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     Μέζα από ηελ παξνύζα εξγαζία ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα εμεηαζηνύλ όινη εθείλνη νη 

παξάγνληεο πνπ ωζνύλ ηηο επηρεηξήζεηο λα «αλνηρηνύλ» ζην παγθόζκην επηρεηξεκαηηθό 

πεξηβάιινλ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ κε επηηπρία. ηα πιαίζηα απηά ζα εμεηαζηνύλ 

όξνη όπωο ε δηεζλνπνίεζε ηωλ επηρεηξήζεωλ, ηα αίηηα θαη νη ηξόπνη δηείζδπζεο ζε 

μέλεο αγνξέο θαζώο επίζεο θαη ηα ζεωξεηηθά ππνδείγκαηα δηεζλνπνίεζεο. 

     Η αλάιπζε ηεο δηεζλνπνίεζεο ηωλ επηρεηξήζεωλ θαη ε ηεξάζηηα ζεκαζία ηεο γηα ηελ 

εμέιημε ηωλ επηρεηξήζεωλ ζα ζπλδεζεί άκεζα κε ηελ παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ε 

νπνία καζηίδεη ηελ Ειιάδα  θαη νιόθιεξν ηνλ θόζκν ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Θα 

εμεηάζνπκε ηα ζπκπηώκαηα, ηηο αηηίεο θαη ηηο επηπηώζεηο ηωλ νηθνλνκηθώλ θξίζεωλ γηα 

ηνπο αλζξώπνπο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο πνιηηηθέο πνπ κπνξνύλ λα πηνζεηεζνύλ γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ θαζώο επίζεο θαη ζηα δηδάγκαηα πνπ ζα κείλνπλ ζηελ 

ηζηνξία. 

     ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηπιωκαηηθήο ζα ζεωξήζνπκε ηνλ ΑΝΘΡΩΠΟ, θαη ηελ 

επξύηεξε έλλνηα ηεο Δηαρείξηζεο ηνπ Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ ωο ηελ πιένλ 

ζεκαληηθόηεξε πνιηηηθή αληηκεηώπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. ην ζπγθεθξηκέλν 

θεθάιαην ζα αλαπηύμνπκε ηε ζεκαζία ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα γηα ηελ ζύγρξνλε 

επηρείξεζε αλαιύνληαο ηηο επηκέξνπο αξκνδηόηεηεο θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

ηκήκαηνο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ θαη ζα θαηαιήμνπκε ζην πωο απηέο ζπκβάιινπλ 

ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ επξύηεξε αλάπηπμε ηωλ επηρεηξήζεωλ. 

     Η ζεωξεηηθή αλάιπζε κέζα από ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ηεο εξγαζίαο απηήο ζα 

ζπλδπαζηεί κε ηελ αλάιπζε ηεο πεξίπηωζεο ηεο επηηπρεκέλεο πνξείαο ηεο 
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επηρείξεζεο NGP PLASTIC ABEE.  Χξεζηκνπνηώληαο ηελ αλάιπζε ζεκαληηθώλ 

ζηνηρείωλ απηήο μεθηλώληαο από ην πξνθίι θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία ζα 

θαηαιήμνπκε ζην βαζηθό ηεο θεθάιαην ηεο , ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο.  

    Καηαιήγνληαο ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα απνηππωζεί ζε ιίγεο γξακκέο ε ηεξάζηηα 

ζπκβνιή ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθό κηαο επηρείξεζεο θαζώο επίζεο θαη ηεο 

δηεζλνπνίεζεο ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηεο ωο βαζηθά ζηνηρεία ηνπ αληαγωληζηηθνύ ηεο 

πιενλεθηήκαηνο έλαληη ηωλ άιιωλ, όρη κόλν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πνξεία ηεο αιιά 

θαη γηα ηελ ώζεζε ζηελ έμνδν από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη όιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

     ηε ζύγρξνλε επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο νη επηρεηξήζεηο θαηαλννύλ όζν πνηέ 

άιινηε ηελ αλάγθε γηα δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο εθηόο ηωλ εζληθώλ ζπλόξωλ. Η 

δηεζλνπνίεζε ηωλ επηρεηξήζεωλ θξίλεηαη πιένλ επηηαθηηθή όρη κόλν γηα ηελ εμέιημε θαη 

δηαηήξεζε ηνπ αληαγωληζηηθνύ ηνπο πιενλεθηήκαηνο αιιά θαη γηα ηελ ίδηα ηελ επηβίωζε 

ηνπο. 

 

      Σα ηειεπηαία ρξόληα ε παγθόζκηα νηθνλνκία δηέξρεηαη κία εθ ηωλ ρεηξνηέξωλ 

νηθνλνκηθώλ θξίζεωλ όιωλ ηωλ επνρώλ, θάηη πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε ηωλ αγνξώλ. Η νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ κία θαηάζηαζε ηαξαρήο ζηηο επηρεηξήζεηο κε απξόβιεπηεο κεηαβνιέο 

ζηε δήηεζε ηωλ πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ ηεο. Η δηεζλνπνίεζε ηωλ επηρεηξήζεωλ 

κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη έλα κεγάιν βαζκό επειημίαο θαζώο ε δπλαηόηεηα 

εμάπιωζεο ζε πνιιέο αγνξέο κπνξεί λα επηθέξεη ππνβάζκηζε ηωλ επηπηώζεωλ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 

         Αλ ε δηεζλνπνίεζε ηωλ επηρεηξήζεωλ κπνξεί λα ζεωξεζεί ωο ην «θνππί» γηα λα 

νδεγήζνπκε κε αζθάιεηα ηελ επηρείξεζε ζηα βαζηά λεξά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο , ν 

αλζξώπηλνο παξάγνληαο είλαη ε ίδηα «βάξθα» Η θαηάιιειε θαη ζωζηή δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξώπηλνπ παξάγνληα είλαη ε απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηβίωζε θαη ζεηηθή 

εμέιημε ηωλ επηρεηξήζεωλ. Ο Αλζξώπηλνο Παξάγνληαο θαιείηαη θαη κπνξεί λα γίλεη 

αληίδνην ζηελ θξίζε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
:  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Προσδιορισμός του θέματος 

 

     Οι σύγχρονες τάσεις της εποχής µας και η παγκοσµιοποίηση των αγορών ωθεί όλες 

τις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν τους καλύτερους και αποδοτικότερους τρόπους που 

θα οδηγήσουν στη διεθνοποίηση τους. Η διεθνοποίηση µπορεί κάτω από τις 

κατάλληλες συνθήκες να εξασφαλίσει την εξέλιξη και ευηµερία τους. 

Μέσα στις σύγχρονες τάσεις της εποχής µπορούµε να συµπεριλάβουµε και τη 

παγκόσµια οικονοµική κρίση η οποία µαστίζει ολόκληρο τον κόσµο τη τελευταία 

δεκαετία µε τεράστιες αρνητικές συνεπείς για τις χώρες και τις επιχειρήσεις.  

    Η ∆ιαχείριση του Ανθρώπινου Παράγοντα αν και δεν παρουσιάζει µεγάλες αλλαγές 

αναφορικά µε τις λειτουργίες και τη δοµή του συγκριτικά µε το παρελθόν, µε δεδοµένη 

την παγκόσµια κρίση αποκτά ένα ιδιαίτερα κρίσιµο και στρατηγικό ρόλο  στις 

σύγχρονες επιχειρήσεις. Η διάσταση του τµήµατος ∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

καλείται να διευρυνθεί και να εξελιχθεί σε έναν πλέον ενεργό ρόλο που θα συµβάλλει 

στην έξοδο των επιχειρήσεων από την κρίση. 

 

1.2 Σκοπός της εργασίας 

 

      Βασικός σκοπός της εργασίας αυτής στις συνθήκες που βιώνει ο πλανήτης µας τα 

τελευταία χρόνια, είναι να συνδέσει την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων µε τη δυναµική 

του ανθρώπινου παράγοντα στην τεράστια προσπάθεια που καταβάλλουν οι 

σύγχρονες επιχειρήσεις  για την έξοδο από την οικονοµική κρίση. 

 

1.3 Μεθοδολογία της εργασίας 

 

      Το πρώτο κεφάλαιο που αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας προσδιορίζει το θέµα 

αυτής, τον σκοπό της καθώς επίσης και τη µεθοδολογία που θα ακολουθήσουµε 
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αναλύοντας τα επιµέρους κεφάλαια της, για να καταλήξουµε σε κάποιο ολοκληρωµένο 

συµπέρασµα. 

      Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας  αφού γίνει µία γενική αναφορά στην 

παγκοσµιοποίηση, θα συνεχίσουµε µε µία συνοπτική παρουσίαση της έννοιας της 

διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και θα προσδιοριστούν οι τρόποι διείσδυσης σε ξένες 

αγορές. 

    Στο τρίτο κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε την παγκόσµια οικονοµική κρίση αρχικά 

εξετάζοντας την ως έννοια, τα στάδια που αυτή εξελίσσεται καθώς επίσης και τα 

συµπτώµατα και αίτια της. Στη συνέχεια και δια µέσου µιας ιστορικής ανασκόπησης θα 

καταλήξουµε στη σηµερινή παγκόσµια κρίση που µαστίζει την παγκόσµια οικονοµία. 

     Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται ο ανθρώπινος παράγοντας ή η ∆ιαχείριση του και η 

θέση του στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Εξετάζονται θέµατα όπως η ιστορική εξέλιξη του 

τµήµατος ανθρωπίνων πόρων, η σηµασία του για τις επιχειρήσεις καθώς επίσης οι 

επιµέρους λειτουργίες του εν λόγω τµήµατος και η παρακίνηση. 

     Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται µία προσπάθεια να συνδυαστούν όλα τα παραπάνω 

µε µία µορφή εξίσωσης µε τις µεταβλητές ∆ιεθνοποίηση των επιχειρήσεων ,Οικονοµική 

Κρίση και τη σταθερά ∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού όπου το αποτέλεσµα θα είναι 

η έξοδος από την κρίση η ανάπτυξη και  εξέλιξη των επιχειρήσεων. 

    Το πέµπτο κεφάλαιο θα αποτελέσει και την εισαγωγή στο έκτο κεφάλαιο που αφορά 

τη µελέτη περίπτωσης για την επιχείρηση NGP PLASTIC ABEE. ∆ίνοντας στοιχεία που 

αφορούν το προφίλ της εταιρείας, το όραµα της, τους στόχους της, τα οικονοµικά της 

στοιχεία , το ανθρώπινο δυναµικό της καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν τον 

ανταγωνισµό της και  την σύγκριση αυτών µε την γενικότερη επιχειρηµατική κατάσταση 

και την Ελληνική πραγµατικότητα.  

    Μέσα από την  εξακρίβωση της αντιστοιχίας µεταξύ των θεωρητικών κεφαλαίων και 

της µελέτης περίπτωσης θα επιχειρηθεί στο έβδοµο και τελευταίο κεφάλαιο η  

διατύπωση των συµπερασµάτων και προτάσεων για µελλοντική έρευνα 

    Τέλος, θα κλείσουµε την µελέτη µε τη λεπτοµερή διατύπωση των πηγών της 

βιβλιογραφίας ελληνικής και ξενόγλωσσης καθώς επίσης και των διαδικτυακών πηγών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

∆ιεθνής Επιχείρηση 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο στοχεύει να αποσαφηνίσει τη λειτουργία των διεθνών 

επιχειρήσεων στο διεθνές και διευρυµένο περιβάλλον της παγκοσµιοποίησης. 

Μετά την αρχική αναφορά στην ευρεία έννοια της τελευταίας θα εστιάσουµε στον 

ορισµό της διεθνούς επιχείρησης, τη διαδικασία της διεθνοποίησης καθώς επίσης 

και τις διαδικασίες µέσα από τις οποίες οι εταιρείες διεθνοποιούνται και 

τοποθετούνται στο διεθνή στίβο ανταγωνιζόµενες µε άλλους οργανισµούς.  

Συνεχίζοντας θα γίνει αναφορά στα κίνητρα και τους τρόπους της 

διεθνοποίησης καθώς επίσης και στα οφέλη και τους κινδύνους αυτής, καθώς 

επίσης και στις προσπάθειες των επιχειρήσεων να εισχωρήσουν σε χώρες εκτός 

συνόρων µε τις θεωρίες διεθνοποίησης.  

     Στην κατάληξη του κεφαλαίου θα εξετάσουµε συνοπτικά το βαθµό 

διεθνοποίησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα  και θα προσπαθήσουµε και 

κάνουµε µία εισαγωγή στο πώς η οικονοµική κρίση συνέβαλλε (θετικά ή αρνητικά) 

στην τοποθέτηση των εταιρειών στο διεθνές στερέωµα. Η σύνδεση των δυο όρων, 

σε συνδυασµό µε την εκτενή ανάλυση της οικονοµικής κρίσης, ως φαινόµενο θα 

βοηθήσει σε επόµενο κεφάλαιο να γίνει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση στο πως 

οι διεθνείς εταιρείες διαχειρίζονται το ανθρώπινο δυναµικό τους και το τι έχουν 

αλλάξει υπό τη πίεση της οικονοµικής κρίσης.  

 

2.2 Παγκοσµιοποίηση 

Η λέξη «παγκοσµιοποίηση» χρησιµοποιείται ευρέως από πολιτικούς, 

επιφανείς οικονοµολόγους, επιχειρηµατίες αλλά και απλούς πολίτες χωρίς να είναι 

βέβαιο ότι το περιεχόµενο της είναι το ίδιο για οποιονδήποτε την χρησιµοποιεί. 

Βρίσκεται συνεχώς στην πρώτη θέση της επικαιρότητας , ενώ τις περισσότερες 

φορές στη δηµόσια συζήτηση χρησιµοποιείται για να «εξηγήσει» διάφορα 

«φαινόµενα» κοινωνικά, οικονοµικά, κλπ. Σε κάθε περίπτωση η παγκοσµιοποίηση 

αποτελεί το µέσον για την διεθνή οικονοµική ολοκλήρωση.  

Εδώ και µια δεκαετία κυρίως, ακούµε και διαβάζουµε για την 
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παγκοσµιοποίηση, φαινόµενο το οποίο άλλοι το θεωρούν θετικό, άλλοι αρνητικό, 

ενώ πάντα κάποιοι κρατούν µια πιο µετριοπαθή στάση. Η παγκοσµιοποίηση, όρος 

που πρώτη φορά δόθηκε από τον Theodore Levitt, είναι η αυτονόµηση της 

οικονοµίας, κουλτούρας, πολιτισµού, γραµµάτων και τεχνών, της επικοινωνίας και 

άλλων παραµέτρων, οι οποίες παλαιότερα ήταν προϊόν ενός κράτους µόνο. Ο 

όρος και οι επιρροές του άρχισαν να γίνονται αισθητές µετά το Β’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο, και χαρακτηρίζονται από διάφορα γνωρίσµατα. Ανάπτυξη του 

παγκόσµιου εµπορίου, κινητικότητα ανθρώπων και χρήµατος, άνθιση της 

τεχνολογίας και των επιστηµών.1 

Η παγκοσµιοποίηση είναι ένα πολύ  ενδιαφέρον θέµα που επικεντρώνει 

την προσοχή των ανθρώπων στη µελέτη του εµπορίου και της οικονοµίας. Όπως 

πολλές άλλες οικονοµικές διαδικασίες, η παγκοσµιοποίηση έχει ταυτόχρονα 

µεγάλα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα για τον κόσµο στο σύνολό του. Στον 

πυρήνα του επιχειρήµατος, παγκοσµιοποίηση είναι η έννοια του αόρατου χεριού 

της αγοράς, όπως αυτή έχουν διαµορφωθεί από τον Adam Smith. Καθώς τα έθνη 

συνδέονται όλο και περισσότερο µεταξύ τους, οι αγορές καλούνται να 

αυτορυθµιστούν για να  να µεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους και να 

ελαχιστοποιήσουν τα µειονεκτήµατά τους.2 

Υπάρχουν πραγµατικά πάρα πολλοί ορισµοί που µπορούν να δοθούν για 

την παγκοσµιοποίηση, µε τον πλέον σηµαντικότερο αυτών, αυτόν που περιγράφει 

την µείωση ή εξάλειψη των εµποδίων σχετικών µε την ελεύθερη κυκλοφορία των 

αγαθών, του εµπορίου, των επενδύσεων και της εργασίας πέραν των εθνικών 

συνόρων.3 Το συµπέρασµα είναι ένα και κοινό, επιθυµητό ή όχι , η 

παγκοσµιοποίηση ως έννοια ήρθε για να µείνει. Οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν 

τεράστιες πιέσεις προς την κατεύθυνση αυτή τόσο από πελάτες που αυξάνουν 

όλο και περισσότερο τις συναλλαγές τους σε όλο τον κόσµο όσο και από τις 

προκλήσεις που δηµιουργούνται από την εισβολή στις εγχώριες αγορές. Για αυτές 

που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις καλύτερες ευκαιρίες που η παγκόσµια αγορά 

παρέχει θα πρέπει πρώτα από όλα να είναι αληθινές για τις ίδιες και τους πελάτες 

τους, να είναι διατεθειµένες να επενδύσουν σηµαντικά κεφάλαια και να κοιτούν 

µακροπρόθεσµα.4 

 

2.3 Έννοια της διεθνοποίησης  

Σύµφωνα µε τους Madhock & Keyhani (2012) η διεθνοποίηση αποτελεί µια 

στρατηγική προσέγγιση, βάσει της οποίας οι εταιρείες εντάσσονται στο διεθνή 
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στίβο και αναπτύσσουν οικονοµικές δραστηριότητες σε ένα άλλο περιβάλλον από 

αυτό που δούλευαν τα προηγούµενα χρόνια5. Η διεθνοποίηση εκφράζεται µέσα 

από την αναλογία που αναπτύσσεται µεταξύ των εγχώριων και διεθνών δράσεων. 

Όσο µεγαλύτερη είναι αυτή η αναλογία σε σχέση µε τις διεθνείς και εγχώριες 

δράσεις µιας εταιρείας, τόσο πιο διεθνοποιηµένη είναι, ενώ συγχρόνως τόσο 

µεγαλύτερη επιτυχία έχει στις διεθνείς αγορές6.  

Η διεθνοποίηση ως διαδικασία είναι υπεύθυνη για τις ουσιαστικές αλλαγές 

που παρουσιάζει ένας οργανισµός σε σχέση µε τη συνολική εικόνα των 

προϊόντων του. Σύµφωνα µε τους Prange & Verdier (2011) ο πυρήνας ανάπτυξης 

και λειτουργίας µιας εταιρείας είναι το προϊόν και οι υπηρεσίες που παρέχει7. Η 

παρουσία µιας εταιρείας στις διεθνείς αγορές την οδηγεί σε συνεχή 

διαφοροποίηση του συνδυασµού ποιότητας και υπηρεσίας ανά χώρα υποδοχής 

σε σχέση µε την ποιότητα, την τιµή, τη διανοµή, τις προωθητικές κινήσεις αλλά και 

άλλα στοιχεία που πλαισιώνουν το συνδυασµό αυτό8.  

Μια εταιρεία καθίσταται διεθνής και οδηγείται στη διεθνή αρένα όταν 

υπάρχουν ευκαιρίες για υψηλά κέρδη, για αύξηση της πελατειακής βάσης, για 

µεγάλες οικονοµίες κλίµακας και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Η διαδικασία 

της απόφασης για διεθνοποίηση αναπτύσσεται µέσα από τα ακόλουθα βήµατα: 

   

∆ιάγραµµα 1: Οι βασικές αποφάσεις στο διεθνές µάρκετινγκ   

Πηγή: Kotler, P. (2004), Marketing Principles, McGraw Hill, p.706 

 

Σύµφωνα µε τους Kontinen & Ojala (2010) η διεθνοποίηση αποτελεί τη 

βασική στρατηγική διαδικασία την οποία ακολουθούν οι εταιρείες, είτε για να 

αναπτυχθούν, είτε για να επιβιώσουν9. Αυτή η θέση µέσα από την οποία ορίζεται 

η διεθνοποίηση έχει σηµαίνουσα σηµασία στην ανάπτυξη της παρούσας εργασίας 

µέσα από τα επόµενα κεφάλαια, µιας και δηλώνει τους λόγους βάσει των οποίων 

µια εταιρεία αποφασίζει να διεθνοποιηθεί µέσα στην οικονοµική κρίση ενώ 

επηρεάζει και τον τρόπο µέσα από τον οποίο διαχειρίζεται το προσωπικό της.  

Επιλογή 

αγοράς 

εισόδου 

Επιλογή 

τρόπου 

εισόδου 

 

Απόφαση 

για το 

πρόγραµµα 

µάρκετινγκ 

Απόφαση για 

διεθνοποίηση 
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Η αγορά συνεχίζει να διευρύνεται οπότε µέσα στο παρόν καθεστώς και µε 

δεδοµένη τη θέση των Kontinen & Ojala (2010) για τους λόγους διεθνοποίησης, οι 

εταιρείες επιδιώκουν να βρίσκουν συνεχώς νέες αγορές για να τοποθετήσουν τα 

αγαθά και τις υπηρεσίες τους, ώστε µέσα από τη παρούσα διαδικασία, είτε να 

αυξήσουν τα κέρδη τους, είτε να µπορέσουν να βελτιώσουν την κακή οικονοµική 

τους κατάσταση. Η διεθνοποίηση αποτελεί γι’ αυτές διέξοδο διαφυγής, µέσα στην 

οικονοµική κρίση10.   

Όλες οι παραπάνω θέσεις ουσιαστικά δηλώνουν ότι η διεθνοποίηση 

αποτελεί µια λύση για τις εταιρείες, η οποία µπορεί να τις βοηθήσει να 

υλοποιήσουν τους στόχους τους. Ανεξαρτήτως µεγέθους ή οικονοµικής 

κατάστασης, η διεθνοποίηση µπορεί να αποτελέσει τη λύση σε βασικά τους 

προβλήµατα ή τη λύση στη πολυπόθητη  ανάπτυξη την οποία επιζητούν.  

 

2.3.1 Ορισµός της διεθνούς επιχείρησης 

Η προηγούµενη ενότητα έκανε µια εκτενή ανάλυση στην ευρύτερη έννοια 

της διεθνοποίησης, ενώ συγχρόνως έδωσε µια πρώτη εικόνα του πεδίου 

ανάλυσης που θα προσανατολιστεί η παρούσα εργασία. Στην παρούσα ενότητα 

θα εστιάσουµε στον ορισµό της διεθνούς επιχείρησης, προκειµένου να κατανοήσει 

ο αναγνώστης την έννοια και τη φιλοσοφία της. Η διεθνής επιχείρηση αποτελεί µια 

επιχείρηση, η οποία αναγνωρίζει τον περιορισµό επιλογών που έχει στην εγχώρια 

αγορά, πράγµα που την οδηγεί να διευρύνει το γεωγραφικό της εύρος, να 

αναπτύξει νέες δράσεις που της προσδίδουν αξία, να διευρύνει τις γνώσεις της, να 

προχωρήσει σε συνεργασίες11.  

Η διεθνής επιχείρηση – στα Αγγλικά ο όρος συναντάται κάτω από τα 

ονόµατα “Multinational Corporation”, ”Transnational Corporation”, ”Global 

Business”, ”International Business” - είναι κάθε επιχείρηση που έχει τουλάχιστον 

µία από τις επιχειρηµατικές της λειτουργίες σε περισσότερες από µία χώρες. Η 

διεθνής επιχείρηση είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνη για την ύπαρξη του 

“παγκόσµιου χωριού” και τη διεθνοποίηση του επιχειρείν.12 

Η διεθνοποίηση των δράσεων, αποτελεί τον διακαή πόθο µιας επιχείρησης, 

ανεξάρτητα από την αγορά που δραστηριοποιείται, γιατί γνωρίζει ότι αν καταφέρει 

να δραστηριοποιηθεί στις ξένες αγορές, τότε θα καταφέρει να έχει και πολλές 

πιθανότητες να αναπτυχθεί13.  
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Η ανάπτυξη δεν µπορεί να έρθει µέσα στα στενά όρια της χώρας 

προέλευσης, για αυτό καθίσταται αναγκαίο µια επιχείρηση να υιοθετεί µια 

διεθνοποιηµένη µορφή, που θα τη βοηθήσει να επιτύχει γρηγορότερα και 

ευκολότερα τους στόχους της. Σύµφωνα µε τους McDougall & Oviatt (2005) µια 

διεθνής επιχείρηση αποτελεί το συνδυασµό καινοτόµων και ριψοκίνδυνων ιδεών 

που περνούν τα διεθνή σύνορα και σκοπεύουν να τη βοηθήσουν να καταστεί 

ανταγωνιστική και συγχρόνως κερδοφόρα.  

 

2.4 Θεωρίες διεθνοποίησης 

  Σύµφωνα µε τον Gomez A, δεν επιλέγει µια επιχείρηση να διεθνοποιηθεί, 

αλλά η αγορά αποφασίζει για αυτήν, κινώντας αυτήν προς την επέκταση σε άλλες 

αγορές14. Σύµφωνα µε τον Michael Porter, τα βιώσιµα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα στη παγκόσµια οικονοµία βρίσκονται στους τοπικούς παράγοντες: 

γνώση, σχέσεις, παρακίνηση, που οι µακρινές ανταγωνιστές δε µπορούν να 

επιτύχουν15. 

 Ο Robertson R. ορίζει τη διεθνοποίηση ως φαινόµενο που αναφέρεται στη 

σύσφιξη των διεθνών σχέσεων και στην εντατικοποίηση της αντίληψης του 

κόσµου ως ολότητα16. Τέλος σύµφωνα µε το David Held, η διεθνοποίηση είναι η 

διαδικασία µετατροπής της χωρικής οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων και 

συναλλαγών- ιδωµένη σε όρους έκτασης, έντασης, ταχύτητας και επιδράσεων- η 

οποία δηµιουργεί διηπειρωτικές ή ενδοπεριφερειακές ροές δικτύων 

δραστηριότητας, αλληλεπίδρασης και άσκησης δυνάµεων17. 

      Όλοι οι παραπάνω ορισµοί συνδυάζονται µεταξύ τους δείχνοντας από τη µία 

τα δεδοµένα που χαρακτηρίζουν τη διεθνοποίηση και από την άλλη 

καταδεικνύοντας τον επηρεασµό που δέχονται οι επιχειρήσεις από το εξωτερικό 

περιβάλλον.  

      Συγκεκριµένα ο πρώτος ορισµός δείχνει ότι η σηµερινή αγορά µε τα δεδοµένα 

που τη χαρακτηρίζουν αναγκάζει τις επιχειρήσεις να διεθνοποιηθούν. Οι λόγοι 

έχουν να κάνουν κυρίως µε την επιβίωσή τους, αλλά και µε την οικονοµική τους 

ανάπτυξη. Από την άλλη ο Porter έρχεται να αντιπαραβάλει στον προηγούµενο 

ορισµό, τις δυσκολίες που σίγουρα αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες 

προσπαθούν να διεθνοποιηθούν, αναφερόµενος στη δύναµη των ντόπιων 

επιχειρηµατιών. Η δύναµή τους αυτή πηγάζει από τη γνώση της αγοράς, αλλά και 

των δεδοµένων του εξωτερικού περιβάλλοντος. Κάποια από αυτά είναι και το 
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πολιτικό και το κοινωνικό περιβάλλον. 

Ο τρίτος ορισµός έρχεται να δώσει τη λύση στον προβληµατισµό του 

Porter, αναφερόµενος στη διαδικασία µε την οποία οι επιχειρήσεις όλων των 

κλάδων πρέπει να βλέπουν την αγορά. Συγκεκριµένα αναφέρεται στην ολότητα. 

Οι επιχειρήσεις για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν για παράδειγµα τις πολιτικές 

δυνάµεις θα πρέπει πρώτον να έχουν µια συνολική εικόνα του πολιτικού 

στερεώµατος και µετά ειδικά για κάθε χώρα ξεχωριστά. 

Στον τέταρτο ορισµό ο David Held, δίνει τη δική του εκδοχή, η οποία 

ολοκληρώνει τις προηγούµενες, αναφερόµενος στη µετάδοση και την εξάπλωση 

των κοινωνικών σχέσεων (κοινωνικό περιβάλλον) αλλά και γενικότερα στην 

αλληλεπίδραση των δυνάµεων στην παγκόσµια αγορά.  

Οι τέσσερις ορισµοί που επιλέχτηκαν έδωσαν µια πρώτη απάντηση στον 

προβληµατισµό του Broadfoot. Όντως είναι δύσκολο µια επιχείρηση προερχόµενη 

από άλλη χώρα να γνωρίζει αυτά που ξέρουν οι τοπικές επιχειρήσεις, όµως είναι 

αναγκασµένη να το κάνει αν θέλει να ακολουθήσει τα τωρινά δεδοµένα της αγοράς 

αλλά και να καλύψει τις ανάγκες της. Συγχρόνως οι επιχειρήσεις µπορούν να 

ξεπεράσουν πιο εύκολα τα εµπόδια από το εξωτερικό περιβάλλον, όταν έχουν µια 

συνολική εικόνα της αγοράς και αντιλαµβάνονται τις γενικότερες αλληλεπιδράσεις 

σε παγκόσµιο επίπεδο. 

       Όλα τα παραπάνω αποτελούν µία εισαγωγή για την ανάλυση των θεωριών 

διεθνοποίησης που θα ακολουθήσει παρακάτω αναλύοντας τις σχετικές µε το 

διεθνές εµπόριο και τις επιχειρήσεις αντίστοιχα: 

 

2.4.1. Θεωρίες ∆ιεθνούς Εµπορίου 

       Το διεθνές εµπόριο ασχολείται µε το εµπόριο µεταξύ των χωρών διαµέσου 

της εξέτασης σηµαντικών θεµάτων όπως τους λόγους της ανταλλαγής αγαθών και 

υπηρεσιών µεταξύ τους, τους παράγοντες που καθορίζουν τα αγαθά που θα 

διακινηθούν, τα οφέλη και τους κινδύνους µιας χώρας από το διεθνές εµπόριο. Η 

γνώση και η κατανόηση των θεωριών του διεθνούς εµπορίου όπου 

παρουσιάζονται παρακάτω, θεωρείται µείζονος σηµασίας για την ανάπτυξη, 

εξέλιξη και επιβίωση των επιχειρήσεων στο διεθνές σκηνικό. Οι σηµαντικότερες 

από αυτές είναι: 
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2.4.1.1 Μερκαντιλισµός 

     Ο µερκαντιλισµός είναι ένας από τους κύριους στόχους κριτικής στην ιστορία 

της οικονοµικής επιστήµης. Η σχολή που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή σκέψη 

µεταξύ του 16ου και 18ου αιώνα, δεν θεωρείται πλέον παρά ένα ιστορικό 

απολίθωµα, και κανένας οικονοµολόγος που σέβεται τον εαυτό δεν θα 

αποδεχόταν το χαρακτηρισµό του µερκαντιλιστή.  

    Στην καρδιά του µερκαντιλισµού είναι η άποψη ότι η µεγιστοποίηση των 

καθαρών εξαγωγών είναι η καλύτερη διαδροµή για την εθνική ευηµερία . Στην 

ουσία του, ο µερκαντιλισµός ταυτίζεται µε τη συσσώρευση πολυτίµων µετάλλων 

(bullionism), την ιδέα ότι το µόνο πραγµατικό µέτρο του πλούτου και της επιτυχίας 

µιας χώρας ήταν η ποσότητα χρυσού που κατείχε. Εάν µια χώρα είχε 

περισσότερο χρυσό από µια άλλη, ήταν κατ’ ανάγκη σε καλύτερη θέση. Η ιδέα 

αυτή είχε σηµαντικές συνέπειες για την οικονοµική πολιτική . Ο καλύτερος τρόπος 

για να εξασφαλιστεί η ευηµερία της χώρας ήταν να κάνει λίγες εισαγωγές και 

πολλές εξαγωγές, δηµιουργώντας έτσι µια καθαρή εισροή ξένου συναλλάγµατος 

και µεγιστοποιώντας τα αποθέµατα χρυσού που κατείχε.18 

 

2.4.1.2 Θεωρία του απόλυτου πλεονεκτήµατος 

    Ο Adam Smith (1776) θεωρούσε ότι µια χώρα µπορούσε να έχει κέρδος 

ανταλλάσσοντας αγαθά στην παραγωγή των οποίων έχει το απόλυτο 

πλεονέκτηµα έναντι των άλλων χωρών, µε αγαθά στα οποία οι άλλες χώρες έχουν 

το απόλυτο πλεονέκτηµα. 

    Στην ουσία η παραπάνω θεωρία στηρίζει την άποψη ότι µια χώρα ποτέ δεν 

πρέπει να παράγει οποιαδήποτε προϊόν ή υπηρεσία αν έχει τη δυνατότητα να το 

αγοράσει από άλλη χώρα σε τιµή χαµηλότερη από το εγχώριο κόστος 

παραγωγής. Και αντίστοιχα κάθε χώρα θα πρέπει να παράγει όλα εκείνα τα αγαθά 

που το εγχώριο κόστος τους είναι χαµηλότερο από το κόστος αγοράς του 

προϊόντος από κάποια άλλη χώρα, τα προϊόντα δηλαδή όπου έχει το απόλυτο 

πλεονέκτηµα κόστους. 

 

2.4.1.3 Θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήµατος 

     Η θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήµατος αναπτύχθηκε από τον David 

Ricardo το 1817 και προέκυψε ουσιαστικά ως µία προσπάθεια βελτίωσης µιας 
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ουσιαστικής αδυναµίας της θεωρίας του απόλυτου πλεονεκτήµατος. Η θεωρία του 

Ricardo ανέτρεψε στην ουσία τη θεωρία του απόλυτου πλεονεκτήµατος 

αποδεικνύοντας ότι δύο χώρες µπορούν να έχουν ουσιαστικά οφέλη από τη 

διεξαγωγή διεθνούς εµπορίου µεταξύ τους ακόµα και αν η µία από αυτές έχει 

απόλυτο πλεονέκτηµα στην παραγωγή όλων των προϊόντων 

    Ως µία απλούστερη µορφή διατύπωσης των παραπάνω θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι το ελεύθερο διεθνές εµπόριο µεταξύ των χωρών ωφελεί ακόµα και όταν 

µια χώρα έχει απόλυτο πλεονέκτηµα στην παραγωγή όλων των αγαθών. Αρκεί 

κάθε χώρα να επικεντρωθεί στην παραγωγή των αγαθών στα οποία έχει 

συγκριτικό πλεονέκτηµα.19 

 

2.4.1.4 Θεωρία παραγωγικών συντελεστών 

     Το βασικό επιχείρηµα της θεωρίας των παραγωγικών συντελεστών το οποίο 

εδραιώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από δύο Σουηδούς οικονοµολόγους, τον Eli 

Heckscher (1919) και τον Bertil Ohlin(1933) είναι πως ο καθοριστικός παράγοντας 

του συγκριτικού πλεονεκτήµατος είναι το µέγεθος της αφθονίας των παραγωγικών 

συντελεστών που διαθέτει η κάθε χώρα. Οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ δύο 

χωρών, σχετικά µε την αφθονία των παραγωγικών συντελεστών, καθορίζουν ποια 

προϊόντα θα παράγει και θα εξάγει η κάθε χώρα, καθώς και ποια προϊόντα θα 

εισάγει από άλλες χώρες20.  

 

2.4.1.5 Θεωρία του διεθνούς κύκλου ζωής του προϊόντος 

      Η  θεωρία αυτή, η οποία αποτελεί µία από τις νεότερες θεωρίες σχετικές µε το 

διεθνές εµπόριο αναπτύχθηκε από καθηγητή του Harvard Graduate School of 

Business Administration, Raymond Vernon. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή 

υπάρχουν και εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους µια χώρα έχει συγκριτικό 

πλεονέκτηµα έναντι µιας άλλης στην παραγωγή κάποιων αγαθών µε δυνατότητα 

εξαγωγής τους, αλλά και οι λόγοι για τους οποίους κάποιες επιχειρήσεις 

προχωρούν σε άµεσες ξένες επενδύσεις. Η θεωρία του διεθνούς κύκλου ζωής του 

προϊόντος είναι η πρώτη που δίνει µεγάλη έµφαση στην τεχνολογία και την 

καινοτοµία ως παράγοντες δηµιουργίας συγκριτικού πλεονεκτήµατος και ευκαιρίες 

για διεθνείς επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Οι επιχειρήσεις που δίνουν έµφαση 

στην προώθηση νέων προϊόντων, που καινοτοµούν µε τεχνολογίες παραγωγής 
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συµβάλλουν στη µείωση του παραγωγικού κόστος και ταυτόχρονα στην βελτίωση 

της ποιότητας και των επιµέρους χαρακτηριστικών των προϊόντων αυτών. 

 

2.4.2 Θεωρίες ∆ιεθνοποίησης Επιχειρήσεων 

    Οι θεωρίες διεθνοποίησης αφορούν τις προσπάθειες των επιχειρήσεων να 

εισχωρήσουν σε χώρες εκτός συνόρων και περιλαµβάνουν τις παραµέτρους που 

υιοθετούνται και που είναι δυνατόν να επηρεάσουν αυτές τις αποφάσεις εισόδου 

σε µία χώρα. Οι βασικότερες θεωρίες διεθνοποίησης περιγράφονται παρακάτω: 

 

2.4.2.1 Θεωρία των σταδίων 

       Τα στάδια της διεθνοποίησης όπως δίνονται από τον Παπαδάκη (2001) 

αναπτύσσονται ως εξής: 

Πρώτο στάδιο: Σε αυτό το σηµείο η επιχείρηση δεν µπορεί να έχει ιδία 

άποψη για τα κοινωνικά και πολιτικά δρώµενα των χωρών που εξάγει. Ουσιαστικά 

έχει µεταφέρει τη συγκεκριµένη ευθύνη στους ντόπιους διαµεσολαβητές. Το ρίσκο 

είναι υψηλό όταν αποφασίζει η επιχείρηση σε ποιες χώρες θα εξάγει (νοµοθετικά 

κολλήµατα, σχέση προϊόντος µε κουλτούρα λαού- εδώ η έρευνα θα πρέπει να 

γίνει µόνο στο αρχικό στάδιο), στην πορεία όµως και όταν ήδη έχει 

δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση αποκτάει παθητική στάση απέναντι στα γεγονότα 

και απλά αναλώνεται στις άµεσες παραδόσεις και στην είσπραξη των χρηµάτων 

της. Στο συγκεκριµένο στάδιο η επιχείρηση έχει µικρό ρίσκο αλλά και µικρό 

περιθώριο κέρδους21. 

∆εύτερο στάδιο:  Εδώ η εκάστοτε επιχείρηση έχει ένα µεγαλύτερο βαθµό 

δέσµευσης µιας και δουλεύει µε συγκεκριµένους αντιπροσώπους ή µε τη µορφή 

µίσθωσης ή µε τη µορφή συµφωνίας. Σε πολιτικό επίπεδο το ρίσκο είναι 

µεγαλύτερο. Η εταιρία αν δε µπορέσει να προβλέψει ενδεχόµενες πολιτικές 

αλλαγές, αλλά και τα κοινωνικά πρότυπα της χώρας, πιθανόν να βρεθεί σύντοµα 

σε µεγάλο οικονοµικό ρίσκο, είτε γιατί θα έχει χάσει λεφτά από την ενίσχυση του 

ντόπιου αντιπροσώπου, είτε γιατί ο δεύτερος θα έχει αναπτύξει δική του 

ανταγωνιστική, προ της εταιρίας, δράση.  

