίας της κάθε 

επιχείρησης που συμμετέχει 

-ως προϋπόθεση για την δημιουργία τους οι μετέχοντες χρειάζεται να ενισχύουν τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους. 
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2.2 Αιτίες και κίνητρα για τη δημιουργία 

Η συχνότερη εμφάνιση των στρατηγικών συμμαχιών καταγράφεται ανάμεσα 

σε επιχειρήσεις που αναφέρονται σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας και αφορούν 

φάρμακα, πληροφορική ή αερομεταφορές. Ο λόγος είναι οι ραγδαίες τεχνολογικές 

αλλαγές σε αυτούς τους κλάδους υψηλής τεχνολογίας όπου η μεταφορά της γνώσης 

μεταξύ των συμμάχων οφείλει σε υψηλή εγκυρότητα, οργάνωση, στρατηγική 

ανταπόκριση και μάθηση (Eisenhardt και Schoonhoven, 1996). 

Κίνητρο στρατηγικής συμμαχίας είναι η συμμαχία επιχειρήσεων κοινής 

δραστηριότητας με στόχο ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και εξασφάλιση 

ικανοποιητικού μεριδίου αγοράς. Αποτέλεσμα ανάλογης συμμαχίας είναι η 

εξασφάλιση χαμηλότερης τιμής στο προϊόν όπως και άλλα μοναδικά χαρακτηριστικά. 

Με τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις να είναι δημοφιλείς στρατηγικές κινήσεις για 

την ανάπτυξη και με σκοπό την εξασφάλιση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, 

ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν το μοντέλο των στρατηγικών 

συμμαχιών. Σύμφωνα με καταγραφές των Wheelen και  Hunger (2008), κατά το έτος 

2000 οι 500 πιο γνωστές και μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες είχαν συνάψει του 

τουλάχιστον 60 κύριες συμμαχίες. 

Επιπροσθέτως, ως κίνητρο θεωρείται η ελαχιστοποίηση του κόστους 

οργάνωσης και η βελτίωση των ανταγωνιστικών θέσεων. Οι Kauser και  Shaw (2004) 

αναφέρουν εκτός των παραπάνω και τις ικανότητες και δεξιότητες των άλλων 

εταιριών. Με την στρατηγική συμμαχία, οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να 

μειώσουν τον κίνδυνο εξασφαλίζοντας το μερίδιο της αγοράς που επιθυμούν, 

ωθούμενοι στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας ή φάσματος με δυνατότητες 

πρόσβασης σε αγοραστικές ομάδες που νωρίτερα δεν είχαν την ευχέρεια να 

πλησιάσουν (Quinn, 1995).Κίνητρο στρατηγικών συμμαχιών αποτελεί και η 

πρόσβαση σε πρώτες ύλες και υλικά, η κάλυψη χρηματοοικονομικών αναγκών ακόμη 

και η ευνοϊκότερη χρηματοδότηση. Δημιουργούνται νέες ευκαιρίες καθώς και 

συνεργίες μεταξύ των ικανοτήτων των συνεργαζόμενων συμμάχων. Όπως 

αναφέρθηκε και νωρίτερα το κέρδος και η αύξησή του είναι ο μακροπρόθεσμός 

στόχος της εφαρμογής στρατηγικών συμμαχιών ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες 

επιχειρήσεις (Narula και Hagendoorn, 2005). 
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Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι οι επιχειρήσεις αναφέρονται 

σε τρεις διαφορετικούς τύπους της αγοράς όπου και δραστηριοποιούνται. 

Διαμορφώνοντας τις κατηγορίες σύμφωνα με την ταχύτητα του κύκλου εργασιών των 

επιχειρήσεων δηλαδή με την ταχύτητα που ανανεώνεται το προϊόν που παράγει η 

κάθε μία, χωρίζουμε την αγορά σε αργού, σταθερού και γρήγορου κύκλου που 

κινούνται υπό διαφορετικά κίνητρα και λόγους δημιουργίας στρατηγικών συμμαχιών 

(Hitt et al., 2003). Αναλύοντας τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις αργού κύκλου 

επιθυμούν να εισέλθουν στις ανώτερες αγορές επεκτείνοντας τις δραστηριότητές 

τους. Οι σταθερού κύκλου που κατέχουν ήδη βασική θέση στην αγορά επιθυμούν την 

ισχυροποίησή τους αποφεύγοντας τους πιθανούς περιορισμούς του εμπορίου και 

αντιμετωπίζοντας τον ανταγωνισμό.  Σε αυτή την κατηγορία κίνητρο αποτελεί ότι 

συσχετίζεται με χρηματοδοτικές ανάγκες και την ανάγκη ικανοποίηση αυτών, η 

τεχνογνωσία και η απόκτησή της και κάθε δυνατή πρόσβαση σε νέα τεχνολογία. 

Τέλος, οι επιχειρήσεις γρήγορου κύκλου που ήδη κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά, 

προχωρούν σε στρατηγικές συμμαχίες με σκοπό αρχικά την διατήρηση αυτής της 

ηγετικής θέσης. Πιθανά νέα προϊόντα αυτών των επιχειρήσεων να προωθηθούν με 

αυξημένη ταχύτητα και μέσω της σταθερής τεχνολογικής υπεροχής αλλά και με 

χειρισμό πολυδάπανων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης.  

2.3 Είδη και διακρίσεις 

Οι στρατηγικές συμμαχίες διακρίνονται από κάποια βασικά στοιχεία που 

φέρουν. Οι τρόποι διάκρισης είναι πολλοί με πιο σημαντική τη διάκριση σε 

συμπληρωματική συμμαχία και σε κοινή συμμαχία. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 

διαφορές αυτών (Pellicelli, 2003): 

-συμπληρωματικές συμμαχίες είναι εκείνες όπου αναφέρονται σε εκείνες που 

περιλαμβάνουν συμφωνίες συνεργασίας ως συμπληρωματική δραστηριότητα. Για την 

καλύτερη κατανόηση αναφέρουμε την συμμαχία δύο επιχειρήσεων που η μία 

επικεντρώνεται στη σχεδίαση ενός προϊόντος και η άλλη στην κατασκευή αυτού. 

Πολλοί συγγραφείς αναφέρουν αυτό το είδος της συμμαχίας ως κάθετη συμμαχία ή 

τύπου –x. 

-κοινές συμμαχίες είναι εκείνες που αναφέρονται σε επιχειρήσεις με ίδια 

δραστηριότητα όπως είναι η κοινή συνεργασία παραγωγής. Στη βιβλιογραφία 

αναφέρονται και ως οριζόντιες συμμαχίες ή συμμαχίες τύπου –y. 
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Η δομή της συμμαχίας επηρεάζεται από την ηλικία, το μέγεθος, την 

ανταγωνιστική θέση, την γραμμή των προϊόντων και τους χρηματοδοτικούς πόρους 

που φέρουν οι συμμαχικές επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, ο ανταγωνισμός, η αγορά και 

το επίπεδο ανάπτυξης της, τα προϊόντα και η δυνατότητα ζήτησής τους, η 

αβεβαιότητα που φέρει το οικονομικό περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται οι 

επιχειρήσεις είναι επίσης καθοριστικοί παράγοντες για την επιλογή της μορφής 

στρατηγικής συμμαχίας που θα επιλέξουν οι συμμαχικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, 

μελετητές του ορισμού της διεθνούς και μη βιβλιογραφίας κατέγραψαν ότι οι 

στρατηγικές συμμαχίες συμπεριλαμβάνουν τις παρακάτω μορφές συνεργασίας αν και 

πολλοί μελετητές δεν θεωρούν στρατηγικές συμμαχίες τις συγχωνεύσεις και τις 

ολικές εξαγορές (Mockler, 2005): 

i) Ολικές εξαγορές (Take over). Ο όρος συνάδει με την περίπτωση επιχειρήσεων που 

απορροφούν μία άλλη με τελικό στόχο την ύπαρξη ενός μόνο οργανισμού. 

Γενικότερα ως εξαγορά αναφέρεται στη βιβλιογραφία η αγορά της ιδιοκτησίας 

επιχειρησιακής οντότητας όπου το ποσοστό της επιβεβαιώνει την αλλαγή του ελέγχου 

της επιχείρησης. Το ποσοστό αυτό έχει κατώτατο όριο το 10% της ιδιοκτησίας 

(Larimo, 2003). Σημαντικό να τονιστεί ότι οι εξαγορές σχετικά με το είδος εξάρτησής 

των δραστηριοτήτων τους διακρίνονται σε κάθετες, οριζόντιες και συμπληρωματικές 

καθώς ανάλογα με τη διαδικασία διεκπεραίωσής τους σε φιλικές και εχθρικές 

(Barney, 1997). 

ii) Διεθνείς Κοινοπρακτικές Επιχειρήσεις (International Joint Ventures). Η μορφή 

συνεργασίας επιχειρήσεων με στόχο την δημιουργία νέας οντότητας. Ο σκοπός είναι 

τα οφέλη των μητρικών επιχειρήσεων και οι συμβατοί στόχοι που θα επιτευχθούν 

(Pellicelli, 2003). Η συνεισφορά έγκειται στον παραγωγικό συντελεστή όπου και 

υπερτερούν σε σχέση με τους υπόλοιπους εταίρους μέσω κεφαλαίων, τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας. Επίσης, αναφέρεται περιορισμός συνεργασίας σε συγκεκριμένες 

λειτουργίες όπως για παράδειγμα στην ανάπτυξη και διανομή των προϊόντων αλλά 

όχι συνεργασία για την έρευνα και ανάπτυξη (Παπαδάκης, 2007). 

iii) Μερικές εξαγορές (Partial Acquisitions). Ο όρος χρησιμοποιείται όταν η 

επιχείρηση αποκτά ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου μιας άλλης επιχείρησης, με 

αποτέλεσμα να συμμετέχει ενεργά η επιχείρηση που εξαγοράστηκε στην διοίκηση της 

δεύτερης. (Χατζηδημητρίου, 2002).  
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iv) Συγχωνεύσεις (Mergers). Η εφαρμογή της συγχώνευσης δημιουργεί μία νέα 

μονάδα ως αποτέλεσμα της συνένωσης δύο επιχειρήσεων. 

v) Συνεργασίες Έρευνας και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων (Research and 

Development Partnership). Όπως αναφέρεται και στον τίτλο αυτής της μορφής 

συνεργασίας, ο στόχος είναι η συνεργασία αναφορικά με ερευνητικά προγράμματα με 

σκοπό να αναπτυχθεί η νέα προηγμένη τεχνολογίας και προϊόντα (Segil, 2006; 

Χατζηδημητρίου, 2002). 

vi) Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης (Licencing). Υπό αυτή 

τη μορφή συνεργασίας, η επιχείρηση λαμβάνει προμήθεια για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα από μία άλλη λόγω του ότι της παραχώρησε την τεχνογνωσία της, την 

εμπορική της ονομασία και το σήμα της (trademark). Η διάρκεια της λήψης 

προμήθειας συνάδει με τον χρόνο εκμετάλλευσης της πνευματικής ιδιοκτησίας της 

πρώτης (Χατζηδημητρίου, 2002).  

vii) Συμφωνίες Δικαιόχρησης (Franchising). Αυτό το είδος συνεργασίας 

περιλαμβάνει επίσης την παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης όπου ο 

δικαιοπάροχος ελέγχει εκτενέστερα τη δικαιούχο επιχείρηση σε όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων της (Σιώμκος, 2013). Η σύμβαση αυτή ορίζεται για μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο με τον δικαιοδόχο (franchisee) να πληρώνει 

δικαιώματα στον δικαιοπάροχο (franchiser) για την αγορά των δικαιωμάτων. 

