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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η κουλτούρα είναι το στοιχείο που προσδίδει ταυτότητα στους λαούς. Είναι το
διακριτό όριο μεταξύ των πολιτισμών. Αποτελεί τα άτυπα σύνορα μεταξύ των εθνών. Η
κουλτούρα έχει πολλά πρόσωπα, εμφανίζεται πάντα και παντού, σε όλες τις
δραστηριότητες μας, σε όλες τις συναλλαγές μας, στην συμπεριφορά μας, στις
αντιδράσεις, στις αξίες και τα ήθη μας. Με άλλα λόγια είναι αυτό που κάνει τους λαούς και
τα κράτη να ξεχωρίζουν μεταξύ τους και δημιουργεί την αίσθηση της απόστασης, της
πολιτισμικής απόστασης.
Αντιθέτως, το διεθνές εμπόριο, στο επίπεδο όπου έχει αναπτυχθεί είναι αυτό που
φέρνει τα κράτη πιο κοντά. Στην ουσία καταργεί τα σύνορα και συντάσσει μια παγκόσμια
κοινή για όλα τα έθνη αγορά. Το αποτέλεσμα είναι, ότι οποιοδήποτε πρόσωπο, νομικό ή
φυσικό μπορεί να απευθυνθεί σε αυτήν τη διεθνή αγορά, όπου και να βρίσκεται, σε όποια
χώρα και αν βρίσκονται τα προϊόντα που το αφορούν, σαν να βρίσκονται εντός των ίδιων
συνόρων.
Βέβαια υπάρχουν εξαιρέσεις και περιορισμοί, που προκαλούνται κυρίως από
πολιτικούς, νομικούς και οικονομικούς παράγοντες, όχι βέβαια αρκετούς ώστε να
μετριαστούν η έκταση και οι δυνατότητες του διεθνούς εμπορίου.
Στην παρούσα μελέτη, θα εξετάσουμε την επίδραση που έχει η κουλτούρα επί του
διεθνούς εμπορίου και τους αντίκτυπους που επιφέρει. Η επίδραση που θα
πραγματευτούμε είναι προφανής και ευδιάκριτη, ωστόσο εμείς επιλέγουμε να την
μελετήσουμε μέσα από τρεις εκφάνσεις της.
Μια έκφανση λοιπόν είναι ανοικτότητα μιας αγοράς προς το διεθνές εμπόριο,
δηλαδή το πόσο γόνιμο έδαφος προσφέρουν τα κράτη για διεθνείς συναλλαγές. Στη
μελέτη αυτή θα διακρίνουμε τον βαρύτατο ρόλο που παίζουν τα πολιτισμικά
χαρακτηριστικά ενός έθνους στην ανοικτότητα της αγοράς του, μέσα από την ανάλυση
μιας βάσης δεδομένων, όπως την ερμήνευσαν οι Eelke De Jong, Roger Smeets και Jeroen
Smits (2005).
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Παρακάτω θα παραθέσουμε τις μεθόδους με τις οποίες διεξάγεται το διεθνές
εμπόριο, τις εξαγωγές. Μια μορφή που θα μας απασχολήσει είναι αυτή του
διανομέα/μεσάζοντα (distributor). Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε τις επιπτώσεις που έχει η
κουλτούρα και η επικοινωνία μεταξύ μεσάζοντα και εξαγωγέα, στην οικονομική απόδοση
των εξαγωγών. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μελέτη των Erik B. Nes, Carl
Arthur Solberg και Ragnhild Silkoset (2001), αποτυπώνουν την σημαντική επίδραση της
εθνικής κουλτούρας στις διεθνείς συναλλαγές.
Οι επιτυχημένες διεθνείς συναλλαγές, σημαίνουν κέρδη και ικανοποίηση.
Συγκεκριμένα ικανοποίηση μεταξύ των συμβαλλομένων κατά τη συναλλαγή μερών,
δηλαδή της εταιρίας εισαγωγής και την εταιρία εξαγωγής. Η ικανοποίηση με τη σειρά της,
συνοδεύεται από καλές προθέσεις μεταξύ των συνεργατών. Οι καλές προθέσεις, η
καλοβουλία δηλαδή είναι ένας παράγοντας που μπορεί να διευρύνει τα οφέλη αυτής της
αγαστής συνεργασίας. Ο παρονομαστής της εξίσωσης αυτής της επαγγελματικής σχέσης,
είναι και πάλι η κουλτούρα, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στο μέγεθος της
ικανοποίησης που προκύπτει από τις διεθνείς αυτές συναλλαγές, σύμφωνα με τα
ευρήματα των Dong-Jin Lee, Monkyu Lee και Jaebeom Suh (2007), τα οποία επίσης θα
εξετάσουμε παρακάτω.
Στη συνέχεια της εργασίας μας, θα πλαισιώσουμε τις τρεις πτυχές του δίπολου
κουλτούρα-διεθνές εμπόριο, με έννοιες, ορισμούς, υποθέσεις, μετρήσεις και
αποτελέσματα.

ABSTRACT
Culture is the element that gives identity to peoples. It is the distinct boundary
between cultures. It is the informal border between the nations. Culture has many faces,
always and everywhere, in all our activities, in all our transactions, our behavior, our
reactions, our values and our knowledge. In other words, it is what makes peoples and
states stand out and creates a sense of distance, cultural distance.
On the contrary, international trade, in which it is developed, is what brings the
states closer. In fact, the borders are abolished and a global common market for all nations
6

is drawn up. The result is that any person, whether legal or natural, can apply to this
international market, wherever they may be, regardless of the country in which they are
located, as if they were within the same borders.
There are, of course, exceptions and limitations that are mainly caused by political, legal
and economic factors, of course not enough to mitigate the extent and potential of
international trade.
In this study, we will examine the impact of the culture of international trade and the
impact it will have. The effect we are going to take is obvious and distinct, but we choose
to study it through three of its events.
An expression is therefore the open market for international trade, ie the favorable
ground offered by states for international trade. In this study, the crucial role played by a
country's cultural characteristics in market tolerance will be distinguished by analyzing a
key issue as interpreted by Eelke De Jong, Roger Smeets and Jeroen Smits (2005).
Below we will present the methods of conducting international trade, exports. A form that
will concern is that of the distributor / distributor (distributor). In particular, it will
examine the impact of culture and communication between ombudsman and exporter on
the financial performance of exports. The results of the study by Erik B. Nes, Carl Arthur
Solberg and Ragnhild Silkoset, reflect the significant impact of national culture on
international trade.
Successful international transactions mean profits and satisfaction. Specific satisfactions
between the parties in the transaction of the parties, in the importing company and the
exporting company. Satisfaction in turn is accompanied by good intentions among the
partners. Good is a factor that can broaden the benefits of this sincere cooperation. The
definition of the balance of this professional relationship is again culture, which plays a
key role in the extent of satisfaction resulting from international trade, according to the
findings of Dong-Jin Lee, Monkyu Lee and Jaebeom Suh (2007). which they will also
examine below.
Following our work, we will frame the three aspects of diplomatic culture - international
trade, with concepts, definitions, assumptions, measurements and results.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

Η λέξη κουλτούρα έχει τις ρίζες της στο λατινικό cultura που σημαίνει καλλιέργεια.
Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε τον 15ο αιώνα στην γαλλική, στην αγγλική και γερμανική
για να το αποδώσει την έννοια της ανάπτυξης των φυτών και των ζώων. Από τον 18ο αιώνα
όμως και έπειτα, η σημασία της λέξεις διαφοροποιείται λόγω της σημασίας που της
αποδόθηκε από την γερμανική γλώσσα, όπου η λέξη Kultur αποκτά την έννοια
«καλλιέργεια του ανθρωπίνου πνεύματος». Πλέον ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει
την καλλιέργεια ενός προσώπου και τον τρόπο όπου ανέπτυξε κάθε ένστικτο γούστου, τις
αντιλήψεις, την μόρφωση, την παιδεία και γενικά τον πνευματικό του πολιτισμό.
Το να αποδοθεί οριστικός ορισμός στην έννοια της κουλτούρας βέβαια
αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο έως ανέφικτο. Οι Kroeber και Kluckholn, πριν 58 χρόνια
ανακάλυψαν 164 ορισμούς ικανούς να αποδώσουν επαρκή σημασία της κουλτούρας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο εξ αυτών που προέρχονται απ τον Fletcher
(2000): «Η κουλτούρα είναι ο συνολικός τρόπος ζωής σε μια κοινωνία», καθώς και από τον
Hofstede (2000): «Η κουλτούρα είναι ο συλλογικός προγραμματισμός του μυαλού».
Κάποιοι εξίσου αντιπροσωπευτικοί ορισμοί της κουλτούρας είναι αυτοί του
Pettigrew (2003): «Κουλτούρα είναι ένα σύστημα από σημασίες που έχουν γίνει συλλογικά
αποδεκτές από μια δεδομένη ομάδα σε ένα δεδομένο χρόνο. Αυτό το σύστημα,
αποτελούμενο από νοήματα, έννοιες, κατηγορίες, φόρμες και εικόνες ερμηνεύει τη
συνολική κατάσταση στα μέλη μιας ομάδας. Αυτή είναι μια βασική διαφορά του
ανθρώπου από τα υπόλοιπα ζώα: μπορεί να εφευρίσκει και να επικοινωνεί σημεία
προσδιοριστικά της συμπεριφοράς του», και των A.Kroeber και C.Kluchohn (1952): Η
κουλτούρα αποτελείται από τα ρητά ή τα άρρητα πρότυπα συμπεριφοράς που
προσλαμβάνονται και μεταδίδονται με σύμβολα τα οποία συνιστούν ιδιαίτερα
επιτεύγματα και τεχνήματα ανθρώπινων μονάδων».
Ένας πιο σύγχρονος και ολοκληρωμένος ορισμός δίνεται από τον E. Schein (1985):
«Κουλτούρα είναι ένα δομημένο σύνολο από 9 βασικές παραδοχές, που έχουν
8

ανακαλυφθεί, εφευρεθεί ή αναπτυχθεί από μια δεδομένη ομάδα, καθώς αυτή μαθαίνει
να αντιμετωπίζει προβλήματα εξωτερικής προσαρμογής ή εσωτερικής ολοκλήρωσης, οι
οποίες έχουν αποδώσει ικανοποιητικά στο παρελθόν ώστε να θεωρούνται ότι ισχύουν
γενικά και επομένως να μπορούν να διδαχθούν σε νέα μέλη ως σωστός τρόπος αντίληψης,
σκέψης και αίσθησης σχετικά με τα προβλήματα αυτά».

Αυτό που μπορεί να διαπιστωθεί αναμφισβήτητα είναι ότι η κουλτούρα
αντικατοπτρίζεται σε κάθε πλευρά της ζωής. Περιλαμβάνει λοιπόν κάθε πρίσμα μέσα από
το οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τα πράγματα, τον τρόπο ζωής του καθώς και όλα τα
ιστορικά επιτεύγματα που παράγονται από την κοινωνική δράση του συνόλου. Είναι
πολυδιάστατη, αποτελείται από ένα ευρύ σύνολο στοιχείων τα οποία όμως, είναι
ανεξάρτητα μεταξύ τους. Μια ενδεχόμενη αλλαγή σε ένα από αυτά, βέβαια μπορεί να
επηρεάσει όλα τα υπόλοιπα.
Όπως έχει αναφερθεί ήδη υπάρχουν εκατοντάδες ορισμοί για την κουλτούρα,
ωστόσο όλοι έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:


Η κουλτούρα είναι κάτι που μαθαίνεται, γιατί τα άτομα δε γεννιούνται

κατέχοντας την κουλτούρα αλλά γεννιούνται σε ένα περιβάλλον όπου επικρατεί μια
συγκεκριμένη κουλτούρα.


Η κουλτούρα είναι κάτι διαδραστικό, επηρεάζει τη συμπεριφορά μας και

επηρεάζεται από αυτήν.


Η κουλτούρα είναι κάτι υποκειμενικό, διότι το κάθε άτομο την

αντιλαμβάνεται και αποδέχεται κάθε θέμα μέσα από ένα δικό του υποκειμενικό πρίσμα.
Αυτές λοιπόν οι υποκειμενικές έννοιες, αναπτύσσονται και εξελίσσονται μέσα στην
κουλτούρα και παράλληλα μαζί με αυτήν.


Έχει αμέτρητες διαστάσεις, πράγμα που καθιστά δύσκολη την ακριβή

απόδοσή της.


Η δημιουργία της είναι χρονοβόρα, επομένως και η αλλαγή της είναι

χρονοβόρα.
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Ο G.Hofstede (1991) υποστηρίζει πως, επειδή οι άνθρωποι ανήκουν ταυτόχρονα
σε πολλά κοινωνικά σύνολα, αναπόφευκτα έχουν διαφορετικά επίπεδα «πνευματικού
προγραμματισμού» τα οποία αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα κουλτούρας.
Αναλυτικά:


Το εθνικό επίπεδο. Κάθε άνθρωπος επηρεάζεται από τη χώρα που

γεννήθηκε, τη χώρα ή τις χώρες στις οποίες έζησε και μεγάλωσε.


Το τοπικό, θρησκευτικό και γλωσσικό επίπεδο. Ακόμα και σε μια

μεμονωμένη χώρα είναι συνηθισμένο φαινόμενοι να παρατηρούνται διαφορετικές ομάδες
λόγω διαφορετικότητας γεωγραφικής περιοχής, θρησκευτικών πεποιθήσεων και τοπικών
διαλέκτων.


Το επίπεδο φύλου. Πρόκειται για διαφορετικές κουλτούρες που

αναπτύσσουν άντρες και γυναίκες.


Το επίπεδο γενιάς. Διαφορετικές κουλτούρες προκύπτουν από γενιά σε



Το επίπεδο κοινωνικής τάξης. Αφορά το επίπεδο μόρφωσης, το επάγγελμα,

γενιά.

ακόμα και τις διαφορετικές «κάστες» που δημιουργούνται μέσα σε μια κοινωνία.


Το οργανωσιακό επίπεδο. Σχετίζεται με την κοινωνικοποίηση των

εργαζομένων στους οργανισμούς από όπου απασχολούνται.
Επομένως προκύπτουν δύο βασικά συμπεράσματα για την έννοια «κουλτούρα».
Μαθαίνεται και μοιράζεται. Μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, και διαχέεται μέσα σε μια
κοινωνία μέσω των συμπεριφορών των ατόμων.

1.1.ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

Τα δομικά στοιχεία που απαρτίζουν κάθε μορφή κουλτούρας μπορούν να
αποδοθούν ως εξής:
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1.1.1. Υλικός πολιτισμός (Τεχνολογία, Οικονομία)

Η τεχνολογία είναι μία έννοια που αναφέρεται στην κατασκευή, τροποποίηση,
χρήση γνώσεων και εργαλείων, μηχανημάτων, τεχνικών, συστημάτων και πολλών άλλων
τέτοιων μέσων, για την επίλυση ενός "προβλήματος", τη βελτίωση μιας ήδη υπάρχουσας
λύσης, την επίτευξη ενός στόχου ή ακόμα και την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης
λειτουργίας, την τεχνογνωσία.
Η οικονομία αναφέρεται ως το σύνολο των συνειδητών και συστηματικών
ενεργειών των ανθρώπων, που διαβιούν σε κοινωνία, και περιλαμβάνει την παραγωγή,
διανομή, ανταλλαγή και την κατανάλωση περιορισμένων σε ποσότητα αγαθών και
υπηρεσιών, από διαφορετικούς παράγοντες σε μια δεδομένη γεωγραφική τοποθεσία.

1.1.2 Κοινωνικοί Θεσμοί

Οι κοινωνικοί θεσμοί περιλαμβάνουν τις κοινωνικές ανάγκες ενός συνόλου για την
διαχρονική του επιβίωση. Τέτοιες είναι η κοινωνική δομή, η εκπαίδευση, η πολιτική
οργάνωση. Όλα αυτά αποτελούν τρόπος με τους οποίους οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ
τους, αλληλεπιδρούν και περνούν τη συμπεριφορά και τις αξίες τους στις επόμενες γενιές.
Κάθε κουλτούρα ερμηνεύει διαφορετικά τον κάθε κοινωνικό θεσμό.

1.1.3 Συστήματα πεποιθήσεων- η αντίληψη του ατόμου για το
σύμπαν

Σε αυτήν την κατηγορία έγκειται η θρησκεία, η οποία είναι ένας παράγοντας ο
οποίος έχει αποτελέσει αιτία πολλών ατοπημάτων σε δραστηριότητες marketing
εξαγωγικών επιχειρήσεων. Ο λόγος είναι ότι δεν δίνεται η απαραίτητα σημασία για έρευνα
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σχετικά με το τι υπαγορεύει η θρησκεία του κάθε τόπου. Είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο
ζήτημα για τους περισσότερους λαούς – αν όχι για όλους. Για κάποιον που ασκεί marketing
εξαγωγών μπορεί να αποδειχθεί οδυνηρό λάθος η υποτίμηση των θρησκευτικών
ιδιαιτεροτήτων του εκάστοτε πολιτισμού, όταν επιχειρεί να δραστηριοποιηθεί σύμφωνα
με αυτούς.

1.1.4 Γλώσσα

Επίσης έχει αποτελέσει αιτία για πολλά ατοπήματα από πλευράς marketing. Για να
είναι επιτυχημένο το marketing που ασκείται στην εκάστοτε χώρα, θα πρέπει ο marketer
να επικοινωνεί άψογα. Θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη σημασία στις ιδιωματικές
ιδιαιτερότητες που εμφανίζουν οι γλώσσες παρά στις διαφορές μεταξύ των γλωσσών. Η
Schweppes δεν ικανοποιήθηκε καθόλου όταν αντελήφθη ότι μετάφραση του τόνικ της στα
γαλλικά σημαίνει στην καθομιλουμένη τουαλέτα Cateora και Graham (1996). Η γλώσσα
λοιπόν αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα και πιο απαραίτητα πολιτισμικά στοιχεία.
Απαιτεί βαθύτατη κατανόηση ενός άλλου πολιτισμού, μετάφραση δηλαδή όχι απλά μιας
γλώσσας σε μια άλλη, αλλά μετάφραση ενός ολόκληρου πολιτισμού σε έναν άλλον.

1.1.5 Αισθητική

Η αισθητική έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το στέλεχος που ασκεί διεθνές
marketing διότι του δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθεί τη σημασία που δίνει ο εκάστοτε
πολιτισμός σε διάφορα σύμβολα και είδωλα. Ο κάθε πολισμός ανταποκρίνεται
διαφορετικά σε διαφορετικές εικόνες, χρώματα, πρότυπα ομορφιάς και άλλες μορφές
αισθητικής έκφρασης. Η πιθανή έλλειψη ευαισθησίας από πλευράς marketing προς τις
αισθητικές αξίες μπορεί να δημιουργήσει μια εξαιρετικά αρνητική εντύπωση για την
εταιρία ή τον οργανισμό και να καταστρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια marketing
καταβάλλεται.
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1.2. ΜΟΝΤΕΛΟ HOFSTEDE

Ο Hofstede απέδωσε την κουλτούρα μέσα από πέντε διαστάσεις μετά από την
έρευνά του σχετικά με τις πολιτισμικές αξίες. Είναι η πιο εμπεριστατωμένη προσπάθεια
μέτρησης των πολιτισμικών διαφορών σε παγκόσμια κλίμακα, αφού ο εν λόγω ερευνητής
μελέτησε περισσότερα από 90,000 άτομα σε 66 χώρες. Έτσι οδηγήθηκε στο συμπέρασμα
ότι οι πολιτισμοί των χωρών που μελέτησε, διέφεραν σε πέντε σημεία και ότι τα πρότυπα
επιχειρηματικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς συνδέονται άρρηκτα με αυτά τα πέντε
μεγέθη. Η προσέγγιση αυτή του Hofstede εφαρμόστηκε και ωφέλησε ιδιαίτερα το διεθνές
marketing, εφόσον και μετά από απόπειρες άλλων ερευνητών προήλθαν τα ίδια
αποτελέσματα. Έτσι, τα πέντε κριτήρια στα οποία κατέληξε ο Hofstede μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την κατάταξη των χωρών ή των αγορών ομοιογενείς ομάδες.
Τα κριτήρια του Hofstede ή αλλιώς οι «δείκτες» (εφόσον ουσιαστικά μετρούν
παραμέτρους και τάσεις) είναι τα εξής:

1.2.1 Δείκτης απόστασης εξουσίας – power distance Indicator

Ο δείκτης αυτός (ή αλλιώς κριτήριο) μετρά την ανοχή των κοινωνικών ανισοτήτων
στις κουλτούρες, δηλαδή το μέτρο ανισότητας ανάμεσα στους ανώτερους και τους
υφιστάμενους μέσα σε ένα κοινωνικό σύστημα. Σε κουλτούρες με χαμηλό δείκτη
απόστασης εξουσίας, τα άτομα έχουν συγκαταβατικές και δημοκρατικές σχέσεις. Όλοι
αντιμετωπίζονται ως ίσοι και οι υφιστάμενοι είναι πιο άνετοι με τους ανώτερους καθώς
επίσης προσπαθούν να συνεισφέρουν και να κριτικάρουν τις αποφάσεις των δεύτερων.
Αντίθετα, στις κοινωνίες με μεγάλο δείκτη απόστασης εξουσίας οι υφιστάμενοι δέχονται
ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους ανώτερούς τους και τους ίδιους. Ο δείκτης
αυτός δεν μετρά το σκοπό μιας κουλτούρας αλλά περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο τα
μέλη της προσεγγίζουν τις διάφορες μορφές εξουσίας.

13

1.2.2 Δείκτης ατομικότητας / συλλογικότητας – Individualism /
collectivism Indicator

Ο δείκτης αυτός αναφέρεται στο βαθμό κα΄τα τον οποίο τα μέλη μιας κουλτούρας
προσδιορίζουν και διαχωρίζουν τον εαυτό τους από το κοινωνικό σύνολο και τις ομάδες
όπου ανήκουν. Οι κοινωνίας με υψηλό δείκτη ατομικότητας εκδηλώνουν περισσότερο
νοοτροπία ατομικότητας, καθώς η πρωτοβουλία του ατόμου εκτιμάται ιδιαίτερα. Από την
άλλη, κοινωνίες με χαμηλό τέτοιο δείκτη εκδηλώνουν τάσεις συλλογικότητας και γενικά
θέτουν το άτομο ως αναπόσπαστο μέλος κοινωνικών συνόλων. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει
ότι τα άτομα δεν δρουν αυτόνομα ποτέ σε κοινωνίες με χαμηλό δείκτη IDV, ούτε ότι στις
κοινωνίες με υψηλό δείκτη IDV καταδικάζεται η συλλογικότητα.

1.2.3 Δείκτης αποφυγής αβεβαιότητας – Uncertainty Avoidance
Indicator

Αφορά το βαθμό κατά τον οποίο τα μέλη μιας κοινωνίας νιώθουν να απειλούνται
από νέες προς αυτά καταστάσεις. Συνεπώς οι κουλτούρες με υψηλό UAI είναι εξαιρετικά
επιφυλακτικές σε καταστάσεις που είναι ασταθείς ή μη προβλέψιμες. Τείνουν να θέτουν
αυστηρούς νόμους και κανόνες ως μέτρα αντιμετώπισης καταστάσεων που τους φοβίζουν,
για να εξασφαλίσουν σταθερότητα και ασφάλεια. Οι κουλτούρες με χαμηλό UAI είναι πιο
ανθεκτικές στην αλλαγή και τείνουν να είναι περισσότερο ευέλικτες. Έχουν χαμηλό βαθμό
ανησυχίας και δείχνουν ανοχή στις αποκλίσεις, καθώς και προθυμία να αντιμετωπίσουν
ενδεχόμενους κινδύνους.

1.2.4 Δείκτης αρρενωπότητας / θηλυκότητας – Mansculinity /
Feminity Indicator

Αναφέρεται στην επιθυμία των ατόμων για επιτυχία στον επαγγελματικό τομέα,
ανταγωνιστικότητα, φιλοδοξίες, και υλικές απολαύσεις. Οι κοινωνίες με υψηλό MAS
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εμφανίζουν μεγάλη επιθυμία για τις προαναφερόμενες παραμέτρους και δίνουν λιγότερη
σημασία στην ανιδιοτέλεια, στην ισότητα των δύο φύλων, την αλληλεξάρτηση και την
εξυπηρέτηση των άλλων. Στην πρώτη περίπτωση, ο διαχωρισμός των φύλων είναι σαφής
και θεωρείται ότι το καθήκον των ανδρών είναι να έχουν ρόλους κυριαρχίας και
αυτοπραγμάτωσης, ενώ οι γυναίκες είναι εκείνες που θα πρέπει να αναλαμβάνουν τη
φροντίδα και την εξυπηρέτηση των άλλων.

1.2.5

Δείκτης

μακροπρόθεσμου

/

βραχυπρόθεσμου

προσανατολισμού ( Long term/ Short term Orientation)

Ο δείκτης αυτός αναφέρεται στις συνέπειες και τα αποτελέσματα που μπορεί να
επιφέρουν οι πράξεις του παρόντος στο μέλλον. Οι κοινωνίες με υψηλό δείκτη
μακροπρόθεσμου προσανατολισμού χαρακτηρίζονται από την επιθυμία να γίνονται τα
πράγματα με το σωστό τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται μακρόχρονη σταθερότητα και
ευημερία.

Οι

κουλτούρες

βραχυπρόθεσμου

προσανατολισμού

ενδιαφέρονται

περισσότερο για την προσωρινή σταθερότητα, ανταλλαγή δώρων και γενικότερο
προσωπικό εφήμερο συμφέρον.

1.3. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ – ΥΨΗΛΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΟΥ HALL (LOW CONTECT – HIGH CONTEXT APPROACH)

Ο Hall ορίζει την διαπολιτισμική επικοινωνία ως μια μορφή επικοινωνίας που
αναπαράγει και διαχέει πληροφορίες σε διαφορετικούς πολιτισμούς και κοινωνικές
ομάδες. Μια αφετηρία για την βαθύτερη προσέγγιση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας
είναι αυτή του «χαμηλού πλαισίου – υψηλού πλαισίου» (low context – high context)
κουλτούρες, οι οποίες αναφέρονται στις αξίες που καλλιεργούνται κατά την άμεση και
έμμεση επικοινωνία.
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1.3.1. Κουλτούρες υψηλού πλαισίου (high context cultures)

Μια κουλτούρα υψηλού πλαισίου βασίζεται σε μια μορφή έμμεσης – σιωπηρής –
επικοινωνίας και μη λεκτικών πληροφοριών. Σε αυτήν την επικοινωνία υψηλού πλαισίου,
ένα μήνυμα δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό χωρίς τη συνοδεία πολλών γενικών
πληροφοριών. Κουλτούρες όπως οι Ασιατικές, Αφρικανικές, Αραβικές, αυτές τις κεντρικής
Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, θεωρούνται υψηλού πλαισίου (high context
cultures).
Σύμφωνα με τον C.B. Halverson οι κουλτούρες υψηλού πλαισίου εμφανίζουν τις
παρακάτω τάσεις :


Συνεργασία. Οι σχέσεις χτίζονται αργά και στηρίζονται στην εμπιστοσύνη. Η
παραγωγικότητα εξαρτάται από τις διαπροσωπικές σχέσεις και την
συνολική – ομαδική – πρόοδο. Η ταυτότητα ενός ατόμου έχεις τις ρίζες της
σε κοινωνικές ομάδες ( οικογένεια, κοινωνία, πολιτισμικές ομάδες,
εργασιακές ομάδες). Τέλος, οι κοινωνικές δομές και οι αρχές λειτουργούν
συγκεντρωτικά στους πολιτισμούς υψηλού πλαισίου.



Αλληλεπίδραση. Τα μη λεκτικά στοιχεία, όπως οι χειρονομίες, τόνος της
φωνής, η έκφραση του προσώπου και η κίνηση των ματιών είναι σημαντικά.
Τα λεκτικά μηνύματα είναι έμμεσα, και ο λόγος θεωρείται ένας περίτεχνος
τρόπος επικοινωνίας. Τέλος, η διαφωνία είναι ένα μέσο εξατομικευμένο,
και το άτομο είναι ευάλωτο στη σύγκρουση που εκφράζεται με μη λεκτικά
μέσα.