Τρίτο στάδιο:  Εδώ η επιχείρηση µπορεί να κερδίζει περισσότερα από τα 

δύο προηγούµενα στάδια, αλλά παίρνει µεγαλύτερο ρίσκο αφού έχει παρουσία 

στα δρώµενα. Σε πολιτικό επίπεδο επηρεάζεται από τις πολιτικές ανακατατάξεις, 
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από τις διάφορες συγκρούσεις κ.λπ. Από την άλλη σε κοινωνικό επίπεδο 

αντιπαραβάλλεται µε την κουλτούρα ενός ολόκληρου λαού. Η ανάλυση εδώ παίζει 

µεγάλο ρόλο. Χωρίς αυτήν η επιχείρηση σίγουρα θα υποπέσει σε λάθη, τα οποία 

δε θα µπορεί αργότερα να διορθώσει (ΒΛΕΠΕ ΣΧΗΜΑ 1 ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ)22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 2: Τα στάδια της ∆ιεθνοποίησης 

Πηγή: Παπαδάκης, Στρατηγική των επιχειρήσεων, Μπένος 

 

 

 

2.4.2.2 Μοντέλο διεθνοποίησης Ουψάλα 

       Το Υπόδειγµα της Ουψάλας(Uppsala Internationalization Model) υποστηρίζει 

πως η διεθνοποίηση της επιχείρησης γίνεται σταδιακά, ανάλογα µε τη γνώση και 

την εµπειρία που αυτή αποκτά προοδευτικά στην αγορά. Το πολιτικοκοινωνικό, 

νοµικό και το οικονοµικό πλαίσιο κάθε χώρας προσδιορίζει και τη δυσκολία 

πληροφόρησης που µπορεί να έχει για την επιχείρηση που θέλει να 
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διεθνοποιηθεί. Στο µοντέλο αυτό οι φάσεις διεθνοποίησης είναι: α) η ασθενής 

εξαγωγική δραστηριότητα, β) η µόνιµη εξαγωγική δραστηριότητα µέσω 

αντιπροσώπου, γ) οι εξαγωγές µέσω υποκαταστήµατος σε ξένη χώρα, δ) η 

παραγωγή στην ξένη χώρα. 

Η σειρά επέκτασης της επιχείρησης σε νέες αγορές προβλέπεται σύµφωνα µε το 

µοντέλο από την «ψυχολογική» τους απόσταση από την µητρική χώρα. Η 

«ψυχολογική» απόσταση αυξάνει το αντιλαµβανόµενο ρίσκο των δραστηριοτήτων 

στην ξένη αγορά. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις τείνουν να επεκτείνονται στο 

εξωτερικό ξεκινώντας από «ψυχολογικά» πιο κοντινές αγορές και συνεχίζοντας σε 

πιο αποµακρυσµένες.23 

 

2.4.2.3 Θεωρία ολιγοπωλιακής αντίδρασης 

     Η θεωρία αυτή στηριζόµενη κυρίως από τον Knickerbocker (1973) υποστηρίζει 

ότι οι επιχειρήσεις ευθυγραµµίζονται µε την δραστηριότητα των ηγετικών 

επιχειρήσεων του κλάδου, και συνήθως τις µιµούνται στην προσπάθεια τους να 

διεισδύσουν στη διεθνή αγορά. Αναλυτικότερα, οι επιχειρήσεις θέλουν και 

προσπαθούν  να είναι όµοιες µε τις υπόλοιπες του κλάδου για να µειώσουν τον 

κίνδυνο. Άρα, θα επωφεληθούν από την διεθνοποίηση αν επωφεληθούν και οι 

υπόλοιποι και αντίστροφα.24 

 

2.4.2.4 Θεωρία του εκλεκτικού υποδείγµατος 

         Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε από τον Dunning (1980) και είναι η πλέον 

αποδεκτή θεωρία διεθνοποίησης επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε αυτή η επιχείρηση 

είναι πλήρως ενηµερωµένη ως προς τις συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς 

αγορές. Βασίζεται στο ότι σε κάθε δεδοµένη χρονική στιγµή, η έκταση και ο 

τρόπος παραγωγής καθορίζονται από τον συνυπολογισµό δυνάµεων τριών 

κατηγοριών: τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα κάθε επιχείρησης, τα 

αντιλαµβανόµενα από τις επιχειρήσεις οφέλη από την εσωτερίκευση των αγορών 

τους, και τα αντιλαµβανόµενα από τις επιχειρήσεις οφέλη από την εγκατάσταση 

παραγωγικών µονάδων στο εξωτερικό. Η συγκεκριµένη θεωρία προβλέπει ότι η 

δραστηριότητα της διεθνοποιηµένης επιχείρησης θα επικεντρωθεί στη χώρα  µε 

τον καλύτερο συνδυασµό των παραπάνω τριών πλεονεκτηµάτων.25 
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2.5 Λόγοι διεθνοποίησης επιχειρήσεων 

Οι επιχειρήσεις αποφασίζουν να διεθνοποιηθούν και να διεισδύσουν σε 

ξένες αγορές για διάφορους λόγους, και αυτοί οι διαφορετικοί λόγοι κατά την 

στιγµή της εισόδου κάθε φορά παράγουν διαφορετικές στρατηγικές, διαφορετικούς 

στόχους σχετικούς µε τη λειτουργία τους ακόµα και διαφορετικές µορφές 

συµµετοχής στην αγορά. Ωστόσο, οι περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν µια 

τυπική στρατηγική αφενός για την είσοδο στις ξένες αγορές και αφετέρου για την 

ανάπτυξη τους. Η πιο κοινή στρατηγική συχνά αναφέρεται ως η µέθοδος 

«αυξανόµενης δέσµευσης» της ανάπτυξης της αγοράς στην οποία η είσοδος 

γίνεται µέσω ενός ανεξάρτητου τοπικού συνεργάτη. Όσο οι επιχείρηση αλλά και η 

εµπιστοσύνη µεγαλώνει η µετάβαση σε µία άµεσα ελεγχόµενη θυγατρική τίθεται 

σε ισχύ. Η συγκεκριµένη µέθοδος διεθνοποίησης προκύπτει από την έντονη 

επιθυµία δραστηριοποίησης της επιχείρησης σε ξένες αγορές όσο πιο σύντοµα 

γίνεται, σε συνδυασµό µε την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και της καλύτερης 

δυνατής γνώσης των στοιχείων που αφορούν την ξένη αγορά. 

Μερικοί από τους πιο σηµαντικούς λόγους διεθνοποίησης των 

επιχειρήσεων παρουσιάζονται παρακάτω: 

� Η ανάγκη για απόκτηση πρόσβασης σε νέο πελατολόγιο. 

Συγκεκριµένα η επέκταση σε αγορές ξένων χωρών αποτελεί κίνητρο 

για αύξηση εσόδων, κερδών και για επίτευξη µακροχρόνιας 

ανάπτυξης. Όταν η εθνική αγορά είναι ώριµη, είναι ελκυστική η 

κίνηση να επεκτείνει µια διεθνή εταιρεία τη δράση της σε άλλες 

χώρες.  

� Η επίτευξη χαµηλότερου κόστους και ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητάς τους. Πολλές εταιρείες επιλέγουν να 

πουλήσουν τα αγαθά τους σε περισσότερες από µια χώρες γιατί η 

ένταση πωλήσεων στην εθνική τους αγορά δεν είναι αρκετά µεγάλη, 

ώστε να ανταποκριθούν στις οικονοµίες κλίµακας και να βελτιώσουν 

την ανταγωνιστικότητα σε θέµατα κόστους26.  

� Η ανάγκη να κεφαλαιοποιηθούν οι πόροι και οι ικανότητες µιας 

εταιρείας. Μια εταιρεία µε ανταγωνιστικές ικανότητες και πόρους 

µπορεί να αποκτήσει µεγαλύτερη αξία και πλεονέκτηµα στις ξένες 

αγορές, σε βαθµό ικανοποιητικό όσο και στην εθνική αγορά της.  

�  Η αντιµετώπιση του επιχειρηµατικού  ρίσκου µέσα σε µια 
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ευρύτερη αγοραστική βάση. Μια εταιρεία συχνά επιλέγει να 

λειτουργήσει στη διεθνή αγορά, παρά να περιοριστεί σε δράση στην 

εθνική αγορά, για να ανταποκριθεί καλύτερα στις καταστάσεις που 

δηµιουργεί το επιχειρηµατικό ρίσκο27. 

� Ενίσχυση καινοτοµίας. Η επέκταση της πελατειακής βάσης 

διεθνώς δηµιουργεί την οικονοµική δυνατότητα για ανάπτυξη των 

προϊόντων ή υπηρεσιών28. 

       Είναι αλήθεια ότι η εξόρµηση των επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά απαιτεί την 

αναπροσαρµογή ολόκληρου του περιβάλλοντος τους και των δοµών λειτουργίας 

τους σε ένα εντελώς νέο, µε διαφορετική γλώσσα κουλτούρα και πολιτισµό και 

διαφορετικές απαιτήσεις ανάγκες και προσδοκίες. Η ερώτηση που καλούνται όλες 

οι επιχειρήσεις να απαντήσουν είναι «Αξίζει;» Η απάντηση που δίνεται από 

πολλούς πετυχηµένους επιχειρηµατίες και διευθυντικά στελέχη ήδη 

διεθνοποιηµένων επιχειρήσεων είναι «Απολύτως» Αν οι επιχειρήσεις 

ακολουθήσουν τα σωστά βήµατα όπως αυτά θα οριστούν από έµπειρα στελέχη 

και ειδικούς συνδυαστικά µε την κατάλληλη βοήθεια από ντόπιους και 

επιχειρηµατίες η διεθνής δραστηριοποίηση µπορεί να αποτελέσει την πιο 

επιτυχηµένη και κερδοφόρα κίνηση29 . 

 

2.6 Τρόποι διεθνοποίησης επιχειρήσεων 

Μια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει τις ξένες αγορές και να 

επιτύχει τη διεθνή επιχειρηµατική δραστηριοποίηση της µε διάφορους  τρόπους, 

ανάλογα µε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των επιχειρηµατιών της. Η 

διαφοροποίηση στους τρόπους εισόδου των επιχειρήσεων σε ξένες αγορές 

έγκειται στο βαθµό κινδύνου που περιέχουν, στη δέσµευση των πόρων που 

απαιτούνται καθώς επίσης και στα καθαρά κέρδη που θα αποφέρουν. Οι τεχνικές 

εισόδου σε ξένες αγορές µε το χαµηλότερο δυνατό κίνδυνο και έλεγχο, αφορούν 

τις εξαγωγές και εισαγωγές. Τον υψηλότερο κίνδυνο και έλεγχο για τις 

επιχειρήσεις αλλά και ταυτόχρονα και το µεγαλύτερο περιθώριο για κέρδη τον 

συναντάµε στις άµεσες ξένες επενδύσεις30. 

 Οι κυριότεροι τρόποι που χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις για να 

επεκταθούν διεθνώς είναι: 

� Εξαγωγές και Εισαγωγές: αποτελούν την πλέον γνωστή µέθοδο 
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στρατηγικής επιχειρηµατικής δράσης και συνιστούν την αναγκαία 

συνθήκη για αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών. Είναι η 

απλούστερη στρατηγική επιλογή διεθνοποίησης και διακρίνονται σε 

άµεσες και έµµεσες. Οι πρώτες σηµαίνουν πως η παραγωγός 

επιχείρηση επιλέγει τις χώρες δράσης και ελέγχει όλα τα στάδια 

εξαγωγικής διαδικασίας. Οι έµµεσες από την άλλη χαρακτηρίζονται 

από το ότι η επιχείρηση παράγει µεν το προϊόν, αλλά δεν ασχολείται 

µε τη διαδικασία εξαγωγής στις αλλοδαπές χώρες31. 

� Συµφωνίες παραγωγής: η στρατηγική συµφωνιών παραγωγής 

χρησιµοποιείται κυρίως στον κλάδο µεταποίησης, κυρίως από 

επιχειρήσεις του κλάδου ένδυσης, τροφίµων, φαρµάκων κτλ. Με τις 

συµφωνίες αυτές οι επιχειρήσεις αναθέτουν για ένα συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα την παραγωγή του προϊόντος ή µέρος αυτής σε 

µια τοπική επιχείρηση. Το προϊόν φέρει την επωνυµία της 

επιχείρησης παραγωγού, η οποία έχει τα δικαιώµατα προώθησης, 

τιµολόγησης και διάθεσης στην ξένη αγορά.  

� Συµφωνίες παραχώρησης δικαιωµάτων εκµετάλλευσης: 

γίνονται όταν η επιχείρηση παραχωρεί το δικαίωµα χρήσης της 

τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, εµπορικού σήµατος, σε µια αλλοδαπή 

επιχείρηση, η οποία παράγει και διαθέτει τα προϊόντα µε την 

ονοµασία της παραχωρούσας. Ειδική περίπτωση αποτελούν οι 

συµφωνίες διεθνούς δικαιόχρησης (franchising), όπου ισχύει 

επιπλέον ότι η παραχωρούσα επιχείρηση παραχωρεί στην τοπική 

επιχείρηση το µηχανικό εξοπλισµό και τα υποπροϊόντα της, καθώς 

και τις υπηρεσίες προώθησης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων. 

Εδώ η τήρηση των όρων συµφωνίας είναι σε αυστηρότερο επίπεδο. 

Κυρίως χρησιµοποιείται ως µέθοδος στον τοµέα των υπηρεσιών.  

� ∆ιοικητικά συµβόλαια: αποτελούν συγκεκριµένη µέθοδο, 

ανάληψης οργανωσιακής ευθύνης  από την εταιρία µιας άλλης 

επιχείρησης32.  

� Άµεσες ξένες επενδύσεις: προέρχονται από τη µεταφορά 

ανθρώπινου δυναµικού από την εταιρία σε ένα άλλο κράτος, για τη 

υλοποίηση νέων εγκαταστάσεων και την παραγωγή αγαθών στη 

χώρα. 
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� Συµµαχίες: είναι επίσηµες ή ανεπίσηµες συνεργασίες µεταξύ δυο ή 

περισσοτέρων εταιριών, του ίδιου ή διαφορετικού κλάδου, που 

στοχεύουν στην πραγµατοποίηση κοινών επιχειρηµατικών στόχων 

στις διεθνείς αγορές. ∆ιακρίνονται σε κάθετες ή οριζόντιες, ανάλογα 

µε το αν οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες είναι µεταξύ τους 

συµπληρωµατικές ή οµοειδείς αντίστοιχα33.  

Ο καθένας από τους παραπάνω τρόπους έχει συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, που τον κάνουν ιδανικό σε 

σχέση µε τους υπόλοιπους, ανάλογα µε τους στόχους που θέτει η επιχείρηση 

αλλά και τις παραγωγικές της δυνατότητες. Η επιλογή µιας αποτελεσµατικής 

στρατηγικής εισόδου που θα λαµβάνει υπόψη της τα πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα συνδυαστικά µε τις ευκαιρίες και τις απειλές του περιβάλλοντος θα 

οδηγήσει στην επιβίωση των επιχειρήσεων. 

 

2.7 Προκλήσεις διεθνοποίησης - Οφέλη και Κίνδυνοι 

Τα οφέλη από τη διεθνή δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων συνδέονται άµεσα 

και συµπίπτουν µε τα κίνητρα αυτής για διεθνοποίηση. Οι επιχειρήσεις λοιπόν 

ξεπερνούν τα εγχώρια σύνορά τους µε πολλές διαφορετικές µορφές και για 

διαφορετικούς λόγους για : 

� Πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και σε νέους πελάτες για τις επιχειρήσεις και τα 

προϊόντα τους  

� Σηµαντική αύξηση του κεφαλαίου λόγω της διείσδυσης σε ξένες αγορές 

� Πρόσβαση σε πολύτιµες παραγωγικές διαδικασίες και ελαχιστοποίηση των 

εργατικών εξόδων σε χώρες µε φτηνή εργασία και µε εξειδικευµένο εργατικό 

δυναµικό 

� Ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας των επιχειρήσεων µέσω της 

διείσδυσης σε νέες αγορές και τεχνολογικά αναπτυγµένες αγορές  

� ∆ηµιουργία και προώθηση νέων προϊόντων µε σκοπό να καλυφτούν τα κενά 

στην εγχώρια αγορά λόγω του αυξανόµενου διεθνούς ανταγωνισµού  

� ∆ικτύωση των επιχειρήσεων µε άλλες επιχειρήσεις διεθνών αγορών, µε 

αποτέλεσµα την µεταφορά της τεχνογνωσίας καθώς και την συνεργασία για 

έρευνα και ανάπτυξη 
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     Ότι κάνουν οι εταιρείες πέρα από τα σύνορα της πατρίδας τους, το κάνουν για 

σοβαρό λόγο που σχετίζεται άµεσα µε τους στόχους και το όραµα τους. Αυτό όµως δεν 

σηµαίνει βέβαια, ότι οι επιχειρήσεις τα καταφέρνουν πάντα στις διεθνείς προσπάθειες 

τους. Παρ 'όλα αυτά, ακόµη και αυτών που η προσπάθεια κάποια στιγµή κατέληξε να 

είναι µια αποτυχία, ένα λάθος ή απλά µια αποτυχηµένη επιχείρηση, ξεκίνησε µε µια 

λογική προσδοκία και την ελπίδα για την επιτυχία.  

Άµεσα συνδεόµενο µε τη τελευταία άποψη είναι και η παραδοχή ότι µπορεί η διεθνής 

δραστηριοποίηση να αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό στόχο για τις επιχειρήσεις αλλά η 

έξοδος από τα εθνικά σύνορα δεν µπορεί να µην κρύβει προκλήσεις. Μερικές από τις 

προκλήσεις-εµπόδια που όλες οι επιχειρήσεις θα συναντήσουν στο διεθνές τους ταξίδι 

είναι: 

� Εµπόδια σχετικά µε την γλώσσα και την κουλτούρα: Η συναλλαγή µε 

πελάτες αλλά και µε προσωπικό που δεν έχουν την ίδια γλώσσα, τις ίδιες 

συνήθειες και κουλτούρα µε την ιδιοκτήτρια µπορεί εύκολα να οδηγήσει σε 

σοβαρά εµπόδια στην ανάπτυξη του επιχειρήµατος για διεθνοποίηση 

� Θέµατα φορολογίας και θέµατα συµµόρφωσης: Αν σκεφτεί κανείς τη 

δυσκολία συµµόρφωσης των επιχειρήσεων µε τους φόρους και τους 

κανονισµούς ακόµα και µεταξύ των εγχώριων διαµερισµάτων µίας χώρας 

µπορεί να αντιληφθεί την αντίστοιχη εκτός συνόρων. ∆ιαφορές σε φορολογικά 

συστήµατα, τραπεζικές συναλλαγές, πρότυπα συσκευασίας και ετικετοποίησης 

προϊόντων, διαφορετικά κανάλια διανοµής των προϊόντων είναι µόνο µερικά 

από τα εµπόδια που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τις 

επιχειρήσεις στο εγχείρηµα τους για έξοδο στις διεθνείς αγορές 

� ∆ιαφορετικοί ρυθµοί ανάπτυξης και λειτουργίας: Στις Η.Π.Α. για 

παράδειγµα ο επιχειρηµατικός κόσµος λειτουργεί πραγµατικά µε πολύ 

γρήγορους ρυθµούς-εργαζόµενοι και στελέχη επιχειρήσεων δουλεύουν µέρα 

νύχτα κάνοντας συναντήσεις και κλείνοντας συµφωνίες ακόµα και εκτός 

ωραρίου εργασίας. Κάτι που δεν συµβαίνει σε άλλες χώρες, όπως για 

παράδειγµα στην Κίνα όπου πολύ χρόνος δαπανάται στο χτίσιµο 

διαπροσωπικών σχέσεων για το κλείσιµο συµφωνιών 

� Εγχώριος ανταγωνισµός: Χρειάζεται πραγµατικά µεγάλη και συντονισµένη 

προσπάθεια να πειστεί κάποιος ξένος πελάτης να αγοράσει ένα ξένο προϊόν 

ενώ έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα παρόµοιο από την εγχώρια και τοπική 

αγορά του34 
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2.8 Η ∆ιεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων 

       Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης και ταυτόχρονα στις δύσκολες συγκυρίες που 

έχει δηµιουργήσει η παγκόσµια οικονοµική κρίση όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου 

χώρας , µεγέθους, κλάδου δραστηριότητας θεσµικής ή κεφαλαιακής σύνθεσης 

αντιµετωπίζουν την ίδια πρόκληση, επιλογή του καλύτερου µοντέλου διεθνοποίησης, 

που θα τις οδηγήσει εκτός συνόρων και θα συµβάλει στην ανάπτυξη και επιβίωση τους.  

        Η πρόκληση για διεθνοποίηση εκτός συνόρων δεν θα  µπορούσε να µην ισχύει 

και για τις Ελληνικές επιχειρήσεις όπου ιδίως µετά το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης 

που έπληξε ανελέητα την χώρα αναζητούν διακαώς εξόδους από αυτήν διαµέσου της 

διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους.35 

    Τα τελευταία χρόνια, οι εξαγωγές, η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων, χάρη στις επιδόσεις των υφιστάµενων, αλλά και νεοφυών 

επιχειρήσεων,  έχει τεθεί στο επίκεντρο της αναπτυξιακής ατζέντας της χώρας. 

       Από τα ανώτερα κλιµάκια της επίσηµης Πολιτείας, σε όλο σχεδόν το φάσµα του 

πολιτικού κόσµου και από εταιρείες παραδοσιακά εσωστρεφείς, ως τους απλούς 

πολίτες της χώρας, είναι ευρεία πια, σε επίπεδο έστω συνθηµατολογίας, η 

συνειδητοποίηση της σηµασίας µείωσης του εµπορικού µας ελλείµµατος, η διεύρυνση 

µέσω εξαγωγών της «µικρής» ελληνικής αγοράς και τελικά ο µετασχηµατισµός προς 

ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, πιο διεθνοποιηµένο.36 
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∆ιάγραµµα 3:Η εικόνα των ελληνικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 

Πηγή: www.euro2day.gr
37

 

 

 

 

2.9 Επίλογος 

 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε προσπάθεια κατανόησης της ευρύτερης έννοιας 

της διεθνοποίησης µέσω του ορισµού της διεθνούς επιχείρησης καθώς επίσης και 

των απαραίτητων διαδικασιών που οδηγούν σε αυτήν. Μέσω του ορισµού αυτού, 

και έχοντας παρακολουθήσει τα σηµαντικότερα αίτια, τους τρόπους και τα στάδια 

που οδηγούν την επιχείρηση στο «διεθνές χωριό», είτε αυτοί µπορούν να 

θεωρηθούν ως απάντηση σε προκλήσεις της αγοράς είτε ως σταδιακή συνειδητή 

διαδικασία θα προχωρήσουµε στο επόµενο κεφάλαιο να µελετήσουµε την κρίση 

ως οικονοµικό φαινόµενο που µπορεί να διαταράξει τις ισορροπίες σε παγκόσµιο 

επίπεδο και σε όλα τα πλαίσια είτε αφορούν κράτη, επιχειρήσεις και ανθρώπους. 
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Κεθάλαιο 3ο 

Παγκόζμια Οικονομική κπίζη 

 
3.1 Διζαγωγή 
 
    Σα ηειεπηαία ρξφληα ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε 

κηαο θξίζεο ηεο νπνίαο νη πξνεθηάζεηο δελ έρνπλ αθφκα θαζνξηζζεί. Σν παξφλ 

θεθάιαην εζηηάδεη ζην λα νξίζεη ηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ,λα παξνπζηάζεη ηα 

ζηάδηα πνπ δηαλχεη κία θξίζε θαζψο θαη ηα αίηηα θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο. 

Παξάιιεια κε ηελ αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ θξίζεσλ ζα 

επηρεηξήζνπκε λα κεηαπεδήζνπκε ζηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε.  

 

   Μέζα απφ ηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφζθαηεο 

θξίζεο ζα εμεηάζνπκε ηα αίηηα ηεο, ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

αλζξψπνπο θαζψο θαη κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο. ηε 

ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί ε νηθνλνκηθή θξίζε λα νδεγήζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα αλαζεσξήζνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο θαη λα επαλεμεηάζνπλ ηελ 

πξννπηηθή ηνπο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε κία πξψηε αλαθνξά ζηελ 

Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο ζηηο αιιαγέο απηέο. 

 

  Σέινο, ζα δνχκε ζε πνιχ ιίγεο γξακκέο ζπγθξηηηθά κε ηηο εκθαλείο επηπηψζεηο  ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο, ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

ζηελ Διιάδα φπνπ καζηίδεη ηε ρψξα ηε ηειεπηαία πεληαεηία θαη ζπλερίδεη αθφκα θαη 

ζήκεξα. 

 

3.2 Έννοια  και οπιζμοί ηηρ Οικονομικήρ κπίζηρ  
 

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην βαζηθφ θαηλφκελν ην νπνίν 

ππεξηζρχεη θαη δεκηνπξγεί ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ ηε κηα ζηνπο πνιίηεο θαη 

απφ ηελ άιιε ζην θξάηνο ζην ζχλνιν ηνπ, είλαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο. πγθεθξηκέλα 

ππάξρνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο, ππάξρεη αδπλακία 

θάιπςεο νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, αχμεζε ηεο αλεξγίαο ιφγσ κείσζεο ηεο 

θαηαλάισζεο, κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο θαη έλαο επξχηεξνο επεξεαζκφο ηεο 

ςπρνινγίαο ησλ πνιηηψλ.   

Έλαο αθφκα νξηζκφο γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε είλαη ην θαηλφκελν εθείλν θαηά ην 

νπνίν κηα νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δηαξθή θαη αηζζεηή κείσζε ηεο 



 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ  
ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ – E-MBA  24 
 

νηθνλνκηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ήηνη ησλ δηαθφξσλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο 

νηθνλνκίαο φπσο ε απαζρφιεζε, ην εζληθφ πξντφλ, νη ηηκέο, νη επελδχζεηο θιπ.1 

         πγθεθξηκέλα θξίζε είλαη µηα εθηξνπή απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο θαλνληθφηεηαο θαη 

µπνξεί λα πξνζιάβεη δηαβαζκίζεηο αληηθαλνληθφηεηαο απφ µηα θαηάζηαζε απιήο 

δηαηαξαρήο µέρξη ηελ θαηάζηαζε µε ειεγρφκελσλ εθξεθηηθψλ γεγνλφησλ θαη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ράνπο θαη ηνπ παληθνχ. πλεπψο, µηα θξίζε εκπεξηέρεη µηα απεηιή 

ζρεηηθά µε ηνπο πφξνπο θαη ηνπο αλζξψπνπο, ηελ απψιεηα ηνπ ειέγρνπ θαη νξαηέο ή 

αφξαηεο ζπλέπεηεο ζηνπο αλζξψπνπο, ηνπο πφξνπο θαη ηνπο νξγαληζκνχο. 

(Παλεγπξάθεο, 2001)  

 

3.3 ηάδια οικονομικήρ κπίζηρ 

     Ζ θξίζε απνηειεί κία απφ ηηο θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Τπάξρνπλ δχν θχξηεο 

θάζεηο απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο νηθνλνκηθνχ θχθινπ: ε 

θάζε ηεο ανόδος ή ηεο άλζεζεο θαη ε θάζε ηεο καθόδος ή ηεο χθεζεο. Ζ κεηάβαζε 

απφ ηελ άλνδν ζηελ θάζνδν θαη αληίζηξνθα δε γίλεηαη ακέζσο ή απφηνκα, αιιά 

απαηηεί ρξφλν. Δπίζεο πεξλάεη απφ ηε θάζε ηεο κπίζηρ πνπ είλαη ε θνξπθή ηνπ 

θχθινπ.  

     ην δηάγξακκα παξαθάησ ε θάζε ηεο κπίζηρ είλαη ε πεξηνρή γχξσ απφ ην 

αλψηαην ζεκείν Γ ή Δ. Ζ κεηάβαζε απφ ηελ θάζνδν ζηελ άλνδν πεξλάεη απφ ηε θάζε 

ηεο ύθεζηρ, πνπ είλαη απιά ν "ππζκέλαο" ηνπ θχθινπ θαη είλαη ε πεξηνρή γχξσ απφ ην 

θαηψηεξν ζεκείν Γ ή Ε. 2 

 



 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ  
ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ – E-MBA  25 
 

 

Διάγραμμα 4 : Οι θάζεις ηοσ Οικονομικού Κύκλοσ   

Πηγή: Σθακιανάκης Μ.Κ., 1998, «Διοικηηική κρίζεων», Εκδόζεις Έλλην, 

Αθήνα   

 

Ο ζπλήζεο θχθινο δσήο κηαο θξίζεο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα, 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα3: 

 

 ηάδιο διαμόπθωζηρ ηηρ καηάζηαζηρ ή αλλιώρ ηο ζηάδιο ππόδπομων 

ζςμπηωμάηων (Prodromal Crisis Stage): είλαη εθείλν ην ζηάδην φπνπ έλα 

πιήζνο ζπκπησκάησλ πξνεηδνπνηνχλ γηα ηελ επεξρφκελε θξίζε 

 ηάδιο εκδήλωζηρ-κοπύθωζηρ ηηρ κπίζηρ (Acute Crisis Stage):είλαη ην 

ζηάδην θαηά ην νπνίν εθδειψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 ηάδιο ηων επιπηώζεων (Chronic Crisis Stage): είλαη ην ζηάδην θαηά ην 

νπνίν νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη εκθαλείο θαη πιήηηνπλ ηελ 

νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο. 

 ηάδιο επίλςζηρ-ομαλοποίηζηρ (Crisis Resolution Stage): είλαη ην ζηάδην 

θαηά ην νπνίν ε νηθνλνκία αλαθηά μαλά ηνπο θαλνληθνχο ηεο ξπζκνχο. 
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Γιάγπαμμα 5 : ηάδια ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ 

Πηγή: Σθακιανάκης Μ.Κ., 1998, «Διοικηηική κρίζεων», Εκδόζεις Έλλην, Αθήνα 

 

3.4 ςμπηώμαηα και αίηια οικονομικών κπίζεων 

 

χκθσλα κε ηνπο Kindleberger θαη Aliber (2005) ηέζεθε ην ξεηνξηθφ εξψηεκα 

αλ είλαη δπλαηφ λα πξνβιεθζεί ην πφηε ζα μεζπάζεη κηα θξίζε, ε απάληεζε ήηαλ 

δεδνκέλε απφ πξηλ φηη θπζηθά θαη κπνξεί κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ ππνινγηζκνχ 

ηεο ζπλερήο πηψζεο ησλ θεξδψλ, ε νπνία νδεγεί απνδεδεηγκέλα ζε θξίζε 4.  

Σν πξψην βαζηθφ ζχκπησκα επεξρφκελεο θξίζεο είλαη ε αδπλακία πψιεζεο 

εκπνξεπκάησλ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα νδεγεί ζηελ αδπλακία αγνξάο κέζσλ 

παξαγσγήο. Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο νδεγεί ζην δαλεηζκφ, πξάγκα πνπ απμάλεη απφ ηε 

πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ ηα επηηφθηα, ελψ απμάλεη θαη ηε δήηεζε ησλ ρξεκάησλ, κε 

απνηέιεζκα φισλ απηψλ ηε ρξενθνπία ησλ ηξαπεδψλ ελψ πνιιέο επηρεηξήζεηο θπξίσο 

κηθξνκεζαίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα αληέμνπλ ηε πεξίνδν 

ηεο χθεζεο επίζεο θιείλνπλ. Ζ παξαγσγή κεηψλεηαη κέρξη λα θηάζεη ζε επίπεδν πνπ ε 

θαηαλάισζε θαιχπηεη ηε παξαγσγή5.  

ε δεχηεξν επίπεδν ηα ζπκπηψκαηα είλαη φηη ε παξαγσγή ζηακαηάεη λα 

κεηψλεηαη ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή δελ ζεκεηψλεη αχμεζε, ν αξηζκφο ησλ ρξενθνπεκέλσλ 

εηαηξηψλ θπξίσο ησλ κηθξνκεζαίσλ ζεκεηψλεη κείσζε ελψ θαη νη ηξάπεδεο ζηακαηνχλ 
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λα θιείλνπλ ππνθαηαζηήκαηα, ηέινο ηα απνζέκαηα απνξξνθψληαη.  

ην ηξίην ζηάδην ε αγνξά αλαδσνγνλείηαη.  

ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ε παξαγσγή απμάλεηαη, ε αγνξά γπξλά ζηε 

πξφηεξε θαηάζηαζε ηεο θαη μεθηλά έλαο λένο θχθινο πνπ ζα νδεγήζεη ζε κηα λέα θξίζε 

κεηά απφ θάπνηα ρξφληα6. Οη νηθνλνκηθέο θξίζεηο θαη ηα αίηηα απηψλ εμεγνχληαη κέζσ 

ηξηψλ πξνζεγγίζεσλ, ηε ζεσξία ηνπ Schumpeter, ηε ζεσξία ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ  

ζπζζψξεπζεο θαη ηε ζεσξία ηνπ Μαξμ. 

 Αλαιπηηθά ε θάζε κηα πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

1. Η επμηνεία ηων μακπών κςμάηων από ηον Schumpeter: Μηα νηθνλνκία πνπ 

είλαη ζηάζηκε δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπγθεληξψλεη θεθάιαηα κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο απνηακίεπζεο, πξάγκα πνπ ηελ αλαγθάδεη λα ηα εμαζθαιίζεη 

κέζσ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Καηά ηε πεξίνδν ηεο άλζεζεο 

ππάξρεη αχμεζε ηεο δήηεζεο, αχμεζε ησλ ηηκψλ θαη ησλ εηζνδεκάησλ. Όηαλ ε 

δηαδηθαζία θνξπθσζεί κεηά αξρίδεη ε πεξίνδνο ηεο χθεζεο. 

2. Η θεωπία ηων κοινωνικών δομών ζςζζώπεςζηρ: Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία 

αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ 

θαη πσο απηή επεξεάδεη ηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Όηαλ ε ζρέζε απηή δελ 

ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά νδεγεί ζε νηθνλνκηθή θξίζε. 

3. Μαπξιζηική επμηνεία: ηε θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία, ε επηρείξεζε έρεη λα 

αληηκεησπίζεη ηξία κέησπα. ε πξψηε αλάιπζε ζπγθξνχεηαη κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηνρεχνληαο ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κέζα απφ ηε 

κείσζε κηζζψλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ θέξδνπο. ε δεχηεξε αλάιπζε ν 

επαγγεικαηίαο έρεη λα θάλεη κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ ελψ ζε ηξίηε θαη 

ηειεπηαία αλάιπζε ξίρλεη ηηο ηηκέο απμάλνληαο ηα ηκήκαηα ηνπ θιάδνπ ηνπ.  

 

3.5 Ιζηοπική αναζκόπηζη  

χκθσλα κε ηνλ Farrell (2008), ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα έρεη κέρξη ζήκεξα 

βηψζεη ηξεηο θξίζεηο. ηε πξαγκαηηθφηεηα φκσο ζχκθσλα κε ηνλ ίδην ζπγγξαθέα 

ππήξμαλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ δπν θξίζεηο αθφκα κηα ην 1850 θαη κία ην 18917.  

Ξεθηλψληαο ηζηνξηθά απφ ηε θξίζε ηεο πεξηφδνπ 1929-1933 δηαπηζηψλεηαη φηη 

ήηαλ απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο παξαγσγήο πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ ηε δήηεζε. Απηφ 

είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαηά 40% αιιά θαη ην 

θιείζηκν 865.000 κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηε δεκηνπξγία 35.000.000 
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αλέξγσλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θξίζεο, παξνπζηάζηεθε κηα ξαγδαία πηψζε ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ ε νπνία νδήγεζε ζην θξαρ ηεο Wall Street, ην ζπγθεθξηκέλν θξαρ είρε 

σο απνηέιεζκα ηε κεγάιε χθεζε ζηελ νπνία νδεγήζεθε αξρηθά ε Ακεξηθαληθή 

νηθνλνκία θαη ζηε πνξεία ε παγθφζκηα. Σε Πέκπηε 24 Οθησβξίνπ ε νπνία νλνκάζηεθε 

«Μαχξε Πέκπηε», ην ρξεκαηηζηήξην έθιεηζε κε απψιεηεο 13%8.  

Ζ αγνξά θαηέβαιε κεγάιεο πξνζπάζεηεο λα αλαηξέςεη ηε παξνχζα αξλεηηθή 

θαηάζηαζε, φκσο έρνληαο ράζεη ην ρξεκαηηζηήξην ην 90% ηεο αμίαο ηνπ, ε θαηάζηαζε 

ήηαλ κε αλαζηξέςηκε. Δθαηνκκχξηα νηθνγέλεηεο έραζαλ ηα ρξήκαηα ηνπο, ην ΑΔΠ ησλ 

ΖΠΑ, κεηψζεθε δξακαηηθά ελψ ηα πνζνζηά αλεξγίαο ζεκείσζαλ δξακαηηθή αχμεζε, 

ηέινο νη ηξάπεδεο ρξενθφπεζαλ. Ζ νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ ρξεηάζηεθε 10 νιφθιεξα 

ρξφληα αιιά θαη ηελ έλαξμε ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ γηα λα βγεη απφ ηε θξίζε, 

κηαο θαη νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο κείσζαλ ηελ αλεξγία θαη επέθεξαλ ηελ αλάπηπμε.  

Ζ θξίζε ζηηο ΖΠΑ επαλήιζε θαηά ην ηέηαξην θχκα ηνπ πνιέκνπ, κε ην πφιεκν 

ηνπ Βηεηλάκ. Οη ΖΠΑ αλαγθάζηεθαλ λα δαλεηζηνχλ θαη ιφγσ ησλ ηζνηηκηψλ αιιά θαη 

ηεο ζπλζήθεο ηνπ Bretton Woods, ην ακεξηθαληθφ δνιάξην ππέζηε κεγάιε ππνηίκεζε, 

κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ν πιεζσξηζκφο αιιά θαη ηα πνζνζηά αλεξγίαο9.   

Ζ επφκελε θξίζε, ε νπνία νλνκάζηεθε θαη ζησπεξή κηα θαη ήηαλ κε 

αλακελφκελε ελψ ηα απνηειέζκαηα ηεο  δελ επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία απφ ηε πξψηε ζηηγκή, ζρεηίζηεθε κε ην πεηξέιαην θαη 

εθδειψζεθε απφ ην 1973 κέρξη ην 1980.  

Μεηέπεηηα ζηηο 19 Οθησβξίνπ ην '87, ζεκεηψζεθε ηεξάζηηα πηψζε ζην δείθηε 

Dow Jones κε απψιεηα ηνπ 22% ηεο αμίαο ηνπ κέζα ζε ειάρηζην ρξφλν. Οη αηηίεο ηεο 

θξίζεο ήηαλ10: α) ε κεγάιε θαη μαθληθή πηψζε ηνπ δνιαξίνπ, β) νη θήκεο γηα εμαγνξέο, 

γ) ε θαθή πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ, δ) αχμεζε ησλ επηηνθίσλ απφ ηε Γεξκαλία ην 

1989 πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ην δαλεηζκφ.  

Ζ Fed θαη άιιεο ηξάπεδεο νδεγήζεθαλ ζρεδφλ ζηε ρξενθνπία, ζην ηέινο ε 

θξίζε απηή μεπεξάζηεθε ζρεηηθά εχθνια δεδνκέλσλ ησλ επηπηψζεσλ πνπ είρε. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε θξίζε έδσζε ην έλαπζκα γηα ηελ εθαξκνγή απζηεξφηεξσλ θαλφλσλ ζε 

ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο επξχηεξα.  