Συνηθέστερα αυτό το είδος συνεργασίας συναντάται στον τομέα γρήγορης εστίασης 

και διανομής ειδών ένδυσης (Μελλάς κ.συν., 2005). 

viii) Συμφωνίες Παραγωγής (Contract Manufacturing). Αναφέρεται σε συνεργασία 

επιχειρήσεων όπου η μεν πωλεί την επωνυμία της εκχωρώντας το δικαίωμα χρήσης 

αυτής σε προϊόντα που κατασκευάζει η άλλη επιχείρηση. Σημαντικό ότι σημεία όπως 

τιμολογιακή πολιτική, προωθητικές ενέργειες αλλά και διανομής αφορούν αποφάσεις 

της εταιρείας που εκχωρεί αυτό το δικαίωμα (Χατζηδημητρίου, 2002). 

ix) Συμφωνίες Προώθησης και/ή Διανομής (Joint Marketing and/or Distribution). Σε 

αυτό το είδος συνεργασίας δύο επιχειρήσεις κινούνται συνεργατικά αναφερόμενοι 

στην προώθηση και διανομή των προϊόντων είτε και των δύο είτε της μίας 

επιχείρησης εξ αυτών. 

Επιπροσθέτως, τα είδη των στρατηγικών συμμαχιών χωρίζονται κατά τους 

Dussauge και Garrette (1999) σε αυτές που συνάπτονται μεταξύ διαφορετικών 
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επιχειρήσεων και δεν είναι ανταγωνιστές και σε αυτές που το αντικείμενο εργασιών 

τους θέτει αυτόματα σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο. Τα παραπάνω ορίζουν το πρώτο 

είδος στρατηγικών συμμαχιών που αφορά τη σχέση των δύο επιχειρήσεων. Ένα άλλο 

είδος στρατηγικών συμμαχιών είναι αυτές που πραγματοποιούνται ανάλογα με το 

σκοπό δημιουργίας τους. Σύμφωνα με τις Coopers και Lybrand (1997) ο σκοπός για 

τον οποίο δημιουργείται η συμμαχία όπως είναι η κοινή πώληση ή διανομή, η 

παραγωγή, η συνεργασία για τον σχεδιασμό των προϊόντων κ.ά. ορίζουν αυτό το 

είδος. Η μορφή διακυβέρνησης επίσης αποτελεί ένα είδος στρατηγικής συμμαχίας 

μεταξύ επιχειρήσεων. Οι Pekar και Margulis (2003) καταγράφουν διακρίσεις υπό 

αυτή τη μορφή δίνοντας κατηγορίες όπως συμφωνίες βάσει συμβολαίου (χωρίς αγορά 

μεριδίου), με συμμετοχή μετόχων (αγοράζοντας μετοχές η μία από την άλλη- μερική 

συμμετοχή και ανταλλάσσοντας μετοχές- κοινή συμμετοχή), κοινοπραξίες με 

δημιουργία ανεξάρτητης εταιρίας (δημιουργία νέας οντότητας ή αγορά τρίτης 

επιχείρησης ή μερίδιο επιχείρησης που έχει πιο αναπτυγμένες ικανότητες από τις 

αγοράστριες επιχειρήσεις) και κοινοπραξία/ συνεργασία (συνεργασία μεταξύ τριών ή 

περισσοτέρων επιχειρήσεων ανεξαρτήτου δομής συμμετοχής με μετοχές).  

 

2.4 Κύκλος ζωής των στρατηγικών συμμαχιών (στάδια σχηματισμού ΔΣΣ) 

Ο κύκλος ζωής των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών αναφέρεται στην 

διαφοροποίηση των φάσεων της συνεργασίας των συμμαχικών επιχειρήσεων και στο 

ρόλο που κατέχουν οι εταίροι και διαχειριστές σε κάθε στάδιο (Spekman et al., 1998). 

Πολλοί μελετητές έχουν ορίσει τα στάδια αυτά από δύο βασικά έως και σχηματικά 

από 11 στάδια. Αναφορικά με τους Hoffman και Schlosser (2001) τα στάδια που 

βασίζουν τον σχηματισμό της στρατηγικής συμμαχίας απαρτίζεται από τα παρακάτω 

βήματα τα οποία βρίσκουν σύμφωνους και τους Das και Kumar (2007): 

1. Στρατηγική ανάλυση και απόφαση για συνεργασία: Η έναρξη της πιθανής 

συνεργασίας εμπεριέχει μελέτη όπου αναφέρονται η σκοπιμότητα, οι στόχοι, το 

σκεπτικό της στρατηγικής συμμαχίας, η ανάπτυξη των στρατηγικών πόρων που 

αφορούν παραγωγή, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό. Άρα σε αυτό το στάδιο 

παρατηρείται η ταύτιση των στόχων της συμμαχίας με τη συνολική εταιρική 

στρατηγική. 



33 
 

2. Αναζήτηση, επιλογή και αξιολόγηση εταίρου: Αναλύεται ο δυνητικός εταίρος. 

Καταγράφονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία του, ελέγχονται τα κατάλληλα 

κριτήρια επιλογής των συνεργατών, κατανοούνται τα κίνητρα των εταίρων για την εν 

λόγω συμμαχία, αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις που πιθανά παρουσιαστούν όπως σε 

πόρους και δυνατότητες. 

3. Σχεδιασμός της συνεργασίας: Καθορίζονται οι ρεαλιστικοί ή μη ρεαλιστικοί στόχοι 

των εταίρων καθώς και οι εισφορές όλων, αντιμετωπίζονται οι ρήτρες καταγγελιών 

και κυρώσεων λόγω κακής απόδοσης. 

4. Υλοποίηση και διοίκηση της συνεργασίας: Ακολουθεί την δέσμευση των 

ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Συνδέονται ο προϋπολογισμός με τους πόρους, 

μετρούνται και επιβραβεύονται οι επιδόσεις της συμμαχίας, αξιολογούνται οι 

επιδόσεις και τα αποτελέσματα της συμμαχίας. 

5. Τερματισμός της συνεργασίας: Ο τερματισμός αναφέρεται στην καταγγελία της 

συμμαχίας. Ακολουθεί η εκκαθάριση της συμμαχίας. Ο τερματισμός μπορεί να 

οφείλεται στην επίτευξη των στόχων αλλά και αντιθέτως στην αδυναμία επίτευξης 

του στόχου. 

Οι Das και Kumar (2007) επιπροσθέτως καταγράφουν σε άρθρο τους ότι οι 

στρατηγικές συμμαχίες ακολουθούν το στάδιο σχηματισμού, τη φάση λειτουργίας και 

το στάδιο αποτελέσματος. Αρχικά διαπραγματεύεται ο κάθε όρος της συμμαχίας, 

κατά τη λειτουργία εφαρμόζονται οι δεσμευτικές υποχρεώσεις των εταίρων καθώς 

καταλήγει η στρατηγική συμμαχία σε σταθεροποίηση ή αναμόρφωση ή τερματισμό. 

Η αλληλεξάρτηση των σταδίων είναι προφανής. 

Οι Pett και Dibrell (2001) αναφέρονται σε τέσσερα βασικά στοιχεία που 

ακολουθεί η στρατηγική συμμαχία. Αρχικά το διερευνητικό στάδιο, το στάδιο των 

επαναλαμβανόμενων συμβάσεων, το σχεσιακό στάδιο και το στάδιο του 

αποτελέσματος. Τέσσερα είναι και τα επιμέρους στάδια που αναφέρουν οι Yoshino 

και  Rnagan (2005) για την επίτευξη επιτυχημένης στρατηγικής συμμαχίας. Τα 

στάδια αυτά είναι: 

- η επανεξέταση της επιχείρησης (επανεξετάζεται η τρέχουσα στρατηγική, 

αξιολογείται ο τομέας δραστηριοποίησης, αναζητούνται ευκαιρίες διεύρυνσης των 

λειτουργιών, βελτιώνεται η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης), 



34 
 

-ο καθορισμός της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί (καθορίζεται το είδος της 

συμμαχίας, διανέμονται οι κύριες δραστηριότητες της συμμαχίας μεταξύ των 

εταίρων, οι εσωτερικοί πόροι της επιχείρησης χρησιμοποιούνται, δημιουργείται 

μηχανισμός άμυνας που χρησιμοποιείται εφόσον οι συνεργάτες δεν ανταπεξέλθουν 

στις αρχικές τους απαιτήσεις, εφαρμόζονται εναλλακτικά σχέδια), 

-ο η δομή της επιχείρησης και ο καθορισμός αυτής (η δομή επιτρέπει την πρόσβαση 

και τον έλεγχο της ροής των πληροφοριών στην συμμαχία) και τέλος  

-η αξιολόγηση της συμμαχίας (εξασφαλίζονται να αποδοθούν τα συμφωνηθέντα 

ειδικά από την πλευρά των εταίρων, αποκτάται γνώση για επόμενες απόπειρες 

συνεργασίας, προσδιορίζονται οι παράγοντες που δεν λειτούργησαν σωστά). Όπως 

παρουσιάστηκαν τα στάδια του κύκλου ζωής των στρατηγικών συμμαχιών 

παρατηρούνται διαφορές που έγκεινται στην άποψη του κάθε μελετητή και ερευνητή.   