Εδαφικότητα. Ο χώρος είναι κοινόχρηστος. Οι άνθρωποι βρίσκονται κοντά
ο ένας στον άλλον και μοιράζονται τον ίδιο χώρο.



Χρονικότητα. Όλα έχουν το δικό τους χρόνο και διάρκεια, και τίποτα δεν
είναι εύκολα προγραμματισμένο. Οι εναλλαγές είναι σταδιακές και ο
χρόνος είναι μια διαδικασία κοινή για όλους.



Μάθηση. Χρησιμοποιούνται πολλές πηγές μάθησης. Η σκέψη από γενική
ανάγεται

σε

συγκεκριμένη.
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Η

μάθηση

πραγματοποιείται

με

παρακολούθηση της πηγής ή κάποιου μοντέλου και στην συνέχεια με
άσκηση. Προτιμάται η ομαδοποίηση και εκτιμάται η ακρίβεια.

1.3.2. Κουλτούρες χαμηλού πλαισίου (low context cultures)

Μια κουλτούρα χαμηλού πλαισίου (low context culture) στηρίζεται κυρίως στη
ρητή επικοινωνία. Στην επικοινωνία χαμηλού πλαισίου, μια πληροφορία είναι αρκετό να
ειπωθεί ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή. Οι πολιτισμοί που έχουν τις ρίζες τους στη
δυτική Ευρώπη, όπως η Αμερική και η Αυστραλία θεωρούνται χαμηλού πλαισίου (low
context).
Σύμφωνα με το έργο του Halverson (2001), οι κουλτούρες χαμηλού πλαισίου συχνά
παρουσιάζουν τις παρακάτω τάσεις :
Συνεργασία. Οι διαπροσωπικές σχέσεις ξεκινούν και τελειώνουν σύντομα. Η
παραγωγικότητα εξαρτάται από την προσήλωση στους στόχους καθώς και τη
συμμόρφωση στις προσήκουσες διαδικασίες. Η ταυτότητα των ατόμων έχει ρίζες στην
προσωπικότητα του ίδιου του ατόμου και στα προσωπικά του επιτεύγματα.
Αλληλεπίδραση. Τα μη λεκτικά στοιχεία δεν είναι σημαντικά. Τα μηνύματα είναι
λεκτικά και η επικοινωνία είναι απλά ένας τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών, ιδεών και
απόψεων. Η διαφωνία είναι αποπροσωποποιημένη και η εστίαση γίνεται σε πρακτικές
λύσεις. Η προσβολή ενός ατόμου είναι σαφής απέναντι σε ένα άλλο άτομο.
Εδαφικότητα. Ο χώρος είναι χωρισμένος ατομικά. Το απόρρητο είναι σημαντικό
και οι άνθρωποι είναι μεταξύ τους απομακρυσμένοι.
Χρονικότητα. Οι διαδικασίες και οι εργασίες πρέπει να γίνονται σε συγκεκριμένους
χρόνους κατόπιν προγράμματος. Οι εναλλαγές γίνονται γρήγορα και ο χρόνος είναι αγαθό
προς πώληση ή αποταμίευση. Ο χρόνος είναι δικός μας.
Μάθηση. Χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες πηγές μάθησης, ανάλογα με το
αντικέιμενο. Οι ειδικές σκέψεις, γενικεύονται. Η εκμάθηση γίνεται ακολουθώντας
συγκεκριμένες και σαφής οδηγίες και εξηγήσεις από την πηγή. Εδώ ο συγκεκριμένος
προσανατολισμός εκτιμάται καθώς και η ταχύτητα.
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1.3.3. Δυναμική επικοινωνίας σε κουλτούρες χαμηλού και υψηλού
πλαισίου (low – high context cultures)

Σύμφωνα με τον Kinsey Goman (2001), οι πολιτισμικές διαφορές είναι αυτές που
διαμορφώνουν κάθε πτυχή της παγκόσμιας επικοινωνίας. Αυτό εξηγεί το λόγο που οι
επιχειρηματίες στην Ιαπωνία, μια χώρα με κουλτούρα υψηλού πλαισίου (high context
culture), προτιμούν την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο μέσω την ηλεκτρονική
τεχνολογίας η οποία ευνοείται από άλλες βιομηχανικές χώρες όπως οι Ηνωμένες
Πολιτείες, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, που είναι κουλτούρες χαμηλού
πλαισίου (low context cultures).
Οι πολιτισμοί υψηλού πλαισίου προτιμούν επίσης προσωπικούς δεσμούς και
άτυπες συμφωνίες με σχολαστικά διατυπωμένα νομικά έγγραφα. «Ψάχνουν για νόημα και
κατανόηση σε ό, τι δεν λέγεται - στη γλώσσα του σώματος, στις σιωπές και τις παύσεις,
στις σχέσεις και την συναίσθηση», λέει ο Goman. Εν τω μεταξύ, οι πολιτισμοί χαμηλού
περιβάλλοντος "δίνουν έμφαση στην άμεση αποστολή και λήψη ακριβών μηνυμάτων και
με ακρίβεια, με προφορικό ή γραπτό λόγο" εξηγεί. Οι επιχειρηματικοί ηγέτες των Η.Π.Α
συχνά πέφτουν σε μια παγίδα επικοινωνίας παραβλέποντας τη σημασία της οικοδόμησης
και διατήρησης προσωπικών σχέσεων όταν αλληλεπιδρούν με ανθρώπους από
πολιτισμούς υψηλού περιβάλλοντος.

Θα πρέπει να δώσουμε επίσης ιδιαίτερη σημασία στις διαφορές μεταξύ
πολιτισμών υψηλού και χαμηλού πλαισίου. Αυτή η ταξινόμηση είναι μια υπερπροσαρμογή
(A.C. Krizan, 1987, Business Communication). Για παράδειγμα, ενώ ο αμερικάνικος
πολιτισμός θεωρείται χαμηλού πλαισίου, η επικοινωνία μεταξύ των μελλών μιας
οικογένειας χαρακτηρίζεται ως υψηλού πλαισίου. Οι υψηλού πλαισίου κοινωνικές σχέσεις
των μελών μιας οικογένειας απαιτούν λιγότερες λέξεις λόγω της αμοιβαίας μη λεκτικής
κατανόησης.

18

Από την άλλη πλευρά, η επικοινωνία μεταξύ δύο επιχειρηματιών οι οποίοι
ανήκουν και οι δύο σε μια κουλτούρα χαμηλού πλαισίου, η επικοινωνία τείνει να είναι πιο
συγκεκριμένη και άμεση. Όλη η προσοχή επικεντρώνεται σε αυτό το που λέγεται, παρά
στις σχέση αυτών που επικοινωνούν. Στην Κίνα και την Ιαπωνία, τα λόγια έχουν μικρότερη
σημασία από ότι οι προσωπικές σχέσεις και οι αμοιβαίες αντιλήψεις, καθώς και η γλώσσα
του σώματος.

1.4. ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Στο παρόν κεφάλαιο, εισάγουμε την έννοια και τις ρίζες της κουλτούρας, που
βρίσκεται στο επίκεντρο της εργασίας μας. Αρχικά παρουσιάσαμε μερικούς από τους
αμέτρητους ορισμούς της λέξης και στη συνέχεια παραθέσαμε αναλυτικά τα δομικά
στοιχεία της κουλτούρας (τεχνολογία, κοινωνικοί θεσμοί, συστήματα πεποιθήσεων,
γλώσσα, αισθητική). Επιπλέον, απαραίτητα για την πλήρη κατανόηση του αντικειμένου
ήταν το μοντέλο του Hofstede και η προσέγγιση του Hall. Σχετικά με το μοντέλο του
Hofstede αναλύσαμε όλους τους δείκτες της κουλτούρας (απόστασης εξουσίας,
ατομικότητας/συλλογικότητας, αποφυγής αβεβαιότητας, αρρενωπότητας/θηλυκότητας,
μακροπρόθεσμου/βραχυπρόθεσμου προσανατολισμού) και σχετικά με την προσέγγιση
του Hall εισάγαμε τις προσεγγίσεις χαμηλού και υψηλού πλαισίου καθώς και την δυναμική
της επικοινωνίας ανάλογα με την χώρα που εξετάζουμε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Εμπόριο είναι η συστηματική διενέργεια συναλλαγών, δηλαδή αγορών και
πωλήσεων με την σταθερή επιδίωξη του κέρδους. Αποτελεί επιχειρηματική δραστηριότητα
που ασκείται είτε από φυσικά, είτε από νομικά πρόσωπα.
Το εμπόριο αποτέλεσε πανάρχαια δραστηριότητα που πρωτοεμφανίστηκε όταν
άρχισε να αναπτύσσεται η γεωργία και οι άνθρωποι άρχισαν να οργανώνονται σε
κοινωνικές ομάδες (οικογένεια, γένος, φυλή κλπ.)
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Προϋπόθεση για την άσκηση του εμπορίου είναι η ύπαρξη αγοράς με την έννοια
της συνάντησης, της προσφοράς και της ζήτησης αγαθών, που μπορεί να είναι από πολύ
περιορισμένη έως πολύ εκτεταμένη.
Τα αγαθά ανήκουν είτε στην πρωτογενή παραγωγή (αγροτικά προϊόντα και
αυτούσια μεταλλεύματα), είτε στη δευτερογενή παραγωγή (προϊόντα της βιομηχανίας και
της βιοτεχνίας). Το εμπόριο που ανήκει στον τριτογενή τομέα (υπηρεσίες), υποβοηθάει και
συμπληρώνει τους βασικούς τομείς (αγροτικό, μεταλλευτικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικό) για
την διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά, με αμοιβαία ωφέλεια στις εμπορικές
συναλλαγές.
Επιπλέον παραθέτουμε τον νομικό ορισμό του εμπορίου. Εμπορικές πράξεις είναι
αυτές που διακρίνονται από το στοιχείο της ριψοκίνδυνης διαμεσολάβησης στην
κυκλοφορία οικονομικών αγαθών, στην παροχή υπηρεσιών, στην πίστη, στην κατανομή
κινδύνων. Είναι ριψοκίνδυνες, καθότι οι έμποροι αναλαμβάνουν τον κίνδυνο απώλειας
του κέρδους τους ή επέλευσης κάποιας ζημίας. Ταυτόχρονα στο εμπόριο ενυπάρχει ως
εννοιολογικό στοιχείο η πρόθεση κέρδους όπως άλλωστε σε κάθε άλλη δραστηριότητα.
Σύμφωνα δε με την οικονομική επιστήμη, ως εμπόριο ορίζεται η δραστηριότητα η
οποία αποσκοπεί στο κέρδος και συνίσταται σε διαμεσολάβηση, στην κυκλοφορία των
αγαθών από τον παραγωγό στον καταναλωτή («κερδοσκοπική διαμεσολάβηση»). Για το
λόγο αυτό, το εμπόριο διακρίνεται από την παροχή υπηρεσιών, καθώς και από τη
βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα του δευτερογενούς τομέα παραγωγής.

2.1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Γίνονται διάφορες διακρίσεις του εμπορίου, όπως χονδρικό – λιανικό, ιδιωτικό –
κρατικό, θαλάσσιο – χερσαίο κλπ. Η διάκριση όμως που έχει την μεγαλύτερη σημασία είναι
αυτή που διακρίνει το εμπόριο σε εσωτερικό και εξωτερικό.
Εσωτερικό λέγεται το εμπόριο που διεξάγεται μέσα στα όρια ενός συγκεκριμένου
κράτους, δηλαδή αφορά την εσωτερική αγορά.
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Εξωτερικό λέγεται το εμπόριο που έχεις ως αντικείμενό του τις διεθνείς εμπορικές
συναλλαγές (εισαγωγές – εξαγωγές) μια χώρας με μια άλλη ξένη χώρα, δηλαδή συνδέει
την εγχώρια αγορά με τη διεθνή. Το εξωτερικό ή διεθνές εμπόριο είναι αυτό που θα μας
απασχολήσει στη συνέχεια της εργασίας.
Όταν αναφερόμαστε σε εισαγωγές εννοούμε την πράξη με την οποία ένα ξένο
εμπόρευμα εισέρχεται στην εσωτερική αγορά μιας χώρας.
Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν αποστέλλονται εμπορεύματα ή πρώτες ύλες στο
εξωτερικό (δηλαδή έξω από τα τελωνειακά φυλάκια της χώρας παραγωγής) η πράξη αυτή
ονομάζεται εξαγωγή,. Κατά την εξαγωγή έχουμε εισροή χρήματος στη χώρα που παράγει.
Για αυτό η χώρα παραγωγής εξαιρετικά σπάνια υποβάλλει τις εξαγωγές σε περιορισμούς
και απαγορεύσεις (εκτός αν υπάρχει έλλειψη εμπορευμάτων ή αναγκαίων πρώτων υλών,
ιδιαίτερα σε καιρό πολέμου). Απεναντίας, ενθαρρύνονται και ενισχύονται συχνά με
διάφορα κίνητρα, όπως δασμολογικές, πιστωτικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις ή
ακόμα και φορολογικέ απαλλαγές.

2.2. ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Οι συναλλαγές που γίνονται μεταξύ χωρών, δηλαδή το εξωτερικό εμπόριο
(εισαγωγές - εξαγωγές) φέρνει σε εμπορική επικοινωνία τις εθνικές οικονομίες των
διαφόρων αυτών χωρών και δημιουργεί τις Διεθνής Εμπορικές Σχέσεις. Το εμπόριο μεταξύ
διαφορετικών χωρών διαμορφώνει την έννοια του Διεθνούς εμπορίου.
Το Διεθνές εμπόριο λέγεται και παγκόσμιο και με τους όρους αυτούς εννοούμε το
σύνολο του εξωτερικού εμπορίου όλων των χωρών του κόσμου μέσα σε μια χρονική
περίοδο συνήθως ενός έτους.
Το Διεθνές εμπόριο είναι ένα αναπόσπαστο συστατικό της καθημερινότητάς μας.
Για παράδειγμα οι Βρετανοί πίνουν γαλλικά κρασιά, οι Έλληνες οδηγούν γερμανικά
αυτοκίνητα και οι Ρώσοι χρησιμοποιούν αμερικανικό σιτάρι. Αν αυτό βέβαια είναι
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αυτονόητο, τότε γιατί υπάρχει ένας ξεχωριστός κλάδος της Οικονομικής με αντικείμενο το
Διεθνές εμπόριο; Δύο είναι οι λόγοι:
Επειδή το Διεθνές εμπόριο είναι διασυνοριακό, οι κυβερνήσεις μπορούν να το
ελέγχουν και να το χειρίζονται διαφορετικά. Είναι δύσκολο να φορολογείς και να ρυθμίζεις
την κίνηση των αγαθών από το Λονδίνο στην Αθήνα, αλλά πολύ πιο εύκολο να επιβάλλεις
φόρους ή ποσοτικούς περιορισμούς στην εισαγωγή αγαθών από την Κίνα. Οι κυβερνήσεις
πρέπει να αποφασίζουν κατά πόσο τέτοια μέτρα πολιτικής είναι επιθυμητά ή όχι.
Στο Διεθνές εμπόριο χρησιμοποιούνται διάφορα εθνικά νομίσματα. Στην Ελλάδα,
τα αγαθά και οι υπηρεσίες αγοράζονται και πωλούνται σε “ευρώ”. Στις Η.Π.Α. για τον ίδιο
σκοπό χρησιμοποιούν το “δολάριο”. Στο Διεθνές εμπόριο γίνονται διεθνείς πληρωμές με
βάση την αγορά συναλλάγματος και την συναλλαγματική ισοτιμία.
“Η αγορά συναλλάγματος είναι η διεθνής αγορά στην οποία ένα εθνικό νόμισμα
ανταλλάσσεται με ένα άλλο. Η τιμή στην οποία ανταλλάσσονται δύο νομίσματα είναι η
συναλλαγματική ισοτιμία.”
Οι χώρες έχουν μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές επειδή μπορούν να αγοράζουν
ξένα αγαθά

2.2.1. Λόγοι δημιουργίας Διεθνούς Εμπορίου

Τέσσερις είναι οι κυριότεροι λόγοι δημιουργίας του διεθνούς εμπορίου:
Η τάση των διαφόρων χωρών για εξειδίκευση της παραγωγής, με την αξιοποίηση
των πλουτοπαραγωγικών πόρων που διαθέτουν.
Η εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που έχει κάθε χώρα απέναντι στις άλλες,
ώστε να παράγει προϊόντα που να μπορεί να τα εξάγει σε άλλες χώρες.
Η εισροή χρυσού ή συναλλάγματος στην οικονομία της χώρας εξαγωγής.
Η απομάκρυνση των σύγχρονων κρατών από την αυτάρκεια και τον
απομονωτισμό.
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2.2.2. Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου

Θεωρούμε ότι τα βασικότερα οφέλη του Διεθνούς εμπορίου είναι τα εξής:
Το Διεθνές εμπόριο συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη των διαφόρων χωρών
του κόσμου.
Με το Διεθνές εμπόριο αναζητούνται νέες αγορές για την πώληση των
παραγόμενων προϊόντων.
Γίνεται αμοιβαία κάλυψη των αναγκών σε αγαθά μεταξύ των κρατών σύμφωνα με
τις ελλείψεις που παρουσιάζουν.
Προκαλείται ο καταμερισμός των παραγωγικών δραστηριοτήτων όλων των χωρών,
σύμφωνα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η καθεμία σε σχέση με τις
άλλες.
Προωθείται η οικονομική ευημερία και βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο των λαών.
Επίσης με αφορμή τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις αναβαθμίζεται και το πολιτιστικό
επίπεδο των λαών.
Δημιουργείται ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο με
συνέπεια οι διεθνείς αγορές να προσφέρουν προϊόντα καλύτερης ποιότητας και
χαμηλότερων τιμών.
Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι στον διεθνή εμπορικό ανταγωνισμό ευνοήθηκαν
κυρίως οι πλουσιότερες χώρες που διέθεταν μεγάλα κεφάλαια ή πλουσιότερους φυσικούς
πόρους όπως πετρέλαιο. Με τον τρόπο αυτό το χάσμα μεταξύ των αναπτυγμένων και μη
χωρών διευρύνθηκε.

2.3. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει η θεωρία του διεθνούς
εμπορίου και απασχόλησε από πολύ νωρίς τους οικονομολόγους αλλά και τις κυβερνήσεις
των διαφόρων κρατών είναι οι γιατί οι χώρες κερδίζουν από τη δημιουργία εμπορικών
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ροών μεταξύ τους ή τι είναι αυτό που καθορίζει το εμπόριο μεταξύ διαφόρων χωρών. Κατά
τη διάρκεια του 16ου, 17ου και 18ου αιώνα στο χώρο της οικονομικής πολιτικής των κρατών
επικρατούσε το δόγμα του «Μερκαντιλισμού» ή «Εμποροκρατίας», του οποίου τα βασικά
χαρακτηριστικά ήταν ο έντονος εθνικισμός και η άποψη ότι ο σχεδιασμός της οικονομικής
δραστηριότητας πρέπει να είναι ένα μέσο για την επίτευξη των σκοπών του κράτους.
Δεδομένου ότι ευημερία του κράτους ήταν ο πρωταρχικός σκοπός, ο Μερκαντιλισμός
έβλεπε με μεγάλο σκεπτικισμό τη σύναψη εμπορικών σχέσεων με άλλα κράτη Taussing
(1927), Grampp (1952).
Για να κατανοήσουμε αυτήν την αρνητική στάση των Μερκαντιλιστών απέναντι
στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου πρέπει να λάβουμερ υπόψιν μας ότι αξιωματικά ο
πλούτος μιας οριζόταν ως το σύνολο των πολύτιμων μετάλλων (άργυρος και χρυσός) που
η χώρα διατηρούσε στα θησαυροφυλάκιά της. Τα πολύτιμα αυτά μέταλλα έπρεπε όσο το
δυνατόν περισσότερο να είναι συγκεντρωμένα στα χέρια του κράτους, που δεν θα έπρεπε
να τα εμπιστεύεται στα χέρια των ιδιωτών διότι οι τελευταίοι

πιθανότατα θα τα

αντάλλασαν με εμπορεύματα που θα εισήγαγαν από ξένες χώρες, με αποτέλεσμα
πολύτιμα μέταλλα να εκρεύσουν από τα αποθεματικά της χώρας και επομένως να μειωθεί
ο πλούτος της. Για να εμποδιστούν τέτοια είδους πρωτοβουλίες των ιδιωτών, το κράτος
αναγκάστηκε να ασκεί απόλυτο έλεγχο στις εμπορικές δραστηριότητες με τα άλλα κράτη
επιβάλλοντας περιορισμούς. Σύμφωνα με το δόγμα των Μερκαντιλιστών, οι εξαγωγές
θεωρούνταν χρήσιμες και επωφελείς για το κράτος διότι ενίσχυαν τα αποθέματά του σε
πολύτιμα μέταλλα, ενώ οι εισαγωγές θεωρούνταν επιβλαβείς και έπρεπε να περιοριστούν
γιατί διεκπεραιωνόντουσαν με την καταβολή αντίτιμων από πολύτιμα μέταλλα και
επομένων μείωναν τον πλούτο του κράτους.
Η πολιτική που έπρεπε να ακολουθηθεί στον τομέα των εξαγωγών έπρεπε να είναι
άκρως επιθετική, ενώ αντίθετα η πολιτική που αφορούσε τις εισαγωγές έπρεπε να αγγίζει
τα όρια της απαγόρευσης ώστε να προκύπτουν σχεδόν αποκλειστικά πλεονάσματα στο
εμπορικό ισοζύγιο της χώρας και συνεπώς αύξηση του πλούτου της, μιας κι αυτό
μεταφραζόταν σε διεύρυνση του αποθεματικού της στα πολυπόθητα πολύτιμα μέταλλα.
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Οι απόψεις των Μερκαντιλιστών, βέβαια, βρίσκονταν παράλληλα σε πλήρη
αρμονία συνολικά με τις αντιλήψεις για το ρόλο του κράτους οι οποίες επικρατούσαν στις
χώρες τις Ευρώπης την εποχή αυτή. Το κράτος έπρεπε να είναι όσο πιο δυνατό γίνεται για
να μπορεί να επιβάλλει τη θέση του έναντι των άλλων κρατών και να προστατεύσει τα
συμφέροντά του,ακόμα και με χρήση της βίας, έτσι ήταν απαραίτητη η μέγιστη
συγκέντρωση πλούτου.
Κατά συνέπεια το εμπόριο με άλλες χώρες βρισκόταν μόνιμα υπό την στενή
εποπτεία του κράτους, η οποία σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς της
εποχής, μείωνε σημαντικά τον συνολικό όγκο των παγκόσμιων συναλλαγών, ενώ συχνές
ήταν οι εμπορικές σχέσεις οι οποίες καθιερώνονταν υπό καθεστώς εκβιασμού ή βίας
μεταξύ των κρατών.
Ίσως θα πρέπει να υπάρξει διάκριση μεταξύ της μερκαντιλιστικής πρακτικής και
της μερκαντιλιστικής σκέψης. Οι απόψεις των στοχαστών συχνά μεταφέρονται
παραμορφωμένες όταν μεταφράζονται σε πολιτικές. Οι Μερκαντιλιστές ως στοχαστές, δεν
ήταν ενάντιοι στο εμπόριο θεωρώντας το εξωτερικό εμπόριο πιο επωφελές από το
εσωτερικό εμπόριο. Όμως οι απόψεις τους χρησιμοποιήθηκαν από τους ηγεμόνες της
εποχής ως άλλοθι για την ανεξέλεγκτη εφαρμογή πρακτικών βίας απέναντι σε άλλα πιο
αδύναμα κράτη. Αρκετοί Μερκαντιλιστές στοχαστές περισσότερο από την αποθησαυρισμό
πολύτιμων μετάλλων, ενδιαφέρονταν για την μεγιστοποίηση της απασχόλησης.
Ο Μερκαντιλισμός ως σχολή έσβησε οριστικά μετά τη έκδοση του βιβλίου του
Adam Smith «Ο πλούτος των εθνών» το 1775, έτος από το οποίο θεωρείται ότι άρχισε να
εφαρμόζεται η επιστήμη των οικονομικών. Είχε ήδη όμως αρχίσει να ξεθωριάζει από την
εμφάνιση, στα τέλη του 17ου και τις αρχές του 18ου αιώνα, του φιλοσοφικού ρεύματος των
φυσιοκρατών, με κυριότερους εκπροσώπους του τους Vincent de Gournay (17121759),Richard Cantillon (1660-1734) και Franois Quensay (1964-1774).
Η σχολή των φυσιοκρατών εμφανίστηκε στην Γαλλία στα μέσα του 18 ου αιώνα. Το
κεντρικό σημείο στις απόψεις τους ήταν ότι στην οικονομία θα πρέπει να επικρατεί
αρμονία όπως και στη φύση και δεν θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός της οικονομικής
δραστηριότητας των ατόμων από το κράτος για αυτό το εμπόριο μεταξύ χωρών θα πρέπει
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να αφεθεί ελεύθερο. Πίστευαν επίσης ότι η αποκλειστική πηγή πλούτου στην οικονομία
είναι η γεωργία.
Σε μια χώρα το μεγαλύτερο μερίδιο του πληθυσμού αποτελούνταν από γεωργούς.
Έτσι οι φυσιοκράτες ξεχώρισαν τρεις βασικές ομάδες που αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους.
Τους γεωργούς, που ήταν η μοναδική παραγωγική τάξη η οποία και δημιουργούσε
πλεόνασμα στην οικονομία από το γεωργικό προϊόν που παρήγαγε.
Τους εμπόρους και βιοτέχνες, οι οποίοι κατά τους φυσιοκράτες δεν προσέφεραν
τίποτε στο παραγόμενο προϊόν της χώρας, παρά μόνο το τροποποιούσαν, δηλαδή άλλαζαν
τη τελική του μορφή. Για το λόγο αυτό η οικονομική αυτή ομάδα θεωρήθηκε στείρα για
την οικονομία.
Τέλος οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας οι οποίοι επίσης δεν προσέφεραν τίποτα
στο παραγόμενο προϊόν της χώρας.
Οι φυσιοκράτες ήταν οι πρόδρομοι των κλασικών οικονομολόγων Adam Smith και
David Ricardo οι οποίοι διατύπωσαν τις πρώτες οικονομικές θεωρίες για το διεθνές
εμπόριο.