Νέα θξίζε δεκηνπξγήζεθε φηαλ ην επελδπηηθφ fund Long-Term Capital Market 

(LTCM) ήξζε ζε δχζθνιε ζέζε έπεηηα απφ απφξξνηα ησλ θξίζεσλ ηεο Αζίαο, Ρσζίαο 

θαη Βξαδηιίαο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 1997-1998. Σν LTCM δέρηεθε ζεκαληηθή 

δεκηά φηαλ νη Ρψζνη αλέζηεηιαλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1998, ηελ εμφθιεζε ζε θξαηηθά 
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νκφινγα, θαηαπνληίδνληαο ην ρξεκαηηζηήξην ηεο Ακεξηθήο 

ην Πίλαθα 2-1 γίλεηε κηα παξνπζίαζε ησλ καθξψλ θπκάησλ ηεο νηθνλνκίαο 

ησλ πεξηφδσλ άλζεζεο θαη θξίζεσλ 

 

Πίνακας 1 : Στημαηική Αποηύπωζη Μακρών Κσμάηων 

Πηγή: Τζοσλθίδης, Λ., (2003)   Οικονομική Ιζηορία ηης Ελλάδος   Πανεπιζηήμιο 

Μακεδονίας 

Ππώηο μακπο κύμα 1790-1845 60  έηη 

Άλζεζε (Ζ Μεγάιε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε) 1790-1815 25  έηε 

Κξίζε (Ζ πείλα ηνπ 1840) 1815-1850 35  έηε 

Γεύηεπο μακπο κύμα 1845-1895 45  έηη 

Άλζεζε (Ζ Βηθησξηαλή αλάθακςε) 1850-1870 20  έηε 

Κξίζε (Ζ κεγάιε θξίζε) 1870-1895 25  έηε 

Σπίηο Μακπο κύμα 1895-1940 45  έηη 

Άλζεζε (Ζ belle  époque) 1895-1920 25  έηε 

Κξίζε (Σν θξαρ ηνπ 1929) 1920-1940 20  έηε 

Σέηαπηο μακπο κύμα 1940-1990 50  έηη 

Άλζεζε (Ο ρξπζφο αηψλαο ηεο ζπζζψξεπζεο) 1940-1970 30  έηε 

Κξίζε (Ζ ζησπεξή θξίζε) 1970-1990 20  έηε 

Πέμπηο μακπο κύμα 1990  

Άλζεζε (Ζ επαλάζηαζε ηεο πιεξνθνξηθήο) 1989-2008 Πεξίπνπ 20  έηε 

Κξίζε 2008  
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3. 6 Η ππόζθαηη οικονομική κπίζη 

       Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία απφ ηηο αξρέο ηνπ 2009 δηέξρεηαη ηε ρεηξφηεξε χθεζε ηεο 

κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ. Μεηά ηε Μεγάιε Ύθεζε ηεο πεξηφδνπ 1929-1933, πνηέ ε 

πθήιηνο σο ζχλνιν δελ αληηκεηψπηζε ηφζν µεγάιε µέζε αξλεηηθή αλάπηπμε. Ζ θξίζε 

επεξεάδεη φιεο αλεμαηξέησο ηηο ρψξεο, πινχζηεο θαη θησρέο, µε αλνηθηέο ή ζρεηηθά πην 

θιεηζηέο νηθνλνκίεο φπσο ε ειιεληθή, ρψξεο πνπ ζην παξειζφλ αθνινχζεζαλ είηε 

επεθηαηηθή είηε πεξηνξηζηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, απηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ “πάξηη” ηεο πεξηφδνπ 2002-2007, αιιά θαη φζεο έδηδαλ ηδηαίηεξε 

έµθαζε ζηνλ άλζξσπν θαη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. Καµία ρψξα δελ απνθεχγεη ηελ 

πξνζγείσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο. 

       Με γελεζηνπξγφ ρψξα ηηο ΖΠΑ, πξνέθπςε κεηά ην μέζπαζκα ησλ πξνβιεκάησλ 

ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ρακειήο εμαζθάιηζεο θαη ηελ αιφγηζηε ρξήζε 

δνκεκέλσλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ πνπ εμαξηψληαλ άκεζα απφ ηε δπλαηφηεηα 

απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ απφ ηα νπνία παξάγνληαλ. Ζ πξνζπάζεηα απνκάθξπλζεο 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηηο ηξάπεδεο, ε κεηαηξνπή ζηάζηκσλ θεθαιαίσλ ζε 

εκπνξεχζηκνπο ηίηινπο θαη ε κεηαθίλεζε ησλ ζχλζεησλ επελδπηηθψλ ηίηισλ ζηηο 

θαηαζηάζεηο εηδηθψλ νληνηήησλ, πξνθάιεζαλ έλα "ληφκηλν" αιπζηδσηψλ αληηδξάζεσλ 

ζηνλ ακεξηθαληθφ θαη επξσπατθφ ηξαπεδηθφ θαη θηεκαηνκεζηηηθφ ηνκέα. 

        Υαξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο γεληθεπκέλεο θαηάζηαζεο είλαη ν θίλδπλνο θαηάξξεπζεο 

ηξαπεδψλ απφ θεκνινγία, πψιεζε άιισλ ζε ηδηαίηεξα ρακειφ ηίκεκα θαη άζθεζε 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο κε ζθνπφ ηε δηάζσζε ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη φρη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ηηκψλ, φπσο 

παξαδνζηαθά νθείινπλ λα πξάηηνπλ. Εεκησκέλα βγήθαλ ηα ζπζηήκαηα πνπ εθηέζεθαλ 

ζηα "ηνμηθά", φπσο ραξαθηεξίζζεθαλ, νκφινγα, ζπζηήκαηα πνπ ζηξέθνληαη πιένλ 

πξνο έλα λέν θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ, παξάιιεια κε ηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ επίιπζεο 

ηεο θξίζεο πξνηνχ επεθηαζεί ζηελ επξχηεξε νηθνλνκία ησλ θξαηψλ πνπ επιήγεζαλ.11 

       Ο άλεπ πξνεγνπκέλνπ θινληζκφο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

νδήγεζε ζε θξίζε εκπηζηνζχλεο, θπξίσο κεηαμχ πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ σο θχξηα 

πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο ειέρζε, είραλ ηνλ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ, ε νπνία 

ζηε ζπλέρεηα εθδειψζεθε σο θξίζε ξεπζηφηεηαο. Ηδίσο θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 

2008 παξαηεξήζεθε θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ρξήκαηνο γηα ηηο παξαηεξήζεηο 

ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην πεξηζψξην ηνπ 

επηηνθίνπ δαλεηζκνχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πάλσ απφ ην βξαρππξφζεζκν 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1&action=edit&redlink=1
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επηηφθην δαλεηζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ Γεκνζίνπ επηαπιαζηάζηεθε. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θξίζε πέξαζε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κε δχν ηξφπνπο: Πξψηνλ, κέζσ ηεο 

απξνζπκίαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα ρνξεγήζνπλ δάλεηα θαη δεχηεξνλ, κέζσ ηεο 

θαηαζηξνθήο ηνπ πινχηνπ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ην ζπάζηκν ζηηο 

θνχζθεο. Σν εμσηεξηθφ εκπφξην θαηέξξεπζε θαη ζεκαληηθφηεξν, ιφγσ ηνπ ζρεηηθνχ ηεο 

κεγέζνπο, γηα πξψηε θνξά ζηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα, κεηψζεθε ε θαηαλάισζε. 

πλεπεία ηνχησλ είρακε ηελ εληππσζηαθή κείσζε ηνπ ΑΔΠ παγθνζκίσο, ηελ κείσζε 

ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο.12 

      ήκεξα, ε έμνδνο απφ ηελ θξίζε εμαθνινπζεί λα είλαη αζζεληθή ζε ζχγθξηζε κε 

πξνεγνχκελεο κεηαπνιεκηθέο θξίζεηο. Σν Α.Δ.Π. εμαθνινπζεί λα θπκαίλεηαη ζε επίπεδα 

θαηά πνιχ ρακειφηεξα απφ ην  αλψηεξν ζεκείν ηνπ ζηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε ζε 

πνιιέο αλαπηπγκέλεο ρψξεο , ηδίσο ζηελ Δπξψπε, νπνχ ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

εμειηρζεί ζε θξίζε ηνπ επξψ. Οη επηπηψζεηο ηεο θαηάξξεπζεο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

ηαιαλίδνπλ αθφκα πνιιέο ρψξεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, καξηπξψληαο ηηο 

ηαιαληεχζεηο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο πνπ πξνθαιεί ε απφθαζε ηεο 

νκνζπνλδηαθήο ηξάπεδαο ησλ Ζ.Π.Α. γηα πεξηνξηζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ γηα αλάπηπμε 

δηα κέζνπ ηεο αγνξάο νκνιφγσλ.13 

 

3.6.1 Οι αιηίερ ηηρ κπίζηρ 

     Ζ  ρξεκαηννηθνλνκηθή  θξίζε δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε κία θαη κφλν αηηία, πνιινί 

παξάγνληεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ θξχβνληαη πίζσ απφ ηελ 

νηθνλνµηθή θξίζε ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπλέβαιε ζηελ έληαζε ηεο 

δπλακηθήο ηνπο. 

      Έρνληαο δηαλχζεη θαη βηψζεη ηηο ζπλέπεηεο ζρεδφλ κηαο δεθαεηίαο απφ ην μέζπαζκα 

ηεο θξίζεο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα αίηηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ήηαλ πνιιαπιά. 

Έλα απφ ηα πην πξνθαλή ήηαλ νη ίδηνη νη νηθνλνκνιφγνη, ηδηαίηεξα νη ππεξβνιηθνί 

Αγγινζάμνλεο φπνπ ελψ ππνζηήξηδαλ  φηη είραλ βξεη ηνλ ηξφπν λα απνκαθξχλνπλ ηνλ 

θίλδπλν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είραλ απιψο ράζεη ηα ίρλε ηνπ. Οη θεληξηθνί ηξαπεδίηεο 

θαη άιιεο ξπζκηζηηθέο αξρέο θέξνπλ επίζεο κεγάιν κέξνο ηεο επζχλεο, αλερφκελνη 

απηή ηελ ηξέια. Σν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ήηαλ επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ. Ζ 

πεξίνδνο ηεο «κεηξηνπάζεηαο» (Great Moderation14)
  κε ην ρακειφ πιεζσξηζκφ θαη ηε 

ζηαζεξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, νδήγεζε ζηελ ελίζρπζε ηνπ εθεζπραζκνχ θαη ηεο 

αλάιεςεο θηλδχλσλ. Έλα κεγάιν θχκα εμνηθνλφκεζεο θεθαιαίσλ  ζηελ Αζία νδήγεζε 

πξνο ηα θάησ ηα παγθφζκηα επηηφθηα. Έξεπλεο εκπιέθνπλ επίζεο ηηο επξσπατθέο 
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ηξάπεδεο, νη νπνίεο δαλείζηεθαλ ιαίκαξγα ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά ρξήκαηνο πξηλ απφ 

ηελ θξίζε θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηα θεθάιαηα γηα ηελ αγνξά πεξίεξγσλ ηίηισλ. Όινη απηνί 

νη παξάγνληεο καδί ζπληέιεζαλ ζηελ πξνψζεζε  κηαο αχμεζε ηνπ ρξένπο.15 

      Ωο πξψηνο ινηπφλ παξάγνληαο αλαθέξνληαη νη δηεζλέο αληζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηνπ πιαλήηε φζνλ αθνξά ηελ εζσηεξηθή ηνπο απνηακίεπζε θαη επέλδπζε. Οη 

αληζνξξνπίεο εθδειψζεθαλ κε πςειά ειιείκκαηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ησλ Ζ.Π.Α.  

θαη πςειά πιενλάζκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Αζίαο, ηδηαίηεξα ηεο  Κίλαο.  Οη  αληζνξξνπίεο  

απηέο  νδήγεζαλ  ζε  θηελφ ρξήκα,  κεγάιε  ξεπζηφηεηα  θαη  ρακειά  πξαγκαηηθά 

επηηφθηα.   

        Ο δεχηεξνο θαη ζεκαληηθφηεξνο θαηά πνιινχο παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιε ζην 

μέζπαζκα ηεο θξίζεο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηε δεκηνπξγία ηεο θνχζθαο ησλ αθηλήησλ ζηηο  

ΖΠΑ. Ζ μαθληθή θαη γηα πνιινχο αδηθαηνιφγεηε άλνδνο ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ ην 

2001 ε νπνία ζπλερίζηεθε έσο ην 2006 φπνπ νη ηηκέο άξρηζαλ λα πέθηνπλ θαη λα 

ζηαζεξνπνηνχληαη πεξίπνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009. Ζ  πηψζε  απηή,  πνπ  δηήξθεζε  γηα 

3 πεξίπνπ ρξφληα, απειεπζέξσζε ηηο δπλάκεηο ηεο θξίζεο. 

       Σα πξνβιήκαηα ζηελ αγνξά ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ΖΠΑ κπνξεί λα ήηαλ ε 

αθνξκή γηα ηελ πξφθιεζε ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηα βαζηά αίηηα ηεο φκσο 

ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηνπο αλαμηφπηζηνπο ζεζκνχο θαη πξαθηηθέο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.16Έλα απφ απηά ήηαλ ηάζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, θπξίσο ησλ κεγαιχηεξσλ ζε κέγεζνο, λα επελδχνπλ γηα πνιχ θαηξφ ζε 

πξντφληα πςεινχ θηλδχλνπ κε ζηφρν ην θέξδνο, ρσξίο λα ηηκνινγνχλ ζσζηά ηνλ 

θίλδπλν. Απηφ νδήγεζε πνιιά απηά ζε αδηέμνδν θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο 

ρξενθφπεζε17. ηα παξαπάλσ ζπλέβαιιε θαη ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε απφ ηε 

πιεπξά ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, ζπγθεθξηκέλα ελψ έβιεπαλ ην πξφβιεκα θαη 

εηδηθά ηε θξίζε ζηε θηεκαηνκεζηηηθή αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηδία νθέιε ηα 

απέθξππηαλ. 

      Ο  ηέηαξηνο  ζεκαληηθφο  παξάγνληαο  είλαη  ε ελδνγελήο γέλεζε ξίζθσλ. Δίλαη 

απηφο πνπ ζα επεξεάζεη ην κέιινλ ηεο επνπηείαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ρψξνπ. 

Άιισζηε, ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ θξίζε αλέδεημε φηη ε 

πξνεγνχκελε επηκνλή ησλ επνπηηθψλ αξρψλ  ζηνλ  πεξηνξηζκφ  ηνπ  θηλδχλνπ  αλά 

ηξάπεδα  ή ρξεκαηνπηζησηηθφ  ίδξπκα  ή  αλά  ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξντφλ  είλαη  

αλεπαξθήο.  Απαηηείηαη  κηα  ζπλνιηθφηεξε ζθηαγξάθεζε ηνπ θηλδχλνπ φινπ ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν ζχζηεκα δελ είλαη αλαγθαζηηθά αζθαιέοφηαλ 

απιψο ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ είλαη αζθαιή. 
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     Ο πέκπηνο ζεκαληηθφο παξάγνληαο δεκηνπξγίαο ηεο  θξίζεο  είλαη  ε  πςειή  

κφριεπζε.  Νσξίηεξα αλαθεξζήθακε ζηελ πςειή κφριεπζε ησλ λνηθνθπξηψλ, ε νπνία 

επζχλεηαη ελ κέξεη θαη γηα ηε κεγάιε άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ θαηνηθηψλ. Τςειή κφριεπζε, 

φκσο, είραλ θαη νη επελδπηηθέο  ηξάπεδεο  ζηηο  Ζ.Π.Α.  θαη  αιινχ.  Ζ πςειή κφριεπζε, 

θαη κάιηζηα κε βξαρπρξφλην δαλεηζκφ, ππήξμε ε αηηία ηεο γξήγνξεο κεηάδνζεο ηεο 

θξίζεο απφ ηελ  αγνξά  ησλ  δαλείσλ subprime ζηηο  αγνξέο  πνιιψλ άιισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηε γελίθεπζε ηεο θξίζεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 

 

3.6.2 Οι επιπηώζειρ ηηρ κπίζηρ 

       Ζ νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κέζσ ελφο κεγάινπ 

αξηζκφ θαλαιηψλ. Βαζηθφηεξα, ε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεία ηηκέο (κεηνρέο θαη 

αθίλεηα) κεηψλεηαη δξακαηηθά. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη έλα ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε 

γεληθφηεξε νηθνλνκηθή επεκεξία θαη ηνλ πινχην ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ. 

ηελ ηδηαίηεξε πεξίπησζε φπνπ νη νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ έρνπλ αθνινπζήζεη ηελ 

ηαθηηθή ηνπ Ακεξηθαληθνχ λενθηιειεχζεξνπ κνληέινπ ηεο  απφιπηεο αλνηθνδφκεζεο 

ησλ απνηακηεχζεσλ ζα επηθξαηήζεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ γηα ην άκεζν κέιινλ.18 

     Οη επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο  έγηλαλ  εκθαλείο  ζηηο  

πξαγκαηηθέο  νηθνλνκίεο, πιήηηνληαο φρη κφλν ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ, πνπ βξέζεθαλ ζην 

επίθεληξν ηεο θξίζεο, αιιά ηηο νηθνλνκίεο φισλ ησλ ρσξψλ, αλαπηπγκέλσλ θαη 

αλαπηπζζφκελσλ.  

Οη πην αμηνζεκείσηεο επηπηψζεηο αλαθέξνληαη παξαθάησ:19 

1. Μείσζε ησλ πνζνζηψλ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ αγαζψλ 

2. Πηψζε ηνπ ΑΔΠ ζε παγθφζκηα θιίκαθα  

3. Πηψζε ηηκψλ πξψησλ πιψλ 

4. Πηψζε δηεζλψλ επελδχζεσλ κείσζε ησλ θεξδψλ ζηε παξνρή ππεξεζηψλ, 

κείσζε δήηεζεο, ρξεκαηνδνηήζεσλ 

5. Μείσζε θαηαλάισζεο 

6. Αχμεζε πξνζηαηεπηηζκνχ. 
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3.6.3 Ανηιμεηώπιζη ηηρ κπίζηρ 

 Ζ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Δίλαη βέβαην φηη ηα κέηξα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο ζα θξηζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηά ηνπο 

θαη ζα δηδάζθνληαη σο νξζφ ή αηπρέο παξάδεηγκα ζηα παλεπηζηήκηα γηα πνιιά ρξφληα. 

ήκεξα, ζην κέζνλ απηήο, κπνξνχκε λα δηαγλψζνπκε φηη ε θξίζε απαηηεί ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ κείγκαηνο λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ην 

ζπληνληζκφ ζε δηεζλέο επίπεδν. Σν θξίζηκν εξψηεκα, ζε ζπλζήθεο ειεχζεξεο 

νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, είλαη πσο εθείλνη πνπ επζχλνληαη γηα ηελ θξίζε ζα πιεξψζνπλ, 

ρσξίο λα ππάξμνπλ αδηθαηνιφγεηεο απψιεηεο ζην παξαγφκελν πξντφλ (ΑΔΠ).20 

 Ωο δξάζεηο αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ καζηίδεη αθφκα θαη ζήκεξα 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία νξίζηεθαλ νη αθφινπζεο:21 

 Αιιαγέο ζηε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, εζηηάδνληαο ζηε πνηφηεηα, ζηε 

θαηλνηνκία, ηε δηαθνξεηηθφηεηα 

 ηήξημε νηθνλνκηψλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο 

 Δλίζρπζε ηεο βηνκεραλίαο απφ ηα θξάηε 

 ηήξημε θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε ρψξεο πνπ 

είραλ πξφβιεκα φπσο ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία 

 Δζηίαζε ζηελ επειημία απφ ηε πιεπξά ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ  

 Αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ε νπνία φκσο δελ επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα εηδηθά 

γηα ηνπο ηδηψηεο θαη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο.  

 

3.7 Παγκόζμια οικονομική κπίζη και επισειπήζειρ 

        Ζ  παγθφζκηα  ρξεκαηνπηζησηηθή  θξίζε  πξνθάιεζε  ζνβαξή  επηβξάδπλζε  ηεο 

παγθφζκηαο  νηθνλνκηθήο  αλάπηπμεο.  Ζ  επηβξάδπλζε  απηή  ζπλεπάγεηαη  ηε  κείσζε  

ηεο δήηεζεο ησλ αγαζψλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Δθ ησλ 

πξαγκάησλ, νη  επηρεηξήζεηο  δέρνληαη  έληνλεο  πηέζεηο  λα  πξνζαξκνζηνχλ  ζε  απηέο  

ηηο  ζπλζήθεο.  πρλά αλαγθάδνληαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο, λα επαλεμεηάζνπλ ηελ 

εηαηξηθή ηνπο ζηξαηεγηθή, ηηο επελδχζεηο θαζψο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε 

αλαδηάξζξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ  ηνπο.  

       Οη  ζπλέπεηεο  απφ  ηηο  ηξέρνπζεο  πξνζπάζεηεο  γηα  ηελ αλαδηάξζξσζε  ησλ  

επηρεηξήζεσλ  είλαη  ηεξάζηηεο.  Πνιιέο  εηαηξείεο  έρνπλ  ζηακαηήζεη  ηηο πξνζιήςεηο  

θαη  πνιιέο  είλαη  εθείλεο  πνπ  απνιχνπλ  ζεκαληηθφ  αξηζκφ  εξγαδνκέλσλ. ηελ 
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επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ outsourcing θαη ησλ παγθφζκησλ αιπζίδσλ 

εθνδηαζκνχ είλαη πξνθαλέο φηη ε αλαδηάξζξσζε κηαο επηρείξεζεο επεξεάδεη πνιινχο 

πξνκεζεπηέο, εξγαδφκελνπο θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο.22 

      ε  απηφ  ινηπφλ  ην  ηαξαρψδεο  νηθνλνκηθφ  πεξηβάιινλ  ηεο  θξίζεο,  νη  

επηρεηξήζεηο έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ιήςεο κέηξσλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ. Οη  επηρεηξήζεηο  κε  ζρέδην  θξίζεο  αληηδξνχλ άκεζα  θαη  

έηζη  αλακέλεηαη  λα  αλαθάκςνπλ  γξεγνξφηεξα,  απνθηψληαο  πιενλέθηεκα  έλαληη 

ηνπ  αληαγσληζκνχ.  πκπεξαίλνπκε  ινηπφλ  φηη  φζν  θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλε είλαη 

κηα επηρείξεζε, ηφζν θαιχηεξα αληηκεησπίδεη ηελ θξίζε.23 

     Ζ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ επηβίσζεο απφ ηελ θξίζε θαη ε αλαζεψξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ζα κπνξνχζε λα κελ πεξηιακβάλεη ην ζεκαληηθφηεξν 

θεθάιαην ηνπο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Σα ζηειέρε ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλνπ 

Γπλακηθνχ αλαιακβάλνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο αιιαγέο απηέο, κέζα απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ηαιέλησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο αιιά θαη ηε δηεπθφιπλζή 

ηνπο λα πξνζαξκνζζνχλ ζηα λέα δεδνκέλα. Με ηα θαηάιιεια επηρεηξήκαηα, κε πίζηε 

ζηηο πνιηηηθέο βησζηκφηεηαο, αιιά θαη κε ηε βνήζεηα κεηξήζηκσλ δεηθηψλ πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ, νη ππεχζπλνη 

ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ εγεζία ηεο 

επηρείξεζεο λα πάξεη ζσζηέο απνθάζεηο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηα ηφζν 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ φζν θαη ηεο κειινληηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο.24 

 

3.8 Η κπίζη ζηην Δλλάδα 

     Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε απφ ηηο Ζ.Π.Α. δελ άξγεζε λα εμαπισζεί ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα θαη ζαθψο λα ρηππήζεη θαη ηελ Διιάδα φπνπ αθφκα θαη ζήκεξα 

αληηκεησπίδεη κηα εμαηξεηηθά ζνβαξή νηθνλνκηθή θξίζε, ην κέγεζνο ηεο νπνίαο είλαη 

ζπγθξίζηκν, αλ φρη δπζκελέζηεξν, κε ηε Μεγάιε Ύθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟30. Ζ 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο θξίζεο απηήο σο ην βαζηθφ αίηην γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

ζα ήηαλ άδηθε, θαζψο ζηε ρψξα ππήξραλ φιεο εθείλεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ηελ 

νδεγνχζαλ ζηελ θαηάζηαζε απηή. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ήηαλ ε ραξηζηηθή 

βνιή.   

      Σν ειιεληθφ δεκφζην ρξένο είρε αξρίζεη λα απμάλεηαη δξακαηηθά κέζα ζηε δεθαεηία 

ηνπ 1980 θαη είρε ζπλερίζεη λα απμάλεηαη, κε κηθξφηεξν ξπζκφ, θαη ηηο επφκελεο δχν 

δεθαεηίεο ιφγσ ησλ νινέλα απμαλφκελσλ ειιεηκκάησλ, ην δεκφζην ρξένο είρε αγγίμεη 

ην 26% ηνπ ΑΔΠ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ην 71% ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ελψ ην 2009, ην 
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δεκφζην ρξένο θαηαγξάθεθε ζην 115,1% ηνπ ΑΔΠ.  Ζ ζηαδηαθή απηή αχμεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο επεξέαζε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαζψο, ζε ζχγθξηζε κε ηε δεθαεηία 

ηνπ 1970, αθελφο ε θαηαλάισζε απμήζεθε ζεκαληηθά, αθεηέξνπ κεηψζεθαλ νη 

επελδχζεηο. Σν εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Διιάδαο αλήιζε ην 2009 ζε πνζνζηφ 82,5% ηνπ 

ΑΔΠ θαη, θαηά ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ, ηαπηίδεηαη κε ην εμσηεξηθφ 

δεκφζην ρξένο, θαζψο ν εμσηεξηθφο δαλεηζκφο πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε  θαη φρη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.                                                    

         Μέζα ζηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, ν φγθνο ησλ εηζαγσγψλ ήηαλ κεγαιχηεξνο 

απφ εθείλνλ ησλ εμαγσγψλ (δει. ε Διιάδα παξήγαγε ιηγφηεξν απφ φηη θαηαλάισλε) 

θαη ε ρψξα δέρηεθε κηθξφηεξεο εηζξνέο απφ ηνπο θνηλνηηθνχο πφξνπο (ιφγσ ηεο 

έληαμεο ησλ λέσλ θξαηψλ-κειψλ),ελψ ππνρξεψζεθε λα πιεξψλεη κεγαιχηεξνπο 

ηφθνπο γηα ην απμεκέλν εμσηεξηθφ ρξένο ηεο.  Ωο απνηέιεζκα, ε Διιάδα είρε 

απμεκέλεο αλάγθεο δαλεηζκνχ (θαζψο νη απνηακηεχζεηο δελ επαξθνχζαλ γηα ηελ αγνξά 

νκνιφγσλ πνπ εθδίδνληαλ απφ ηελ θπβέξλεζε, ελψ ππήξμαλ θαη κεγάιεο επελδπηηθέο 

δαπάλεο ιφγσ ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004) θαη δηφγθσζε πεξαηηέξσ ην 

εμσηεξηθφ ηεο ρξένο.25 

         Πέξα απφ ηελ θξίζε ησλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ ρξένπο ε ρψξα αληηκεησπίδεη 

ζνβαξέο πξνθιήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θαη ηηο πξννπηηθέο 

απαζρφιεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε νδεγεί ζε επηζθαιή 

εξγαζία, αλεξγία, θαη ηειηθά θηψρεηα πνπ νδεγνχλ ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ φιν θαη 

πεξηζζφηεξσλ νκάδσλ πξάγκα πνπ απνηειεί πεγή γηα δηάθνξεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. 

Ζ αλεξγία ζρεηίδεηαη επίζεο κε αχμεζε ηεο εκεξήζηαο θαηαλάισζεο αιθνφι, αχμεζε 

ζηηο απηνθηνλίεο, ζηελ ελδννηθνγελεηαθή βία, αιιά θαη κείσζε ησλ ζαλάησλ απφ 

ηξνραία θαηά 1,4%. Δηδηθφηεξα ε θηψρεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε αζζελεηψλ θαζψο 

ηα άηνκα αλαγθάδνληαη λα δηαβηψλνπλ ζε ππνβαζκηζκέλν πεξηβάιινλ, λα ηξέθνληαη 

αλεπαξθψο θαη λα εξγάδνληαη ζε επηθίλδπλα θαη αλζπγηεηλά πεξηβάιινληα 

(Ληαξφπνπινο, 2010)  

          Δίλαη θαλεξφ φηη ε νηθνλνκία δελ απνηειεί κεκνλσκέλε ππφζεζε, είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνιηηηθή, κε ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη κε ην ηη ζεσξείηαη νξζή 

ζπκπεξηθνξά. ήκεξα, ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε μεπεξλά ηα δηαζέζηκα κέζα θαη 

δχζθνια κπνξεί λα ππάξμεη ιχζε απφ ηηο αγνξέο θαη απφ ην θξάηνο μερσξηζηά 

(Κνπθάξεο, 2010)  

 

 

 



 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ  
ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ – E-MBA  37 
 

3.9 Δπίλογορ 

     Σν θεθάιαην απηφ καο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

θαηάζηαζε εληφο ηεο νπνίαο νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα αληαπεμέιζνπλ ζε έλα 

θπθεψλα κεηαβνιψλ ζε φια ηα επίπεδα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο.  

      Δμεηάδνληαο ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ θξίζεσλ δηαρξνληθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

αίηηα θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ηειεπηαίαο κεγάιεο θξίζεο πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε κία 

κηθξή αλαθνξά ζην ηξφπν πνπ βηψλνπλ ηηο ζπλζήθεο απηέο νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο 

θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ γηα ηελ έμνδν απφ απηήλ. Όπσο 

είδακε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ε δηεζλνπνίεζε θαη νη δηεζλείο επελδχζεηο 

γεληθφηεξα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο επειημίαο 

θαζψο ε εμάπισζε ζε πεξηζζφηεξεο αγνξέο κπνξεί λα ππνβαζκίζεη θαηά έλα κεγάιν 

βαζκφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο 

παξνπζηάζηεθε πεξηιεπηηθά ε επηξξνή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζηελ Διιεληθή 

νηθνλνκία θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο.  

    ε επφκελν θεθάιαην ζα γίλεη πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πξνζπάζεηα εμφδνπ απφ ηελ θξίζε. Ζ 

επέλδπζε ζην ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνλ ΑΝΘΡΩΠΟ, δεκηνπξγεί 

φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε «ζσξάθηζε» ηνπο απέλαληη ζηηο 

πξνθιήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. 
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Κεθάλαιο 4 ο 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 

 

4.1 Διζαγωγή 
 

ε έλαλ θφζκν πνπ ζπλερψο πξνζιακβάλεη λέεο κνξθέο, εμαηηίαο ησλ 

ξαγδαίσλ νηθνλνκηθψλ, ηερλνινγηθψλ, πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ εμειίμεσλ, 

ζπλεηδεηνπνηνχκε πσο ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε δηαρείξηζή ηνπ, 

θαζίζηαηαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθφο ζηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ κηαο 

επηρείξεζεο. 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη αλαθνξά ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ηε 

ζεκαζία ηνπ ηκήκαηνο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα ζχγρξνλε επηρείξεζε. 

Αξρηθά ζα γίλεη πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο έλλνηαο Γηνίθεζε ή Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ή νπνία απνηειεί ιεηηνπξγία κε απμαλφκελε ζηξαηεγηθή ζεκαζία. ηε 

ζπλέρεηα ζα γίλεη ζπλνπηηθή αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Γηνίθεζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ην 

ζπληνληζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

Κιείλνληαο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε  ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

βηψλνπλ φιεο νη επηρεηξήζεηο ζα επηρεηξήζνπκε λα ζπλδέζνπκε ην  αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ γηα επηβίσζε ζηνλ ζεκεξηλφ 

παγθφζκην θπθεψλα νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ εμειίμεσλ. 

 

4.2 Έννοια και πεπιεσόμενο ηηρ Γιοίκηζηρ Ανθπωπίνων Πόπων 
 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν 

«θεθάιαην» γηα ηελ επηρείξεζε. Δίλαη απηφ πνπ κε ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ, ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ηε δνπιεία ηνπ θηλεί ηελ επηρείξεζε.1  Δίλαη απηφ πνπ κπνξεί λα 

δψζεη ζε κηα επηρείξεζε ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ηελ 

φξεμή ηνπ γηα δνπιεηά. (8ν πκπφζην αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, KPMG, 22-23/2/2005). 

    Η νπζία ηεο δηνίθεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κία επηρείξεζε είλαη: λα απνθηεζνχλ 

ηθαλνί εξγαδφκελνη θαη απηνί, νη δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη (σο πξνο ηηο αλάγθεο, ηνπο 

ζηφρνπο, ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο θ.α.) λα εξγαζηνχλ καδί, κέζα ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα 

θαη κε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο ψζηε, ελεξγνπνηψληαο ηνπο άιινπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο 

, λα επηηχρνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θνηλνχο ζηφρνπο.2 
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      Η Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ απνηειεί κία αλαπφζπαζηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο θαη  αζρνιείηαη κε ηελ πξνζέιθπζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη 

ηελ αληακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηνπο 

θαλφλεο πγηεηλήο, ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη ηελ ππάξρνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία. 

Καηά ηνλ James A.F. Stoner & R. Freeman Δ.,(1989) ηα ζηειέρε ηεο Γηνίθεζεο 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ είλαη ππεχζπλα γηα ηα θάησζη: 

 Σελ πξφζιεςε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζψπνπ ζηελ θαηάιιειε ζέζε 

 Σε ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο κε ην θαηαιιειφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν 

πξνζσπηθφ 

 Σελ  αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο 

 Σε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

 Σελ απνθπγή δηαθξίζεσλ θαη κεξνιεςίαο θαη ηηο ζπλέπεηεο απηψλ 

 Σε ζσζηή θαη δίθαηε αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Γηα ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο  

        Η επηηπρία κηαο επηρείξεζεο νθείιεηαη ζην αλζξψπηλν «θεθάιαην» πνπ δηαζέηεη 

θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. Η πξφζιεςε 

ηθαλψλ θαη έκπεηξσλ ζηειερψλ δελ εγγπάηαη θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο. 

      Ο ξφινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ είλαη λα ηνπο πξνζαλαηνιίζεη, λα 

εληζρχζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο θαη λα ζρεδηάζεη ηελ θαξηέξα 

ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο 

(Wayne, 2005, pp.24-28)3. 

 

4.3 Ιζηοπία ηηρ Γιοίκηζηρ Ανθπωπίνων Πόπων 
 

          Η Γηνίθεζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ αλαπηχρζεθε θπξίσο ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 

19νπ αηψλα κε βαζηθφ ηεο ζηφρν θπξίσο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Η πξψηε επηδίσμε ήηαλ ε βειηίσζε γηα εθείλε ηελ επνρή δπζκελψλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα , κε ηελ αλάπηπμε ζε Δπξσπατθέο ρψξεο θαη 

Ακεξηθή ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ ήηαλ νη θαιχηεξεο ζρέζεηο κεηαμχ εξγνδφηε 

θαη εξγαδνκέλνπ θαη ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε αλάπηπμε θάπνηνπ ηκήκαηνο δηνίθεζεο 

πξνζσπηθνχ. Η ελζσκάησζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηηο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ ζπλέβαιιε 
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ζηελ αλάπηπμε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο φπσο ηελ εθπαίδεπζε 

κέρξη θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ζηξαηεγηθή επηρείξεζεο.4  

      Με ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ άιιαμαλ 

ζηαδηαθά πξνο ην θαιχηεξν, αθνχ θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ θαιχηεξνπο κηζζνχο θαη 

ιηγφηεξεο ψξεο εξγαζίαο θαη ζαθψο ε ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εξγαζία ηνπο ήηαλ 

κεγαιχηεξε. Ωζηφζν κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ έδεημε θαη ν Frederick Taylor ζηηο αξρέο ηνπ 90΄ ζηηο Η.Π.Α. , ν νπνίνο 

ππνζηήξημε φηη αθνχ ππάξρνπλ άξηζηα κεραλήκαηα γηα λα γίλεη θάπνηα δνπιεηά άξα 

ππάξρνπλ θαη άξηζηνη ηξφπνη γηα λα θάλνπλ νη εξγαδφκελνη ηελ δνπιεηά ηνπο. 5Όιν 

απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πεξηζζφηεξε παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γη 

απηφ νλνκάζηεθε σο « παηέξαο ηνπ επηζηεκνληθνχ κάλαηδκελη»6 

 

Πίνακαρ 2: Ιζηοπική ανάδπομή για Ρόλο ςπεύθςνος Γιοίκηζηρ Ανθπώπινος Γςναμικού 

Παπαλεξανδπή Ν.,Μποςπανηαρ Ν.,(2002) Γιοίκηζη Ανθπωπίνων Πόπων, Δκδόζειρ 

Μπένος, Αθήνα 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΡΟΛΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΑΠ 

  19νο Αηψλαο Κνηλσληθφο κεηαξξπζκηζηήο 

Σέιε 19νπ- Αξρέο 20νπ αηψλα ηέιερνο πξφλνηαο 

1920-1940 Γξαθεηνθξάηεο-Αλζξσπηζηήο 

Μεηά ηνλ 'Β Παγθφζκην Πφιεκν Γηαπξαγκαηεπηήο-Γηακεζνιαβεηήο 

1960-1980 Οξγαλσηηθφο-Σερλνθξάηεο 

1980-1990 Αλαιπηήο-Πξνγξακκαηηζηήο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

1990-ήκεξα χκβνπινο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

 

4.4 ηόσοι και ζημαζία ηηρ Γιοίκηζηρ Ανθπωπίνων Πόπων ζηιρ 

ζύγσπονερ επισειπήζειρ 

 «Μάλαηδκελη είλαη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη δηαηήξεζεο ελφο 

πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ νπνίνπ νη άλζξσπνη, εξγαδφκελνη ζε νκάδεο, πεηπραίλνπλ 

απνηειεζκαηηθά επηιεγκέλνπο ζηφρνπο» (Koontz & Weihrich, 1990) 

          «Σν κάλαηδκελη είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε, ε θαζνδήγεζε θαη  ν έιεγρνο 

ησλ πφξσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη κε φζν ην δπλαηφλ πην απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν»(Jones & George, 2003).  
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Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ είλαη:  

 Η ππνζηήξημε ηεο επηρείξεζεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

αλαπηχζζνληαο θαη εθαξκφδνληαο ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο είλαη απνιχησο 

ζπκβαηέο κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή. 

 Η ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο πςειήο πνηφηεηαο  

 Η εμαζθάιηζε φηη ε επηρείξεζε δηαζέηεη έκπεηξν, θαηαξηηζκέλν, θαη 

έκπηζην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 Η δεκηνπξγία ζεηηθήο επαγγεικαηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο Γηνίθεζεο θαη 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο 

 Η ελζάξξπλζε ηεο εθαξκνγήο κηαο εζηθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ αλζξψπσλ7 

 

     Οη παξαπάλσ αλαθνξέο ζε νξηζκνχο ζρεηηθνχο κε ην κάλαηδκελη 

ζπλδπαζηηθά κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

αλαδεηθλχνπλ ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία ηεο ηειεπηαίαο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ζέινπλ λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, θαζψο ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ηνλ έλα απφ ηνπο δχν παξάγνληεο πνπ απαζρνιεί ην 

κάλαηδκελη. 

       Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη ε πην ζεκαληηθή εηζξνή ζε κηα επηρείξεζε. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ, απφ ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηακφξθσζε 

πνιηηηθήο πξνζσπηθνχ, βαζηζκέλε ζηηο ζχγρξνλεο αξρέο ηνπ management. Άιισζηε, 

αο κελ  μερλάκε, φηη ζηε ζεσξία ηνπ Total Quality Management, ην πξνζσπηθφ ηεο 

επηρείξεζεο, αληηκεησπίδεηαη ζαλ «νη εζσηεξηθνί πειάηεο» ηεο επηρείξεζεο. γεγνλφο 

πνπ ζεκαίλεη φηη ζηνλ θχθιν ηεο πνηφηεηαο, απνηειεί κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν. 

Πην απιά : επραξηζηεκέλν πξνζσπηθφ ζηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, 

ζεκαίλεη θαη επραξηζηεκέλνο πειάηεο. Πνιιέο απφ ηηο θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο 

πέηπραλ ηελ πξσηηά, γηαηί απφ ηελ πξψηε ζηηγκή είδαλ φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, κεηαθξάδεηαη θαη ζε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Ση ζα ζπληζηνχζα 

πξαθηηθά ζε θάπνηνλ πνπ, ρσξίο λα γλσξίδεη ηηο επηζηεκνληθέο  αξρέο ηνπ 

management, ζέιεη λα είλαη απνηειεζκαηηθφο ζε φηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα ; Να θέξεηαη ζην πξνζσπηθφ κε ην ίδην ηξφπν, πνπ ζα 

θεξφηαλ θαη ζηελ εξσκέλε ηνπ. Η παξαπάλσ ζέζε, πέξα απφ ηε ρηνπκνξηζηηθή ηεο 

θχζε, έρεη θαη ηελ πξαθηηθή ηεο ζεκαζία. 
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4.5 Βαζικέρ λειηοςπγίερ ηηρ Γιοίκηζηρ Ανθπωπίνων Πόπων 

       Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ είλαη νη εμήο:  

 Πξνγξακκαηηζκφο 

 Αλάιπζε εξγαζίαο  

 Πξνζέιθπζε θαη επηινγή ππνςεθίσλ 

 Δθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε αλζξσπίλσλ πφξσλ 

 Αληακνηβή εξγαδνκέλσλ 

 Αμηνιφγεζε απφδνζεο  

 Δξγαζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ 

Καη παξαθάησ αθνινπζεί ε αλάιπζε ηνπο. 

4.5.1 Ππογπαμμαηιζμόρ Ανθπωπίνων Πόπων 

      Με ηνλ φξν πξνγξακκαηηζκφο αλζξσπίλσλ πφξσλ νξίδεηαη ε δηαδηθαζία 

θαζνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ κηαο επηρείξεζεο ή ησλ ππνζπζηεκάησλ απηήο. Ο 

ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο αλαθέξεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο γηα κία επηρείξεζε, ε επίηεπμε ησλ νπνίσλ απαηηεί πνιχ ρξφλν, ηνπιάρηζηνλ 

πάλσ απφ πέληε έηε.  

              Άξα ν ηξαηεγηθφο Πξνγξακκαηηζκφο γηα κία επηρείξεζε αθνξά ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ καθξνρξφλησλ ζηφρσλ ηεο θαη ζρεδηαζκφ ησλ θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ 

γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Έλαο ηέηνηνο πξνγξακκαηηζκφο είλαη αηειήο αλ δελ 

πεξηιακβάλεη θαη ην πξφγξακκα δξάζεο γηα ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο.8 Ο 

Πξνγξακκαηηζκφο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ είλαη έλα ππνζχζηεκα ηνπ ηξαηεγηθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ κηαο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ. 

            Η ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ αλζξσπίλσλ πφξσλ πεξηιακβάλεη ηηο 

ζηξαηεγηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα κία επηρείξεζε 

ψζηε λα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλε γηα ηελ αλάιπζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, θαη πνπ είλαη άκεζα εμαξηψκελεο απφ ηελ πξνζνρή θαη 

ζεκαζία πνπ ε επηρείξεζε δείρλεη γηα ηελ εθπφλεζε ηνπο.9 Πην απιά ν 

Πξνγξακκαηηζκφο Α.Π. κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε δηαδηθαζία πξφβιεςεο θαη 

απφθηεζεο ησλ κειινληηθψλ απαηηήζεσλ κηαο επηρείξεζεο γηα αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

ζην ζσζηφ πιαίζην θαη αξηζκφ.10 
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          Mπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε κέζνδνο πνπ ζπλδέεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ κε ηηο ηαθηηθέο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο ε γεληθή 

θαηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο θαη ην πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ ηεο πξνζδηνξίδνπλ θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. Γηα απηφ απαηηείηαη άκεζε ζπλεξγαζία αλάκεζα 

ζηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Έλα αξθεηά κεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο έρεη εμειηρζεί 

ππνζηεξίδνληαο ηελ ρξήζε ηνπ επίζεκνπ θαη πεξηεθηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε ζέκαηα 

αλζξσπίλσλ πφξσλ(Walker 1980: Dyer ,1983)11  

        Η ζεκαληηθή ηειηθή παξαδνρή είλαη φηη νη εθαξκνγέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ κπνξεί λα έρνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ζεηηθφ αληίθηππν ζηνπο ηνκείο 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θφζηνο πξνζσπηθνχ, ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαζψο επίζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

πφξσλ. 

           Ωο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

ζπληειεί ζηηο ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο λα πξνζδηνξίζεη θαη λα εμαζθαιίζεη ην 

θαηάιιειν πνζνηηθά θαη πνηνηηθά πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο. Δίλαη ε δηαδηθαζία απηή κε ηελ νπνία ε επηρείξεζε εμαζθαιίδεη ην ζσζηφ 

αξηζκφ θαη ην ζσζηφ είδνο αλζξψπσλ ζηηο ζσζηέο ζέζεηο θαη ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν 

κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

         ε γεληθέο γξακκέο ν πξνγξακκαηηζκφο αλζξσπίλσλ πφξσλ κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη ηα παξαθάησ βήκαηα(Armstrong M. 1999): 

 Μειέηε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο –πξνζθνξά θαη δήηεζε εμσηεξηθήο θαη 

εζσηεξηθήο αγνξάο εξγαζίαο θαη επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα – γηα ηελ πξφβιεςε 

ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζα ππάξμνπλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

 Πξνζδηνξηζκφο –Πξφβιεςε αλαγθψλ . ην βήκα απηφ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζνχλ νη αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζσζηφο αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζσζηή ζέζε ζην ζσζηφ ρξφλν, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

ε εμσηεξηθή θαη ε εζσηεξηθή αγνξά, δειαδή ε πξφζθνξά θαη ε δήηεζε εξγαζίαο 

ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 

θαη ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα γηα κείσζε ή αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ. 

 ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο θάιπςεο αλαγθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθψλ κέζσλ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεη ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο θαη ζρέδηα γηα πξνζιήςεηο, 

εθπαίδεπζε, αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδφκελσλ, αχμεζε 
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ηεο παξαγσγηθφηεηαο, εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο , κεηψζεηο πξνζσπηθνχ θαη 

επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο. Πιένλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζεκείν απηφ παίδεη 

θαη ην θφζηνο ησλ δηάθνξσλ ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ γηα απηφ πξέπεη λα 

θαηαξηηζηεί θαη ν ζρεηηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ. 

 Αμηνιφγεζε πξνγξάκκαηνο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ ηξνπνπνηνχλ ην 

ζρεδηαζκφ ησλ κειινληηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

        O πξνγξακκαηηζκφο  αλζξσπίλσλ  πφξσλ  ζηνρεχεη  ζηνλ  πεξηνξηζκφ  ησλ 

ζθαικάησλ  θαηά  ηελ  πξφζιεςε  ησλ  εξγαδνκέλσλ,  κε  ηελ  απνηειεζκαηηθή 

πξφβιεςε ζε πηζαλέο ειιείςεηο. Απνζθνπεί ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο πξφζιεςεο 

αλζξψπηλνπ  δπλακηθνχ,  πξνζαλαηνιηδφκελνο  ζε  πξνζιήςεηο  αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ  κε  ηηο  επηζπκεηέο  δεμηφηεηεο  θαη  ηθαλφηεηεο.  Δπίζεο  απνζθνπεί  ζηελ 

απνδνηηθή  αμηνπνίεζε  θαη  ζηνλ  πεξηνξηζκφ  ηεο  αβεβαηφηεηαο  ηνπ  ππάξρνληνο 

δπλακηθνχ, κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ. 

    Η πην ραξαθηεξηζηηθή απφδεημε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ 

Α.Π. είλαη ε ζπλεπήο επζπγξάκκηζε ησλ δηαζέζηκσλ θαη ηθαλψλ αλζξψπηλσλ πφξσλ κε 

ηηο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο.12 

 

   4.5.2 Ανάλυςθ εργαςίασ 

          Με ηνλ φξν αλάιπζε Θέζεσο Δξγαζίαο ελλννχκε ηε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο 

θαη θαηαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο εθηειεί έλαο 

εξγαδφκελνο, ηηο απαηηήζεηο θαη ηα ηερληθά θαη πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα ηεο ζέζεο, 

θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζφλησλ, ησλ γλψζεσλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ 

ππεπζπλνηήησλ πνπ πξέπεη λα ζπλδπάδεη ν εξγαδφκελνο γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή 

ηεο εξγαζίαο ηνπ. 13 

         Η αλάιπζε  ηεο  ζέζεο  εξγαζίαο  απνηειεί  θαηά  βάζε  κηα  δηαδηθαζία  

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ,  ηεο  νπνίαο  κπνξεί  λα  έρεη  πξνεγεζεί  ν  ζρεδηαζκφο  ηεο  

ζέζεο εξγαζίαο  πνπ  γίλεηαη  ζηα  αξρηθά  ζηάδηα  νξγάλσζεο  κηαο  κνλάδαο  ή  ελφο 

ηκήκαηνο14.Ο ζρεδηαζκφο ηεο ζέζεο εξγαζίαο απνηειεί δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ 

θαζεθφλησλ  πνπ  ζα  έρεη  ν  εξγαδφκελνο  θαη  ηνπ  ηξφπνπ  κε  ηνλ  νπνίν  ζα  

εθηειεί ηελ  εξγαζία.  Γηα  ηνλ  απνηειεζκαηηθφ  ζρεδηαζκφ  ζέζεσλ  εξγαζίαο  πξέπεη  

λα θαηαλνήζνπκε  απνιχησο  ηελ  θαζεκηά  ζέζε  απηή  θαζαπηή  (κέζσ  ηεο  
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αλάιπζεο ηεο  εξγαζίαο)  αιιά  θαη  ζε  ζπλάξηεζε  κε  ηε  ξνή  ηεο  εξγαζίαο  κέζα  

ζηελ επηρείξεζε. 

            Μεηά  ηελ  αλάιπζε  ηεο  ζέζεο  εξγαζίαο  ζα  πξέπεη  λα  πξνρσξήζνπκε  

ζηελ αλαιπηηθή  πεξηγξαθή  ησλ  ζέζεσλ  εξγαζίαο.  Η  πεξηγξαθή  ηεο  ζέζεο  

εξγαζίαο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Παξέρεη βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε  ζέζε  νξίδνληαο  ηνλ  ηίηιν  ζέζεο,  αλαθέξνληαο  ηηο  ζρέζεηο,  ην  

ζπλνιηθφ  ζθνπφ θαη  ηα  πξσηαξρηθά  θαζήθνληα  ή  ηηο  θχξηεο  αζρνιίεο  ηεο  ζέζεο.  

Η  πεξηγξαθή  ηεο ζέζεο  εξγαζίαο  ζηε  ζχγρξνλε  επηρείξεζε  πξέπεη  λα  κπνξεί  λα  

εμππεξεηεί  ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 

 Να θαζνξίζεη πνχ εληάζζεηαη ε θάζε ζέζε εξγαζίαο ζηνλ νξγαληζκφ θαη λα 

δηεπθξηλίζεη  ηφζν  ζηνπο  θαηφρνπο  ηεο  ζέζεο  φζν  θαη  ζηνπο  ππφινηπνπο  

ηε ζπλεηζθνξά  ζηελ  επίηεπμε  ησλ  ζηφρσλ  ηεο  επηρείξεζεο  ή  ηνπ  ηκήκαηνο 

ζην νπνίν αλήθεη. 

 Να  παξέρεη  ηηο  πιεξνθνξίεο  γηα  ηελ  πεξηγξαθή  ησλ  ζέζεσλ  πνπ 

ρξεηάδνληαη  γηα  ηελ  πξνζέιθπζε  θαη  ηελ  ελεκέξσζε  ησλ  ππνςεθίσλ  πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζέζε.  

 Να  είλαη  ε  βάζε  γηα  ηε  ζχληαμε  ηεο  ζχκβαζεο  απαζρφιεζεο  κε  ηνλ 

εξγαδφκελν ζηε ζέζε. 

 Να  είλαη  ε  βάζε  γηα  ηελ  εθηίκεζε  ηνπ  παξαγφκελνπ  έξγνπ  θαη  ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ. 

         Έπεηηα  απφ  φια  ηα  παξαπάλσ  θαη  έρνληαο  θαηαξηηζηεί  ζαθήο  θαηάινγνο  

γηα  ηηο ειιείςεηο  -  απαηηήζεηο  ηεο  επηρείξεζεο  ζε  αλζξψπηλν  δπλακηθφ  ε  

δηαδηθαζία  ηεο ζηειέρσζεο  ζπλερίδεηαη  πεξλψληαο  ζην  δεχηεξν  ζηάδην.  Σελ  

πξνζέιθπζε  ησλ ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ.15 

 

   4.5.3 Προςζλκυςθ και επιλογι υποψθφίων 

   4.5.3.1 Προςζλκυςθ υποψθφίων 

       Ωο πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ νξίδεηαη ε  δηαδηθαζία  εληνπηζκνχ  θαη πξφζθιεζεο  

θαηάιιεισλ αηφκσλ (ηφζν  κέζα  απφ  ηελ  επηρείξεζε  φζν  θαη  θπξίσο έμσ  απφ  

απηήλ)  γηα  ηελ  θάιπςε  θελψλ  ζέζεσλ.  Η  πξνζέιθπζε  ηθαλνχ  αξηζκνχ 

θαηάιιεισλ  ππνςεθίσλ  έγθαηξα  θαη  κε  ην  κηθξφηεξν  δπλαηφ  θφζηνο  είλαη  ν 

βαζηθφο ζηφρνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Δπνκέλσο, πξνζέιθπζε εξγαδνκέλσλ είλαη ε 



 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ  
ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ – E-MBA  48 
 

 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη νξγαληζκνί εληνπίδνπλ  θαη  πξνζειθχνπλ  άηνκα  γηα  λα  

θαιχςνπλ  θελέο  ζέζεηο  εξγαζίαο.  

       Κχξηνο  ζηφρνο  ηεο  πξνζέιθπζεο  είλαη  ε  πξφζιεςε  πνηνηηθψλ  ππαιιήισλ  

θαη ε πξνψζεζε  ραξηζκαηηθψλ  αηφκσλ  κε  δπλαηφηεηα  εμέιημεο.  Αλ  θαη  ηα  άηνκα  

κε πςειέο  δπλαηφηεηεο  πξνηηκνχλ  νξγαληζκνχο  νη  νπνίνη  παξνπζηάδνπλ  

πξνθιήζεηο θαη  επηινγέο,  ελίνηε  απηά  παξνπζηάδνπλ  αξλεηηθή  αληίδξαζε,  ηείλνπλ  

δειαδή  ζην λα ράζνπλ απηέο ηηο πξνθιήζεηο.  

   Σα βαζηθά βήκαηα πνπ αθνινπζεί κία επηρείξεζε γηα ηελ πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ 

είλαη:16 

 «Άλνηγκα» ζέζεο εξγαζίαο 

 Αλάιπζε ζέζεο θαη ζρεδηαζκφο αλαδήηεζεο 

 πιινγή ππνςεθίσλ απφ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πεγέο 

 Αμηνιφγεζε ππνςεθίσλ θαη επηινγή 

 Γηαηχπσζε πξνζθνξάο πξνο ηνλ επηιεγέληα ππνςήθην 

      Γηα κία απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο: 

 γλψζε ησλ απαηηήζεσλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 γλψζε ηεο εμέιημεο ησλ πξναγσγψλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ 

 πξφβιεςε  ησλ  κειινληηθψλ  αιιαγψλ  βάζεη  ηεο  πείξαο  ηνπ  παξειζφληνο 

θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα ην κέιινλ 

 γλψζε ηνπ ηχπνπ ηνπ αλζξψπνπ πνπ θαίλεηαη λα ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε 

ζπγθεθξηκέλε  ζέζε  ηνπ  νξγαληζκνχ  θαη  ησλ  θαζεθφλησλ  επαθξηβψο  πνπ 

απηφο θαιείηαη λα αλαιάβεη  

  απνθάζεηο  ζρεηηθά  κε  αλ  ζα  ρξεζηκνπνηεζνχλ  εζσηεξηθέο  ή  εμσηεξηθέο 

πεγέο πξνζέιθπζεο. Η  θάζε επηρείξεζε πξνζειθχεη ππνςεθίνπο είηε  απφ 

κέζα (εζσηεξηθέο πεγέο)  είηε απφ ην εμσηεξηθφ  πεξηβάιινλ  ηεο  (εμσηεξηθέο  

πεγέο).  Σφζν  νη  εζσηεξηθέο  πεγέο  φζν  θαη νη εμσηεξηθέο πεγέο έρνπλ 

πιενλεθηήκαηα  θαη  κεηνλεθηήκαηα. Έλαο ζπλδπαζκφο  απφ  εζσηεξηθέο  θαη  

εμσηεξηθέο  πεγέο  πξνζέιθπζεο  βνεζά  ηηο επηρεηξήζεηο  λα  παξακέλνπλ  

αληαγσληζηηθέο,  ζε  έλα  ηαρέσο  κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. 
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  4.5.3.2 Επιλογι υποψθφίων 

         Η νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνζέιθπζεο ππνςεθίσλ νδεγεί ζηελ  

ακέζσο επφκελε ιεηηνπξγία πνπ είλαη ε επηινγή ππνςεθίσλ. ηελ νπζία ε επηινγή  

ππνςεθίσλ  είλαη  κηα  δηαδηθαζία  ζπγθέληξσζεο  πιεξνθνξηψλ  θαη αμηνιφγεζεο  

ππνςεθίσλ  γηα  ηελ  επηινγή  ησλ  πιένλ  θαηάιιεισλ  γηα ζπγθεθξηκέλεο  ζέζεηο  

εξγαζίαο.  Δπηινγή ππνςεθίσλ ινηπφλ,  είλαη  ε  δηαδηθαζία  κε  ηελ  νπνία δηαιέγεη  ε  

επηρείξεζε  απφ  έλαλ  θαηάινγν  ππνςεθίσλ  ην  πξφζσπν  ή  ηα  πξφζσπα πνπ 

αληαπνθξίζεθαλ θαιχηεξα ζηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

      Αλάινγα  κε  ην  κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ην 

ζχλνιν ησλ ππνςεθίσλ ν  ρξφλνο  νινθιήξσζεο  ηεο  φιεο  δηαδηθαζίαο  κέρξη ηε 

ιήςε  ηεο  απφθαζεο επηινγήο  κπνξεί  λα  θπκαίλεηαη  απφ  κηα  κέξα  κέρξη  κεξηθνχο  

κήλεο.  Σα  ζπλήζε βήκαηα- ελέξγεηεο κηαο ηππηθήο δηαδηθαζίαο επηινγήο είλαη: 

 Πξνθαηαξθηηθή ζπλέληεπμε 

 Αίηεζε απαζρφιεζεο  

 Γνθηκαζίεο (tests) 

 Δπηβεβαίσζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην παξειζφλ ηνπ ππνςεθίνπ 

 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο 

 Σειηθή απφθαζε επηινγήο- πξνζθνξά ζέζεο εξγαζίαο 
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Γιάγπαμμα 6: Βήμαηα επιλογήρ πποζωπικού 

Πηγή: Μποςπανηάρ Γ.,(2002),Γιοίκηζη ηος Ανθπωπίνος Παπάγονηα, Αθήνα, ζελ. 104-105 

 

 

 

σπλερίδεη 

σπλερίδεη 

σπλερίδεη 

σπλερίδεη 

σπλερίδεη 

Πξνθαταξτηθή εμέτασε-

σπλέλτεπμε 

 

Αίτεσε απασρόιεσεο 

Επηβεβαίσσε πιεξνυνξηώλ γηα 

παξειζόλ ππνςήυηνπ 

 

πλέλτεπμε επηινγήο 

Έλεγσορ από ενδιαθεπόμενο 

ημήμα 

Σειηθή απόυασε επηινγήο 

πξνσυνξά ζέσεο εξγασίαο 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ 

Δελ έρεη τα θατ’ ειάρηστν 

απαητνύκελα πξνσόλτα 

 

Δλλιπήρ αίηηζη 

Δελ ηθαλνπνηεί 

στε σπλέλτεπμε  

Πξνβιήκατα 

στν παξειζόλ 
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     Σα παξαπάλσ απεηθνλίδνληαη παξαζηαηηθά θαη ζην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα φπνπ 

καο νδεγεί ζηηο αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο:17 

ΣΑΓΙΟ 1: Ο ππνςήθηνο ζην πξψην ζηάδην επηινγήο, ζα πεξάζεη απφ ζπλέληεπμε 

ζηελ νπνία ζα αμηνινγεζεί, ε επρέξεηα πνπ έρεη ζην ιφγν, ε εκθάληζή ηνπ, νη γλψζεηο 

ηνπ θ.ιπ. ην ζηάδην απηφ γίλεηαη ην μεθαζάξηζκα, ν ππεχζπλνο πξνζσπηθνχ θξαηάεη 

κφλν ηα άηνκα ηα νπνία πιεξνχλ ην ζχλνιν ησλ πξνζφλησλ ησλ νπνίσλ δεηάεη.  

ΣΑΓΙΟ 2: Ο ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη πιεξνθνξηαθφ έληππν ζην νπνίν θαηαγξάθεη 

ηα πξνζφληα ηνπ.  

ΣΑΓΙΟ 3: Σν επφκελν ζηάδην είλαη ε ζπλέληεπμε ζηελ νπνία ην άηνκν, αμηνινγείηαη γηα 

ηελ δπλαηφηεηα πνπ έρεη ζην ιφγν, αιιά θαη γηα ηηο γλψζεηο ηνπ. πγρξφλσο ν 

ππεχζπλνο πξνζσπηθνχ εμεηάδεη αλ ην άηνκν έρεη ηηο γλψζεηο ηηο νπνίεο αλέθεξε θαη 

ζην βηνγξαθηθφ ηνπ. 

ΣΑΓΙΟ 4: Σεζη επηινγήο, ηειηθή αμηνιφγεζε.  

         ε  θαζέλα  απφ  απηά  ηα  βήκαηα  είλαη  δπλαηφλ  ν  ππνςήθηνο  λα  απνξξηθζεί.  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη ζε θάζε ζηάδην, απνηεινχλ ηε βάζε γηα ην επφκελν 

βήκα.  Απηφ  ζεκαίλεη  φηη  ζε  θάζε  ζηάδην  ιακβάλεηαη  απφθαζε  αλ  θάπνηνο 

ππνςήθηνο  ζα  ζπλερίζεη  ηε  δηαδηθαζία  ή  ζα  απνθιεηζζεί.  Η  απφθαζε  γηα  ηνλ 

απνθιεηζκφ  ελφο  ππνςεθίνπ  ιακβάλεηαη  κε  πνιιή  πεξίζθεςε  θαη  κφλν  εθφζνλ 

είκαζηε βέβαηνη γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ καο, γηαηί δηαθνξεηηθά κπνξεί λα 

απνθιεηζζεί  έλαο  ππνςήθηνο  πνπ  πξαγκαηηθά  έρεη  επηζπκεηά  ραξαθηεξηζηηθά γηα 

ηε  ζπγθεθξηκέλε.  Σν  βηνγξαθηθφ  ζεκείσκα,  ε  αίηεζε  απαζρφιεζεο  θαη  ε 

ζπλέληεπμε  ρξεζηκνπνηνχληαη  γηα  ηελ  επηινγή  ππνςεθίσλ  γηα  θάιπςε  ζέζεσλ  ζε 

φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα. 

      Σν  έξγν  ηεο  επηινγήο,  πνπ  φπσο  είδακε  είλαη  θαζνξηζηηθφ  γηα  ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, πξέπεη λα εθηειείηαη απφ εηδηθεπκέλα ζηειέρε θαη  

πάληα  κε  πνιιή  πξνζνρή,  γηαηί  είλαη  πνιχ  εχθνιν  λα  νδεγήζεη  ζε εζθαικέλα θαη 

επηδήκηα γηα κηα επηρείξεζε ζπκπεξάζκαηα. Σα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία γίλεηαη ε 

επηινγή ησλ ππνςεθίσλ επηγξακκαηηθά είλαη ε εθπαίδεπζε, πξνεγνχκελε  εκπεηξία,  

ηα  θπζηθά  ραξαθηεξηζηηθά  θαη  ε  πξνζσπηθφηεηα  ησλ ππνςεθίσλ. 
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   4.5.4 Εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ Ανκρωπίνων Πόρων 

4.5.4.1 Ανάπτυξθ Ανκρωπίνων Πόρων 

          Η επηηπρία κηαο επηρείξεζεο νθείιεηαη ζην αλζξψπηλν «θεθάιαην» πνπ δηαζέηεη 

θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. Η πξφζιεςε 

ηθαλψλ θαη έκπεηξσλ ζηειερψλ δελ εγγπάηαη θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο.  Ο ξφινο ηεο 

δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ είλαη λα ηνπο πξνζαλαηνιίζεη, λα εληζρχζεη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο θαη λα ζρεδηάζεη ηελ θαξηέξα ηνπο ζηα 

πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο18 

Πξέπεη λα ηνπο βνεζήζεη λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο φρη κφλν γηα ηελ 

ηξέρνπζα ζέζε πνπ θαηέρνπλ, αιιά θαη γηα ηηο κειινληηθέο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ζηελ 

επηρείξεζε. Πξέπεη ηα ζηειέρε λα έρνπλ πςειή απηνπεπνίζεζε θαη πξνζσπηθή 

σξηκφηεηα θαη ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ πφξσλ πξέπεη λα θηλεζεί θαη λα ηνπο βνεζήζεη 

ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ε  Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ πξέπεη 

(Wayne, 2005, pp.24-28): 

 Να θάλεη ηα ζηειέρε λα αηζζάλνληαη ζεκαληηθά 

 Να δίλεη θίλεηξα γηα απφθηεζε λέσλ πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ 

 Να θάλεη ηα ζηειέρε λα πηζηεχνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη λα είλαη αθνζησκέλα 

ζε απηή 

 Να εληζρχεη ηελ νκαδηθφηεηα θαη λα θαηαλνεί θαη λα ζέβεηαη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε ζηειέρνπο 

 Να πξνζπαζήζεη λα ηαπηηζηνχλ ηα ζηειέρε κε ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο 

 Να επηδηψθεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζηειερψλ θαη ησλ κάλαηδεξ γηα λα 

δεκηνπξγείηαη θαιή ζρέζε κεηαμχ ηνπο 

 Να ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Να βνεζά ζην λα γίλνληαη θαηαλνεηέο νη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζηελ επηρείξεζε 

Η αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ είλαη κηα βαζηθή θαη νπζηψδεο δηαδηθαζία γηαηί βνεζά 

ηελ επηρείξεζε λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη παξάιιεια λα έρεη αθνζησκέλα 

ζηειέρε. 
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 Με ηνλ φξν ζηέιερνο ελλννχκε ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο 

θαη επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο. Η αλάπηπμή ηνπο είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη λα ηνπο πξνεηνηκάζεη γηα κεγαιχηεξα 

επίπεδα επζχλεο φηαλ ζα πξναρζνχλ (Bernardin, et al, 2003, pp.42-44).  

Η αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη φιν θαη πην αλαγθαία 

θαζεκεξηλά, ιφγσ ηεο ζπλερνχο απμαλφκελεο  δήηεζεο γηα κάλαηδεξ θαη ζηνρεχεη 

(Armstrong, 1992, pp.20-22): 

 ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο επηρείξεζεο απφ ηα ζηειέρε 

 Θεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αιιαγψλ θαη ησλ εμειίμεσλ  

 ηελ θαηαλφεζε θαη πξνζαξκνγή απφ ηα ζηειέρε ζηηο κεηαβνιέο 

 ηε ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ 

 ηε θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

 ηελ θαηλνηνκία 

 ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπο 

 

Οη ηαθηηθέο αλάπηπμεο ησλ ζηειερψλ πξέπεη λα (Μπνπξαληάο & 

Παπαιεμαλδξή, 2002)19: 

 πκβαδίδνπλ κε ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο 

 Δίλαη πξαγκαηηθά εθηθηέο κέζσ ησλ πξαθηηθψλ πξνγξακκάησλ 

 Ιθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ ζηειερψλ μερσξηζηά 

 Βαζίδνληαη ζηελ απηφ-αλάπηπμε θαη ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ  

 

Δίλαη  θαλεξφ  φηη  ε  εθπαίδεπζε  θαη  ε αλάπηπμε  ησλ  αλζξσπίλσλ  πφξσλ  

βνεζάεη  ζηε  δεκηνπξγία  αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο  γηα  ηηο  επηρεηξήζεηο,  

κέζσ  ηεο  βειηίσζεο  ηνπ  επηπέδνπ  ησλ εξγαδνκέλσλ.  Η  βειηίσζε  ησλ  

ηθαλνηήησλ  ηνπο  ή  ε  απφθηεζε  λέσλ  αιιά  θαη  ην αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο πνπ 

έρνπλ, φηαλ βέβαηα ζε απηφ ζπκβάιιεη θαη ε θηινζνθία ηεο  επηρείξεζεο,  απνηεινχλ  

βαζηθέο  πξνυπνζέζεηο  γηα  ηελ  αχμεζε  ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο θαη επνκέλσο θαη 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 
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Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο  απνθηά 

ηδίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. Με ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κηα επηρείξεζε 

θαηαθέξλεη λα κεηψζεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηνπο ρξφλνπο δηεθπεξαίσζεο ησλ 

εξγαζηψλ. Δπίζεο, κέλεη ρξφλνο ζηα ζηειέρε ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ  λα 

αζρνιεζνχλ κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. χκθσλα κε ηνλ Kelly D. (2001), ε ζχγρξνλε 

κνξθή ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ βαζίδεηαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, νη 

ζχγρξνλεο ηερληθέο φπσο ε ηειεξγαζία αιιά θαη ην small-office θαη home-office θ.ιπ. 

είλαη θάπνηεο απφ ηηο ηερληθέο αλάπηπμεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, πξνθεηκέλνπ νη 

εξγαδφκελνη κέζα απφ ηηο ηερλνινγηθέο ηαθηηθέο λα είλαη πνην αληαγσληζηηθνί, πνην 

ιεηηνπξγηθνί θαη παξαγσγηθνί (Kelly, 2006) 20. 

 

4.5.4.2 Εκπαίδευςθ Ανκρωπίνων Πόρων 

      Η εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ε δηαδηθαζία κάζεζεο πνπ έρεη σο 

ζθνπφ  ηε  βειηίσζε  ηεο  απφδνζεο  ησλ  εξγαδνκέλσλ.  Δίλαη  κε  άιια  ιφγηα  κηα 

πξνγξακκαηηζκέλε  δηαδηθαζία  πνπ  ζθνπεχεη  ζηελ  απφθηεζε  θαη  βειηίσζε  ησλ 

γλψζεσλ,  ζηελ  αλάπηπμε  ηθαλνηήησλ  θαη  επαγγεικαηηθψλ  δεμηνηήησλ  θαη  ζηελ 

αιιαγή  ηεο  ζηάζεο  θαη  ηεο  ζπκπεξηθνξάο  ησλ  εξγαδνκέλσλ  κηαο  επηρείξεζεο. 

           ηε ζεκεξηλή επνρή ζχκθσλα κε ηνλ Johnson J.,(2002) ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε ηε ζπληήξεζε ελφο κεραλήκαηνο. Όπσο έλα 

κεράλεκα ρξεηάδεηαη κεξηθέο πξψηεο ψξεο πξνζαξκνγήο θαη ηαθηηθή ζπληήξεζε γηα λα 

ιεηηνπξγεί άξηζηα, έηζη θαη ην ζηέιερνο πξέπεη λα ελζσκαησζεί κε ηελ επηρείξεζε θαη 

λα εθπαηδεχεηαη πεξηνδηθά.  

Η εθπαίδεπζε απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο γηα ηνπο εμήο 

ιφγνπο (Υπηήξεο, 2002, ζει 100-120)21: 

 Η παγθνζκηνπνίεζε: ππάξρεη δηαξθψο απμαλφκελνο αληαγσληζκφο θαη ε 

αλάγθε γηα άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ 

εμειίμεσλ 

 Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο: ππάξρεη ξαγδαία εμέιημε θαη ζπλερήο αιιαγέο 

πνπ απαηηνχλ ζπλερή εθπαίδεπζε θαη πην εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. ηειέρε 

κε ηερληθέο γλψζεηο ηηο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ζεσξνχληαη μεπεξαζκέλα θαη 

δε βξίζθνπλ δνπιεηά 
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  Η επειημία ζηελ νξγαλσηηθή δνκή: ε παξαγσγή ησλ πξντφλησλ 

κεηαθέξεηαη ζε ρψξεο κε ιηγφηεξν θφζηνο ζηα εξγαηηθά θαη ηηο πξψηεο χιεο 

 Η θπβεξλεηηθή πνιηηηθή: γηα ηελ επίιπζε ηεο αλεξγίαο νη θπβεξλήζεηο 

πηέδνπλ θαη δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο γηα εθπαίδεπζε 

 

          Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη κηα πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηε 

Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα λα βειηηψλεη θαη λα δηαηεξεί ηελ απφδνζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε πςειά επίπεδα. Τπάξρνπλ 2 επίπεδα ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Η θαηάξηηζε πνπ αθνξά ρακειφβαζκα ζηειέρε θαη λενπξνζιεθζέληεο 

θαη ε επηκφξθσζε πνπ αθνξά κεζαία θαη κεγάια ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο 

(Μπνπξαληάο & Παπαιεμαλδξή, 2002)22.  

Με απηά ηα πξνγξάκκαηα ε επηρείξεζε πξνζδνθά λα απμήζεη ηελ πνηφηεηα ζηελ 

εξγαζία ησλ ζηειερψλ θαη λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Οη ηνκείο πνπ κπνξεί λα 

βειηηψζεη ν εξγαδφκελνο είλαη νη γλψζεηο ηνπ, νη ηθαλφηεηέο ηνπ, ε ζηάζε ηνπ θαη νη 

επαγγεικαηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο (Υπηήξεο, 2002,ζει 100-120). 

       Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ ηα παξαθάησ ζηάδηα 

(Johnson, 2002,pp.20-22)23: 

1. Αλάιπζε ησλ αλαγθψλ: ζε απηφ ην ζηάδην θαζνξίδνληαη νη ηθαλφηεηεο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα κηα ζέζε θαη πνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη 

λα έρεη ν εθπαηδεπηήο. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ ην ζηάδην 

είλαη ε πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο (job description) θαη νη εθπαηδεπηηθνί έιεγρνη. 

2. ρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο: εδψ επηιέγεηαη θαη απνθαζίδεηε 

ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ν ρψξνο πνπ ζα γίλεη ε εθπαίδεπζε. 

Γίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπφκελσλ (γλψζεηο, 

ειηθία, ζέιεζε θ.ιπ.) θαη ζηε ζχλδεζε ηεο κφξθσζεο κε ηελ εξγαζία. 

3. Καζνξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ: ζην ηξίην ζηάδην θαζνξίδνληαη ηα 

θξηηήξηα, βάζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ. Οη 

2 βαζηθφηεξεο κέζνδνη είλαη ε εθπαίδεπζε θαηά ηελ εξγαζία θαη ε εθπαίδεπζε 

εθηφο εξγαζίαο. 

4. Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο: πξέπεη λα πξνζερζεί ζε απηφ ην ζηάδην ε 

ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ε κεηαδνηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή. Η 

εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπηή είλαη έλαο αθφκα βαζηθφο παξάγνληαο. 
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5. Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο: ην ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ίζσο θαη ην 

βαζηθφηεξν. Τπάξρνπλ ζηε δηάζεζε ηεο επηρείξεζεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

βνεζνχλ ζηελ απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ 

ηεζεί αξρηθά. Σελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχκε λα ηελ εθηηκήζνπκε 

απφ ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζπκκεηέρνληνο πξνζσπηθνχ, απφ απηά πνπ έκαζαλ, 

απφ ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, απφ ην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ηνπο 

(παξαγσγηθφηεηα, πνηφηεηα, απφδνζε)θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επηρείξεζεο.  

 

      ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο  γλψζεο  θαη  ηεο  ηερλνινγίαο κπνξεί λα θαηαζηεί 

θαηαλνεηή ε απαξαίηεηε  θαη  ζπλερή  αλάπηπμε  θαη  κάζεζε  ησλ  εξγαδνκέλσλ αθνχ  

νη γλψζεηο  θαη  νη  ηθαλφηεηεο  ηνπο  απνηεινχλ  βαζηθή  πξνυπφζεζε  γηα 

αληαγσληζηηθφηεηα  θαη  απνηειεζκαηηθφηεηα.  Η  επηβίσζε  ελφο  νξγαληζκνχ ζε απηφλ 

ηνλ θπθεψλα ησλ αιιαγψλ εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα καζαίλεη γξεγνξφηεξα 

απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ.  Απηφ  φκσο  απαηηεί  ζπζηεκαηηθή  θαη  καθξφρξνλε  

πξνζπάζεηα  νχησο  ψζηε  νη εξγαδφκελνη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη θαη λα 

πινπνηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

         Η  ζπζηεκαηηθή  εθπαίδεπζε  ηνπ  αλζξψπηλνπ  δπλακηθνχ  νδεγεί  ζηελ  αχμεζε  

ηεο παξαγσγηθφηεηαο,  ζηελ  αλάπηπμε  ησλ  ηθαλνηήησλ  ηνπ,  ελψ  επίζεο  βειηηψλεη  

ηελ αηνκηθή  απφδνζε  ησλ  εξγαδνκέλσλ  θαη  ζπλεηζθέξεη  ζηελ  ζπλνιηθή  αλάπηπμε  

ηνπ νξγαληζκνχ.  Σν  θφζηνο  ηνπ  πξνγξάκκαηνο  ηεο  εθπαίδεπζεο  δελ  πξέπεη  λα 

ζεσξείηαη απφ ηελ επηρείξεζε ζαλ επηπιένλ έμνδν αιιά ζαλ επέλδπζε, ε νπνία ζα 

σθειήζεη  ηελ  επηρείξεζε,  εθ'  φζνλ  φκσο  ε  εθπαίδεπζε  έρεη  ζρεδηαζηεί  έηζη  

ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

  4.5.5 Ανταμοιβι εργαηομζνων 

             Η ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί νπζηαζηηθφ θαη θχξην θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα αθελφο γηα ηελ πξνζέιθπζε ηθαλψλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ θαη ηελ 

παξακνλή απηψλ ζηελ επηρείξεζε θαη αθεηέξνπ γηα ην επίπεδν απφδνζεο (πνζνηηθφ 

θαη πνηνηηθφ) θαη ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ωο ακνηβή, ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο 

θαηαβάιινπλ ζεσξείηαη ε θάζε είδνπο πιεξσκή ζηνλ εξγαδφκελν, εηο αληάιιαγκα ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο.24 
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            αλ  πξαθηηθή  ηεο  δηαρείξηζεο  αλζξσπίλσλ  πφξσλ  (HRM)  είλαη  κηα 

ζχλδεζε  κεηαμχ  αληακνηβήο  θαη  εξγαζηαθήο  ηθαλνπνίεζεο.  Σα  ζπζηήκαηα  ακνηβήο 

ζρεηίδνληαη  κε  δχν  κεγάια  ζέκαηα:  ηελ  απφδνζε  θαη  ηελ  αληακνηβή.  Η  απφδνζε 

πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ, ηελ απνηίκεζε ηεο απφδνζεο θαη ηνλ εθνδηαζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ  κε  επαλαπιεξνθφξεζε.  Η  αληακνηβή  πεξηιακβάλεη  ηα  κπφλνπο,  ηηο 

απμήζεηο ηνπ κηζζνχ,  ηηο πξναγσγέο θαη ηα επηδφκαηα  ηνπο.   