 

2.5 Στοχεύσεις μάρκετινγκ των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών 

Η έννοια του όρου μάρκετινγκ δεν είναι απλή μιας και στη σύγχρονη 

βιβλιογραφία πολλοί μελετητές και ερευνητές επιχείρησαν να καταγράψουν τον 

ορισμό. Ως ευρύτερη έννοια αναφερόμαστε με τον όρο μάρκετινγκ στην διοικητική 

λειτουργία κατά την οποία οργανώνονται και κατευθύνονται στην διαδικασία της 

αξιολογήσεως των αναγκών των πελατών ώστε να μετατραπεί η αγοραστική δύναμη 

σε αποτελεσματική ζήτηση συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με στόχο το 

κέρδος της επιχειρήσεων (Dibb et al., 2001). Οι διοικητικές αυτές λειτουργίες 

περιλαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιχειρηματικών ενεργειών που 

βασίζονται στην κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων. Ο Philip Kotler, ως ο 

«πατέρας του μάρκετινγκ» αναφέρει το μάρκετινγκ ως το κλειδί που μπορεί να 

προκαλέσει την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων εντοπίζοντας τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες της αγοράς όπου και στοχεύει η επιχείρηση. Η επιτυχία των επιχειρήσεων 

διαθέτει ικανοποιημένους πελάτες που συνεχίσουν τις δοσοληψίες με την εκάστοτε 

επιχείρηση ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της αρχικής συναλλαγής τους. Άρα, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κάθε δραστηριότητα που αφορά το μάρκετινγκ 

μίας επιχείρησης ξεκινά και τελειώνει στους καταναλωτές και πιο συγκεκριμένα την 

ικανοποίηση αυτών. 
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Με την παρέλευση των χρόνων το μάρκετινγκ εξελίχθηκε ενώ ξεκίνησε 

αρχικά να έχει προσανατολισμό που αναφέρονταν στην παραγωγή, ακολούθησε ο 

προσανατολισμός προς τις πωλήσεις, δημιουργήθηκαν εν συνεχεία τμήματα και 

εταιρίες μάρκετινγκ και φτάνουμε στη σημερινή πραγματικότητα όπου 

αναφερόμαστε στο κοινωνιολογικό μάρκετινγκ. Σύμφωνα με τον Σιώμκο (2013) οι 

επιχειρήσει οφείλουν να κατανοούν επιθυμίες και ανάγκες καταναλωτών ώστε οι 

προσπάθειές τους να εστιάζονται στο να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή αξία 

στους καταναλωτές. 

Ο ανταγωνισμός σε προϊόντα και υπηρεσίες έχει αυξηθεί σε σχέση με 

προηγούμενες δεκαετίες. Παλαιότερα τα μαζικά μέσα ενημέρωσης είχαν πρωτόγνωρη 

δύναμη και επιρροή στο καταναλωτικό κοινό. Με τις εξελίξεις στην 

παγκοσμιοποίηση και στις διαδικτυακές επικοινωνίες τίθεται η πρόσβαση των 

καταναλωτών σε καθημερινή ενασχόληση. Λόγω αυτής της διαδικασίας έκανε την 

εμφάνισή της η θεωρία του Μείγματος Μάρκετινγκ που αποτελείται από 4 

μεταβλητές. Αναφερόμενοι στην επιχείρηση τα 4Ps είναι οι μεταβλητές α) Product –

προϊόν, β) Price –τιμή, γ)Place –διανομή και δ)Promotion –προβολή/ προώθηση. 

Εάν θελήσουμε να αναπτύξουμε την θεωρία του Μείγματος Μάρκετινγκ 

αναφερόμενοι στον τελικό καταναλωτή των προϊόντων της επιχείρησης ή χρήστη των 

υπηρεσιών αυτής, η θεωρία περιλαμβάνει τα 4Cs που είναι αρχικά των παρακάτω 

φράσεων/ λέξεων: 

1) Customer Value - Αξία που αποκομίζει ο πελάτης 

2) Cost to the Customer - Κόστος που πληρώνει ο πελάτης 

3) Convinience - Ευκολία 

4) Communication – Επικοινωνία 

Η αντιστοιχία που μπορεί να δοθεί στα παραπάνω αναφέρεται ως εξής: 

α) – 1),    β) - 2),    γ) – 3),    δ) – 4) 

Η διαδικασία των 4Ps αναφέρεται στην εξής λογική: Το προϊόν ή η υπηρεσία 

που παράγει μία επιχείρηση είναι είτε αγαθό είτε υπηρεσία/ ιδέα (Σκιαδάς, κ.συν., 

2001). Προσφέρεται για να καλύψει τις ανάγκες του καταναλωτή. Η προσφορά αυτή 

ακολουθείται από την τιμολογιακή πολιτική η οποία οφείλει να ανταποκρίνεται στα 

χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του αγοραστικού κοινού. Για να φτάσει όμως στον 
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καταναλωτή αυτό το πρέπει χρειάζεται ένα σύστημα διανομής με το οποίο θα 

μεταβιβαστεί το προϊόν. Η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού γίνεται μέσω της 

διαφήμισης και των προωθητικών ενεργειών που φέρουν το προϊόν/ υπηρεσία/ ιδέα 

σε πρώτο πλάνο στον τελικό καταναλωτή. 

Η διαδικασία των 4Cs αναφέρεται στην εξής λογική: Το προϊόν ή η υπηρεσία/ 

ιδέα δεν είναι το μόνο που δίνει αξία σε αυτά για τον πελάτη. Ο πελάτης αγοράζει 

αξία και λύση σε συγκεκριμένο πρόβλημα που μπορεί να λύσει το προϊόν αυτό. 

Επιπροσθέτως, το συνολικό κόστος της αγοράς των προϊόντων αποτιμάται από τους 

πελάτες με τρόπο που συμπεριλαμβάνει και επιπλέον έξοδα όπως μετακίνηση κ.ά. Η 

ευκολία έγκειται στον τρόπο απόκτησης των προϊόντων αυτών και εν μέσω των 

παραπάνω ο πελάτης απαιτεί αμφίδρομη επικοινωνία ώστε να ενημερώνεται και να 

υποστηρίζεται για το ότι αγοράζει. 

Το μάρκετινγκ ως επιχειρησιακή λειτουργία χρειάζεται να λειτουργεί από τις 

επιχειρήσεις ακόμη και περίοδο ύφεσης με επενδύσεις σε αυτό. Η πρόληψη της 

χρήσης αυτής της λειτουργίας δύναται να φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα έναντι 

στην απραξία αναφορικά με το μάρκετινγκ. Ως προτεραιότητα των διαχειριστών η 

ανάπτυξη στρατηγικών σχεδιασμών μάρκετινγκ χρειάζεται να εφαρμόζεται μέσω 

δαπανών σε τεχνολογίες βελτιώνοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους (O’Malley 

et al., 1988). 

Στοχεύοντας στα χαρακτηριστικά της αγοράς δίνεται η δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις επιλογής τμημάτων. Σχηματοποιώντας την αγορά σύμφωνα με κριτήρια 

όπως είναι τα δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, φύλο, εκπαίδευση κ.ά.) προσφέρεται 

μέσω του μείγματος μάρκετινγκ σύνολο εργαλείων που εφαρμόζοντάς τα μπορεί να 

επιτευχθεί ο τελικός στόχος (Kotler, 2000). 

Αναφερόμενοι και πάλι στην παγκοσμιοποίηση και την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας, τονίζουμε την ανάγκη της εφαρμογής του μείγματος μάρκετινγκ για την 

επιτυχία ή ακόμη και την εξασφάλιση της επιβίωσης κάθε επιχείρησης. Οι 

στρατηγικές συμμαχίες ως συχνό φαινόμενο μπορεί να θεωρηθούν μέρος της 

διαδικασίας του μάρκετινγκ προκειμένου να περιοριστεί ή να αποφευχθεί ο 

υπερβάλλον ανταγωνισμός, να επεκταθούν οι επιχειρήσεις σε νέες αγορές, να 

εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας (αύξηση μεγέθους με μείωση κόστους 

διοίκησης και οργάνωσης) (Σακέλης, 2001). Τα 4 Cs των στρατηγικών συμμαχιών 
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αποτελούνται από τις συμπληρωματικές ικανότητες, τις συνεργατικές κουλτούρες, 

τους συμβατικούς στόχους και τα συμμετρικά επίπεδα κινδύνου. 

Πιο αναλυτικά οι ικανότητες τω εταίρων της στρατηγικής συμμαχίας 

ενοποιούνται και αλληλοσυμπληρώνονται. Επέρχεται η ολοκλήρωση όπως για 

παράδειγμα η τεχνογνωσία της μίας συνεργάζεται με την γνώση της τοπικής αγοράς 

της άλλης επιχείρησης. Με παράγοντα επιτυχίας την συμμετρία στην εταιρική 

κουλτούρα και την στρατηγική κατεύθυνσης των στόχων συντονίζονται οι 

δραστηριότητες με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται οι προκαθορισμένοι στόχοι. Τα 

επίπεδα κινδύνου επιμερίζονται δίκαια και συμμετρικά και η συμβολή αυτού 

καταγράφεται στην ομαλή συνέχιση της συμμαχίας (Brouthers, 1995).  

 

2.6 Αποτυχία διεθνών στρατηγικών συμμαχιών 

Η αποτυχία μίας διεθνούς στρατηγικής συμμαχίας οφείλεται σε διάφορους 

παράγοντες. Έρευνα των Koza και Lewin (2000) παρουσίασε ότι οι πολύπλοκες 

δομές ανάλογων συμμαχιών ώθησαν αυτές σε αποτυχία με πρωταρχικό λόγο την 

ανικανότητα των στελεχών των επιχειρήσεων που είναι μέλη της συμμαχίας να 

κατανοήσουν την στρατηγική και τη σκοπιμότητα αυτών των συμμαχιών. Παρόλα 

ταύτα, οι ερευνητές παρουσιάζουν μία σειρά από λόγους με σημαντικότερους τους 

παρακάτω: 

 Ελλείψεις σε συνεργασία, εμπιστοσύνη, σχεδιασμό, ικανότητες 

οργάνωσης και διοίκησης, αλληλεπίδραση μεταξύ εταίρων 

 Μη ρεαλιστικές προσδοκίες, πολύμηνες διαπραγματεύσεις, κάκιστη 

διαχείριση ιδιαίτερων ικανοτήτων των εταίρων, 

 Ασυμβατότητα της κουλτούρας των επιχειρήσεων, της στρατηγικής 

αυτών 

 Υποτίμηση του κόστους, υποτίμηση στη διαφορά μεγέθους μεταξύ 

των εταίρων 

 Γενικότερη λανθασμένη επιλογή εταίρου 

Η βασικότερη αιτία για μία αποτυχημένη διεθνή στρατηγική συμμαχία 

σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές είναι η ανικανότητα που φέρουν τα στελέχη 

στην διαδικασία συνειδητοποίησης της στρατηγικής και σκοπιμότητας της 

συμμαχίας. Λανθασμένη τακτική λοιπόν για την έναρξη στρατηγικής συμμαχίας είναι 
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η μη εξέταση της χρησιμότητας και της σκοπιμότητας ανάλογου εγχειρήματος. 

Αποτελέσματα των ερευνητικών ερωτημάτων φέρουν σε πρώτη θέση την άποψη της 

προδιαγεγραμμένης αποτυχίας εφόσον δεν έχει ξεκαθαριστεί ο τρόπος συμβολής μίας 

διεθνούς στρατηγικής συμμαχίας στην στρατηγική της επιχείρησης. 