2.3.1. Η αρχή του απόλυτου πλεονεκτήματος του Adam Smith

O Adam Smith με το έργο του «Ο Πλούτος των Εθνών» έθεσε τα θεμέλια όχι μόνο
της σύγχρονης οικονομικής σκέψεις αλλά και της θεωρίας του Διεθνούς Εμπορίου. Η
συμβολή του στην θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου είναι γνωστή ως η «Αρχή του Απόλυτου
Πλεονεκτήματος» και είναι το αποτέλεσμα του έντονου αγώνα που έκανε ενάντια στη
φιλοσοφία των Μερκαντιλιστών που κυριαρχούσε περίπου επί τρεις αιώνες στην Ευρώπη.
Η βασική φιλοσοφική θεώρηση του Adam Smith ήταν η «φυσική αρμονία» των
αντικρουόμενων συμφερόντων που υπάρχουν μέσα σε μια κοινωνία. Οι αντιθέσεις των
συμφερόντων, όπως υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων οικονομικών ομάδων μέσα σε μια
οικονομία, μετασχηματίζονται μέσω του μηχανισμού της ελεύθερης αγοράς, ο οποίος
είναι απαλλαγμένος από κρατικές παρεμβάσεις και περιορισμούς, μέσω του μηχανισμού
της προσφοράς και της ζήτησης, σε μια φυσική αρμονία συμφερόντων.
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Αν αυτή η αρχή μεταφερθεί στο εξωτερικό εμπόριο και οι οικονομικές μονάδες
αφεθούν ελεύθερες να αποφασίσουν οι ίδιες για τον τρόπο χρησιμοποίησης του
εισοδήματός τους, χωρίς κρατικούς παρεμβατισμούς, τότε το εμπόριο μεταξύ των χωρών
θα έχεις ως συνέπεια την αύξηση της ευημερίας όλων των χωρών που συμμετέχουν στον
διεθνή καταμερισμό της εργασίας. Στόχος του ήταν να αποδείξει ότι το διεθνές εμπόριο
αυξάνει την ευημερία (ή τουλάχιστον δεν την μειώνει) όλων των κρατών τα οποία
συμμετέχουν σ αυτό, βάσει της αρχής του «απόλυτου πλεονεκτήματος κόστους» που
στηρίζεται στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας, σε αντίθεση με τους Μερκαντιλιστές οι
οποίοι θεωρούσαν ότι η συνολική αύξηση της ευημερίας των κρατών που
συναλλαζόντουσαν διεθνώς ήταν μηδενική διότι η ποσότητα πολύτιμων μετάλλων που
κέρδιζε το κάθε κράτος από τη διενέργεια εξαγωγών περιόριζε την αυτήν των κρατών που
έκαναν τις εισαγωγές.
Η θεωρία του «απόλυτου πλεονεκτήματος» στηρίζεται σε μια σειρά από υποθέσεις
:
Η εργασία είναι ο μοναδικός παραγωγικός συντελεστής.
Η εργασία είναι της ίδιας ποιότητας.
Δεν υπάρχει κινητικότητα στην εργασία μεταξύ των χωρών, αλλά υπάρχει απόλυτη
κινητικότητα μέσα στην ίδια χώρα.
Υπάρχει πλήρης απασχόληση του συντελεστή εργασίας.
Οι συναρτήσεις παραγωγής του ίδιου αγαθού μεταξύ των χωρών είναι
διαφορετικές.
Τα έξοδα παραγωγής είναι σταθερά.
Τι σημαίνει ο όρος «απόλυτο πλεονέκτημα κόστους» λοιπόν? Ο όρος αυτός
επικαλείται την διακύμανση του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος που προκαλείται από
το εκάστοτε οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον που μπορεί να προσφέρει το εκάστοτε
κράτος. Δηλαδή, οι οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες που επικρατούν σε μια χώρα,
επιτρέπουν την παραγωγή προϊόντων με σημαντικά χαμηλότερο κόστος από κάποιες
άλλες.
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2.3.2. Η αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος του David Ricardo
Ο ισχυρισμός του «απόλυτου πλεονεκτήματος» του Smith ήταν λογικός,
ρεαλιστικός και πρωτοφανείς για την εποχή του. Είναι προφανές ότι αν μια χώρα διαθέτει
απόλυτο πλεονέκτημα έναντι μιας άλλης χώρας σχετικά με την παραγωγή ενός
συγκεκριμένου προϊόντος και η άλλη χώρα με τη σειρά έχει κι αυτή απόλυτο πλεονέκτημα
σχετικά με την παραγωγή ενός άλλου προϊόντος, τότε και οι δύο χώρες μπορούν να
κερδίσουν από το διεθνές εμπόριο. Ίσως μάλιστα στην εποχή του Smith, το εμπόριο να
ήταν τόσο απλοποιημένο ώστε ο μεγαλύτερος όγκος των εμπορεύσιμων προϊόντων να
ήταν έτσι καταμερισμένος μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στο διεθνές εμπόριο.
Τι γίνεται όμως όταν μια χώρα είναι πιο παραγωγική από μια άλλη σε όλους τους
κλάδους παραγωγής; Η θεωρία του Ricardo αποτελεί την απάντηση σε ένα τέτοιο
σημαντικό ζήτημα.
Ο David Ricardo (1818-1821) αρχίζει από τη βασική σκέψη του Smith ότι κάθε χώρα
θα πρέπει να εξειδικεύεται στην παραγωγή των αγαθών για τα οποία έχει φυσικά ή τεχνικά
πλεονεκτήματα και αναπτύσσει το θεωρητικό του μοντέλο για τα οφέλη δύο χωρών από
το εμπόριο που στηρίζεται στις παρακάτω υποθέσεις.
Υπάρχει μόνο ένας συντελεστής παραγωγής, η εργασία, και η αξία των αγαθών
καθορίζεται από την ποσότητα εργασίας που αυτά περιέχουν.
Η εργασία είναι ομοιογενής (της ίδιος ποιότητας) σε όλες τις παραγωγικές
διαδικασίες.
Η ποσότητα της εργασίας σε κάθε χώρα είναι δεδομένη και σταθερή.
Το κόστος παραγωγής είναι σταθερό.
Στο εσωτερικό όλων των χωρών υπάρχει απόλυτη ευχέρεια μετακίνησης του
συντελεστή εργασίας, ενώ δεν μετακινείται από χώρα σε χώρα. Η μετακίνηση της εργασίας
από τη μια παραγωγική διαδικασία σε μια άλλη, όπως και από μια περιοχή χώρας σε μια
άλλης της ίδιας χώρας, γίνεται χωρίς κόστος.
Οι τιμές των αγαθών διαμορφώνονται σύμφωνα με τις δαπάνες που έχουν γίνει
για την παραγωγή τους, υπάρχει καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού.
Οι συναρτήσεις παραγωγής ενός προϊόντος μεταξύ των χωρών είναι διαφορετικές.
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2.4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Προκειμένου μια επιχείρηση να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε μια ξένη
αγορά, διαθέτει τρεις διαφορετικούς τρόπους με διαφορετική σχέση σύνδεσης και
εξάρτησης από την αρχική.


Ο πρώτος είναι, ο θεσμός της αντιπροσώπευσης, η χρήση δηλαδή ενός

αντιπροσώπου (agent)- πράκτορα στην ξένη χώρα, ο οποίος λειτουργεί για λογαριασμό της
αντιπροσωπευόμενης εταιρίας και διαθέτει τα προϊόντα στο εξωτερικό στο όνομα και προς
όφελος αυτής.


Ο διανομέας (distributor), από την άλλη, αγοράζει από τον πρώτο έμπορο

και μεταπωλεί τα προϊόντα στην τρίτη χώρα για λογαριασμό του ίδιου και στο όνομά του,
με αποτέλεσμα να λειτουργεί ως μεσάζων (middleman), διαμεσολαβώντας μεταξύ του
αρχικού εμπόρου και της ξένης αγοράς.


Η τρίτη μορφή επέκτασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο

εξωτερικό είναι η δικαιόχρηση (franchising), στην οποία ο δικαιοπάροχος (αρχική εταιρία)
πωλεί και μεταβιβάζει κυρίως δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο
δικαιοδόχο, ο οποίος εμπορεύεται στην ξένη χώρα τα προϊόντα του δικαιοπαρόχου για
λογαριασμό του ιδίου, ακολουθώντας απλώς κάποιες οδηγίες του δικαιοπαρόχου
αναφορικά με την παρασκευή, συσκευασία και διάθεση των προϊόντων. Αυτή η μορφή
διεθνούς εμπορικής δραστηριότητας εμπεριέχει το μικρότερο βαθμό σύνδεσης μεταξύ
αρχικού εμπόρου και διαμεσολαβητή.

2.5. ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Στο παρόν κεφάλαιο, έγινε διαχωρισμός των εννοιών του εμπορίου και του
διεθνούς εμπορίου και πλαισιώθηκε από την έκθεση των λόγων δημιουργίας του διεθνούς
εμπορίου και των οφελών από την ύπαρξή του. Τέλος δεν θα μπορούσε να λείπει μια
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ιστορική αναδρομή για την πορεία του διεθνούς εμπορίου και ανάλυση των απόψεων των
κλασικών Adam Smith (απόλυτο πλεονέκτημα) και David Ricardo (συγκριτικό
πλεονέκτημα).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αφού λοιπόν παραθέσαμε και αναλύσαμε τις έννοιες της Κουλτούρας αλλά και του
Διεθνούς Εμπορίου, καθώς και χαρακτηριστικά, μορφές, ιστορικές αναδρομές και θεωρίες
που τις αφορούν, στην συνέχεια αυτής της εργασίας θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον
οποίο αλληλεπιδρούν.
Σε έναν αμιγώς εμπορικό κόσμο, με αμέτρητες πηγές παραγωγής κάθε μορφής
προϊόντων, ο οποίος απαρτίζεται από χιλιάδες παράγοντες διαφοροποίησης του,
ξεχωρίζουμε τον παράγοντα της κουλτούρας, του πολιτισμού που διέπει το κάθε κράτος
που συμμετέχει στο διεθνές εμπόριο αγαθών. Ο παράγοντας της κουλτούρας όπως
αναλύσαμε παραπάνω, παίρνει διάφορες μορφές και εξετάζεται μέσα από διαφορετικά
πρίσματα, ώστε να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να
επηρεάσει τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις.
Για τον σκοπό αυτό λοιπόν, έχουμε επιλέξει τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις, του
τρόπου με τον οποίο ανόμοια πολιτισμικά χαρακτηριστικά, που προκύπτουν μέσω της
διαφοροποίησης της κουλτούρας, μπορούν να επιδράσουν πάνω στο εξωτερικό εμπόριο,
είτε επιφέροντας σημαντικές προόδους στην απόδοση, είτε αλλοιώνοντας την
παραγωγικότητα των διεθνών εμπορικών δραστηριοτήτων.

3.1.ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με τους De Jong, Smeets και Smits (2005), πολλές πτυχές της εθνικής
κουλτούρας έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανοικτότητα ενός κράτους. Συγκεκριμένα
οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα, πως καθοριστικοί παράγοντες της κουλτούρας, όπως o
δείκτης ατομικότητας έχει θετικά αποτελέσματα στην ανοικτότητα, ενώ αντίθετα ο δείκτης
αποφυγής αβεβαιότητας και απόστασης εξουσίας επηρεάζουν αρνητικά. Γενικότερα όμως,
η επιρροή της κουλτούρας φαίνεται ξεκάθαρα σε καταστάσεις όπου υπάρχει αμέριστη
ελευθερία στις αποφάσεις περί οικονομικής δραστηριότητας.
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Η ανοικτότητα μιας χώρας σε ζητήματα διεθνούς εμπορίου είναι ένας
καθοριστικός παράγοντας για την οικονομική της απόδοση και ευημερία. Στο παρελθόν
έχουν

πραγματοποιηθεί

πολλές

διακρατικές

μελέτες,

όπου

η

ανοικτότητα

χρησιμοποιήθηκε για να ερμηνευτούν οικονομικά φαινόμενα, όπως η διαφοροποίηση σε
επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης ( Durham, 1999’ Schneider και Wagner, 2001΄ Wacziarg,
2001), οι επενδύσεις σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης (Βαρσακέλης, 2001) καθώς και η
ποιότητα και το μέγεθος των κυβερνήσεων (Cameron, 1978΄ Rodrig, 1998΄Wei, 2000).
Με δεδομένο πως το μέγεθος της ανοικτότητας από χώρα σε χώρα είναι
διαφορετικό, θα εξετάσουμε εάν η κουλτούρα είναι παράγοντας και πως επηρεάζει τις
διεθνείς συναλλαγές και το διεθνές εμπόριο.
Μεταβλητές όπως οι καταναλωτικές προτιμήσεις, η επιχειρηματικότητα και η
καινοτομία σίγουρα διαμορφώνονται ή έστω επηρεάζονται από τα στοιχεία της
κουλτούρας, ωστόσο εμείς θα εξετάσουμε την αλληλεπίδραση κουλτούρας και διεθνούς
εμπορίου από τέσσερις άλλες διαστάσεις εμπνευσμένοι από το μοντέλο του Hofstede που
παρουσιάσαμε παραπάνω.

3.1.1. Ο ορισμός της ανοικτότητας (openness)

Ως ανοικτότητα θεωρούμε την απεριόριστη ενσωμάτωση όλων των διεθνών
αγορών σε μια παγκόσμια οικονομία. Σε μια εντελώς ανοικτή οικονομία, οι οικονομικές
μονάδες μπορούν να δρουν ελεύθερα υπό κάθε αντικειμενικό αλλά και υποκειμενικό
(οικονομικό) κίνητρο, απαλλαγμένες από κάθε περιορισμό και κάθε πολιτική προστασίας.
Επιπλέον σε θέματα ανοικτότητας, υπάρχουν ελάχιστες διαφορές ανάμεσα σε αγορές
προϊόντων και υπηρεσιών από τις αγορές κεφαλαίων.
Συγκεκριμένα ο Wacziarg (2001) συσχετίζει την ανοικτότητα με εμπορική πολιτική
– τακτική – η οποία σύμφωνα με τον τελευταίο είναι ένας συνδυασμός δασμολογικών
εμποδίων και μη δασμολογικών φραγμών αλλά και άλλων στάσεων απέναντι στο διεθνές
εμπόριο.
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3.1.2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ανοικτότητας

Μελέτες περί ανοίγματος των αγορών σε διεθνείς συναλλαγές, ξεκίνησαν από τον
ίδιο τον Adam Smith, ο οποίος πρώτος υποστήριξε πως η ανοικτότητα των διεθνών αγορών
θα εμπλούτιζε την ποιότητα της εργασίας, διότι έτσι θα καλλιεργούνταν η βέλτιστη
κατανομή πόρων, πράγμα που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο την αυξανόμενης
ευημερίας. Η συγκεκριμένη ιδέα ισχυροποιήθηκε αργότερα από τον Ricardo, και πιο
πρόσφατα από τους Grossman και Helpman (1991) και τους Barro και Sala-i-Martin (1999).
Γενικότερα το ζήτημα είναι ότι οι ανοικτές οικονομίες επιτρέπουν και της εισροή
τεχνογνωσίας από ξένες εταιρίες, ένα ακόμα γρανάζι στον μηχανισμό της οικονομικής
ανάπτυξης. Επιπλέον σύμφωνα πάλι με τον Wacziarg (2001), ο υψηλός εγχώριος
ανταγωνισμός, ο οποίος οφείλεται στην ανοικτότητα της αγοράς, αυξάνει την αξιοπιστία
και επάρκεια των εγχώριων εταιριών.
Η ανοικτότητα της αγοράς, διευρύνει τα όρια κάθε δυνητικής αγοράς,
επιτρέποντας έτσι στις επιχειρήσεις επίτευξη αύξησης αποδόσεων κλίμακας.
Ωστόσο, αφού η ανοικτότητα μοιάζει τόσο επωφελής για την οικονομική
ανάπτυξη, ποιος είναι ο λόγος που υπάρχουν ακόμα οικονομίες με ισχυρούς οικονομικούς
φραγμούς και περιορισμούς; Υπάρχουν εξηγήσεις, και συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου
τέτοιου είδους φραγμοί μοιάζουν απαραίτητοι.
Μια πρώτη ομάδα παραγόντων περί μη ανοικτότητας σχετίζεται με τη θωράκισή
της από εξωτερικούς παράγοντες. Τέτοιες τάσεις προκαλούνται από το φόβο για εισροή
επιβλαβών επιρροών ( Johnston και Tmarisa, 1998) από ξένες αγορές, ενώ παράλληλα
προτεραιότητα έχει η προστασία νέων επιχειρήσεων από σκληρό και ανυπόφορο διεθνή
ανταγωνισμό (θεωρία νεοσύστατης βιομηχανίας, Baldwin, 2003), ή απλά οι κυβερνήσεις
επιθυμούν να διατηρήσουν τις αγορές τους ανεξάρτητες.
Μια δεύτερη ομάδα κίνητρων για το κλείσιμο της οικονομίας πηγάζει στις
δυνατότητες και το χρώμα των κυβερνήσεων. Συγκεκριμένα, όταν μια κυβέρνηση αδυνατεί
να προσφέρει οικονομική σταθερότητα και ένα σίγουρα οικονομικό περιβάλλον, οι
μονάδες έχουν κάθε κίνητρο να επενδύσουν χρήματα στο εξωτερικό και όχι εντός του
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κράτους. Για να το εμποδίσουν αυτό, οι κυβερνήσεις επιβάλουν καθεστώς capital-controls
( Grilli και Milesi-Feretti, 1995). Πολλές κυβερνήσεις επίσης, έχουν ασπαστεί το δόγμα της
αναδιανομής του πλούτου με σκοπό την κρατική ενίσχυση της αγοράς, έτσι προκύπτει ένας
ακόμα λόγος για την επιβολή των capital-controls. Επιπροσθέτως, κίνητρο θωράκισης της
αγοράς αποτελεί και ο περιορισμός ξένης ιδιοκτησίας εγχώριων παραγωγικών μονάδων,
προερχόμενος από ιδεολογικές ιδιαιτερότητες.
Τέλος, διακύμανση στην ανοικτότητα της αγοράς μπορεί να προκαλέσει και η
διαφοροποίηση της ανάπτυξης μεταξύ χωρών. Σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες είναι
πιθανό να συναντήσουμε περιπτώσεις capital-controls. Επιπλέον, η παγκόσμια οργάνωση
εμπορίου, επιβάλει διαφορετικές πολιτικές ανοικτότητας ανάλογα με το επίπεδο
οργάνωσης της κάθε χώρας, σχετικά περιορισμούς και φραγμούς στις διεθνείς
συναλλαγές.

3.1.3. Συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανοικτότητα

Συνοπτικά λοιπόν, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι ανοικτές οικονομίες
χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο επίπεδο ανταγωνισμού και χαμηλότερα επίπεδα
αβεβαιότητας και αστάθειας που πηγάζουν σε εξωτερικές πηγές, ισχυρότερο αίσθημα
ανεξαρτησίας και υψηλότερες τάσεις ανάπτυξης.

3.2.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ

ΤΗΝ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
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Οι De Jon, Smeets και Smits (2005), έχουν παραθέσει μια ωδή στη θεωρία του
Hofstede, αναλύοντας τις άμεσες συνέπειες της εθνικής κουλτούρας στην ανοικτότητα
προς το διεθνές εμπόριο. Στο σημείο αυτό θα συσχετίσουμε τους δείκτες κουλτούρας του
Hofstede με υποθέσεις περί ανοικτότητας και διεθνούς εμπορίου, χωρίς να τους
αναλύσουμε ξανά, καθώς έχει γίνει εκτενής αναφορά σε προηγούμενα κεφάλαια.

3.2.1. Δείκτης συλλογικότητας/ατομικότητας, ΥΠΟΘΕΣΗ 1

Σύμφωνα με το δείκτη του Hofstede, περί συλλογικότητας και ατομικότητας,
μπορούμε να υποθέσουμε πως σε κοινωνίας με υψηλό αίσθημα ατομικότητας, οι
οικονομικές μονάδες μπορούν πιο εύκολα να επισυνάψουν επαγγελματικές σχέσεις με
άτομα που δεν γνωρίζουν, από ότι σε περισσότερο συλλογικές κοινωνίες. Αυτό συμβαίνει
διότι δεν περιορίζονται από το γενικό συμφέρον αλλά δρουν με βάσει τα ατομικά και
προσωπικά οικονομικά κίνητρα. Εναλλακτικά, η νοοτροπία που κυριαρχεί σε κοινωνίες με
υψηλό δείκτη συλλογικότητας, είναι «εμείς εναντίον των άλλων», η οποία ουσιαστικά
εκλείπει από κοινωνίας με υψηλό δείκτη ατομικότητας, όπου κυριαρχεί η τάση του «εμείς
και οι άλλοι» ( Parsons και Shils, 1951). Όπως είναι προφανές, η νοοτροπία του «εμείς
εναντίον των άλλων» είναι περισσότερο επιβλαβής για την γενικότερη ανοικτότητα της
κοινωνίας, έτσι προκύπτει και η πρώτη μας υπόθεση.
ΥΠΟΘΕΣΗ 1
Οικονομίες με υψηλό δείκτη ατομικότητας είναι περισσότερα «ανοικτές» από
αυτές που έχουν χαμηλό δείκτη ατομικότητας.

3.2.2. Δείκτης αρρενωπότητας/θηλυκότητας, ΥΠΟΘΕΣΗ 2α ΚΑΙ 2β

Σχετικά με αυτόν το δείκτη κουλτούρας, είναι λιγότερο ευδιάκριτη η επιρροή που
ασκείται προς την ανοικτότητα της οικονομίας. Από τη μια πλευρά, θα ήταν λογικό να
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υποθέσουμε, πως η αρρενωπότητα μπορεί να επηρεάσει θετικά την ανοικτότητα.
Σύμφωνα με τον Dunlap (1993), οι κοινωνίες με δείκτη αρρενωπότητας είναι έντονα
προσανατολισμένες προς τον κοινό ανταγωνισμό και δίνουν μεγαλύτερο μερίδιο έμφασης
στην οικονομική ανάπτυξη και επιπλέον αυτές οι κοινωνίες υπάρχει συχνά έφεση σε
ξενόφερτα προϊόντα τα οποία συντελούν σε κάποια μορφή επίδειξης. Η εστίαση στον
ανταγωνισμό και την αύξηση της οικονομικής ευημερίες, τείνουν προς την διεύρυνση της
ανοικτότητας. Προφανώς και το ενδιαφέρον για ξένα προϊόντα οδηγεί επίσης σε
μεγαλύτερη ανοικτότητα της αγοράς. Επιπλέον, κατά κοινή ομολογία, μπορεί κάποιος να
υποθέσει, πως η δραστηριότητα στο εξωτερικό είναι μια μορφή επιτυχίας, καθώς χρήζει
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε σχέση με τους ξένους ανταγωνιστές, μέσα σε
άγνωστα οικονομικά περιβάλλοντα.
ΥΠΟΘΕΣΗ 2α
Οι οικονομίες με υψηλό δείκτη αρρενωπότητας παρουσιάζουν μεγαλύτερη
ανοικτότητα από αυτές με χαμηλό δείκτη αρρενωπότητας.
Στον αντίποδα, υπάρχουν μελέτες, με έμμεσες αποδείξεις πως υπάρχει αρνητική
σχέση μεταξύ υψηλού δείκτη αρρενωπότητας και ανοικτότητας. «Αρρενωπές» κοινωνίες,
συχνά αντιστέκονται σε κύματα μετανάστευσης ( Eurobarometer, 1997), απόδειξη πως
τέτοιες κοινωνίες είναι λιγότερο ανοικτές, διαψεύδοντας μερικώς τα όσα τέθηκαν
παραπάνω. Πέραν τούτου, υπάρχουν στοιχεία βασισμένα σε έρευνες διαφθοράς (
Transparency International, 1998-2004), που αποδεικνύουν πως κοινωνίες με υψηλό
δείκτη αρρενωπότητας παρουσιάζουν και μεγάλους δείκτες διαφθοράς. Εξάλλου όπως
δηλώνουν και οι De Groot (2004), De Jong και Udo (2005), υπάρχει αρνητική συσχέτιση
μεταξύ διαφθοράς και ανοικτότητας (σε επίπεδα διεθνούς εμπορίου πάντα), όπου όσο πιο
έντονο είναι το φαινόμενο της διαφθοράς τόσο πιο ευδιάκριτη είναι η κατεύθυνση προς
πιο περιορισμένη ανοικτότητα της αγοράς, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε κοινωνίες
με υψηλούς δείκτες θηλυκότητας.
ΥΠΟΘΕΣΗ 2β
Οικονομίες με υψηλό δείκτη αρρενωπότητας παρουσιάζουν χαμηλότερη
ανοικτότητα από αυτές με χαμηλό δείκτη αρρενωπότητας.
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3.2.3. Δείκτης αποφυγής αβεβαιότητας, ΥΠΟΘΕΣΗ 3

Κοινωνίες με υψηλό δείκτη αποφυγής αβεβαιότητας, έχει αποδειχθεί πως
δείχνουν ελάχιστη αποδοχή σε εξωγενή ρίσκα και κινδύνους, είναι πιο ανθεκτικές απέναντι
στην μετανάστευση και οι πολίτες τους λιγότερο προετοιμασμένοι για να ζήσουν στο
εξωτερικό ( Ornauer, 1976΄Inglehart, 1998), πράγματα που προφανώς μας οδηγούν
εύκολα στο συμπέρασμα πως δημιουργούν αρνητική σχέση με κάθε μορφής ανοικτότητα.
Λαμβάνοντας δε υπόψη την παράθεση πως η ανοικτότητα της αγοράς συνεπάγεται την
έκθεση των ανοικτών οικονομιών σε εξωγενείς παράγοντες πέρα των γνώσεων και της
ισχύς τους ( όπως λόγου χάρη, κραχ ξένων αγορών αλλά και υποτιμήσεις νομισμάτων),
συμπεραίνουμε πως αυτό τους καθιστά ευάλωτους σε εξωτερικά ρίσκα και κινδύνους.
Δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια και την εξοικείωση, οι μη ανοικτές αγορές, είναι
περισσότερο πιθανό να έχουν κλειστά τα σύνορα και θωρακισμένες τις οικονομίες.
ΥΠΟΘΕΣΗ 3
Οικονομίες με χαμηλό δείκτη αποφυγής αβεβαιότητας παρουσιάζουν μεγαλύτερη
ανοικτότητα από αυτές με υψηλό δείκτη αποφυγής αβεβαιότητας.

3.2.4. Δείκτης απόστασης εξουσίας, ΥΠΟΘΕΣΗ 4

Σύμφωνα με τον δείκτη απόστασης εξουσίας και στοιχεία που παραθέσαμε σε
προηγούμενα κεφάλαια, οι κοινωνίες που παρουσιάζουν μεγαλύτερο δείκτη απόστασης
εξουσίας χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αποδοχή της άνισης κατανομής εξουσίας.
Αντιθέτως, σε κοινωνίες με χαμηλό δείκτη απόστασης εξουσίας, αυτή η ανοχή είναι
παντελώς απούσα. Συνεπώς, οι ισχυροί πολίτες σε κοινωνίες με υψηλό δείκτη απόστασης
εξουσίας θα έχουν γενικά μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και μεγαλύτερη αίσθηση
ασφάλειας κατέχοντας προνομιούχα θέση. Έχοντας λοιπόν τέτοια διάκριση έναντι των
υπολοίπων, δεν έχουν ουσιαστικό κίνητρο για να ανοίξουν την οικονομία τους,
φοβούμενοι πάντα την απειλεί της ισχύς τους από εξωγενείς παράγοντες. Παράλληλα με
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τις κοινωνίες υψηλής αρρενωπότητας, αυτές με υψηλή απόσταση εξουσίες, παρουσιάζουν
επίσης υψηλά επίπεδα διαφθοράς ( Transparency International, 1998-2004). Προκύπτει
λοιπόν η αρνητική σχέση απόστασης εξουσίας με την ανοικτότητα.
ΥΠΟΘΕΣΗ 4
Οικονομίες με υψηλό δείκτη απόστασης εξουσίας παρουσιάζουν χαμηλότερη
ανοικτότητα από αυτές με χαμηλό δείκτη απόστασης εξουσίας.

3.2.5. Δυναμικά αποτελέσματα, ΥΠΟΘΕΣΗ 5

Στο εμπειρικό πλέον μέρος, όλες οι παραπάνω υποθέσεις έχουν ελεγχθεί
αμέτρητες φορές μέσα στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1950 και 1990. Ο λόγος είναι ότι
αναμένεται η διαφοροποίηση της επιρροής των πολιτισμικών παραγόντων με την πάροδο
του χρόνου. Γενικότερα βέβαια εμμένουμε στην άποψή μας πως η κουλτούρα παίζει
καθοριστικό ρόλο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει το ευρύ πεδίο της επιλογής (του
καταναλωτή). Βέβαια αυτό το πεδίο περιορίζεται σε περιόδους οπού κυριαρχεί η έλλειψη
( Inlgehart, 1997), και αντίστοιχα όταν εφαρμόζονται βέλτιστες πρακτικές (
Ganeshamoorthy, 2001).
ΥΠΟΘΕΣΗ 5
Η επιρροή της κουλτούρας θα είναι λιγότερο ισχυρή κατά περιόδους ελλείψεων
και περιόδους όπου εφαρμόζονται βέλτιστες πρακτικές.