       Η ακνηβή απηή απνηειείηαη απφ ηελ άκεζε νηθνλνκηθή παξνρή πνπ ηελ απνηεινχλ 

ν κηζζφο ή ην εκεξνκίζζην (δειαδή ε βαζηθή απνδεκίσζε) θαη ηα θίλεηξα-βξαβεία, 

δειαδή  ε  επηπιένλ  αληακνηβή  πνπ  θαηαβάιιεηαη  γηα  ηελ  πξνζπάζεηα  θαη  ηα 

απνηειέζκαηα  πνπ  επηηπγράλεη  ν  εξγαδφκελνο  θαη  ηελ  έκκεζε  νηθνλνκηθή  παξνρή 

πνπ  απνηειείηαη  απφ  ηα  πξφζζεηα  νθέιε  πνπ  δελ  ζρεηίδνληαη  άκεζα  κε  ηελ 

απφδνζε ζηε ζέζε εξγαζίαο φπσο π.ρ. άδεηεο, απνπζίεο, δηαθνπέο, αζθάιεηα δσήο. 

          Βαζηθφο ζηφρνο ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ είλαη πξψηα απφ 

φια ε εμαζθάιηζε εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο δηθαηνζχλεο, φπνπ εζσηεξηθή δηθαηνζχλε 

ζεκαίλεη φηη φινη νη ππάιιεινη πςειφβαζκνη θαη ρακειφβαζκνη ακείβνληαη φπσο ηνπο 

αξκφδεη θαη εμσηεξηθή δηθαηνζχλε ζπλεπάγεηαη ηελ ζρεηηθή ηζνξξνπία ζε ζρέζε κε ηελ 

ζπλνιηθή αγνξά εξγαζίαο. Δπίζεο έλα ζσζηφ ζχζηεκα ακνηβψλ απνζθνπεί ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζπλνιηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο 

Οη νηθνλνκηθέο ακνηβέο απνηεινχληαη απφ ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 Σηο  άκεζεο  ή  ζηαζεξέο  ακνηβέο  πνπ  ιακβάλεη  ν  θάζε  εξγαδφκελνο  γηα  

ηελ εξγαζία πνπ πξνζθέξεη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν (κηζζφο). 

 Σηο κεηαβιεηέο ακνηβέο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ απφδνζή ηνπ. 

 Σηο  ινηπέο  παξνρέο  πνπ  πξνζθέξνληαη  ζηνπο  εξγαδνκέλνπο  είηε  ιφγσ  

λνκνζεζίαο  π.ρ.  επίδνκα  αδείαο,  επίδνκα  γάκνπ,  αζθάιηζε,  είηε  κε 

πξσηνβνπιία ηεο επηρείξεζεο φπσο πξφζζεηε αζθάιηζε, ζίηηζε, κεηαθνξά, 

απηνθίλεην. 

       Έλα  θαιά  ζρεδηαζκέλν  ζχζηεκα  ακνηβψλ,  εχθνιν  ζηε  δηαρείξηζε  θαη  

πξνζηηφ ζηνπο  εξγαδνκέλνπο  κπνξεί  λα  ρξεζηκνπνηεζεί  γηα  ηελ  παξνρή  θηλήηξσλ  

γηα θαηαβνιή  κεγαιχηεξεο  απφ  ηελ  πιεπξά  ηνπο  πξνζπάζεηα.  Δπαθφινπζα  

νδεγεί  ζε αχμεζε  ηεο  απφδνζεο  ρσξίο  αιιαγέο  ζηνλ  πθηζηάκελν  αξηζκφ  

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

      Ο Herzberg θαζφξηζε ηνλ παξάγνληα ηεο ακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ σο έλαλ πνπ 

ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε δπζαξέζθεηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνιχ πεξηζζφηεξν απφ 
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νπνηαδήπνηε άιιν πνπ έρεη επίζεο ζεκαληηθή ζπκβνιή κε νπνηαδήπνηε ηξφπν ζηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηα θίλεηξα.25 

      Δπίζεο, ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα είλαη ζπρλά ε κφλε επηβξάβεπζε ησλ νξγαληζκψλ 

γηα λα πξνθαιέζνπλ απμεκέλε απφδνζε. Οη επηδφζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ζπζηήκαηα 

ακνηβψλ κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ απιά κπφλνπο ή απμήζεηο κηζζψλ ζε πην 

εμειηγκέλα ζπζηήκαηα ακνηβψλ, φπσο ηα πνζνζηά ηνπ ρξφλνπ, πιεξσκή απφ ηα 

απνηειέζκαηα(PBR), κεηξνχκελε εξγαζία κε ηελ εκέξα ή αθφκα θαη ζπκκεηνρή ζηα 

θέξδε. Αλεμάξηεηα απφ ην ζχζηεκα ηεο παξερφκελεο ακνηβήο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

ε πξνζαξκνγή θαη εγθαηάζηαζε ζηηο ζπλζήθεο ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο επίζεο θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ απηφ.  

       Παξφια απηά ρξεηάδεηαη ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί φηη εθπιεξψλεη ην ζθνπφ ηνπ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ησλ  

ζπζηεκάησλ ακνηβήο ζρεηηθψλ κε ηελ απφδνζε, ζα πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλα ζηε 

δηαρείξηζε ηεο απφδνζεο πνπ ζπλδέεη ηνπο ζηφρνπο, ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηηο ηθαλφηεηεο 

θαη ηηο δεμηφηεηεο ζηηο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο. Απηφ ρξεηάδεηαη λα γίλεη πιήξσο 

θαηαλνεηφ απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ πθίζηαληαη ην ζχζηεκα θαη, αλ είλαη 

δπλαηφλ, λα έρεη θαη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο. Απφ κφλν ηνπ, ρσξίο δειαδή ηε 

ζπγθαηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ έλα ζχζηεκα ακνηβήο ζρεηηθφ κε ηελ απφδνζε κπνξεί 

λα είλαη αλεπηηπρέο. Θα πξέπεη λα απνηειεί κέξνο κηαο ζπλνιηθήο θηινζνθίαο ακνηβψλ, 

ε νπνία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αηνκηθέο θαη νξγαλσηηθέο αλάγθεο. 

 

4.5.6 Αξιολόγθςθ απόδοςθσ 

Η  αμηνιφγεζε  απνηειεί  έλα  κέηξν  ειέγρνπ  ηνπ  βαζκνχ  ζηνλ  νπνίν  ην  

ζηέιερνο έρεη  ζπκβάιεη  ζηελ  επίηεπμε  ησλ  ζηφρσλ  πνπ  έρνπλ  ηεζεί  απφ  ηελ  

ηππηθή νξγάλσζε  θαη  ηνπο  νπνίνπο  νθείιεη  λα  επηδηψμεη. Θα  πξέπεη  λα είλαη 

πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε ηελ  ζηξαηεγηθή  θαη  ηελ θνπιηνχξα  ηνπ  νξγαληζκνχ/  

επηρείξεζεο,  έηζη  ψζηε,  λα  θέξεη  ηα  επηζπκεηά απνηειέζκαηα,  λα  ελψζεη  θαη  λα  

ζπγθξαηήζεη  φια  ηα  θνκκάηηα,  αθνινπζψληαο βήκαηα, θαζνξίδνληαο κέηξα θαη 

ελδπλακψλνληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Η αμηνιφγεζε απφδνζεο ησλ εξγαδφκελσλ κπνξεί λα νξηζηεί σο ε δηαδηθαζία  

αλαγλψξηζεο,  απνηίκεζεο  θαη αλάπηπμεο  ηεο  εξγαζηαθήο  απφδνζεο  ηνπ  

εξγαδφκελνπ  έηζη  ψζηε  νη  νξγαλσζηαθνί ζηφρνη θαη αληηθείκελα λα επηηπγράλνληαη 
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απνηειεζκαηηθά, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή λα σθειείηαη  ν  εξγαδφκελνο  φζνλ  αθνξά  ηελ  

αλαγλψξηζε,  ηελ  επαλαπιεξνθφξεζε θαη  ηελ  αλάπηπμε  ηεο  ζηαδηνδξνκίαο  ηνπ. 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη  ε παξνρή αθξηβψλ   

πξνβιέςεσλ  θαηά  ηε  δηαδηθαζία  επηινγήο,  κέζσ ζχγθξηζεο  θαη  απφδνζεο, θάηη 

πνπ νδεγεί θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ. Πνιχ ζπρλά ε αμηνιφγεζε 

απνθαιχπηεη κεγάιεο ειιείςεηο  ζε απαξαίηεηα πξνζφληα αλαθνξηθά κε ηελ  θαηάξηηζε 

θαη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ  ή αθφκα θαη ζε πφξνπο θαη ρξφλνπο θάηη πνπ 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ απφδνζε. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε κία πνιχ ζεκαληηθή κέζνδν πνπ απνηειεί εδψ θαη αξθεηά ρξφληα ηνλ 

αθξνγσληαίν ιίζν ηεο αμηνιφγεζεο, ηε «Praise Sandwich». χκθσλα κε απηή δίλεηαη 

απφ ηελ αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο  ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη πξνψζεζε ζηνπο  

ππνδεέζηεξνπο εξγαδφκελνπο αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα κηα επνηθνδνκεηηθή εμέηαζε ησλ 

αδπλακηψλ ηνπο  θαη νινθιεξψλεηαη κε κία αλαπξνζαξκνγή κε ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία. 

Μία αμηνιφγεζε πνπ βαζίδεηαη κφλν ζηηο αδπλακίεο θαη ηελ θαθή απφδνζε ησλ 

εξγαδφκελσλ ζα νδεγήζεη ζηε δπζαξέζθεηα ηνπο θαη ζα ηνπο δψζεη ειάρηζηα θίλεηξα 

λα βειηησζνχλ.26 

          Κάζε επηρείξεζε πηνζεηεί δηαθνξεηηθή κέζνδν αμηνιφγεζεο αλάινγα κε ηελ 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί θαη ην αληηθείκελν κε ην νπνίν αζρνιείηαη. Τπάξρνπλ  δηάθνξνη 

κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ελδεηθηηθά ζα αλαθεξζνχλ δχν απφ 

απηέο (Nadler, 2004)27:  

 Ι. Κιίκαθεο Αμηνιφγεζεο: Απνηεινχλ κία απφ ηηο πην γλσζηέο θαη επηηπρψο 

δνθηκαζκέλεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Nadler, 2004). Η 

κέζνδνο απηή κεηξά ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ παξέρεη ν 

εξγαδφκελνο ζηελ επηρείξεζε, ηελ θεξεγγπφηεηα θαη ηελ εληηκφηεηα ηνπ θαζψο θαη ηελ 

πξσηνβνπιία πνπ έρεη επηδείμεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ(Elwood,  et al, 

2006, p.7)28. Δπίζεο ην πφζν θαιά γλσξίδεη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ηελ 

βειηίσζε πνπ έρεη πάλσ ζην ζέκα απηφ, ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπ, ηελ ζπλέπεηά ηνπ φζνλ αθνξά ηηο παξνπζίεο θαη ηηο απνπζίεο απφ ηελ εξγαζία, 

θ.ά. (Elwood,  et al, 2006, p.7). 

ΙΙ. Μέζνδνο ειεχζεξεο πεξηγξαθήο:  

α. Διεχζεξε έθζεζε: Οη ελ ιφγσ εθζέζεηο ηηο πην πνιιέο θνξέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απιφ ραξηί θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ πεξηγξαθηθή θαηαγξαθή 

ησλ εληππψζεσλ ηνπ πξντζηακέλνπ. Οξηζκέλεο θνξέο απαηηείηαη απφ ηνλ αμηνιφγεζε 
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λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαβαζκίζεηο γηα λα απνδψζεη θαιχηεξα ηελ εθηίκεζή ηνπ σο πξνο 

ηνλ αμηνινγνχκελν. Οη θιίκαθεο αμηνιφγεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελνο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ αμηνινγεηή ζην ζεκείν απηφ (Elwood, et al, 2006, p.7). 

β. Έθζεζε εηδηθνχ: Βαζηθή δηαθνξά ηεο κεζφδνπ απηήο απφ ηελ πξνεγνχκελε 

είλαη φηη ε έθζεζε εηδηθνχ ζπληάζζεηαη απφ έλα πξφζσπν εηδηθφ ζε ζέκαηα 

αμηνινγήζεσο πξνζσπηθνχ ην νπνίν ζπλήζσο είλαη ππάιιεινο ηεο επηρείξεζεο, αιιά 

κπνξεί λα είλαη θαη ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο. Ο εηδηθφο απηφο πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη 

ηηο εθζέζεηο ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνπο εθάζηνηε πξντζηακέλνπο (Elwood,  et al, 2006, 

p.7). 

 

   4.5.7 Εργαςιακζσ ςχζςεισ 

              Δπηθξαηεί αθφκε θαη ζήκεξα ε άπνςε φηη ηα ζπλδηθάηα αλήθνπλ ζε κία αληη-

θαπηηαιηζηηθή θαη ελάληηα ζηηο επηρεηξήζεηο θίλεζε ή νπνία έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ 

αλαηξνπή ηνπ ππάξρνληνο νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ ζηελ νπζία πνηέ δελ ήηαλ 

αιήζεηα πάξα κφλν ζε έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ θάηη πνπ πιένλ δελ ηζρχεη. Καηά ηα 

ηειεπηαία 20 ρξφληα, ηα Βξεηαληθά ζπλδηθάηα έρνπλ  ράζεη ηελ εμνπζία θαη ηα κέιε 

ηνπο, αιιά έρνπλ αθνζησζεί πιήξσο ζε δχν βαζηθνχο ζηφρνπο: ζπλεξγαζία κε ηε 

δηνίθεζε θαη απφ θνηλνχ πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, θαη παξνρή βνήζεηαο ζηα κέιε ηνπο σο άηνκα κέζα απφ κηα ζεηξά 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

          Δξγαζηαθέο ζρέζεηο είλαη ινηπφλ έλα ζχζηεκα ζεζκψλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ, 

επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ, κε ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ε ξχζκηζε ηεο απαζρφιεζεο 

κέζσ ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ.29 Ο 

αξκφδηνο γηα ζέκαηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη απηφο πνπ ζα πξνζπαζήζεη λα 

ζπληνλίζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ ζσκαηείσλ θαη λα 

δηακνξθψζεη έλα θιίκα εξγαζηαθήο εηξήλεο. 

          ηα θαζεκεξηλά θαζήθνληα ησλ αξκνδίσλ ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

πεξηιακβάλνληαη ε εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

θαζψο επίζεο θαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο ζηα ζηειέρε 

γξακκήο γηα ην ρεηξηζκφ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ην πξνζσπηθφ. Πνιχ 

ζεκαληηθέο επίζεο αξκνδηφηεηεο είλαη ν ρεηξηζκφο ησλ παξαπφλσλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

(Managing Grievances) θαη ε επηβνιή πεηζαξρίαο (Managing Discipline). Ο 

απνηειεζκαηηθφο θαη ιεπηφο ρεηξηζκφο ησλ απνιχζεσλ ε εηζήγεζε εθαξκνγήο 
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ζπκκεηνρηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εηδηθψλ ζπκθσληψλ θαη ε ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή 

απφςεσλ κε ην ζσκαηείν ζπληεινχλ ζπλδπαζηηθά ζηε δηακφξθσζε ελφο ζεηηθνχ 

θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θάηη πνπ είλαη θαη ν βαζηθφο ζηφρνο.30 

           Η Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, ινηπφλ, απνβιέπεη ζηελ ακνηβαηφηεηα θαη ζηα 

θνηλά ζπκθέξνληα κεηαμχ ηεο εξγνδνζίαο θαη ησλ ππαιιήισλ θαη θαηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην παξαδνζηαθφ κνληέιν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ 

βιέπεη ηε ζρέζε δηνίθεζεο- εξγαδνκέλσλ θαζαξά αληαγσληζηηθή. Δμάιινπ, ην 

ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ηεο πιήξνπο αμηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ επηηπγράλεηαη 

εθφζνλ εμαζθαιίζνπκε ηε πιήξε δέζκεπζή ηνπ ζηνλ νξγαληζκφ, θάηη ην νπνίν 

επηηπγράλεηαη κφλν εθφζνλ ηα αηηήκαηά ηνπ θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ(εθθξαζκέλα είηε 

κέζα απφ ηα ζπλδηθάηα ηνπο είηε κέζα απφ ηνπο ζπιιφγνπο εξγαδνκέλσλ πνπ 

γελληνχληαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε) ηθαλνπνηνχληαη.31 

 

4.6 Παπακίνηζη Ανθπώπινος Γςναμικού  

          Η παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα 

πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα ζηειέρε ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, αθνχ 

είλαη ε «θαξδηά» ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο απφδνζεο ζην ρψξν ηεο 

νξγάλσζεο. Ο φξνο παξαθίλεζε ή ππνθίλεζε (motivation) πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή 

ιέμε “motivus” πνπ ζεκαίλεη κηα θηλεηήξηα δχλακε ή αηηία. πρλά ν φξνο απηφο 

ηαπηίδεηαη κε ηηο ιέμεηο ζέιεζε, επηζπκία, θίλεηξν, ζηφρνο.32 

           Παξαθίλεζε ή Τπνθίλεζε είλαη κία βαζηθή ςπρνινγηθή δηαδηθαζία πνπ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ επηξξνή ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Κεληξηθφ ζεκείν είλαη ην 

θίλεηξν πνπ νξίδεηαη σο κία θαηάζηαζε πνπ ελεξγνπνηεί ή θαηεπζχλεη ηε ζπκπεξηθνξά 

πξνο ηνπο ζηφρνπο. Σα θίλεηξα δεκηνπξγνχληαη θαη πξνέξρνληαη απφ ηηο αλάγθεο φπνπ 

κπνξεί λα είλαη δεπηεξνγελείο ή πξσηνγελείο. ηφρνο ινηπφλ είλαη νηηδήπνηε κπνξεί λα 

ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε θαη λα κεηψζεη ηελ έληαζε ηνπ θηλήηξνπ.33  

         Οη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο θηλήηξσλ πνπ ελεξγνπνηνχλ ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά είλαη :  

Πρωτογενή Κίνητρα: είλαη φια ηα θπζηνινγηθά ή βηνινγηθά θίλεηξα πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο, άκεζα ζπλπθαζκέλεο, κε ηελ χπαξμε ηνπ αηφκνπ σο 

βηνινγηθνχ νξγαληζκνχ. 
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Γενικά κίνητρα: είλαη ηα κε βηνινγηθά θίλεηξα πνπ ζπλδένληαη κε ηε θχζε ηνπ 

αλζξψπνπ. Απηά είλαη ην θίλεηξν ηεο ηθαλφηεηαο, ηεο πεξηέξγεηαο, ηεο δξαζηεξηφηεηαο , 

ηεο ζηνξγήο θαη ηεο αγάπεο. 

Γεπηεξνγελή θίλεηξα: είλαη απηά πνπ πξνέξρνληαη σο απνηέιεζκα ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ.   

Κίλεηξα ηέηνηνπ είδνπο είλαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επηηπρίαο ηνπ θχξνπο θαη ηεο δχλακεο.  

        Απφ ηα θίλεηξα γελληνχληαη νη αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ θαη νη φπνηεο πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεζνχλ. Γηα ηελ ηεξάξρεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ αλαγθψλ έρνπλ δηαηππσζεί 

δηάθνξεο ζεσξίεο, κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε ζεσξία ηεο ηεξάξρεζεο/ηαμηλφκεζεο 

ησλ αλαγθψλ θαηά Maslow. Ο Abraham H.Maslow πξνζπάζεζε κέζα απφ θιηληθέο 

κειέηεο λα απνηππψζεη φιεο απηέο ηηο αλάγθεο πνπ παξαθηλνχλ ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά. Γηεξεπλψληαο ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ θαζψο θαη ηελ παξαθηλεηηθή 

ηνπο δχλακε ηηο ηαμηλφκεζε ζε πέληε θαηεγνξίεο νη νπνίεο δηαηππψλνληαη παξαθάησ, 

θαη ηεξαξρνχληαη ζην πην παξαθάησ ζρήκα: 

 Φσσιολογικές Ανάγκες: είλαη νη αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ επηβίσζε 

ηνπ αλζξψπνπ φπσο είλαη ε ηξνθή ή ζηέγε ή έλδπζε θ.ι.π.  

 Αλάγθεο αζθάιεηαο ή ζηγνπξηάο: ζπλδένληαη κε ζπλαηζζήκαηα θφβνπ γηα 

θπζηθνχο θηλδχλνπο θαη ηελ αδπλακία ηθαλνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ αλαγθψλ. 

 Κοινωνικές Ανάγκες: Ο άλζξσπνο σο θνηλσληθφ νλ έρεη αλάγθε λα 

ζπλαλαζηξέθεηαη κε άιινπο αλζξψπνπο, λα αλήθεη ζε θνηλσληθέο νκάδεο, λα 

πξνζθέξεη ηελ εθηίκεζε ηνπ θαη λα απνιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ησλ άιισλ. 

 Ανάγκες αστοεκτίμησης ή αναγνώρισης: Η ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο εληάμεσο 

ζε κία θνηλσληθή νκάδα δεκηνπξγεί ζηνλ άλζξσπν ην αίζζεκα ηεο αλάγθεο γηα 

εθηίκεζε θαη ζεβαζκφ, απηνπεπνίζεζε γφεηξν θήκε θαη αλαγλψξηζε.  

 Ανάγκες ολοκλήρωσης ή Αστοπραγμάτωσης: Η εθπιήξσζε θαη ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ησλ θαησηέξσλ επηπέδσλ κπνξεί λα αθήζεη έλα άηνκν 

αληθαλνπνίεην εθηφο θαη αλ επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζε, αλ επηηχρεη λα 

ηθαλνπνηήζεη ηα ηδεψδε ηνπ. Απηνπξαγκάησζε είλαη ε επηζπκία λα γίλεη θάπνηνο 

απηφ πνπ έλα ηθαλφ άηνκν κπνξεί λα γίλεη. 
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Διάγραμμα 7 : Ιεράρχηση αναγκών Maslow 

Πηγή: Μάνατζμεντ, Δημήτρης Μπουραντάς, Εκδόσεις Μπένου 

 

 

          Η ηεξάξρεζε φπσο παξαπάλσ ζεκαίλεη φηη ν άλζξσπνο πξνζπαζεί λα θαιχςεη 

ηηο αλάγθεο μεθηλψληαο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ θαη πην ζπγθεθξηκέλα μεθηλψληαο απφ 

ηελ θάιπςε ησλ θπζηνινγηθψλ αλαγθψλ. Μία θαηεγνξία αλαγθψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο θίλεηξν κφλν φηαλ δελ έρεη θαιπθζεί θαη φηαλ δελ έρεη θαιπθζεί ε πξνεγνχκελε 

θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηελ ηεξαξρία. 

        Απφ ηε κεξηά ηεο επηρείξεζεο είλαη εχινγν ινηπφλ φηη ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη κε 

θάζε ηξφπν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, παξαθηλψληαο ην, ψζηε 

κε απηφ ηνλ ηξφπν λα πξνζθέξεη ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη λα νδεγήζεη 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Ο βαζκφο πνπ απηφ ζα επηηεπρζεί 

εμαξηάηαη άκεζα, φρη κφλν απφ ην εζσηεξηθφ αιιά θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ νη εξγαδφκελνη, πνπ ηνπο σζεί λα δψζνπλ ηνλ θαιχηεξν ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπο ζηελ εξγαζία θαη ηελ επηρείξεζε. Η μερσξηζηή απηή δπλαηφηεηα ησλ ζηειερψλ ηεο 

Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ λα απειεπζεξψλνπλ θαη αμηνπνηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ησλ εξγαδφκελσλ απνηειεί «θξπθή αμία» ε νπνία 

δελ αληηγξάθεηαη θαη δελ κεηαθέξεηαη ζηνλ αληαγσληζκφ. 34 
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        ηηο κέξεο καο, νη εξγνδφηεο βαζίδνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηα θίλεηξα θαη 

ηελ απφδνζε ησλ εξγαδφκελσλ γηα ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. ην 

ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ην θχξην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

επηρείξεζεο απνηεινχλ φρη νη κεραλέο αιιά νη άξηζηα θαηαξηηζκέλνη θαη αθνζησκέλνη 

εξγαδφκελνη.  

 

4.7 Σάζειρ και αλλαγέρ ζηη Γιοίκηζη Ανθπωπίνων Πόπων  

       Οη  ζχγρξνλεο  επηρεηξήζεηο  αληηκεησπίδνπλ  κηα  ζεηξά  πνιχ  ζχλζεησλ  

δεηεκάησλ, δεδνκέλνπ  φηη  ε  παγθνζκηνπνίεζε,  νη  δεκνγξαθηθέο  κεηαηνπίζεηο,  ε  

νηθνλνκηθή αζηάζεηα  θαη  νη  ηξέρνπζεο  αληαγσληζηηθέο  πηέζεηο  δεκηνπξγνχλ  έλα  

ζχλνιν αιιαγψλ,  πξνθιήζεσλ  θαη  επθαηξηψλ.  Η  Γηνίθεζε  Αλζξσπίλσλ  Πφξσλ  

βξίζθεηαη θαηά  κέησπν  κε  πνιιέο  απφ  απηέο  ηηο  πξνθιήζεηο,  έρνληαο  σο  

απνζηνιή  ηελ ελίζρπζε  ηεο  αιιαγήο  θαη  ηε  βειηίσζε  ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο  

θαη  ηεο νξγαλσζηαθήο  απφδνζεο. 

     πκπεξαζκαηηθά, νη λέεο απηέο ηάζεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, 

φπσο ε παγθνζκηνπνίεζε, ε ηερλνινγηθή έμαξζε θαη αλάπηπμε αιιά θαη ε 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο, γελλνχλ ηελ αλάγθε γηα θαιχηεξνπο, ηαρχηεξα 

αληαπνθξηλφκελνπο θαη πην αληαγσληζηηθνχο νξγαληζκνχο. Η ζπκπεξηθνξά ησλ 

ππαιιήισλ θαη ε απφδνζή ηνπο απνηειεί ζπρλά ην θιεηδί πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη κηα 

επηρείξεζε ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ζα ηελ εμπςψζεη θαη ζα ηελ θάλεη λα 

δηαθξηζεί απφ ηηο ππφινηπεο, κέζα ζην πιαίζην φισλ απηψλ ησλ ζπλζεθψλ, βνεζψληαο 

ηελ έηζη λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη λα εμαζθαιίζεη κηα δπλακηθή πνξεία εμέιημεο 

θαη αλάπηπμεο. Η Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ινηπφλ, θαηέρεη ηελ κνλαδηθή απηή 

ζέζε λα εμπςψλεη έλαλ νξγαληζκφ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ κέζα απφ ηελ επίδξαζε 

πνπ έρεη ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ ηνπ, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν, λα 

εμαζθαιίδεη ηελ αθνζίσζε θαη ηελ δέζκεπζή ηνπ ζην πξφγξακκα θαη ζηελ 

ζηνρνζέηεζε ηνπ νξγαληζκνχ.35 

 

4.8 Δπίλογορ 

     Βαζηθφο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ 

εκπνξίνπ είλαη νη άλζξσπνη, νη αλάγθεο ηνπο , ε αλάπηπμε ηνπο θαη νη θηινδνμίεο ηνπο. 

Δίηε αλαθεξφκαζηε ζηελ επηξξνή πνπ δέρνληαη νη θάηνηθνη ησλ αλαπηπζζφκελσλ 
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ρσξψλ απφ ην παγθφζκην εκπφξην είηε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη 

απφ πνιπεζληθέο λα εξγαζηεί εθηφο ηεο ρψξαο ηνπ ην θεληξηθφ ζηνηρείν παξακέλεη ν 

άλζξσπνο. ε κία επνρή πξσηφγλσξσλ αιιαγψλ ε αλάπηπμε , ε απαζρφιεζε θαη ε 

ελίζρπζε απηνχ ηνπ δσηηθνχ πφξνπ πνπ είλαη ν ΑΝΘΡΩΠΟ δελ κπνξεί λα 

ππνεθηηκεζεί. Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ θαη αλαγλσξηζκέλν φηη ε παγθφζκηα 

επηρεηξεκαηηθή επηηπρία εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

πξνζιάβνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ην θαιχηεξν αλζξψπηλν δπλακηθφ πξνεξρφκελν απφ 

φιν ηνλ θφζκν. 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ έρεη δσηηθή ζεκαζία φρη κφλν γηα ηηο παγθφζκηέο επηρεηξήζεηο 

αιιά θαη γηα ηελ επξχηεξε επεκεξία ησλ εζλψλ. Πξαγκαηηθά  ηίπνηα δελ κπνξεί λα 

θηλεηνπνηεζεί θαη θακία πξφνδνο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ απνπζία απηνχ ηνπ 

ζεκαληηθνχ πφξνπ.36 
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Κεφάλαιο 5
ο 

Η ∆ιεθνοποίηση των επιχειρήσεων και ο Ανθρωπινός  

Παράγοντας ως βασικοί αρωγοί στην προσπάθεια των 

επιχειρήσεων για έξοδο από την Κρίση – Η Ελληνική 

Πραγµατικότητα 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης που βιώνουµε σήµερα οι 

οικονοµικές και επενδυτικές δραστηριότητες συρρικνώνονται µε αλµατώδεις 

ρυθµούς. Μεγάλοι όµιλοι επιχειρήσεων περικόπτουν κάθε τµήµα της αλυσίδας αξίας 

τους (προγράµµατα σµίκρυνσης, downsizing) και συχνά προβαίνουν σε µαζικές 

απολύσεις ή ακόµη και κλείσιµο θυγατρικών τους µονάδων. 

Η εργασία αυτή  στα πλαίσια των µέτρων που θα πρέπει να πάρουν όλες οι 

επιχειρήσεις για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης θα προσπαθήσει να δώσει 

έµφαση στην επένδυση των επιχειρήσεων στην διεθνή δραστηριότητα και στο 

Ανθρώπινο ∆υναµικό λαµβάνοντας φυσικά υπόψη της όλα τα υπόλοιπα µέτρα που 

σχετίζονται µε την αντιµετώπιση µιας οικονοµικής κρίσης. Προκειµένου να αντέξουν 

οι επιχειρήσεις στην κρίση θα πρέπει να διατηρήσουν υψηλό ανταγωνιστικό 

συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών τους, να είναι ευέλικτες, να 

προσαρµόζονται έγκαιρα, να εισάγουν καινοτοµίες και να αξιοποιήσουν την 

τεχνολογία και τα διάφορα σύγχρονα µέσα. 

Οι  Ελληνικές επιχειρήσεις όντας σε περιβάλλον που εξακολουθεί να 

βρίσκεται στο επίκεντρο των οικονοµικών αναταραχών καταβάλλουν προσπάθειες 

για έξοδο από  το κλίµα οικονοµικής δυσχέρειας  µε τις προκλήσεις ωστόσο να 

εξακολουθούν να είναι πολλές. Έχοντας συνειδητοποιήσει ότι οι προοπτικές για 

εγχώρια επιχειρηµατική δράση είναι περιορισµένες στρέφουν την αναζήτηση 

διεξόδων σε επιλογές που ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας όπου οι δυνατότητες 

είναι µεγαλύτερες και οι πιθανότητες επιτυχίας αυξηµένες. 
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5.2 Επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης για τις επιχειρήσεις 

Η παγκόσµια οικονοµική  κρίση προκάλεσε σοβαρή επιβράδυνση της 

παγκόσµιας  οικονοµικής ανάπτυξης. Το γενικότερο οικονοµικό κλίµα επέφερε τη 

µείωση της ζήτησης των αγαθών, των υπηρεσιών και των βιοµηχανικών προϊόντων. 

Μέσα σε αυτό το κλίµα, οι επιχειρήσεις δέχονται έντονες πιέσεις να προσαρµοστούν 

µε ενέργειες όπως µείωση του κόστους, επανεξέταση της εταιρικής τους στρατηγικής, 

και των επενδύσεων καθώς και να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση των 

δραστηριοτήτων τους. 

     Οι συνέπειες από τις τρέχουσες προσπάθειες για την αναδιάρθρωση των 

επιχειρήσεων είναι τεράστιες. Πολλές εταιρείες έχουν σταµατήσει τις προσλήψεις και 

πολλές είναι εκείνες που απολύουν σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων. Εποµένως, 

γίνεται κατανοητό ότι η παγκόσµια οικονοµική κρίση άλλαξε δραµατικά τις συνθήκες 

της αγοράς στην οποία λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Η κρίση απειλεί τη ζωή της 

επιχείρησης καθώς και τις συνεχείς δραστηριότητές της και καταστρέφει την 

παραγωγική της δυναµικότητα. Η επίδραση της κρίσης ήταν εκτεταµένη ανεξάρτητα 

από τον κλάδο, το µέγεθος των επιχειρήσεων ή την τοποθεσία στην οποία 

βρίσκονταν.  

Οι σηµαντικότερες επιπτώσεις που είχε η εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης των ετών 

2008-2013 αναφέρονται επιγραµµατικά παρακάτω ως εξής: 

� Κρίση ρευστότητας, καθώς µέσω της µη χορήγησης επαγγελµατικών και 

καταναλωτικών δανείων, τίθεται πρόβληµα ρευστότητας στην αγορά και την 

κατανάλωση 

� ∆υσκολία παροχής δανείων.  

� Αύξηση επιτοκίων, βραχυπρόθεσµα µείωση επενδυτικής δραστηριότητας και 

περιορισµός καταναλωτικής πίστης  

� Μείωση παραγωγής /µείωση κατανάλωσης/µείωση εθνικού εισοδήµατος. 

� Μείωση του εµπορικού ισοζυγίου 

� ∆ραµατική αύξηση της τιµής του πετρελαίου και, συνεπώς αύξηση του 

κόστους παραγωγής 

� Αύξηση του πληθωρισµού  

� Αύξηση των τιµών πρώτων υλών και συνεπακόλουθη αύξηση του κόστους 

και του πληθωρισµού. Πτώση στις τιµές των ακινήτων και άρα ευκαιρίες για 

αγορές 

(«Επιστηµονικό marketing», Τεύχος 56 σελ.71-72) 
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Γενικά, οι επιχειρήσεις βίωσαν τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης κυρίως 

µέσω της πτώσης της ζήτησης. Ωστόσο η επίδραση της κρίσης και οι αντιδράσεις 

των επιχειρήσεων διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Κάθε χώρα όπως και κάθε 

επιχείρηση αντιµετωπίζει την κρίση µε διαφορετικό τρόπο, καθώς δεν υπάρχει 

κάποια συγκεκριµένη στρατηγική ή ένα συγκεκριµένο καλούπι εφαρµόσιµο από 

όλους που να οδηγεί στην επιτυχία. 

 

5.3 Στρατηγικές που υιοθετούν οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια 

εξόδου από την κρίση 

      Σε αυτές τις πραγµατικά δύσκολες και δυσοίωνες, αναφορικά µε το µέλλον, 

οικονοµικές συγκυρίες  οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν υπεύθυνες και 

αειφόρες επιχειρηµατικές πρακτικές οι οποίες θα τους επιτρέψουν την οικονοµική 

βιωσιµότητα όχι όµως εις βάρος των κοινωνικών δαπανών. Οι βιώσιµες επιχειρήσεις 

έχουν την ικανότητα να καινοτοµούν, να υιοθετούν κατάλληλες και φιλικές προς το 

περιβάλλον τεχνολογίες, να αναπτύσσουν δεξιότητες και ανθρώπινο δυναµικό, και να 

ενισχύουν την παραγωγικότητά τους ώστε να παραµείνουν ανταγωνιστικές σε 

εθνικές και διεθνείς αγορές.  

     Τα µέτρα που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις για την αντιµετώπιση της κρίσης 

σχετίζονται κατά κύριο λόγο µε ενέργειες όπως µείωση των τιµών,  περιορισµό του 

κόστους λειτουργίας ή και της περιόδου λειτουργίας, αλλαγή προµηθευτών, µείωση 

προσωπικού, επέκταση πωλήσεων στο εξωτερικό, επέκταση σε άλλες 

δραστηριότητες, περιορισµός της δραστηριότητας κλπ. Ωστόσο από τις 

περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγεται ένας συνδυασµός επιµέρους δράσεων που 

περιλαµβάνει επίσης τη µείωση τιµών και τη µείωση της παραγωγικής  

δραστηριότητας.  

     Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται αντιµέτωπες µε τον καταιγισµό των συνεπειών 

µιας οικονοµικής κρίσης συνηθίζουν να έχουν στην σκακιέρα τους µία σειρά από 

λύσεις για να καταφέρουν να γίνουν ευέλικτες προλαµβάνοντας τις συγκυρίες. Πιο 

συγκεκριµένα µπορούν να αξιοποιήσουν µε τον πλέον κατάλληλο τρόπο τις 

επενδύσεις τους ώστε να διευρύνουν το εύρος των λύσεων τους όταν το εξωτερικό 

τους περιβάλλον βρίσκεται σε πτωτική πορεία. Έχοντας επενδύσει στην έρευνα και 

ανάπτυξη (R&D) η επιχείρηση είναι πολύ ευέλικτη στην αλλαγή και βελτίωση των 

προϊόντων που παράγει κάτι που την καθιστά ικανή να ανταποκρίνεται άµεσα στις 

ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της. Έχοντας επενδύσει στην παραγωγή την 
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καθιστά ευέλικτη στην παραγωγική διαδικασία δίνοντας µε αυτό τον τρόπο τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις ανταπόκρισης σε µελλοντικές µεταβολές της ζήτησης της. 

Αντίστοιχα, οι διεθνείς επενδύσεις  µπορούν να προσφέρουν ένα µεγάλο βαθµό 

ευελιξίας καθώς όντας “global” εξασφαλίζει στην επιχείρηση  την ευκολότερη 

διείσδυση σε περισσότερες αγορές υποβαθµίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τις 

αρνητικές συνέπειες της οικονοµικής κρίσης. Την τεράστια σηµασία των διεθνών 

επενδύσεων  για την βιωσιµότητα µίας επιχείρησης και την έξοδο της από την κρίση 

θα προσπαθήσουµε να υπογραµµίσουµε στα πλαίσια της παρούσης εργασίας. Μία 

εξίσου σηµαντική επένδυση ,όπλο, των επιχειρήσεων ενάντια στις αρνητικές 

επιπτώσεις της κρίσης είναι αυτή που αφορά το Ανθρώπινο ∆υναµικό. Οι 

επιχειρήσεις που είχαν επενδύσει τις εποχές της ευηµερίας σε σχέσεις εµπιστοσύνης 

µε το ανθρώπινο δυναµικό τους αντιµετωπίζουν την κρίση διατηρώντας το ήθος, τις 

αρχές και τις αξίες τους. 