 

2.7 Επιτυχημένη στρατηγική συμμαχία 

Η επιτυχία μίας διεθνούς στρατηγικής συμμαχίας όπως θα δούμε παρακάτω 

μπορεί να βασιστεί σε ορισμένες βασικές αρχές όμως αυτό δε σημαίνει ότι η επιτυχία 

επιτεύχθηκε με σιγουριά. Σύμφωνα με την παράδοση εφόσον οι επιχειρήσεις που 

συμμετέχουν στην στρατηγική συμμαχία πραγματοποιούν τους στρατηγικούς τους 

στόχους η συμμαχία ονομάζεται επιτυχημένη. Σύμφωνα με τη πιο σύγχρονη άποψη, 

για να θεωρηθεί επιτυχημένη η συμμαχία πρέπει να ελεγχθεί η πορεία των μετοχών 

των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στις χρηματιστηριακές αγορές όπου και 

μετέχουν. Επίσης η εμπειρία από προηγούμενες συμμαχίες δύναται να βοηθήσει την 

επιχείρηση να λάβει τις σωστές αποφάσεις για τις καλύτερες συνεργασίες στο 

συντομότερο χρόνο (Schuler, et al., 2001). 

Οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες ακολουθούν σύμφωνα με τον Jagersma 

(2005) πέντε βασικές αρχές που η εκπλήρωσή τους αποφέρει επιτυχία σε δημιουργία 

και σχεδιασμό αυτών. Παράλληλα αυτοί οι παράγοντες επιτυχίας εξυπηρετούν στην 

διαχείριση όποιων προκλήσεων πιθανά αντιμετωπίσουν τα μέλη της συμμαχίας: 

1. Στρατηγικός στόχος. Για να υλοποιηθεί ο στρατηγικός στόχος του κάθε εταίρου 

χρειάζεται σωστός σχεδιασμός της μορφής της συμμαχίας, αναλυτική επιλογή των 

συνεργατών, κατάλληλος σχεδιασμός της δομής της ιδιοκτησίας καθώς και του 

πεδίου των δραστηριοτήτων αυτής. 

2. Αμοιβαία εξάρτηση. Αυτό συνιστά την συμμαχία ως κρίσιμο μέρος της συνολικής 

στρατηγικής για κάθε εταίρο. Σκοπός είναι η απόκτηση κινήτρων για την εξασφάλιση 

της δέσμευσης και την παροχή πόρων που απαιτούνται για την επιτυχημένη 

συμμαχία. 

3. Ανεξαρτησία της συμμαχίας. Η επιτυχία της συμμαχίας βασίζεται στην ικανότητα 

επιβίωσης αυτής δίχως να εξαρτάται εντελώς από τους εταίρους. Αυτό μπορεί να 

προκύψει από το σημαντικό μέγεθος που θα φέρει η συμμαχία καθώς θα δοθεί σε 

αυτήν το απαραίτητο χρονικό περιθώριο επίτευξης. 
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4. Κοινό όραμα και ανταμοιβές. Παράγοντας επιτυχίας θεωρείται ο προκαθορισμός 

δεικτών αποδοτικότητας και η κατεύθυνση προς τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια. Το 

κοινό όραμα χρειάζεται να παρουσιαστεί και να συμφωνηθεί από τους εταίρους 

καθώς θα μοιράζονται τα οφέλη αυτής της συμμαχίας. 

5. Εμπόδια εξόδου. Πιθανά κάποιο μέλος της συμμαχίας να επιθυμεί να αποσυρθεί 

δημιουργώντας ανεξάρτητη επιχείρηση. Για την αποφυγή ανάλογου γεγονότος 

χρειάζεται να προϋπάρχουν λειτουργικά εμπόδια εξόδου. 

 

2.8 Σύνοψη 

Η ανάγκη συνεργασίας δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων κατέληξε στην 

πραγματοποίηση στρατηγικών συμμαχιών. Οι συμμαχίες αυτές προσφέρουν αμοιβαίο 

όφελος στις συμβαλλόμενες επιχειρήσεις καθώς από κοινού κάνουν χρήση 

παραγωγικών και χρηματοδοτικών πόρων. 

Θεωρούνται βασικός τρόπος επιμερισμού του κόστους και του κινδύνου που 

φέρει μία επιχείρηση πριν την στρατηγική συμμαχία. Η τεχνογνωσία, οι 

εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και οι ικανότητες που πιθανά εκλείπουν από το 

δυναμικό μίας επιχείρησης μπορεί να εισρεύσουν εντός αυτής μέσω ανάλογης 

συμμαχίας. Αυξάνονται τα πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού. 

Με τον κίνδυνο διάλυσης μίας στρατηγικής συμμαχίας ελλοχεύει και δύναται 

να ξεσπάσει σε κάθε χρονική στιγμή. Η μη επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 

προβλήματα και διαφωνίες μεταξύ συμμάχων, μη αποδοτικότητα της συμμαχίας, η 

στενότητα οικονομικών πόρων, η αλλαγή στρατηγικών προτεραιοτήτων ενός εκ των 

συμμάχων και πολλά άλλα είναι αίτια για την διάλυση μίας στρατηγικής συμμαχίας. 

Οι παράγοντες επιτυχίας για τον σχηματισμό επιτυχημένων στρατηγικών 

συμμαχιών μπορούν να αποτελέσουν την βάση για την σωστή δόμηση μίας 

επιτυχημένης στρατηγικής συμμαχίας. 
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3. Εθνική κουλτούρα και στρατηγική συμμαχία 

Εισαγωγή 

Η στρατηγική συμμαχία όπως προαναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο 

εξετάζει πριν την δημιουργία της πολλούς παράγοντες ώστε το επιθυμητό 

αποτέλεσμα να είναι η επιτυχία αυτής. Η συμβατότητα της οργανωσιακής 

κουλτούρας βασίζεται στις αρχές και τις πεποιθήσεις που κατέχουν οι συνεργάτες της 

συμμαχίας. Η κάθε επιχείρηση λειτουργούσε και πριν την στρατηγική συμμαχία στην 

οποία επιθυμεί να στραφεί. Σημείο κλειδί λοιπόν καταγράφεται στην συμβατότητα 

της κουλτούρας των συμμετεχόντων επιχειρήσεων (Koza and Lewin). 

Η εθνική κουλτούρα ορίζεται σύμφωνα με τον Hofstede (1983) αλλά και 

πολλούς άλλους συγγραφείς και λογοτέχνες ως ο κύριος παράγοντας της διεθνούς 

επιχειρηματικότητας αναφορικά με τις δραστηριότητες της επερχόμενης συμμαχικής 

δύναμης σε ξένη χώρα. Αφορά τις οργανωσιακές, κοινωνικές και εθνικές συνήθειες 

και αντιλήψεις των επιχειρήσεων που διαφέρουν από χώρα σε χώρα (Dimitratos, et 

al., 2003). Οι εθνικές αξίες επιδρούν στην επιχειρηματικότητα των εκάστοτε 

στρατηγικών συμμάχων και αντανακλούνται στο περιβάλλον όπου και 

δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά την στρατηγική συμμαχία εφόσον υπάρχουν 

διαφορές στην εθνική κουλτούρα των επιχειρήσεων δύναται να επέλθει και αποτυχία 

της συμμαχίας. Οι Child και Faulkner (1998) καταγράφουν το αντίθετο. Θεωρούν 

πως η ποικιλομορφία στην κουλτούρα προσφέρει στην συνεργασία ευκαιρίες λόγω 

των διαφορετικών γνώσεων αυτών των επιχειρήσεων. Η χρήση αυτών των γνώσεων 

ως πολύτιμους πόρους παρουσιάζει πλεονεκτήματα αρκεί να γεφυρωθούν τα 

διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά του κάθε εταίρου στην στρατηγική 

συμμαχία. Η γεφύρωση αυτή είναι και η διοικητική πρόκληση που χρειάζεται να μην 

παραμεληθεί κατά τη σύναψη μίας επιτυχημένη στρατηγικής συμμαχίας. 

Η εθνική κουλτούρα περιλαμβάνει ποικιλία αναφορικά με την συμπεριφορά 

και πιστεύω των γνωστικών σχεδιαγραμμάτων αναπαράστασης του κόσμου και 

πιθανά οι επιχειρήσεις με διαφορετική εθνική κουλτούρα μεγιστοποιεί την αίσθηση 

διαφορετικότητα μεταξύ των εταίρων. Βάση της εθνικής κουλτούρας επιλέγονται 

διοικητικές μέθοδοι, στρατηγικές και δομές (Hampden- Turner and Trompenaars, 
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1993). Σε συσχέτιση με τις πολιτισμικές διαφορές των εταίρων προκύπτουν 

προβλήματα στις συνεργασίες που πιθανά να επηρεάσουν την διοίκηση και πολιτική 

των εταίρων. Από την βιβλιογραφία παράλληλα προκύπτουν και πλεονεκτήματα 

αναφορικά με τις διαφορές της εθνικής κουλτούρας των εταίρων σε μία στρατηγική 

συμμαχία. 

Η διάκριση της κουλτούρας αναλύεται σε δύο επίπεδα που σύμφωνα με τον 

Schein (2010) είναι το ορατό (visible) και το μη ορατό (invisible). Το ορατό επίπεδο 

αφορά τα δημιουργήματα των ανθρώπων και την συμπεριφορά τους όπως είναι η 

δημιουργία ενός έργου τέχνης (θέατρο, ζωγραφική κ.ά.). Το μη ορατό αναφέρεται 

στις πεποιθήσεις και αξίες που έχει ο άνθρωπος βασισμένες σε βασικές παραδοχές, 

στον τρόπο ερμηνείας του κόσμου, στον τρόπο σκέψης και αντίληψης. Σε επίπεδο 

επιχειρήσεων η ορατή κουλτούρα συμπεριλαμβάνει την δομή και τις διαδικασίες που 

βασίζονται στις αξίες και τα πιστεύω της επιχείρησης. Αναφορικά με το μη ορατό 

επίπεδο περιλαμβάνονται οι πεποιθήσεις και αντιλήψεις της επιχείρησης σε σχέση με 

το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, το έμψυχο δυναμικό (πελάτες, 

εργαζόμενους, συναδέλφους κ.ά.). η διαφορά στην αντίληψη των ανθρώπων απέναντι 

στον κόσμο και τα πράγματα επηρεάζεται άμεσα από τους διαφορετικούς 

πολιτισμούς από όπου προέρχονται. Έτσι η εθνική κουλτούρα περιλαμβάνει την 

πνευματική παράδοση ενός έθνους τη χρονική στιγμή στην οποία αναφερόμαστε 

(Schwartz, 1994). 
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3.1 Πλεονεκτήματα Εθνικής Κουλτούρας 

Θεωρίες της διεθνούς βιβλιογραφίας καταγράφουν την άποψη 

πλεονεκτημάτων επιτυχίας στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ επιχειρήσεων με 

διαφορετική εθνική κουλτούρα. Το 1997 ο Lou αναφέρει την μη σημαντικότητα της 

διαφορετικότητας της εθνικής κουλτούρας των εταίρων στρατηγικής συμμαχίας και 

της θετικής απόδοσης αυτής της συμμαχίας. Παράλληλα την ίδια χρονιά ο Saxton 

αναφέρει στη μελέτη του ότι επιχειρήσεις που είχαν ομοιότητες σε οργανωσιακά 

χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού τους τουναντίον 

επέφεραν θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον ερευνητή η ομοιότητα των εταίρων 

είναι απαραίτητη σχετικά με την κατανόηση της συμπεριφοράς αυτών μεταξύ τους 

όμως δεν είναι απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία.  