3.3. Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΣΑΖΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στο σημείο αυτό της εργασίας εξετάζουμε την επιρροή που ασκεί η
διαφοροποίηση της κουλτούρας και της επικοινωνίας σε επίπεδο εμπιστοσύνης και
πιστότητας (μεταξύ επιχειρήσεων) και το αν το επίπεδο της πιστότητας προς τον διεθνή
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διανομέα ή ανταποκριτή συσχετίζεται με τις οικονομικές επιδόσεις της επιχείρησης στην
εκάστοτε διεθνή αγορά.
Οι διεταιρικές σχέσεις αποτελούν βασικό αντικείμενο μελέτης τις τελευταίες τρεις
δεκαετίες. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών έχουν επικεντρωθεί σε περιπτώσεις
όπου τα συναλλασσόμενα πρόσωπα (νομικά και φυσικά) βρίσκονται εντός του ίδιου
κράτους και της ίδιας εγχώριας αγοράς, ενώ οι μελέτες που αφορούν διεθνείς συναλλαγές
είναι εξαιρετικά σπάνιες. Αυτό το δεδομένο γεννά δύο ερωτήματα. Ένα είναι εάν οι
παράγοντες που καθορίζουν τις διεταιρικές σχέσεις είναι οι ίδιοι όταν οι αλληλεπιδρούσες
επιχειρήσεις βρίσκονται εντός των ίδιων συνόρων, με όταν οι αλληλεπιδρούσες
επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Και το δεύτερο είναι
εάν οι εξαρτημένες μεταβλητές επηρεάζονται το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις.
Σχετικά με το πρώτο ερώτημα, θα εξετάσουμε τον αντίκτυπο που έχουν διεθνείς
πολιτισμικές διαφορές (κουλτούρας) στις σχέσεις μεταξύ των διεθνώς συναλλασσόμενων
και κατά επέκταση στις οικονομικές επιδόσεις των συναλλαγών που εκτελούνται.
Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα, θα υποστηρίξουμε ότι η επικοινωνία επιδράει στις
μεταβλητές των σχέσεις των συναλλασσομένων διαφορετικά, όταν οι τελευταίοι ανήκουν
σε διαφορετικές χώρες.

3.3.1.Ανάπτυξη του μοντέλου και υποθέσεις

Η διαφορές που διακρίνονται στις κουλτούρες των εθνών, καθιστού απαραίτητη
την ανάπτυξη των θεωριών σχέσεων, οι οποίες ερμηνεύουν τις συναλλαγές μέσα από
οικονομικό αλλά και συμπεριφορικό φάσμα. Οι μεταβλητές των οικονομικών αυτών
θεωριών είναι η αβεβαιότητα, οι ειδικές επενδύσεις, η ασυμμετρία πληροφοριών και η
καιροσκοπία. Παράλληλα, η συμπεριφορικές θεωρίες δίνουν έμφαση στο ρόλο των
κοινωνικών δομών, στους κανόνες και στο ιστορικών των σχέσεων, ενώ οι μεταβλητές που
εξετάζουν είναι η δέσμευση, η εμπιστοσύνη, η επικοινωνία, η απόσταση και η συνεργασία.
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Σε πολλές μελέτες για τις διεταιρικές σχέσεις, συνδυάστηκαν οικονομικά και
συμπεριφορικά ευρήματα ( Heide and John, 1988΄ Morgan and Hunt, 1994΄ Petersen,
Pedersen and Benito, 2006΄ Skarmeas, Katsikeas and Schlegelmilch, 2002).

Ισχυρές

ενδείξεις αποδεικνύουν πως η δέσμευση και η εμπιστοσύνη παίζουν κεντρικό ρόλο στις
διεταιρικές σχέσεις ( Andreson and Narus, 1990΄ Ganesan, 1994΄ Morgan and Junt, 1994΄
Moorman, Deshpande and Zaltman, 1993΄ Moorman and Zaltman, 1992΄ Nevin, 1995). Οι
Morgan και Hunt (1994), υποστήριξαν ότι η δέσμευση και η εμπιστοσύνη δρουν σαν κύριες
μεταβλητές μεσολάβησης. Επομένως οι δύο αυτές μεταβλητές είναι ζωτικής σημασίας
καθώς ενθαρρύνουν τους συναλλασσομένους να διατηρήσουν τις επενδύσεις τους υπό
την ίδια διεθνή κατεύθυνση.

Εμπιστοσύνη. Υ5 (+)

Υ1 (-)
Δέσμευση . Υ6 (+)

Πολιτισμική
απόσταση

Απόδοση

Υ2 (-)
Υ3 (+)
Επικοινωνία. Υ4 (+)

Σχήμα 1.

3.3.1.α. Πολιτισμική απόσταση

Καθώς το περιεχόμενο της έννοιας της κουλτούρας αναλύθηκε στα πρώτα και
κεφάλαια της εργασίας, εδώ θα παραθέσουμε ακόμα μια ερμηνεία, του Clark (1990). Η
έννοια της κουλτούρας είναι η άποψη ότι άνθρωποι ενός έθνους ένα κοινό, διακριτό και
διαρκές μοτίβο συμπεριφοράς και χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Βέβαια, αυτά τα
χαρακτηριστικά σε καμία περίπτωση ισομερώς σε όλους τους πολίτες ή σε όλες τις
επιχειρήσεις ενός κράτους και ποτέ δεν ισχύουν όλοι οι νόμοι και καθορισμοί για όλες τις
υποομάδες που υπάρχουν σε κάθε χώρα.
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Στο σημείο αυτό θα φανούν εξαιρετικά χρήσιμα τα μοντέλα των Hofstede και Hall,
για την ερμηνεία μεταβλητών όπως της κουλτούτας και της επικοινωνίας.
Οι Kogut και Singh (1988) βρήκαν πως όσο μεγαλύτερη είναι η πολιτισμική
απόσταση τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες η είσοδος σε μια νέα διεθνή αγορά να
γίνει μέσω κάποιας κοινοπραξίας παρά με την αποκλειστική απόκτηση.
Οι Drogendijk και Slangen (2006), παρέθεσαν ότι η απόσταση μεταξύ της
κουλτούρας των χωρών, παίζει σημαντικό ρόλο στην απόφαση σχετικά με τον τρόπο, την
τακτική που θα ακολουθήσει μια πολυεθνική για να εγκατασταθεί σε μια νέα αγορά.

3.3.1.β. Εμπιστοσύνη, ΥΠΟΘΕΣΗ 1

Η εμπιστοσύνη μεταξύ συνεργατών είναι ο απόλυτος παράγοντας για κάθε
επιχειρηματική προσπάθεια. Ερευνητές από διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς
υποστηρίζουν ότι η εμπιστοσύνη μπορεί να μειώσει δραστικά τα κόστη μεταφοράς και
παγιώσει σχέσεις μεταξύ εταιριών ( Doney, Cannon και Mullen, 1998). Η σημασία της
εμπιστοσύνης και αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, επιτάσσουν την ανάγκη
για βαθύτερη κατανόηση της πρακτικής λειτουργίας της εμπιστοσύνης και του πως
αναπτύσσεται μεταξύ συνεργατών.
Η απόσταση κουλτούρας επηρεάζει τη σχέση μεταξύ εμπιστοσύνης και άλλων
σχετικών μεταβλητών, υπό την έννοια ότι σε πιο συλλογικές κοινωνίες το ζήτημα της
εμπιστοσύνης αποτελεί άρρηκτη προτεραιότητα σε ζητήματα συνεργασίας ( Hewett και
Bearden, 2001). Επομένως, πολυεθνικές εταιρίες θα προσεγγίσουν διαφορετικά το ζήτημα
της διαχείρισης των συνεργατών τους σε μια χώρα με υψηλό δείκτη ατομικότητας από σε
μια χώρα με χαμηλό δείκτη ατομικότητας. Σύμφωνα με τον Schein (1990), η κουλτούρα
αυτοπροσδιορίζεται μέσα από τρία επίπεδα, τα αντιληπτά αντικείμενα, τις αξίας, και τις
υποκειμενικές υποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι διαφοροποίηση της κουλτούρας επηρεάζει
άμεσα την εμπιστοσύνη (και τη δέσμευση) διότι αφορά μια βασική αξία. Έτσι σύμφωνα με
τον Hunt (1994), οι πολιτισμοί όπου μοιράζονται κοινές αξίες καλλιεργούν κλίμα
εμπιστοσύνης και δέσμευσης. Οι κοινές αξίες ερμηνεύονται ως η έκταση στην οποία οι
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συνεργάτες μοιράζονται τις ίδιες απόψεις σχετικά με συμπεριφορές, στόχους και
πολιτικές, αν είναι σωστές, επαρκείς και σημαντικές (Morgan και Hunt, 1994).
Σύμφωνα με τον Zucker (1986), η εμπιστοσύνη μπορεί να πάρει τρεις μορφές


Είναι η εμπιστοσύνη που δημιουργείται κατά την πορεία της συνεργασίας.



Η εμπιστοσύνη που υπάρχει λόγω κοινών χαρακτηριστικών ή απλά

αποδεκτών χαρακτηριστικών από τις δύο πλευρές.


Η εμπιστοσύνη που δημιουργείται κατά την σύναψη ρήτρας από τις δύο

πλευρές.
Εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πρώτη μορφή εμπιστοσύνης που
εμφανίζεται είναι αυτή της σύναψης ρήτρας, η ύπαρξη δηλαδή δικλείδας ασφαλείας σε
μια συνεργασία και πιθανότατα η μορφή εμπιστοσύνη που βασίζεται την ύπαρξη κοινών
χαρακτηριστικών. Ωστόσο, η πιο ισχυρή και ουσιαστική μορφή εμπιστοσύνης είναι αυτή
που χτίζεται κατά την πορεία της συνεργασίας.
ΥΠΟΘΕΣΗ 1
Ο βαθμός της απόστασης κουλτούρας ανάμεσα σε εξαγωγική εταιρία και
εισαγωγική εταιρία, επηρεάζει αρνητικά την εμπιστοσύνη απέναντι στον τοπικό
ανταποκριτή της ξένης εταιρίας.

3.3.1.γ. Επικοινωνία, ΥΠΟΘΕΣΗ 2 και 3

Η επικοινωνία αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση στις διεθνείς εμπορικές
σχέσεις, κυρίως λόγω της πραγματικής απόστασης, της έλλειψης άμεσης επαφής, της
γλώσσας και των πολιτισμικών διαφορών.
Ο θεσμός αυτός προϋποθέτει την ύπαρξη πολιτισμικού υπόβαθρου που θα
επιτρέψει την ουσιαστική μετάφραση των μηνυμάτων από τον αποστολέα στον
παραλήπτη ( Kim, 1991). Λιγότερο από τέλεια γνώση της γλώσσα συναλλαγής, μπορεί να
οδηγήσει σε παρεξηγήσεις αλλά και παρερμηνείες των λέξεων αλλά και το μη λεκτικών
συνθημάτων τα οποία ποικίλουν από πολιτισμό σε πολιτισμό ( Hall, 1991). Ο τομέας της
επικοινωνίας διεισδύει σε όλους τους τομείς διενέργειας των πολυεθνικών εταιριών (
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Marschan και Welch, 1997). Η επιρροή της κουλτούρας σε θέματα επιχειρηματικότητας
είναι αναπόφευκτη και όσο πιο αμβλείες είναι η διαφορές στην επιχειρηματική κουλτούρα
των οργανισμών, τόσο πιο δύσκολα επιτυγχάνεται η επικοινωνία μεταξύ τους.
ΥΠΟΘΕΣΗ 2
Όσο μεγαλύτερη είναι η πολιτισμική απόσταση μεταξύ των εξαγωγικών και των
εισαγωγικών χωρών, τόσο πιο δύσκολη είναι η επικοινωνία με τον τοπικό ανταποκριτή.
Ωστόσο, ενώ ελάχιστες μελέτες επικεντρώνονται στο ζήτημα της επικοινωνίας,
πάρα πολλές πραγματεύονται την έννοια της πληροφορίας και το ρόλο της. Σύμφωνα με
τη θεωρία της πρακτόρευσης, η ασυμμετρία της πληροφόρησης, είναι ένα πρόβλημα που
μπορεί να προκύψει εάν ο πράκτορας, δεν κρατάει ενήμερη την εταιρία που
αντιπροσωπεύει για τα τεκταινόμενα της περιοχής ευθύνης του ( Jensen και Meckling,
1976). Οι ερευνητές επικεντρώνονται στον ρόλο της πληροφόρησης, στην εισαγωγή της
στρατηγικής και της διαδικασίας εκμάθησης ( Johanson και Vahlne, 1977), στο τρόπο με
τον οποίο οι πληροφορίες συλλέγονται και επεξεργάζονται από την εταιρία ώστε να
παρθούν οι σωστές επικοινωνιακές αποφάσεις ( Benito, Solberg και Welch, 1993), ως προς
τη φύση των πληροφοριών, το περιεχόμενό τους κοκ

( Leonidou, 1997).

Η επικοινωνία είναι ταυτόχρονα πρόγονος και απόγονος της εμπιστοσύνης ( Anderson και
Narus, 1990). Καλλιεργεί την εμπιστοσύνη με το υποστηρίζει ή να εκτονώνει διαφωνίες, να
ευθυγραμμίζει απόψεις και προσδοκίες ( Moorman, 1993). Επιπλέον υποστηρίζουμε ότι η
εμπιστοσύνη μεταξύ συνεργατών ενισχύεται από την ουσιαστική επικοινωνία καθώς έτσι
αυξάνεται η επίγνωση επί των δραστηριοτήτων και των δύο πλευρών των συνεργατών.
Επομένως, όσο περισσότερες εμπειρίες σχετικά με τις δραστηριότητες του παρελθόντος
μοιράζονται δύο συνεργάτες μεταξύ τους, τόσο πιο εύκολα μπορεί κάποιος από τους δύο
να προβλέψει πιθανές αντιδράσεις και συμπεριφορές για τον άλλον ( Doney,Cannon και
Mullen, 1998). Έτσι η βέλτιστη επικοινωνία καθίσταται απαραίτητη και πολύτιμη για την
κατανόηση των δραστηριοτήτων των συνεργατών, πράγμα που μας οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι υπάρχει θετική επιρροή μεταξύ επικοινωνίας και εμπιστοσύνης.
ΥΠΟΘΕΣΗ 3
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Η επικοινωνία μεταξύ εξαγωγέα και τοπικό ανταποκριτή επηρεάζει θετικά το
επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο.

3.3.1.δ. Δέσμευση, ΥΠΟΘΕΣΗ 4

Η δέσμευση είναι ξεκάθαρα συντριπτικός παράγοντας για μια επιτυχημένη
μακροπρόθεσμη διεταιρική σχέση ( Dwyer, 1987΄ Morgan και Hunt, 1994΄ Moorman, 1993)
καθώς για την επιχειρηματικότητα σε ότι αφορά την σχέση με τους καταναλωτές (
Garbarino και Johnson, 1999΄ Kelley και Davis, 1994). Βέβαια δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο
ποια είναι η ακριβής σχέση ανάμεσα σε δέσμευση και επικοινωνία. Ωστόσο οι Mohr,
Fischer και Nevin (1996), διέκριναν πως μια ειδική μορφή επικοινωνίας, επικοινωνία
συνεργασίας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δέσμευση των συνεργατών. Η επικοινωνία
είναι ήδη αρκετά πολύπλοκη λόγω των πολιτισμικών διαφορών, της απόστασης και των
γλωσσικών διαφορών. Για το λόγο αυτό, και διακατέχει καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση
πως ο ανταποκριτής είναι η απόλυτη πηγή πληροφοριών στην τοπική αγορά ( Benito, 1993΄
Gripsrud, Solberg και Ulvnes, 2006), όσον αφορά πληροφορίες για την ίδια την αγορά,
κυβερνητικές εξελίξεις, νομικά θέματα, διατάξεις, μακροοικονομικούς παράγοντες και
άλλα ζητήματα. Η έγκυρη πληροφόρηση των παραπάνω ζητημάτων είναι πολύτιμη για τον
εξαγωγέα και την ανάπτυξη στρατηγικών, και μπορεί επίσης να ερμηνεύσει την απόδοση
και την επίδοση του ίδιου του ανταποκριτή. Ο ρόλος αυτός στις διεθνείς συναλλαγές είναι
πολύ πιο σημαντικός από ότι στις εγχώριες διότι στις τελευταίες, οι διαθέσιμες πηγές
πληροφόρησης είναι αρκετές. Ενώ στις διεθνείς αγορές, η δέσμευση απέναντι σε έναν
ανταποκριτή που μπορεί και μεταφέρει έγκαιρα και εύστοχα πληφορίες είναι ένα ισχυρό
κίνητρο.
ΥΠΟΘΕΣΗ 4
Η επικοινωνία μεταξύ εξαγωγέα και ανταποκριτή επηρεάζει θετικά την δέσμευση
του πρώτου προς το δεύτερο.
Σύμφωνα και πάλι με τους Morgan και Hunt (1994), η δέσμευση και η εμπιστοσύνη
είναι παράγοντες κλειδιά διότι ενθαρρύνουν τους επιχειρηματίες να :
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Στοχεύουν στην διατήρηση επένδυση σχέσεων μεταξύ των συνεργατών



Να αντιστέκονται στην προσέλκυση βραχυπρόθεσμων επαγγελματικών

τους.

σχέσεων, χάρη στις σταθερές και μακροπρόθεσμες συνεργασίες που έχουν αναπτύξει ήδη.


Να λαμβάνουν υπόψη κινήσεις μεγάλου ρίσκου ως συνετές, διότι

πιστεύουν στην μη ευκαιριακή αντίληψη των συνεργατών τους.
Επομένως, όταν οι έννοιες της εμπιστοσύνης και της δέσμευσης είναι ταυτόχρονα
παρούσες, τότε επιτυγχάνονται επιθυμητά αποτελέσματα, αυξάνεται η επάρκεια, η
παραγωγικότητα και η αξιοπιστία. Εν συντομία, η δέσμευση και η εμπιστοσύνη οδηγούν
απευθείας σε επαγγελματικές σχέσεις σε παραγωγικές επιτυχίες. Θεωρείτε επίσης
απαραίτητη η εμπιστοσύνη διότι, η δέσμευση κάποιου απέναντι σε έναν συνεργάτη τον
καθιστά αυτόματα ευάλωτο σε κάθε ευκαιριακή τάση του συνεργάτη. Για το λόγο αυτό, η
δέσμευση απέναντι σε ένα συνεργάτη, απαιτεί τεράστια κίνητρα, έτσι το ζήτημα της
εμπιστοσύνης έχει απόλυτη βαρύτητα σε ότι αφορά τέτοιες σχέσεις.
ΥΠΟΘΕΣΗ 5
Η εμπιστοσύνη που αισθάνεται ένας εξαγωγέας απέναντι στον μεσάζοντα
επηρεάζει θετικά την τάση για δέσμευση απέναντί του.

3.3.1.ε. Αποτέλεσμα της δέσμευσης : απόδοση, ΥΠΟΘΕΣΗ 6

Μια αναλυτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την απόδοση των
εξαγωγών, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι επιτυχημένες εξαγωγές είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες με τη δέσμευση μεταξύ των ανώτατων διοικήσεων σε διάφορες μορφές. Η
δέσμευση είναι απαραίτητη για το χτίσιμο του δικτύου διανομής και ροών πληροφόρησης,
πράγματα αναντικατάστατα για την επίτευξη έγκυρης αφομοίωσης εξαγωγικών
πρακτικών.
Πολλές μελέτες επίσης αναφέρονται στην θετική σχέση που έχει η δέσμευση προς
τους μεσάζοντες και τους καταναλωτές, με διάφορα ποιοτικά αποτελέσματα ( Leonidou,
Katsikeas και Hadjimarkou, 2002΄ Morgan και Hunt, 1994). Τέτοια αποτελέσματα, που
προέρχονται από αξιόλογες σχέσεις συνεργασίας, είναι μειωμένη τάση αλλαγής
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συνεργατών, μειωμένες διαμάχες, μειωμένη αβεβαιότητα και αυξημένη διάθεση για
συνεργασία. Πιστεύουμε, έντονα πως τέτοια ποιοτικά αποτελέσματα οδηγούν σε αύξηση
της απόδοσης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων και συνεπώς σε βέλτιστες οικονομικές
επιδόσεις.
ΥΠΟΘΕΣΗ 6
Η δέσμευση του εξαγωγέα προς τον μεσάζοντα επηρεάζει θετικά την οικονομική
απόδοση στην περιοχή ευθύνης του.

3.3.2. ΟΙ «ΚΑΛΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ» ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σε αυτό το σημείο της εργασίας θα πραγματευτούμε την καλοσύνη «Benevolence»
που συχνά εμφανίζεται μεταξύ των συναλλασσομένων. Η καλοσύνη λοιπόν είναι ένα
φαινόμενο που προκύπτει όταν οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται, συνοδεύονται
από τα επιθυμητά αποτελέσματα και δέσμευση μεταξύ των επιχειρήσεων. Προφανώς,
αυτή η «καλή προαίρεση» μεταξύ των εξαγωγικών και των εισαγωγικών εταιριών,
συνεπάγεται υψηλές οικονομικές αποδόσεις και αγαστές σχέσεις συνεργασίας. Το κομμάτι
που μας αφορά επικαλείται, πως η ικανοποίηση των συμβαλλόμενων πλευρών επηρεάζει
θετικά την τάση για καλοσύνη, όταν υπάρχει πολιτισμική ομοιότητα, κοινή κουλτούρα και
κοινό σύστημα αξιών.
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3.3.2.α. Ο ορισμός της καλοσύνης

Σε μια επαγγελματική σχέση, οι εταιρίες συχνά προσφέρουν βοήθεια πέρα από
αυτό που προβλέπει η σύμβαση συνεργασίας. Αυτή η εξωσυμβατική στήριξη ονομάζεται
καλοβουλία, καλοσύνη, καλή προαίρεση ενώ ο διεθνής όρος είναι «benevolence” ( Doney
και Cannon, 1997΄ Lee, 2004΄ Mayer, 1995). Η καλοβουλία προάγει την αποδοτική
λειτουργία της συνεργασίας, επιδεικνύοντας την πρόθεση της επιχείρησης για την
εξασφάλιση της ευημερίας των συνεργατών της ( Gao και Brown, 1997΄ Selnes και
Gronhaug, 2000).
Οι παράγοντες που παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στην ύπαρξη και την
λειτουργία της καλοβουλίας είναι:


Η ικανοποίηση από την συνεργασία ( MacKenzie, 1998΄ Podsakoff και

MacKenzie, 1994΄ Smith, 1983)


Η δέσμευση ( Moorman, 1993΄ Organ, 1993΄ Williams και Anderson, 1991).

Βέβαια η επιρροή που ασκεί η ικανοποίηση χρήζει μεγαλύτερης προσοχής καθώς
παρουσιάζει περισσότερες διακυμάνσεις και εξαρτάται από το πλαίσιο συναλλαγών, ενώ
η δέσμευση είναι πιο σταθερός παράγοντας ( Lee, 2004΄ Mowday, 1982). Με άλλα λόγια
θα ασχοληθούμε με τη σχέση μεταξύ ικανοποίησης και καλοβουλίας, και θα εξετάσουμε
το πλαίσιο συναλλαγών κάτω από το οποίο κυμαίνεται η επιρροή της ικανοποίησης στην
καλοβουλία. Συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε το αν η σχέση αυτή μετριάζεται από την
πολιτισμική ομοιότητα και κοινό πλαίσιο αξιών μεταξύ των εταιριών.
Σε περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις μοιράζονται ένα κοινό σύστημα αξιών, τότε
υπάρχει αμέριστη κατανόηση των προθέσεων και στόχων. Επιπλέον, όταν μια εξαγωγική
εταιρία διέπεται μιας κουλτούρας με αρκετές ομοιότητες με αυτήν της εισαγωγικής
εταιρίας, τότε υπάρχει πρόσφορα έδαφος για αμοιβαία κατανόηση και παράθεση
καλοβουλίας.
Εν κατακλείδι, η καλοβουλία περιέχει το ενδιαφέρον και την ευαισθησία της
εταιρίας πομπού απέναντι στις ανάγκες και στο συμφέρον της εταιρίας δέκτη, και τις
ενέργειες που δρουν προς συμφέρων της τελευταίας. Στο κέντρο της διαεταιρικής
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καλοβουλίας είναι η πρόθεση των εταιριών να βοηθήσουν η μια την άλλη ( Gao και Brown,
1997). Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα καλοβουλίας είναι η προσφορά κάθε μορφής
βοήθειας, η ένδειξη ενδιαφέροντος για την ευημερία, περιορισμός επιβλαβών για τον
συνεργάτη ευκαιριακών κατευθύνσεων και η υιοθέτηση του ρόλου του θεματοφύλακα της
αγαστής συνεργασίας ( Sirdeshmukh, 2002). Έτσι λοιπόν, θεωρούμε ότι η καλοβουλία του
εισαγωγέα απέναντι στον εξαγωγέα ως την εξωσυμβαλόμενη βοήθεια του εισαγωγέα για
την ευημερία του εξαγωγέα.
Μελέτες

του

παρελθόντος,

συχνά

τοποθετούσαν

την

καλοβουλία

ως

υποκατηγορία της εμπιστοσύνης. Για παράδειγμα, οι Doney και Cannon (1997),
χρησιμοποίησαν την καλοβουλία και την αξιοπιστία ώστε να μελετήσουν το ζήτημα της
εμπιστοσύνης αυτό καθεαυτό.

Από την άλλη πλευρά, η καλοβουλία θεωρείται ως

παράγωγο της εμπιστοσύνης ( Larzelere και Huston, 1980’ Solomon, 1960΄ Strickland, 1958)
ή ακόμα και ένα από τα χαρακτηριστικά της αξιοπιστίας ( Mayer, 1995), το οποίο οδηγεί
στο συμπέρασμα της ύπαρξης εμπιστοσύνης.
Μετά από ανασκόπηση της έννοιας της καλοβουλίας καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη μέσα από τα οποία μπορεί να εκφραστεί
για εξαρτώνται από τα εξής βασικά κίνητρα ΄ ονομαστική, κοινή και αλτρουιστική
καλοβουλία. Οι Doney και Cannon (1997), ορίζουν την καλοβουλία ως «το επίπεδο στο
οποίο η μια συμβαλλόμενη μεριά παρουσιάζει ενδιαφέρον για την ευημερία της άλλης και
έχει στόχο το κοινό κέρδος». Ομοίως ο Johnson (1996), ορίζει την καλοβουλία ως εξής «το
επίπεδο όπου η μια επιχείρηση πιστεύει στις καλές προθέσεις του συνεργάτη και την
επιθυμία του για κοινό κέρδος». Αυτοί οι δύο ορισμοί πραγματεύονται πως η τάσεις για
υποστήριξη παρακινούνται από τον στόχο για κοινό όφελος και βασίζονται στην αμοιβαία
καλοβουλία ( Doney και Cannon, 1997΄ Johnson, 1997).
Άλλοι ορισμοί επικεντρώνονται στην αλτρουιστική πτυχή της καλοβουλίας. Λόγου
χάρη, ο Mayer (1995) ορίζει την καλοβουλία ως «το επίπεδο στο οποίο ο δέκτης της
εμπιστοσύνης θέλει όντως να κάνει καλό στον πομπό της εμπιστοσύνης, πέρα από κάθε
εγωκεντρικό κίνητρο». Γενικά η αλτρουιστική καλοβουλία αφορά την εξωσυμβατική
στήριξη η οποία ενισχύει την ευμάρεια των συνεργατών αλλά δεν συνοδεύεται από
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μελλοντικές προσδοκίες για οφέλη. Ένα καλόβουλος συνεργάτης θέλει να βοηθήσει χωρίς
να υπάρχει καμία αντίστοιχη απαίτηση και χωρίς εξωτερικά και επιπρόσθετα κίνητρα. Η
αλτρουιστική καλοβουλία είναι εθελοντικής φύσεως, εκφράζεται από μονομερή στήριξη
και κινητοποιείται από ηθικούς παράγοντες.