Το µέλλον των επιχειρήσεων µετά την κρίση κρίνεται αβέβαιο. Η κρίση οδηγεί 

τις επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν τις δυνάµεις τους και να ανακαλύψουν τα όρια 

αντοχής τους. Οι χρόνιες αδυναµίες και τα προβλήµατα ανεβαίνουν στην επιφάνεια 

και χρήζουν άµεσης προσοχής. Οι επιχειρηµατίες δεν πρέπει να πανικοβάλλονται 

αλλά να χειρίζονται µε ψυχραιµία όλη αυτή την αβεβαιότητα. Οι επιχειρήσεις που 

είναι διορατικές και καλά προετοιµασµένες µπορεί να διακρίνουν σηµαντικές 

ευκαιρίες µέσα στην κρίση καθώς όπως κάθε νόµισµα έχει δύο όψεις, έτσι και η 

κρίση από τη µια αποτελεί περίοδο δοκιµασίας και από την άλλη συνιστά µια 

µοναδική ευκαιρία να γίνουµε καλύτεροι και δυνατότεροι. 

 

5.3.1 ∆ιεθνοποίηση επιχειρήσεων ως τρόπος εξόδου από την κρίση 

Σήµερα η διεθνοποίηση έχει διαφοροποιηθεί σε µεγάλο βαθµό, ούσα 

ενδιαφέρουσα και αποδεκτή από ένα µεγαλύτερο αριθµό βιοµηχανιών και 

κλάδων, ενώ οι εταιρείες έχουν να επιλέξουν από µια µεγαλύτερη γκάµα χωρών 

ως προορισµό επέκτασής τους. Στο παρελθόν η διεθνοποίηση ήταν 

µονοδιάστατη, αναφερόµενη κυρίως στις εταιρίες µεταποίησης. Σήµερα αυτό δεν 

ισχύει. Υπάρχει αυξηµένη τάση µεταξύ εταιρειών παροχής υπηρεσιών σε 

δράσεις όπως η διαφήµιση.  

Συγχρόνως ανοίγουν όλο και περισσότερες χώρες όπως το Χονγκ Κονγκ, η 

Σιγκαπούρη, η Νότια Κορέα και η Λατινική Αµερική
1. 

           Όταν µια επιχείρηση δραστηριοποιείται στη διεθνή αρένα, αναζητά 
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τρόπους καθιέρωσης σε αυτήν και στην προσπάθεια αυτή καλό είναι να 

εκµεταλλεύεται όλες τις ευκαιρίες που δηµιουργεί η παγκοσµιοποίηση µέσα από 

τις επιχειρηµατικές πλευρές της διεθνοποίησης και να δηµιουργεί 

πλεονεκτήµατα για την ίδια την επιχειρηµατική οντότητα. Οι επιχειρηµατικές 

δυναµικές της διεθνοποίησης ορίζουν ένα πλαίσιο όπου καθορίζει τις βασικές 

στρατηγικές επιλογές κατά τη δράση στη διεθνή αγορά, µε γνώµονα την 

ανακάλυψη νέων ευκαιριών, την ανάπτυξη πόρων προς το σκοπό αυτό και τη 

µάχη µε τον ανταγωνισµό. Συνεργασίες, συγχωνεύσεις, εξαγορές προσφέρουν 

εξαιρετική δυναµική στις επιλογές διεθνούς επέκτασης και ορίζουν νέα δεδοµένα 

στην παγκόσµια αγορά.  

      Τα χαρακτηριστικά της διεθνοποίησης συγκεντρώνονται σε ένα  στρατηγικό 

πλαίσιο που περιέχει τις επιχειρηµατικές προοπτικές της επιχείρησης, µε στόχο 

την ανάπτυξη της διεθνούς πελατειακής βάσης, την εξασφάλιση όλων των 

διαθέσιµων πόρων, µε επιλογές συµµαχιών, εξαγορών, αντιπροσώπων στις 

χώρες όπου εισήλθε επιχειρηµατικά, έχοντας απώτερο σκοπό τη διατήρηση της 

δυναµικής παρουσίας της διεθνώς. Ο αντίκτυπος της παγκοσµιοποίησης είναι 

αισθητός στις µέρες µας και αυτό συνεπάγεται την αύξηση των στρατηγικών 

επιλογών και τη δηµιουργία νέων ευκαιριών.  

           Η διεθνοποίηση µέσα στα πλαίσια της σηµερινής κρίσης ρευστότητας και 

αδυναµίας εξεύρεσης κεφαλαίων θεωρείται ότι µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά 

τις επιχειρήσεις, δίνοντας νέες προοπτικές στις επιχειρήσεις που δρουν σε 

διεθνή βάση. Έχει τη δύναµη να ενισχύσει την πρόσβαση σε πόρους και 

υποδοµές, να συµβάλλει στην απόκτηση του ενεργητικού των ανταγωνιστών, να 

καθοδηγήσει την επιχείρηση στη σωστή διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών 

κινήτρων, να κάνει την είσοδο σε µια νέα αγορά πιο εύκολη. Εστιάζει στην 

επέκταση των επιχειρηµατικών ευκαιριών σε διεθνές πλαίσιο και στην 

αξιοποίηση νέων καταστάσεων, µε εκ νέου ανάπτυξη πόρων και εµπλοκή µε 

διεθνείς ανταγωνιστές2.  

Συνδέεται άρρηκτα µε τις αλλαγές στο περιβάλλον των διεθνών 

επιχειρήσεων. Είναι ένα άνοιγµα στους πόρους και στις ευκαιρίες του 

περιβάλλοντος, που ελκύει τους επιχειρηµατίες να δράσουν κατά πλάτος των 

εθνικών συνόρων και να ενσωµατώσουν τις εταιρείες τους σε επιτυχηµένες 

διεθνείς οικονοµικές δραστηριότητες.  
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Οι διεθνείς επενδύσεις µπορούν να προσφέρουν µεγάλο βαθµό ευελιξίας 

καθώς η δραστηριοποίηση διεθνώς δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

απευθυνθούν σε µεγάλο αριθµό αγορών υποβαθµίζοντας µε αυτό τον τρόπο τις 

αρνητικές συνέπειες της οικονοµικής κρίσης. Ο διεθνής προσανατολισµός µιας 

επιχείρησης της δίνει τη δυνατότητα «επιλογής» των πελατών της. Έτσι όταν µια 

αγορά δέχεται επίθεση από διάφορα απρόβλεπτα γεγονότα αυτοµάτως και 

χαρακτηρίζεται ως κακή επιλογή δραστηριοποίησης, µια επιχείρηση µε εξαγωγική 

δυνατότητα µπορεί να µεταφέρει τη ζήτηση της σε άλλες πιο δηµοφιλείς για την 

ελκυστικότητα τους αγορές. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση προλαβαίνει τις ζηµιές 

που πρόκειται να συµβούν στην µη ελκυστική αγορά ενώ ταυτόχρονα έχει τη 

δυνατότητα να τις µετατρέψει σε κέρδη αναζητώντας νέες ευκαιρίες σε νέες αγορές. 

Ιδανική κατάσταση θα ήταν η πρόβλεψη των επιχειρήσεων για διεθνοποίηση των 

δραστηριοτήτων της πριν το ξέσπασµα µιας οικονοµικής κρίσης έτσι ώστε να έχει 

έτοιµη την απαραίτητη υποδοµή για τη διαχείριση της ευελιξίας που δύναται να 

αποκτήσει. 

Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται λοιπόν ένα βήµα µπροστά από τα γεγονότα 

έχοντας προγραµµατίσει σωστά τις επενδύσεις τους, και πιο συγκεκριµένα τον διεθνή 

προσανατολισµό τους, µπορούν να κατορθώσουν να άρουν τις αρνητικές επιπτώσεις 

γεγονότων όπως των οικονοµικών κρίσεων.  

 

5.3.2 Επένδυση στο Ανθρώπινο ∆υναµικό ως τρόπος εξόδου από 

την κρίση 

      Υπάρχει τόσο µεγάλη θεµατολογία και απόψεις γύρω από την 

διεθνοποίηση των επιχειρήσεων-αλλά θα πρέπει να δούµε την πραγµατική ουσία η 

οποία είναι: 

 «∆εν δραστηριοποιούνται διεθνώς οι επιχειρήσεις, οι άνθρωποι 

δραστηριοποιούνται»  

Οι άνθρωποι διαπραγµατεύονται συµβόλαια, ηγούνται επαγγελµατικών 

συναντήσεων, διαµορφώνουν και δηµιουργούν σχέσεις. Και χρειάζονται βοήθεια και 

στήριξη στην δύσκολη αυτή αποστολή τους.3 Ο κυριότερος συντελεστής 

πραγµάτωσης των στόχων µιας επιχείρησης αλλά και η µόνη αληθινή πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. 

Η παγκοσµιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον 

επιχειρηµατικό κόσµο ωθούν τις επιχειρήσεις να λάβουν δραστικά µέτρα ώστε να 
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αντιµετωπίσουν αυτές τις απειλές. Στη νέα αυτή πραγµατικότητα, η διοίκηση των 

ανθρωπίνων πόρων έχει την ίδια σηµασία όπως και οι υπόλοιπες λειτουργίες της 

επιχείρησης για αυτό και πρέπει να έχει το ενδιαφέρον όχι µόνο των ανθρώπων που 

απασχολούνται στο τµήµα προσωπικού αλλά και των υπολοίπων εργαζοµένων από 

την κορυφή της πυραµίδας µέχρι και τα κατώτερα στρώµατα. 

Ωστόσο, από το ξέσπασµα της κρίσης µέχρι και σήµερα οι περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα βρίσκονται αντιµέτωπες µε τις οδυνηρές συνέπειες 

αυτής. Είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο, επιβεβληµένο από τις υπάρχουσες 

συνθήκες, η  αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση της ποιότητας και η 

ανάπτυξη νέων προϊόντων. Σε συνδυασµό και ταυτόχρονα µε τα παραπάνω 

επιβάλλεται και η αναγνώριση της σηµασίας του ανθρώπινου δυναµικού ως του 

κύριου συντελεστή που µπορεί όχι µόνο να βοηθήσει στην επιτυχία, αλλά και να 

πρωτοστατήσει µε νέες ιδέες και πρωτοβουλίες στην αντιµετώπιση της κρίσης.  

Με βάση τα προηγούµενα κρίνεται επιβεβληµένη η αύξηση της προσπάθειας 

από όλα τα Τµήµατα και τα ειδικευµένα στελέχη ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού, 

µε  ταυτόχρονη αντιµετώπιση των προκλήσεων σηµαντικών για την επιβίωση των 

επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναµικού. Υψηλή προτεραιότητα κατέχει η 

διατήρηση των θέσεων εργασίας. Η εξάντληση όλων των εναλλακτικών λύσεων πριν 

αποφασισθεί η απόλυση εργαζοµένων θεωρείται ύψιστης σηµασίας. Η 

επανεκπαίδευση, η επανατοποθέτηση εντός της επιχείρησης και η αναµόρφωση 

καθηκόντων, είναι λύσεις που πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά. Σε περιπτώσεις 

απόλυσης, η εξωτερική τοποθέτηση -το outplacement- πρέπει να προσφέρεται για να 

βοηθήσει τον εργαζόµενο στην επανένταξή του στην αγορά εργασίας. 

Πολύ σηµαντική επίσης , σε καιρούς κρίσης, κρίνεται η προσπάθεια των 

στελεχών της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων να λειτουργήσουν ως καταλύτες στην 

προσπάθεια για τη διεύρυνση των διαύλων επικοινωνίας, η οποία πρέπει να είναι 

συνεχής µε τα στελέχη γραµµής αλλά να υπάρχει και µεταξύ όλων, ώστε να 

διευκολύνεται η συλλογή προτάσεων είτε για την εξοικονόµηση πόρων, είτε για νέες 

ευκαιρίες και καινοτόµες λύσεις. Εξίσου σηµαντική είναι επίσης η δηµιουργία 

εθελοντικών οµάδων και η συµµετοχή σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

όπου δηµιουργούν κλίµα συνεργασίας και οικειοθελούς εµπλοκής των εργαζοµένων, 

ενώ παράλληλα τους παρακινούν και τονώνουν το ηθικό τους. 

   Τα θέµατα ανθρώπινου δυναµικού αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας της 

σύγχρονης επιχείρησης «είτε τα χειρίζονται µεγάλα και εξειδικευµένα τµήµατα, σε 

συνδυασµό µε τα στελέχη γραµµής στις µεγάλες επιχειρήσεις και οργανισµούς, είτε 
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αποτελούν ευθύνη του επιχειρηµατία/µάνατζερ στις µικρές, είτε ανατίθενται σε 

ειδικευµένους συµβούλους». Είναι επίσης εµφανής ο στρατηγικός ρόλος που έχει 

αποκτήσει στη χώρα µας -σύµφωνα µε τα έως το 2009 στοιχεία της έρευνας- για τους 

εξής λόγους: 

� Ανταποκρίνεται άµεσα στις επιταγές του εξωτερικού περιβάλλοντος 

που απαιτούν ένα καλύτερα επιλεγµένο, εκπαιδευµένο και 

υποκινηµένο ανθρώπινο δυναµικό. 

� Αναβαθµίζεται ο ρόλος και η συµµετοχή των υπεύθυνων ∆Α∆ στη 

διοίκηση των επιχειρήσεων, είτε µε τη συµµετοχή στα διοικητικά 

συµβούλια, είτε µε τη συµµετοχή στη χάραξη εταιρικής στρατηγικής, 

είτε µε τη στενή συνεργασία µε τα στελέχη γραµµής. 

� ∆ιευρύνεται η χρήση διαφόρων τεχνικών που απαιτούν εξειδικευµένη 

τεχνογνωσία και που µπορούν να προσθέσουν αξία στην επιχείρηση, 

όπως ευέλικτες µορφές απασχόλησης, εξατοµικευµένα συστήµατα 

αµοιβών και παροχών, σύγχρονοι και πιο συµµετοχικοί τρόποι 

ενηµέρωσης και επικοινωνίας µε το προσωπικό, συστήµατα διοίκησης 

της απόδοσης
.4 

 

Η δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µε την εκπαίδευση, τη σωστή 

επιλογή των εργαζοµένων, την αξιολόγηση, την αντικειµενική ανταµοιβή, την άµεση 

συµµετοχή των εργαζοµένων για την αξιοποίηση των καινοτόµων ιδεών τους είναι 

στοιχεία που τους διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές τους και τους δίνουν 

κάποιο  προβάδισµα καθώς και η ευελιξία του εργατικού δυναµικού από άποψη 

δυνατοτήτων, γνώσεων, ωρών εργασίας και αριθµού για την καλύτερη αξιοποίησή 

του από την επιχείρηση αποτελούν καθήκοντα υψίστης σηµασίας για κάθε τµήµα 

ανθρωπίνων πόρων. 

Μπροστά σε αυτές τις πραγµατικά δύσκολες καταστάσεις  η επιχείρηση και 

κυρίως η ∆ιοίκηση του Ανθρώπινου ∆υναµικού, που είναι η πρώτη και κύρια 

λειτουργία της επιχείρησης, επιβάλλεται και είναι ανάγκη, από τα πράγµατα, να γίνει 

ο φορέας και ο υποκινητής της αλλαγής, βάζοντας τον παράγοντα Άνθρωπο στο 

επίκεντρο της δράσης, για την αλλαγή και την αναγέννηση της επιχείρησης και του 

οργανισµού. Χωρίς τον άνθρωπο δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί το 

αποτέλεσµα, που υπαγορεύεται από το στόχο και το όραµα της κάθε επιχείρησης και 

του κάθε οργανισµού. Χωρίς τον ενεργό άνθρωπο και µε χιλιάδες ανέργους δεν 

έρχεται η πολυπόθητη ανάπτυξη.  Όταν δεν έχουν επιλεγεί, τεθεί και εφαρµοσθεί, σε 
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προηγούµενο στάδιο, οι κανόνες που υπαγορεύονται από τη θεωρία και την πράξη, 

δεν µπορούµε να µιλάµε για αποτέλεσµα, για µέλλον και για προοπτική. Όταν δεν 

εφαρµόζονται οι κανόνες και οι αρχές και όταν τις εφαρµόζουµε ευκαιριακά και 

ανάλογα µε το ατοµικό συµφέρον ή κατά το δοκούν. Και όταν δεν αντιµετωπίζουµε 

τον άνθρωπο, όπως ταιριάζει στον άνθρωπο-εργαζόµενο- δηµιουργό και όταν 

επίσης τον αντιµετωπίζουµε σαν αριθµό και χωρίς τη δηµιουργία υγιούς υποκινητικού 

περιβάλλοντος, είναι επόµενο  να µην υπάρξει  διέξοδος και η περιπλοκή των 

πραγµάτων θα είναι δυστυχώς µεγάλη. 

 

5.4 Η Ελληνική Πραγµατικότητα 

Η ελληνική οικονοµία διέρχεται µια παρατεταµένη περίοδο βαθιάς κρίσης µε 

κύρια χαρακτηριστικά τη συνεχή µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας και την 

ύφεση που παραµένει για τρίτη συνεχή χρονιά, γεγονός που έχει άµεσο αντίκτυπο 

στη λειτουργία και στις επιδόσεις όλων των επιχειρήσεων της χώρας. Η επιδείνωση 

είναι πλέον διάχυτη και σε όλο το εύρος των εµπορικών δραστηριοτήτων, µε κύρια 

χαρακτηριστικά την πτώση στον κύκλο εργασιών, την ανατροπή στην κερδοφορία και 

τη συρρίκνωση της κεφαλαιουχικής βάσης του εµπορίου (Ετήσια Έκθεση Ελληνικού 

Εµπορίου 2011)5 

Η επιχειρηµατικότητα, παγκοσµίως, θεωρείται παράγοντας οικονοµικής 

ανάπτυξης. Στην Ελλάδα, δε, ήταν µεγάλης σηµασίας γιατί µέχρι πρόσφατα το 15% 

του ενεργού πληθυσµού ασχολούνταν µε το επιχειρείν. Οι περισσότεροι από τους 

επιχειρηµατίες ήταν µικροµεσαίοι. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις6 αντιστοιχούσαν στο 

96% των ελληνικών επιχειρήσεων, συνεισέφεραν στο 33% της συνολικής 

προστιθέµενης αξίας του επιχειρηµατικού τοµέα και απασχολούσαν το 58% του 

εργατικού δυναµικού. Με τα απανωτά µνηµόνια όµως, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

στην Ελλάδα βρέθηκαν σε δυσµενή θέση όταν πάνω από 100.000 µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις έχουν κλείσει άνω των 200.000 εργαζοµένων έχουν χάσει τις θέσεις 

εργασίας τους και από το 2009 µέχρι σήµερα οι θέσεις εργασίας χάνονται συνεχώς. 

Η κρίση σαφώς και επηρέασε τις ελληνικές επιχειρήσεις δηµιουργώντας αρκετά 

προβλήµατα. Συγκεκριµένα, η κρίση είχε άµεσο αντίκτυπο όχι µόνο στις πωλήσεις, 

στα κέρδη, στα αποθέµατα και στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αλλά και στην 

απασχόληση των εργαζοµένων των επιχειρήσεων. 

Το βασικό ερώτηµα είναι πως θα καταφέρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις να 

βγουν όχι µόνο αυτές αλώβητες από την κρίση αλλά και να αναπτυχθούν ώστε να 
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συµβάλλουν και στην Ελληνική έξοδο από την κρίση. Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό 

δεν µπορεί να είναι τόσο απλή αλλά θα προκύψει από µία σωστή και οργανωµένη 

χάραξη στρατηγικής σε συνδυασµό µε την προϋπάρχουσα θέση και ικανότητα των 

επιχειρήσεων αυτών. 

Οι γενικοί άξονες της παραπάνω στρατηγικής είναι γνωστοί και έχουν 

συζητηθεί  και στα πλαίσια της παρούσης µελέτης. Έτσι λοιπόν για οποιαδήποτε 

επιχείρηση, και κυρίως τις ελληνικές, που βρίσκεται αντιµέτωπη µε την σκληρή 

πραγµατικότητα µιας οικονοµικής κρίσης , η χάραξη στρατηγικής της για έξοδο από 

αυτήν µπορεί να κινηθεί στα παρακάτω:  

� Πιο έντονη διαφοροποίηση των προϊόντων τους µε ποιότητα και 

καινοτοµίες σε χαµηλότερα επίπεδα κόστους. Σύγκριση µε αναφορά 

στο διεθνές παρά το τοπικό επίπεδο.  

� Πιο έντονη επιχειρηµατικότητα µε νέα µοντέλα, νέα εγχειρήµατα, µε 

τοπική διαφορετικότητα. Απελευθέρωση της ευρηµατικότητας του 

ανθρώπινου δυναµικού και διοχέτευσή της στην δηµιουργία και 

εµπορική αξιοποίηση νέων προσφορών στον πιεζόµενο καταναλωτή.  

� Εξωστρέφεια όχι µόνο µε την παραδοσιακή µορφή εξαγωγών, αλλά 

και µε προχωρηµένες µορφές διεθνοποίησης (συνεργασίες, 

κοινοπραξίες στο εξωτερικό, διεθνής δικτύωση). Αξιοποίηση διεθνών 

πηγών καινοτοµίας και ευκαιριών για απόκτηση πόρων διεθνώς.  

Αλλά η παραπάνω συνταγή θα πρέπει να υλοποιηθεί στο µικροεπίπεδο, από 

επιχειρήσεις, από άτοµα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύσουν στο 

Ανθρώπινο ∆υναµικό τους. Παράλληλα, η πετυχηµένη επιχείρηση θα συγκρίνεται µε 

διεθνείς προσφορές, θα προωθεί προχωρηµένες µορφές διεθνοποίησης και θα 

αξιοποιεί πόρους και ευκαιρίες διεθνώς.  

Έστω και λίγες ελληνικές επιχειρήσεις να καταφέρουν να σταθούν στο ύψος 

των περιστάσεων και να αντιµετωπίσουν την κρίση θα αποφέρουν αλυσιδωτές 

επιδράσεις στην ελληνική οικονοµία. Θα συµβάλλουν στην απασχόληση, στη 

δηµιουργία υλικής και άυλης αξίας για την Ελλάδα. Θέλουµε ένα αριθµό τέτοιων 

ελληνικών επιχειρήσεων, έστω και µικρών σε µέγεθος, αφανών πρωταθλητών, που 

θα τοποθετούν µε επιτυχία τα προϊόντα τους στις ανοιχτές διεθνοποιηµένες αγορές. 

Εξάλλου, η ανταγωνιστικότητα χωρών έτσι ορίζεται από αυτό κρίνεται: Από την 

παρουσία εθνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. 
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5.5 Επίλογος 

Η παγκόσµια κρίση είναι πλέον ένα φαινόµενο µε πολύπλευρες οικονοµικές, 

πολιτισµικές, κοινωνικές επιπτώσεις. Η κρίση αυτή µοιάζει να επηρεάζει κάθε χώρα, 

κάθε επιχείρηση, τους ανθρώπους της επιχείρησης, αλλά και τις δραστηριότητές 

τους. Το νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον µετά την κρίση θα είναι διαφορετικό. Θα 

φέρει νέες ισορροπίες στην παγκόσµια αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο των τάσεων αυτών πολλές επιχειρήσεις θα δοκιµάσουν τα όριά 

τους. Μερικές, πιο διορατικές και µε ικανότητες προσαρµογής, θα βρουν πολλές 

ευκαιρίες µετά την κρίση. Το ισοζύγιο στο επίπεδο επιχειρήσεων, µεταξύ αυτών που 

θα εξέλθουν ισχυρές από την κρίση και αυτών που δε θα αντέξουν, θα κρίνει τη 

διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας. Κρίσιµης σηµασίας είναι η στρατηγική των 

επιχειρήσεων. Μια συνταγή επιτυχίας είναι αυτή που λαµβάνει υπόψη της ως τα 

βασικά της υλικά την προώθηση προηγµένων µορφών διεθνοποίησης  και τον 

Άνθρωπο. Οι ικανότητες και η στρατηγική των επιχειρήσεων θα είναι ακόµη πιο 

σηµαντικές µετά την κρίση παρά το εθνικό περιβάλλον και τη στήριξη από δηµόσιες 

πολιτικές. Οι παράγοντες της χώρας προέλευσης γίνονται λιγότερο σηµαντικοί για τη 

διεθνοποιηµένη επιχείρηση που έχει πρόσβαση σε περισσότερα εθνικά 

περιβάλλοντα. 

Αναφορικά µε την Ελληνική πραγµατικότητα  είναι απολύτως βέβαιο ότι από 

την επιτυχή προσαρµογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδοµένα θα κριθεί τελικά η 

διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας. ∆ηλαδή το κατά πόσο ελληνικά προϊόντα και 

υπηρεσίες θα υπάρχουν στις ανοιχτές αγορές. Στις ανταγωνιστικές αγορές, η 

ικανότητα των επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών θα είναι πιο σηµαντικοί παράγοντες, 

παρά το εθνικό περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά θα συνεχίσουµε µε την ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ NGP PLASTIC ABEE, προσπαθώντας να τονίσουµε την 

τεράστια σηµασία της διεθνοποίησης και του ανθρώπινου δυναµικού της εταιρείας 

αυτής στην συνολική προσπάθεια επιβίωσης και εξόδου από την κρίση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6ο 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ «NGP PLASTIC ABEE» 

 
 

6.1 Εισαγωγή 
 

    Στο κεφάλαιο αυτό θα εντρυφήσουµε στη µελέτη περίπτωσης της 

µικροµεσαίας επιχείρησης NGP PLASTIC Α.Β.Ε.Ε, µέλος του οµίλου NGP GROUP, 

η οποία δραστηριοποιείται διεθνώς µε το µεγαλύτερο ποσοστό του παραγόµενου 

τελικού προϊόντος της να εξάγεται σε πελάτες κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μέσα από τη µελέτη της γενικής εικόνας , του προφίλ της εταιρείας ,του οράµατος 

,του ανθρώπινου δυναµικού της καθώς επίσης και στοιχείων πωλήσεων 

ανταγωνισµού και µεριδίου αγοράς θα προσπαθήσουµε να αποσαφηνίσουµε τον 

τρόπο δράσης και λειτουργίας της συγκεκριµένης επιχείρησης. Για τις ανάγκες της 

µελέτης αξίζει να αναφερθεί ότι όλα τα απαραίτητα στοιχεία ανακτήθηκαν σε 

συνδυασµό παροχής εσωτερικής πληροφόρησης στην εκπονήτρια, συνεντεύξεις 

προσωπικού και προσωπικής έρευνας. 

 

6.2 Προφίλ εταιρείας 
 

Η N.G.P. PLASTIC ABEE, µέλος του οµίλου NGP GROUP, δηµιουργήθηκε 

το 2006 και δραστηριοποιείται στον κλάδο της συσκευασίας φρούτων – λαχανικών 

και είναι κάθετη βιοµηχανία παραγωγής φιλµ σε ρολά και σκευών από PET 

(τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο) και PP (πολυπροπυλένιο). Η κατανοµή των 

προϊόντων είναι 95% σε ΡΕΤ και 5% σε ΡΡ. Προµηθεύεται πρώτη ύλη σε κόκκους ή 

νιφάδες από την Ελλάδα και την Ευρώπη και παράγει φύλλο για θερµοδιαµόρφωση 

από την βιοµηχανία τροφίµων και διαµορφωµένα κουπάκια έτοιµα για να 

χρησιµοποιηθούν από τα συσκευαστήρια φρούτων και λαχανικών.  

Το µεγαλύτερο ποσοστό του παραγόµενου τελικού προϊόντος (κουπάκια) 

εξάγεται σε πελάτες κύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

6.3 Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 

Το εργοστάσιο βρίσκεται στον Ισθµό της Κορίνθου, οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις παραγωγής και διοίκησης καταλαµβάνουν χώρο 3.100 τµ εντός 
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οικοπέδου συνολικής έκτασης 10.757 τµ. Η εταιρεία επίσης διαθέτει 

αποθηκευτικούς χώρους εµβαδού 3.700 τµ σε ιδιόκτητο οικόπεδο 17.000 τµ πολύ 

κοντά στο εργοστάσιο µε χωρητικότητα 3.500 παλέτες. 

Για την εξυπηρέτησή της η εταιρεία NGP PLASTIC χρησιµοποιεί επίσης 

ανθρώπινο δυναµικό  (αποθηκάριοι, οδηγοί), Γραφεία Κίνησης, εξοπλισµό 

(φορτηγά, ανυψωτικά και αποθηκευτικούς χώρους της NGP PACK 

(OUTSOURCING),  ως εξής: 

 

� Αποθήκη Κορίνθου PACK για την εξυπηρέτηση Κεντρικής, Νότιας 

Ελλάδας και νησιών µε δυνατότητα αποθήκευσης πάνω από 2250 

παλέτες στο κεντρικό κτίριο  

� Αποθήκη Έδεσσας PACK για την εξυπηρέτηση της Β. Ελλάδας µε 

δυνατότητα αποθήκευσης πάνω από 1800 παλέτες 

� Αποθήκη Ιεράπετρας PACK για την εξυπηρέτηση της Κρήτης µε 

δυνατότητα αποθήκευσης πάνω από 1000 παλέτες. 

 

Η διαχείριση των νωπών φρούτων και λαχανικών απαιτούν µεγάλη ευελιξία 

και πολύ υψηλές ταχύτητες εργασίας. Σε πολύ περιορισµένες χρονικές περιόδους 

διακινούνται µεγάλες ποσότητες προϊόντων η ζήτηση των οποίων δεν είναι σταθερή 

και ούτε πάντα προγραµµατισµένη. Αντίθετα η ανταπόκριση των προµηθευτών των 

συσκευαστηρίων πρέπει να είναι άµεση (just in time). Χαρακτηριστικό παράδειγµα η 

περίοδος του σταφυλιού στην Ελλάδα, όπου σε χρονικό διάστηµα 60 – 90 ηµερών 

εξάγονται περίπου 70.000 τόνοι. 

Εποµένως βασική παράµετρος εξυπηρέτησης των πελατών µας είναι η 

ύπαρξη stock και άµεση ανταπόκρισή µας στη ζήτηση υλικών συσκευασίας. Εκεί 

κερδίζεται ή χάνεται ο πελάτης.   

Ο παραγωγικός εξοπλισµός και η παραγωγική ικανότητα µηχανών της NGP 

PLASTIC είναι: 

� ∆ύο Βιοµηχανικές Γραµµές Παραγωγής Φύλλου (Sheet Extrusion) για  

την παραγωγή πολυστρωµατικού (έως 7 στρώσεις) φύλλου PET και 

PP καθώς για την παραγωγή δίχρωµου φύλλου, µε το οποίο 

κατασκεύασε ενιαίο σκεύος (κουπάκι µε καπάκι) και διεκδίκησε 
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βραβείο καινοτοµίας στην διεθνή έκθεση FRUIT LOGISTICA 

Βερολίνου το 2010. 

Η δυνατότητα παραγωγής και των 2 γραµµών σε φύλλο µπορεί ξεπεράσει 

τους 58 τόνους καθ ηµερινά ή τους 17.500 τόνους ετησίως.  

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι κατά την παραγωγική διαδικασία παραγωγής 

φύλλου (Α΄ Φάση) επιστρέφει το 8% σαν σκραπ, το οποίο ανακυκλώνεται κι 

επαναχρησιµοποιείται 

 

� Τέσσερις Βιοµηχανικές Γραµµές Παραγωγής Σκευών (Thermoforming) 

µε καλούπια που παράγουν κουπάκια & καπάκια για την συσκευασία 

φρούτων και λαχανικών από τα Φύλλα που παράγονται µε τις 2 

µηχανές Extrusion. Η συνολική δυνατότητα παραγωγής είναι 240.000 

έως 750.000 κουπάκια καθηµερινά ανάλογα µε το είδος, δηλαδή 

µπορεί να ξεπεράσει τους 6.600 τόνους ετησίως µε 5ήµερη λειτουργία. 

Αξίζει κι εδώ να σηµειωθεί ότι κατά την παραγωγική διαδικασία 

θερµοδιαµόρφωσης του φύλλου σε κουπάκια (Β΄ Φάση) επιστρέφει το 

30% σαν σκραπ, το οποίο ανακυκλώνεται κι επαναχρησιµοποιείται.  

� Μια εγκατάσταση µονάδας άλεσης (Μύλος) για την ανακύκλωση των 

υπολειµµάτων της παραγωγής  

� Μια µηχανή κοπής και ανατύλιξης φύλλων σε µικρότερα ρολά για τις 

ανάγκες της βιοµηχανίας τροφίµων 

� ∆ύο  γραµµές τοποθέτησης bubble wrap για τα σκεύη παραγωγής µας 

� 12 καλούπια που µπορούν να παράγουν πολλαπλάσιους κωδικούς 

ανάλογα µε τη διαµόρφωση του ύψους τους, του χρώµατος κλπ 

� Περιφερειακό εξοπλισµό υποστήριξης των παραπάνω µηχανών 

(µετασχηµατιστές ρεύµατος, ψύκτες νερού, αεροσυµπιεστές, 

ανυψωτικά µηχανήµατα, τεχνικά εργαλεία, αντλίες αναρρόφησης, σιλό 

αποθήκευσης, καλούπια, συστήµατα επικόλλησης ετικετών (barcode) / 

σήµανσης µε laser κλπ) 
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6.4 Μορφή εταιρείας και οικονοµικά µεγέθη 
 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 (ΦΕΚ 5324/21.06.2006), στην Ελλάδα και έχει ως 

έδρα τον ∆ήµο Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης. Η µορφή της  είναι ανώνυµη εταιρεία µη 

εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920. 

Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εµπορία αφ’ ενός πλαστικών ειδών 

συσκευασίας µιας χρήσης για νωπά φρούτα και λαχανικά και αφ΄ ετέρου φύλλο (φιλµ), 

όπως επταστρωµατικό φιλµ PP µε barrier , λαµιναρισµένο φύλλο PET-PE, 

τριστρωµατικό φύλλο PET κλπ., που χρησιµοποιούνται απευθείας στη βιοµηχανία 

τροφίµων για την αεροστεγή ή σε τροποποιηµένη ατµόσφαιρα συσκευασία των 

προϊόντων τους. 

Η  N.G.P. PLASTIC ABEE παρουσίασε έσοδα το έτος 2011, 8,33 εκατ. ευρώ, 

αυξηµένα έναντι εκείνων του 2010 (8,03 εκατ. ευρώ) κατά 3,7%, EBITDA -1,02 εκατ. 

ευρώ (-1,00 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων -2,65 εκατ. ευρώ (-3,02 εκατ. ευρώ) 

και καθαρά κέρδη -3,11 εκατ. ευρώ (-2,45 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά 

κεφάλαια 25,58 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,18 εκατ. ευρώ).Η 

απόδοση του µέσου ενεργητικού της τη χρήση 2010 σε EBITDA είναι -4,0%. 

 

  2010 2011 

ΕΣΟ∆Α 8.030.000,00 8.330.000,00 

EBITDA -1.000.000,00 -1.020.000,00 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -3.020.000,00 -2.650.000,00 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η -2.450.000,00 -3.110.000,00 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ   25.580.000,00 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   3.180.000,00 

 

Πίνακας 3: Κύρια οικονοµικά στοιχεία NGP PLASTIC ABEE ετών 2012-2013 

Πηγή: Λογιστήριο NGP PLASTIC ABEE 

 

Είναι φανερό ότι η τρέχουσα οικονοµική ύφεση επηρέασε σηµαντικά τα µεγέθη 

της επιχείρησης και κυρίως την κερδοφορία των µετόχων της. Παρόλα αυτά  είναι 

αξιοσηµείωτα ,σε µία εντελώς καινούρια επιχείρηση, τα σηµάδια ανάπτυξης µέσω της  

αύξησης εσόδων όπου προµηνύουν ένα πιο αισιόδοξο µέλλον για την επιχείρηση. 
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6.5 Οργανωτική δοµή εταιρείας 
 

Το εργασιακό περιβάλλον είναι τέτοιο, ώστε όλοι οι εργαζόµενοι να είναι 

υπεύθυνοι για την ποιότητα της εργασίας τους. Στο Οργανόγραµµα και τις 

περιγραφές θέσεων που τους παρέχονται, καθορίζονται σαφώς η δοµή της 

εταιρείας και οι συγκεκριµένες αρµοδιότητές τους.  

Το Οργανόγραµµα απεικονίζει την οργανωτική διάρθρωση, τις ιεραρχικές 

σχέσεις εργασίας, τα τµήµατα – οµάδες εργαζοµένων και τους τίτλους των 

σηµαντικών θέσεων εργασίας. Αποτελεί δε τη βάση για τη σύνταξη των 

περιγραφών θέσεων εργασίας. 

Οι περιγραφές θέσεων εργασίας καθορίζουν τους συγκεκριµένους τοµείς 

αρµοδιότητας κάθε θέσης και τα ανάλογα καθήκοντα, εξουσίες, ευθύνες και 

απαιτούµενα προσόντα της. Πρέπει να τονιστεί ότι οι περιγραφές συντάσσονται για 

συγκεκριµένες θέσεις εργασίας και όχι για το προσωπικό που κατέχει αυτές τις 

θέσεις. Αυτό εξασφαλίζει την αντικειµενικότητα στην κατανοµή των καθηκόντων, 

οριοθετεί τις ευθύνες µεταξύ των διαφόρων θέσεων και σηµαίνει, επιπλέον ότι, ενώ 

το προσωπικό µπορεί να αλλάζει, τα καθήκοντα παραµένουν και τροποποιούνται 

µόνο σε περίπτωση οργανωτικής αναδιάρθρωσης της εταιρείας. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΥΛΙΚΩΝ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
NEΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΜΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΤΙΡΙΩΝ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

WEB SITE

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ

NGP NPLASTIC

NGP TRADE

NGP FLAKES

 

∆ιάγραµµα 8: Οργανόγραµµα επιχείρησης NGP PLASTIC ABBE 

Η µονάδα σήµερα διαθέτει 64 εργαζόµενους εκ των οποίων 53 στην 

παραγωγή και 11 σε διοικητικές θέσεις.  

 

  6.6  ∆ιαδικασίες οργάνωσης 

 

Η εταιρεία διοικείται από τον Πρόεδρό της και το ∆.Σ. Όλες οι διαδικασίες 

λειτουργίας έχουν καταγραφεί και ελέγχονται περιοδικά τόσο εσωτερικά από τον 

Γενικό ∆ιευθυντή και τον Εσωτερικό Ελεγκτή όσο και από εξωτερικούς Φορείς 

ετήσια.  

Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, ISO 

9001:2008 και ISO 22000:2005 από Ελληνικό διαπιστευµένο από τον ΕΣΥ∆ Φορέα, 

καθώς και κατά το ειδικό για συσκευασίες τροφίµων πρότυπο BRC/IOP από τον 

Αγγλικό Φορέα NSF/CMI διαπιστευµένο από τον UKAS. 
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Παράλληλα η εταιρεία

σχεδιασµό και την εγκατάσταση

ιχνηλασιµότητας.  

 

6.7 Πράσινες διαδικασίες και

 

Η NGP PLASTIC ABEE

της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης

έθεσε ως βάση της παραγωγικής

µεγάλο ποσοστό (τουλάχιστον

προέρχεται από ανακυκλωµένο

και το υπόλοιπο είναι παρθένο

παραγωγική διαδικασία εφαρµόζει

υπολειµµάτων (µύλοι άλεσης

Περιβαλλοντικός στόχος

παραγωγικής διαδικασίας και

ύλη, κατασκευάζοντας ένα πλήρως

 
 

6.8 Προϊόντα  

 

Η εταιρεία παράγει φύλλα

βιοµηχανία τροφίµων στην Ελληνική

Παράγει επίσης κουπάκια

και κουπάκια µε καπάκι σε ενιαία

 

 

 

Εικόνα 1  : Βασικά

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ – E-MBA 

εταιρεία έχει επενδύσει πάνω από 80.000 ευρώ

εγκατάσταση λογισµικού υποστήριξης της παραγωγής

διαδικασίες και πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί 

ABEE σεβόµενη το περιβάλλον και υπηρετώντας

αειφόρου ανάπτυξης, από την πρώτη ηµέρα του σχεδιασµού

παραγωγικής της διαδικασίας την ανακύκλωση

τουλάχιστον κατά 80%) των πρώτων υλών που 

ανακυκλωµένο PET (πλαστικά µπουκάλια νερού και αναψυκτικών

παρθένο υλικό. Και στα ενδιάµεσα στάδιά

διαδικασία εφαρµόζει την αρχή της επαναχρησιµοποίησης

άλεσης και συστήµατα επανατροφοδότησης τρίµµατος

στόχος της είναι να ελαχιστοποιεί τα κατάλοιπα

διαδικασίας και να αξιοποιεί στο έπακρο την ανακυκλωµένη

ένα πλήρως ανακυκλώσιµο προϊόν.  