Οι πολιτισμικές διαφορές των εταίρων στρατηγικών συμμαχιών 

καταγράφονται από τον Sheknar (2001) ως συμπληρωματικές, παρέχοντας συνεργικά 

θετικά αποτελέσματα.    

 

3.2 Υιοθέτηση κουλτούρας 

Στα πλαίσια μιας επιτυχημένης στρατηγικής συμμαχία η ενοποίηση 

διαφορετικών κουλτούρων βοηθά στην υιοθέτηση ιδεών, τεχνολογίας και προϊόντων. 

Η δομική αφοσίωση που αναφέρει ο Berry (1983) είναι αποτέλεσμα της μεθόδου 

δημιουργίας κουλτούρας. Τα κεφάλαια που απαιτούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη 

δεν είναι λόγος να χαθεί η ταυτότητα αυτών των μερών. Αναφορικά με τους 

υπαλλήλους διατηρούν τα πιστεύω τους και τα στοιχεία της κουλτούρας που 

εφάρμοζε ο οργανισμός πριν την στρατηγική συμμαχία όμως προσφέρονται με 

διάθεση στην ενοποίηση με τη δομή των υπολοίπων συνεργαζόμενων μελών. Οι 

αλλαγές που καταγράφονται στην κουλτούρα και τις πρακτικές των μελών 

παρουσιάζονται καθημερινά σε ανάλογη συμμαχία με αποτέλεσμα η ενοποίηση των 

κουλτούρων να φέρει υψηλή σημαντικότητα ως η καλύτερη λύση. 

Για να ενοποιηθούν οι κουλτούρες των μελών των στρατηγικών συμμαχικών 

χρειάζεται να ακολουθηθούν μία σειρά από βήματα που πιθανά καλύπτουν τις 

ανάγκες που προκύπτουν: 
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-Στρατηγικό περιβάλλον. Η θεμελίωση του στρατηγικού περιβάλλοντος δύναται να 

λειτουργήσει μέσα από την διαδικασία ερωτήσεων που φέρουν γνώση αναφορικά με 

το όραμα, το προϊόν και την αγορά που απευθύνεται, τον ανταγωνισμό κ.ά. Η 

διευθέτηση ανάλογων θεμάτων προσφέρει την δυνατότητα δημιουργία στρατηγικής 

στην επιχείρηση αυξάνοντας την αξία της και θέτοντας ισχυρά θεμέλια απέναντι στον 

ανταγωνισμό. 

-Επικοινωνία. Η επιχειρησιακή κουλτούρα επιβάλλει την επικοινωνιακή 

δραστηριότητα της επιχείρησης. Η ανάλυση των στόχων μεταξύ των συμβαλλόμενων 

φέρει αποτελέσματα προσφέροντας την ξεκάθαρη εικόνα για την διοικητική 

συμπεριφορά που χρειάζεται να εφαρμόζεται. Άλλωστε τα όσα λέγονται δεν έχουν 

την βαρύτητα των πράξεων που φέρει θετικά αποτελέσματα. 

-Διοικητική ομάδα. Η θέση της πιθανά νέας διοικητικής ομάδας είναι η 

ευθυγράμμισή της με τη νέα στρατηγική κατά τη διαδικασία της ενοποίησης. Ο 

χρόνος είναι πολύτιμος οπότε και η συντόμευση της διαδικασίας πολύ σημαντική.  

-Διαφορές στην κουλτούρα, αναγνώρισή τους και άμεση επίλυσή τους. Οι διαφορές 

που έχουν οι εταιρίες με διαφορετική κουλτούρα μπορούν να προσπεραστούν 

σύντομα αρκεί να εφαρμόζεται ξεκάθαρη πολιτική. 

 

3.3 Ανάπτυξη νέας κουλτούρας 

Το στρατηγικό πλάνο που ακολουθούν οι εταίροι στρατηγικής συμμαχίας με 

διαφορετικές εθνικές κουλτούρες προϋποθέτει συστηματικό σχεδιασμό στα πλαίσια 

μίας νέας σύνθεσης που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως ανάπτυξη νέας κουλτούρας. 

Οι προϋποθέσεις και οι επιλογές που συμμετέχουν θετικά σε αυτή τη νέα σύνθεση 

είναι η απορρόφηση της επιχειρηματικής κουλτούρας των εταίρων από την κυρίαρχη, 

η ενσωμάτωση των καλύτερων χαρακτηριστικών από όλες τις συμμετέχουσες 

κουλτούρες με αποτέλεσμα την καινούργια επιχειρηματική κουλτούρα που φέρει 

διαφορές με τις προηγούμενες. 

Η ενιαία συμμαχία και εν κατακλείδι ενιαία εταιρεία υιοθετεί στόχους 

αναπτύσσοντας σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων που φέρουν ταχύτητα 

στην διεκπεραίωση των διαδικασιών, βασισμένη στη συνεχή υποστήριξη της 

διαδικασίας συγχώνευσης από τη διοίκηση. Στα παραπάνω συνάδουν σημαντικά οι 

εταίροι αλλά και άλλα στελέχη όπως  προμηθευτές και μέτοχοι ώστε η συνεργασία να 
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έχει την κατάλληλα ομαλή συνέχεια. Η αποτελεσματική ενσωμάτωση όλων των 

συμμετεχόντων στη νέα αυτή κουλτούρα υλοποιείται με τρόπους όπως τα 

προγράμματα καθοδήγησης, τα σεμινάρια αφομοίωσης της νέας κουλτούρας και 

συνεχής εκπαίδευσης των διαδικασιών σε σχετικές δράσεις. Επιπροσθέτως, 

εφαρμόζονται δείκτες επιτυχίας που επιφέρουν την αξιολόγηση αλλά και τον έλεγχος 

της νέας συνεργασίας. Η ενιαία και ισχυρή κουλτούρα αποτελεί επιτάχυνση της 

εύρυθμης λειτουργία της συμμαχίας (Λυμπερόπουλος, 2006). 

Με την επιλογή μίας νέας κουλτούρας επιβάλλεται ο συσχετισμός με τον 

σκοπό της ενιαίας εταιρείας, τους στόχους της συγχώνευσης των εταιρειών και την 

διαδικασία ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης, την συνεπή επικοινωνία των 

ενδιαφερόμενων μελών και την διατήρηση σημαντικών στελεχών. Χρειάζεται να 

ενοποιηθεί η επιχειρηματική κουλτούρα των συγχωνευόμενων εταιρειών 

εφαρμόζοντας δράσεις ώστε να ενσωματωθούν οι εργαζόμενοι στην κοινή κουλτούρα 

της ενιαίας εταιρείας. 

 

3.4 Εταιρική Κουλτούρα 

Η έννοια της εταιρικής κουλτούρας είναι σχετικά δύσκολη στον επακριβή 

ορισμό της. Μερικές από τις ερμηνείες που έχουν δοθεί είναι η «κοινωνική κολλητική 

ουσία που συνδέει το έμψυχο δυναμικό με της επιχειρησιακές διαδικασίες», ή «τα 

νήματα που οφείλει να κινεί ο υπάλληλος σε μία επιχείρηση για να μπορέσει να 

επιβιώσει». Σύμφωνα με τον Sackman εταιρική κουλτούρα είναι η ιδεατή, νοητική 

άποψη που ακολουθεί την συμβολική αλληλεπίδραση. Η «κοινωνική ενέργεια» είναι 

η απόδοση του Weber (1947) για την εταιρική κουλτούρα. Το 1989 ο Schein διέκρινε 

τρία επίπεδα στην εταιρική κουλτούρα που ήταν τα ευρήματα, οι κοινές αξίες και οι 

βασικές παραδοχές. Ως ευρήματα παρουσίασε τα στοιχεία που είναι ορατά και 

δηλώνουν αντιλήψεις όπως συμπεριφορά, ιστορίες, τρόπος κίνησης ή ντυσίματος κ.ά. 

Οι κοινές αξίες είναι οι λόγοι για τους οποίους η επιχείρηση ακολουθεί συγκεκριμένη 

διαδικασία όπως κανόνες, κώδικες και εταιρικές δηλώσεις. Τέλος, οι βασικές 

παραδοχές είναι οι λόγοι που επιδρούν στην σκέψη των ατόμων των επιχειρήσεων 

αναφορικά με τη λειτουργία της επιχείρησης. Για παράδειγμα ο τρόπος με τον οποίο 

επιλύονται δύσκολες καταστάσεις οι σχέσεις γενικότερα, ο χρόνος και ο χώρος, η 
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αποστολή της επιχείρησης κ.ά. Για τον Schein οι βασικές παραδοχές επηρεάζουν 

περισσότερο την κουλτούρα της επιχείρησης. 

Για να μπορέσει όμως να μελετηθεί η εταιρική κουλτούρα καθορίστηκε ένα 

θεωρητικό πλαίσιο στην προσπάθεια να συμπεριληφθούν διαφορετικές προσεγγίσεις 

στο θέμα της εταιρικής κουλτούρας. Το θεωρητικό αυτό πλαίσιο περιελάμβανε την 

ολοκλήρωση (integration), τη διαφοροποίηση (differentiation) και την 

τμηματοποίηση (fragmentation) (Meyerson & Martin, 2007). 

Η ολοκλήρωση περιελάμβανε την συνέπεια και τη διαφάνεια, την προσοχή 

και τη συναίνεση αναφορικά στις πρακτικές μεταξύ των ατόμων που απαρτίζουν τα 

μέρη της στρατηγικής συμμαχίας. Υπό το κλίμα της συνεργατικότητας επέρχεται 

συμφωνία στη χρήση των προσεγγίσεων με τον οποίο επιλύονται τα προβλήματα. Ο 

ιδρυτής της επιχείρησης και η επιρροή στην κουλτούρα αυτής είναι το κλασικό 

παράδειγμα της οπτικής της ολοκλήρωσης. Η διαφοροποίηση και η οπτική αυτή της 

κουλτούρας περιλαμβάνει τις ασάφειες και τις ασυνέπειες στις συμπεριφορές. Η 

αυτονομία στις υπό- κουλτούρες με τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις  ομάδες είναι τα 

επιχειρήματα που φέρουν αυτήν την οπτική σε πρώτη γραμμή για πολλούς μελετητές. 