3.3.3. Υποθέσεις γύρω από την έννοια της καλοβουλίας

Σε αυτό το σημείο της εργασίας θα παρουσιάσουμε το μοντέλο υποθέσεων,
σύμφωνα με το οποίο η ικανοποίηση μιας εισαγωγικής εταιρίας και η δέσμευσή της
απέναντι σε μια εξαγωγική εταιρία επηρεάζει θετικά την καλοβουλία της απέναντι σε
αυτήν την εξαγωγική εταιρία. Αυτό στη συνέχεια επηρεάζει με τη σειρά του θετικά επίσης
την οικονομική απόδοση αυτής της επαγγελματικής σχέσης. Βέβαια η υπόθεση αυτής της
προσέγγισης την οποία αναλύουμε σε αυτό το σκέλος και μας ενδιαφέρει περισσότερο
είναι πως η πολιτισμική ομοιότητα μεταξύ εισαγωγέα και εξαγωγέα, και το κοινό πλαίσιο
αξιών εξομαλύνει την μετάσταση της ικανοποίησης σε καλοβουλία, και κατά συνέπεια
επιφέρει θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο διεθνών συναλλαγών.
Παρακάτω παραθέτουμε το σχέδιο με το μοντέλο υποθέσεων που αφορά το
πλαίσιο συναλλαγών εισαγωγέα και εξαγωγέα.

Πολιτισμική
ομοιότητα. Υ5

Κοινό πλαίσιο
αξιών. Υ4

Ικανοποίηση
εισαγωγέα με την
συνεργασία με τον
εξαγωγέα. Y3 (+)

Δέσμευση
εισαγωγέα στη
σχέση
συνεργασίας με

Καλοβουλία
εισαγωγέα προς
τον εξαγωγέα. Y1
(+)

49
Οικονομική απόδοση
συνεργασίας εισαγωγέαεξαγωγέα.

Σχήμα 3.

ΣΧΗΜΑ 1.

3.3.3.α.

Η

επιρροή

της

καλοβουλίας

στην

απόδοση

της

επαγγελματικής σχέσης

Στο σύνολο της μελέτης αυτής, εστιάζουμε στην οικονομική απόδοση των
συναλλαγών από άποψη εξοικονόμησης κόστους, κερδοφορίας και οποιοδήποτε άλλη
μορφή της οικονομικής ανάπτυξης, η οποία προκύπτει από την αγαστή σχέση συνεργίας
(Noordewier, 1990΄ Raven, 1994). Η αμοιβαία καλοβουλία μεταξύ συνεργατών είναι
πιθανό να ανταποδοθεί άμεσα στο ακέραιο διότι περιέχει την προσδοκία του κοινού
οφέλους. Η αλτρουιστική καλοβουλία δεν συνοδεύεται από τέτοιου είδους προσδοκίες για
άμεσο κέρδος, ωστόσο ενδέχεται να δημιουργήσουν θετική επιρροή προς τον συνεργάτη,
την αίσθηση της υποχρέωσης καθώς και την ηθική επιθυμία για ανταπόδοση ( Selnes Και
Gronhaug, 2000). Όλα αυτά τα κίνητρα λοιπόν κινητοποιούν τον αποδέκτη της
καλοβουλίας, μακροπρόθεσμα, για να επιτρέψει την καλοβουλία που δέχτηκε ( Gouldner,
1973).
Προτείνουμε λοιπόν, πως η καλοβουλία μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας έχει
έναν βαρύτατο αντίκτυπο στην απόδοση της συνεργασίας αυτής ( Organ, 1988΄ Podkasoff
και MacKenzie, 1994΄ Maignan, 1999΄ Van Dyne, 1995). Όταν οι δύο πλευρές μιας
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συναλλαγής, δρουν καλόβουλα τότε συνειδητά συνεργάζονται με αρμονία, οικιοθελώς
μοιράζονται θέματα τεχνογνωσίας και πληροφορίες, και διεκπεραιώνουν εύστοχα τις
δραστηριότητες μεταξύ τους. Οι ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών καθώς και η ευελιξία
διανομής, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση κόστους ( Cannon και Homberg, 2001). Επιπλέον,
η καλοβουλία οδηγεί και σε μείωση του κόστους συναλλαγής ( Aulakah, 1996΄ Dyer, 1997΄
Kumar, 1996΄ MacKenzie, 1999΄ Smith, 1983), επομένως οι επιχειρήσεις βρίσκουν
προσοδοφόρο έδαφος για βελτιστοποίηση της κατανομής των πόρων τους ( Smith, 1983΄
Walz και Niehoff, 1996).
ΥΠΟΘΕΣΗ 1
Η καλοβουλία του εισαγωγέα προς τον εξαγωγέα επηρεάζει θετικά την οικονομική
απόδοση της συνεργασίας.

3.3.3.β. Η επιρροή της δέσμευσης στην καλοβουλία

Η δέσμευση απέναντι σε έναν συνεργάτη αποδίδεται ως η πρόθεση μιας
επιχείρησης να διατηρήσει την συνεργασία της με τον συνεργάτη αυτόν ( Geyskens, 1996΄
Morgan και Hunt, 1994), και συχνά την αντιλαμβανόμαστε ως μια συσχέτιση με την
καλοβουλία ( Moorman, 1993΄ Van Dyne, 1995΄ Williams και Anderson, 1991). Υπάρχουν
δύο τύποι δέσμευσης, η ονομαστική, συναισθηματική δέσμευση και η υπολογιστική
δέσμευση ( Brown, 1995΄ Cullen, 1995΄ Geyskens, 1996΄ Meyer και Allen, 1984΄ Shore και
Wayne, 1993).
Η συναισθηματική δέσμευση αναφέρεται στην πρόθεση μιας εταιρίας να
παραμείνει σταθερή σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, κινούμενη από το αίσθημα
αναγνώρισης και συμμετοχής από τον συνεργάτη ( Cullen, 1995΄ Porter, 1974΄ Williams
και Anderson, 1991). Αυτό είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης στην σχέση συνεργασίας. Η
υπολογιστική δέσμευση αναφέρεται στην πρόθεση μιας εταιρίας να παραμείνει πιστή σε
μια συνεργασία από την οποία είναι ορατό, ουσιαστικό και ξεκάθαρο το κέρδος της (
Meyer και Allen, 1984). Αυτή η μορφή δέσμευσης προέρχεται από την συνεχή αξιολόγηση
του οφέλους που αποκομίζει η εταιρία από έναν συγκεκριμένο συνεργάτη ( λόγου χάρη,
προηγούμενα αποτελέσματα, ανταγωνιστικότητα, αξιοπιστία), καθώς και του κόστους
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διατήρησης αυτής της συνεργασίας ( Mowday, 1982΄ MacKenzie, 1998). Θεωρούμε την
δέσμευση ως ένα συστατικό της συναισθηματικής και της υπολογιστικής δέσμευσης.
Υποστηρίζουμε λοιπόν πως οι δεσμευμένες εισαγωγικές εταιρίες τείνουν να
στηρίζουν τους εξαγωγείς ενεργά και ουσιαστικά. Οι συναισθηματικά δεσμευμένες
επιχειρήσεις τείνουν να παρουσιάζουν τάσεις διεύρυνσης της ευημερίας και της
αποδοτικότητας μιας συνεργασίας ( Mathieu και Zajac, 1990΄ Mowday, 1982΄ Robinson και
Morrison, 1995). Επιπλέον, οι συναισθηματική δεσμευμένες εταιρίες, προσφέρουν
υποστήριξη πέρα από αυτό που προβλέπει η σύμβαση συνεργασίας ( Mowday, 1982΄
MacKenzie, 1998). Τέλος, οι επιχειρήσεις υπό υπολογιστική δέσμευση, προσφέρουν
υποστήριξη καθώς προβλέπουν μελλοντική ανταμοιβή και όφελος ( Shore και Wayne,
1993).
ΥΠΟΘΕΣΗ 2
Η δέσμευση του εισαγωγέα προς τον εξαγωγέα, έχει επηρεάζει θετικά την
καλοβουλία του προς τον εξαγωγέα.

3.3.3.γ. Η επιρροή της ικανοποίησης στην καλοβουλία

Σύμφωνα με την θεωρία κοινωνικών συναλλαγών, μια συναλλαγή περιλαμβάνει
ανταλλακτικές και κοινωνικές πτυχές ( Blau, 1964). Οι ανταλλακτικές αυτές πτυχές έχουν
να κάνουν με την εργασία, ενώ οι κοινωνικές με τις διαπροσωπικές συναλλαγές ( Cullen,
1995΄ Geyskens, 1996). Βασιζόμενοι λοιπόν, στην θεωρία κοινωνικών συναλλαγών,
μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ικανοποίηση από την συνεργασία, περιλαμβάνει
οικονομική αλλά και κοινωνική ικανοποίηση ( Geyskens, 1999).
Η οικονομική ικανοποίηση αναφέρεται σε ένα δίαυλο θετικών εντυπώσεων, από
τις οικονομικές ανταμοιβές που εισρέων μέσω της συνεργασίας, με τον συνεργάτη (
Geyskens, 1999). Η οικονομική ικανοποίηση καθορίζεται από παράγοντες όπως τα
αποτελέσματα των προηγούμενων συναλλαγών, η διαφαινόμενα δίκαιη κατανομή των
κερδών, η ανταγωνιστικότητα που προσφέρει η συνεργασία καθώς και οι δυνατότητες του
συνεργάτη ( Oliver, 1980΄ Oliver και Swan, 1989). Στον αντίποδα, η κοινωνική ικανοποίηση
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προέρχεται από την θετική ανταπόκριση σε ψυχολογικά ζητήματα και σε διαπροσωπικά
θέματα ( Geyskens, 1999).
Έρευνες έχουν δείξει πως η ικανοποίηση είναι πρόγονος της πρόθεσης για στήριξη,
σε διεταιρικό επίπεδο ( MacKenzie, 1998΄ Podsakoff και MacKenzie, 1994΄ Smith, 1983΄
Van Dyne, 1995). Όταν ο εισαγωγέας είναι ικανοποιημένος με την συναλλαγή του, τότε
είναι πιθανό να εκφράσει κατανόηση και εμπάθεια προς τον συνεργάτη του ( Hwang, 1987΄
Luo, 1997).

ΥΠΟΘΕΣΗ 3
Η ικανοποίηση του εισαγωγέα με τις συναλλαγές του με τον εξαγωγέα, επηρεάζουν
θετικά την καλοβουλία του προς τον εξαγωγέα.

3.3.4. Ο παράγοντας του κοινού πλαισίου αξιών

Ο Johnson (1996), υποστηρίζει πως όταν οι συναλλαγές ξεπερνούν τα πολιτισμικά
και εθνικά σύνορα, τότε ο παράγοντας της πολιτισμικής διαφοροποίησης διεισδύει στις
συναλλαγές αυτές. Επιπλέον, η κατανόηση της πολιτισμικής ευαισθησίας προσφέρει τη
βάση για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης, λόγω της ενισχυμένης επιρροής της επικοινωνίας
μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Βασιζόμενοι λοιπόν στα παραπάνω, ένα κοινό πλαίσιο
αξιών μπορεί επίσης να αποτελέσει τη βάση για μια ισχυρή σχέση συνεργασίας. Οι Bucklin
και Sengupta (1993), υποστηρίζουν πως μια σχέση συνεργασίας γίνεται πιο ισχυρή όταν
υπάρχει έντονη ομοιότητα σε επίπεδο επιχειρησιακών αξιών, κουλτούρας, και διοικητικών
μεθόδων. Έτσι, η επιρροή της ικανοποίηση από την συνεργασία, ενδυναμώνεται ανάλογα
με το επίπεδο ομοιότητας του πλαισίου αξιών.
Το πλαίσιο αξιών αναφέρεται στο επίπεδο όπου οι συνεργάτες μοιράζονται κοινές
επαγγελματικές αξίες, πράγμα που οδηγεί σε κοινή κατανόηση και αμοιβαίες προσδοκίες
( Moorman, 1992).
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Πραγματευόμαστε λοιπόν, πως ένα κοινό πλαίσιο αξιών, εξομαλύνει την επίδραση
της ικανοποίησης επί της καλοβουλίας. Συγκεκριμένα, ο αντίκτυπος της ικανοποίησης του
εισαγωγέα στην καλοβουλία του, είναι βαρύτερος όταν αυτός μοιράζεται κοινές αξίες με
τον εξαγωγέα παρά όταν δεν μοιράζεται. Όταν οι αξίες που τους διέπουν είναι
διαφορετικές, εκφράζουν ελάχιστη κατανόηση και είναι λιγότερο πιθανό να υπάρξει
αμοιβαία εμπιστοσύνη ( Park και Ungson, 1997).
Όταν λοιπόν, παρουσιάζονται αρκετές ομοιότητες ανάμεσα σε εισαγωγική και
εξαγωγική εταιρία, αυτοί τείνουν να επικοινωνούν στενότερα και δείχνουν μεγαλύτερη
κατανόηση για τους στόχους και τα εγχειρήματα του άλλου ( Zegner και Lawrence, 1989).
Το κοινό πλαίσιο αξιών διευκολύνει την κοινωνική ενσωμάτωση και την εμπάθεια μεταξύ
των αντισυμβαλλομένων ( Doney και Cannon, 1997΄ Bonnici, 1991).
ΥΠΟΘΕΣΗ 4
Η επίδραση της ικανοποίησης του εισαγωγέα στην καλοβουλία του, είναι
εντονότερη όταν η ομοιότητα του πλαισίου αξιών μεταξύ εισαγωγέα και εξαγωγέα είναι
μεγάλη παρά όταν είναι μικρή.

3.3.4.α. Ο παράγοντας της πολιτισμικής ομοιότητας

Η πολιτισμική ομοιότητα αναφέρεται στο επίπεδο όπου ο εισαγωγέας είναι
οικείος με την χώρα του εξαγωγέα από άποψη γλώσσας, επιχειρηματικών πρακτικών,
πολιτικών και νομικών συστημάτων καθώς και υποδομής μάρκετινγκ ( Boyacigiller, 1990).
Η οικειότητα του εισαγωγέα με την χώρα του εξαγωγέα διευκολύνει την ανάπτυξη συχνής
και αμφίπλευρης επικοινωνίας ( Kale και Barnes, 1992). Επιπλέον, ένας εισαγωγές που
είναι οικείος με τον πολιτισμικό πλαίσιο του εξαγωγέα, τείνει να προσαρμόζεται στις
πολιτισμικές διαφορές επαρκώς ( Harich και LaBahn, 1998΄ Pornpitakpan, 1999).
Πιστεύουμε πως η πολιτισμική ομοιότητα

εξομαλύνει την επίδραση της

ικανοποίησης στην καλοβουλία. Συγκεκριμένα, προτείνουμε, πως η θετική επιρροή της
ικανοποίησης ενός εισαγωγέα επί της καλοβουλίας του, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα
να είναι ισχυρότερη όταν ο εισαγωγέας είναι οικείος με την κουλτούρα του εξαγωγέα.
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Αυτό συμβαίνει διότι όταν οικειότητα είναι έντονη, τότε οι συνεργάτες είναι πιθανότερο
να αναπτύξουν μεγαλύτερη κατανόηση μεταξύ τους ( Davis, 1984΄ Harich και Labahn, 1998΄
Johnson, 1996΄ Kale και Barnes, 1992). Όταν οι συναλλασσόμενοι μοιράζονται αμοιβαία
κατανόηση τότε αναπτύσσουν μεγαλύτερα κίνητρα για αλληλοϋποστήριξη και έτσι
εμφανίζεται η καλοβουλία.
Αντιθέτως, όταν το επίπεδο της πολιτισμικής ομοιότητας είναι χαμηλό, τότε
περιορίζεται η κατανόηση μεταξύ των συνεργατών. Αυτό, αυτόματα επιφέρει μεγαλύτερα
επίπεδα αβεβαιότητας με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται το όποιο σημάδι καλοβουλίας.
ΥΠΟΘΕΣΗ 5
Η επίδραση της ικανοποίησης του εισαγωγέα επί της καλοβουλίας είναι
εντονότερη όταν το επίπεδο της πολιτισμικής οικειότητας είναι υψηλό παρά χαμηλό.
Να σημειώσουμε εδώ, πως η υπόθεση 5 είναι αυτή που μας αφορά περισσότερο,
ωστόσο οι υπόλοιπες υποθέσεις του μοντέλου/προσέγγισης είναι απαραίτητες για την
κατανόησή του και άξιες αναφοράς.

3.4. ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης παρουσιάζονται οι τρεις
προσεγγίσεις για την σχέση της κουλτούρας και τους διεθνούς εμπορίου. Ξεκινάμε με την
προσέγγιση της κουλτούρας και ανοικτότητας, όπου παραθέτουμε τον ορισμό της
ανοικτότητας, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής, καθώς και τον αντίκτυπο
που έχουν στις διεθνείς συναλλαγές. Στην συνέχεια συνδέουμε τις υποθέσεις αυτής της
σχέσης με τους δείκτες του μοντέλου του Hofstede.
Το δεύτερο μέρος απαρτίζεται από την περιγραφή του αντίκτυπου που έχουν η
επικοινωνία και η κουλτούρα με τον μεσάζοντα, στο διεθνές εμπόριο και στην απόδοση
των σχέσης αυτής. Στο σημείο αυτό χρησιμοποιήσαμε ένα παράγωγο του μοντέλου του
Hofstede που εξετάζει τους εξής παράγοντες, πολιτισμική απόσταση, εμπιστοσύνη,
επικοινωνία, δέσμευση και απόδοση.

55

Στην τελευταία προσέγγιση εξετάσαμε την καλοσύνη μεταξύ εισαγωγικών και
εξαγωγικών εταιριών , παραθέτοντας τον ορισμό της καλοσύνης και τον τρόπο που αυτή
επηρεάζεται από την απόδοση της σχέσης, τη δέσμευση, την ικανοποίηση και την
πολιτισμική ομοιότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
4.1. Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑΣ
4.1.1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για να εξετάσουμε τις υποθέσεις μας στις σχέσεις μεταξύ των διάφορων
διαστάσεων της εθνικής κουλτούρας και της ανοικτότητας, παρουσιάζουμε μία βάση
δεδομένων εθνικού επιπέδου στην οποία οι βαθμολογίες για 53 χώρες στις 4 διαστάσεις
του Hofstede που αφορούν την εθνική κουλτούρα, συνδυάζονται με πληροφορίες για το
βαθμό της ανοικτότητάς τους σε πέντε σημεία στο χρόνο.
Η ανοικτότητα μετριέται με ένα δείκτη που αναπτύχθηκε από τον Quinn (1997), ο
οποίος έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μία κλίμακα διαστήματος, σε αντίθεση με τις
μετρήσεις του Grilli και των Milesi- Ferretti (1995). O Quinn κατασκεύασε το δείκτη αυτό,
με βάση τις ετήσιες αναφορές στους περιορισμούς των εξαγωγών του ΔΝΤ. Ανέπτυξε
κωδικοποιητικούς κανόνες μέσω των οποίων κωδικοποίησε τους περιορισμούς τόσο στις
νομισματικές συναλλαγές, όσο και στις υποκείμενες διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Η
μέτρησή του για την ανοικτότητα προστίθεται στις βαθμολογίες για τρεις διαφορετικές
μετρήσεις:
1.

Μία μέτρηση 0-4 των περιορισμών στις συναλλαγές λογαριασμού

κεφαλαίου
2.

Μία μέτρηση 0-8 των περιορισμών στις συναλλαγές τρέχοντος λογαριασμού

3.

Μία μέτρηση 0-2 των εμποδίων στους περιορισμούς συναλλαγών που

επιβάλλονται από διεθνείς συμφωνίες.
Ο δείκτης ξεκινάει από το 0 (πλήρως κλειστές) έως το 14 (πλήρως ανοικτές) και
είναι διαθέσιμος σε 94 χώρες, για την περίοδο 1950-1999 (όχι όμως για κάθε χρόνο, ούτε
για κάθε χώρα). Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για τα έτη 1959, 1973, 1982, 1988 και 1997,
καθώς για αυτά τα έτη τα δεδομένα είναι διαθέσιμα και για τις 94 χώρες.
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Οι 4 πολιτισμικές διαστάσεις που εξετάζουμε προέρχονται από το έργο του
Hofstede (2001). Αναπαριστώνται από κλίμακες διαστήματος με ελάχιστη αξία μηδέν. Δεν
έχουν κάποια σταθερή μέγιστη αξία, αλλά η πλειονότητα των παρατηρήσεων για όλες τις
διαστάσεις δεν ξεπερνάει την αξία του 100. Οι διαστάσεις του Hofstede είναι διαθέσιμες
για 65 χώρες. Επειδή όμως για 53 χώρες υπάρχουν παρατηρήσεις τόσο για την ανοικτότητα
όσο και για τις τέσσερις πολιτισμικές διαστάσεις, το δείγμα χωρών που χρησιμοποιήθηκε
στις αναλύσεις μας αποτελείται από τις 53 αυτές χώρες (βλ. Παράρτημα). Ο Πίνακας 1
παρακάτω παρέχει κάποια περιγραφικά στατιστικά των δεδομένων μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΕΠ
ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ
ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΦ.ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΣΤ.ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΑΕΠ

n

Min

Max

Μέση Τιμή

Τυπική Απόκλιση

254
254
254
254
254
254

0
6
5
8
11
671

14
91
95
112
104
30190

8,6
44,1
50,3
65,5
56,2
9671

3,7
25,7
18,7
24,7
21,8
6905

4.1.2. ΜΕΘΟΔΟΣ

Για την ανάλυση των δεδομένων μας, χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα τυχαίων
επιδράσεων. Ακολουθήσαμε μία διαδικασία, που στόχευε στο καθορισμό, κάθε διάστασης
της κουλτούρας ξεχωριστά, τη σχέση της με την ανοικτότητα και την εξέλιξη αυτής της
σχέσης μέσα στο χρόνο. Η διαδικασία αυτή ξεκινά με ένα μοντέλο αναφοράς που
ενσωματώνει τέσσερις ψευδομεταβλητές για τις διαφορές στο επίπεδο της ανοικτότητας
μεταξύ των πέντε χρονικών σημείων (Μοντέλο 1). Στο Μοντέλο 2, η πολιτισμική διάσταση
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προστίθεται σε αυτό το μοντέλο, για να παρουσιάσει μια αντιπροσωπευτική εικόνα
σχετικά με τη μέση επίδρασή του στην εκάστοτε εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Τα
Μοντέλα 3-5 προσθέτουν όρους της αλληλεπίδρασης μεταξύ της κουλτούρας και του
χρόνου. Το Μοντέλο 3 εξετάζει την ύπαρξη μίας γραμμικής χρονικής επίδρασης. Το
Μοντέλο 4 διερευνά μία μη γραμμική (αλλά τετραγωνική) χρονική επίδραση και το
Μοντέλο 5 παρουσιάζει την επίδραση της κουλτούρας να ποικίλλει ακανόνιστα ανά τα
χρόνια. Συγκρίνοντας τις κατάλληλες μετρήσεις αυτών των Μοντέλων, για κάθε
πολιτισμική διάσταση, επιλέγουμε το Μοντέλο που περιγράφει καλύτερα τη σχέση μεταξύ
των διαστάσεων Hofstede και της ανοικτότητας και παρουσιάζουμε τις παραμέτρους
αυτού του Μοντέλου.
Στο Μοντέλο 6, ο φυσικός αλγόριθμος του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που
προέρχεται από τους Πίνακες Παγκοσμίου Φήμης (Penn World Tables: Heston, Summers
and Aten, 2002), προστίθεται σε επιλεγμένα Μοντέλα, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν η
σχέση μεταξύ κουλτούρας και ανοικτότητας παραμένει άθικτη μετά τον έλεγχο του
επιπέδου ανάπτυξης. Όπως ήδη συζητήθηκε στο κεφάλαιο «Πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα της Ανοικτότητας», έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι οι λιγότερο
αναπτυγμένες χώρες είναι γενικά λιγότερο ανοικτές από τις αναπτυγμένες χώρες. Ωστόσο,
πρέπει να ελέγξουμε και αυτή τη μεταβλητή. Το Μοντέλο 6 συνεκτιμάται μόνο για τις
πολιτισμικές διαστάσεις που αποδεικνύονται να έχουν μία ουσιώδη επίδραση στην
ανοικτότητα.