παράγει φύλλα υψηλών προδιαγραφών PET και

στην Ελληνική αγορά διάφανα ή/και δίχρωµα. 

κουπάκια χωρητικότητας από 125gr έως 1000gr, 

σε ενιαία µορφή για φρούτα και λαχανικά.  

   

: Βασικά παραγόµενα είδη NGP PLASTIC ABEE

 www.ngpplastic.gr 
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 80.000 ευρώ για τον 

παραγωγής και της 

υπηρετώντας τις αρχές 

του σχεδιασµού της 

ανακύκλωση, καθώς ένα 

που χρησιµοποιεί 

και αναψυκτικών) 

στάδιά της όµως η 

επαναχρησιµοποίησης των 

τρίµµατος).  

τα κατάλοιπα της 

ανακυκλωµένη πρώτη 

και PP για την 

 1000gr, καπάκια 

 

NGP PLASTIC ABEE 
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Τα προϊόντα διατίθενται στην Ελληνική, αλλά και κατά ένα πολύ µεγάλο 

µέρος στην αγορά του εξωτερικού. 

 

6.9 Εφοδιαστική Αλυσίδα-Logistics 

 

Μια επιτυχηµένη εφαρµογή ενός ορισµού των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ή LOGISTICS για την NGP PLASTIC ABEE είναι η διαδικασία σχεδιασµού, 

εφαρµογής και ελέγχου µιας αποτελεσµατικής και αποδοτικής ροής και 

αποθήκευσης των αγαθών-προϊόντων της από το σηµείο παραγωγής στο σηµείο 

κατανάλωσης µε σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των  

πελατών της. Για όλες τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) συµπεριλαµβανοµένης 

και της NGP , η ολοκλήρωση των logistics είναι από τις σηµαντικότερες προκλήσεις 

του σύγχρονου management. Μέσω των logistics καταφέρνουν να διακινούν τα 

προϊόντα τους γρηγορότερα και πιο αποτελεσµατικά, εξοικονοµώντας χρόνο και 

χρήµα.  

     Αυτές όµως προσπαθώντας να προωθήσουν τα προϊόντα τους και µη 

έχοντας τους τεράστιους προϋπολογισµούς για επενδύσεις στο τοµέα των logistics 

προσπαθούν νοικιάζοντας ή µισθώνοντας υπηρεσίες logistics από άλλες εταιρίες να 

διανέµουν καλύτερα τα προϊόντα τους και να µειώσουν το κόστος. Την τακτική αυτή 

ακολουθεί και η NGP PLASTIC ΑΒΕΕ η οποία έχει αναθέσει την διαχείριση των 

υπηρεσιών εφοδιασµού της στην εταιρεία NGP PACK A.E. µέλος του οµίλου NGP 

GROUP.  

 Η N.G.P. PACK Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 µε έδρα την Ιεράπετρα Κρήτης. 

Σήµερα κατέχει και λειτουργεί τρία εργοστάσια στην ελληνική επικράτεια (Κρήτη, 

Έδεσσα και Κόρινθο) Στην Ιεράπετρα Κρήτης, το 1ο εργοστάσιο της NGP PACK AE 

καλύπτει τις ανάγκες του νησιού βρίσκεται σε ιδιόκτητη έκταση 2.500 τµ 

στεγασµένου και 4.500 τµ υπαίθριου διαµορφωµένου χώρου. Στην Έδεσσα, το 2ο 

εργοστάσιο της NGP PACK AE καλύπτει τις ανάγκες της Βόρειας Ελλάδας µε 

έκταση 5.000 τµ στεγασµένου και 20.000 τµ υπαίθριου διαµορφωµένου χώρου. 

Στην Κόρινθο το 3ο και πλέον σύγχρονο εργοστάσιο καλύπτει τις ανάγκες της 

Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας βρίσκεται σε ιδιόκτητη έκταση 5.600 τµ στεγασµένου 

και 12.000 τµ υπαίθριου διαµορφωµένου χώρου. Τόσο στο κεντρικό κατάστηµα όσο 

και στα υποκαταστήµατα υπάρχει σύστηµα οn-line σύνδεσης µεταξύ τους και 
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εξειδικευµένη τεχνολογική υποδοµή για την άρτια διαχείριση των πληροφοριών σε 

πραγµατικό χρόνο µε την χρήση εξελιγµένου λογισµικού E.R.P. 

H αποθήκη, η εσωτερική διακίνηση και η διακίνηση των προϊόντων της NGP 

PLASTIC στο εσωτερικό και στο εξωτερικό εξυπηρετείται εξ ολοκλήρου από την 

NGP PACK Α.Ε., όπου έκτος των προαναφερόµενων αποθηκευτικών χώρων, 8 

φορτηγά, 10 ανυψωτικά µηχανήµατα , και ένας αντίστοιχος αριθµός ανθρώπων 

ενώνουν καθηµερινά τις δυνάµεις τους για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 

πελατών της NGP PLASTIC ABEE.  

 
 

6.10 Όραµα και αποστολή  

 

Όραµα της NGP PLASTIC ΑΒΕΕ είναι η καθιέρωση της σε ηγετική θέση 

τόσο στην Ελληνική αγορά, όσο και τις αγορές των Βαλκανίων και της Ευρώπης, µε 

ισχυρό Brand Name, νέες τεχνολογίες και καινοτόµα προϊόντα. 

Αποστολή της είναι η απόκτηση της ικανότητας: 

� Να παρέχει προϊόντα άριστης ποιότητας που καλύπτουν όλες τις 

προδιαγραφές συσκευασίας φρούτων / λαχανικών και τις ανάγκες της 

βιοµηχανίας τροφίµων.  

� Να παράγει και χρησιµοποιεί νέα πλαστικά υλικά που είναι φιλικά 

προς το περιβάλλον.  

� Να γίνει ο ιδανικός επιχειρησιακός συνεργάτης που υποστηρίζει τους 

πελάτες της να χτίσουν το µέλλον τους καλύπτοντας τις απαιτήσεις 

τους, διαχειριζόµενη τις καθηµερινές ανάγκες τους και ικανοποιώντας 

τις προσδοκίες τους. 

 
6.11 Στόχοι  
 
Οι επιχειρηµατικοί στόχοι που θέτει η ∆ιοίκηση  είναι:  

� Ανάπτυξη της υποδοµής και του δικτύου υποστήριξης µε συνέπεια και ευθύνη 

απέναντι στην κοινωνία  και τους πελάτες του  

� Καινοτόµα προϊόντα σε άριστη σχέση Ποιότητας / Τιµής µε υψηλή ταχύτητα 

εξυπηρέτησης των πελατών του και αµοιβαίο οικονοµικό όφελος   
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� Μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από υλικά ΡΕΤ µε την ανακύκλωση 

υλικών και φιαλών ΡΕΤ.  

� Αναβάθµιση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού του µε έµφαση στην 

οµαδική εργασία, την παραγωγή ποιότητας, την αποτελεσµατικότητα και την 

δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για τον πελάτη.  

� Τακτική επιθεώρηση των διεργασιών, εγκαταστάσεων και εργαζοµένων της 

επιχείρησης  για την ανάδειξη της Ποιότητας Λειτουργίας και της συµµόρφωσής µε 

το Όραµα και τους Στόχους του. 

 

6.12 Η παρουσία της NGP PLASTIC ABEE στον  κλάδο της πλαστικής 

συσκευασίας  

Η Πλαστική Συσκευασία θεωρείται ένας από τους πιο δυναµικούς κλάδους του 

τοµέα της Συσκευασίας στη χώρα µας. 

Tο πλαστικό σαν πρώτη ύλη διαθέτει εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες δύναµης και 

σκληρότητας και σε συνδυασµό µε το µικρό βάρος και την ευκαµψία του, παρέχει τη 

δυνατότητα παραγωγής προϊόντων που µπορούν να ανταποκριθούν µε επιτυχία 

στις απαιτήσεις της σύγχρονης συσκευασίας 

Tα πλαστικά είδη συσκευασίας ανάλογα µε τη χρήση και τον προορισµό τους 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

Tην εύκαµπτη συσκευασία, η οποία περιλαµβάνει τα εξής είδη: 

� Σάκους, σακούλες, τσάντες. 

� Φύλλα, φιλµ. 

� Λοιπά είδη εύκαµπτης συσκευασίας (π.χ. πλαστικά δίχτυα για τη 

συσκευασία αγροτικών προϊόντων κ.ά.). 

Tη δύσκαµπτη - ηµιεύκαµπτη συσκευασία η οποία περιλαµβάνει τα εξής: 

� Bαρέλια, Mπιτόνια, Mεγάλα ∆οχεία. 

� Bυτία, Nτεπόζιτα, ∆εξαµενές. 

� Kύπελλα, Bάζα, Mικρά ∆οχεία. 

� Kουτιά, Kιβώτια, Tελάρα. 
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� Φιάλες, Φιαλοειδή. 

� Λοιπά είδη δύσκαµπτης - ηµιεύκαµπτης συσκευασίας (π.χ. πώµατα, 

καπάκι, καψίλια πωµατίσµατος, θήκες τροφίµων κ.ά.).1 

 

   Η δραστηριοποίηση της NGP PLASTIC ABEE αφορά την  πρώτη κατηγορία και  

κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά µε ένα πλήρες οργανωµένο δίκτυο 

πωλήσεων παράλληλα µε τη διεθνής παρουσία της. Η Ελληνική και διεθνής 

παρουσία της συνδυαστικά µε την παραγωγή καινοτόµων προϊόντων δηµιουργεί 

την βάση για να απολαµβάνει µία εξέχουσα θέση στην αγορά του ευρωπαϊκού 

κλάδου των πλαστικών. 

Οι κύριοι ανταγωνιστές της εταιρείας είναι για την Ελλάδα: 

� SOULIS AE: Παλιά µονάδα µε µεταχειρισµένα µηχανήµατα, καλή δικτύωση 

κυρίως στην Ελλάδα και εξειδίκευση στο ΡΡ. 

� PREPACK AE: παραγωγός συσκευασιών Catering µε δύο κωδικούς στα 

κουπάκια και µικρή δυναµικότητα. 

 

Και για το εξωτερικό: 

� INFIA SRL-Pioneer, η µεγαλύτερη στον κλάδο, πολυεθνική µε καλή σχέση 

ποιότητας-τιµής προϊόντος. 

� Groupe Guillin-∆εύτερη µεγαλύτερη στον κλάδο, πολυεθνική, µε καλό δίκτυο 

σε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία.  

� Ilip-Ιδιωτική εταιρεία, ευέλικτη, δυναµική. 

� Carton Pack-Ιδιωτική εταιρεία, επιθετική στις τιµές 

    Η ελληνική βιοµηχανία πλαστικής συσκευασίας το περασµένο έτος βελτίωσε τα 

έσοδά της, αλλά δεν απέφυγε την καταγραφή ζηµιών, λόγω της επιδείνωσης όλων 

των δεικτών της λειτουργικής της αποδοτικότητας. Σε συνθήκες εντεινόµενου 

ανταγωνισµού και µειωµένης εγχώριας ζήτησης, οι επιχειρήσεις οδηγήθηκαν σε 

µείωση του λειτουργικών περιθωρίων κέρδους, που εξηγεί την καταγραφή ζηµιών. 

Οι προβλέψεις όµως για το µέλλον είναι ενθαρρυντικές. Η αύξηση του όγκου 

εξαγωγών νωπών οπωροκηπευτικών, σε συνδυασµό µε την επιταχυνόµενη 

εξαγωγική δραστηριότητα των εταιρειών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φαίνεται ότι 
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αναπληρώνουν τις απώλειες που προκαλεί η µείωση της εγχώριας παραγωγής το 

περασµένο έτος. 

 

6.13  ∆ιεθνοποίηση NGP PLASTIC ABEE 

      

6.13.1 Λόγοι ∆ιεθνοποίησης NGP PLASTIC ABEE 

     Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων αποτελεί σήµερα µια από τις σηµαντικότερες 

στρατηγικές πολιτικές τους. Έτσι µια επιχείρηση µπορεί να αποκτήσει το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που θα την κάνει δυνατή στον κλάδο της και αρκετά 

ανταγωνιστική έναντι των υπολοίπων. Οι φρενήρεις ρυθµοί εξάπλωσης της 

παγκοσµιοποίησης οδήγησαν και την ∆ιοίκηση της NGP στην έναρξη των 

διαδικασιών για τη διεθνοποίηση της. Ούτως η άλλως από την γέννηση της η 

εταιρεία ήθελε να ακολουθήσει πιστά το αρχικό της όραµα για καθιέρωση των 

προϊόντων σε ηγετική θέση. Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση της 

αυτή: 

� Η ανάγκη για απόκτηση πρόσβασης σε νέο πελατολόγιο η αύξηση 

αυτού και συνεπώς η αύξηση των εσόδων  

� Η αντιµετώπιση του επιχειρηµατικού  ρίσκου µέσα σε µια ευρύτερη 

αγοραστική βάση.  

� Ενίσχυση καινοτοµίας µε ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

� Η βιωσιµότητα της 

 

Είναι αλήθεια ότι η εξόρµηση των επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά απαιτεί την 

αναπροσαρµογή ολόκληρου του περιβάλλοντος τους και των δοµών λειτουργίας 

τους σε ένα εντελώς νέο, µε διαφορετική γλώσσα κουλτούρα και πολιτισµό και 

διαφορετικές απαιτήσεις ανάγκες και προσδοκίες. Η ερώτηση που καλούνται όλες οι 

επιχειρήσεις να απαντήσουν είναι «Αξίζει;» Η απάντηση που δίνεται από πολλούς 

πετυχηµένους επιχειρηµατίες και διευθυντικά στελέχη ήδη διεθνοποιηµένων 

επιχειρήσεων είναι «Απολύτως» Αν οι επιχειρήσεις ακολουθήσουν τα σωστά 

βήµατα όπως αυτά θα οριστούν από έµπειρα στελέχη και ειδικούς συνδυαστικά µε 

την κατάλληλη βοήθεια από ντόπιους και επιχειρηµατίες η διεθνής 

δραστηριοποίηση µπορεί να αποτελέσει την ιδανική λύση στην προσπάθεια τους 
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για βιωσιµότητα και ανάπτυξη. 

 

6.13.2       Τρόποι ∆ιεθνοποίησης NGP PLASTIC ABEE 

Ο βασικός τρόπος επιλογής της εταιρείας να δραστηριοποιηθεί εκτός των συνόρων 

είναι οι εξαγωγές. Οι εξαγωγές αποτελούν την πλέον γνωστή µέθοδο στρατηγικής 

επιχειρηµατικής δράσης και συνιστούν την αναγκαία συνθήκη για αύξηση του 

κύκλου εργασιών και των κερδών. Μέσω των εξαγωγών και βασικά των άµεσων 

εξαγωγών, η NGP PLASTIC ABEE έχει καταφέρει να εξασφαλίσει µία πολύ 

σηµαντική παρουσία διεθνώς. 

 

6.13.3 Μοντέλο διεθνοποίησης και γεωγραφική οργάνωση  

Η πορεία διεθνοποίησης της NGP PLASTIC ABEE υπόκειται στο µοντέλο 

διεθνοποίησης της Ουψάλα((Uppsala Internationalization Model) σύµφωνα µε το 

οποίο η  διεθνοποίηση πραγµατοποιείται σταδιακά ανάλογα µε την γνώση και την 

εµπειρία που η επιχείρηση αποκτά στην αγορά. Η σειρά επέκτασης της επιχείρησης 

σε νέες αγορές προβλέπεται σύµφωνα µε το µοντέλο από την «ψυχολογική» τους 

απόσταση από την µητρική χώρα. Η «ψυχολογική» απόσταση αυξάνει το 

αντιλαµβανόµενο ρίσκο των δραστηριοτήτων στην ξένη αγορά. Για το λόγο αυτό οι 

επιχειρήσεις τείνουν να επεκτείνονται στο εξωτερικό ξεκινώντας από «ψυχολογικά» 

πιο κοντινές αγορές και συνεχίζοντας σε πιο αποµακρυσµένες 

      Για το λόγο αυτό τα πρώτα εξαγωγικά βήµατα της εταιρείας στράφηκαν σε 

κοντινές σε απόσταση χώρες, µε βασικότερη την Ιταλία, λόγω της  ανάγκης 

συγκράτησης του κόστους µεταφοράς σε χαµηλά επίπεδα. Σήµερα 

δραστηριοποιείται στη γειτονική χώρα δια µέσου 2 εµπορικών αντιπροσώπων όπου 

αναδεικνύουν τα προϊόντα της στην κεντρική και νότιο Ιταλία. Στη συνέχεια η 

εταιρεία διαµέσου της συνεχούς ετήσιας παρουσίας της σε διεθνείς εκθέσεις (Fruit 

Logistica Berlin) από το 2008 κατάφερε να αναπτύξει το δίκτυο της διαµέσου της 

συνεργασίας της µε την ΝΝΖ GROUP. Η τελευταία από το 1922 έχει αναπτύξει 

µεγάλο δίκτυο υποκαταστηµάτων και συνεργατών µε γραφεία στις αγορές της 

Αυστρία, των Κάτω Χωρών, του Καναδά, της ∆ανίας, της Γερµανίας, της Ιταλίας, 

της Πολωνίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Εσθονίας, της Ισπανίας, του 

Ηνωµένου Βασίλειου, των ΗΠΑ κλπ. 
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     Βρίσκεται επίσης σε στενή συνεργασία µε εταίρους και σε 40 ακόµα χώρες, 

όπου  προωθεί λύσεις και προϊόντα συσκευασίας τροφίµων. Πελάτες Εξωτερικού 

για πωλήσεις θερµοδιαµορφωµένων προϊόντων (κουπάκια) εξυπηρετούνται σε 

Ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ιταλία, Γερµανία, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, Ισπανία, 

Κύπρος, Γαλλία, Σλοβενία, ∆ανία, Βέλγιο, Ρουµανία, Βουλγαρία, Αγγλία κλπ, καθώς 

και σε χώρες εκτός Ευρώπης όπως Μαρόκο, Κουβέϊτ, Νορβηγία, Τυνησία, 

Καναδάς, Τουρκία κλπ.  

 

 

 

 

Εικόνα  2 : Χάρτης παρουσίας NGP PLASTIC ABEE 

www.ngpplastic.gr 

 

 

6.13.4 Εµπόδια στην διεθνή πορεία της NGP PLASTIC ABEE 

            Η παρουσία της επιχείρησης στις διεθνείς αγορές δεν πραγµατοποιήθηκε 

χωρίς εµπόδια και προβλήµατα. Αρχικά έπρεπε να γίνει κατανοητή η διαφορετική 

κουλτούρα των νέων αγορών, σε κάθε χώρα και ταυτόχρονα έπρεπε να υπάρχει 

διαφορετική προσέγγιση και αντιµετώπιση, ενώ η είσοδος σε µια νέα αγορά 

ισοδυναµούσε µε µεγάλη προσπάθεια της επιχείρησης να κερδίσει την εµπιστοσύνη 

των νέων πελατών. Η επιχείρηση επέλεξε τη δραστηριοποίησή της κυρίως στην 

∆υτική και Κεντρική Ευρώπη λόγω των ευνοϊκών συνθηκών για ανάπτυξη και 
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απορρόφηση των ανταγωνιστικών προϊόντων της. 

 

6.13.5  Η Οικονοµική Κρίση-Οφέλη ∆ιεθνοποίησης για την NGP PLASTIC 

        Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα προκάλεσε τεράστια προβλήµατα στην 

ευηµερία της χώρας. Πιο συγκεκριµένα, τα αυστηρά δηµοσιονοµικά µέτρα που 

αναλήφθηκαν υποχρεωτικά από τις ελληνικές κυβερνήσεις οδήγησαν την οικονοµία 

της χώρας σε τεράστια ύφεση. Η οικονοµική αστάθεια και αβεβαιότητα που 

επικρατούν στην Ελλάδα, επιτείνουν το ήδη αρνητικό κλίµα της κατανάλωσης. Η 

κρίση συνάντησε την πορεία της NGP PLASTIC ΑΒΕΕ στα πρώτα και δειλά βήµατα 

της διεθνούς δραστηριοποίησης της στις αρχές του 2009 οπού και κρίθηκε άµεση η 

ανάγκη αναπροσαρµογής της στρατηγικής και των εταιρικών συστηµάτων ώστε 

αφενός να επιβιώσει µέσα σε αυτό το απειλητικό επιχειρησιακό περιβάλλον και 

αφετέρου να εξέλθει και πιο δυνατή. Επιπρόσθετα, τα οικονοµικά της µεγέθη 

χειροτέρευσαν σηµαντικά µε µείωση των πωλήσεων και των καθαρών της κερδών. 

Πιο συγκεκριµένα η ∆ιοίκηση της επιχείρησης βρέθηκε αντιµέτωπη µε: 

� Μείωση των πωλήσεων 

� Κρίση ρευστότητας, καθώς µέσω της µη χορήγησης επαγγελµατικών και 

καταναλωτικών δανείων, τίθεται πρόβληµα ρευστότητας στην αγορά και την 

κατανάλωση.  

� Μείωση παραγωγής . 

� Αύξηση των τιµών πρώτων υλών και συνεπακόλουθη αύξηση του κόστους και 

του πληθωρισµού.  

Η έξοδος από την κρίση όπως φαίνεται δεν θα είναι εύκολη υπόθεση για τις 

επιχειρήσεις καθώς δοµές και συστήµατα του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος 

έχουν πληγεί σε τέτοιο βαθµό που θα χρειαστεί πολύ χρόνος για την εξυγίανση του. 

Τεράστιας σηµασίας ρόλο στο σύνολο των προσπαθειών που η NGP PLASTIC 

καταβάλλει για την έξοδο από την κρίση, διαδραµατίζει η πορεία διεθνοποίησης της 

επιχείρησης συνδυαστικά µε τον βαθµό ετοιµότητάς της. Τα οφέλη για την 

επιχείρηση από την διεθνοποίηση σχετίζονται άµεσα µε την σηµερινή ύπαρξη και 

επιβίωση της καθώς συνέβαλαν σε : 

� Σηµαντική αύξηση του κεφαλαίου λόγω της διείσδυσης σε ξένες αγορές. 

� Εξισορρόπηση των πωλήσεων µε πρόσβαση σε µεγάλο αριθµό αγορών 
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� Ενίσχυση της ρευστότητας ιδίως στις δύσκολες στιγµές διακοπής δανειοδότησης 

από τις τράπεζες 

� Αύξηση της παραγωγής µε µεταφορά της ζήτησης για τα προϊόντα της σε πιο 

ελκυστικές αγορές 

� Μείωση του κόστους παραγωγής µε δυνατότητα εξεύρεσης φθηνότερων και 

ποιοτικότερων ά υλών στο εξωτερικό 

� Ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας των επιχειρήσεων µέσω της 

διείσδυσης σε νέες αγορές και τεχνολογικά αναπτυγµένες αγορές  

� Ενίσχυση του κύρους της και απόκτηση φήµης 

     Είναι φανερό λοιπόν ότι οι διεθνείς επενδύσεις προσέφεραν ένα  µεγάλο βαθµό 

ευελιξίας στην επιχείρηση καθώς η δραστηριοποίηση της διεθνώς της έδωσε την 

δυνατότητα να απευθυνθεί σε µεγάλο αριθµό αγορών υποβαθµίζοντας µε αυτό τον 

τρόπο τις αρνητικές συνέπειες της οικονοµικής κρίσης. Ισχυροποίησε κατά πολύ τη 

θέση της καθώς όντας ένα βήµα µπροστά από τα γεγονότα και έχοντας 

προγραµµατίσει σωστά τις επενδύσεις της, και πιο συγκεκριµένα τον διεθνή 

προσανατολισµό της, κατόρθωσε να εξοµαλύνει τις αρνητικές επιπτώσεις της 

οικονοµικής κρίσης σε αντίθεση µε πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα όπου 

πραγµατικά οδηγήθηκαν στην καταστροφή.  

 
6.14 Ανθρώπινο ∆υναµικό  
 

Το ανθρώπινο δυναµικό µιας επιχείρησης αποτελεί παράγοντα ‘κλειδί’ για την 

επιτυχή δραστηριοποίησή της στις διεθνείς αγορές. Οι επιτυχηµένες επιχειρήσεις 

αντιµετωπίζουν ως βασική προτεραιότητα την ανάγκη ανάπτυξης των υπαλλήλων 

τους, µε έµφαση στα διευθυντικά τους στελέχη. Επενδύουν στην ανάπτυξη του 

προσωπικού και καλλιεργούν ένα εργασιακό περιβάλλον µε στενές, 

µακροπρόθεσµες σχέσεις εµπιστοσύνης. 

 

6.14.1 Οι Άνθρωποι της NGP PLASTIC 
 

Η µονάδα σήµερα διαθέτει 64 εργαζόµενους εκ των οποίων 53 στην παραγωγή και 

11 σε διοικητικές θέσεις. Τα Τµήµατα - Οµάδες  εργαζοµένων που εργάζονται στην 

εταιρεία αναλυτικά είναι: 
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Οι 53 εργαζόµενοι της Παραγωγής ανήκουν σε οµάδες, που είναι δοµηµένες έτσι, 

ώστε µε 5ήµερη εργασία να καλύπτουν τις ανάγκες του Εργοστασίου για 6ήµερη 

λειτουργία τουλάχιστον, χωρίς υπερωρίες. Αναλυτικά οι Οµάδες έχουν ως εξής: 

� Quality Control IN Line  -  ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΤΡΙΕΣ    

� Quality Control OFF Line  -  Ποιοτικός έλεγχος 

� Παλετοποιητές 

� Χειριστές CLARK 

� Χειριστές EXTRUDER  

� Χειριστές Τhermoforming (Τ2) 

� Χειριστές Μύλου 

� Προϊστάµενος Παραγωγής 

� Συντηρητές 

Οι 11 εργαζόµενοι σε ∆ιοικητικές θέσεις καλύπτουν θέσεις στο λογιστήριο-γραφείο 

κίνησης, στις πωλήσεις, τη µηχανογράφηση και την αποθήκη-logistics. 

Το επίπεδο Οργανόγραµµα συνδυάζει: 

� την εύκολη πρόσβαση των εργαζοµένων στους ∆ιευθυντές και τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο για να µεταφέρουν πληροφορίες, προτάσεις, προβλήµατα και να 

διαχειριστούν λύσεις που αυξάνουν την ικανοποίηση και αφοσίωσή τους (bottom-

up)  

 

� την ταχύτητα επικοινωνίας της ∆ιοίκησης µε τους εργαζόµενους για ενηµέρωση, 

µετάδοση πάσης φύσεως µηνυµάτων και υλοποίηση αποφάσεων (up-down) 

 

 

6.14.2 Κουλτούρα 

 

Οι Αξίες του Οµίλου που επιζητά η ∆ιοίκηση από τους Ανθρώπους της να κατανοήσουν, 

να αποδεχτούν και να επιτύχουν συνοψίζονται σε 5 λέξεις:  

• Ποιότητα:   

«Αφεντικό µας είναι ο πελάτης, δουλειά µας η ποιότητα και στόχος µας η σωστή σχέση 

ποιότητας / τιµής»  

• Υπευθυνότητα:  
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«Ως άτοµα αναλαµβάνουµε πλήρως ευθύνη. Ως συνεργάτες στηρίζουµε τις ευθύνες των 

άλλων»  

• Αµοιβαιότητα:  

«Αµοιβαίο όφελος είναι το κοινό όφελος και κάθε κοινό όφελος διαρκεί»  

• Αποτελεσµατικότητα:  

«Εκµεταλλευόµαστε κάθε δυνατότητα, δεν σπαταλάµε τίποτα και κάνουµε ότι µπορούµε 

να κάνουµε καλύτερα»  

• Ελευθερία:  

«Χρειαζόµαστε Ελευθερία για να φτιάξουµε το µέλλον µας και χρειαζόµαστε κέρδη για να 

παραµείνουµε Ελεύθεροι»  

 
 

6.14.3 Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας 
 

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµένων της εταιρείας αποτελεί αδιαπραγµάτευτο 

στοιχείο της θέσης της NGP απέναντι στους εργαζόµενους της. Εκτός από τα πλέον 

απαραίτητα στοιχεία που η νοµοθεσία επιβάλλει για την προστασία των 

εργαζόµενων σε παραγωγικές µονάδες η επιχείρηση φροντίζει για την υγεία και 

ασφάλεια των εργαζοµένων της: 

� Παροχή δωρεάν ιατροφαρµακευτικής κάλυψης στο σύνολο των 

εργαζοµένων 

� Συνεχή παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας-θερµοκρασία, ρύποι, 

θόρυβος-και µέτρηση των ατυχηµάτων  

� Συνεχής ενηµέρωση των εργαζοµένων για την προστασία τους µε τακτά 

σεµινάρια εν ώρα εργασίας. 

� Ψυχολογική στήριξη  

 

6.14.4 Οι Πολιτικές διαχείρισης του Προσωπικού συνοπτικά 

 

Οι ∆ιευθυντές αναγνωρίζουν τις ανάγκες αποχώρησης ή τις ελλείψεις,  

προγραµµατίζουν και αφού εξασφαλίσουν την έγκριση της ∆ιοίκησης, αναλαµβάνουν 

την απόλυση ή την προσέλκυση, την επιλογή και την αρχική εκπαίδευση στη θέση 

εργασίας τους.  
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Η προσέλκυση των νέων εργαζοµένων γίνεται αρχικά µε ανακοίνωση της κενής θέσης 

στα στελέχη, τους εργαζόµενους και στη συνέχεια µε αγγελίες σε τοπικές εφηµερίδες.  

 

Η επιλογή για το προσωπικό κάθε Μονάδας γίνεται µε συνέντευξη από τον ∆ιευθυντή 

της. Για τα ανώτερα στελέχη αποφασίζει ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

 

Η εισαγωγική εκπαίδευση αφορά το αντικείµενο, το περιβάλλον της θέσης εργασίας και 

την γνωριµία µε τους συναδέλφους. Για την περαιτέρω κατάρτιση και ενσωµάτωση των 

νεοπροσληφθέντων στην εργασία τους, συνεχίζουν οι παλαιότεροι εργαζόµενοι στο 

τµήµα.  

 

Το Λογιστήριο φροντίζει τη γραφειοκρατία της απόλυσης ή της πρόσληψης, ρυθµίζει τα 

θέµατα αµοιβών και αναπροσαρµογών ανάλογα µε την θέση εργασίας, τις γνώσεις, την 

προϋπηρεσία, την νοµοθεσία (και όχι την αξιολόγηση) καθώς και ότι έχει σχέση µε 

ασθένειες, άδειες, υπερωρίες κλπ 

 

Η επικοινωνία των εργαζοµένων µε τους ∆ιευθυντές ή/και την ∆ιοίκηση γίνεται χωρίς 

δυσκολίες και είναι καθηµερινή στις θέσεις εργασίας µε αποτέλεσµα η αξιολόγηση των 

εργαζοµένων να γίνεται διαρκώς (αλλά χωρίς τεκµηρίωση) από τον ∆ιευθυντή. 

Η  ∆ιοίκηση της επιχείρησης υποστηρίζοντας την φιλοσοφία των 5-0 (Jacques Chevallier 

1988 στο M. Ραµµατά - “∆ιοικώντας το Ανθρώπινο ∆υναµικό”) επιθυµεί:2 

� να έχει διαλεχτούς και σταθερούς συνεργάτες,  

� να ενισχύει συστηµατικά και µε πίστη την διαρκή ανάπτυξή τους,  

� να επενδύει στην προσωπική τους επιτυχία  

� να βελτιώνει την αφοσίωσή τους για να αντιµετωπίζουν τη δουλειά τους µε 

δηµιουργικότητα, προοπτική και προσήλωση στους στόχους 

 

 

6.14.5 Προσέλκυση & Επιλογή 
 
    6.14.5.1 Προσέλκυση 
  

Στην φάση ανάπτυξης που βρίσκεται σήµερα η επιχείρηση προσλήψεις γίνονται για 

αντικατάσταση εργαζοµένων που αποχώρησαν ή για επάνδρωση των νέων Μονάδων 

(εργοστασίων, αποθηκών) που κατασκευάζονται. 
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Οι ∆ιευθυντές γνωρίζουν τις απαιτήσεις σε ανθρώπινους πόρους, τις βραχυπρόθεσµες 

ανάγκες και τις εξελίξεις προαγωγών / αποχωρήσεων, λαµβάνοντας υπ΄ όψιν τις πλήρεις 

προδιαγραφές (γνώσεις, εµπειρίες, ικανότητες) και τις επιµέρους αρµοδιότητες µιας 

θέσης εργασίας. 

 

Αρχικά αναζητούν να καλύψουν την θέση εργασίας µε εσωτερική µετακίνηση ή 

ανακοινώνοντας το κενό στους λοιπούς εργαζόµενους και στο περιβάλλον του Οµίλου 

(πελάτες, προµηθευτές, συνεργάτες) για την προσέλκυση υποψηφίων µετά από 

σύστασή τους (word-of-mouth). Η µέθοδος αυτή είναι γρήγορη, φθηνή, αποτελεσµατική 

και βελτιώνει την σχέση των εµπλεκοµένων µε την επιχείρηση.  Βεβαίως ο ∆ιευθυντής 

που ευθύνεται για την πρόσληψη πρέπει να αξιολογήσει τον υπάλληλο που κάνει την 

σύσταση και να εξετάσει τις πιθανότητες δηµιουργίας κοινών συµφερόντων (κλίκας).  

 

Στις περιπτώσεις που χρειάζεται αγγελία, δίνεται απλά στην τοπική εφηµερίδα µε µια 

σύντοµη περιγραφή του Οµίλου και του τίτλου της θέσης εργασίας.  

Φυσικά στην ιστοσελίδα του Οµίλου έχει δηµιουργηθεί ειδικό πεδίο όπου ανακοινώνονται 

οι κενές θέσεις εργασίας και ο ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει σύντοµο βιογραφικό 

για την συγκεκριµένη θέση ή αυθόρµητα για να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για 

απασχόληση. 

     Για την διεύρυνση των δυνατοτήτων Προσέλκυσης και στα πλαίσια ανάπτυξης της 

επιχείρησης εφαρµόζεται η αναζήτηση Υποψηφίων και στο εξωτερικό περιβάλλον του 

Οµίλου µε προσεκτική µελέτη πηγών όπως στο σχήµα:  
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Κύκλος γνωστών 

Κρατικοί Οργανισµοί* 

Κύκλος γνωστών 

Ιστοσελίδες αγγελιών 

Τοπικές εφηµερίδες 

Εκπαιδευτικοί Οργανισµοί** 

  
Χαµηλές Υψηλές 

 
 Γ ν ώ σ ε ι ς  -  Ε µ π ε ι ρ ί ε ς  

* ΟΑΕ∆, Επιµελητήρια, ΓΣΕΕ κλπ  

** ∆ηµόσια ή Ιδιωτικά Πανεπιστήµια, Τεχνικές/Επαγγελµατικές  Σχολές, κλπ 

 

.  

 

    6.14.5.2 Επιλογή 
  

Οι προσλήψεις ∆ιευθυντών και ανώτερων ιεραρχικά στελεχών του Οµίλου γίνονται από 

τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο µε προσωπικές συνεντεύξεις.  

 

Η Επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων για τις Μονάδες του Οµίλου γίνεται από τους 

∆ιευθυντές τους µετά την έγκριση του αντίστοιχου προϋπολογισµού από τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.  

 

Η µέθοδος πρόσληψης του ιδανικού υποψήφιου γίνεται µε 3 βήµατα: 

� Συγκέντρωση και Αξιολόγηση βιογραφικών 

� Συνέντευξη  

� Συστάσεις    

Τα ποσοστά που βαρύνουν κάθε βήµα είναι διαφορετικά ανά θέση εργασίας, µε την 

συνέντευξη να συγκεντρώνει πάντα το µεγαλύτερο και να βαρύνει περισσότερο για την 

τελική επιλογή. 
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Η ∆ιαδικασία δεν είναι δοµηµένη (ερωτηµατολόγια, test κλπ), αλλά γίνεται µε ελεύθερη 

φιλική συνέντευξη από τον ∆ιευθυντή, ο οποίος αξιολογεί και επιβεβαιώνει: 

� τα στοιχεία του βιογραφικού  

� τις συστατικές επιστολές 

� την προϋπηρεσία και τους τοµείς που αποκτήθηκαν 

� τις ικανότητες και εµπειρία που απέκτησε ο υποψήφιος για την επιτυχή κάλυψη 

της κενής θέσης εργασίας.  

 

Παράλληλα γίνεται η περιγραφή της δοµής του Οµίλου, της κουλτούρας του (όραµα, 

αποστολή, αξίες, στόχοι), της Μονάδας για την οποία προορίζεται ο υποψήφιος, των 

προδιαγραφών - απαιτήσεων της κενής θέσης εργασίας.  

 

Τέλος αξιολογούνται και συγκρίνονται µε τα δεδοµένα του Οµίλου µεταξύ άλλων: 

� τα χαρακτηριστικά συµπεριφοράς του υποψήφιου 

� η επαγγελµατική του διαδροµή και η δουλειά που προτιµάει 

� η εργατικότητα και οι φιλοδοξίες του  

� η δυνατότητες διαπραγµάτευσης στα προβλήµατα που διαχειρίστηκε  

� η δηµιουργικότητα και η προσήλωσή του σε στόχους  

 

Η παραπάνω προσέγγιση στην Επιλογή αφαιρεί ποσοστό βαρύτητας από τις συστατικές 

επιστολές που έχει καταθέσει ο Υποψήφιος.  

 

 

Παραµένει βέβαια στην διακριτική ευχέρεια του ∆ιευθυντή που αξιολογεί τον Υποψήφιο 

και ανάλογα µε την κρισιµότητα της θέσης εργασίας για την οποία αυτός προορίζεται, η 

δυνατότητα ανεπίσηµης επικοινωνίας (προφορική) µε πρώην εργοδότες του Υποψήφιου 

για την αναζήτηση γνώµης ή διερεύνηση συµβάντων. 

 

 

6.15 Εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων της 
 

     Η NGP PLASTIC ABEE από την αρχή της λειτουργίας της επενδύει στην 

εκπαίδευση του Ανθρώπινου ∆υναµικού της µε στόχο την απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων µε απώτερο σκοπό την βελτίωση της απόδοσης τους. 
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   Στην εισαγωγική Εκπαίδευση, που γίνεται µετά την πρόσληψη και κατά την 

διάρκεια των πρώτων εβδοµάδων προσαρµογής στην επιχείρηση, οι εργαζόµενοι: 

� Ενηµερώνονται γενικά για τον Όµιλο από τον ∆ιευθυντή ή την Οµάδα Ποιότητας 

(Μονάδες που αποτελείται, όραµα, αποστολή, κουλτούρα, γενικοί και επιµέρους 

στόχοι)  

� Ενηµερώνονται για το οργανόγραµµα, τις προδιαγραφές – απαιτήσεις της θέσης 

εργασίας για την οποία προσελήφθησαν (περιγραφή θέσης), για το περιβάλλον 

που θα εργάζονται (χώροι, εξοπλισµός, κανόνες ασφάλειας, υγιεινή, µέσα), για τις 

∆ιαδικασίες του Συστήµατος Ποιότητας, τα έντυπα και τις Τεχνικές Οδηγίες που 

του αντιστοιχούν από την Οµάδα Ποιότητας 

� Εκπαιδεύονται στη θέση εργασίας για το αντικείµενο της δουλειάς τους από τον 

∆ιευθυντή και από τους παλαιότερους συναδέλφους.  