Η οπτική της τμηματοποίησης επίσης αναφέρεται στις ασάφειες του επιχειρηματικού 

χώρου. Η έκφραση και η ερμηνεία αυτής της κουλτούρας γίνεται με τρόπους που 

αλλάζουν στο βάθους του χρόνου αντιδράσεις των υπαλλήλων μπορούν να αναδύουν 

την διαβρωτική επίδραση της ασάφειας. 

Η επιτυχία της εφαρμογής της εταιρικής κουλτούρας για την επιτυχία ύπαρξης 

και συνέχειας μίας επιχείρησης βασίζεται σε θέματα στρατηγικής. 

-Η αποστολή για την οποία δημιουργήθηκε η επιχείρηση που συμπεριλαμβάνει τη 

βασική λειτουργία αυτής, τις ουσιώδεις αξίες της και τις προτεραιότητες που τίθενται 

από τους εταίρους. 

-Οι στόχοι και οι αντικειμενικοί σκοποί που έχουν χρονικά περιθώρια. Αυτοί οι 

στόχοι περιορίζουν την συμπεριφορά των εργαζομένων ιδιαίτερα όταν 

περιλαμβάνουν κέρδη και πωλήσεις. 

-Η στρατηγική που ακολουθεί η επιχείρηση έναντι του ανταγωνισμού, απέναντι στο 

ανθρώπινο δυναμικό της και στη χρήση των μέσων για τους σκοπούς αυτής. 
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-Η μέτρηση των αποτελεσμάτων με κριτήρια αξιολόγησης απόδοσης των 

εργαζομένων. Το αντίθετο παρουσιάζει αδύναμη εταιρική κουλτούρα προσφέροντας 

προς όλες τις κατευθύνσεις αντιφατικά μηνύματα. 

-Διορθωτικοί μηχανισμοί που επισημαίνουν τις αποκλίσεις και επηρεάζουν θετικά το 

σχέδιο επίτευξης των στόχων της εταιρίας. 

Παράλληλα, τα εσωτερικά θέματα διοίκησης χρειάζεται να επιλύονται ώστε η 

προσοχή της επιχείρησης να εστιάζεται στα προβλήματα επιβίωσης και ανάπτυξης. 

Τα εσωτερικά θέματα αναπτύσσονται παρακάτω: 

-Η κοινή γλώσσα που θα χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι και δεν περιορίζεται μόνο 

στο τυπικό της γλώσσας αλλά περιλαμβάνει τα νοήματα όπως μία αργκό γλώσσα. 

-Τα όρια αποδοχής νέου εργαζόμενου από τους παλαιότερους  

-Η ιεραρχία και η κατανομή εξουσίας μεταξύ υπαλλήλων και προϊσταμένων τους. 

-Οι σχέσεις μεταξύ ίσων με έκφραση συναισθημάτων προς τους συναδέλφους. Η 

ομαδική εργασία, τα συλλογικά συμφέροντα. 

-Το σύστημα αμοιβών που περιλαμβάνει την αξιολόγηση και την ανταμοιβή της 

ατομικής απόδοσης. 

Γενικότερα, η κουλτούρα των εταιριών είναι σημαντική στην ύπαρξη της. 

Μελέτες απέδειξαν την δύναμη της ισχυρής εταιρικής κουλτούρας ως παράγοντα 

θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων (Kotter, et al., 1992) μέσω του συντονισμού, 

του ελέγχου, την αύξηση της προσπάθειας των υπαλλήλων, την ευθυγράμμιση της 

εταιρίας με το έμψυχο δυναμικό κ.ά. Οι βασικοί λόγοι που η εταιρική κουλτούρα 

προσφέρει θετικά αποτελέσματα στις επιχειρήσεις είναι η κατανόηση και ο 

ενστερνισμός των αξιών και κανόνων της επιχείρησης, η δυνατότητα που προσφέρει 

στην ευθυγράμμιση των ανθρώπων με την εταιρία μειώνοντας την αβεβαιότητα των 

υπαλλήλων και επίσης υποκινεί η ύπαρξή της την απόδοση των υπαλλήλων. 

Συμπερασματικά η εταιρική κουλτούρα είναι ισχυρό πλεονέκτημα για τις 

επιχειρήσεις που την εφαρμόζουν. Η εταιρική αυτή κουλτούρα όμως χρειάζεται να 

προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των καιρών. Με αυτήν την επισήμανση χρειάζεται οι 

επιχειρήσεις που επιθυμούν το θετικό πρόσημο στις πωλήσεις και στα κέρδη τους να 

καταγράφουν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της κουλτούρας τους και τα 

αποτελέσματα να χρησιμοποιούνται για την ευημερία της επιχείρησης αυτής. 
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3.5 Κουλτούρα διοίκησης και συνέπειες ανάλογα με την εκάστοτε εθνική 

κουλτούρα  

Τα διοικητικά στελέχη χρειάζεται να εφαρμόζουν σειρά αξιών διότι η επιρροή 

τους στην απόδοση και επιτυχία της στρατηγικής συμμαχίας είναι σημαντική. Αξίες 

όπως ο σεβασμός στις αλλαγές και καινοτομίες, η κοινωνική ευθύνη, ο 

ανταγωνισμός, η συνεχόμενη συμμετοχή τους και στοιχεία όπως η παράδοση, η 

θρησκεία, η αντιμετώπιση των οικογενειακών δεσμών και των ανθρώπινων σχέσεων 

σηματοδοτούν την έναρξη στρατηγικών και πολιτικών αναφορικά με τους στόχους 

και την επίτευξή τους (Bamberger, 1986).  

Ο διοικητής της συμμαχίας κατέχει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο μιας και 

δύναται να μετατρέψει μία συμμαχία χωρίς προϋποθέσεις θετικής έκβασης σε μεγάλη 

επιτυχία. Οι δραστηριότητές του αναφορικά με τη συμμαχία φέρει την συμβολή των 

ομάδων που πρέπει να οργανώσει ο ίδιος καθώς και να απευθύνεται σε αυτές σε κάθε 

ανάγκη. Το κατάλληλο άτομο οφείλει να γνωρίζει τον οργανισμό, το δίκτυο του 

ανθρώπινου δυναμικού, να χρήζει σεβασμού από τους συναδέλφους του, να έχει 

γνώσεις στον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης, της αγοράς που απευθύνεται, 

τον ανταγωνισμό αλλά και τη ανταγωνιστική θέση όπου και βρίσκεται η επιχείρηση 

που διοικητικά αναλαμβάνει καθώς να γνωρίζει άπταιστα την κατανόηση της 

στρατηγικής συμμαχίας. Η προσωπικότητα αυτού του ατόμου, οι ικανότητές του και 

τα χαρακτηριστικά του επίσης είναι σημαντικά για την αποτελεσματικότητα του 

έργου που θα αναλάβει. Η ανώτατη διοίκηση είναι υπεύθυνη για την επιλογή του 

ατόμου που θα στελεχώσει την επιχείρηση με το ρόλο του διοικητή. Οι επιρροές της 

διοίκησης ξεκινούν και από την εταιρική κουλτούρα την οποία και οφείλει να φέρει 

προς τη σωστή κατεύθυνση. Η αντιμετώπιση των εταίρων από τα στελέχη και τους 

εργαζόμενους, η διαδικασία μεταφοράς γνώσεων και η ισορροπία μεταξύ 

συνεργασίας και ανταγωνισμού είναι σημαντικά σημεία αναφοράς για την επιτυχία 

(Cravens et al., 2004). 

Η διεθνής βιβλιογραφία περιλαμβάνει μελέτες που αναφέρονται στην εθνική 

κουλτούρα και τον ρόλο της διοίκησης στις διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες. 

Καταγράφηκαν οι επιδόσεις των συμμαχιών να φέρουν θετικότερα αποτελέσματα 

όταν η διοίκηση έμπρακτα συμφωνούσε με την εθνική κουλτούρα (Newman et al., 



48 
 

1996). Οι Baird et al. (1990) παρουσίασε μέσα από έρευνά του σχετικά με διεθνή 

στρατηγική συμμαχία μεταξύ αμερικάνικης και κινέζικης επιχείρησης διαφορές που 

αναφέρονται στην διοίκηση. Νωρίτερα το 1988 οι Davis και Rasool κατέγραψαν 

διαφορές στην ηθικολογία διοικητικών στελεχών από την Ινδία και έλλειψη 

ρεαλισμού συγκριτικά με Αμερικάνους και Ιάπωνες που βρίσκονταν σε ανάλογη 

διοικητική θέση. 

Οι Adler (1991) και Levinson (1981) επίσης αναφέρονται στην διαδικασία 

αύξησης μισθών στα πλαίσια στρατηγικής ανταμοιβής σε εργαζόμενους που ήταν από 

το Μεξικό και στην θετική απορροφητικότητα του νέου μέτρου από αυτούς.  

Συγκριτικά όμως με προαγωγή προς Ιάπωνες εργαζόμενους οφείλει η διοίκηση να 

κατανοεί την πιθανή μη αποδοχή της προώθησης υφισταμένων από τους συνεργάτες 

τους. Σύμφωνα με τα παραπάνω καθώς και με την βιβλιογραφία κάθε διοικητικό 

στέλεχος οφείλει να προσαρμόζει το στυλ ηγεσίας που θα εφαρμόζει αναφερόμενο 

στους εργαζόμενους πάντοτε σύμφωνα με τα διαπολιτισμικά πλαίσια (Hollander and 

Offermann 1990. Oh, 1976). 

Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω πρακτικών δύναται να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη κουλτούρας εξυπηρέτησης επηρεάζοντας τη συμπεριφορά 

(Zerbe et al., 1998). Από την δεκαετία του 1980 αναφέρεται στην βιβλιογραφία ότι το 

θέμα της κουλτούρας απέκτησε διαστάσεις στη διοίκηση των επιχειρήσεων (Pascale 

& Athos, 1982. Peters & Waterman, 1982). Ακολούθησε επιστημονική διερεύνηση 

ώστε να εφαρμοστούν διοικητικά υποδείγματα και θεωρίες του δυτικού κόσμου σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα. Από αυτή την διερεύνηση αναπτύχθηκαν δύο αντίθετες 

απόψεις: 

-η γενική προσέγγιση ή αλλιώς προσέγγιση της σύγκλισης και 

-η προσέγγιση της απόκλισης. 

Σύμφωνα με την εφαρμογή της πρώτης άποψης οι διοικητικές πρακτικές 

δύναται να εφαρμοστούν ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών όπως είναι και η εθνική 

κουλτούρα. Βασιζόμενη στην παγκοσμιοποίηση εκτελείται με πρότυπα την μάθηση 

για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 

Η δεύτερη άποψη υποστηρίζει την εθνική κουλτούρα να επιδρά στην οργάνωση και 

στη διενέργεια της επιχειρηματικής δράσης (Hofstede, 1980, Myers et al., 1995, Hill 

et al, 1998, Brodbeck et al., 2000). Με βάση την ακούσια ή εκούσια επιρροή της 
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συμπεριφοράς αναφορικά στις αποφάσεις που λαμβάνονται εντός των επιχειρήσεων 

(Swindler, 1986). 