4.2. Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
4.2.1. ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε από 161 ομάδες τριτοετών φοιτητών
που πήραν προσωπικά συνέντευξη από μία εξαγωγική εταιρία ως μέρος ενός μαθήματος
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διεθνούς μάρκετινγκ. Οι ομάδες έλαβαν εκπαίδευση εντός τάξης ως προς τη συνέντευξη
και όλες οι ομάδες συνέταξαν μία αναφορά για την εταιρία και την εμπειρία της
συνέντευξης. Η επιλογή του δείγματος, η επιλογή του πληροφοριοδότη και η αποδοχή του
να συμμετάσχει στην έρευνα έλαβε χώρα προκαταβολικά και ελεγχόταν κεντρικά από την
ερευνητική ομάδα. Το τυπικό επίπεδο ευθύνης εντός των εταιριών – δειγμάτων είναι του
Διευθυντή Εξαγωγών, του Διευθυντή Προϊόντων Περιοχής ή – σε πολλές μικρότερες
εταιρίες - του Γενικού Διευθυντή. Από τις 161 συνεντεύξεις, απορρίψαμε 41, με
αποτέλεσμα να απομείνουν 120 προς ανάλυση. Απορρίψαμε αυτές τις 41 συνεντεύξεις
λόγω ελλειπόντων δεδομένων ή λόγω άλλων ασυνεπειών και πιθανών αδυναμιών.
Μολονότι έχουμε 161 διαφορετικές ομάδες φοιτητών, και συνεπώς διακινδυνεύσαμε 161
διαφορετικές προσεγγίσεις για συλλογή δεδομένων, πιστεύουμε ότι η προετοιμασία εντός
τάξης, η φύση των ερωτήσεων ως κλειστού τύπου και η γραπτή ομαδική αναφορά
υποστηρίζουν την ποιότητα των δεδομένων. Καθώς κάποιες εταιρίες δεν συμπλήρωσαν το
ερωτηματολόγιο για όλες τις 4 αγορές ή χρησιμοποίησαν άλλους τρόπους εισόδου από την
αντιπροσωπεία/διανομή ή η αγορά δεν εντάσσονταν στο μοντέλο του Hofstede οπότε τα
εθνικά πολιτισμικά δεδομένα δεν ήταν διαθέσιμα, καταλήξαμε συνολικά με 169 υποθέσεις
ανεξάρτητων τρόπων εισόδου για ανάλυση δεδομένων. Οι χώρες που εκπροσωπούνται σε
περισσότερες από 10 υποθέσεις ήταν η Μεγάλη Βρετανία (20), η Γερμανία (15), η Σουηδία
(12), η Δανία (12) και οι ΗΠΑ (12). Αυτές είναι επίσης οι 5 μεγαλύτερες αγορές μηπετρελαϊκών Νορβηγικών εξαγωγών το 2002. Ένα σύνολο 40 διαφορετικών χωρών
εκπροσωπούνται από 1 υπόθεση τουλάχιστον.
Οι εταιρίες στο δείγμα αντιπροσωπεύουν αρκούντως καλά μία διασύνδεση της
Νορβηγικής εξαγωγικής βιομηχανίας, τόσο αναφορικά με τη γεωγραφική τοποθεσία, όσο
με το μέγεθος και την εξαγωγική συχνότητα. Οι εταιρίες βρίσκονται σε 13 διαφορετικές
περιοχές της Νορβηγίας. Ο μέσος όγκος πωλήσεων του συνολικού δείγματος είναι 557
εκατομμύρια Νορβηγικές Κορώνες, ο οποίος συγκρίνεται προς 552 εκατομμύρια
Νορβηγικές Κορώνες που συγκεντρώθηκαν σε άλλη έρευνα προσφάτως διεξαχθείσα
μεταξύ των Νορβηγών εξαγωγέων (Solberg, 2002), η οποία βασίστηκε σε ένα απλό τυχαίο
δείγμα (1 NOK/ Νορβηγική Κορώνα= 0,13 Ευρώ).
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4.2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Αρκετοί συγγραφείς προτείνουν διαστάσεις που εξηγούν διαφορές στην εθνική
κουλτούρα (Clark, 1990). Ο Hofstede (1980) δίνει έμφαση στις στάσεις στο εργασιακό
περιβάλλον και αυτό είναι το καταλληλότερο περιβάλλον για την παρούσα έρευνα.
Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η εργασία του Hofstede παρέχει ένα
παράδειγμα για συγκριτική έρευνα, ενώ άλλοι έχουν εκφράσει αμφιβολίες για την
εγκυρότητα των κλιμάκων του(Grennes, 1991΄ Shenkar, 2001). Σε μία κριτική επισκόπηση
της κατασκευής της πολιτισμικής απόστασης, ο Shenkar (2001) καταδεικνύει τη σύνθετη,
υποδόρια και μη απτή φύση της κατασκευής, η οποία είναι πολύ δύσκολο να συλληφθεί.
Ωστόσο, η χρήση των δεικτών του Hofstede είναι σε άνθηση. Μία έρευνα των
επιχειρηματικών βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων του ABI- Inform and Wilson από το
1981 μέχρι το πρώτο μισό του 1998 απέφεραν 134 εννοιολογικές και εμπειρικές έρευνες
από τις οποίες 98 εμφανίστηκαν έως το 1993 (Sivakumar και Nakata, 2002). Ένα πρόβλημα
στην αξιολόγηση της επίδρασης της κουλτούρας στις διεταιρικές σχέσεις είναι ότι οι
πολιτισμικοί δείκτες είναι μετρήσεις της κουλτούρας σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι διεταιρικές
σχέσεις συνήθως μελετώνται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο ( Kogut και Singh, 1988΄ Zhang,
2003΄ Ha.2004). Τα δεδομένα εθνικού επιπέδου ενδέχεται να μην αποτελούν έγκυρες
μετρήσεις της κουλτούρας σε ατομικό επίπεδο (οικολογική σφαλερότητα/πλάνη). Οι Sousa
και Bradley (2006) ισχυρίζονται ότι η έννοια της ψυχικής απόστασης είναι καταλληλότερη
όταν η ανάλυση γίνεται σε ατομικό επίπεδο. Ενώ η ψυχική απόσταση και η πολιτισμική
απόσταση διαφέρουν εννοιολογικά, οι παραπάνω συγγραφείς ισχυρίζονται επίσης ότι οι
έννοιες σχετίζονται και ότι καταδεικνύουν έναν ισχυρό συσχετισμό βασισμένο σε
ερευνητικά δεδομένα. Επιπροσθέτως, υπάρχουν άλλοι δύο παράγοντες που υποστηρίζουν
τη χρήση των δεικτών του Hofstede στην έρευνά μας. Πρώτον, μία πολύ μεγαλύτερη
αναλογία όλων των εταιριών εμπλέκονται στις εξαγωγές σε μικρές, ανοικτές οικονομίες
από ότι σε μεγάλες οικονομίες. Επί παραδείγματι, στις Σκανδιναβικές χώρες της
Νορβηγίας, Σουηδίας και Δανίας, η αναλογία των εξαγωγών επί του συνολικού ΑΕΠ είναι
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ίση ή μεγαλύτερη από 35% σε όλες τις χώρες, ενώ είναι μόλις 7,5% στις ΗΠΑ και περίπου
10% στην Ιαπωνία. Ως εκ τούτου, ισχυριζόμαστε ότι το παρόν δείγμα Νορβηγών εξαγωγέων
δεν είναι μία ειδική ομάδα εταιριών πολύ διαφορετικών από όλες τις Νορβηγικές εταιρίες.
Δεύτερον, ο Grennes (1999) βρήκε ισχυρούς συσχετισμούς μεταξύ των δεδομένων
ατομικού επιπέδου που συγκεντρώθηκαν μεταξύ Νορβηγών Διευθυντών και των δεικτών
του Hofstede. Ο Grennes (1999) υποστηρίζει ότι οι κλίμακες του Hofstede ενδέχεται να
είναι πιο έγκυρες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, όταν εφαρμόζονται σε κουλτούρες που
είναι σχετικά ομογενείς. Η μέτρηση της πολιτισμικής απόστασης της εισαγωγικής χώρας
από την εξαγωγική χώρα δημιουργήθηκε με την ακόλουθη διαδικασία. Αρχικά, οι
αποκριθέντες κλήθηκαν να προσδιορίσουν τις αρμόζουσες εξαγωγικές αγορές και μετά
κατηγοριοποιήθηκαν οι αγορές με τις αξίες του πολιτισμικού δείκτη του Hofstede (1980).
Τελικώς, υπολογίσαμε την πολιτισμική απόσταση χρησιμοποιώντας τη φόρμουλα των
Kogut και Singhs (1988). Αυτή η φόρμουλα έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές άλλες έρευνες
( Benito και Gripsrud, 1992΄ Manev και Stevenson, 2001΄ Sousa και Bradley, 2006).
Αυτές οι τέσσερις κατασκευές, επικοινωνία, αφοσίωση, εμπιστοσύνη και απόδοση
μετριούνται σε μία κλίμακα τύπου Likert πέντε σημείων. Ο κυρίαρχος ορισμός της
επικοινωνίας στη βιβλιογραφία του μάρκετινγκ φαίνεται να αποδίδεται ως «η επίσημη και
ανεπίσημη μεστή νοήματος πληροφορία που μοιράζεται μεταξύ εταιριών» (Anderson και
Narus, 1990΄ Morgan και Hunt, 1994). Ωστόσο, πιστεύουμε ότι αυτός ο ορισμός δεν
συλλαμβάνει ικανοποιητικά ότι ο ξένος μεσάζων συχνά είναι ένα μία πολύ πιο σημαντική
πηγή πληροφορίας αναφορικά με τους παράγοντες της τοπικής επιχείρησης.
Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να διακρίνουμε σαφώς μεταξύ της πληροφορίας
που δίνεται και της πληροφορίας που λαμβάνεται. Ο πιο γενικός ορισμός της επικοινωνίας
στο Συνοπτικό Λεξικό της Οξφόρδης (1964)ως «ο τρόπος με τον οποίον η πληροφορία
δίνεται (πράξη μετάδοσης κυρίως νέων: πληροφορίες που δίνονται) και λαμβάνεται», έχει
την ίδια διάκριση. Ο ορισμός μας για την επικοινωνία συνδυάζει και τα δύο στοιχεία. Η
επικοινωνία είναι ο τρόπος με τον οποίον επίσημη και ανεπίσημη πληροφορία δίνεται και
λαμβάνεται. Η μέτρησή μας για την επικοινωνία, λοιπόν, αποτελείται από τέσσερα

62

στοιχεία: επίσημη και ανεπίσημη πληροφορία που δίνεται, επίσημη και ανεπίσημη
πληροφορία που λαμβάνεται.
Ο ορισμός μας για την αφοσίωση συντρέχει με αυτόν των Morgan &Hunt (1994)
«Ένας συνεργάτης που πιστεύει ότι μία σε εξέλιξη συναλλακτική σχέση με άλλον είναι τόσο
σημαντική ώστε να εντέλλεται μέγιστες προσπάθειες για τη διατήρησή της» με άλλα λόγια,
«το αφοσιωμένο μέρος πιστεύει ότι η σχέση αξίζει να δουλέψει επ’ αυτής για να
διασφαλίσει ότι αυτή θα διαρκέσει απεριόριστα». Η μέτρησή μας για τη σχέση της
αφοσίωσης προσαρμόζεται από τους Morgan και Hunt (1994. Αποτελείται από τέσσερα
στοιχεία που συλλαμβάνουν τον ορισμό μας για την αφοσίωση: σημαντικότητα,
προσκόλληση σε, μέγιστη προσπάθεια για τη διατήρηση και διατήρηση για πάντα.
Υιοθετούμε τον ορισμό των Moorman, Deshpande και Zaltman (1993) για την
εμπιστοσύνη ως «προθυμία να βασιστεί κανείς σε ένα συνεργάτη ανταλλαγής στον οποίον
κάποιος έχει εναποθέσει την αυτοπεποίθησή του». Οι Morgan &Hunt (1994) αναφέρονται
σε αρκετές έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν ότι η πεποίθηση εκ μέρους του εμπιστεύοντος
μέρους προκύπτει από τη βέβαια πεποίθηση ότι το άξιο εμπιστοσύνης μέρος είναι
αξιόπιστο και έχει υψηλή αξιοπιστία. Η μέτρησή μας για την εμπιστοσύνη προσαρμόζεται
από τους Morgan και Hunt (1994).
Οι μετρήσεις της εξαγωγικής απόδοσης υπεβλήθησαν προς το τέλος της δεκαετίας
1980 και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1990 σε λεπτομερή έλεγχο από αριθμό
συγγραφέων ( Aaby και Slater, 1989΄ Axinn, 1988΄ Bello και Gilliland, 1997΄ Cavusgil και
Zou, 1994΄

Diamantopoulos, 1998΄ Madsen, 1987΄ Shoham, 1998). Διαφορετικές

εννοιολογικοποιήσεις και λειτουργικοποιήσεις κατέληξαν σε μία ποικιλία σχημάτων
καιμετρήσεων που δίνουν έμφαση σε διαφορετικές διαστάσεις της απόδοσης
(Diamantopoulos, 1998). Ο Madsen (1987) χωρίζει τις μετρήσεις απόδοσης σε 3
κατηγορίες: μετρήσεις για το κέρδος, τις πωλήσεις και τις μεταβολές. Χρησιμοποιώντας
αυτήν την κατηγοριοποίηση ως σημείο αφετηρίας, ο Shoham (1998) διεκπεραιώνει μία
ανάλυση παραγόντων με 14 διαφορετικές μετρήσεις απόδοσης που φορτώνουν
κατάλληλα στις 3 κατηγορίες του Madsen (1987) εξηγώντας το 82% της διακύμανσης.
Όμως, η ανάλυση του Shoham (1998) δεν περιλαμβάνει μία μέτρηση που να συλλαμβάνει
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το γενικό επίπεδο ικανοποίησης από τη Διεύθυνση του εξαγωγικού εγχειρήματος. Τέτοιος
παράγοντας είναι πιθανόν να στηρίζεται στο γεγονός ότι όχι μόνο δεν μεταφράζει τον
αντιλαμβανόμενο βαθμό οικονομικής επιτυχίας, αλλά ακόμη συμπεριλαμβάνει τη γνώμη
των αποκριθέντων για τα στρατηγικά στοιχεία επιτυχίας, όπως η επέκταση της αγοράς, η
ανταγωνιστική απάντηση, η διείσδυση αγοράς, κλπ. (Cavusgil και Zou, 1994). O Shoham
(1998) εισάγει τη διάκριση μεταξύ αντικειμενικών μετρήσεων (όπως εκείνες που
βασίζονται σε λογαριασμούς, ανάπτυξη πωλήσεων, κέρδη, ανταμοιβή από επενδύσεις ή
πωλήσεις, αναλογία εξαγωγών, κλπ.) και υποκειμενικών μετρήσεων (όπως ο βαθμός
ικανοποίησης με διαφορετικά επιτεύγματα). Ενώ οι αντικειμενικές μετρήσεις καθιστούν
δυνατό τον υπολογισμό της απόδοσης της εταιρίας σχετικά με τη βιομηχανία, κάποιος θα
μπορούσε να πει ότι οι υποκειμενικές ή οι μετρήσεις ικανοποίησης ήδη ενσωματώνουν
τέτοια σύγκριση, καθώς αντικατοπτρίζουν τις αντιλήψεις του διευθυντή για την
υποκειμενική απόδοση (Shoham, 1998). Ακόμη, οι αντικειμενικές μετρήσεις είναι πιο
δύσκολο να καταγραφούν, καθώς είναι ευκολότερο για τους αποκριθέντες να εκφράσουν
το βαθμό ικανοποίησης από το να αποκαλύψουν μεγέθη για τις μετοχές αγοράς, τα
ποσοστά κέρδους, τις αυξήσεις πωλήσεων, κλπ. Η μέτρησή μας για την απόδοση
συνίσταται σε τρία υποκειμενικά στοιχεία της χρηματοοικονομικής εξαγωγικής απόδοσης:
1.

Η κερδοφορία των δραστηριοτήτων σε αυτήν τη χώρα συγκριτικά με τη

γενική κερδοφορία της εταιρίας
2.

Η μεταβολή στην κερδοφορία τα τελευταία τρία χρόνια στη χώρα

συγκριτικά με τη μεταβολή της κερδοφορίας της εταιρίας γενικά
3.

Η αύξηση (ή μείωση) στις πωλήσεις τα τελευταία τρία χρόνια, συγκριτικά με

τη μεταβολή στις πωλήσεις της εταιρίας ως συνόλου.

4.2.3. ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ

Οι μετρήσεις στην παρούσα έρευνα αναπτύχθηκαν σύμφωνα με την κλασική
θεωρία τεστ (Bollen & Lennox, 1991; Churchill, 1979), στην οποία πολλαπλοί δείκτες
συμμεταβάλλονται λόγω μίας κοινής υποκείμενης αιτίας (η λανθάνουσα μεταβλητή). Αυτή
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η προσέγγιση υιοθετείται με διαδικασίες αξιολογήσεων εγκυρότητας και αξιοπιστίας.
Αυτή η προσέγγιση 2 βημάτων που αναπτύχθηκε από τους Anderson and Gerbing (1988)
χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της δομής παραγόντων για τις μετρήσεις και τη
θεωρητική σχέση. Όπως συζητήθηκε νωρίτερα, 41 υποθέσεις διαγράφηκαν λόγω
ελλειπουσών αξιών και ασυμπλήρωτων απαντήσεων. Η διαγραφή σε λίστα κατεύθυνε τη
διαγραφή υποθέσεων με ελλείπουσες αξίες. Τα δεδομένα δεν περιλαμβάνουν καθόλου
ακραίες τιμές και ένα T-test δεν προσδιόρισε καμία διαφορά μεταξύ των αρχικών και
μεταγενέστερων αποκριθέντων.

4.2.4. ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΑ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ

Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το EQS/ Windows 6.1 (Bentler και Wu,
1993). Τέσσερις από τις πέντε κατασκευές, συγκεκριμένα η εμπιστοσύνη, η επικοινωνία, η
αφοσίωση και η χρηματοοικονομική απόδοση αντικατόπτριζαν πολύ-αντικειμενικές
μετρήσεις. Για να ελέγξουμε για μονοδιαστατοσύνη εφαρμόσαμε μία επιβεβαιωτική
ανάλυση παραγόντων (CFA), χρησιμοποιώντας την εξαγωγή μέγιστης πιθανότητας. Για να
εκτιμήσουμε τη φόρτωση σημαντικού αντικειμένου σε κάθε κατασκευή, εκτελέστηκαν
φιλτράρισμα πολλαπλών επαναλήψεων της επιβεβαιωτικής ανάλυσης, αξιολόγηση της
αξιοπιστίας και ουσιαστική αξιολόγηση αντικείμενο προς αντικείμενο. Η αρχική CFA
ανάλυση δεν κατέγραψε ικανοποιητική καταλληλότητα (χ2 (df)= 180.74 (81), p=.01,
CFI=.94, RMSEA=.082). Τυποποιημένη υπολειπόμενη αξία και Πολλαπλασιαστικό τεστ
Lagrange (Lagrange Multiplier test), ένα τεστ σχεδιασμένο να αξιολογεί τη στατιστική
αναγκαιότητα ενός ή περισσότερων περιορισμών στο μοντέλο, κατέδειξε διαφορτώσεις σε
ένα αντικείμενο στην επικοινωνία (το αντικείμενο που μετράει: ανεπίσημα λάβαμε
ικανοποιητικές πληροφορίες). Μετά από προσεκτική αξιολόγηση της σημαντικότητάς του
λόγω του εννοιολογικού ορισμού της κατασκευής, η περαιτέρω έρευνα απέκλεισε το
αντικείμενο. Η επαναπροσδιορισμένη CFA προσέφερε μία ισχυρότερη αντιπροσώπευση
των δεδομένων (χ2 (df)= 95.84 (68), p=.01, CFI=.98, RMSEA=.048). Για τα εναπομείναντα
αντικείμενα, όλες οι t- αξίες της εκτιμώμενης παραγοντικής φόρτωσης των κατασκευών
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ανταλλαγής πληροφοριών και εξάρτησης είναι εντός αποδεκτών επιπέδων. Η σύνθετη
αξιοπιστία για τις κατασκευές ποικίλλει μεταξύ.92 (αφοσίωση) και.74 (απόδοση). Η μέση
διακύμανση που εξήχθη ποικίλλει μεταξύ.49 (εμπιστοσύνη και απόδοση) και.74
(αφοσίωση). Στον Πίνακα 1, τα αποτελέσματα από την παραγοντική ανάλυση
καταγράφονται. Εδώ οι τυποποιημένες παραγοντικές φορτώσεις καταγράφονται, μαζί με
την αξιοπιστία κατασκευής και τη διακύμανση κατασκευής που χρησιμοποιείται για τη
μέτρηση της συγκλίνουσας εγκυρότητας. Βάσει της κυρίαρχης ανάλυσης, αξιολογούμε τη
συγκλίνουσα εγκυρότητα σε αυτή την έρευνα ως ικανοποιητική.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Στοιχεία

Συγκ/ση παράγοντα Στατ. z Αξιοπιστία Διακύμανση

Δέσμευση
1: Είμαστε πολύ στενά
συνδεδεμένοι με αυτήν τη
συνεργασία
2: Σκοπεύουμε να διατηρήσουμε
αυτην τη συνεργασία για πάντα
3: Η συνεργασία αυτή αξίζει τη
μέγιστη προσπάθεια για διατήρηση

0,92

0,86
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0,84

14,5

0,84

14,42

0,74

4: Η συνεργασία είναι πολύ
σημαντική για μας
Εμπιστοσύνη

0,9

1: Ο αντιπρόσωπος είναι αξιόπιστος

16,09
0,79

0,49

0,8

0,58

0,74

0,49

0,81

2: Ο αντιπρόσωπος κάνει πάντα το
σωστό
3: Ο αντιπρόσωπος παρουσιάζει
υψηλή ορθολογικότητα
4: Εμπιστευόμαστε τον
αντιπρόσωπο
Επικοινωνία
1: Υπάρχει ένα αρκετά λειτουργικό
σύστημα εκροής πληροφοριών
2: Υπάρχει ένα αρκετά λειτουργικό
σύστημα εισροής πληροφοριών
3: Άτυπα προσφέρουμε
ικανοποιητική ποσότητα
πληροφοριών
Απόδοση

0,49

6,06

0,72

9,34

0,75

9,72

0,88

1: Κερδοφορία

0,76

10,15

0,63

8,53

0,68

2: Τα κέρδη έχουν αλλάξει τα
τελευταία 3 χρόνια

0,68

7,89

3: Οι πωλήσεις έχουν αλλάξει τα
τελευταία 3 χρόνια

0,73

5,77
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Η διακριτική εγκυρότητα περιλαμβάνει την κατάδειξη του εάν η κατασκευή μπορεί
να διαφοροποιηθεί από τις άλλες κατασκευές που μπορεί να είναι παρόμοιες κατά κάποιο
τρόπο. Ο Πίνακας 2 καταγράφει τη μήτρα συσχετισμού και περιγραφικά στατιστικά από τις
κατασκευές, δείχνοντας ότι ο εσωτερικός συσχετισμός μεταξύ εμπιστοσύνης, αφοσίωσης
και επικοινωνίας ήταν κατά κάποιο τρόπο υψηλός. Εξαιτίας αυτού, εφαρμόσαμε 2
αναλύσεις για συγκεκριμένο τεστ για τη διακριτική εγκυρότητα μεταξύ των λανθανουσών
κατασκευών στο μοντέλο. Πρώτα, αξιολογήσαμε τη διακριτική εγκυρότητα συγκρίνοντας
μοντέλα όπου όλα τα χαρακτηριστικά επετράπησαν να συσχετιστούν έναντι μίας δεύτερης
σειράς μοντέλων με ενοποιημένο συσχετισμό μεταξύ των χαρακτηριστικών. Κάθε υπόθεση
κατέγραψε μία σημαντική χ2 διαφορά μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων. Για
παράδειγμα, το τεστ της διάκρισης μεταξύ εμπιστοσύνης και επικοινωνίας είναι στατιστικά
σημαντική (χ2(1)=80.57, p<.01). Δεύτερον, υιοθετήσαμε τη διαδικασία επιβεβαιωτικού
μοντέλου ενός παράγοντα v. δύο παραγόντων (Bagozzi, Yi & Phillips, 1991). Ως
παράδειγμα, το χ2 για τη λύση ενός παράγοντα μεταξύ αφοσίωσης και επικοινωνίας
παρήγαγε μία ουσιωδώς χειρότερη καταλληλότητα (χ2 (13)= 39.99). Βάσει του τεστ για τη
συγκλίνουσα και την αποκλίνουσα εγκυρότητα, επιπρόσθετα από τα περιγραφικά
στατιστικά εντός του επιπέδου ανοχής, το βρίσκουμε κατάλληλο να εφαρμόσουμε τις
μετρήσεις σε ένα δομικό μοντέλο.

4.3. Η ΚΑΛΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
4.3.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για το έλεγχο του παραπάνω μοντέλου, διεξήχθη μια έρευνα μέσω αλληλογραφίας
με πηγές πληροφόρησης κλειδιά. Η μελέτη επικεντρώθηκε στη σχέση μεταξύ αμερικάνων
εισαγωγέων και των μεγάλων τους εξαγωγέων, λαμβάνοντας υπόψη την θέση των
εισαγωγέων πάντα. Το δείγμα ήταν τυχαίο και η πηγή του είναι ο κατάλογος την Εθνικής
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Ένωσης Διαχειριστών Προμηθειών ( NAPM). Οι ερωτηθέντες είναι τα διευθυντικά
στελέχη,ή και κατώτερα, εισαγωγικών εταιριών, οι πλέον κατάλληλοι για την έρευνα αυτή.
Το δείγμα λοιπόν αποτελείται από 679 μέλη του NAPM που αγόρασαν βιομηχανικά
προϊόντα από ξένες εταιρίες. Επιχειρήσεις που δεν πραγματοποιούν εισαγωγές αυτόματα
αποκλείστηκαν από το δείγμα. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια και αύξηση του
ποσοστού απόκρισης, επισυνάφθηκε ένα συνοδευτικό γράμμα από τον NAPM σε όλα τα
ερωτηματολόγια, το οποίο υποστηρίζει τη μελέτη και προσφέρθηκε ως ισχυρό κίνητρο
συμμετοχής. Συνολικά υπήρξε ανταπόκριση σε 73 ερωτηματολόγια λόγω αλλαγών ή λάθος
διευθύνσεων. Ωστόσο λήφθηκαν υπόψη 201 ερωτηματολόγια, δηλαδή το ποσοστό της
απόκρισης ήταν 29,6%.
Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος εξετάστηκε σε σύγκριση μεταξύ των
δημογραφικών στοιχείων του ίδιου του δείγματος και του πληθυσμού του NAPM.
Σημαντικές διαφορές χ2 δεν σημειώθηκαν με βάση τις κύριες κατηγορίες προϊόντων των
επιχειρήσεων (p > 0.05), τον αριθμό των εργαζομένων ( p > 0.05), και τους ετήσιους όγκους
πωλήσεων ( p > 0.05). Ωστόσο οι συμμετέχοντες στο δείγμα, έχουν σημαντικά μεγαλύτερη
εμπειρία από τον ευρύτερο πληθυσμό του NAPM ( P < 0.05). Πράγμα αναμενόμενο καθώς
η συλλογή πληροφοριών έγινε από ανώτερα στελέχη εταιριών.
Κατά μέσο όρο, οι ερωτηθέντες είχαν 19,7 χρόνια επιχειρηματικής εμπειρίας και
9,6 χρόνια διεθνούς επιχειρηματικής εμπειρίας. Οι εισαγωγικές εταιρίες είχαν κατά μέσο
όρο 677 υπαλλήλους και ετήσιο κύκλο πωλήσεων 45 εκατομμύρια δολάρια. Οι αγορές τους
προέρχονται από Ασία (46%), Ευρώπη (42%) και Αμερική (12%).

4.3.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

Οι

δομές

του μοντέλου

μετρήθηκαν

χρησιμοποιώντας ένα δομημένο

ερωτηματολόγιο. Οι μετρήσεις αυτής της μελέτης προσαρμόστηκαν από προηγούμενες
μελέτες και ήταν διαμορφώθηκαν περεταίρω με βάση ανατροφοδότησης από
ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες. Οι μετρήσεις λοιπόν, φιλτραρίστηκαν μέσω
παραδοσιακών ψυχομετρικών μεθόδων (όπως ο συντελεστής alphas, και η ανάλυση
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διερευνητικών παραγόντων), σε συνδυασμό με τους επιβεβαιωτικούς παράγοντες που
αναλύθηκαν μέσω LISREL VIII. Όλες οι μετρήσεις παρατίθενται στο παράρτημα.
Ορίσαμε την καλοβουλία ως την τάση της εταιρίας εισαγωγής για παροχή στήριξης
πέρα από αυτό που προβλέπει η σύμβαση συνεργασίας, με σκοπό την ενίσχυση της
ευημερίας της εταιρίες εξαγωγής. Η ανάπτυξη λοιπόν αυτών των μετρήσεων έγινε με βάση
προηγούμενες μετρήσεις καλοβουλίας αλλά και σε συνδυασμό συνεντεύξεων με
ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες. Χρησιμοποιώντας κλίμακες τύπου LIKERT επτά σημείων
(1-«διαφωνώ έντονα», 7-«συμφωνώ απόλυτα», μετρήθηκαν οι αμοιβαία καλοβουλία και
η αλτρουιστική καλοβουλία με τρία στοιχεία έκαστες. Η μέτρηση της αμοιβαίας
καλοβουλίας αποδείχθηκε αξιόπιστη ( ρ = 0,93), όπως και αυτή της αλτρουιστικής
καλοβουλίας ( ρ = 0,91). Για να μετρηθεί γενικά η καλοβουλία, χρησιμοποιήθηκε
συνδυασμός και των δύο μετρήσεων.
Η χρήση σύνθετων μετρήσεων είναι κάτι που προτείνεται γενικά στη
βιβλιογραφία. Εξάλλου, οι ερευνητές όρισαν την ποιότητα των σχέσεων των μετρήσεων
ως παράγωγο αρκετών διαφορετικών αλλά συγγενικών μεταξύ τους μετρήσεων ( Crosby,
1990΄ Kumar, 1995). Ο Kumar (1995), θεωρεί την ποιότητα σχέσης μια έννοια ανώτερης
τάξης, και απαραίτητα για την λειτουργία της μια κλίματα επτά παραγόντων πρώτης
τάξεως, δηλαδή δύο τύπους συγκρούσεων, δύο τύπους εμπιστοσύνης, δέσμευσης,
διατήρησης και προθυμίας επενδύσεων. Οι Doney και Cannon (1997) ακολουθούν την ίδια
προσέγγιση. Υποστηρίζουν ότι η αξιοπιστία και η καλοβουλία της εμπιστοσύνης είναι
λειτουργικά αναπόσπαστες και στην πραγματικότητα υψηλής συσχέτισης μεταξύ τους.
Εφόσον λοιπόν η έρευνα επικεντρώνεται στην επίδραση του κοινού πλαισίου αξιών και
την πολιτισμικής οικειότητας στην καλοβουλία, η προσέγγιση συσχέτισης μετρήσεων είναι
αποδεκτή.
Οι μετρήσεις για την δέσμευσης βασίστηκαν σε στοιχεία προηγούμενων μελετών
καθώς και αρκετά συλλέχθηκαν αποκλειστικά για την παρούσα. Όπως έχουμε αναφέρει
προηγουμένως η συναισθηματική δέσμευση απορρέει από ένα ισχυρό αίσθημα
αφοσίωσης, ενώ η υπολογιστική δέσμευση οφείλεται σε ακριβείς αναλύσεις κόστουςωφέλειας. Η υψηλή συγκέντρωση στοιχείων βέβαια οδήγησε στη διαγραφή ενός στοιχείου
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για κάθε επίπεδο δέσμευσης. Η μέτρηση όμως των δύο τύπων δέσμευσης θεωρείται
αξιόπιστη ( ρ = 0,91 και ρ = 0,89). Η γενική δέσμευση μετρήθηκε και πάλι σε συνδυασμό
των δύο.
Η ικανοποίηση μετρήθηκε μέσω ήδη χρησιμοποιημένων κατασκευών. Οι κλίμακες
αυτές αποτελούνται από επτά εννοιολογικά επίπεδα, με τρία στοιχεία το καθένα που
αντανακλά την οικονομική και κοινωνική ικανοποίηση. Οι κλίμακες αυτές είναι αξιόπιστες
( ρ = 0,98 για την οικονομική ικανοποίηση και ρ = 0,97 για την κοινωνική ικανοποίηση). Η
συνολική ικανοποίηση μετρήθηκε και πάλι συνδυαστικά.
Η πολιτισμική οικειότητα όπως έχουμε ήδη πει, είναι το επίπεδο στο οποίο η
εταιρία εισαγωγής είναι εξοικειωμένη με την κουλτούρα της εξαγωγικής εταιρίας. Οι
Johanson και Vahlne (1997), χρησιμοποίησαν για την μέτρηση αυτή, τέσσερις κλίμακες
επτά στοιχείων ( 1-«καθόλου εξοικειωμένος», 7-«πολύ εξοικειωμένος»). Μετά την
αφαίρεση ενός στοιχείου λόγω χαμηλής συσχέτισης, η μέτρηση βρέθηκε αξιόπιστη ( ρ =
0,92).
Το κοινό πλαίσιο αξιών αναφέρεται στον βαθμό όπου οι συνεργάτες μοιράζονται
κοινές επαγγελματικές αξίες. Τα στοιχεία μέτρησης εδώ, έχουν εφαρμοστεί αρχικά από
τους Doney και Cannon (1997). Αυτή η μέτρηση τριών στοιχείων, είναι αξιόπιστη ( ρ = 0,97).
Για την μέτρηση της απόδοσης συνεργασίας εισαγωγέα-εξαγωγέα, από άποψη
μείωσης κόστος, κέρδους και γενικά οικονομικής απόδοσης, χρησιμοποιήθηκε μια
κατασκευή τριών επιπέδων και επτά αντικειμένων, η οποία θεωρείται επίσης αξιόπιστη (
ρ = 0,97).