 

Όσο περισσότερος χρόνος αφιερωθεί στο 2ο από τα παραπάνω βήµατα τόσο καλύτερα 

γίνεται  

� η ένταξη των νέων συναδέλφων στον Όµιλο,   

� η κατανόηση της κουλτούρας,  

� η αφοµοίωση των αλλαγών στη νέα νοοτροπία,  

� η  δέσµευση για την επίτευξη των στόχων και  

� η προσαρµογή στα πρότυπα λειτουργίας που υλοποιεί η Οµάδα Ποιότητας. 

Στη συνέχεια οι κυριότεροι τρόποι εκπαίδευσης που χρησιµοποιεί η επιχείρηση για 

την εξέλιξη του προσωπικού της είναι: 

� Η µέθοδος των σεµιναρίων µε στόχο τη µετάδοση και την ανάπτυξη των 

γνώσεων των συµµετεχόντων 

� Η εκπαίδευση των στελεχών, κυρίως της παραγωγής του εργοστασίου, όπου 

ειδικά εκπαιδευµένα και επιλεγµένα άτοµα τεχνικού υπόβαθρου  παρέχουν 

καθοδήγηση και συµβουλές που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της 

παραγωγικής διαδικασίας. 

Συνδυαστικά µε τα παραπάνω πραγµατοποιούνται σε συνεννόηση µε τους ∆ιευθυντές 

ετήσια προγράµµατα εκπαίδευσης για όλους τους εργαζόµενους µε θέµατα: 

 

� Λειτουργίας Οµίλου, όπως ∆ιαδικασιών λειτουργίας,  κατευθύνσεων και αλλαγών, 

επικοινωνίας, οράµατος, κουλτούρας, στόχων, σηµασίας της Οµαδικής εργασίας 
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� Ανάπτυξης δεξιοτήτων κατά Οµάδες (ειδικές εκπαιδεύσεις, µελέτες περιπτώσεων, 

αλλαγές ρόλων, διαχείριση χρόνου & έργου κλπ) 

     Η  συστηµατική  εκπαίδευση  του  ανθρώπινου  δυναµικού  οδηγεί  στην  αύξηση  

της παραγωγικότητας,  στην  ανάπτυξη  των  ικανοτήτων  του,  ενώ  επίσης  

βελτιώνει  την ατοµική  απόδοση  των  εργαζοµένων  και  συνεισφέρει  στην  

συνολική  ανάπτυξη  του οργανισµού.  Το  κόστος  του  προγράµµατος  της  

εκπαίδευσης  δεν  θεωρείται από την επιχείρηση σαν επιπλέον έξοδο αλλά σαν 

επένδυση, η οποία θα ωφελήσει  την  επιχείρηση,  εφ'  όσον  όµως  η  εκπαίδευση  

έχει  σχεδιαστεί  έτσι  ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οργανισµού. 

 

6.16  Υποκίνηση των ανθρώπων της NGP PLASTIC ABEE 
 

Βασική θέση της νοοτροπίας της διοίκησης της NGP αποτελεί η υποκίνηση των 

εργαζοµένων της. Ξεκινώντας από την κεφαλή της εταιρείας και κατηφορίζοντας 

στα βασικά στελέχη της διοίκησης αλλά και της παραγωγής είναι διάχυτο το 

αίσθηµα για την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του κάθε εργαζόµενου 

ξεχωριστά. Η ικανοποίηση των αναγκών των εργαζοµένων οδηγεί µε τη σειρά της 

στην παρακίνηση προς την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος και 

στην περαιτέρω επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.  

Η αµοιβή είναι ένας από τους παράγοντες της υποκίνησης και πλέον σηµαντικός 

αφού µπορεί να ικανοποιήσει όχι µόνο τις φυσιολογικές ανάγκες των εργαζοµένων 

αλλά και ανώτερες όπως είναι η ασφάλεια και το κύρος. Η διοίκηση της NGP 

γνωρίζοντας ότι η δύναµη των χρηµατικών αµοιβών και των bonus είναι σηµαντική 

αλλά όχι τόσο ώστε να εξελίξει και να παρακινήσει πλήρως τους εργαζόµενους της   

επενδύει και δίνει τεράστια σηµασία στα παρακάτω: 

� Αναγνώριση συνεισφοράς των εργαζοµένων 

� ∆ίκαιη και έντιµή µεταχείριση προς όλους 

� Προσπάθεια για διατήρηση καλών σχέσεων και ενίσχυση των 

διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ ανωτέρων στελεχών και εργαζοµένων 

� ∆ηµιουργία αισθήµατος ενδιαφέρουσας και δηµιουργικής εργασίας, οπού οι 

εργαζόµενοι είναι περήφανοι για την εργασία τους. 

Είναι φανερό ότι η εταιρεία ενστερνίζεται βαθιά την άποψη ότι η ικανοποίηση όχι 
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µόνο των χρηµατικών αλλά και των ανθρώπινων αναγκών των εργαζοµένων της θα 

συµβάλλει στην βελτίωση της πραγµατικά πολύ δύσκολης οικονοµικής κατάστασης 

και θα συνεισφέρει τα µέγιστα για την έξοδο από την κρίση. 

Η υποκίνηση των εργαζοµένων για την αύξηση της ικανοποίησης και του 

αισθήµατος ασφάλειας στην δουλειά καθώς και για την βελτίωση της ποιότητας και 

παραγωγικότητάς τους επιτυγχάνεται κύρια από: 

• Το Περιβάλλον Εργασίας που η ∆ιοίκηση δηµιούργησε χρησιµοποιώντας την 

αιχµή της τεχνολογίας, διευκολύνοντας έτσι τους ανθρώπους να αναδείξουν την 

ικανότητα και την απόδοσή τους. 

• Την άµεση αναγνώριση από τον ∆ιευθυντή Μονάδας των προβληµάτων που 

προκύπτουν στις σχέσεις µεταξύ εργαζοµένων ή µεταξύ εργαζοµένων και 

Οµίλου και τη γρήγορη διαχείρισή τους, πριν αυτά γιγαντωθούν και 

δηµιουργήσουν δυσαρέσκειες ή εντάσεις. 

 

6.17  Επίλογος 
 

Από την συνολική παρουσίαση της επιχείρησης NGP PLASTIC ABEE µπορούµε να 

διαπιστώσουµε την τεράστια σηµασία που δίνει από την γέννηση της ακόµα στη 

διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων καθώς επίσης και στον σηµαντικότερο πόρο της 

τον Άνθρωπο. 

Στη δίνη των συνεπειών από την διεθνή οικονοµική κρίση που µαστίζει όλους τους 

κλάδους και όλες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες παγκοσµίως η NGP PLASTIC 

καλείται όχι µόνο να επιβιώσει αλλά και να διατηρήσει τη θέση της στην εγχώρια 

αλλά και τη διεθνή αγορά. Τα βασικά σχέδια δράσης της για να ανταπεξέλθει σε 

αυτή την δύσκολη συγκυρία είναι η αύξηση των πωλήσεων της µε εξάπλωση της σε 

νέες αγορές καθώς επίσης η µείωση του κόστους σε καίρια λειτουργικά σηµεία. 

Το βασικότερο όπλο της στην προσπάθεια να βγει από την κρίση να επιβιώσει και 

να αναπτυχθεί θα αποτελέσει το Ανθρώπινο ∆υναµικό της. Οι άνθρωποι σωστά 

παρακινηµένοι από τη ∆ιοίκηση µπορούν να συµβάλλουν στη  βελτίωση της 

παραγωγικότητας, στην αύξηση της αποδοτικότητας και στην δηµιουργία νέων 

καινοτόµων προϊόντων που θα οδηγήσουν στην αύξηση των πωλήσεων.  

Η σωστή συνταγή για την NGP PLASTIC ABEE είναι ο συνδυασµός διεύρυνση της 

διεθνούς παρουσίας που συνεπάγεται αύξηση των πωλήσεων, και σωστή 
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διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού της. Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί το 

σηµαντικότερο κεφάλαιο ,την κινητήρια δύναµη τον ακρογωνιαίο λίθο για την 

επίτευξη του οράµατος και των στόχων της. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

                                                 
1
 www.plant-management.gr 

2 Ραµµατά Μ. .,Σύγχρονη Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση , 2009, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ 
3 www. ngpplastic.gr 
4 Τα περισσότερα στοιχεία του παρόντος κεφαλαίου αντλήθηκαν από πηγές 
παρεχόµενες από το λογιστήριο της εταιρείας και στελέχη της ∆Α∆ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο                                                                

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

        Από την εργασία αυτή διαπιστώθηκε ότι η  παγκόσµια χρηµατοοικονοµική 

κρίση προκάλεσε σοβαρή επιβράδυνση της παγκόσµιας οικονοµικής ανάπτυξης, µε 

αποτέλεσµα την µείωση της ζήτησης των αγαθών, των υπηρεσιών και των 

βιοµηχανικών προϊόντων. Οι περισσότερες επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να 

επανεξετάσουν την  εταιρική τους στρατηγική και να πάρουν δραστικά µέτρα σχετικά 

µε µειώσεις κόστους και επενδύσεις  και  γενικότερη αναδιάρθρωση των 

δραστηριοτήτων τους, για την κατάλληλη προσαρµογή τους  στα δεδοµένα. 

      Η εισβολή των επιπτώσεων της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης στην ζωή όλων 

των ανθρώπων και των επιχειρήσεων είναι µία πραγµατικότητα που καθηµερινά 

επιβεβαιώνεται και επιδεινώνεται. Οι αλλαγές, που έχουν προκύψει στις συνθήκες 

της αγοράς στην οποία λειτουργούν οι επιχειρήσεις, αλλά και στην καθηµερινή ζωή 

των ανθρώπων, στην περίοδο της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης είναι δραµατικές. 

Αυτή την πραγµατική δύσκολη κατάσταση καλούνται οι επιχειρήσεις να 

αντιµετωπίσουν λαµβάνοντας έκτακτα µέτρα για την επιβίωση τους . 

      Η σηµαντικότερη επίπτωση για τις επιχειρήσεις είναι  η µείωση της ζήτησης, 

ταυτόχρονα µε τη  µείωση των πωλήσεων, µείωση της απασχόλησης και µείωση της 

παραγωγικής τους δυναµικότητας. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της κρίσης και οι 

αντιδράσεις των επιχειρήσεων διαφέρουν από χώρα σε χώρα κάτι που σηµαίνει ότι 

καθώς δεν υπάρχει µια συγκεκριµένη στρατηγική για την αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση της κρίσης, κάθε χώρα όπως και κάθε επιχείρηση αντιµετωπίζει την 

κρίση µε διαφορετικό τρόπο. 

     Στον κυκεώνα όλης της προαναφερθείσας κατάστασης βρίσκεται και η Ελλάδα 

όπου από το 2009 βρίσκεται υπό καθεστώς οικονοµικής κρίσης µε πολύ δυσοίωνες 

προοπτικές για έξοδο από αυτήν. Ορισµένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η οικονοµική 

κρίση που αντιµετωπίζει η Ελλάδα θα µπορούσε να εξελιχθεί στη χειρότερη 

οικονοµική ύφεση στη σύγχρονη παγκόσµια ιστορία (Thompson 2012). Αυτή η 

καταστροφή έχει κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµικό αντίκτυπο σε όλη την Ευρώπη 

και τον υπόλοιπο κόσµο. Ωστόσο, έχει ακόµα µεγαλύτερο αντίκτυπο στους 

ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα και στις εταιρείες που εδρεύουν εδώ. 
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     Πιο συγκεκριµένα το διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών έχει συρρικνωθεί και 

για αυτό ξοδεύεται και πολύ προσεκτικά. Σε όλους τους τοµείς οι πωλήσεις 

παρουσιάζουν πτώση αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο. ΟΙ εταιρείες 

δυσκολεύονται ιδιαίτερα να χρηµατοδοτήσουν επιχειρήσεις όπως οι τράπεζες και οι 

ξένοι επενδυτές δανείζουν πολύ πιο συντηρητικά ώστε να µειώνουν το οικονοµικό 

ρίσκο. Ακόµα δυσκολότερη έχει γίνει και η εισαγωγή αγαθών καθώς οι παραγωγοί 

απαιτούν σταθερότερες εγγυήσεις. Οι εταιρείες που επιβιώνουν αναγκάζονται να 

µειώσουν το κόστος απολύοντας εργαζόµενους και µειώνοντας τα έξοδα. Αυτό 

διαιωνίζει το φαύλο κύκλο, αυξάνοντας ακόµα περισσότερο την ανεργία. Τα µέτρα 

λιτότητας ασκούν πρόσθετη πίεση στους ανθρώπους και τις εταιρείες καθώς η 

κυβέρνηση αυξάνει τις εισφορές και µειώνει τα έξοδα. Η ήδη προϋπάρχουσα 

γραφειοκρατία καταπνίγει τις µικρές επιχειρήσεις και πιέζει έντονα ακόµα και τις 

µεγάλες εταιρείες.1 

     Σε αυτό το περιβάλλον ανήκει και προσπαθεί να επιβιώσει  και η επιχείρηση NGP 

PLASTIC ABEE όπου θα µελετήσουµε στην παρούσα εργασία. 

    Στο κεφάλαιο 3 της παρούσης εργασίας εξετάζοντας τα στάδια των οικονοµικών 

κρίσεων, τα συµπτώµατα και τα αίτια µιας οικονοµικής κρίσης, κάνοντας µία ιστορική 

ανασκόπηση σε κρίσεις του παρελθόντος καθώς επίσης και στην πρόσφατη 

οικονοµική κρίση και τα αίτια και τις επιπτώσεις της θα προσπαθήσουµε να 

καταλήξουµε στο εξής συµπέρασµα για τις ανάγκες της παρούσης εργασίας: Ο πιο 

αποτελεσµατικός τρόπος  αντιµετώπισης της κρίσης για µία επιχείρηση προκύπτει 

από τον κατάλληλο συνδυασµό διεθνοποίησης της και διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναµικού της. 

     Έχοντας λάβει υπόψη την παγκόσµια οικονοµική συγκυρία η οποία έχει 

επηρεάσει σηµαντικά πολλές χώρες συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας , 

µελετήσαµε στα πλαίσια της παρούσης εργασίας τη διαδικασία διεθνοποίησης των 

επιχειρήσεων, η οποία παρουσιάζεται ως ένας από τους βασικότερους τρόπους 

δηµιουργίας αντισωµάτων για την αντιµετώπιση των κρίσεων από τις επιχειρήσεις. Η 

παγκόσµια ολοκλήρωση αλλάζει το ανταγωνιστικό πλαίσιο µέσα στο οποίο όλες οι 

επιχειρήσεις λειτουργούν απαιτώντας µια διεθνή στρατηγική επέκτασης που επιδρά 

θετικά στην µακροχρόνια ανάπτυξη και την επιβίωση των επιχειρήσεων. 

      Στο εν λόγω κεφάλαιο αναλύοντας την έννοια της διεθνοποίησης, τις αιτίες και τις 

τεχνικές εισόδου σε νέες αγορές και τα στάδια διεθνοποίησης στην ουσία 

εµβαθύνουµε στα πλεονεκτήµατα που συνεπάγεται ή όλη διαδικασία για τις 

επιχειρήσεις. Στόχος στην  παρούσα εργασία είναι να διερευνηθεί η  σχέση της 
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διεθνοποίησης και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων στο ταραχώδες 

περιβάλλον της παγκόσµιας κρίσης.  

     Μέσα από την ανάλυση αυτή καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η 

δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων σε αγορές του εξωτερικού κρίνεται σε µεγάλο 

βαθµό αναγκαία, υπογραµµίζοντας την συνεχώς αυξανόµενη τάση των καιρών για 

εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Από έρευνες έχει παρατηρηθεί ότι οι ελληνικές 

επιχειρήσεις αναπτύσσουν πωλήσεις εκτός Ελλάδας σχεδόν µε τους ίδιους ρυθµούς 

όπως και εντός Ελλάδος, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την σηµασία των εξαγωγών 

για την  επιβίωση της σύγχρονης επιχείρησης, ιδιαίτερα µάλιστα εν καιρώ κρίσης, 

όπου η εσωτερική αγορά περιορίζεται σηµαντικά. Η ανάγκη για εξάπλωση σε νέες 

αγορές οφείλεται και στα εµπόδια που η ίδια η κρίση έχει υψώσει ενώ παράλληλα 

δικαιώνεται η σηµασία των εξαγωγών ως βασική διέξοδος από τον κυκεώνα της 

κρίσης. 

      Συµβαδίζοντας µε τα παραπάνω καταλήγουµε ότι οι διεθνείς επενδύσεις 

µπορούν να προσφέρουν πολύ µεγάλο βαθµό ευελιξίας στις επιχειρήσεις καθώς 

όντας «global” µπορούν να απευθυνθούν σε περισσότερες αγορές να διασπείρουν 

τον κίνδυνο και να µειώσουν ή ακόµα και εξαλείψουν τις αρνητικές συνέπειες της 

οικονοµικής κρίσης. Ο εξαγωγικός προσανατολισµός µιας επιχείρησης της παρέχει 

αυτοµάτως την δυνατότητα επιλογής των πελατών της, δηλαδή την δυνατότητα να 

ελίσσεται από µία κακή επιλογή δραστηριοποίησης σε µία άλλη πιο ελκυστική αγορά. 

Με τον τρόπο αυτό προλαβαίνει  τις ζηµιές που θα προκύψουν στην µη ελκυστική 

αγορά και µπορεί ταυτόχρονα να τις µετατρέψει σε κέρδη, αναζητώντας ευκαιρίες σε 

νέες αγορές. 

     Καταλήγουµε λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις που βρίσκονται ένα βήµα µπροστά από 

τα γεγονότα, έχοντας προγραµµατίσει σωστά τις επενδύσεις τους έχουν τη 

δυνατότητα να εξοµαλύνουν και να άρουν τις αρνητικές επιπτώσεις απρόβλεπτων 

γεγονότων όπως αυτά των οικονοµικών κρίσεων. 

     Έχοντας καταλήξει ότι η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων µπορεί να συµβάλει µε 

τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να βγουν από 

την οικονοµική κρίση συµπεριλαµβάνουµε  στο πλαίσιο αυτό και τον ανθρώπινο 

παράγοντα. Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στην εξέλιξη 

µιας επιχείρησης καθώς επίσης και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία και την 

εξασφάλιση της κερδοφορίας και της µακροζωίας του. Η απαρχή όλων των 

επιχειρήσεων ιστορικά στηρίζεται στον άνθρωπο και την κάλυψη των αναγκών του 

σε συνάντηση πάντα µε τις προσταγές της εποχής και πλήθος πολλών άλλων 
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παραγόντων. 

    Καταβάλλοντας προσπάθεια να αποσαφηνίσουµε την σηµασία του ανθρώπινου 

παράγοντα για τις επιχειρήσεις διαχρονικά προσεγγίζουµε τη διοίκηση του 

ανθρώπινου δυναµικού η οποία απαρτίζεται από επιµέρους έννοιες. Η σωστή 

εφαρµογή των όρων αυτών της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού σε συνδυασµό µε 

τους υπόλοιπους πόρους µιας επιχείρησης δύναται να οδηγήσουν στην επιτυχή 

πορεία της. 

     Ορισµένοι από τους βασικούς παράγοντες που υπάγονται κάτω από την 

ευρύτερη έννοια της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού αναλύονται στο σχετικό 

κεφάλαιο και είναι: ο προγραµµατισµός, η ανάλυση εργασίας, η προσέλκυση και 

επιλογή υποψηφίων, η εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού, και τα κατάλληλα 

κίνητρα για παρακίνηση του προσωπικού . 

     Παρουσιάστηκε επίσης ανάλυση της θέσης του ανθρώπινου παράγοντα στην 

επιχείρηση, ο οποίος πλαισιώνει τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, παράλληλα µε την 

παρουσίαση των αρµοδιοτήτων του εν λόγω τµήµατος. Όλα τα συµπεράσµατα από 

την παρούσα ανάλυση της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων κατέληξαν στο ίδιο σηµείο: 

το ανθρώπινο δυναµικό µιας επιχείρησης µπορεί να αποτελέσει το συγκριτικό της 

πλεονέκτηµα µέσα σε ένα ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστικό εξωτερικό και 

εσωτερικό περιβάλλον. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ NGP PLASTIC ABEE 

∆ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ  

        ∆εδοµένης της κατάστασης των δηµόσιων οικονοµικών στην Ελλάδα και των 

συνεχιζόµενων εξωτερικών ανισορροπιών, που απορρέουν από συσσωρευµένες 

απώλειες ανταγωνιστικότητας κρίνεται απαραίτητη αφενός για την NGP PLASTIC 

ABEE και αφετέρου για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, η προσήλωση στον στόχο 

της διεθνούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας ώστε να αναδειχθούν οι βιώσιµες 

προοπτικές ανάπτυξης. Στο ίδιο µήκος κύµατος έχουν θέσει τις προσπάθειες τους και 

οι περισσότερες ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις που πλέον αποτελούν, τη 

συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και συνθέτουν τον 

παραγωγικό ιστό της, εντάσσοντας σταδιακά στην επιχειρησιακή τους στρατηγική τη 

διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους, όχι σαν συγκυριακή µόνο προσέγγιση αλλά 

και ως αναπτυξιακή επιλογή. 
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     Συµβαδίζοντας µε τα παραπάνω  και από τα πρώτα έτη λειτουργίας της η NGP 

PLASTIC ABEE  διακρίνεται από σαφή εξωστρεφή προσανατολισµό. Ήδη από τον 

πρώτο χρόνο λειτουργίας της διενεργεί τις πρώτες εξαγωγές της. Ωστόσο, το 

δύσφορο κλίµα της εποχής, απόρροια της οικονοµικής κρίσης που συνέπεσε σχεδόν 

µε την έναρξη της λειτουργίας της, δεν της επιτρέπουν να δραστηριοποιηθεί 

παραγωγικά σε ξένες αγορές στο βαθµό που θα ήθελε. Παρόλα αυτά, η εταιρία 

συνεχίζει να επενδύει στη συνεχή ισχυροποίηση της θέσης της στην εγχώρια αγορά, 

µέσω εγκαθίδρυσης νέων παραγωγικών µονάδων παράλληλα µε την εντατικοποίηση 

των προσπαθειών της για διεθνή δραστηριότητα. Η πρωταρχική στροφή της στην 

επέκταση των δραστηριοτήτων της εκτός των εθνικών συνόρων ήταν αποτέλεσµα 

της πίεσης του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και της ανάγκης για αύξηση της 

ανταγωνιστικότητάς της. Οι αγορές-στόχοι της NGP PLASTIC ήταν προσεκτικά 

επιλεγµένες, ώστε να παρέχουν έναν άριστο συνδυασµό παραγόντων που να 

συνάδουν και ενισχύουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατά του. 

        Η διεθνοποίηση της εταιρείας συντέλεσε στη σηµαντική µεγέθυνση των 

οικονοµικών της µεγεθών ακόµα και κατά την περίοδο της ύφεσης, κάτι που έρχεται 

σε πλήρη αντίθεση µε το γενικότερο κλίµα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 

Παράλληλα, κατέχοντας µεγάλα µερίδια αγοράς και  στην εγχώρια αγορά  η Εταιρία 

αποκτά ολιγοπωλιακά πλεονεκτήµατα και συγκαταλέγεται πλέον στις ισχυρότερες 

πολυεθνικές δυνάµεις στον κλάδο των Πλαστικών ειδών συσκευασίας. Τα 

αποτελέσµατα αυτά δικαιολογούν τόσο τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχει 

θέσει όσο και τις επιλογές των αγορών-στόχων της. 

    Στα πλαίσια της σηµερινής οικονοµικής κρίσης που πλήττει όλους τους κλάδους 

και όλες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες παγκοσµίως, η NGP PLASTIC οφείλει να 

διατηρήσει τη θέση της στις τοπικές και τη διεθνή αγορά. Για την επίτευξη του στόχου 

αυτού είναι επιβεβληµένη η συνέχιση της διεθνούς δραστηριότητας κάτι το οποίο 

συνεχίζεται και επιχειρείται σε καθηµερινή βάση από τη ∆ιοίκηση της NGP µε τις 

συνεχείς προσπάθειες για εξάπλωση σε νέες αγορές (Ν. Αµερική και Ρωσία) , 

ανάπτυξη νέων καινοτόµων προϊόντων και παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις του 

κλάδου και πέρα από τα Ευρωπαϊκά σύνορα.  

        Η  προσπάθεια όµως  αυτή της επιχείρησης δεν πρόκειται να ευδοκιµήσει χωρίς 

να λάβει και την πολύτιµη στήριξη από το κράτος υπό την µορφή των 

χρηµατοδοτήσεων και των επιδοτούµενων δράσεων  κάτι που στα χρόνια της 

ύφεσης µε τις οδυνηρές συνέπειες για την Ελληνική οικονοµία έχει σχεδόν εξαλειφθεί. 

Εκτός αυτών όµως το κράτος θα πρέπει να διευκολύνει τις διαδικασίες διεθνούς 
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δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων µε ενέργειες όπως απλοποίηση των 

διαδικασιών, µείωση του χρόνου και του κόστους των διαδικασιών αυτών και τέλος 

µε τη δηµιουργία ενός βιώσιµου σχεδίου για το σύνολο των διαδικασιών διεθνούς 

δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων. 

      Έτσι, µε βασικά όπλα της, τον επιτυχηµένο επιχειρηµατικό σχεδιασµό, την 

απαραίτητη χρηµατοδότηση και την ολοκληρωµένη κρατική στήριξη η NGP PLASTIC 

αλλά και κάθε µικροµεσαία επιχείρηση που επιχειρεί διεθνώς µπορεί να δώσει 

ώθηση στα επιχειρηµατικά σχέδια της προωθώντας την εξωστρεφή 

ανταγωνιστικότητα και συµβάλλοντας στις προσπάθειες της επιχείρησης της χώρας 

µας για ανάκαµψη, ανάπτυξη και είσοδο σε µία περίοδο ευηµερίας και σταθερότητας.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ NGP PLASTIC ABEE 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

       Μελετώντας  την περίπτωση της  NGP PLASTIC ABEE διαπιστώνεται η σηµασία 

που δίνεται στο ανθρώπινο δυναµικό της το οποίο αποτελεί και το σηµαντικότερο 

παράγοντα απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Η σηµασία αυτή τονίζεται 

και από την σύνδεση της ικανοποίησης των πελατών της µε την ευηµερία των ίδιων 

των εργαζοµένων της. Κάνοντας µια αναφορά στο  προφίλ της εταιρείας, στο όραµα 

και τους στόχους της, στην οργανωτική της δοµή µπορεί κανείς να συµπεράνει τον 

ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της επιχείρησης. 

       Η προσέλκυση και η επιλογή γίνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε κάθε θέση να 

καλύπτεται από ανθρώπους µε τα µέγιστα προσόντα που αυτή απαιτεί. Η ∆ιοίκηση 

της NGP δεν ψάχνει ανθρώπους µε κριτήριο µόνο τα πολλά πτυχία και προσόντα 

αλλά ανθρώπους που είναι πρόθυµοι να δουλέψουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες 

και να δίνουν καθηµερινά το maximum της απόδοσης τους στην εργασία τους. Η αξία 

που η επιχείρηση δίνει στον ανθρώπινο παράγοντα συµπληρώνεται µε την 

εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζοµένων, µε την παροχή κατάλληλων µέσων για 

την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων, καθώς επίσης και µε την κάλυψη όχι 

µόνο των χρηµατικών αλλά και των ψυχολογικών αναγκών των εργαζοµένων.  

     Είναι πολύ σηµαντική επίσης η έµφαση που δίνεται στην επικοινωνία µεταξύ των 

ανωτέρων στελεχών της ∆ιοίκησης και του προσωπικού. Τα στελέχη της ∆ιοίκησης 

όσο και η ίδια η ∆ιοίκηση βρίσκονται στο πλευρό των εργαζοµένων για οποιαδήποτε 

πρόβληµα προκύψει παρεµβαίνοντας όταν χρειαστεί αλλά και παρέχοντας 

συµβουλές και λύσεις στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. Επιχειρήσεις που 
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κατορθώνουν δια µέσου της επικοινωνίας µε τους εργαζόµενους να αφουγκράζονται 

τις επιθυµίες και τις ανάγκες τους σίγουρα αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι 

των άλλων. 

     Συµπερασµατικά, έχει κατανοηθεί και ενστερνιστεί η άποψη από τη ∆ιοίκηση της 

εταιρείας ότι η συµπεριφορά των υπαλλήλων και η απόδοση τους  αποτελεί συχνά το 

κλειδί προκειµένου να κερδίσει το συγκριτικό πλεονέκτηµα που θα την εξυψώσει και 

θα την κάνει να διακριθεί από τις υπόλοιπες. Και όλα αυτά µέσα σε συνθήκες που 

συνεχώς αλλάζουν και σε διαρκή κρίση δίνοντας περισσότερη έµφαση στην 

επικέντρωση του στόχου της για επιβίωση και δυναµική πορεία εξέλιξης και 

ανάπτυξης.  Η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων λοιπόν, κατέχει τη µοναδική αυτή θέση 

να εξυψώνει έναν οργανισµό και τα αποτελέσµατα του µέσα από την επίδραση που 

έχει στη συµπεριφορά των εργαζοµένων του, και πολύ περισσότερο να εξασφαλίζει 

την αφοσίωση και τη δέσµευση τους στο πρόγραµµα και τη στοχοθέτηση του 

οργανισµού. 

      Σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι επιχειρήσεις καλούνται να 

εστιάσουν πάνω στους ανθρώπους τους. Με τον ένα η τον άλλο τρόπο, εφαρµόζουν 

κάποια από τα συστήµατα διαχείρισης Ανθρωπίνου ∆υναµικού που ξεκινούν  από 

καθαρά διαδικαστικά µέτρα (µισθοδοσία, σχέσεις µε τους διάφορους φορείς κλπ), 

µέχρι πολύπλοκες στρατηγικές αλλαγής κουλτούρας και ενεργητικής συµµετοχής 

εργαζοµένων. 

     Το κυρίαρχο ζήτηµα που τίθεται   σε κάθε περίπτωση είναι πώς µπορεί να 

διαχειριστεί η κάθε επιχείρηση το Ανθρώπινο ∆υναµικό της,  ώστε να είναι πιο 

αποδοτικό σε σχέση µε την επένδυση που κάνει σε αυτό. Η επένδυση στο 

Ανθρώπινο ∆υναµικό δεν ακολουθεί απλά τους κανόνες κάθε αποδοτικής 

επένδυσης, είναι η βάση για την αποδοτικότητα των υπολοίπων επενδύσεων της 

επιχείρησης αφού τα αποτελέσµατά κάθε µιας από αυτές (πάγια, οργάνωση, 

συστήµατα, έρευνα,  διαφήµιση κλπ) εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τους 

ανθρώπους που τη διαχειρίζονται. 

      Σε αυτές τις προσπάθειες , οι άνθρωποι παίζουν ίσως τον πιο σηµαντικό ρόλο. 

Ειδικά στην περίοδο που ζούµε, η επίδραση της σηµερινής κρίσης στον ανθρώπινο 

παράγοντα  είναι δραµατική, µε την απογοήτευση και την ανασφάλεια να έχουν τον 

πρώτο λόγο, γεννώντας έτσι στάσεις και συµπεριφορές που επιβαρύνουν τελικά την 

αποτελεσµατικότητα της κάθε επιχείρησης. 
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ΕΠΊΛΟΓΟΣ 

Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η οικονοµική κρίση άλλαξε δραµατικά τις συνθήκες 

της αγοράς µέσα στις οποίες ιδρύονται, δρουν και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις. 

Μέσα στα νέα αυτά δεδοµένα, οι επιχειρήσεις γενικώς αλλά και η NGP PLASTIC ως 

υπό µελέτη εταιρεία, δέχονται έντονες πιέσεις να προσαρµοστούν σε αυτές τις 

συνθήκες. Συχνά αναγκάζονται να µειώσουν το κόστος, να επανεξετάσουν την 

εταιρική τους στρατηγική, τις επενδύσεις, να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση των 

δραστηριοτήτων τους, ακόµη και να προβούν σε µαζικές απολύσεις. Εποµένως, σε 

αυτό το σύνθετο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις και υψηλή 

αβεβαιότητα, το σηµαντικότερο ζήτηµα που προκύπτει είναι η επιτακτική ανάγκη 

επιβίωσης των επιχειρήσεων. 

        Το βασικό συµπέρασµα για την παρούσα και ο βασικός σκοπός αυτής είναι να 

τονιστεί ότι στην επιτακτική αυτή ανάγκη για επιβίωση των επιχειρήσεων και την 

περαιτέρω εξέλιξη τους, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρµόσουν το πιο ισχυρό 

“φάρµακο” µε τα εξής δύο συστατικά: τη ∆ιεθνοποίηση και το Ανθρώπινο ∆υναµικό. 

       Από τη µία πλευρά η δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων διεθνώς, κάτι που 

φάνηκε και στην περίπτωση της NGP PLASTIC ABEE µπορεί να δηµιουργήσει όλες 

εκείνες τις συνθήκες απαραίτητες για την αντιµετώπιση των κυριοτέρων 

προβληµάτων που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις κατά την περίοδο 

της οικονοµικής ύφεσης. Τα κυριότερα από αυτά   συνδέονται µε τη µείωση των 

πωλήσεων, την αγορά πρώτων υλών, την περιορισµένη δυνατότητα τραπεζικής 

χρηµατοδότησης και τη δυσκολία είσπραξης των απαιτήσεων. 

          Και από την άλλη πλευρά µία οργανωµένη και σωστά τοποθετηµένη ∆ιοίκηση 

Ανθρωπίνου ∆υναµικού θα ενισχύσει τον βασικότερο πόρο και το πιο ζωτικό στοιχείο 

για όλες τις  επιχειρήσεις που είναι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που 

έχουν τη δύναµη και την θέληση να βγάλουν την επιχείρηση από την κρίση και αυτοί 

που  κάνουν την διαφορά.  

      Η ένωση αυτών των δύο «συστατικών» µπορεί να αποτελέσει µια ισχυρή και 

ενωµένη φόρµουλα που θα συµβάλει στην εκπλήρωση των στόχων των όλων των 

επιχειρήσεων για έξοδο από την οικονοµική κρίση και περαιτέρω εξέλιξη και 

ανάπτυξη. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

        Η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων καθώς επίσης και η ∆ιεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων αποτελούν δύο πολύ ενδιαφέροντα θέµατα για µελέτη µε πάρα πολλές 

πτυχές είτε µεµονωµένα είτε συνδυαστικά. Στην παρούσα εργασία µελετήσαµε πώς ο 

συνδυασµός αυτών των δύο µπορεί να συµβάλλει στην προσπάθεια που 

καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για έξοδο τους από την κρίση και την περαιτέρω 

επιβίωση, εξέλιξη και ανάπτυξη τους. Από το εύρος και την σηµασία των δύο 

µπορούµε να συµπεράνουµε ότι µπορούν να αναπτυχθούν αρκετές µελέτες µε 

εφαρµογή σε αυτά. 

      Πολλοί είναι οι κλάδοι επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα που έχουν 

ως βασική στρατηγική τους την διεθνή δραστηριοποίηση. Ένας από αυτούς αφορά 

και την βιοµηχανία πλαστικών όπου συνδυαστικά µε το τεράστιο κοµµάτι της 

ανακύκλωσης των ά υλών των πλαστικών παρουσιάζει µεγάλη εξωστρέφεια. Η 

εξωστρέφεια αυτή αποφέρει σηµαντικά κέρδη στις επιχειρήσεις καθώς επίσης και 

τεράστιες προοπτικές. Αξίζει λοιπόν να µελετηθεί ο κλάδος της βιοµηχανίας 

πλαστικών στη χώρα µας  συνδυαστικά µε την ανακύκλωση των ά υλών και τις 

ευκαιρίες που προσφέρονται στις επιχειρήσεις για διεθνοποίηση των εργασιών τους. 

Μία ακόµα πολύ σηµαντική πρόταση για µελέτη θα µπορούσε να αναπτυχθεί στα 

πλαίσια των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, στις προσπάθειες τους για 

διεθνοποίηση και την γενικότερη συµβολή τους στην προσπάθεια της χώρας για 

έξοδο από την κρίση.  

         Παράλληλα µε την µελέτη για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και ως 

συνέχεια αυτής θα  µπορούσε να θεωρηθεί η συγκέντρωση πληροφοριών και 

στοιχείων, δια µέσου ερωτηµατολογίων που θα αποσταλούν στα µέλη των 

παραπάνω συνδέσµων όπου και ανήκει και η NGP PLASTIC ABEE, από τις 

εταιρείες που έχουν δραστηριοποιηθεί διεθνώς την τελευταία δεκαετία. Η 

συγκέντρωση των στοιχείων σχετικών µε την διεθνή δραστηριότητα αυτών 

συνδυαστικά µε την επιρροή που δέχθηκαν από την παγκόσµια οικονοµική κρίση θα 

παρουσίαζε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μέσα από την χρήση ποσοτικών µεταβλητών θα 

µπορούσε να αποκαλυφθεί ο βαθµός διεθνοποίησης των επιχειρήσεων αυτών καθώς 

επίσης και ο βαθµός µεταβολής των ετήσιων αποτελεσµάτων τους από τις 

επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. Η διερεύνηση των λόγων διεθνοποίησης ή µη 

των επιχειρήσεων συνδυαστικά πάντα µε τις επιπτώσεις από την οικονοµική κρίση 

θα συνέβαλλε στην κατάλληλη πρόταση προς τις επιχειρήσεις για επιβίωση και 
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περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη. 

     Προέκταση της παρούσης εργασίας θα µπορούσε να υπάρξει και πάλι µε την 

µορφή ερωτηµατολόγιων µε αποστολή και πάλι στα µέλη των συνδέσµων των  ΜΜΕ 

στην Ελλάδα προκειµένου να διαπιστωθεί ο βαθµός εφαρµογής των αρχών 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων από τις επιχειρήσεις αυτές , ιδίως το χρονικό 

διάστηµα της κρίσης που πλήττει τη χώρα µας από το 2009 και µετά. Θα παρουσίαζε 

εξαιρετικό ενδιαφέρον η συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων και η ανάλυση 

αυτών, οπότε και η εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε το θέµα της παρούσης 

εργασίας.  

     Επίσης, θα µπορούσε να δροµολογηθεί η διοργάνωση µιας οργανωµένης 

εκστρατείας ενηµέρωσης από τα µεγάλα πανεπιστήµια ΑΕΙ της χώρας σε 

συνεργασία µε τους συνδέσµους βιοµηχανιών και βιοτεχνιών της Ελλάδας (ΣΕΒ-

ΕΒΕΑ) υπό την µορφή διαλέξεων και σεµιναρίων για τα οφέλη που προκύπτουν από 

την εφαρµογή των Αρχών ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 

  Κλείνοντας, θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι υπάρχει πολύ µεγάλο περιθώριο 

σχετικά µε τα παραπάνω υπό εξέταση θέµατα καθώς από την µία πλευρά το 

θεωρητικό υπόβαθρο είναι απεριόριστο και από την άλλη πλευρά το συνεχώς 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον, µε ραγδαίες εξελίξεις στο εθνικό και παγκόσµιο 

περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα, δηµιουργεί τις συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη και 

έρευνα.  
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