Μερικά τυχαία παραδείγματα αποδεικνύουν ότι η αντίληψη των πραγμάτων 

και γενικότερα του κόσμου διαφέρει ανά τους ανθρώπους και το αποτέλεσμα 

παρουσιάζεται στην συμπεριφορά τους. Τα χρώματα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

στο εταιρικό λογότυπο και γενικότερα στο περιβάλλον μίας επιχείρησης έχει άλλη 

σημασία σε διαφορετικές κουλτούρες με αποτέλεσμα να είναι και διαφορετική η 

επιρροή. Ο δυτικός κόσμος δέχεται το χρώμα πράσινο ως τυχερό χρώμα ή χρώμα που 

φανερώνει την απληστία ενώ αντίθετα στην Ινδία το πράσινο χρώμα είναι εφάμιλλο 

της ελπίδας και της αρετής. Στη Νότιο Αμερική η αποφυγή των αγγιγμάτων μεταξύ 

συνομιλητών θεωρείται αγένεια ενώ στην Ασία το άγγιγμα του κεφαλιού που 

θεωρείται ιερό είναι σχεδόν απαγορευμένο ακόμη και σε ένα παιδί. Με τα παραπάνω 

οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο και η εθνική κουλτούρα 

των συνεργαζόμενων εταιριών υπό στρατηγική συμμαχία διαφέρουν, οφείλουν να 

ελέγχουν τα σημεία σύγκρουσης που πιθανά εμφανίζονται ανάμεσα στις εθνικές 

κουλτούρες (Gemmel et al., 2013).  

Σύμφωνα με τον Hall (1976) καταγράφονται οι νοηματικά ισχυρές 

κουλτούρες (π.χ. Έλληνες) και η νοηματικά αδύναμες (π.χ. Γερμανοί) αναφορικά 

στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες επικοινωνούν αποτελεσματικά. Οι νοηματικά 

ισχυρές κουλτούρες η επικοινωνία βασίζεται και σε ότι λέγεται αλλά και σε ότι 

εννοείται (γλώσσα σώματος ή μέσω της σιωπής). Στη περίπτωση των νοηματικά 

αδύναμων κουλτούρων η αρχή και το τέλος της επικοινωνίας περιορίζεται σε ότι 

γράφεται ή δηλώνεται γραπτά ή αντίστοιχα προφορικά. Επίσης αναφέρθηκε στη 

κουλτούρα αυτών που εκτελούν ένα έργο τη φορά (π.χ. Γερμανοί) και σε αυτούς που 

κάνουν πολλά συγχρόνως (π.χ. Γάλλοι) (Άννινος στον Θανόπουλο, 2012). Αντίστοιχη 

η μελέτη της Tayeb (1996) όπου αφορούσε συγκριτικά αποτελέσματα σε σχέση με 

την έννοια του εγώ (προσωπική ανάπτυξη/ επιτυχία/ σταδιοδρομία) των Αμερικάνων 

και Ιαπώνων. Κατέληξε ότι η άσκηση της διοίκησης επηρεάζεται σημαντικά από τον 

τρόπο επικοινωνίας, τις συγκρούσεις, τις αλλαγές και τον χρονικό προσανατολισμό. 

Ο Pantouvakis (2013) αναφερόμενος στον κλάδο του τουρισμού ερεύνησε και 

επιβεβαίωσε την επίδραση της εθνικής κουλτούρας στην ικανοποίηση των τελικών 

πελατών των στρατηγικών συμμαχιών. Κατέληξε στο συμπέρασμα της εκ προοιμίου 

αξιολόγησης και προσαρμογής των τεχνικών στοιχείων που θα βασίζεται στα 
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χαρακτηριστικά της κουλτούρας των πελατών μέσω της οποίας θα διαμορφώνονται οι 

προσδοκίες τους.  

Με την παρουσία διαφορών στην κουλτούρα της διοίκησης των εταίρων της 

στρατηγικής συμμαχίας μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στις θέσεις ευθύνης 

και στα ιεραρχικά διοικητικά στυλ. Με την κουλτούρα να επιδρά στην έκφραση της 

διοικητικής συμπεριφοράς κάνει βήματα προς την επιτυχία της επιχείρησης 

μεγαλύτερα από τους κανόνες, τις συμφωνίες και τις δομές. Με την εταιρική 

κουλτούρα να χρησιμεύει ως βάση της οργάνωσης της διοίκησης, με κοινά πιστεύω 

και αρχές για όλους τους εργαζόμενους και με προσδοκίες κοινής αντιμετώπισης και 

προσέγγισης της εργασίας οδηγείται η επιχείρηση στην επιτυχία. Έτσι το να 

κατανοήσουμε την κουλτούρα της επιχείρησης, εθνική ή εταιρική, είναι το πρώτο 

βήμα πριν εφαρμοστεί η στρατηγική αλλαγών σε μία επιχείρηση. 

 

 

3.6 Παραδείγματα εθνικών στρατηγικών συμμαχιών και εθνική κουλτούρα 

Τα πολιτισμικά στοιχεία μιας χώρας έχουν την δύναμη να επηρεάσουν τις 

επιχειρηματικές πρακτικές και στρατηγικές (Lucas, 2006). Αναφερόμενοι στη μορφή 

της συμμαχίας ο Chen (2003) κατέληξε στο ότι εφόσον το περιβάλλον 

χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και δυναμισμό οι συμμαχίες επιλέγονται βάση 

την ιδιοκτησιακή σχέση. Η έρευνα δέχτηκε έναυσμα από την μελέτη των Pangarkar 

και Klein (2001) όπου στην προσπάθειά τους να ερευνήσουν την επίδραση του 

σκοπού της συμμαχίας και της απόστασης της κουλτούρας που υπάρχει στις διεθνείς 

στρατηγικές συμμαχίες, συμπέρανε ότι οι συμμαχίες έρευνα- τεχνολογίας είναι 

ιδιοκτησιακής σχέσης ενώ κάτι ανάλογο δεν ισχύει για τις συμμαχίες για μάρκετινγκ. 

Τα αποτελέσματα των ερευνών αναφορικά με διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες 

που συνάπτονται μεταξύ εταίρων με διαφορετική κουλτούρα παρουσιάζονται 

διχασμένα. Καταγράφονται μελέτες στην διεθνή βιβλιογραφία που φέρουν θετικά 

συμπεράσματα από την σύμπραξη εταιριών με διαφορετική κουλτούρα που έχουν ως 

αποτέλεσμα της ποικιλίας πολιτιστικών στοιχείων την βελτίωση της 

δημιουργικότητας καθώς και επιτυχία στον αρχικό σκοπό τους (Jackson, 1989, 

Hambrick et al., 1996).  
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Παράλληλα, καταγράφονται έρευνες όπως των Williams et al. (1996) στις οποίες οι 

προαναφερόμενες πολιτισμικές διαφορές προκαλούν συγκρούσεις και πιθανά 

καταλήγουν σε αρνητικά αποτελέσματα. 

Οι Canen και Canen (1999) κατέγραψαν ότι κατά την διεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων μέσω μίας εθνικής συνεργατικής συμμαχίας φέρει την μεταφορά των 

εργαζομένων  σε πολιτισμικά περιβάλλοντα που διαφέρουν από το δικό τους με 

ελλείψεις σε θέματα πολιτισμού και εθίμων. Για τους Salk και Brannen (2000) 

αντίθετα, η πολιτιστική πολυμορφία παρέχει πλεονέκτημα μιας και προσφέρεται 

στους διαχειριστές ένα ευρύ φάσμα προοπτικών. Παρακάτω αναφέρονται σημαντικές 

διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες που αν και υπήρχε διαφορά στην εθνική κουλτούρα 

των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων το αποτέλεσμα της συνεργασίας ήταν 

αποτελεσματικό και θετικό. 

 

3.6α IBM, Siemens AG και Toshiba Corporation of Japan 

Τη δεκαετία του 1990, τρεις μεγάλες επιχειρήσεις η IBM, Siemens A.G και  

Toshiba Corporation of Japan, αποφάσισαν να συνεργαστούν για την κατασκευή του 

επεξεργαστή μνήμης 256 Mb. Ξεκινώντας αυτή την στρατηγική συμμαχία τα 

αποτελέσματα ήταν θετικά όμως δεν απέφυγαν δυσκολίες που τους κόστιζε χρόνο και 

οφείλονταν στην έλλειψη προσοχής στο θέμα της κουλτούρας. Οι Ιάπωνες ήταν 

συνηθισμένοι να εργάζονται σε μεγάλα γραφεία. Η IBM κατέληξε να γκρεμίσει 

τοίχους ώστε να βελτιωθεί η επικοινωνία. Οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να δουλεύουν 

σε γραφεία χωρίς παράθυρα και κρεμούσαν παράλληλα τα παλτό τους στην πόρτα 

κλείνοντας το παραθυράκι αυτής, ώστε οι Αμερικάνοι να μην μπορούν να δουν αν 

είναι απασχολημένοι (Browning, 2004). Το θετικό αποτέλεσμα αυτής της 

στρατηγικής συμμαχίας επήλθε λόγω των ταλαντούχων μηχανικών που κατάφεραν να 

ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες της δουλειάς. 

 

3.6β Sony Ericsson 

Η διεθνής κοινοπραξία της Sony και της Ericsson δημιουργήθηκε από κοινού 

στην προσπάθεια να καλυφθούν τα σημεία τα οποία δεν μπορούσε κάθε μία 

επιχείρηση να καλύψει μόνη της. Η ανάπτυξη και το βιώσιμο ανταγωνιστικό 



52 
 

πλεονέκτημα είναι κατά τον Wallace (2004) η εναρκτήριος δύναμη αυτής της 

κοινοπραξίας. 

Στην συγκεκριμένη διεθνή στρατηγική συμμαχία επιτελέστηκε μία 

προσπάθεια εισαγωγής της Sony Ericsson στις αγορές της κινητής τηλεφωνίας με 

ανταγωνιστικά προϊόντα αναφορικά με την τεχνολογία αιχμής και τον σχεδιασμό. 

Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των εταίρων ήταν σημαντική προϋπόθεση για την 

επιτυχημένη αυτή συνεργασία (Wallace, 2004). Από την μία πλευρά υπήρχε η Sony 

με πλειάδα καινοτόμων σχεδίων και από την άλλη η Ericsson με σημαντικά αξιόπιστη 

θέση στον τομέα της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών. Σύμφωνα με τα παραπάνω οι 

ανάγκες της μίας επιχείρησης μπορούσαν να καλυφθούν από τα δεδομένα της άλλης. 