4.4. ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Για την καθεμία από τις τρεις προσεγγίσεις χρησιμοποιήθηκε ξεχωριστή
μεθοδολογία. Σχετικά με την προσέγγιση της ανοικτότητας χρησιμοποιήθηκε μια εθνική
βάση δεδομένων που αφορά 53 χώρες, που περιλαμβάνει την εθνική κουλτούρα καθεμίας
σε σχέση με την ανοικτότητά της σε πέντε διαφορετικά χρονικά σημεία. Λάβαμε υπόψη
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μοντέλα τυχαίων επιδράσεων και παρακολουθήσαμε την χρονική εξέλιξη της ανοικτότητας
και την επίδραση της στις διεθνείς συναλλαγές.
Σχετικά με τη δεύτερη προσέγγισή, χρησιμοποιήσαμε μια έρευνα που εκπονήθηκε
από 161 ομάδες φοιτητών, οι οποίες επικοινώνησαν με εξαγωγικές εταιρίες, τις οποίες
έλεγξαν ερευνητικές ομάδες. Οι εταιρίες αυτές είναι νορβηγικές και αναλύονται σε σχέση
με την τοποθεσία τους και τη συχνότητα των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων.
Τέλος για την προσέγγιση της καλοβουλίας, έγινε μελέτη και πάλι μέσω
αλληλογραφίας, σε ένα τυχαίο δείγμα 679 αμερικανικών εισαγωγικών εταιριών το οποίο
αντλήθηκε από την ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
5.1. ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Το Πάνελ Α του Πίνακα 2 παρουσιάζει τα έξι Μοντέλα μαζί με τους βαθμούς
ελευθερίας συγκριτικά με το Μοντέλο Αναφοράς και για κάθε μία από τις πολιτισμικές
διαστάσεις την πιθανότητα σύνδεσης. Για την εξέταση της σημασίας των διαφορών μεταξύ
των Μοντέλων, χρησιμοποιείται το τεστ αναλογίας

πιθανότητας (Agresti, 2002). Οι

διαφορές στην πιθανότητα σύνδεσης μεταξύ των Μοντέλων (οι οποίες εδώ ονομάζονται
χ2) είναι κατά προσέγγιση κατανεμημένες κατά χ2 με τις διαφορές στον αριθμό των
παραμέτρων μεταξύ των Μοντέλων ως βαθμών της ελευθερίας. Αυτή η πληροφορία για
τις συγκρίσεις των σχετικών Μοντέλων παρουσιάζεται στο Πάνελ Β του Πίνακα 2.
Για την ατομικότητα, παρατηρούμε ότι το Μοντέλο που περιλαμβάνει τόσο μία
αλληλεπίδραση με μία μεταβλητή χρονικού διαστήματος όσο και μία αλληλεπίδραση με
μία μεταβλητή τετραγωνικού χρονικού διαστήματος (Μοντέλο 4) παρέχει τη βέλτιστη
καταλληλότητα. Το ίδιο συμπέρασμα συντρέχει για την αποφυγή αβεβαιότητας και την
απόσταση εξουσίας. Στην περίπτωση της αρρενωπότητας παρατηρούμε ότι κανένα από τα
Μοντέλα που περιλαμβάνουν την πολιτισμική μεταβλητή δεν βελτιώνει ουσιωδώς την
καταλληλότητα του αρχικού μοντέλου.
Το Πάνελ Α του Πίνακα 3 παρακάτω παρέχει τα σημεία και τα μεγέθη συντελεστή
του βέλτιστου Μοντέλου για καθεμία από τις τέσσερις πολιτισμικές διαστάσεις. Σε αυτόν
τον πίνακα, ο συντελεστής CULT προσφέρει τη μέση επίδραση της πολιτισμικής διάστασης
στην ανοικτότητα για μία ολόκληρη περίοδο. Για την ατομικότητα, αυτή η επίδραση είναι
ουσιωδώς θετική, όπως αναμενόταν σύμφωνα με την Υπόθεση 1. Για την αποφυγή
αβεβαιότητας και την απόσταση εξουσίας βρίσκουμε ουσιωδώς αρνητικές επιδράσεις.
Αυτά τα ευρήματα είναι σε συμφωνία με τις προβλέψεις των Υποθέσεων 3 και 4.
Αυτές οι επιδράσεις όλων των τριών παραγόντων μεταβάλλονται μη γραμμικά
μέσα στο χρόνο. Προκειμένου να έχουμε επίγνωση των μοτίβων των τάσεων, οι
προβλεπόμενες επιδράσεις των τριών πολιτισμικών διαστάσεων στην ανοικτότητα
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απεικονίζονται γραφικά στο Σχήμα 1. Αυτό το σχήμα δείχνει ότι αυτά τα μοτίβα των τάσεων
είναι αρκούντως παρεμφερή (μολονότι για την ατομικότητα προς την αντίθετη
κατεύθυνση): οι επιδράσεις είναι πολύ μικρές ή και ανύπαρκτες το 1959, φτάνουν το
μέγιστο το 1982 και είναι ασθενέστερες κατά το 1997.
Το Μέρος Α του Πίνακα 3 δείχνει ότι οι μέσες πολιτισμικές επιδράσεις είναι
ουσιώδεις. Και πάλι, αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιδράσεις είναι επίσης ουσιώδεις στα
επιμέρους έτη. Προκειμένου να εξεταστεί έαν αυτό ισχύει, επανατρέξαμε την ανάλυση
πέντε φορές για κάθε πολιτισμική διάσταση, κάθε φορά λαμβάνοντας ένα διαφορετικό
έτος ως έτος αναφοράς. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Πάνελ Β του Πίνακα 3. Για
τον ατομικισμό, παρατηρούμε ότι υπάρχει μία ουσιώδης θετική επίδραση σε όλα τα έτη,
εκτός από το 1959. Η αποφυγή αβεβαιότητας έχει μία ουσιωδώς αρνητική επίδραση κατά
την περίοδο 1973-1988. Η απόσταση εξουσίας τελικώς παρουσιάζει αρνητική επίδραση
την περίοδο 1982-1988.
Αυτό το εύρημα ότι τόσο στην έναρξη όσο και στο τέλος της περιόδου οι
επιδράσεις των πολιτισμικών παραγόντων είναι ασθενέστερες απ’ ό,τι στα ενδιάμεσα έτη
φαίνεται να εναρμονίζεται με την Υπόθεση 5, η οποία υποδηλώνει ότι η επίδραση της
κουλτούρας εξαρτάται από την προοπτική επιλογής που μία χώρα έχει κατά την επιλογή
του καθεστώτος ανοικτότητάς της. Αυτή η υπόθεση υπονοεί ότι οι πολιτισμικές επιδράσεις
μεταβάλλονται κατά το χρόνο, όπως υποστηρίζεται από το Σχήμα 1. Θα συζητήσουμε αυτό
το αποτέλεσμα εκτενέστρα στο επόμενο τμήμα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
df

λογάριθμος πιθανότητας
ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦ.ΑΒΕΒ. ΑΠΟΣΤ.ΕΞ.

Α
1198,8

1198,8

1198,8

1198,8

1

1190,6

1198,4

1196,5

1196,4

2+ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ*ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

2

1180,4

1198,4

1194,7

1183,8

4

3+ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ*ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝ.ΔΙΑΣΤΗΜΑ

3

1166,8

1198,4

1183,4

1179,3

5

1+ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ*ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

4

1165,7

1197,8

1183,3

1178,2

6

4+ ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΕΠ

4

1138,3

1148,3

1141

1

ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

2

1+ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

3

Χ^2
(-)Δdf ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦ.ΑΒΕΒ. ΑΠΟΣΤ.ΕΞ.
Β
ΜΟΝΤΕΛΟ 1 v ΜΟΝΤΕΛΟ 2

1

8,2***

0,4

2,3

2,4

ΜΟΝΤΕΛΟ 2 v ΜΟΝΤΕΛΟ 3

1

10,2***

0

1,8

12,6***

ΜΟΝΤΕΛΟ 3 v ΜΟΝΤΕΛΟ 4

1

13,6***

0

11,3***

4,5**

ΜΟΝΤΕΛΟ 2 v ΜΟΝΤΕΛΟ 5

4

24,9***

0,6

13,2**

18,2***

ΜΟΝΤΕΛΟ 4 v ΜΟΝΤΕΛΟ 5

1

1,1

0,6

0,1

1,1

ΜΟΝΤΕΛΟ 4 v ΜΟΝΤΕΛΟ 6

1

28,5***

35,1***

38,3***

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΊΝΑΙ Η ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΊΝΑΙ n=254
**σημαντικό σε επίπεδο 5%
***σημαντικό σε επίπεδο 1%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Α
ΣΥΝΤ
Μ2ΨΕΥΔΟΜΕΤ
Μ3ΨΕΥΔΟΜΕΤ
Μ4ΨΕΥΔΟΜΕΤ
Μ5ΨΕΥΔΟΜΕΤ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ΚΟΥΛΤ.ΧΡΟΝΟΣ
ΚΟΥΛΤ.ΧΡΟΝΟΣ^2
ΛΟΓΑΡ.ΠΙΘΑΝ.
Β
1959
1973
1982
1988
1997

ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΦ.ΑΒΕΒ. ΑΠΟΣΤ.ΕΞ.

7,14***
-2,07***
-2,01***
-1,11
2,38***
0,06***
0,0006
-0,0001***
1166,8

-

6,45***
3,24***
4,19***
4,6***
5,69***
-0,04**
-0,0002
0,0001***
1183,4

6***
2,98***
4,36***
5,31***
7,61***
-0,04**
-0,001**
0,00008**
1179,3

-0,003
0,05***
0,06***
0,06***
0,04**

-

0,008
-0,04**
-0,04**
-0,04**
-0,01

0,02
-0,03
-0,04**
-0,05**
-0,04

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΊΝΑΙ Η ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΊΝΑΙ
n=254

**σημαντικό σε επίπεδο 5%
***σημαντικό σε επίπεδο 10%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΑΕΠ

Α
ΣΥΝΤ
Μ2ΨΕΥΔΟΜΕΤ
Μ3ΨΕΥΔΟΜΕΤ
Μ4ΨΕΥΔΟΜΕΤ
Μ5ΨΕΥΔΟΜΕΤ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ΚΟΥΛΤ.ΧΡΟΝΟΣ
ΚΟΥΛΤ.ΧΡΟΝΟΣ^2
ΑΕΠ
ΛΟΓΑΡ.ΠΙΘΑΝ.
Β
1959
1973
1982
1988
1997

ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑ

-10,81***
-3,47***
-3,84***
-3,26***
-0,28
0,009
0,0007***
-0,0001***
2,48***
1138,3

-

-0,06**
-0,003
0,01
0,01
0,01

ΑΠΟΦ.ΑΒΕΒ. ΑΠΟΣΤ.ΕΞ.

-

-12,12***
1,84**
2,24**
2,22**
2,57**
-0,04***
0,0003
0,0001***
2,27***
1148,3

-20,41***
1,51
2,51**
3,19***
5,08***
0,02
-0,004***
0,0007**
2,78***
1141

-

0,007
-0,03**
-0,04**
-0,03**
-0,001

0,08**
0,03**
0,02
0,01
0,02

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΊΝΑΙ Η ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΊΝΑΙ
n=254

**σημαντικό σε επίπεδο 5%
***σημαντικό σε επίπεδο 10%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ
0,070
0,060
0,050
0,040
0,030
ΑΠ.ΕΞ.

0,020

ΑΠ.ΑΒ.
0,010

ΑΤΟΜ.

0,000
-0,010

Έτος

1959

1973

1982

1988

-0,020
-0,030
-0,040

Ακόμη, διεξήχθη υπολειμματική ανάλυση για να δούμε κατά πόσο τα
αποτελέσματα, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, δεν εκτίθενται σε επιδράσεις
ακραίων περιπτώσεων. Αυτές οι αναλύσεις έδειξαν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ακραίες
τιμές παρούσες στα Μοντέλα.

5.1.1. ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Όπως αναφέρθηκε στη παρουσίασή μας για τα κίνητρα της μη ανοικτότητας,
έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης ενδέχεται να είναι
σημαντικό στην εξήγηση του βαθμού της ανοικτότητας. Ειδικότερα, στο κεφάλαιο
«Ανοικτότητα», μορφοποιήσαμε την προσδοκία ότι οι ανεπτυγμένες χώρες γενικά τείνουν
να είναι περισσότερο ανοικτές από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Προκειμένου να
εξακριβωθεί εάν οι πολιτισμικές επιδράσεις σχετίζονται με το επίπεδο της ανάπτυξης,
ενσωματώθηκε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ανάλυσή.
Το Πάνελ Α του Πίνακα 4 δείχνει τους συντελεστές των Μοντέλων με το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ ως επιπρόσθετη επεξηγηματική μεταβλητή. Διαπιστώνουμε ότι η ένταξη
78

αυτού του παράγοντα πράγματι προκαλεί κάποιες μεταβολές στα αρχικά μας
αποτελέσματα. Η μέση επίδραση της αποφυγής αβεβαιότητας παραμένει αμετάβλητη,
αλλά οι μέσες επιδράσεις τόσο του ατομικισμού όσο και της απόστασης εξουσίας δεν είναι
πλέον ουσιώδεις. Να σημειωθεί, ακόμη, ότι το ΑΕΠ δείχνει το προσδοκώμενο θετικό
σημείο.
Στο Πάνελ Β του Πίνακα 4, τα μοτίβα αναλύονται λεπτομερέστερα. Το μοτίβο της
επίδρασης της αποφυγής αβεβαιότητας στην ανοικτότητα παραμένει σε μεγάλο βαθμό
αμετάβλητο. Ωστόσο, για τις άλλες δύο διαστάσεις, παρατηρούμε ουσιαστικές μεταβολές.
Όπως ήδη προβλέπαμε, η επίδραση του ατομικισμού έχει εξαφανιστεί σχεδόν
ολοκληρωτικά εκτός από μία ουσιώδη αρνητική επίδραση στην ανοικτότητα την πρώτη
περίοδο.
Για την απόσταση εξουσίας, η αρνητική επίδραση στην ανοικτότητα την περίοδο
1982-1988 έχει εξαφανιστεί και στη θέση της παρατηρούμε μία ουσιώδη θετική επίδραση
την πρώτη περίοδο (1959-1973). Αυτό το εύρημα καταδεικνύει ότι αυτήν την πρώτη
περίοδο, μεταξύ των κατηγοριών ΑΕΠ, οι χώρες με υψηλότερο επίπεδο απόστασης
εξουσίας έτειναν να είναι πιο ανοικτές. Έχουμε διερευνήσει τη σχέση μεταξύ την
απόστασης εξουσίας, του ΑΕΠ και της ανοικτότητας βαθύτερα. Αποδείχθηκε ότι στις χώρες
με χαμηλότερο επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (κάτω από +- 7.500 δολάρια), υπάρχει μία
θετική επίδραση της απόστασης εξουσίας, ενώ σε υψηλοτέρα ανεπτυγμένες χώρες δεν
υπάρχει επίδραση. Αυτό το εύρημα είναι σε συμφωνία με την παρατήρηση του
Ganeshamoorthy (2001) ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι συχνά σε ανάγκη
εξουσιαστικών ηγετών προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες αλλαγές.
Επιπροσθέτως, επαναλάβαμε όλες τις

παλινδρομήσεις ενώ ελέγχαμε για το

γεωγραφικό μέγεθος. Ο λόγος για την εξέταση της επίδρασης αυτού του παράγοντα είναι
ότι οι μεγαλύτερες χώρες ενδέχεται να είναι λιγότερο ανοικτές, επειδή είναι περισσότερο
αυτάρκεις από τις μικρότερες χώρες. Ωστόσο, ο έλεγχος του μεγέθους δεν άλλαξε τα
αρχικά αποτελέσματα.
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5.2. Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σε γενικά πλαίσια η έρευνα των Nes, Solberg και Silkoset βρίσκεται σε αρμονία με
τις υποθέσεις που παραθέσαμε, ωστόσο παρουσιάζονται και κάποια αποτελέσματα πέρα
από τις προσδοκίες μας.

5.2.1. ΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Παρουσιάζουμε ένα τεστ για τη δομική σχέση, όπου χρησιμοποιείται το EQS/
Windows 6.1 (Bentler και Wu, 1993). Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μία
προσέγγιση μοντέλου δομικής εξίσωσης (SEM) επιλέχθηκε σε αυτήν την έρευνα. Πρώτα,
επιτρέπει τόσο την ξεχωριστή εξέταση των προδιαγραφών των σχέσεων μεταξύ των
λανθανουσών κατασκευών και των παρατηρημένων μεταβλητών όσο και για την εξέταση
των προδιαγραφών των σχέσεων μεταξύ των λανθανουσών κατασκευών. Επιπλέον,
ενθαρρύνει τη χρήση πολλαπλών δεικτών για μία λανθάνουσα κατασκευή και την
ξεχωριστή έμφαση στο μοντέλο μέτρησης μειώνει τον κίνδυνο του υπερ-προσδιορισμού.
Το μοντέλο μέτρησης επιτρέπει την εκδήλωση των λανθανουσών μεταβλητών πριν την
εξέταση του δομικού μοντέλου. Αν, σε αντίθεση, χρησιμοποιείται η συνηθισμένη
προσέγγιση ελάχιστου τετραγώνου (OLS), ο προσδιορισμός της έλλειψης καταλληλότητας
δεν μπορεί να αποδοθεί στο λάθος προσδιορισμό του μοντέλου μέτρησης ή στις δομικές
σχέσεις μεταξύ των λανθανουσών μεταβλητών (Bagozzi,1996). Βάσει αυτού, η χρήση της
ανάλυσης SEM στην παρούσα έρευνα συνιστά μία επιβεβαιωτική αξιολόγηση της
νομολογιακής εγκυρότητας (Anderson & Gerbing, 1988).
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5.2.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα του τεστ παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Πρώτα εξετάσαμε την
προτεινόμενη αρνητική επίδραση της πολιτισμικής απόστασης στην εμπιστοσύνης στην
Υ1. Το στατιστικό τεστ καταγράφει μία ουσιώδη αρνητική επίδραση (Υ1= -.20, p<.01),
υποστηρίζοντας την Υ1. Για την Υ2, προβλέψαμε μία ουσιώδη αρνητική επίδραση της
πολιτισμικής απόστασης στην επικοινωνία (Υ2= -.19, p<.05). Αυτό υποστηρίζει την Υ2
στατιστικά.
Σε επόμενο στάδιο, εξετάστηκαν οι επιδράσεις της επικοινωνίας μεταξύ του
εξαγωγέα και του τοπικού ξένου μεσάζοντα στις διεθνείς σχέσεις. Για την Υ3, προβλέψαμε
μία θετική επίδραση της επικοινωνίας στην εμπιστοσύνη. Το στατιστικό τεστ υποστηρίζει
αυτήν την υπόθεση (Υ3=.57, p<.01). Περαιτέρω, η υπόθεση Υ4 πρόβλεψε μία θετική
επίδραση της επικοινωνίας στην αφοσίωση. Το στατιστικό τεστ υποστηρίζει την υπόθεση
ότι η επικοινωνία επιδρά θετικά στην αφοσίωση (Υ4=.30, p<.01). Γι’ αυτό το λόγο, οι Υ3 και
Υ4 υποστηρίζονται στατιστικά. Στην Υ5 προβλέπετε ότι η εμπιστοσύνη επιδρά θετικά στην
αφοσίωση. Αυτό το στατιστικό τεστ υποστηρίζει την υπόθεση (Υ5=-.47, p<.01) και η Υ5
υποστηρίζεται στατιστικά. Τέλος, προβλέπετε ότι η αφοσίωση των εξαγωγέων στο
μεσάζοντα θα επηρέαζε θετικά τη χρηματοοικονομική απόδοση στην αγορά. Το στατιστικό
τεστ υποστηρίζει την πρόβλεψη (Υ6=.61, p<.01) και η Υ6 υποστηρίζεται στατιστικά. Για να
συνοψίσουμε, και οι 6 υποθέσεις υποστηρίχθηκαν στατιστικά. Η εξηγηθείσα διακύμανση
είναι ικανοποιητική για την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση και την απόδοση, με τις
ακόλουθες αξίες:.40,.48 και.38. Για την επικοινωνία, η εξηγηθείσα διακύμανση είναι
μόνο.04 το οποίο σημαίνει ότι, παρόλο που ο σύνδεσμος της πολιτισμικής απόστασης είναι
ουσιώδης, δεν εξηγεί πολλά για τη διακύμανση στην επικοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι
μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να συμπεριλάβουν άλλους παράγοντες, καθώς και να
διερευνήσει παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία στις σχέσεις εξαγωγέαδιανομέα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΜΗΤΡΑ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΝ
Αμοιβαία Αλτρουιστικ Συν/κη Υπολ/κη Οικον/κ Κοιν/κη
Πολ/κ Απόδοσ
καλοβουλί
ή
δέσμευσ δέσμευσ
η
Ικαν/σ ΚΠΑ η
η
α
καλοβουλία
η
γ
Ικαν/ση
η
εξ/ση συν/ιας
Αμοιβαία
καλοβουλία

1,00

Αλτρουιστικ
ή
καλοβουλία

0,39**

1,00

Συν/κη
δέσμευση

0,23**

0,50**

1,00

Υπολ/κη
δέσμευσγ

0,41**

0,17*

0,35**

1,00

Οικον/κη
Ικαν/ση

0,28**

0,29**

0,51**

0,52**

1,00

Κοιν/κη
Ικαν/ση

0,34**

0,39**

0,51**

0,49**

0,73*

ΚΠΑ
Πολ/κη
εξ/ση
Απόδοση
συν/ιας
Μέσος

ΤΑ

0,17*

0,27**

0,29**

4,65

1,63

0,008

0,24**

0,11

3,39

1,44

0,15*

0,21**

0,22**

0,22**

0,35**

0,52**

4,05

5,26

1,48

1,53

*ρ<0,10, **ρ<0,05
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1,00

0,17*

1,0
0,24** 0

0,13

0,0
0,24** 7 1,00

0,0
0,51** 0,41** 7 0,14

1,00

3,39

3,9
1 3,77

4,73

1,44

1,5
6 1,57

1,66

5,14

1,44

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ανεξάρτητες μεταβλητές
Πολιτισμική απόσταση
Επικοινωνία
Εμπιστοσύνη
Δέσμευση
ΤΑ

Εξαρτημένες μεταβλητές
Εμπιστοσύνη Επικοινωνία Δέσμευση Απόδοση
-0,20(-0,62)
-0,19(-2,27)
0,57(6,08)
0,30(3,00)
0,47(4,52)
0,61(5,30)
0,40
0,40
0,48
0,38

5.3. ΚΑΛΟΒΟΥΛΙΑ

Παρακάτω παραθέτουμε τα αποτελέσματα της μελέτης των Lee, Moonkye και Jaebeom,
τα οποία όπως και θα παρουσιάσουμε, είναι τα αναμενόμενα και τείνουν προς την ίδια
κατεύθυνση με τις υποθέσεις μας.

5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αφού παραθέσαμε όλο το εννοιολογικό πλαίσιο και τις υποθέσεις χρησιμοποιούμε
ανάλυση παλινδρόμησης (2SLS). Η λογική που μας ωθεί είναι διμερής
1.

Παρέχει μια μέθοδο κατασκευής δομικών εξισώσεων (SEM) η οποία είναι

συνεπής, δεν ασχολείται με την υπόθεση ότι τα δεδομένα είναι πολυμεταβλητά κανονικά,
και εμποδίζει την επιρροή κάθε παραμέτρου από τα σφάλματα εξειδίκεσυης.
2.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση τόσο των μετρήσεων όσο και

των δομικών μοντέλων στο SEM.
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Οι εμπειρικές εκτιμήσεις για τα κύρια αποτελέσματα παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ
10.
Η υπόθεση 1 θεωρεί ότι η καλοβουλία του εισαγωγέα έχει θετική επίδραση στη
συναλλαγή. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η καλοβουλία έχει σημαντικό αντίκτυπο (
β=0,37,ρ<0,05). Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματά μας υποστηρίζουν την υπόθεση 1.
Η υπόθεση 2 προτείνει πως η δέσμευση ενός εισαγωγέα στη σχέση συνεργασίας
του με τον εξαγωγέα έχει θετική επίδραση στην καλοβουλία του. Τα αποτελέσματα του
ΠΙΝΑΚΑ 10 υποδεικνύουν πως έχει πράγματα βαρύτατη επίδραση στην καλοβουλία του (
β=0,42,ρ<0,05), υποστηρίζοντας έτσι την υπόθεση 2.
Η υπόθεση 3 με τη σειρά της παραθέτει πως η ικανοποίηση του εισαγωγέα από τη
σχέση εισαγωγέα-εξαγωγέα έχει θετική επίδραση στην καλοβουλία του εισαγωγέα. Τα
αποτελέσματα του ΠΙΝΑΚΑ 10, αποδεικνύουν ότι η ικανοποίηση του εισαγωγέα έχει όντως
θετική επιρροή στην καλοβουλία του ( β=0,13, ρ<0,05), υποστηρίζοντας και πάλι στην
υπόθεση 3.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Μεταβλητές

Δείκτες

Αμοιβαία
καλοβουλία

MUTBEN
1
MUTBEN
2
MUTBEN
3

Αλτρουιστικ
ή
καλοβουλία

Συν/κη
δέσμευση
Υπολ/κη
δέσμευσγ

Οικον/κη
Ικαν/ση

Κοιν/κη
Ικαν/ση

ΚΠΑ

Πολ/κη
εξ/ση

Απόδοση
συν/ιας

Συγκ/ση
παράγοντα

t
16,7
6
21,1
8

0,96
1,08
1

ALTBEN1

0,85

ALTBEN2
ALTBEN3
AFFCMT2

0,87
1,00
1,00

AFFCMT3
CALCMT2

0,82
1,00

CALCMT3

1,07

ECOSAT1

0,98

ECOSAT2
ECOSAT3

0,98
1,00

SOCSAT1

0,94

SOCSAT2
SOCSAT3

0,92
1,00

SIM1
SIM2

0,95
1,00

SIM3

0,85

CF2
CF3

0,94
1,00

CF4

0,97

PERF2

0,96

PERF3

1,00

SM
C

Αξιοπιστί
α

Μέση
διακύμανση

0,70

0,93

0,81

0,69

0,91

0,78

0,76
0,86
0,89

0,89

0,80

0,70
0,72

0,87

0,77

0,98

0,93

0,97

0,92

0,92

0,79

0,92

0,79

0,97

0,94

0,89
0,83

16,2
9
17,8
3

13,7
3
13,5
4
35,6
5
35,3
6
35,5
8
30,3
8
19,5
7
16,0
3
17,6
2
17,4
4
25,1
2

0,93
0,94
0,94
0,92
0,96
0,91
0,91
0,84
0,96
0,67
0,77
0,83
0,76
0,89
0,99
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Η υπόθεση 4 πραγματεύεται την εξομάλυνση που μπορεί να επιφέρει ένα κοινό
πλαίσιο αξιών στη σχέση μεταξύ ικανοποίησης και καλοσύνης. Για να υπολογίσουμε αυτήν
την εξομαλυντική επίδραση, χρησιμοποιήσαμε τη διάμεση διάσπαση ώστε να διαιρεθεί το
δείγμα. Ο διάμεσος στην κλίματα επτά επιπέδων (1-«καθόλου οικειότητα»,7-«μεγάλη
οικειότητα») υπολογίστηκε για το κοινό πλαίσιο αξιών 3,67. Το σύνολο που αφορά η
χαμηλή οικειότητα αποτελείται από τους εισαγωγείς των οποίων οι βαθμολογίες
πολιτισμικής ομοιότητας είναι ίσες ή μικρότερες από τη διάμεσο (n=109), ενώ το σύνολο
των που αφορά της εισαγωγικές εταιρίες με υψηλή πολιτισμικής ομοιότητας παρουσίασε
βαθμολογίες μεγαλύτερες από το διάμεσο (n=92). Να σημειώσουμε βέβαια ότι τα μέσα
των δύο ομάδων βαθμολογιών που αφορούν το κοινό πλαίσιο αξιών, έχουν σημαντική
διαφορά μεταξύ τους ( m=2.43 v m=5.10, t=21.99, ρ<0,05).
Τα αποτελέσματα των δύο ομάδων συνοψίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 11. Όπου
διαφαίνεται ότι η ικανοποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά την καλοβουλία του εισαγωγέα
όταν δεν υπάρχει κοινό πλαίσιο αξιών (β=0,08,ρ>0,05) καθώς και όταν υπάρχει (β=0,18,
ρ>0,05). Επομένως τα αποτελέσματα δεν υποστηρίζουν την υπόθεση 4.
Η υπόθεση 5 επικεντρώνεται στην επίδραση την πολιτισμικής οικειότητας στη
σύνδεση μεταξύ ικανοποίησης και καλοβουλίας. Και πάλι, χρησιμοποιήθηκε μέση
διάσπαση ώστε να διαιρέσουμε το δείγμα σε δύο υποομάδες βασιζόμενες στην οικειότητα
με την κουλτούρα του εξαγωγέα. Το σύνολο που σημείωσε χαμηλή οικειότητα αποτελείται
από 106 εισαγωγείς που βαθμολογήθηκαν με λιγότερο ή ίσο με τη διάμεσο (=4) στην
μέτρηση πολιτισμικής οικειότητας σε επτά επίπεδα(1-«καθόλου οικειότητα»,7-«μεγάλη
οικειότητα»). Το σύνολο των εισαγωγέων με υψηλό επίπεδο οικειότητας απαρτίζεται από
95 εισαγωγείς και σημείωσαν βαθμολογία μεγαλύτερη από τη διάμεση τιμή. Να
σημειώσουμε και πάλι ότι τα μέσα των βαθμολογιών των μέσων των ομάδων που αφορούν
την πολιτισμική οικειότητα είναι σημαντικά διαφορετικά (m=2.80 v m=5.52, t=21.17,
ρ<0,05).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΣΥΚΡΊΣΕΙΣ, ΜΕΣΟΙ, ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

Αμοιβαία
καλοβουλία
Αμοιβαία
καλοβουλία
Αλτρουιστική
καλοβουλία
Συν/κη
δέσμευση
Υπολ/κη
δέσμευσγ
Οικον/κη
Ικαν/ση
Κοιν/κη
Ικαν/ση

Αλτρουιστική
καλοβουλία

Συν/κη
δέσμευση

Υπολ/κη
δέσμευσγ

Οικον/κη
Ικαν/ση

Κοιν/κη
Ικαν/ση

ΚΠΑ

Πολ/κη
εξ/ση

1,00

0,39**

1,00

0,23**

0,50**

1,00

0,41**

0,17*

0,35**

1,00

0,28**

0,29**

0,51**

0,52**

1,00

0,34**

0,39**

0,51**

0,49**

0,73*

1,00

0,17*

0,008

0,15*

0,21**

0,17*

0,24**

1,00

0,27**

0,24**

0,22**

0,22**

0,13

0,24**

0,07

1,00

0,29**
4,65
1,63

0,11
3,39
1,44

0,35**
4,05
1,48

0,52**
5,26
1,53

0,51**
5,14
1,44

0,41**
3,39
1,44

0,07
3,91
1,56

0,14
3,77
1,57

ΚΠΑ
Πολ/κη
εξ/ση
Απόδοση
συν/ιας
Μέσος
ΤΑ
*ρ<0,10, **ρ<0,05
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Τα αποτελέσματα των ομάδων δυαδικών αναλύσεων φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 12.
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 12 λοιπόν δείχνει ότι η ικανοποίηση έχει σημαντικό αντίκτυπο στην
καλοβουλία του εισαγωγέα όταν αυτός είναι πολύ εξοικειωμένος με την κουλτούρα του
εξαγωγέα (β=0,19, ρ<0,05). Αντίθετα η ικανοποίηση του εισαγωγέα δεν έχει σημαντική
επίπτωση στην καλοβουλία του όταν αυτός δεν είναι εξοικειωμένος με την κουλτούρα του
εξαγωγέα (β=0,10, ρ>0,05). Επομένως, η υπόθεση 5 επιβεβαιώνεται.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Καλοβουλία
Εξαρτημένη μεταβλητή
Ανεξάρτητη μεταβλητή
Δέσμευση
Ικανοποίηση
Καλοβουλία
ΤΑ
n=201, ρ<0,05

β

Απόδοση
t

0,42*
0,13*

β

t

6,01
2,05
0,37*
0,08

0,27

4,78

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΥΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΩΝ)

Μεταβλητές
Δέσμευση
Ικανοποίηση
Καλοβουλία
ΤΑ

Μη κοινό πλαίσιο Ν=109
Καλοβουλία
Απόδοση
β
t
β
t
0,41**
3,47
0,10
1,03
0,23*
1,68
0,25
0,03

Κοινό πλαίσιο Ν=92
Καλοβουλία
Απόδοση
β
t
β
t
0,31*
3,15
0,19*
1,91
0,71*
4,96
0,28
0,21

*ρ<0,10, **ρ<0,05, χαμηλή οικειότητα <ή=4,00. υψηλή οικειότητα >4,00

Παρόλο που δεν το συμπεριλάβαμε στις υποθέσεις μας, ελέγξαμε και την
επίδραση των μορφών της καλοβουλίας (αμοιβαία και αλτρουιστική) στην οικονομική
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απόδοση της συνεργασίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως αν και οι δύο μορφές είναι
σημαντικές, η επίδραση της αμοιβαίας καλοβουλίας στην απόδοση της συνεργασίας
(β=0,54, ρ<0,05) είναι σπουδαιότερη από αυτήν της αλτρουιστικής καλοβουλίας (β=0,15,
ρ<0,05). Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται με τα διαφορετικές ομάδες όσον αφορά το κοινό
πλαίσιο αξιών και την πολιτισμική οικειότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 12.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΥΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ)

Μεταβλητές
Δέσμευση
Ικανοποίηση
Καλοβουλία
ΤΑ

Χαμηλή οικειότητα Ν=106
Καλοβουλία
Απόδοση
β
t
β
t
0,41**
3,47
0,10
1,03
0,23*
1,68
0,25
0,03

Υψηλή οικειότητα Ν=95
Καλοβουλία
Απόδοση
β
t
β
t
0,31*
3,15
0,19*
1,91
0,71*
4,96
0,28
0,21

*ρ<0,10, **ρ<0,05, χαμηλή οικειότητα <ή=4,00. υψηλή οικειότητα >4,00

5.5. ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Στο πρώτο σκέλος των αποτελεσμάτων που αφορούν την ανοικτότητα,
παρατηρούμε πως στις μετρήσεις που λήφθηκε υπόψη το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, κατά την
χρονική πάροδο η επίδραση του δείκτη της αποφυγής αβεβαιότητας παραμένει
αμετάβλητη, ενώ η επιρροή των δεικτών του ατομικισμού και της απόστασης εξουσίας
είναι ουσιαστικά ασήμαντη Στη συνέχεια στο γράφημα Β ο δείκτης αποφυγής
αβεβαιότητας είναι σχεδόν αμετάβλητος ενώ ο επιρροή του δείκτη του ατομικισμού
εξαφανίζεται. Ενώ σχετικά με τον δείκτη απόστασης εξουσίας θα παρατηρήσουμε πως
στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1982 και 1988 μειώνεται η επίδρασή του , παρόλο που το
διάστημα μεταξύ 1959 και 1973 είναι αυξημένη. Τέλος σύμφωνα με την έρευνα
συμπεραίνουμε πως οι χώρες με μεγαλύτερη απόσταση εξουσίας τείνουν να είναι πιο
ανοικτές.
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Τα αποτελέσματα που αφορούν τον αντίκτυπο της επικοινωνίας και της
κουλτούρας στην απόδοση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων, βρίσκονται σε απόλυτη
αρμονία με τις υποθέσεις, καθώς προκύπτει πως η πολιτισμική απόσταση επηρεάζει
αρνητικά την εμπιστοσύνη όπως και την επικοινωνία, ενώ αντιθέτως η εμπιστοσύνη
επηρεάζει θετικά την επικοινωνία. Η επικοινωνία επηρεάζει θετικά την δέσμευση, η
εμπιστοσύνη επηρεάζει θετικά την αφοσίωση και με τη σειρά της η αφοσίωση επηρεάζει
θετικά την απόδοση των συναλλαγών. Έτσι λοιπόν επιβεβαιώνονται όλες οι υποθέσεις.
Τέλος στα αποτελέσματα που αφορούν την καλοβουλία, οι υποθέσεις
επιβεβαιώνονται ξανά. Δηλαδή η καλοβουλία της εισαγωγικής εταιρίας έχει θετική
επίδραση στο σύνολο των συναλλαγών και μάλιστα έχει βαρύτατο αντίκτυπο, ενώ με τη
σειρά της η αρμονική συνεργασία των δύο μερών επιδράει θετικά στην καλοβουλία και
την καλλιεργεί ουσιαστικά και τέλος η ικανοποίηση εξαρτάται άρρηκτα από τα επίπεδα
καλοβουλίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
6.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ

Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν την ύπαρξη καθοριστικής σχέσης μεταξύ
των διαφόρων διαστάσεων της κουλτούρας με την ανοικτότητα και κατά συνέπεια με το
διεθνές εμπόριο. Αποδεικνύεται λοιπόν, πως ο δείκτης ατομικότητας μιας κουλτούρας
επιδρά ευεργετικά στην ανοικτότητα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πρόσφορου εδάφους
για διεθνείς συναλλαγές, ενώ αντίθετα οι δείκτες αποφυγής αβεβαιότητας και απόστασης
εξουσίας έχουν πιο επιβλαβή επίδραση. Τα αποτελέσματα εφάπτονται των προσδοκιών
μας. Βέβαια, η επίδραση του δείκτη ατομικότητας εξουδετερώνεται μετά τον έλεγχο για το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ η επίδραση της απόστασης εξουσίας αποκτά θετική διακύμανση
όσο αφορά την ανοικτότητα. Τα τελευταία αυτά ευρήματα, αποτυπώνουν την ιδέα πως τα
πιο φτωχά κράτη χρειάζονται αξιόπιστες μορφές ηγεσίας ώστε να εφαρμοστούν αλλαγές
στην οικονομική κατεύθυνση και τις διεθνείς συναλλακτικές δραστηριότητες (
Ganeshamoorthy, 2001). Σχετικά με τον δείκτη αρρενωπότητας, δεν διακρίναμε κάποια
αξιοπρόσεκτη επίδραση.
Είναι πολύ ενδιαφέρον τρόπος που διακυμαίνεται η επίδραση των τριών
πολιτισμικών δεικτών. Το 1950 η επιρροή τους είναι χαμηλή, ενώ κατά τη διάρκεια του
1960 και 1980 ενδυναμώνεται σημαντικά και τον 1990 καταποντίζεται και πάλι. Αυτό το
αποτέλεσμα, έρχεται σε αρμονία με την σχετική υπόθεση 5, η οποία υποστηρίζει ότι η
επίδραση της κουλτούρας στην ανοικτότητα θα είναι λιγότερο έντονη κατά περιόδους
όπου οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν πολιτικές περιορισμού της ανοικτότητας και κατά
συνέπεια των διεθνών συναλλαγών, κυρίως λόγω ελλείψεων (στερήσεων) και επιβολής
των θέσεων τους ως προς τις βέλτιστες πρακτικές. Κατά τη διάρκεια του 1950 και
συγκεκριμένα μετά το πέρας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι ελλείψεις ήταν
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αμέτρητες και οι κρατικές δομές ήταν ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα το περιθώριο για
διεθνές εμπόριο ελάχιστο έως ανύπαρκτο. Επιπλέον, πολλοί περιορισμοί εφαρμόστηκαν
με σκοπό τη διατήρηση των ελάχιστων πόρων εντός των συνόρων. Σχετικά με τη μείωση
της επίδρασης των πολιτισμικών δεικτών κατά τη δεκαετία του 1990, ευθύνεται η
εφαρμογή απόλυτων πολιτικών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές. Μέχρι το τέλος της
δεκαετίας του 1980, δέσποζε η άποψη πως η ανοικτότητα της αγοράς ωφελούσε την
ανάπτυξη της βιομηχανίας, ενώ την επόμενη δεκαετία κυριάρχησε η άποψη ότι η εγχώρια
βιομηχανία έπρεπε να θωρακιστεί απέναντι σε εξωγενείς παράγοντες και επιρροές. Το
δόγμα της ανοικτότητας έγινε αποδεκτό κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, κυρίως
λόγω επιρροής από την βιομηχανική ανάπτυξη της κατευθυνόμενης προς τις εξαγωγές
οικονομίας χωρών της Ασίας, καθώς και της νέο κλασικής σχολής σκέψης ( Greenway και
Miller, 1993΄ Ganeshamoorthy, 2001).
Η

εξαφάνιση

της

επίδρασης

της

ατομικότητας

μετά

τον

έλεγχο

για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το αν
αντιλαμβανόμαστε
ανάπτυξης.

Θα

την

ατομικότητα

υποστηρίξουμε

ότι

ως
το

αιτία

ή

πιθανότερο

συνέπεια
είναι

το

της
πρώτο

και ότι το ΑΕΠ επηρεάζεται εν μέρει από την ατομικότητα. Όπως υποστήριξαν στο
παρελθόν διάφοροι μελετητές όπως ο Weber (1920, 1972) και Granato (1996),
πολιτισμικοί

παράγοντες

(προτεσταντική

που

τη

των

τονίζουν

σημασία

ατόμων

ηθική,
ως

μέρη

κίνητρα
ενός

επίτευξης)

συνόλου,

έχουν

δημιουργήσει περιθώριο για ατομική συσσώρευση κεφαλαίου και εξειδίκευση εργασίας.
Αυτό με τη σειρά του οδήγησε σε αύξηση του πλούτου και της οικονομικής
ανάπτυξης (Ricardo, 1951). Το γεγονός ότι η επίδραση της ατομικότητας εξαφανίζεται όταν
συμπεριλαμβάνουμε το ΑΕΠ στις μετρήσεις μας, δείχνει πως το ΑΕΠ είναι μια ενδιάμεση
μεταβλητή μεταξύ ατομικότητας και ανοικτότητας, και έτσι η ατομικότητα ασκεί την
επιρροή της στην ανοικτότητα κύριως μέσω της ουσιαστικής επίδρασής της στο ΑΕΠ. Κατά
συνέπεια η αύξηση του ΑΕΠ και η ανάπτυξη, που οφείλονται σε πτυχές του δείκτη
ατομικότητας, μπορούμε να πούμε ότι έχει θετική επίδραση στην ανοικτότητα και
επομένως στις διεθνείς συναλλαγές.
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Το αποτέλεσμα των μετρήσεων της επίδρασης της ατομικότητας, της αποφυγής
αβεβαιότητας και της απόστασης εξουσίας, μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως οι
μελλοντικές μελέτες σχετικά με την ανοικτότητα και τις διεθνείς συναλλαγές, πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη, πέρα από τους προφανείς οικονομικούς παράγοντες, περισσότερους
πολιτισμικούς παράγοντες. Επιπλέον, τα αποτελέσματα μας δείχνουν πως ο δείκτης της
αποφυγής αβεβαιότητας είναι ο πιο σημαντικός και συμπαγής παράγοντας για την
ερμηνεία της ανοικτότητας. Έτσι οι μελλοντικές έρευνες μπορούν να ωφεληθούν από
εκτενέστερη ανάλυση αυτού του δείκτη.

6.2. Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΣΑΖΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αυτή η μελέτη κατά τους Nes, Solberg και Silkoset (2007), είναι η πρώτη που
επιβεβαιώνει ότι εθνική πολιτισμική απόσταση είναι παράγοντας ισχυρός αποκλειστικά
για τις διεθνείς συναλλαγές, και μπορεί να έχει αρνητική επίδραση, σε περίπτωση χαμηλού
επιπέδου εμπιστοσύνης και επικοινωνίας. Οι Zhang και Ha (2003), επίσης μελέτησαν τη
σχέση μεταξύ πολιτισμικής απόστασης και εμπιστοσύνης αλλά ούτε αυτοί βρήκαν
σημαντικά αποτελέσματα. O Ha (2004), στο μοντέλο που κατασκεύασε υποθέτει πως η
σχέση μεταξύ συνεργασίας και εμπιστοσύνης είναι ισχυρότερη όταν η πολιτισμική
απόσταση είναι χαμηλή. Οι παραπάνω μελέτες είναι διαφορετικές και δεν είναι άμεσα
συγκρίσιμες. Ο Zhang (2003) θεωρεί ότι οι διαστάσεις του Hofstede δεν είναι ικανές να
ερμηνεύσουν τα φαινόμενα της μελέτης του. Αυτό ωστόσο δεν γενικεύεται, καθώς η
εθνική πολιτισμική απόσταση στην παρούσα μελέτη επηρεάζει την επικοινωνία και την
εμπιστοσύνη, όπως υποθέσαμε. Αντίθετα, μπορεί να προκύψουν διαφορές στη
μεθοδολογία καθώς οι χώρες από όπου προέρχονται τα δείγματα παρουσιάζουν
διαφορετικές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα η Νορβηγία θεωρείται αρκετά
ομογενής από άποψη κουλτούρας. Ενώ η Αμερική, παρουσιάζει περισσότερες
πολιτισμικές διακυμάνσεις, άρα και περισσότερες διακυμάνσεις στις βαθμολογίες της.
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Η αμφίπλευρη επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς συναλλαγές. Η
επικοινωνία, όπως ήταν αναμενόμενο συνδέεται στενά με την εμπιστοσύνη και τη
δέσμευση, σύμφωνα με τη παρούσα μελέτη. Αποδίδουμε λοιπόν, αυτό το φαινόμενο στον
εκτεταμένο ρόλο του μεσάζοντα για την διοχέτευση του εξαγωγέα με πληροφορίες
σχετικά με την περιοχή ευθύνης του. Ένα καλά λειτουργικό σύστημα για τη εισροή
πληροφοριών είναι βασικό συστατικό της ανάπτυξης, του ελέγχου και του συντονισμού
των διεθνών συναλλαγών στη χώρα εισαγωγής. Η έλλειψη αμφίπλευρης επικοινωνίας
είναι πιθανό να οδηγήσει σε ασυμμετρία πληροφόρησης. Η ασυμμετρία πληροφόρησης,
οδηγεί σε ευκαιριακές δραστηριότητες καθώς δεν υπάρχει επαρκές υπόβαθρο για την
αποφυγή τους. Η αποτελεσματική τροφοδότηση πληροφοριών από τον μεσάζοντα στον
εξαγωγέα, καλλιεργεί εμπιστοσύνη και δέσμευση από τη μεριά του εξαγωγέα.
Σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η δέσμευση παίζει
σπουδαίο ρόλο στις διεταιρικές σχέσεις ( Dwyer, 1987΄ Morgan και Hunt, 1994΄ Moorman,
Deshpande και Zaltman, 1993). Στο διεθνές εμπόριο, η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης
στον ξένο αντιπρόσωπο, είναι συχνά συνδεδεμένη με επιτυχίες στον τομέα των εξαγωγών
(Aaby και Slater, 1989). Η παρούσα έρευνα, υποδεικνύει πως η δέσμευση στον ξένο
μεσάζοντα συνοδεύεται από υψηλή οικονομική απόδοση στην ξένη αγορά. Στην
αναζήτησή μας για εναλλακτικό μοντέλο, ανακαλύψαμε ότι η δέσμευση είναι η μοναδική
μεταβλητή που επηρεάζει την απόδοση της συνεργασίας.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα, πως ο στόχος της ανώτατης
διοίκησης ώστε να πετύχει την επιθυμητή δέσμευση με τον ξένο μεσάζοντα και
κατ΄επέκταση την επιθυμητή οικονομική απόδοση, θα πρέπει να ερευνήσουν σε βάθος τις
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της χώρας του μεσάζοντα. Διαφορετικά οι πολιτισμικές
διαφορές μπορούν να προκαλέσουν αρνητικά αποτελέσματα στην εμπιστοσύνη που
υπάρχει ανάμεσα σε μεσάζοντα και εξαγωγέα. Συνεπώς οι επιχειρήσεις πρέπει να
εφαρμόζουν ένα σύστημα πολιτισμικής προσαρμογής ώστε να πετύχουν τις οικονομικές
αποδόσεις όπου έχουν βάλει στόχο.

6.2.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΒΟΥΛΙΑ
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Τα αποτελέσματα της εμπειρικής μας εξέτασης δείχνουν ότι τόσο η ικανοποίηση
του εισαγωγέα όσο και η δέσμευση έχει σημαντικό αντίκτυπο στην καλοβουλία του
εισαγωγέα έναντι του εξαγωγέα, ο οποίος με τη σειρά του έχει θετική επίδραση στην
οικονομική

απόδοση.

Τα ευρήματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι η ικανοποίηση δεν είναι σημαντική
επιρροή στην καλοβουλία όταν η πολιτισμική οικειότητα είναι χαμηλή. Αυτό μπορεί να
συμβαίνει διότι όταν η πολιτιστική εξοικείωση είναι χαμηλή, οι εισαγωγείς ενδέχεται να
αντιλαμβάνονται την ικανοποίηση μόνο για μια συγκεκριμένη συναλλαγή, η οποία συχνά
επηρεάζεται από μεταβατικά γεγονότα. Όσο η πολιτισμική εξοικείωση του εισαγωγέα
αυξάνεται,

ο

εισαγωγέας

δείχνει

να

έχει

μεγαλύτερη

κατανόηση

για

τις υποκείμενες προθέσεις των εταίρων ανταλλαγής. Αντίθετα, η δέσμευση είναι
παγκόσμιο
(Mowday,

μέγεθος
1982,).

και

παραμένει
Τα

σταθερή

αποτελέσματα

με

το
αυτής

χρόνο
της

μελέτης δείχνουν ότι η δέσμευση έχει σημαντική επιρροή στην καλοβουλία, ανεξάρτητα
από το γεγονός της πολιτιστικής εξοικείωσης και του κοινού πλαισίου αξιών.

6.2.2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η μελέτη μας υποδεικνύει ότι η απόδοση της σχέσης συνεργασίας επηρεάζεται
θετικά από τις εκφράσεις της καλοβουλίας. Ως εκ τούτου, οι εξαγωγείς πρέπει να κάνουν
κάθε προσπάθεια για να καλλιεργούν την καλοβουλία με την ανάπτυξη προγραμμάτων
μάρκετινγκ ειδικά σχεδιασμένων για την αύξηση του επιπέδου δέσμευσης και
ικανοποίησης

των

εισαγωγέων

τους.

Παρόλο που η δέσμευση είναι εξωγενής παράγοντας στο εννοιολογικό μας μοντέλο,
προηγούμενη έρευνα έδειξε ότι μπορεί να ενισχυθεί μέσω αμοιβαίας εμπιστοσύνης,
κοινού πλαισίου αξιών, στενής επικοινωνία και αφομοίωση των λειτουργιών του άλλου
(Morgan και Hunt, 1994΄ Gundlach,1995΄ Dyer και Chu, 2000). Επιπλέον, προηγούμενες
μελέτες αναφέρουν ότι η ικανοποίηση της σχέσης συνεργασίας μπορεί να ενισχυθεί με την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των δυνατοτήτων των συνεργατών, την αντίληψη της
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δικαιοσύνης, την εμπιστοσύνη και την στενή επικοινωνία (Oliver, 1980΄ Oliver και Swan,
1989΄ Szymanski και Henard, 2001).

6.3. ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κύριο συμπέρασμα το πρώτου σκέλους της μελέτης είναι πως η ανοικτότητα
παίζει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς συναλλαγές. Συγκεκριμένα, o δείκτης ατομικότητας
επηρεάζει θετικά το σύνολο της ανοικτότητας, ωστόσο όταν λαμβάνουμε υπόψη το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ η επιρροή αυτή εξουδετερώνεται, πράγμα που μας οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι τα πιο αδύναμα οικονομικά κράτη χρήζουν ικανότερης ηγεσίας. Επιπλέον η κουλτούρα
επιδρά αρνητικά στκαιην ανοικτότητα και τις διεθνείς συναλλαγές όταν το κράτος δεν είναι
ιδιαίτερα ανοικτό. Τέλος, όταν η ατομικότητα, και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι σε υψηλά
επίπεδα, δηλαδή π.χ. υπάρχει βαθιά ατομική εξειδίκευση τότε ασκείται θετική επίδραση
στην ανοικτότητα και γενικότερα στην εξωστρέφεια της οικονομίας.
Από το δεύτερο σκέλος της μελέτης συμπεραίνουμε πως η πολιτισμική απόσταση
παίζει ιδιαίτερο ρόλο στο διεθνές εμπόριο. Όταν η εμπιστοσύνη και η επικοινωνία μεταξύ
των αντισυμβαλλομένων είναι χαμηλή τότε η επίδραση τους στις διεθνείς συναλλαγές
είναι αρνητική. Ωστόσο ο εκτεταμένος ρόλος του μεσάζοντα δίνει θετική ροπή στην
επικοινωνία και για αυτό το λόγο έχει παρατηρηθεί πως όταν οι ανώτατες διοικήσεις
δείχνουν δέσμευση προς τον μεσάζοντα τότε επιτυγχάνεται οικονομική άνθιση. Τέλος όταν
δεν υπάρχει καμία ένδειξη δέσμευσης τότε η πολιτισμική απόσταση επηρεάζει αρνητικά
τις συναλλαγές.
Στο τρίτο και τελευταίο σκέλος της μελέτης προκύπτει ότι ο συνδυασμός ύπαρξης
ικανοποίησης και δέσμευσης από την εταιρία που εισάγει προς την εταιρία του εξωτερικού
τότε το αποτέλεσμα είναι η παρουσία καλοβουλίας στην συναλλακτική σχέση των δύο.
Επιπλέον όταν δεν υπάρχει ιδιαίτερη πολιτισμική ομοιότητα τότε η ικανοποίηση είναι
σχεδόν αδύνατο να υπάρξει καθώς η διαφορά στην κουλτούρα ουσιαστικά την αποτρέπει.
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Αντίθετα, ανεξάρτητα από την ομοιότητα που παρουσιάζεται ανάμεσα στην κουλτούρες
των αντισυμβαλλομένων, ο δείκτης την δέσμευσης παραμένει πάγια στο ίδιο επίπεδο.
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