Το αποτέλεσμα ήταν να ξεπεραστεί ο ανταγωνισμός που καθορίζονταν από τις 

αντίπαλες επιχειρήσεις μέσα από μία συμμαχία των δύο προαναφερθέντων 

επιχειρήσεων. Το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης της σκοπιμότητας των 

επιχειρήσεων επετεύχθη έχοντας αξιολογήσει όλους τους κινδύνους και τα 

πλεονεκτήματα μίας ανάλογης διαδικασίας (Culpan, 2000). 

Εν συνεχεία ακολουθεί το στάδιο σχηματισμού όπου λαμβάνονται σημαντικές 

αποφάσεις σχετικά με την επιλογή του εταίρου, το είδος της συνεργασίας και 

σύμφωνα με διεθνή βιβλιογραφία ελέγχεται η συμβατότητα των συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων είτε με τη μορφή των πόρων είτε με τη μορφή της κουλτούρας (Stiles, 

2001).  Στην συνεργασία της Sony Ericsson η Ericsson ήταν η επιχείρηση που 

πρότεινε την συνεργασία με την Sony γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Η 

ασυμβατότητα της κουλτούρας ήταν το μοναδικό σημείο όπου και χώλαινε αυτή τη 

συνεργατική συμμαχία μιας και οι δύο επιχειρήσεις κατείχαν σημαντική θέση στην 

αγορά καθώς και πολύτιμους πόρους. Από τη μία η Sony είναι ιαπωνική επιχείρηση 

ενώ η  Ericsson είναι σουηδική. Η διαφορές στο εργασιακό περιβάλλον τους μεγάλες. 

Η κοινή συμφωνία με μερίδιο 50% σε κάθε εταίρο από την κοινοπραξία καθώς και η 

ουδέτερη τοποθεσία εδραίωσης αυτής το Ηνωμένο Βασίλειο αποδεικνύουν την 

επινοητικότητα των επιχειρήσεων αυτών. 

Κατά το τρίτο στάδιο, αυτό του σχεδιασμού της συνεργασίας και της 

λειτουργίας αυτής (Das et al., 2007) καταγράφεται η αξιολόγηση βάσει των 

επιδόσεων της κοινής επιχείρησης. Αρχικά η κοινή επιχείρηση για το πρώτο έτος της 

λειτουργίας της και μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2003 δεν είχε κάνει ικανοποιητικές 
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πωλήσεις καθώς τα κέρδος της ήταν χαμηλό. Οι μητρικές επιχειρήσεις ξεκίνησαν τις 

πιέσεις και η κοινοπραξία ήταν στα πρόθυρα διάλυσης. Σύμφωνα με καταγραφές του 

Esato (2007) αμέσως μετά από αυτό το τρίμηνο ξεκίνησε η δυναμική λειτουργία της 

Sony Ericsson που εντός του πρώτου έτους κατάφερε κέρδη ύψους 1 δισ. ευρώ. Από 

τα παραπάνω κατανοούμε και τα αποτελέσματα του επόμενου σταδίου που είναι και 

το στάδιο του αποτελέσματος και δίνει το έναυσμα στις μητρικές επιχειρήσεις να 

αποφασίσουν εάν θα παραμείνουν στην συμμαχία αυτή ή εάν θα αποχωρήσουν. Η 

κοινοπραξία συνεχίστηκε αφού η απόδοση αυτής μέσω των αποδόσεων ήταν συνετή 

κίνηση. 

Με την εθνική κουλτούρα του Ηνωμένου Βασιλείου που ήταν η βασική 

κουλτούρα της νέας επιχείρησης που προέκυψε από την διεθνή στρατηγική συμμαχία 

των επιχειρήσεων Sony και Ericsson κατάφερε να σταθεί δυναμικά στην αγορά αυτή 

η νέα επιχείρηση. Έρευνες παρουσιάζουν την κουλτούρα της Sony Ericsson να έχει 

χαρακτηριστικά όπως χαμηλή απόσταση εξουσίας, χαμηλή τάση για αποφυγή 

αβεβαιότητας εστίαση στον ατομικισμό, υψηλή ανδροπρέπεια και χαμηλό 

προσανατολισμό προς μακροπρόθεσμους στόχους. Με άλλα λόγια οι πέντε 

προτεινόμενες διαστάσεις του Hofstede (2001) εφαρμόστηκαν και λειτούργησαν 

θετικά υπέρ αυτής της νέας κοινοπραξίας. 

Η δημιουργία της νέας κουλτούρας όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο 

υποκεφάλαιο μπορεί να είναι αποτέλεσμα έμπνευσης από τις κουλτούρες των 

εταίρων ή μία εξολοκλήρου νέα κουλτούρα (Λυμπερόπουλος, 2006). Η επικοινωνία 

και ο συντονισμός μεταξύ των δύο αναφερόμενων επιχειρήσεων είναι όπως 

αναφέρουν και οι Lane και Beamish (1990) αγκάθι σε περίπτωση στρατηγικής 

συμμαχίας. Αρχικά η Sony είναι ιαπωνική και η Ericsson σουηδική εταιρία. Με κοινό 

κριτήριο τον επαγγελματικό προσανατολισμό προς την εργασία οι δύο μητρικές 

επιχειρήσεις έφεραν διαφορές στην οργανωτική και εθνική κουλτούρα. Η Sony 

Ericsson λειτούργησε στο Ηνωμένο Βασίλειο με αντίστοιχη κουλτούρα που θυμίζει 

περισσότερο κουλτούρα της Ericsson. Οι ομοιότητες πιθανά οφείλονται στις 

ευρωπαϊκές ρίζες της μίας μητρικής επιχείρησης με την κοινοπραξία.  

Συμπερασματικά, η διεθνής στρατηγική συμμαχία μεταξύ δύο επιχειρήσεων 

με διαφορετική εθνική και εταιρική κουλτούρα, ιδιαίτερα εάν προέρχονται από 

διαφορετικές χώρες, βασίζεται σε κοινές πολιτιστικές δυνάμεις των εταιριών που 
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συνεργάζονται και προσφέρουν νέα εταιρική κουλτούρα που μοιάζει με την εθνική 

κουλτούρα με την οποία και πορεύεται. 

  

3.7 Σύνοψη 

Με την κουλτούρα ως το βασικό τρόπο κατανόησης του κόσμου  και ότι 

κινείται σε αυτόν κάθε επιχείρηση δραστηριοποιείται σε τομείς που θεωρούνται 

ξεχωριστοί από τις κοινωνικές αξίες και τα πιστεύω. Με την κοινωνική συμπεριφορά 

να είναι τοποθετημένη σε συγκεκριμένα πλαίσια, με κακό χειρισμό των πολιτισμικών 

διαφορών, με σφάλματα σε ερμηνεία δυνητικών θεμάτων μπορεί μία στρατηγική 

συμμαχία σε αποτυχία. 

Καθώς οι πολιτισμικές διαφορές διαχειρίζονται ορθολογικά και οι διαφορές 

στην κουλτούρα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων πιθανά οδηγούν στην 

καινοτομία, στη μάθηση εντός του οργανισμού και στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. 

Για την επίτευξη των παραπάνω οφείλουν οι διεθνείς συμμαχικές επιχειρήσεις 

να κατανοήσουν την θετική ύπαρξη των διαφορετικών κουλτούρων των οργανισμών 

που συνεργάζονται αναπτύσσοντας και χρησιμοποιώντας σε μέγιστο βαθμό τα οφέλη 

των διαφορών στις κουλτούρες.  Τα παραπάνω επιτυγχάνονται υπό το πρίσμα της 

στρατηγικής χρησιμοποίησης των πολιτισμικών διαφορών. Η ποικιλία που 

καταγράφεται στην κουλτούρα των λαών θα υπάρχει πάντα. Η δημιουργία νέας 

ενοποιημένης κουλτούρας με στοιχεία από τις κουλτούρες των εταίρων που 

συμμετέχουν δύναται να γεφυρώσει όσα κενά δημιουργούνται πριν τη δημιουργία 

ανεπανόρθωτων προβλημάτων. 
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Τελικά Συμπεράσματα 

Οι ενότητες της εργασίας που αναπτύχθηκαν παρουσίασαν την έννοια της 

στρατηγικής συμμαχίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αναφέροντας τις φάσεις του 

σχηματισμού τους, τους παράγοντες επιτυχίας τους καθώς και τα προβλήματα που 

πιθανά φέρουν την στρατηγική συμμαχία σε διάλυση. Η ομαλή εξέλιξη μίας 

στρατηγικής συμμαχίας παρουσιάστηκε υπό το πρίσμα της κατανόησης της εθνικής 

κουλτούρας. 

Η ευελιξία, η κερδοφορία και ο ανταγωνισμός μίας σύγχρονης επιχείρησης 

είναι στοιχεία που θέτουν τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια να δημιουργήσουν 

περιβάλλον λειτουργίας ώστε να επιτύχουν τα παραπάνω. Οι παράγοντες πολλαπλοί 

όπως η αφοσίωση και η συνεισφορά όλων των συμμετεχόντων σε μία στρατηγική 

συμμαχία. Καταγράφεται και μέσω της βιβλιογραφίας ότι οι παράγοντες επιτυχίας 

δεν είναι η πανάκεια του αποτελέσματος αλλά η βάση για την επίτευξη της επιτυχίας 

αυτής. 

Η επιβίωση μίας σύγχρονης επιχείρησης μπορεί να επιτευχθεί μέσω μίας 

Διεθνούς Στρατηγικής Συμμαχίας. Χρειάζεται προσοχή από όλα τα συνεργαζόμενα 

μέλη διότι εκτός των οφελών που δύναται να προκύψουν, ελλοχεύουν και σημαντικές 

απώλειες. Οι μελέτες για το θέμα των στρατηγικών συμμαχιών είναι πολλές και 

συνεχίζουν να εκπονούνται μιας και ακόμη οι εγχώριες εξελίξεις φέρουν συσχέτιση 

με τις στρατηγικές συμμαχίες. Παρουσιάζουν τις αυξημένες ανάγκες της ανάπτυξης 

μίας στρατηγικής συμμαχίας σε πόρους, στελέχη, χρόνο, ενέργεια, επικοινωνία και 

χρήμα. 

Η στρατηγική συμμαχία μπορεί να επιτευχθεί και ανάμεσα σε επιχειρήσεις 

που δεν πραγματεύονται το ίδιο αντικείμενο. Η παγκοσμιοποίηση άλλωστε 

συνεπάγεται την αλληλεξάρτηση των αγορών σε όλο τον κόσμο. Στις περιπτώσεις 

συμβατότητας αντικειμένου δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων το 

θετικό αποτέλεσμα μίας διεθνούς στρατηγικής συμμαχίας δεν είναι σίγουρο. Η εθνική 

κουλτούρα και η ανάλυση, κατανόηση και επεξεργασία αυτής είναι σημείο κλειδί. Η 

κάθε στρατηγική συμμαχία θέτει και άλλες προϋποθέσεις ανάλογα με την 

προετοιμασία και οργάνωση του κάθε εταίρου. 
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